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Harminc éve  annak, hogy  Nagykálló 
újból visszakapta városi rangját. Új 
korszak kezdődött településünk és 
lakosainak életében, amikor 1989. 
március 1-jén nagyközségből ismét 
várossá vált. A térség és a megye 
történelmében, kulturális életében 
mindig is kiemelkedő helyen sze-
repelt Nagykálló, annak ellenére, 
hogy nem múltak el nyomtalanul 
azok az évek, amelyek előbb a me-
gyeszékhelyi, majd a városi rang 
elvesztésével jártak. A városi cím 
újbóli elnyerése ezért tartást, reményt, hitet adott 
az itt élőknek, újra büszkén vallották magukat 
NAGYKÁLLÓINAK!

Várostörténetünket áttekintve kijelenthetjük, hogy 
Nagykálló az újrakezdések városa. Megpróbáltatá-
sok – háborúk, tűzvész – és az újjáépítések, felvi-
rágzások korszakai váltották egymást az elmúlt szá-
zadok során. A rendszerváltással egyidőben újabb 
kihívásokkal kellett szembenéznie a település veze-
tőinek és lakóinak egyaránt. A sokadik „újjáépítési” 
korszak kezdődött, amely a mai napig tart. Harminc 
évvel ezelőtt a munka a földutak megszüntetésével 
kezdődött, új iskola, sportcsarnok építésével, teljes 
közművesítéssel, majd városi rangjához méltó fő-
tér kialakításával folytatódott. Később lett új autó-
busz-állomás, ipari park, városháza, sorra újultak 
meg a városrészek (Korányi lakópark, Kiskálló, a 
gödrök), közoktatási intézmények, önkormányzati 
ingatlanok, játszóterek, hogy csak a legfontosabba-
kat említsem. Több milliárd forint összegben, ér-
tékteremtő beruházások voltak ezek.

Nézőpont kérdése, hogy harminc 
év sok, vagy kevés egy település 
életében, ahogyan egy ember éle-
tének megítélésekor sem mérce az 
évek száma, hanem az, hogy meny-
nyire volt tartalmas, értékteremtő, 
boldog. Még mindig hiszek abban, 
hogy Nagykálló egy folyamatosan 
fejlődő kisváros! Az itt élő emberek 
szorgalma, kitartása és összefogá-
sa formálta azzá és formálja ma is, 
hiszen van még tennivaló! De le-
gyünk büszkék lakóhelyünkre, an-

nak múltjára és jelenére, s közösen tegyünk jövő-
je érdekében, hogy utódaink is büszkék legyenek 
arra, hogy Nagykállóban élnek!

Kedves Olvasó!
Egy képes krónikát tart a kezében. Egy olyan ki-
adványt, amelynek lapjai arról mesélnek, mivel 
lett több, gazdagabb Nagykálló 30 év alatt; mi-
lyen fejlesztések, beruházások, közösségi ren-
dezvények valósultak meg, hogy komfortosabb, 
élhetőbb legyen; milyen építkezések, felújítások 
történtek, hogy szebb, otthonosabb legyen. De ne 
csak visszatekintsünk, hanem nézzünk előre, lás-
suk a biztos jövőjét a MI VÁROSUNKNAK!

Juhász Zoltán
 polgármester

Tisztelt Olvasó!
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Hol gyönyörködve végigsimogatjuk a tekinte-
tünkkel a tájat, az utcát, a főtér jól ismert öreg 

fáit, az épületeket, hol sietve pillantunk a többnyi-
re pontosan járó toronyórára, hallgatjuk az esti 
harangszót, s összeráncolt szemöldökkel bosszan-
kodunk a középületek hibái, a ledoblott vakolat, a 
lógó csatorna, az elejtett (eldobott?) szemét, az el-
hervadt köztéri virág, a már megint bezárt boltajtó 
miatt. Olykor seré-
nyen mutatjuk büsz-
keségeinket vendé-
geinknek, máskor, 
hmm... inkább be-
ültetjük az autóba, 
és meg sem állunk 
velük a nyíregyházi 
Állatparkig, aztán 
végül mégis kikö-

tünk a harangodi domb csöndjében, s hallgatjuk 
a szél suttogását, míg körülfutkos az ürgekolónia 
apró népe.
Éppen úgy vagyunk NAGYKÁLLÓVAL, mint 
anya a gyermekével. Hol dagadó mellel büszkél-
kedünk hősi múltjával, szellemiségét dicsérő patri-

Örökségünk 1989-ben,
az újbóli várossá válás pillanatában
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óta egykori diákjaival, alkotó, messze földön híres 
szülötteivel, s lakóival, majd korholjuk elégedetle-
nül. De mégis! Szeretjük, mert ez a város a mienk, 
erényeivel és hibáival, eredményeivel, és hiányos-
ságaival együtt. Olyan alapokon áll, amilyeneket 
elődeink a maguk korában, a maguk lehetőségei 
szerint formálhattak sárral kevert homokból, fá-
ból, az egykori folyammederből szedett agyagból 
égetett téglából, s emeltek falat sárral kevert szal-
matörekből, vert vályogból, raktak rá fagerendát, 
arra nád és szalmatetőt. Mert itt nem termett kő, 
nem volt kamion, csak ló és szekér, s a pénz min-
dig kevés. Okos, elektromos gépek sem léteztek 
évszázadokig. Mégis háromszor építették meg a 
várost őseink puszta két kezükkel, s megkeresz-
telték e földet homlokuk verítékével.

Először 1241 után, amikor a tatárok felégették az 
ismert legrégibb magyar-szláv lakosságú telepü-
lést, Búzna–Dadát, melynek jelentése Asszony-pa-
takja. Ezt az első Kállót, melyet 1274-ben említe-
nek először az írott források, a Nagy-, és Kiskálló 
között húzódó egykori folyam elmocsarasodott 
medrében megbújt, s így életben maradt lakosság 
építette fel. Ekkortájt II. Endre király katonai ér-
demeiért a Balogh-Semjén nemzettséghez tarto-
zó Ubulnak adományozta a szomszédos Napkor 
és Nyírtét földjét, de a vitéz kevésnek találta az 
adományt, és katonai erővel elfoglalta hozzá az 
újonnan felépült Kállót, földjét sajátjának tekintet-
te, lakóit pedig jobbágyainak. Ezt a települést két 
mocsár védte, a fentebb említett folyómeder és a 
Nóborda között épült. Közelében két országút ta-
lálkozott, a Tokajtól Cserkeszen és Császárszállá-
son át Szatmárnémetiig vezető út itt kereszteződött 
a Debrecen, Beregszász, Munkács, Ungvár - nagy 
forgalmú - úttal már ősidők óta. Az útkeresztező-
déseknél gyakran alakultak ki vásárok, így kapott 
az első Kálló 1319-ben heti, majd 1341-ben orszá-
gos vásár tartására jogot. Ubul unokája, Egyed a 
környék vezetője, ispánja lett. Ő írta először kis 
betűvel a neve elé a „kállai” előnevet, leszárma-
zottai pedig később nagy kezdőbetűvel, idővel „y” 
végződéssel jelezték családnevükben birtoklásu-
kat. 

Kálló centrum 
jellege meg-
erősödött. A 
vásárok köze-
lébe egyre több 
mester települt, 
a város egyre 
tekintélyesebb 
lett, amelyet a 
XIV. század-
ban Vásáros 
– Kállónak ne-
veztek. Hama-
rosan sörfőző 
háza, fürdőháza, 
salétromfőzője 
lett, s a halasta-

vak és a folyómeder halban-vadban bővelkedett. 
A török megjelenése miatt délvidékről menekülők 
szaporították a lakosságot, majd az 1400-as évek-
ben Brankovics György szerb vezető rövid bir-
toklása idején görögkatolikus szerbeket telepített 
Kállóba.
A népességkutatók szerint a település az 1500-as 
évek közepére közép-európai viszonylatban, ará-
nyaiban olyan jelentős mezővárossá nőtt, mint 
most Debrecen. 1502-től a megye két postájának 
egyike is Nagykállóban működött, a Kállay család 
levéltárában található adatok szerint: a római kato-
likus egyház kis létszámmal, középiskolát is tart-
hatott fenn nemesi ifjak számára. Ám 1566 nya-
rán a földesúri család, megszegve törvény előírta 



6

kötelességét, csak saját védelméről gondoskodott, 
védtelenül hagyta a várost és annak lakóit, ezért 
egy török támadás elpusztította, felégette ezt a fej-
lett mezővárost, lakóit rabokká tette, szerencsére 
a Duna áradása miatt nem tudták őket elhurcol-
ni Törökországba. A török, további harácsolásait 
előkészítve, raktározó és pihenésre szolgáló bázist 
tervezett Kállóban építeni, melyhez nagy mennyi-
ségű tölgyerdőt vágatott ki és hordatott az egykori 
Kálló temploma mellé. A török távollétét kihasz-
nálva, az életben maradtak, Reuber János kassai 
főkapitány vezetésével, s az ő katonáinak segít-
ségével, egyedi építésű erődöt, földvárat emeltek 
homokból, fából, téglából.

A császár 200-300 osztrák zsoldost vezényelt Kálló 
megerősítésére, a város férfi lakóit várvédő kato-
nai szolgálatra kötelezte, szolgálatukért - amit 140 
évig generációról-generációra híven teljesítettek is 
- a Kállay családot kártalanítva, a város határában 
lévő tízezer hold szántóföldet számukra kiutalta, 
„kardra osztva” a katonacsaládoknak, s mellé kol-
lektív nemességet és adómentességet adva. 

Reuber János elkötelezett református volt, aki 
egész sor diák külföldi egyetemeken való tanul-
mányait támogatta. Az ő közvetítésével jutottak 
el városunkba a református hit terjesztői, akiknek 
hatására Kálló egész népe „reformált”, azaz re-
formátussá lett. A vár védelmében, a régi helyétől 
észak-nyugatra, felépült a második Kálló, mely-

nek arculatát kiválóan ábrázolja Várkonyi András 
építészmérnök rajza, melyen jól látható, hogy már 
1665-ben is állt templom a mai református temp-
lom helyén. A római katolikus osztrák katonák a 
várban lévő középkori, kis kerek templomban gya-
korolhatták vallásukat. A vár élén a kapitány állt, a 
város irányítója a város hadnagya lett.

A kállói vár katonáinak védelmező jelenléte von-
zóvá tette a várost, a vásár miatt mesterek soka-
sága települt ide. A biztonság kedvéért a városból 
kivezető utcák végére 5 földgátat emeltek, ame-
lyekből négy még ma is áll: a Korányi úton, a Köl-
csey utcán, a Krúdy utca végén és az Internátus 
utcán. Az új utcaszerkezet a birtok- és telekhatá-
rok kikerülésével, az utcai harcokban a kanyarok 
fedezékkénti hasznosítása és az állatok naponkénti 
legelőre hajtásánál a kifelé szélesedő út méretek 
szempontjai szerint alakult ki, és nagyrészt ma is a 
XVIII. századi útvonalat követi.

1604 novemberé-
ben itt járt Bocskai 
István, Erdély feje-
delme. Elismerte, 
megerősítette Kálló 
népének kiváltsága-
it. Ő adományozta 
ekkor a ma is ismert 
(kulcsos – patkós) vá-
roscímert és hajdúkat 
betelepítve, Kállót a 
hajdúvárosok sorába 
emelte és kollektív 
nemességgel biztosította a város jövőjét. 

Az 1600-as évek közepén I. Rákóczi György 17 
mesterség céheinek adott Kállóban működési en-
gedélyt, „artikulus”-t. Csaknem száz évig a nyír-
egyházi mesterek is ide tartoztak. Mestereink több 
ízben kaptak oltalomlevelet, amely a vásárra me-
nők rablóktól való védelmét szolgálta. Jeles törté-
nés, hogy innen intézte I. Rákóczi György felkelé-
sét indokló kiáltványát a nemzethez, és az erdélyi 
fejedelmek szinte mindegyikének szabadságharca 

Az 1600 körül felépült város neve Újkálló lett



30éve újból város Nagykálló

érintette Kállót. Mivel a vár és a város az osztási 
vonalra esett, gyakran változott a helyzete a béke-
tárgyalásokon.

A XVIII. század is sok szenvedést hozott: kuruc-
labanc harcokat, Thököly Imre szabadságharcát. 
1703-ban a kállói vár elfoglalásával kezdte sza-
badságharcát a 27 éves II. Rákóczi Ferenc. Kálló 
vára neki adja 4 ágyúját, harangját, s 300 helybeli 
férfi tart a fejedelemmel a szabadságharc útján. A 
vár osztrák kapitánya, Johannes Ekstein is teljes 
szívvel Rákóczi hívévé vált. Tudjuk, a szabadság-
harc 1711-ben véget ért, s a Vaján megfogalmazott 
(szatmári) békeszerződés egyik pontja Kálló sor-
sát is megpecsételi:

„Kálló vára földig leromboltassék!” 1709 Kálló 
fekete éve. Ebben az évben kibontják a várkapu-
kat, bontani kezdik a belső várban lévő épületeket, 
istállókat. Tégláikat felhasználják a XVIII. század 
nagy építkezéseinél (torony, templom, megyehá-
za). De a sáncok, a falak még 200 évig állnak, leg-
alább részben. Megmarad a kisszámú római kato-
likus népesség vallásának gyakorlásához a várban 
lévő kis kerek templom, a Rotunda, és a lakossá-
got szolgálja az első gőzmalmok megjelenéséig a 
várban lévő szárazmalom. Ezért láthatjuk az 1800-
as évek elején készült térképeken is a Béke útról a 
Sport utcára átvezető kis utcát (a Teke-oldal sörö-
ző mellett) Malom utca néven. 

A XVIII. század első felében elköltözik Kállóból a 
kedvezmények bizonytalanná válása miatt a hajdú 
családok nagy része – csaknem 1000 fő – Hajdú-
böszörménybe. A maradék lakosságot tífusz és ko-
lerajárvány ritkítja, de áldozatot szednek a háborúk 
is. Az osztrák labanc csapatok felgyújtják, felége-
tik Kállót. A református egyház pótolhatatlan korai 
iratai is megsemmisülnek a tűzvészben, ezért lehet 
ma csak 1750-től anyakönyvi adatokat találni. A 
legnagyobb csapás az, hogy a Kállay család visz-
szaköveteli egykori földjét és újra jobbágyaiként 
akarja dolgoztatni a város lakóit. A katonaviselt 
nép azonban ellenáll, a vita perbe torkollik, ami 
elhúzódik egészen 1848-ig.

1836-ban országosan hírhedt lett Kálló neve, ami-
kor két Kállay testvér vetélkedett az alispáni székért 
és részeg kortes bandáik gyilkos elszántsággal estek 
egymásnak a megyeháza kapuja előtt. A mérleg 19 
halott, 112 sebesült, Kállay Péter házát felgyújtották, 
ami kiégett (a mai rendelő bejáratának helyén állt). 

Nem véletlenül mintázta Fazekas Mihály a földes-
úrral szembeszálló, igazságtévő Ludas Matyi alakját 
Nagykállóról, Döbrögi figuráját a Kállayakról, akik 
közül gyakran töltött be valaki alispáni tisztséget, 
így érthető, hogy a megyei döntések többnyire Kálló 
ellenében Nyíregyházának kedveztek. Például ami-
kor Kálló 500 éves szombati vásártartási jogát Nyír-
egyházának adta a megye, válaszul a nyíregyháziak 
panaszára, ami szerint a hétfői és pénteki piac nem 
jó, mert akkor dolgoznak az emberek. Aztán az idő-
pontok megcserélődtek. Mi megyünk szombaton a 
nyíregyházi piacra, itt pedig máig hétfőn és pénte-
ken van a piac. A céhek és a mesterek családostól 
költöztek a piac után - Kálló újra, több száz lakost 
veszített.

Na és hogyan alakult a bő kétszáz évig önálló köz-
igazgatású „kisebbik” Kálló sorsa? Részben a török 
pusztítás miatt, másrészt a Kállay család tagjainak vi-
szálykodása miatt, Kiskálló teljesen elnéptelenedett 
az 1600-as évek végén. Lakói nem végeztek katonai 
szolgálatot, Kiskálló lakói a visszatért Kállay család 
röghöz kötött jobbágyai lettek.  A földesúri család 
az 1700-as évek elején a Körösök vidékéről (Körösi, 
Kerezsi - innen a Kiskállóban gyakori családnév ere-
dete) hozott magyar nyelvű jobbágyokat, hogy bené-
pesítse birtokát, legyen munkaerő, aki megműveli a 
földet. Az 1790-es években parcellázták a nehezen 
művelhető, gyenge minőségű homokdombokat és 
szőlő ültetésére adtak engedélyt. A kopár dombokon 
virágzó szőlős- és gyümölcsös kertek alakultak. A 
jobbágyfelszabadítás után Kiskálló lakói cselédekké 
lettek. A Kállay család birtoklásának mára egyetlen 
emléke van: az Ínségdomb, amely napjainkban tu-
risztikai látványosság. Az 1830-as években a Felvi-
déken pusztító szárazság miatt ide menekült „ínsé-
gesek”-kel hordatta össze a Kállay család, a kapott 
élelemért cserébe.
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Kiskállóban 1790 és 1960 között új, a szőlősker-
tekben szükséges szakszerű munkához kapcsoló-
dó foglalkozási ágak születtek, működtek: gyü-
mölcskertész, kerülő, kertbíró, vincellér. Mivel 
Nagykállóban a földek tulajdonjoga bizonytalan, 
sokan, még hivatalnok családok is, Kiskállóban 
vásároltak szőlőt, amelynek egyszerűbb munká-
it (kapálás, szőlőkötés, kacsozás, szüretelés, stb.) 
a családtagok megoldották, a hozzáértést kívánó 
munkákat (oltás, metszés, permetezés, szaporítás) 
munkabérért a vincellérek, kertészek végezték, s 
kerülők, kertbírák vigyázták a termést a tolvajok-
tól.

De térjünk vissza Nagykállóhoz! Fénykorában vá-
rosunk státuszai így alakultak:
- Nagykálló kiváltságos mezőváros 1603-1723
- Ebben az időszakban alapított és tartott fenn a 
szegény betegek számára Kálló 1640-től ispotályt, 
azaz kórházat, amely 1830-ig működött, jótékony-
sági fenntartással. Az 1600-as évek közepétől 
1854-ig Kálló városa és a református egyházköz-
ség Református Latin Gimnáziumot is alapított és 
tartott fenn, amelybe 70 településről érkeztek diá-
kok.  

A gimnázium emeletes épülete a sportcsarnok he-
lyén állt. Az itt végzettek tovább tanulhattak Deb-
recenben, Sárospatakon és külföldi egyetemeken. 
Jeles kállói diák volt Keresztesi Deák János, aki 
eljutott Indiába is. Itt tanult Szilágyi István, Arany 
János diáktársa, barátja, a magyar szókötés szabá-
lyainak kidolgozója. Helyesírási szabályzatáért, 
amely 1955-ig használatban volt, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagjává választották. 

1723-ban Mária Terézia parancsára Szabolcs me-
gye székhelyéül a megye képviselői egyhangúlag 
Nagykállót választották. 

Előbb megépült az első megyeháza (1723-1750), 
amely ma is áll erősen átépítve (Vela Pékség, papír-
bolt és az Oláh testvérek zöldségboltja van benne). 
Mivel ez kicsi volt, 1769-1789 között felépült tele-
pülésünk emblematikus, városképet meghatározó 
palotája, az emberek szóhasználatában a szeretett 
végvárra utalva sokáig „Kis vár”-ként emlegetett 
megyeháza. Jelentős döntések születtek itt, 1780 
és 1875 között pl. a Tisza nyírségi szakaszának 
szabályozásáról. 

A megyeháza épülete 

Kerékvetőkő az első megyeháznál

A Református Gimnázium épülete, előtte a Tanoda
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Fontos szerepe volt az épületnek 1848-49-ben is, 
amikor toborzóhely is, előtte tettek esküt a sza-
badságharcba induló önkéntesek, 2400 katona, a 
2. Szabolcsi Zászlóalj. Zászlójukon a hímzett fel-
írat: „Szabolcs a hazáért! Győzni, vagy halni!”

 A megyeszékhelyivel egy időben Kálló kama-
rai mezővárosi ranggal is bír 1723-1740 között, 
majd szerződéses mezőváros 1740-1848-ig. 
Közben 1754-től 1780-ig fergeteges gyorsaság-
gal benépesül a nyíregyházi puszta, 1780-ra már 
négyszer annyi lakója van, mint Kállónak. Am-
biciózus vezetői mindent megtesznek azért, hogy 
Kálló megyeszékhelyi rangját megszerezzék. Pél-
dául: 1844-ben titokban szerveznek megyegyűlést 
Apagyra, hogy ott megszavazzák a megyeszékhely 
áthelyezését, de ekkor még nincs szavazattöbbség. 
A föld tulajdonjogának vitás helyzete miatt Kálló 
nem tud felajánlani földterületet a vasútépítés-
hez és pénzt sem a perköltség miatt. Nyíregyháza 
lépéselőnybe kerül és él a lehetőséggel: a vasút 
Újfehértóról Kálló felé indul, de elkanyarodik 
Nyíregyháza felé.

Kálló mezőváros 1849-1876. Ez részben az 1848-
as szabadságharc utáni megtorlás miatt az osztrák 
uralom ellen válaszként kialakult passzív ellenállás 
időszaka. A megyegyűlés követeit nem válasszák 
meg, az erre felkértek nem vállalják a funkciót, 
nem ül össze a megyegyűlés, nincsenek döntések. 
Az ekkor Nagykállóban élő Korányi Frigyes is két 
év után lemond megyei főorvosi tisztéről.

1875-ben megszületik a döntés: az új megyeszék-
hely Nyíregyháza. 1876-ban elköltözik a megye: 
500 tanult hivatalnok és családja, a népszámlálási 
adatok mutatják: Kálló 800 főt veszít. Szinte tel-
jes értelmiségét! Csak néhány kiszolgáltatott taní-
tó, pár ügyvéd, néhány orvos marad. Kálló kiürül, 
ráadásul katonaság szállja meg 25 évre, akik el-
látása sok veszteséget okoz a lakosságnak. Csak 
Görömbei Péter esperes lelkész elég bátor leírni 
1882-ben, hogy nem a kállóiak szűklátókörűsége, 
a vasútépítés „akadályozása” miatt került az ősi 
város hátrányos helyzetbe. 

Városi rangunk megszűnik a megyeszékhelyivel. 
Nagykálló - 1876-1980-ig nagyközséggé minősül 
vissza, járási jogkörökkel. Mindössze a járásbí-
róság, és a földhivatal marad itt. A járási ügyeket 
– oktatás, egészségügy, pénzügy, kereskedelem – 
1895-től a Szolgabírói Hivatal intézi, majd a II. 
világháború után 1950-től ezeket a funkciókat a 
járási tanácsok látják el. A megyei vezetők gon-
dosan ügyelnek arra, hogy a Nagykállói Járás élén 
más települések elkötelezett szülöttei jussanak po-
zícióba, akik a járásnak jutó forrásokat hazaadják 
a falujuknak. Kállóban megáll az élet, az egykori 
megyeszékhely Csipkerózsika-álomba szenderül. 
1914-18 között az I. világháború újabb lélekvesz-
téssel jár, 120 hősi halott a frontokon, 240 sebe-
sült. 1919-ben román megszállást élt át a lakosság. 
Áprilisban egy egész napig lőtték ágyúval a vá-
rost a román katonák, súlyosan megrongálódnak a 
középületek. Ekkor dől le a kállói vár utolsó fala, 
a római katolikus templom tornya – ideiglenesen 
két kis fiók-tornyot kap – és a Református Latin 
Gimnázium emelete.

A római katolikus templom 1919

A vár utolsó fala 1919
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Belőtték a gimnázium tornatermének egyik falát 
is. A javításukra nem volt pénz, csak 1924-ben ke-
rült sor.

A Rákóczi-torony 
is célponttá vált a 
front idején, 1944 
októberében.
A második világ-
háború vesztesé-
geit pontosan máig 
sem ismerjük. 1944 
áprilisában a zsidó 
iskolába gyűjtötték 
össze és elhurcol-
ták Nagykálló több 
mint ezer zsidó la-
kosát, közülük alig 
százan élték túl a 
borzalmas idősza-
kot. 

Fiatal férfiak maradtak a Don-kanyarban hadifog-
ságban, a harcokban eltűnteket reménykedve vár-
ták még sokáig a menyasszonyok, özvegyek, árvák. 
Óriási volt a civil lakosság vesztesége is. A harcok 
idején itt vonuló tankok tönkre tették az utakat, a 
visszavonuló német hadsereg minden hidat felrob-
bantott, és itt zajlott a közelben a Nyírségi csata 
néven emlegetett hatalmas légi és tankcsata. Nem 
csak a ledobásuk után azonnal felrobbant bombák 
okoztak tüzeket és sok-sok rombolást, a fel nem 
robbant bombák és lőszerek még a háború után 
évekig szedték áldozataikat. Nagykálló területét 
Szőke Lovas Antal tüzér, fegyvermester tisztítot-
ta meg a veszélyes golyóktól, bombáktól, taposó 
aknáktól 36 katona társával. A munka végére már 
csak 18-an voltak... 
Mérhetetlen szegénység maradt a háború után. A tu-
lajdonviszonyok átrendezése szenvedést és bizony-
talanságot hozott. Előbb a nagyobb földtulajdon és 
az ipari vállalatok államosítása és földosztás, majd 
a gazdák termelő szövetkezetbe kényszerítése kö-
vetkezett. A nagyüzemi termelés haszna 1956 után 
kezdett eredményeket hozni. Fejlődésnek indult 
az ipar: építőipari, szabó-, és cipész KTSZ, bőr-
díszmű, táska és paplanüzem működött, több száz 
dolgozónak adva biztos megélhetést. A nagykállói 
határt négy termelőszövetkezet művelte eredmé-
nyesen egyre modernebb gépparkkal, s a gépek 
karbantartására jól képzett munkásokkal korszerű 
műhelyek létesülnek. A régi Nagyálló szinte tel-
jes lakossága földművelésből élt, a gépesítéssel 
viszont egyre több kézi munka válik fölöslegessé, 
egyre többen vándorolnak el a városokba, s vállal-
nak munkát az ipari üzemekben. A mezőgazdaság 
termését helyben vagy a közelben működő üze-
mekben dolgozták fel. A környéken termett búzát, 
gabonaféléket a Nagykállói Malom őrölte, amely 
az 1970-es években Közép-Európa legmodernebb 
malma. 

Nagykálló lakosságának száma 1956-ban 12 ezer 
volt. Amikor a Ratkó gyerekek népes korosztá-
lya középiskolás korú lett, az ifjúság „kinőtte” 
az 1870-ben alapított első állami gimnáziumot, 
új épületet épített a község. A Korányi Frigyes 

A gimnázium szellemi központ

Zsidó Elemi Iskola

A Rákóczi-torony
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Gimnázium 1964-ben kezdte meg működését. 
Fejlődésnek indult az infrastruktúra is. 1965-re a 
tanyákra is eljutott az elektromos áram, 1972-ben 
vízvezetékrendszer épült, egészséges ivóvizet adó 
kutat fúrtak. A környező tanyákról egyre többen 
költöztek a munkahelyek közelébe és Nagykálló 
1989-ben visszanyerte városi rangját. 

Tehát újból város 1989-től. A várossá válás idő-
pontja véletlenül egybeesett a magyar rendszervál-
tással. Hazánk népe, a szocialista gazdálkodás he-
lyett kapitalista rendszert, piac-gazdaságot akart. 
Ez újabb átrendeződést vont maga után, a közös 
tulajdonú földeket, üzemeket privatizálták, 2000 
után megkezdődött a lakosság, főleg a fiatalok el-
vándorlása nyugat Európába, amit megerősít az 
Európai Unióba való belépéssel megnyílt sokféle 
lehetőség.

2019-ben, a várossá válás 30. évfordulója idején 
Nagykállónak 9724 lakosa van, akik 3639 házban 
élnek.

Épített örökségünk
Először is a természet alkotta táj. Milyen is? A vá-
ros földje egészen kis szintmagasságú dombok so-
kasága. Már-már síknak tűnik. De ha jól figyelsz: 
a „Budaiban”, az Ámos Képtárnál, az utcáról két 
lépcsőn, bent az épületben még 7 lépcsőn fel kell 
lépkedned, aztán érdekes, az udvarra nem kell 
vissza lemenni. Mert az udvar a domb tetején van. 
Őseink egyszerűen beépítették a dombocskákat az 
épületekbe úgy, hogy az épület utcai részét magas-
ra alapozták, s belül a padló szintje alatt feltöltöt-
ték. Sok portán az utcáról felmegyünk a házhoz, és 
lemegyünk a kertbe.

A várostól nyugatra, északra, és északkeletre lévő 
tájat a szél építette liszt finomságú homokból ke-
rek tetejű bálnahát-buckákká, szélbarázdákká és 
formálta a garmadákat, maradékgerinceket, pa-
rabolabuckákat. Délre, délnyugat felé sík a táj, 
jó minőségű barna föld található. A szántóföldek 
tábláit szelíd akácfasorok szegélyezik, védik a ta-
lajt a széltől. Nevelnek tűzrevalót, gombát, ringat-

nak madárfészket, s májusban megtöltik a levegőt 
mézédes akácvirág illattal. 

És az épített örökségünk? Itt bizony földből épült 
a piramis is! Az északi határban lévő kurgán, a 
Korhány dombja. Jósa András a régészkedő orvos 
ásta meg. Közepe alatt emberi és ló csontot talált. 
Rég volt harcos, vagy vezető fölé emelték emberi 
erővel. De nem csak ezt! A gyors, váratlan török 
támadást megelőzendő a városból kivezető 5 utca 
végére földgátat emeltek kézi erővel, ezekből ma 
is megvan négy. Erről mesél az Internátus utca, a 
Korányi út, a Kölcsey és a Krúdy utcák dombja.

Hát még ha a föld alá is beláthatnánk! Mert a föld 
felszíne alatt ott vannak a szarmaták falujának nyo-
mai az ipari park területén, és Kiskálló határában, 
a Béke utcai kertek alatt a várfalak maradványai 
több helyen bukkannak elő alagútszerű boltívek a 
földfelszín alól, és ki tudja, mi lehet még? 

A felszín fölött a házak, házsorok, templomok között 
utcák. Nemrég ideköltözött ismerősöm riadozik. 
Szörnyen zegzugos utcái vannak Nagykállónak! Én 
itt eltévedek! – panaszolja. Miért ilyen ez a város? 
– kérdezi. Rövid utcácskák, melyek gyakran változ-
tatnak irányt. Valóban. Először is azért alakult így 
az utcaszerkezet, mert az elsőként letelepültek por-
táit körül járta, kikerülte az út. Több mint kétszáz 
évig ellenség járta hely volt a mi Kállónk. Minden 
férfi katona volt. Elemi szempont, hogy ha baj van, 
nagyon gyorsan tudjanak együtt lóhátról védekez-
ni. Ezért alakult úgy a telek oldalon a Béke-Sport-
Szakolyi út, a Korányi út és a Mártírok útja közötti 
rész, a második Kálló belvárosa. A köztük lévő zu-
gok, közök mindegyikén apró telkeken, kicsi házak 
állnak, viszonylag kis területen, sűrű népességgel. 
De a földműveléssel járó állattartáshoz, a termény 
behordásához helyre volt szükség, így szinte min-
den belvárosi portához tartozott a város külsőbb ré-
szén egy nagyobb telken úgynevezett ólaskert, aho-
vá elfért a jókora szalmakazal, ló- és tehénistálló, 
szín a szekérnek, ekének, boronának, pajta a dohány 
száradásához, stb. Ezek a nagy kertek a XX. század 
második felében épültek be. Azt is érdekes megfi-
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gyelni, hogy a hosszú utcák a belvárosban kezdő 
szakaszukon szűkek, keskenyek, kifelé haladva 
egyre szélesebbek. Például a Mártírok útja a zsi-
dó iskolától az Internátus utca torkolatáig egészen 
szűk, a Városkert Étteremtől szélesedik, folytató-
dik a széles Budai Nagy Antal útban. A magyarázat 
egyszerű. Egészen az 1970-es, 80-as évekig meg-
lehetősen sok állatot tartottak a városlakók. (Azu-
tán kezdték felváltani az udvarokon a szekereket az 
autók.) Az állatokat naponta terelték a legelőre, az 
összes tehenet és sertést. A pásztor a belvárosból 
indult, tülköléssel jelezve, hogy ki lehet engedni az 
állatokat az utcára. Ahogyan haladt a nyáj, a csorda, 
a csürhe kifelé a városból, egyre több állat jött a 
nyájba, egyre több helyre volt szükség, ezért széle-
sednek az útjaink. A cél a mai Rácz Tüzép mögötti 
Páskum, vagy Páskom volt, nagy füves terület a kis 
Balkányi víz patak partján. Ott legeltették az állato-
kat az esti hazaterelésig. Ezek miatt a szempontok 
miatt ilyen az utcaszerkezetünk, legtöbb utcánk vo-
nala ugyanott húzódik 300-400 éve.

Kik hol laktak? A nagyobb földterülettel 50-100 
holddal rendelkező gazdák családjai laktak a 
Debreceni úton, a belvárosi házakban.  A gazda-
ságban segítő napszámosok, cselédek, bérlők az 
ólaskertekben (Nagybalkányi út zsidó temető utáni 
része, Kisbalkányi út, Csokonai út, Jókai út, Dam-
janich út, Dózsa György út. Ezeken az utcákon 
többnyire református vallású népesség lakott. 

A hivatalnokként dolgozó római katolikusok a rég 
Nagy utcának nevezett Kossuth út, a Kis utcának 
nevezett Petőfi úton, a mai Bajcsy-Zsilinszky és 
Vadkert utcán éltek.  A görögkatolikus lakosság a 
templom két oldalán lévő Kis és Nagy–Rácz ut-
cára (ma Ady Endre és Táncsics utca) települt. A 
zsidóság szegényebbjei a telek oldalon laktak a 
zsinagóga körül, a jobb módú kereskedelemmel 
foglalkozók a Piac környékén, a fő utcákon igye-
keztek házat szerezni, s abban boltot nyitni. A XIX. 
században a szebb polgári házak a városközpont-
ban épültek. Sajnos ezek jó részét a XX. századi 
háborús rombolás után puritán, dísztelen szocreál 
stílusban tatarozták.

Épített örökségünk a XX. század második felében 
szépen gyarapodott: lakótelep, emeletes bérlaká-
sok, szép tágas, több szintes családi lakóházak 
épültek. A 2000-es évek elején az új városháza és 
környezete épült újjá.

Elődeink szellemi hagyatéka
Különösen a találkozókra, rokonlátogatásra ideér-
kező egykori diákok szokták említeni Kálló szelle-
miségét. Miben áll ez a szellemiség? Abban, hogy a 
nagykállói embert a nehéz körülmények, az akadá-
lyok nem keserítik el, ellenkezőleg! Beleivódott a 
küzdés a nehéz körülményekkel. Amíg a népesség 
földművelésből élt, kezdődött a nehézség a gyenge 
minőségű homoktalajjal, azon kellett megtermelni 
esős és száraz időben egyaránt az élethez szüksé-
ges növényeket, terményeket az emberek számára, 
a takarmányt az állatoknak. Kell, mert létkérdés! 
Van-e ennél erősebb motiváció? Nincs kő! Házat 
építeni létkérdés. Abból, ami van! Amiből lehet! 
Közlekedni kell, de csak óriási kerülőkkel lehet, 
kerülgetve a mélyedések tavakká gyűlt csapadék-
vizét, vagy átgázolva rajtuk. Saját készítésű fonal 
kell, abból szőni a lánykának kelengye ágyneműt, 
takarót. De olyat, amit a sógornő nem tud! Mert a 
szépség, az esztétikum kevésbé számít! Meg kell 
különböztetni! Ezek inspirálják az itt lakó embert 
egyedi alkotásra, a problémák újszerű megoldásá-
ra, kreatív ötletességre. Kálló az 1650-es évektől 
iskolaváros, vannak nagy tudású tanárai, nyelveket 
beszélő diákjai, kutató, publikáló orvosai. Nem áll 
rendelkezésükre laboratórium, jókora késéssel jut-
nak el ide a távoli kutatótársak eredményei, fontos 
szakmai információk. És mégis! Jósa István doktor 
úr itt a világvégén a városi kolléga lehetőségeitől 
távol megfigyel, jegyzetel, kipróbál, s leírja, ho-
gyan lehet gyógyítani a vereshimlőben szenvedő 
gyereket. Korányi Frigyes édesapja is kutat, leír 
önálló felfedezéseket. Heszler Izidor innen hirdeti 
meg a „Nyitott kapuk” elvét, a pszichés betegek-
kel való emberséges bánásmódot. Az elmúlt 20 
évben itt írta Prof. dr. Bánki M. Csaba népszerű, 
közérthető, a legmagasabb tudományos igényes-
séggel megfogalmazott könyveit, cikkeit agyunk 
működéséről.
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A kállói gimnázium biológia tanára, Dudinszky 
Emil tanár úr olyan tudományos rovartani kézi-
könyvet ír, amit napjainkig haszonnal forgatnak 
szerte Európában. Tudományos írását a nagykállói 
Elízium aljnövényzetéről országos konferencián 
ismertetik. Szilágyi István nyelvész helyesírá-
si szabályzatának a szókötésre vonatkozó része 
1950-ig aktuális volt.

- A XVII. század első felében született a kállói 
vár környékén több szép, régi stílusú magyar 
népdal: a kedvestől messze került katonát, pász-
tort, a hazaváró kedvest a vágyakozás fakasztot-
ta szépséges dalra. Így születhetett a Cserebogár 
nóta, a Szól a kakas már, a Kállai kettős, mely-
nek első említése 1674-ből való. Négy dala az 
egyetlen hagyományos magyar népdalcsokor. És 
még sok-sok, hiszen a XX. század nagy mentési 
munkájában 413 minőségében is értéket képvise-
lő népdalt jegyeztek le Nagykállóban a gyűjtők: 
rabság, szabadságvágy, a pásztorélet és betyárság 
életképei, érzésvilága szól a mi dalainkból.

 
Amikor a környékben elsőként, vagy  

kizárólagosan Kálló népe élen járva alkotott  
valami nagyszerűt

Kálló sok dologban megelőzte, olykor centrum-
szerepből segítette a környékbeli településeket: 

-  Az 1300-as évek közepétől vásáros hely, előbb 
heti piaca, majd országos vására vonzza más te-
lepülések lakóit adni-venni.

-  1502-től serfőző háza volt, itt működött a me-
gye két postájának egyike. Itt halad váltott lo-
vakkal II. Rákóczi Ferenc postája 1703-11-ig, 
majd az újjászervezett osztrák-magyar posta 
két vonala is a Ludastói úti postakocsi állomás-
nál találkozott, ahol 200 ló számára volt istálló, 
s a gyorsfutárok is itt pihentek meg, váltottak 
lovat.

-  1570-től 140 éven át állt Kálló vára, amely 
száznál több környékbeli települést védett a 

török betörések ellen. Ez a vár egyedi építésű 
volt. Tölgy cölöpsorból, 5 méter magas homok-
gátból, téglafalból épült. Körben 2x2 méteres, 
sakktáblaszerűen elhelyezett 2 m mély gödör-
sorok védték a várbelieket a váratlan lerohanás-
tól.

-  Az erdélyi fejedelmek mindegyikének szabad-
ságharca érintette Kálló várát.

-  A XVII. század közepén 17 mesterség céhe 
alakult meg, kapott artikulust itt I. Rákóczi 
Györgytől és működött 1823-ig, amíg a szom-
bati kállói vásár Nyíregyházára nem került.

-  A lebontásra ítélt vár földjéből csaknem százöt-
ven évig főzik a puskaporhoz nélkülözhetetlen 
salétromot az ország második legnagyobb sa-
létromfőzőjében.

-  1680-tól vannak nyomai az első Szabolcs me-
gyei középiskola, a Scola Reformata Magno 
Kallowiensis működésének, melynek egyeme-
letes épülete 1919-ig állt a sportcsarnok he-
lyén, könyvtára, melyet 1779-ben építettek, ma 
is áll. Fénykorában 70 településről jöttek diá-
kok Kállóba tanulni. Ezt az iskolát a város és 
a református egyház tartotta fenn.  Az itt tanult 
diákok Debrecenben, Sárospatakon tanultak to-
vább, lettek lelkészek, tanítók, tudósok.

-  1710 óta áll a református templom.

-  1723-tól Nagykálló Szabolcs megye székhe-
lye. 1750-re készült el az első megyeháza és a 
megye börtöne. 1789-re a második, a ma is álló, 
amely 1876-ig funkcionált eredeti rendeltetése 
szerint.

-  1732-ben kezdték építeni a Rákóczi-tornyot, 
amely sokáig az Alföld legmagasabb kőépít-
ménye volt (66 m). Felső emeletéről 1770-től 
1950-ig őrizték a várost és környékét a „vörös 
kakas” kártételétől a tűzőrök.



14

-  1750 körül kezdődik 
meg a Galíciából 
elüldözött zsidó-
ság betelepülése az 
üressé vált elhagyott 
egykori katonahá-
zakba, a Telekoldal-
ra. Messze földön 
híres tanítójuk Taub 
Eizik Izsák, a cso-
darabbi, akinek sírja 
ma is zarándokhely. 
Az ő idejében épült 
a kállói zsinagóga.

-  1771-ben itt született a „Legvitézebb huszár” 
Simonyi József huszáróbester, a napóleoni há-
borúk hőse.

- 1811 óta mutatja a pontos időt a toronyóra min-
den nagykállóinak, vallásra való tekintet nélkül.

-  1848-49-ben Kálló toborzóhely, ahol két zászló-
alj katonáit képezték ki, s itt tettek esküt a telepü-
lés főterén, s 2400 ifjú indult a szabadságharcba.

-  1823-ban itt tettek említést először a plattról, 
mint néprajzi újdonságról. Ükanyánk addig ön-
tött, lábakon álló vasfazékban főzött, úgy hogy 
jó időben az udvaron, esős időben a tornácon tü-
zet rakott a vasfazék alá és guggolva, kuporogva 
kavargatta az ételt. Ha megfőtt a leves, megették, 

a maradékot cserépedénybe merítették. Aztán 
a kútnál kimosott fazékban főzte a másodikat. 
1823-ra valami életrevaló kitalálta, hogy a kony-
ha sarkába olcsó vályogból tűzhelyet lehet rakni 
tűzterében vasráccsal, a vályogra rögzített vasla-
pon, a platton már három-négy dolog is főhetett 
egyszerre és kényelmesen állva derékmagasság-
ban kavarhatott a gazdasszony. Ráadásul kitalál-
ták az egymásba illeszkedő karikákat, amelyek 
elhúzásával szabályozható lett a láng felülete, 
ami az edény alját éri, így a hőmérséklet is vál-
toztathatóvá vált.

-  Ebben a helységben alapítja Jósa András a me-
gyei múzeumot 1868-ban, itt készül az orszá-
gosan első nyomtatott muzeális leltár, s itt kerül 
kiállításra az országosan is ritka mennyiségű 
bronzkori gyűjtemény.

-  1864-ben kezdi működését a Korányi Frigyes ál-
tal alapított kis járványkórház, amely képes volt 
megállítani Szabolcsban a kolera terjedését. Ezt 
dr. Jósa András fejleszti központi forrás nélkül, 
színpártoló köre előadásainak bevételéből, laká-
sára felvett jelzáloghitelből 84 ágyassá 1880-ra. 

-  Az 1850-től működő Zsidó Elemi Iskolában jele-
nik meg az első magyar gyermekújság, a Gyer-
meklap (1882).

Taub Eizik Izsák, a csodarabbi nyughelye

Emléktábla Simonyi Jó-
zsef szülőházán
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- 1883-ban írja és jelenteti meg Görömbei Péter 
református lelkész, esperes A Nagykállói ev. ref. 
egyház története című munkáját, amely egyben 
igényes várostörténeti kiadvány is.

- 1868-as dátumot vésték a Kállói Dalárda pecsét-
jére és itt alapították meg a megye első állami 
gimnáziumát is (az alreáltanodát) 1870-ben.

A gimnázium nem csak oktatási intézmény, amely 
sok kiválóságot nevelt az országnak, szellemi al-
kotóműhely is.

-  1895-ben írja Far-
kas Lajos reformá-
tus lelkész mind-
azt, amit tudni 
lehet akkor a híres 
táncunkról, a Kál-
lai kettősről. Ő az 
első, aki lekottázta 
a tánchoz énekelt 
dalokat.

- 1895 óta - 1876 után - országos hatáskörű pszi-
chiátriai szakkórház működik az egykori megye-
háza épületében.

-  1911-ben mintaóvoda létesült. Ugyanez év-
től öt megye számára nevelt tanult gazdákat a 
nagykállói Mezőgazdasági Iskola.

1911 azért is nevezetes év, mert ekkor készül el 
a villanyvezeték, és az országban másodikként itt 
gyúl ki a fény.

-  1931-ben, az országos kezdeményezést egy év-
vel megelőzve, Nagykállóból két Amerikába el-
származott ügyvéd, a Pollacsek testvérek finan-
szírozásával a református és a zsidó iskolában 
iskolatejet és kiflit kap naponta minden szegény 
gyerek.

-  1937-ben lakossági kezdeményezésre megnyílt 
a Nagykállói Strandfürdő, ahol még 25 évig ki-
zárólagosan edzhettek a környék olimpiai úszás-
ra készülő sportolói a megye egyetlen olimpiai 
szabvány mérettel rendelkező úszómedencéjében 
(33,3 m) 1937-től itt helyben tanulhatnak meg 
úszni a nagykállói gyerekek. 1982 óta pedig 
gyógyvizes medence áll az ízületi és reumatikus 
panaszokkal küzdők rendelkezésére.

-  Az 1950-es években Nagykállóban készül el a 
Kálló-2 burgonya-betakarítógép.

-  Az 1960-as évektől haláláig itt élt és alkotott 
Ratkó József költő.

A nagykállói izraelita elemi népiskola
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-  1970-től óvónőképző szakközépiskolánk nem 
csak a megye, hanem óvodáinak nevelt jól kép-
zett óvónőket.

-  Híresen jó és szép férficipőket, később sícipőket 
készített a Kallux Cipőipari Szövetkezet 2005-
ig bel- és külföldre.

- 1982-ben készült el a harangodi víztározó, 
amelynek csapadékos időben van fontos szere-
pe. Zsilipjeivel szabályozható, hogy mennyi víz 
folyjon a Lónyai-főcsatornán át a Tiszába, tehát 
áradás idején a főfolyás vize visszatartható.

-  Messze földön tette ismertté Nagykálló nevét, a 
Harangodon 1986 óta működő hagyományőrző 
Téka tábor.

-  Városunk a fesztiválok és találkozók helyszíne: 
Nagykállói Napok, Kállai Kettős Néptáncfesztivál, 
Csipkekészítők  Nemzetközi Találkozója, kórus-
találkozó, fogathajtó verseny, sör- és lecsófesz-
tivál stb. színesíti a nagykállói társadalmi élet 
palettáját, s az alkotó, kézműveskedő, kézimun-
kázó, illetve amatőr festő városlakók, az évente 
megrendezett Nagykálló Kincsei kiállításon vagy 
a Tavaszi Tárlaton mutathatják be alkotásaikat.

Végül nézzünk meg néhány beszédes adatot a 
városról:
-  1989-ben Nagykálló lakossága: 10 200 fő volt.
-  2019-ben Nagykálló lakossága: 9724 fő.
-  Lakcímek száma: 3218 db.
-  A Nagykállói Hírmondó 3500 példányban ké-

szül.
-  Adózó vállalkozók száma Nagykállóban: 845.
Olyan vállalkozás, amelyiknek a nevében/elneve-
zésében szerepel „Nagykálló” neve: 7. De mi sze-
retünk rövidíteni, ezért gyakran csak úgy mond-
juk: Megyek haza Kállóba! (a másik magyar Kálló 
messze van, nem valószínű az összetévesztés), te-
hát olyan vállalkozás, aminek nevében a „Kálló” 
szerepel: 48, vagyis összesen 55 vállalkozó szá-
mára fontos kifejezni cége nevével is, hogy ide-
való!

ZÁRSZÓ
Nagykálló háromszor pusztult el, és háromszor 
építették újjá lakói. 30 éve újra város, élhető, egy-
szerre megújulni képes, egyszersmind értékeit, ha-
gyományait megtartó, megőrző, jeleseinek hagya-
tékára büszke település a mi Kállónk. Hisszük: 
van jövője is. Életrevaló!

Harsányi Gézáné
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Várossá avatták Nagykállót. Április 8-án, a műve-
lődési központban tartott ünnepi tanácsülésen részt 
vett és beszédet mondott Németh Miklós miniszterel-
nök, majd átadta az Elnöki Tanács városalapító ok-
levelét Fodor János tanácselnöknek.
A tanácsülésen köszöntötték az új város első szülött-
jét, Budaházi Nórát, valamint legidősebb polgárát, 
Mikó Bertalant, aki augusztusban tölti 100. életévét.

Tovább folytatódnak a tárgyalások Nagykálló gáz-
ellátásának ügyében: a tervek szerint a családi há-
zakat 1994-95-ben lehet bekapcsolni a gázfogyasz-
tásba és egy-egy családnak a mai áron 30-40 ezer 
forintjába kerül majd a gáz bevezetése.

1989
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„Kedves nagykállói polgárok!
Ez év március elsején több évtizedes szünet után önök 
újból városi polgárok lettek. Ennek most már 39 nap-
ja, úgyhogy kissé megkésve, de őszinte érzésekkel 
üdvözölni szeretném Nagykálló minden lakosát ezen 
az ünnepi napon. 
A várossá avatás pillanataiban szép hagyomány, hogy 
visszatekintünk a történelmi időkbe. Az Árpádok kora 
óta Nagykálló kalandos történetet élt meg. Történe-
tének fényes lapjai közé tartozik, amikor a főispáni 
székhely tipikus életét élte vármegyegyűlésekkel és 
más rangos eseményekkel, másfelől érzékelhetjük a 
városfejlődés ívének megtörését is, a nagykállói vár 
lerombolását és az 1863. évi nagy tűzvészt, amely 
jó időre megpecsételte a település sorsát. Nagykálló 
történetéhez egyaránt hozzátartoznak a nevezetes ese-
mények, a legendák, a híres emberek, a művészeti és 
tárgyi emlékek. A kállóiak tudják, hogy I. Rákóczi 
György annak idején innen keltezte a nemzeti király-
ság létrehozását szorgalmazó levelét és ezen a tájon 
élt a népnyúzó Döbrögi és az urat verő Lúdas Ma-
tyi is. Ilyenkor emlékezni szoktunk a város hírneves 
szülötteire is. Itt született Nyír-Kállay Tamás, Mátyás 
király kancellistája, és a tuberkulózis elleni küzdelem 
elindításával nevének halhatatlanságot biztosító Ko-
rányi Frigyes. A „magyar Chagall”, Ámos Imre böl-
csője is Nagykállóban ringott. A Kállai Kettős pedig 
Kodály Zoltán révén Európa és világszerte ismertté 
tette a nagykállói népművészeti értékeket…
…Egy ország gazdasági-társadalmi fejlődése, telepü-
léshálózata és szerkezete akkor nyugszik biztos lába-
kon, s akkor tekinthető egésznek, ha abban nemcsak 
a nagyvárosok fejlődnek, hanem a kis- és középvá-
rosok, a falvak is. Korábban biztos, hogy hiba történt 
a fejlesztések meghatározásában és ez magyarázza a 
gazdasági szerkezet, az aktivitás, valamint az infrast-
rukturális ellátás mai torzulásait. Ezt a hibát csak úgy 
tudjuk kiküszöbölni, ha sematikus városelméletek al-
kalmazása helyett nyílt várospolitikát folytatunk…
…Most, amikor átadom Nagykálló várossá nyilvá-
nításáról szóló oklevelet, azt kívánom önöknek, és 
egyúttal magunknak: csak munkával teremthetünk 
magunknak bizalmat, csak úgy tehetjük hitelessé 
magunkat. Ehhez kívánok mindannyiuknak erőt, jó 
egészséget, hozzá fáradhatatlanságot és türelmet, a 
közösség ügyeinek szolgálatában…”

(Részlet Németh Miklós ünnepi beszédéből)

A városavató ünnepséget követően a kormány el-
nöke átadta rendeltetésének Nagykálló új gyógy-
szertárát, amely csaknem 20 millió forintból épült.
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Nagykálló-Harangodon 1986 őszén avatták a Téka 
tábor első, állandó épületét a tánccsűrt, melyet Ekler 
Dezső tervezett. Az azt követő években újabb és újabb 
épületekkel gazdagodon a Nyírség természet építette, 
szélhordta dombok sokaságából és szélbarázdákból 
álló szépséges vidéke. A tánccsűrt az étkező és büfé, 
valamint a vizesblokk megépítése követte. 1989-ben, 
szintén Ekler Dezső tervei alapján, megépült a kilátó 
is az egyik tóparti dombtetőn, ahonnan kiváló a rá-
látás a városra és a nagykállói templomtornyokra. 
Már 1988-ban megkezdődött a fogadó (információs) 
épület alapozása, melynek építése 1990-ben fejező-
dött be. 
Ekler Dezső 1986-1990 között dolgozott a Makona 
Tervező Irodában. Ebben az időszakban tervezte a 
nagykállói szabadidőközpontot, amely pályafutá-
sának fontos állomása. (Ekler 1991-ben a rangos, 
Palladio-díjasok egyike volt.)

Ünnepélyes tanácsülést tartottak augusztus 18-án 
Nagykállóban, ahol az egy éve várossá avatott tele-
pülés első díszpolgárának, dr. Kállay Kristófnak, a 
Szuverén Máltai Lovagrend vatikáni nagykövetének, 
a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnökének ad-
ták át a kitüntető oklevelet. Az ünnepelt nem érke-
zett üres kézzel az eseményre. Fodor János tanács-
elnöknek adta át azt a Szabolcs vezérről elnevezett, 
színezüst, aranyozott serleget, melynek súlya közel 2 
kilogramm, fedelén Szabolcs vezér lovasszobra talál-
ható, kelyhének mélyedéseiben pedig az Árpád-ház 
legnevezetesebb királyai láthatók.

1990
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A Nemzeti Népsport 1990. november 28-ai számában arról írtak, hogy csodálatra méltó személyiségek, csodás 
események helyszíne Nagykálló. Hiszen itt született és tevékenykedett Taub Eizik Izsák, a csodatévő rabbi, a 
híres-hírhedt huszár óbester, Báró Simonyi József. Innen származik a Kállai Kettős című kórusmű, no meg az 
a csodálatos gól, amelyet a játékos edző, Farkas Béla, FTC egykori játékosa ragasztott negyven méterről (!) az 
ellenfél hálójába.
Nagykállóban született Bori Zsolt költő, illetve Ratkó József költő, drámaíró, miként Száraz László is, aki súly-
emelésben világbajnoki ezüstöt is szerzett. Aztán az se semmi, hogy a tíz esztendeje funkcionáló tanácselnököt, 
Fodor Jánost döntő többséggel polgármesterré választották a városban.
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Nagykállói életképek 1991-ből

1991
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Nagykálló középiskolás kollégistáit csak 1992 óta fo-
gadja eredetileg is kollégiumnak tervezett épület a 
Korányi Frigyes úton.

A ronda autógumik helyett, Tordai János, a Népmű-
vészet Ifjú mesterének irányításával készült fafara-
gás díszíti ezentúl a Szabadságharcos úti óvoda ud-
varát.

Akár a csatatéren. A szemét árulkodik arról, hogy 
áldatlan körülmények között zajlik a kereskedelem, 
amióta a művelődési központ mögé települt a piac. 
Így van ez a parkolóhelyekkel is, amelyet csak arról 
lehet felismerni, hogy beszedik a díjat az autósoktól.

Makár Ferenc és fia két éve határozta el, hogy pék-
üzemet nyitnak a városban. A következő évben hoz-
zákezdtek annak kialakításához, 1992 tavaszán pe-
dig már mindenki vásárolhat Makár-féle pékárut.

Még évekkel ezelőtt találkozott a művelődési köz-
pont vezetője, Stock Gyula kárpátaljai, magyar pe-
dagógusokkal, majd beszélgetni kezdtek. Aztán a be-
szélgetésből jó kapcsolat, majd barátság szövődött, 
amely jól működik a két város sportolói között is.

A város lakóinak régi kívánsága a benzinkút kitele-
pítése a város határába. Egyelőre a Szabadság téren 
marad, de környezetével együtt megszépül a benzin-
kút.

1992
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A III. Nagykállói Napok rendezvénye ezúttal is szín-
vonalas és változatos programkínálattal várta a he-
lyieket és a környező településekről érkezőket.

1992. november 27-én a maguk örömére, és reménye-
ik szerint a társadalom hasznára, 12 fővel megalakult 
Nagykállóban a  Szabadidő és Tömegsport Egyesület 
(SZATE). Alapító tagok: Bodnár György, Csordásné 
Szikora Erzsébet, Dóri Attila, Janics Tiborné, Kon-
dor Bertalan, dr. Major Attila, Ratkó József, dr. Sza-
bó Imre, dr. Szabóné Pető Marianna, Torma István, 
Torma László, Tóth Gábor.

A Nagykálló és Metzingen közötti kapcsolat első lé-
pései még a vasfüggöny lebontása előtti időszakra 
tehetők. A metzingeni textilgyár igazgatója, Frieder 
Gaenslen és fia, Emanuel nevéhez köthető, akik a 
Magyar Posztógyár nagykállói üzemének működését 
tanulmányozták. A gazdasági együttműködés rövid 
idő alatt egyre személyesebbé vált, mígnem a két te-
lepülés között a partnerkapcsolatot a városok vezetői 
– Fodor János és Gotthard Herzig – Nagykállóban 
1992. október 4-én aláírásukkal hitelesítették, majd 
Metzingenben 1993.
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A kilencvenes évek elején a párkeresőknek Magá-
nyosok bálja címen szerveztek estet a művelődési 
központban, hogy ott találjanak rá az igazira.

A Szabadidősport és Természetbarát Egyesület július 
4. és 11. között rendezte meg első sporttáborát. Olyan 
komplex programot állítottak össze, amely több pon-
ton eltér az iskolai testnevelés óráktól és ráirányítja 
a figyelmet a szabadidő ésszerű kihasználására.

1993 őszén sokan tették fel azt a kérdést, hogy mikor 
fejezik be a temetőben a ravatalozó építését, ugyanis 
fél éve áll a munka.

Második alkalommal rendezték meg Birketanyán a 
Területi Fogathajtó Bajnokságot. A Nagykállói Er-
dész Lovassport Egyesület szervezésében megtartott 
háromnapos versenyen – többek között - díjhajtás, 
maraton- és akadályhajtás versenypróbát is teljesí-
teniük kellett lovasoknak és lovaiknak.

A képviselő-testület júniusban átadta az egykori 
kádfürdő használati jogát. 

Egy feljegyzés szerint a Nagykállói Szabolcs Vezér 
Főgimnázium 1920/22. évi évkönyvében írnak arról, 
hogy a tanév elején „megindították a cserkészet elne-
vezést és annak szervezését az intézetben”. 

1993
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A művelődési központ mozitermében kétnaponta 
változott a filmkínálat. 1993 novemberében és de-
cemberében ezeket a filmeket vetítették.

Az egykori Budai Kollégiumának megüresedett 
épületébe, a Debreceni út 29. szám alá költözött a 
Nagykállói Rendőrőrs. A november 4-én tartott ün-
nepélyes „házavatón” jelen volt dr. Hajzer László 
ezredes, megyei rendőrfőkapitány, Képes Lajos őrs-
parancsnok és Fodor János polgármester. Az épü-
let egyébként a múlt század közepén épült. Először 
kórházként működött, később internátus, illetve 
kollégium volt. Most 24 millió forintból újította fel a 
TESZOVÁL Kft.
A Nagykállói Rendőrőrs a Bátori út 36. szám alatti 
ingatlanból költözött új helyére. A megüresedett épü-
letben mostantól a Nagykállói Munkaügyi Központ 
működik majd.

Vásárnap a városban 

1993-ban október 1. és 3. között tartották a híres 
Kállai Kettős Népáncfesztivált a városban.
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A világhírű Kállai Kettős, 
Nagykálló XVII. században 
megalkotott és négyszáz éven 
át megtartott, mindmáig élő, 
énekelt-táncolt hagyománya, 
múltunk egyik gyöngyszeme. 
Borbás Tibor szoborba is ön-
tötte a Kállai Kettőst.

A képviselő-testület döntött a testvérvárosi szerződés 
megkötéséről Nagykálló és az ukrajnai Técső telepü-
lés között, és kijelölte az előkészítő munka felelősét.

Az Elme- és Ideggyógyintézetben tavaly egy egészen 
újfajta munkaterápiás foglalkozást vezettek be. Kör-
nyezetkímélő, újra felhasználható papírból papírvá-
zas, kárpitozott bútorokat készítenek a betegek, két 
szakmunkás vezetése mellett.

A megújulásra, az ismeretek bővítésére az óvónőknek 
is álladóan szükségük van. Ezt bizonyítja az a rendez-
vény is, amelyet a Megyei Pedagógiai Intézet rende-
zett áprilisban, ahol az óvoda nyitottsága és az óvoda-
iskola átmenet problémáinak áthidalása volt a téma.

1917-ben tűz pusztított a görögkatolikus templom 
szentélyében, ezért a belsőt újra renoválni kellett, 
1918-ra készült el az új, baldachinos főoltár amit 
1994-be újrafestettek.

A város határában nyár közepére készült el az ún. 
testvérvárosi park, hogy méltóképpen üdvözöljék a 
Nagykállóba érkezőket.

Az országban a legalacsonyabbak közé tartozó árak-
kal várták a fürdőzni, pihenni, kikapcsolódni vágyó-
kat a strandfürdőbe ezen a nyáron is.

A rendőrőrs elköltözésével megüresedett a Bátori út 
36. szám alatti épület, ahová – a szükséges átalakítás 
után – a megyei munkaügyi központ nagykállói ki-
rendeltsége költözött márciusban. 

1994
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A Szabadidősport és Természetbarát Egyesület újból 
megrendezte sporttáborát a tíz-tizenkét éves gyere-
keknek.

Már ebben az évben vételi szándékot jelentett be az 
OTP Rt. megyei igazgatósága az önkormányzat tu-
lajdonát képező, a sportegyesület kezelésében lévő 
sportpresszóra.

A Nagybalkányi úton szeptember 30-án elhelyezték 
az új általános iskola alapkövét.

Anno’94 

Az 1994-es önkormányzati választásokon ismét Fo-
dor János eddigi polgármesternek szavaztak bizal-
mat a választópolgárok.
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A városi könyvtár dolgozóinak javaslatára Krúdy 
Gyula helyett RATKÓ JÓZSEFRŐL nevezzék el a 
könyvtárat.

Ratkó József halálakor, 1989-ben Estók Károly 
kállósemjéni pedagógus azzal a szándékkal hívta 
életre a Ratkó József Olvasótábori Egyesületet, hogy 
támogatást nyerjen a költő szellemiségének hagyo-
mányozásához. A tábor mesebeli helyszíne a tiszadobi 
Andrássy-kastély lett.

Amióta tavaly hivatalosan is gyógyvízzé nyilvánítot-
ták a strand vizét, azok is felfedezték a fürdőt, akik 
korábban nem jártak ide. A vendégeket több új szol-
gáltatással is próbálják megtartani. A korábbi ját-
szótér, strandröplabda és kispályás focipálya mellé 
új, árnyékos homokozót, betonos lábtenisz- és füves 
tollaslabda pályát építettek. 

Pillanatkép az idei Téka táborból.

Egy hajdúnánási vállalkozó 360 négyzetméternyi 
rézlemezzel borítja be a református templom tor-
nyának barokk stílusú sisakját. A torony megújulása 
nem más, mint a tavaszi újjászületés ünnepi ajándé-
ka városunknak.

1995
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A védőnői szolgálat 80. évfordulója alkalmából vá-
rosunk kórháza adott otthont a június 30-án meg-
rendezett emlékező ünnepségnek.

Nagyszabású ünnepség színhelye volt augusztus 31-
én a messze földön híres nagykállói „sárga ház”, azaz 
a megyei önkormányzat elme- és ideggyógyintézete 
100 éves lett. 

A Noszály családot Nagykállóban sportos családnak 
ismerik. Noszály Sándor a nagykállói általános is-
kola tanulója volt, most a fia, ifj. Noszály Sándor a 
győztes magyar Davis-kupa csapat tagja.

Dr. Szabó Imre lemondása után a nyáron megürese-
dett a város jegyzői posztja. Az önkormányzat kiírta 
a pályázatot, megérkeztek a jelentkezések, megtör-
tént a bizottsági véleményezés, és november 6-án a 
közgyűlés meghozta döntését. A választás a hivatal 
dolgozójára, Csordásné Szikora Erzsébetre esett.

A Korányi Frigyes Gimnáziumban 1995. október 14-
én emlékeztek meg az iskolaalapítás 125 éves évfor-
dulójáról. A jubileumra emlékplakett és Évek könyve 
címmel kötet jelent meg a gimnázium kiadásában.

A festői környezetben lévő harangodi kirándulóhely 
az idén új arculatot öltött. A bejáratnál pénztáros há-
zikó, faragott oszlopokkal díszített léckerítés fogad-
ja az érkezőket. Beljebb menve ugyancsak szépen 
bekerített parkolót alakítottak ki, középen faragott 
zászlótartó rúddal. A belső udvarrészen is kézi fafa-
ragványok sokasága fogadja a látogatókat, szolgálva 
a gyerekek és a felnőttek szórakoztatását.
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Német testvérvárosunk, Metzingen, tízedik alkalom-
mal rendezte meg a pünkösdi kiállítást és vásárt, 
melyre első alkalommal hívták meg a kisváros test-
vérvárosainak, a francia Noyon, az angol Hexan és 
Nagykálló kézműveseit, képző- és iparművészeit. 

A Kállfó Jóléti Szolgálat Alapítvány ismét sikeresen 
pályázott. Szabó Józsefné ügyvezetőtől tudjuk, hogy 
az egykori iskolában, amit a polgári védelem koráb-
ban raktárként használt szociális foglalkoztatót ala-
kítanak ki.

Már több mint hét éve annak, hogy 1989 tavaszán 
Németh Miklós, akkori miniszterelnök avatta vá-
rossá Nagykállót. Valószínűleg ez lehet az indítéka 
annak, hogy a testület idén neki ítélte a díszpolgári 
címet, amelyet a Nagykállói Napok rendezvénysoro-
zaton vehetett át. 

Kerékpárút építésére lehetett pályázatot benyújtani 
a megyei fejlesztési tanácshoz. A Harangodig meg-
építendő kerékpárút összesen 13 millió forintba ke-
rül, de egyelőre csak a város utolsó házától a táborig 
vezető 1100 méteres, első ütem készülhet el az elnyert 
közel 5 és fél millió forint felhasználásával. 

A XII. Országos Nép-
művészeti Kiállításon 
Tordai János fafaragó 
kisplasztika kategóri-
ában arany plakettet 
nyert.

Az 1994. szeptember 30-ai alapkőletétel után, a 
millecentenárium tiszteletére Báthory Zoltán he-
lyettes államtitkár, Nagy Sándor és dr. Kiss Gábor 
országgyűlési képviselők, Seres Antal, a megyei köz-
gyűlés alelnöke, valamint a város vezetői, önkor-
mányzati képviselői és polgárai jelenlétében felavat-
ták az új általános iskolát.

1996
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A Soros Alapítvány támogatásából a Brunszvik Te-
réz Óvoda dajka munkaközösségének a „ A dajka is 
modell” címmel szerveztek előadássorozatot.

A vidék szellemi bázisát kívánja megmenteni a Dél-
Nyírségi Fejlesztési Társulás a fejlesztési program 
keretében Szirondon. 

Faültetés és táblaelhelyezés a parkban. A felirat 
azt jelöli, hogy 1225 km a távolság Nagykálló és 
Metzingen között.

Idén is gazdag programkínálattal készültek a szerve-
zők az V. Nagykállói Napok rendezvényen. 

TÉKA ’96

Nyíregyházán tartották a megyei sportolók, sportve-
zetők ünnepét. Itt adták át az elmúlt esztendő leg-
jobbjainak járó díjakat, köztünk Vajda Lászlónak, 
aki a legjobb edzőnek járó kupát vehette át. Vágó 
Zoltán futballista pedig a megye legjobb labdarúgó-
jának járó díjat kapta.
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Szabó Antalnénak, a Korányi Frigyes Gimnázium 
tanárának Magyar Bálint művelődési és közoktatási 
miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitün-
tetést adományozott. A Magyar Kultúra Napjának 
ünnepén elismerő oklevelet kapott a város kulturá-
lis örökségének őrzéséért, ápolásáét Dobó Istvánné, 
a nagykállói Baráti Kör elnöke és Hodászi Jánosné 
nyugdíjas tanítónő.

A Nyitrai családba hármas ikrek születtek. Az ön-
kormányzat nevében Csordásné Szikora Erzsébet 
jegyző és Fodor János polgármester májusban auto-
mata mosógépet vitt ajándékba és a város költségén 
beköttette a telefont a most már hattagúra bővült 
családhoz. 

Almatermesztés intenzíven városunkban is.

Az új iskola mellett elkezdődtek a leendő sportcsar-
nok alapozási munkái.

Augusztus első hetében már csobogott a szökőkút, s 
szinte teljesen elkészültek a munkálatokkal az épülő 
millecentenáriumi parkban. 

1997
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A Kállfó-Jóléti Szolgálat Alapítvány tovább bővítette 
tevékenységét, s új üzemet indított be Birketanyán, 
melynek célja a tanyán élő munkanélkülieknek való 
munkahely biztosítása. A sportcipőkészítő részlegen 
a dolgozók olasz bérmunkába gyártanak különféle 
sportcipőket. 

Városunkba látogatott Németh Miklós. Díszpolgá-
runk elmondta, átutazva az országon jól érzékelte a 
nyugati és a keleti országrész közötti szakadást, az 
emberek vállára nehezedő súlyosabb terheket, de 
tapasztalta az elmozdulás, a kibontakozás szerény 
jeleit is. 

Jó ütemben halad a Kossuth utcai iskola építése

Nagy ütemben elkezdődött a Budai Nagy Antal Pe-
dagógiai és Óvónői Szakközépiskola épületének a 
teljes tetőfelújítása, amit a tervek szerint augusztus 
közepére befejeznek.

Nosztalgia találkozó
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Tartalmas sportfórum házigazdája volt városunk. A 
művelődési központ nagytermében mintegy félszáz 
érdeklődő kísérte figyelemmel az eseményt, ahol dr. 
Harcsár István államtitkár, az Országos Testnevelési 
és Sporthivatal elnöke is jelen volt. 

Az idei év Szilágyi István-díjas kitüntetettjei 
Csordásné Horváth Zsófia, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános, Zene és Szakiskola, Fenigliné Tóth Irén, a 
Korányi Frigyes Gimnázium és Kovács Ferencné, a 
Szilágyi István Általános Iskola tanára lett.

Tovább építjük határon túli kapcsolatainkat. Város-
unkat képviselve, a vakáció első napjait Metzingenben 
tölthették a Rozmaring Néptánccsoport tagjai. 

A 96-ban minősült Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
a békéscsabai Jókai Színházban megrendezett 
Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán KI-
VÁLÓ minősítést kapott. Az együttes július 29-én 
ismét útnak indult, hogy az országhatáron túl kép-
viselje Nagykállót. Az úti cél Görögország, Kavala és 
Xirapotamos városa volt. 

A baráti kapcsolatok erősítése céljából Metzingenbe 
utazott a Cantarella Kamarakórus, ahol két hang-
versennyel mutatkoztak be. 

A nagykállói önkormányzat az ivóvízhálózat bővíté-
sére Ludastón 6 554 000 forintot, útépítéssel kapcso-
latosan 7 793 000 forintot, az iskola rekonstrukció-
jára és a tornacsarnok építésére 25 000 000 forintot 
nyert a megyei területfejlesztési tanácstól.

1998
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Az utolsó simításokat végzik a Kossuth úti nyolc tan-
termes általános iskola épületén. Az intézmény át-
adása még ebben az évben megtörténik 

Jókai utcakép Trabantokkal

Kuncze Gábor belügyminiszter oklevelet és dísztőr 
jutalmat adott át Fodor János polgármesternek a 
nemzeti ünnep alkalmából a Belügyminisztérium 
ünnepségén.

A megyei közgyűlés tavaly döntött a tüdőgondozó 
központok helyzetének javításáról, a szaktevékeny-
ség korszerűsítéséről. Az egykori kollégium, rendőr-
ség melletti épületszárnyán folyik az új funkciónak 
megfelelő átalakítás. A várhatóan március végi be-
fejezés után szerelik be a vadonatúj röntgengépeket, 
műszereket, s ezzel alkalmassá válik arra, hogy szű-
rőállomásként és tüdőgyógyászati szakrendelőként 
működjön. 

Tudja-e, hogy Nagykállóban 1998-ban...
... a lakásállomány 3408 darab;
... az áramfogyasztók száma 3856;
... a közvilágítási lámpahelyek száma 1030;
... a vezetékes gázt fogyasztók száma 1697;
... a belterületi utak hossza 64 kilométer;
... ebből szilárd burkolatú 29 kilométer;
...  a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 

száma 3291;
... a közhasználatú zöldterület nagysága 19000 nm2;
... a távbeszélő fővonalak száma 1555;
... a kiskereskedelmi boltok száma 136;
... a vendéglátó helyek száma 47;
... a háziorvosi vizsgálatok száma 40 282;
... a házi gyermekorvosi vizsgálatok száma 15 607.

(Forrás: KSH)
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A kábelhálózat továbbépítésének, korszerűsítésének 
ügyében a képviselő-testület megkötötte az adásvé-
teli szerződést a Kábelkom Kft.-vel, amelynek értel-
mében a város félmillió forint plusz áfa összegben 
értékesítette a meglévő hálózatot. 

A Budai Nagy Antal Szakközépiskola 9/c osztálya 
sikeres pályázatot írt a Francia-Magyar Baráti Tár-
saság, a Francia Intézet és az Oktatási Minisztérium 
„Fedezd fel Franciaországot” című kiírására, ennek 
köszönhetően egy hetet tölthettek Franciaországban.

Május 13-án megtörtént a rendőrség mellett kiépülő 
tüdőgondozó műszaki átadása.

Három napon át Nagykállóra, azon belül is Haran-
godra és Birketanyára figyelt a lovasvilág, ugyanis 
regionális kettes-fogathajtó és díjugrató versenyt 
rendeztek.

A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központban első 
alkalommal rendezték meg a Nagykállói Tavaszi 
Tárlat című kiállítást, amelyen helyi művészek mun-
káit láthatta a nagyközönség.

A Szilágyi István Általános Is-
kolában április 10-én emlékez-
tek meg arról, hogy Nagykálló 
tíz éve nyerte vissza városi 
rangját. Tíz éve ezen a na-
pon született Budaházi Nóra 
Anett, aki ma negyedikes álta-
lános iskolás.

A mindössze huszonnégy 
éves Budaháziné Molnár 
Irén lett a Magyar Posta 
nagykállói kirendeltségé-
nek vezetője.

1999
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Városunk vendége volt augusztus 12-én Németh Mik-
lós, Nagykálló díszpolgára, akit Fodor János polgár-
mester tájékoztatott az utóbbi időszak történéseiről, 
köztük az új sportcsarnok építéséről.

1999-ben meglehetősen rossz állapotban volt a Szil-
ágyi István Általános Iskola udvarán az 1720-as 
években a református egyház által alapított reálta-
noda, amelyet kultúrtörténeti jelentősége és belső-
építészeti gazdagsága miatt az illetékes minisztériu-
mok műemlékjellegűvé nyilvánítottak.

Egy hónappal ezelőtt, ünnepélyes keretek között ál-
dották meg Kiskállóban a Szent Erzsébet nevét vise-
lő római katolikus kápolnát.

A művelődési központban fiatalok és idősebbek, csa-
ládosok és egyedülállók búcsúztatták együtt az óévet 
és köszöntötték a 2000-es esztendőt.

Elkészült a Szilágyi István Általános Iskola tornater-
me, amely egyszersmind betölti a városi sportcsar-
nok szerepét is.

Soha nem volt ennyi résztvevője, ilyen szakmai és 
közönségsikere a Kállai Kettős Néptáncfesztiválnak, 
mint most, amikor 19. alkalommal jöttek össze e ne-
mes és gazdag hagyomány ápolói.
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A Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete a Városi 
Sportcsarnokban nemzetközi tornát rendezett, ami 
alkalmat adott a sport és a baráti kapcsolatok erő-
sítésére.

A rendszerváltás idején a gimnázium megkapta a 
kéttannyelvű osztályok indításának jogát, ennek 
eredményeként pedig országos beiskolázású lett az 
intézmény. Ezáltal elkerülhetetlenné vált, hogy meg-
épüljön az új 170 férőhelyes kollégium, a főtéren lévő 
helyett.

Önkormányzati támogatásból, saját erőből, hozzájá-
rulásokból újította fel az NVSE a salakos edzőpályát, 
a kerítést, a kapukat, a lépcsőt, a járdát. A kivitelező 
a Teszovál volt, a haszonélvező pedig a város lakos-
sága.

2000 decemberétől lehetőség volt mindenki számá-
ra rácsatlakozni a központi szennyvízcsatornára. A 
szennyvíz végátemelő a Kossuth utcán található.

2000. október 23-ára elkészült a református templom 
új harangjátéka és korszerű, digitális órája.

A Birketanya adott otthont a regionális és megyei 
fogathajtó bajnokságnak, ahol Bégányi Csaba, a 
Nagykállói Erdész SE versenyzője a második helyen 
végzett, ezzel ezüstérmet szerzett.

Szabó Tibornak, Szamócának, vállalkozása mel-
lett több éve a rallycross a hobbija. Idén saját épí-
tésű autójával állt rajthoz és szerepelt sikeresen a 
máriapócsi RabócsiRingen.

2000
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Stefáni Attila, a Nagykállói Speedway Club salakmo-
torosa évek óta eredményesen szerepel a versenye-
ken.

Régi álom vált valóra azzal, hogy Nagykállóban is-
mét van felnőtt női kosárlabda csapat.

A honvédelmi miniszter ajándékát vette át özv. Sipos 
Jánosné, Ilonka néni, aki öt fiút nevelt a haza védel-
mére.

A Tűzvédelmi Törvény értelmében a települések tűz-
védelméről való gondoskodás az önkormányzatok 
feladata, a mi városunk biztonságáról a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület gondoskodik 1994 óta.

Nagykálló is megkapta a Magyar Köztársaság kormá-
nya által adományozott millenniumi emlékzászlót. 

A megyei közútkezelő kht. engedélyezte az önkor-
mányzat által kijelölt gyalogátkelő helyek létesítését.

2000 novemberében nyílt meg városunkban az ok-
mányiroda, az egykori bank épületében, hogy a la-
kosság helyben intézhesse ügyeit.

Városunk a belterületi földút szilárd burkolattal 
való ellátására nyert támogatást, így megvalósult a 
Kisharangodi út rekonstrukciója. 
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Nagyszabású sportgálát tartott a sportbizottság. Az 
eseményt a nagykállói óvodások indították be, ezt 
követően a nagykállói általános iskolák diákjai több 
korosztályban és sportágban mérték össze erejüket.

Március 3-án és 4-én Nagykálló volt a magyar asz-
talitenisz fővárosa. 12 asztalon folyt a küzdelem a 
városi sportcsarnokban, ahol a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség teljes vezérkara képviseltette magát. 

A Korányi Frigyes Gimnázium ötödik alkalommal 
rendezte meg az Országos Ratkó József Vers- és Pró-
zamondó Verseny döntőjét. 

Egész napon át tartó szórakoztató programok, zsú-
folt nézőtér előtti gálaműsor, éjszakába nyúló bál, s 
táncház köszöntötte az 50 éves jubileumát ünneplő 
Kállai Kettős Néptáncegyüttest.

A felújított Tanodát avatta fel a miniszter, dr. Vonza 
András

A zsidó naptár szerint ádár hó 7. napján (március 
2-án) 180 éve hunyt el Jichak Eizig Taub, a világszer-
te ismert kállói cadik. Erre emlékezett Nagykállóban 
az ortodox rebbe.

Orbán Viktor miniszterel-
nök, a Független Kisgaz-
dapárt elnöksége által is 
támogatott, dr. Vonza And-
rást, megyénk igazgató 
főállatorvosát jelölte a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium élére.

2001
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A leomlott vakolatrészek kijavításán dolgoznak a re-
formátus templom mellett álló Rákóczi-tornyon.

A közvilágítás korszerűsítését érintően, a Titász Rt. 
ajánlatát fogadta el a testület. A munkálatok során 
városunkban 1120 jobb, takarékosabb lámpatestet 
szereltek fel, mely nyomán felére csökken az önkor-
mányzat áramszámlája.

A Nagykállói Sportegyesület fennállásának 80. évfor-
dulóját egész napos programmal ünnepelte, melyen 
a főszerepet a labda és a futballisták játszották.

A Magyar Kodály Társaság megyei tagcsoportja és a 
református egyházközség november 17-én emléktáb-
lát állíttatott Kodály Zoltán tiszteletére a református 
parókián.

Az államalapító István királyra emlékező városi ün-
nepségen, augusztus 19-én, a Zöldfa u. és a Kossuth 
út sarkán elhelyezték a missziósház alapkövét.

Minden idők legsikeresebb, legszínvonalasabb tánc-
ünnepe volt a XX. Kállai Kettős Néptáncfesztivál.
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A térség vállalkozói, polgármesterei, önkormányzati 
vezetői is részt vettek azon a kistérségi szakmai kon-
ferencián, melyet decemberben rendeztek. A rendez-
vényen felszólalt dr. Vonza András miniszter, aki a 
magyar mezőgazdaság lehetőségeiről és a 2002. évi 
támogatásokról beszélt. 

A rendelkezésre álló tízmillió forintos keretből elkez-
dődött az utak kátyúzása a Strabag kivitelezésében. 
A megyei közútkezelő a Szilágyi iskolánál az útkor-
rekciót elvégezte, elkészült a közvilágítás, a gyalog-
átkelő az ígéreteknek megfelelően az év közepén va-
lósul meg. 

Az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázaton az 
ország 17 intézménye nyert egy húsz személyes buszt, 
köztük Nagykálló.

Miután a képviselő-testület döntött a kivitelezőről, 
munkához láttak a Teszovál Kft. szakemberei, hogy 
a tanévkezdésre elkészüljön a Budai Szakközépisko-
la négy új tanterme. Az építkezés keretében a torna-
terem új, korszerű tetőt, ablakokat kap.

A szennyvízberuházást avatta fel városunkban Pin-
tér Sándor belügyminiszter. A beruházás 172 millió 
forintos céltámogatással készült el. A szennyvízháló-
zat, értéke mintegy 1,7 milliárd forint volt. A cere-
móniát követően regionális önkormányzati fórumot 
tartottak. 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
ban járt városunk polgármestere és Soltész Mihály 
görögkatolikus parókus, ahol a Bátori út 92. szám 
alatti egykori egyházi tulajdon természetbeni átadá-
sáról, illetve az azért járó kártalanítás összegéről 
tárgyaltak.

2002



30éve újból város Nagykálló

Városunk színvonalasabb sportéletének, az edzett 
utánpótlás nevelésének fontos feltétele a létesítmé-
nyek komfortosabbá tétele. Ennek egyik lépése volt 
a Szilágyi iskola sportpályájának aszfaltozása.

A képviselő-testület döntése értelmében, dr. Vonza 
András állatorvos, volt földművelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter érdemelte ki a díszpolgári címet. 
Az elismerést a VIII. Nagykállói Napok záró rendez-
vényén adták át.

Tizenkét, a megyében működő kórus látogatott el 
Nagykállóba, hogy résztvevője legyen az első alka-
lommal megrendezésre került Kállai Kettős Kó-
rustalálkozónak. A találkozó Kodály Zoltán előtti 
tisztelgés is egyben, aki lejegyezte és feldolgozta a 
Kállai Kettős dallamait. A zsűri a kórustalálkozón a 
nagykállói Cantarellát nívódíjjal jutalmazta.

A város szélén hamarosan elkészül a csaknem teljes 
egészében kállói vállalkozók közös munkájával épített, 
a szigorú EU-előírásoknak megfelelő új benzinkút. 

A nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok vezetése 
a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel 
együtt megpályázta és elnyerte a 8. Főiskolai Terem-
labdarúgó Világbajnokság megrendezésének jogát. 
Nyíregyházán kívül Nagykálló és Tiszavasvári adott 
helyet a rendezvénynek.
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Sült mangalica, fogópálinka és forralt bor illata 
lengte be a harangodi dombokat az első alkalommal 
megrendezésre kerülő böllérversenyen. 

A szabadságharc 300. évfordulója tiszteletére átad-
ták a Nagy Lajos Imre készítette II. Rákóczi Feren-
cet ábrázoló mellszobrot. Az alkotást a Szabadság-
kertben állíttatták fel. 

A testvérvárosi kapcsolatok tízedik évfordulójának 
megünneplése jegyében telt el az utolsó augusztusi 
hétvége, amikor találkoztak egymással a két város 
elöljárói, s együtt idézték fel a múlt közös emlékeit, 
köztük az alapító, Janicsné Horváth Ibolya munkás-
ságát.

Megszűnt a főtéren a benzinkút üzemeltetése április 
1-vel, s amint a buszállomás kiépítése is megtörténik, 
megkezdődhet a városközpont rehabilitációja. Már-
cius végén az önkormányzat 23 sáros utca felújítását, 
karbantartását kezdte meg.

Az önkormányzat a főtéri buszállomást meg kívánja 
szüntetni, s ott díszparkot tervez kialakítani. Mivel a 
Volán Rt. nem rendelkezett közterület használati en-
gedéllyel, az önkormányzat 37 millió forint megfize-
tésére kötelezte a társaságot azzal, hogy a közterület 
használatát 15 napon belül szüntesse meg.

2003
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A református missziós ház átadásán dr. Bölcskei 
Gusztáv püspök vette át az épület kulcsát, s fohász 
után kinyitotta annak ajtaját. Horváth György refor-
mátus lelkész megnyitója után Sipos Kund Kötöny 
esperes mondott felszentelő imádságot, majd Sajtos 
Sándor egyházmegyei főjegyző, balkányi lelkész el-
helyezte az Úr asztalán az egyházmegye ajándékát, a 
Szentírást. Az ünnepi műsor és beszédek után szere-
tetvendégséget tartottak.

Századik születésnapját ünnepelte a megye első, álla-
mi kollégiuma. A centenárium alkalmából városunk-
ba invitálták mindazokat, akik valaha is lakói, illetve 
nevelői voltak az intézménynek, hogy együtt idézzék 
fel a múltat. 

Városunk vezetése kezdeményezte, hogy a megyei 
önkormányzat adja át a tulajdonában lévő Korá-
nyi Frigyes Emlékházat a helyi önkormányzatnak. 
A megállapodás értelmében 2004. január elsejétől a 
közgyűjtemény városunkhoz kerül.

Legyen bár nappal vagy éjszaka, bármikor hívhat-
ják a zsidó zarándokok a nagykállói Blajer család 
telefonját, azért, hogy imádkozhassanak Taub Eizik 
Izsák csodarabbi sírjánál. 

Megalakulásának 110. évfordulóját ünnepelte a 
Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendez-
vényen számos elismerés átadására is sor került, 
például a megyei szövetség elnökségétől tűzoltó dísz-
tőrt kapott Földesi Rezső parancsnok, Szent Flórián 
emlékplakettet vehetett át Enyedi Sándor önkéntes 
tűzoltó. 
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Az évszázados macskakövek helyett új, korszerű 
burkolatot kap a Széchenyi utca.

Több mint 32 millió forintos beruházással megújult 
a Bocskai utca burkolata. 

Évtizedes hagyománya van pünkösdkor német test-
vérvárosunkban a kézművesek, iparművészek nem-
zetközi kiállításának és vásárának.

A Teszovál szakembereinek kivitelezésében az 
ÁNTSZ által előírtaknak megfelelő vizesblokk és tá-
laló épül a harangodi üdülőterületen. 

Kiskállóban új játszótér épül.

A régészeti és művészettörténeti feltárások után ke-
rülhet sor a Szilágyi kúria helyreállítására.

Márton Lászlóné, a Nagykállói Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola néptánc pedagógusától szár-
mazott az ötlet, hogy a helyi néptánccsoportok köz-
reműködésével április 30-án „Táncoljunk együtt az 
Unióba!” mottóval, városi rendezvényt szerveztek a 
Szabadság kertbe. 

Április 30-a óta 
Ludastó mintegy 180 
lakosa is élvezheti a gáz 
nyújtotta kényelmet. 

2004
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A két nemzetiség közötti tolerancia és megértés, va-
lamint a két város lakossága közötti barátság jegyé-
ben Técső város és Nagykálló város polgármesterei 
kijelentik egybehangzó szándékukat a hivatalos test-
vérvárosi kapcsolat létrehozására.

Fodor Jánost a németországi Metzingen díszpolgá-
rává választották.

Nagykállóban, a decem-
ber 23-án megtartott idő-
közi választáson, a város 
lakói Juhász Zoltánra, a 
FIDESZ-MPSZ és az MDF 
közös jelöltjére adták le a 
legtöbb voksot.

Jeles személyiségek voltak jelen azon az ünnepségen, 
amelyet a városi művelődési központ színháztermé-
ben rendeztek az újbóli várossá válás 15 éves jubile-
uma tiszteletére.

Sétára csábító díszburkolat készül a Vár utcában. Megalakult az új testület.
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Közel 2,6 milliárd lesz az idei költségvetése 
Nagykállónak. Az intézmények felújítására 85 mil-
lió forintot terveznek, a belterületi utak karban-
tartására 100 millió jut.

Az elmúlt hónapokban kívül-belül felújították a 
Szilágyi-házat, a közelmúltban pedig sor került az 
ünnepélyes átadásra is. A épület a jövőben a hely-
történeti gyűjteménynek ad helyet.

Három város – Nagykálló, Nyíregyháza és 
Tiszavasvári - önkormányzata létrehozta a Nyír-
vidék Térségi Integrált Szakképző Központ Köz-
hasznú Társaságot. 

Városunk méltatlanul kevéssé emlegetett ékessége 
a Korányi F. úton lévő görögkatolikus templom. A 
közeljövő tervei között szerepel, hogy az egyhajós 
szentély mellé megépüljön a hiányzó torony.

A régió jövőjét döntő mértékben meghatározó au-
tópálya építése végre kézzel fogható közelségbe ke-
rült. 

Augusztusban elkezdődtek a kivitelezési munkála-
tok. Városszerte folyik az útépítés: csatornát építe-
nek, szegélykövet raknak, burkolatot cserélnek.

2005
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Június 2-án volt az új református parókia avatása 
a Debreceni úton.

A nyári szünet alatt végzik az oktatási intézmények 
rekonstrukcióját. Az új iskolaévre felújítják a Ko-
rányi Frigyes Gimnázium tornatermét, a Budai 
Nagy Antal Szakközépiskola pedig új tetőt kap. 

Gőzerővel folyik a Szabadság tér építése. A terü-
letrendezés során díszpark kialakítási munkát is 
végeznek.

December 7-én, a névadó születésének évforduló-
ján, megnyílt az Ámos Imre Képtár.

A megújult Szabadság téren elkészült a szökőkút. 

Az önkormányzat és a művelődési központ októ-
ber 7-e és 9-e között immár 22. alkalommal ren-
dezte meg a Kállai Kettős Néptáncfesztivált. 

A művelődési ház előtt is szükségessé vált a járda 
felújítása.
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Ilyen még nem volt! Mármint olyan, hogy a kará-
csonyt megelőző napokban, illetve az óév búcsúztatá-
sakor, az új köszöntésekor mintegy másfél-kétezren 
együtt ünnepeljenek a megszépült városközpontban.

Az önkormányzat még tavaly nyáron tűzte napi-
rendre a városközpont (főtér) rehabilitációját, amit 
néhány közintézmény (a művelődési központ, az or-
vosi rendelő) siralmas állapota tesz indokolttá, de ide 
sorolandó a városhoz méltatlan polgármesteri hiva-
tal vagy az évek óta megoldásra váró buszállomás, a 
piac ügye is.

Csaknem százmillió forintos felújítás és fejlesztés 
után július 5-én ünnepélyesen felavatták az Egyesí-
tett Szociális Intézet Gondozási Központ épületét.

Nagy Lajos Imre, a 
Márciusi Ifjú bronz-
szobrát avatták fel a 
Szabadság téren, a 
Szilágyi István Általá-
nos Iskola előtt.

Egy új, szép kezdeményezés indult útjára január 22-
én, a Magyar Kultúra Napján. A művelődési központ 
színháztermében ugyanis ezen az estén rendezték 
meg a Kállói Összművészeti Gálát.

Ámos Imre-díjat vehetett át Szederkényiné Ferencz 
Katalin. A Korányi Frigyesről elnevezett díjat idén 
Skórán Miklós gyógyszerész kapta. A Nagykálló Kul-
túrájáért-díjat Harsányi Gézáné vehette át. Szilágyi 
István-díjban Félegyházi Józsefné részesült. 2006 
decemberében Ámos Imre-díjat vehetett át id. Forró 
László amatőr festő.

2006
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Az új utak építése (földutak helyett), illetve a meglé-
vők burkolatának felújítása a végéhez közeledik.

Kiválóan szerepeltek a nagykállói Dragon Kick-box 
SE versenyzői Budapesten a nyílt Kick-boksz kupa 
versenyen. Király János, Balogh Zoltán, Szilágyi Ta-
más, Baroli József, ifj. Bogdán Zoltán, aki közben 
levizsgázott piros öv 1. Kynból.

A képviselő-testület kinyilvánította, hogy testvérvá-
rosi szerződést köt a romániai Tasnád városával a 
két nép közötti megértés, a két város lakossága kö-
zötti barátság jegyében. 

Szeptember 20-23. között tartották a X. Nagykállói 
Napok rendezvénysorozatát. Ekkor vette át Fodor 
János a díszpolgári címet.

Október 19-én ünnepelte 100. születésnapját Blanyár 
György, városunk legidősebb lakója.

Az eredményes hírverésnek, az ízléses és tartalmas 
programfüzetnek és a művelődési központ ügyszere-
tő buzgalmának köszönhetően idén is sikeresen zá-
rult a Kaláris Népművészeti Tábor.

Jól halad a Szabadságharcos úti óvoda felújítása, bő-
vítése.



54

December 11-én a Korányi emlékházban adták 
át a Korányi-díjat. Az elismerésben idén Kerezsi 
Zoltánné szakasszisztens részesült. Április 28-án Nagykanizsán rendezték a Sensei Sá-

fár Shoto Kupát. A Shotokan Karate-do Egyesület 
remek helytállását a megszerzett 4 arany, 1 ezüst és 2 
bronzérem bizonyítja. 

A fenntartó az átszervezést megelőzően, több szem-
pontot figyelembe véve döntött amellett, hogy 2007 
szeptemberétől a jelenlegi Szilágyi István Intézmény-
egység épületébe az alsó tagozatos osztályokat helye-
zik el. A felső tagozat elhelyezésére a 620 férőhelyes 
Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tagintézmény 
(Szabadság tér 5-6 sz.) épülete lenne megfelelő.

Cseh Árpádné, óvodapedagógus, Gyallainé Vass 
Zsuzsanna, tanítónő, és Bökönyi Sándor nyugdíjas 
tanár kapta idén a Szilágyi István-díjat.

Nagykálló Kultúrájáért-díjat vehetett át január 22-
én a Gratis Egyesület.

A Nagykálló központjától alig két és fél kilométerre 
lévő Forrás-dűlőben egy több mint ötmillió forintos 
beruházásnak köszönhetően kiépült az elektromos 
hálózat. 

A Nagykálló és Napkor önkormányzata szervezésé-
ben tartott rendezvény megnyitóján, 2007. május 19-
én a Hagyományőrző Kállai Kettős Néptánccsoport 
is fellépett Nagykálló-Harangodon.

2007
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A közel 1200 táncos és zenész, a sok-sok helyi és kör-
nyező településről érkező érdeklődő 3 napos táncün-
nepe most is több helyszínen került lebonyolításra, 
a művelődési központban, a főtéren, városunk főut-
cáján, kistérségi települések művelődési-oktatási in-
tézményeiben, Nyírbátorban és a Városi Sportcsar-
nokban.

November utolsó napján kettős ünnepet tartottak a 
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
giumban, ekkor fejezték be ugyanis az oktatási in-
tézményben a korszerűsítési, fejlesztési munkákat, s 
ekkor írták alá Nagykálló Város Önkormányzata és 
a Nyíregyházi Főiskola között létrejött együttműkö-
dési megállapodást. 

Vágó László néptáncos kapta 2007-ben - a 100 éve 
született - Ámos Imre festőművészről elnevezett ran-
gos díjat.

A Nagykállói KE férfi kosárlabda csapat első helyen 
végzett az NB II Észak-Alföld csoportjában, és el-
indult azon a rájátszáson, amit az NB I/ B-be való 
feljutásért írtak ki. Erre a versenyre az ország hat 
NB II-es csoportjának 1-3. helyezettjei nevezhettek 
alapszakaszbeli eredményeik alapján rangsorolva.

Metzingen testvérvárosunktól az első tűzoltóautót 
2007-ben kapta Nagykálló

1880-ban a XXXI. törvény biztosította a jogot he-
lyi érdekű vasúttársaságok alapítására. Nagykálló, 
Nyírbátor és Mátészalka részjegyeket bocsátott ki a 
vasútépítés támogatására.
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Húsz évvel ezelőtt nem csak a megyében, hanem az 
országban is egyedülálló képzési forma (kéttannyelvű 
osztály) indult a Korányi Frigyes Gimnáziumában. A Nagykállói Általános Iskola kosaras tanulói a Ko-

sárlabda Országos Gyermek Bajnokságban verse-
nyeznek. Az intézmény másik kosárlabda csapata az 
Országos Kenguru Kupában játszik. 

Nagykállói testvérpár: Trencsényi Tamás és 
Trencsényi József a magyar Rallye élmezőnyében.

Egy internetes szavazáson, a „Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye hét csodáját” felkutató játékban a Ha-
rangod egyik épülete, a tánccsűr is a győztesek közé 
került.

Megérkezett az Észak-alföldi Regionális Fejleszté-
si Tanácstól kapott és az önkormányzati támoga-
tásból megvásárolt Mercedes mikrobusz, amely a 
Nagykállóhoz tartozó - Ludastó, Forrás-dülő, Birke-, 
Czuker - tanyákon élők életkörülményeinek javítá-
sát segíti.

Az országosan is méltán ismert és elismert, 
Nagykállóból indult Bürkös Zenekar kapta, a 
Nagykálló Kultúrájáért-díjat január 22-én, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ün-
nepségen.

2008
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A Szilágyi István-díj azok elismerése, akik példamu-
tató, odaadó munkával nevelik/nevelték a jövő nem-
zedéket. Ebben az évben Ratkó Józsefné és Szilvási 
Ferencné kapta meg a díjat.

Szabóné Kerezsi Ildikó a német nyelvtani tudást és 
a beszédkészséget fejlesztő nyelvi dominót alkotott, 
amit 2001-ben szabadalmaztatott. 

Befejeződött a Nagykállói Középiskola Budai Nagy 
Antal Szakközépiskola Intézményegység épületének 
akadálymentesítése, amelynek megvalósítására kö-
zel 25 millió forintot nyert Nagykálló Város Önkor-
mányzata.

Elkezdődött a Nagykálló és Birketanya közötti ke-
rékpárút építése.

Ünnepélyes keretek között megtörtént a Nagykálló-
Kállósemjén közötti kerékpárút alapkőletétele. 

15 évvel ezelőtt 7 nagykállói óvónő megalakította a 
Cantarella Kamarakórust saját maguk örömére és a 
gyermekek zenei ízlésének fejlesztése céljából. 

Budapesten idén tízedik alkalommal adta át az Év 
Vállalkozója Díjat a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége, melyet a nagykállói Horváth 
László, a Horváth Kertészeti Árudák Kft. tulajdono-
sa vehetett át.
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A Magyar Kultúra Napján a Tánc-lánc Színkör kap-
ta idén a Nagykálló Kultúrájáért-díjat.

Nagykálló ebben az évben ünnepelte újbóli várossá 
avatásának 20. évfordulóját.

A város jövőjét jelentősen befolyásoló esemény zaj-
lott május 15-én Nagykálló határában, amikor is 
megtörtént a Nagykállói Ipari Park ünnepélyes alap-
kőletétele.

Pedagógusnap alkalmából Szilágyi Istvánról, a 
Nagykállóban született pedagógusról elnevezett dí-
jat adományozott a képviselő-testület: Ferencziné 
Kerezsi Eleonórának, Mányák Mihálynénak és 
Szabóné Kerezsi Ildikónak.

2008. március 31-én kezdte meg műsorsugárzását a 
Nagykállói Televízió.

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított 
Ifi tanyát, amely elsősorban a 14-29 éves korosztály 
számára biztosít kellemes környezetet, a munkatár-
sak pedig hasznos tanácsokkal, információkkal lát-
ják el a betérőket.

Múlt nyáron három bűnöző ellopta a II. Rákóczi 
Ferenc bronzötvözetből készült mellszobrát. Febru-
árban ismét felállították, a korábbival mindenben 
egyező szobrot.

Több ezer zarándok kíséretében szállították február 
7-én Nagykállón át, Máriaprócsról Hajdúdorogra a 
könnyező Szűzanya kegyképet. 

2009
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A negyedszázados jubileumát ünneplő TÉKA tábor-
ban júliusban maratoni, 25 órás táncházzal „tiszte-
legtek” a szervezők, a résztvevők és a zenészek a 25 
éves tábor előtt, amelyen több százan vettek részt.

Október 9-10-11-én tartották a XXIV. Kállai Kettős 
Néptáncfesztivált Nagykállóban, amely mára a régió 
egyik legrangosabb kulturális rendezvényévé nőtte 
ki magát. 
Szakmai Intéző Bizottság előtt is „megmérettetett” 
Kelet-Magyarország legnagyobb folklórfesztiválja, 
a Kállai Kettős Néptáncfesztivál. JÓ MINŐSÍTÉST 
kapott.

A korábbi vezető nyugdíjba vonulása után több mint 
egy évvel új igazgatót, Ács Lászlónét nevezte ki a 
képviselő-testület a Ratkó József Városi Könyvtár 
élére.

Átadták az idei Ámos Imre-díjat Nagykállóban. A 
névadó születésnapján, december 7-én Blanár Kata-
lin vehette át a rangos kitüntetést.

Július 24-én ünnepélyes keretek között írta alá Ju-
hász Zoltán Nagykálló és a spanyol Migueturra pol-
gármestere, Román Rivero Nieto a két település kö-
zötti testvérvárosi szerződést.

Augusztus 20-án adták át az új autóbusz-állomás 
épületét városunkban. Nagykállóban évtizedek óta 
vártak erre a pillanatra.
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Az idei évben szembetűnő változások történnek 
Nagykállóban.

A Magyar Kultúra Napján Rózsa Zoltán, az alapfo-
kú művészetoktatási iskola népzene tanára kapta a 
Nagykálló Kultúrájáért-díjat. A Szilágyi István-díjat 
hárman vehették át: Almási Lászlóné, Vadné Varga 
Katalin és Teremi Istvánné. A névadó születésnapján, 
december 7-én tartott ünnepségen adták át az Ámos 
Imre-díjat dr. Ratkó Lujza néprajzkutatónak.

Az Országos Polgárőr Szövetség által kiírt pályáza-
ton a Nagykállói Polgárőr Egyesület egy személygép-
kocsit kapott szolgálatteljesítéséhez.

Áprilisban befejezték a Simonyi út felújítását, kicse-
rélték a folyókákat és leaszfaltozták.Tízéves a Városi Vegyes Kamarakórus

Nagykálló Város Önkormányzata közel 38 millió fo-
rint Európai Uniós támogatást nyert új, környezet-
barát szennyvíztisztító telep létesítésének előkészíté-
sére.

Minden eddiginél nagyobb fejlesztés valósult meg a 
nagykállói Ratkó József Városi Könyvtárban.

Márciusban rendezték meg a Nyíregyházi Főiskola 
sportcsarnokában a kosárlabda megyei diákolimpia 
III. korcsoportos versenyét. A Nagykállói Általános 
Iskola csapata 2. helyezést ért el a megmérettetésen.

2010
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 A városközpont rehabilitációja az új autóbusz-állo-
más megépítésével indult.

Ötödik alkalommal került megrendezésre (novem-
ber 6-án) a Kállai Kettős Kórustalálkozó.

Nagykállóban június 1-jén megnyílt a város negye-
dik, állandó muzeális emlékhelye a Tanoda, mely is-
kolatörténeti emlékeinket őrzi és mutatja be a nagy-
közönség előtt.

Megtelt a művelődési központ kamaraterme október 
13-án, amikor alakuló- és egyben első ülését tartotta 
a képviselő-testület. 

Az önkormányzati választások után október 14-én 
tartotta alakuló ülését Nagykálló Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzata. 

Nagykálló-Harangodon október végén adták át azt a 
völgyszínpadot, melyet a város önkormányzata Eu-
rópai Uniós támogatásból vásárolt.

Tavasszal kezdődött Nagykálló-Harangodon a nép-
művészeti táboroknak is fontos helyszíne, a sok te-
kintetben egyedi faépület, a tánccsűr felújítására. 

Július 10-én avatták fel a harangodi-tó partján a 
Kuki Vízi Bázist.
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Nagykálló Város Képviselő-testülete 2011-ben a 
Nagykálló Város Kultúrájáért-díjat Torma Lász-
lónénak ítélte. Szilágyi István-díjban részesült pe-
dagógusok: dr. Vas Mihály és Tündik Mihály posz-
tumusz. Az Ámos Imre-díjat Félegyházi Józsefné 
kapta, aki a Nagykállói Népművészeti Egyesület 
vezetője, csipkekészítő, Szilágyi István-díjas peda-
gógus.

Az Európai Uniós támogatásból megvalósu-
ló „Nagykálló Város integrált szociális jellegű 
városrehabilitációja” című pályázatnak köszönhető-
en kialakításra került a HÍD Közösségi Ház, amely 
minden korosztály számára színvonalas szabadidős 
tevékenységeket, hasznos és kötetlen programok, 
szolgáltatások sorát kínálja.

A város szívében ünnepélyes keretek között tették le 
az új városháza és multifunkciós közszolgáltató tér 
épületének alapkövét.

A Pulyabál 2011. elnevezésű megyei néptánc találko-
zón 34 tánccsoport vett részt. A neves zsűri arany fo-
kozattal jutalmazta a Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
produkcióját és külön díjban részesítette a táncoso-
kat a stílusért és a szép viseletért. 

„Nagykálló Város integrált, szociális jellegű 
városrehabilitációja” című pályázat egyik eleme a 
Korányi úti lakótelep parkjának és környezetének 
rendezése.

A „Funkcióbővítő Városközpont Fejlesztése 
Nagykállóban” című Európai Uniós pályázat kereté-
ben kerül felújításra a nagykállói református temp-
lom és környezete.

2011
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Szociálisan rászorulók képzése és ellátása valósul 
meg az inkubátorházban. 

90 éves az NVSE. A kilenc évtized történéseinek fel-
idézését Mező László könyve is segítette.

Az európai polgárokért projekt keretében Técső, 
Tasnád és Borsi testvértelepülések képviselői vendé-
geskedtek városunkban.

Újra a táncé volt a főszerep Nagykállóban. Hazai és 
külföldi néptáncegyüttesek részvételével rendezték 
meg a jubileumi, XXV. Kállai Kettős Néptáncfesztivál 
eseményeit városunkban.

Befejeződött az ellipszis építése. Ezen kívül több mint 
egy kilométer járda és kerékpárút épült az Észak-al-
földi Operatív program keretében Nagykállóban. 

Nagykálló-Ludastón az egykor iskolaként használt 
épületet újították fel, s abban többfunkciós szolgál-
tató központot hoztak létre.
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Országosan is egyedülálló programot indított 
Nagykálló Város Önkormányzata és a Kállai Kettős 
Közalapítvány: hazai tájtermékeket - Kállai Kettős 
Magyar Tájtermék – márkajelzéssel visznek piacra. Egész napos gyermeknapi programmal várta a gye-

rekeket és a családokat a Nap Strand.

Nyíregyházán, május 21-22-én rendezték meg a Ma-
tekguruk Kárpát-medencei Matematika Csapatver-
seny döntőjét, ahol iskolánk Matekzsenik csapatának 
tagjai - Balogh Zsófi, Galambos Ivett, Lelesz Hanna 
és Tóth Amina 4. osztályos tanulók - III. helyezést 
értek el. Felkészítő tanár: Jánosi Lászlóné. 

Április 2-án ünnepélyes keretek között került sor a 
piaccsarnok átadására Nagykállóban.

A Nagykállói VSE U13-as csapata ebben a szezonban 
több fronton is jól szerepelt.

Zsúfolásig megtelt a város új főtere május 11-én, 
amikor a téravató programjai kínáltak kicsiknek és 
nagyoknak kikapcsolódási lehetőséget.

2012
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Május utolsó vasárnapja világszerte a gyerekeké. 
Nagykállóban négy napon keresztül, különböző 
helyszíneken, vidám programok közül választhattak 
a családok.

A Terep-rally Országos Bajnokság mezőnye az 
év legjobb eseményének választotta 2011-ben a I. 
Nagykálló Kupát. A mezőny idén is visszatért a Dél-
Nyírségbe.

Kettős ünnepet ültek Nagykálló-Ludastón: megren-
dezték a településrész szórakoztató napját és átadták 
az új Közösségi Házat.

Elkezdődött az általános iskola fűtésrekonstrukció-
ja. 

Nagykálló legnagyobb beruházását adták át júli-
us 17-én. A Funkcióbővítő városközpont fejlesztése 
Nagykállóban elnevezésű program 967 450 116 fo-
rint Európai Uniós forrásból valósult meg.

Fogathajtó versennyel, kenyérszenteléssel és kon-
certtel ünnepelte Nagykálló augusztus 20-át.

Idén ketten kaptak Szilágyi István-díjat: Paplogó 
Lajosné és Szalai Lajos nyugalmazott tanítók. 2012-
ben dr. Wischán Elek, Szabó Antal (posztumusz), 
Eckart Ruopp és dr. Frieder Gaenslen kapták meg a 
Nagykálló Díszpolgára címet.
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Harminc évvel a járási rendszer megszüntetése után 
ismét létrejöttek a járási hivatalok.

Nagykálló Kultúrájáért-díjat Bódi Viktória, az idén 
húsz éves fennállását ünneplő Cantarella Kamara-
kórus karvezetője kapta. 2013-ban ketten vehették 
át a Szilágy Istvánról elnevezett díjat: Nagy Tamásné 
és Uri Zoltánné óvodapedagógusok.

Nyolc éve annak, hogy megkezdte működését a 
Nagykállói Nőszövetség.

Az előző évi bajnokságot a kilencedik helyen záró 
nagykállói kosarasok jól kezdték az idei szezont. Fö-
lényes győzelmet arattak a pályán. 

A Magyar Karate Szakszövetség 40 éves jubileumi 
évzáró rendezvényén Ferencz Tibor és Tímár Zoltán, 
a Nagykállói Shotokan Karate-Do Egyesület meste-
rei is kitüntetésben részesültek.

A Nagykállói Erdei Iskola infrastruktúra fejlesztése 
és környezettudatos átalakítása címen nyert támoga-
tást a város önkormányzata.

Nagy elismeréssel díjazták 
az NVSE megye I. osztályú 
csapatának vezetőedzőjét: 
Borza László lett a 2012-es 
év legjobb felnőtt férfi labda-
rúgó edzője.

2013
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Az I. Nagykállói Sörfesztivált tartották július 19. és 
21. között városunkban.

Augusztus 31-én ünnepélyes keretek között nyitotta 
meg kapuit az inkubátorház emeleti részén kialakí-
tott Kálló étterem, amely a hét minden napján várja 
a vendégeket.

A Nagykállói Általános Iskola 2007 óta tagja a Bozsik 
Intézményi Programnak, amelynek célja  a tehetség-
kutatás és a tehetségek fejlesztése.

Több mint 55 millió forint pályázati forrásból újult 
meg több helyszínen is Nagkálló-Harangod.

A Népművészeti Egye-
sületek Szövetsége 
2013-ban Király Zsi-
ga-díjjal ismerte el 
Félegyházi Józsefnét, 
a népi kismesterségek 
műveléséért.

A nagykállói szüle-
tésű Prof. Dr. Torma 
Andrást választották a 
Miskolci Egyetem rek-
torává.
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Nagykálló-Harangodon tartották a Nemzeti Vágta 
Nyírségi előfutamát június 14-én.

Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen osz-
tották ki városunkban a Szilágyi István-díjat, melyet 
négy tanárnak ítéltek oda: Szabó Antalné, Füzesné 
Borsy Paula, Dalia Ferencné és Dalia Ferenc (posz-
tumusz) részére.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola mo-
derntánc tanszakának növendékei június végén Ro-
mániában, Székelyudvarhelyen Európa bajnokságon 
vettek részt, ahol 2400 versenyző több kategóriában 
mérte össze tudását.

Nagykálló-Harangodon, 
a 30. Téka Népművésze-
ti Táborban több száz 
táborlakó, néptáncos és 
zenész, az eddig mért leg-
hosszabb - 30 óra 3 percig 
tartó - táncház rekordját 
állította fel.

Felújítják a KÁLLÓ-COOP Kereskedelmi és Szolgál-
tató Zrt. (volt ÁFÉSZ) irodaépületét, amely a „Kálló 
Köz 2.0” című pályázat részeként valósul meg.

A Tavaszi Tárlat művészi alkotásokból szervezett bi-
ennále, minden második évben kerül megrendezésre 
Nagykállóban.

22 év után szerzett ismét bajnoki címet a Nagykállói 
VSE megyei I. osztályú, felnőtt férfi labdarúgó csa-
pata.

2014
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Az előző évi sikeres rendezvény után, július 11-
12-én újra megrendezésre került a sörfesztivál 
Nagykállóban.

Szeptember utolsó hétvégéjén tartották a XIV. 
Nagykállói Napokat és a 2. Lecsófesztivált városunk-
ban.  A rendezvény ünnepélyes megnyitóján adták 
át a Nagykálló Város Díszpolgára címet, melyet idén 
Harsányi Gézáné vehetett át.

Október elején a Csipkekészítők VI. Nemzetkö-
zi Konferenciáját tartották városunkban, amelyen 
több mint 100 csipkekészítő vett részt országhatáron 
innen és túlról.

Megtartotta alakuló- és egyben első ülését Nagykálló 
Város Önkormányzat 2014-ben megválasztott kép-
viselő-testülete. 

Idén ünnepelte megalakulása 15 éves évfordulóját a 
Nagykállói Népművészeti Egyesület. 

440 millió forintból új épületszárnnyal bővül a 
nagykállói Sántha Kálmán Szakkórház. 

2014. augusztus 9-én - Ratkó József születésének 78. 
évfordulóján - leplezték le a költő egészalakos bronz 
szobrát Nagykállóban. A Szabadság téren elhelyezett 
alkotást Kő Pál, Kossuth- és Munkácsy-díjas szob-
rászművész készítette.
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2014 decemberében elkezdődtek a felújítási, átalakí-
tási munkálatok az egykori járásbíróság épületében, 
ennek köszönhetően néhány hónapon belül rangjá-
hoz méltó, új környezetbe költözhetett a Ratkó Jó-
zsef Városi Könyvtár.

Látványos, kreatív és szórakoztató játszóteret avat-
tak Nagykálló-Harangodon, ahol  – többek között 
– kézzel hajtható kosaras körhinta, hordó lovagló, 
csigafuttató és hajóhinta is helyet kapott. 

Történelmi pillanatnak 
nevezték azt, amikor má-
jus 29-én Nagykállóban 
visszahelyezték a minden 
elemében megújult 16 
méter magas és 6,6 tonna 
súlyú toronysisakot a ró-
mai katolikus templom-
ra. 

Nagykállóban több mint 40 éve épült ki az ivóvíz há-
lózat, melynek felújítása időszerűvé vált. Az ivóvíz-
minőség-javító program megvalósítására Nagykálló 
Város Önkormányzata még 2013-ban 568 724 000 
forintot nyert Európai Uniós és hazai támogatásból, 
amely a beruházás 90 százalékát fedezte. 

Az állampolgárok gyors és hatékony ügyintézését 
segítve szeptember 9-én átadták a nagykállói kor-
mányablakot a Kállai Kettős tér 1. szám alatt. A 
kormányablak helyisége a Városháza földszintjén 
kapott helyet.

2015
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Ünnepi szentmise keretében szentelték fel október 
24-én a felújított római katolikus templomot. 

Október 2-3-4-én Nagykálló adott otthont Magyar-
ország egyik legnagyobb folklór seregszemléjének, a 
XXVII. Kállai Kettős Néptáncfesztiválnak, melynek 
ezúttal is több kísérőrendezvény színesítette a prog-
ramját. A három napos táncünnepen 13 együttes mu-
tatta be versenyprogramját a fesztiváldíjért.

Szeptember 1-től új helyen, önálló intézményként 
működik tovább a nagykállói bölcsőde. Európai Uni-
ós pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően új 
berendezési tárgyakat és játékkészletet is beszerez-
tek az apróságok számára, amelyek készségfejlesztő, 
konstruáló, és mozgásfejlesztő játékok. 

Január 1-től 
Bereczki Mária lát-
ja el a jegyzői fel-
adatokat Nagykálló 
Városában.
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Nagykálló határában, a Korányi F. úton  felszámol-
ták a közel 30 éve használaton kívüli, nagy környeze-
ti terhelést jelentő szemétlerakót.

2016. április 15-én ünnepelték a nagykállói Sánta 
Kálmán Szakkórház működének 120 éves évfordu-
lóját. 

Augusztus 20-án, az ál-
lamalapítás, Szent István 
király és az új kenyér nap-
ján a Nagykállói Reformá-
tus Műemléktemplomban 
rendezték a település ün-
nepi programját. Ekkor 
adták át a városi kitüntető 
díjakat.
2016-ban Nagykálló Város 
Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, 

hogy Nagykálló Város Díszpolgára címet adományoz  
Prof. Dr. Balla György, a DOTE Gyermekgyógy-
ászati Klinikájának igazgatójának, aki iskoláséveit 
Nagykállóban töltötte. 
Korányi Frigyes-díjat Berki Anna kapott, aki a Jósa 
András Oktatókórház Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Osztályának osztályvezető főnővére. 
Szilágyi István-díjat Jánosi Lászlóné, a Nagykállói 
Általános Iskola tanára, Kiss Gáspárné, a Nagykállói 
Bruszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusa kapott, to-
vábbá posztumusz Szilágyi István-díjban részesült 
Munkácsi Gyula, aki eredményes testnevelő tanár-
ként és sportolóként öregbítette Nagykálló hírnevét. 
Nagykálló Városért-díjat adományoztak Schreiber 
Józsefnek, a Korányi Frigyes Gimnázium egykori 
testnevelő tanárának.

Sok kisgyermekes család vágya teljesült 
Nagykállóban. A Nap Strandon a nyári szezonra el-
készült a gyermek élménymedence. 

Befektetőbarát település címet kapott Nagykálló.

2016
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Ünnepélyes keretek között átadták az Óbester Étte-
rem és Kávézó épületét. 

Harangodon május 7-8-án harmadik alkalommal 
rendezte meg a Nagykállói Csillagösvény Íjász Egye-
sület a Keleti Gyepű Íjásztalálkozót és minősítő ver-
senyt.

Befejeződött a Szivárvány Tagóvodának és a Pindur 
Palota Bölcsődének is helyet adó épület tetőszerke-
zetének felújítása. A rekonstrukciót 36 millió forint-
ból valósították meg.

Tízedik alkalommal adták át Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében a Príma-díjakat. A Gálán Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye különdíját is átadták, ez utóbbit dr. Ratkó 
Lujza néprajzkutató, a Jósa András Múzeum etnog-
ráfus munkatársa vehette át. 

Elkészült a Nagykálló-Újfehértó közötti út felújítása. 
A beruházás a Regionális Operatív Program támo-
gatásából valósulhatott meg. 

Május elsejétől megbí-
zott vezetőként Tömpe 
Sándor rendőr főhad-
nagyot nevezték ki a 
Nagykállói Rendőrőrs 
élére.

38 évi szolgálat után, 
2016.  augusztus 7-én, 
hálaadó istentisztele-
ten köszönt el a hí-
vektől és a település-
től Horváth György 
református lelkész, 
aki 1978 óta szolgált 
Nagykállóban.
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2017 januárjában egy több mint 300 négyzetméteres 
jégpályát alakítottak ki a Szabadság téren.  

Megyénkben egyedül a Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda nyerte el a Kincses Kultúróvoda 2017 címet 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonos cím-
mel meghirdetett pályázatán.

A Nagykállói Népművészeti Egyesület és a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a VII. 
Nagykálló Kincsei című kiállítás megnyitójával ösz-
szekötve ünnepelték a Magyar Kultúra Napját a 
Ratkó József Városi Könyvtár különtermében. 

A nagykállói Szilágyi István Emlékház és helytörté-
neti gyűjtemény is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-
nappal elnevezésű programhoz, melynek keretében 
a munkatársak az országos rendezvénysorozathoz 
illeszkedő programokat szerveztek. 

2017
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Nagykállóban 2017 tavaszán vehették át a komposz-
táló edényeket a lakosok. A zöld hulladék gyűjtésére 
alkalmas edényeket térítésmentesen biztosították a 
kertes ház tulajdonok részére.

Szinte 100 százalékos teljesítményt hoztak sensei 
Ferencz Tibor és sensei Tímár Zoltán karatemesterek 
tanítványai a 2017. március 18-án, Kazincbarci-
kán megrendezett Bódi Ilona Emlékverseny VII. 
Shotokan Karate Kupán. 

Nagykálló romániai testvérvárosa, Tasnád és annak 
másik, magyarországi testvértelepülése, a Vas me-
gyei Vép csapata részvételével tartottak nemzetközi 
futballtornát március elején a Városi Sportcsarnok-
ban.

Új időszak kezdődött a Nagykállói Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület működésében: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében negyedikként önállóan beavatkozó önkén-
tes tűzoltó egységgé váltak.

A Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség és a hí-
vek adományaiból megújult a temető évtizedekkel 
ezelőtt állított keresztje. 

Nagykálló építészeti értékei között tartjuk számon 
az Ekler Dezső tervei alapján épült kilátót a tóparti 
dombtetőn, ahonnan kiváló a rálátás a városra. 
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Befejeződött a 187 éves római katolikus plébánia fel-
újítása. 

A biztonságos közlekedés érdekében mindegy há-
romszáz méteren épül járda Nagykállóban, a Már-
tírok útján. Az önkormányzat saját készítésű beton-
elemekből építteti az új gyalogutat.

A Nagykállóban kialakított közösségi kert nem csak 
a városban, nem csak a megyében, hanem az egész 
országban egyedülálló. 

Foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása, 
a helyi munkaerő minőségének és foglalkoztatásának 
javítása, a gazdaság fellendítése, a lakosság életszín-
vonalának növelése - ezek a Dél-Nyírségi foglalkoz-
tatási paktumszervezet céljai. 

Közel hetven millió forintból megújult Nagykálló 
közvilágítása. A beruházás során a régi lámpateste-
ket újakra cserélték, amely nemcsak a világítás mi-
nőségét javítja, hanem jelentős energia-megtakarí-
tást is eredményez az önkormányzat számára. 

2017



30éve újból város Nagykálló

Nagykálló Város Ön-
kormányzat Képviselő-
testülete döntése értel-
mében hárman vehettek 
át Szilágyi István-díjat: 
Babosi Lászlóné magyar-
orosz szakos pedagógus, 
Radeczkyné Pór Zsu-
zsanna óvodapedagógus 
és Rabatin Jánosné test-
nevelő tanár. A képvi-
selő-testület a Korányi 

Frigyes-díjat a Nagykállói Római Katolikus Szent 
Kristóf Karitász Csoportnak ítélték oda. 2017-ben 
Nagykálló Városért-díjban Borsy Béla fotós-videós 
és Czimre János vállalkozó részesülhetett.

Az úrasztalát, a szószéket, a padokat díszítő terítők, 
az úrvacsorai szertartás kellékei: kelyhek, kupák, tá-
nyérok kerültek kiállításra azon a tárlaton, amely a 
Ratkó József Városi Könyvtárban nyílt.

A megye első, állami oktatási intézményében, a Bu-
dai Nagy Antal Szakgimnáziumban új könyvtárat 
avattak. 
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A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Néprajzi 
Tagozata és az MTA BTK Zenetudományi Intézet 
munkatársától „Tiszta forrás település” címet vett 
át Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármestere és 
Harsányi Gézáné, a település díszpolgára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága NAV-ablakot 
nyitott a nagykállói kormányablakban. 

Nagykálló-Harangodon felújítják a kiszolgáló épüle-
teket. 

Márciusban kezdődött egy új üzem építése a 
Nagykállói Ipari Parkban.

Nagykálló Város Önkormányzata április elején faül-
tetést szervezett a Harangodon, amelyen városlakók, 
civil szervezetek, egyesületek, a testület tagjai, vala-
mint tékás táborozók vettek részt.

Év végén új szolgálati járművek kerültek a megyei 
rendőr-főkapitányságok állományába.
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A legtöbben együtt citerázók magyar rekordját dön-
tötték meg május 19-én Nagykálló-Harangodon. 

A Nagykálló Város Díszpolgára címet Rabatin János 
vehette át, Szilágyi István-díjat kapott Uriné Juhász 
Erika, a nagykállói Szivárvány Tagóvoda vezetője,  
Dubász Éva, a Nagykállói Általános Iskola igazga-
tója, Korányi Frigyes-díjat dr. Noviczki Miklós tra-
umatológus, kézsebész főorvos, Nagykálló Városért-
díjat Rácz Mihály vállalkozó vett át.

Megalakulásának 15. évfordulóját ünneplő Meglepe-
tés Énekegyüttes adott hangversenyt a zene világnap-
ja és az idősek világnapja alkalmából a Nagykállói 
Református Műemléktemplomban.

Hatodik alkalommal rendeztek fogathajtó versenyt 
Nagykálló-Harangodon.

A külterületi utak fejlesztésére több mint 97 millió 
forint Európai Uniós támogatást nyert az önkor-
mányzat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizott-
ság május 16-ai ülésén döntött arról, hogy az idén 
20 éves nagykállói Bürkös Zenekar hagyományőrző 
művészeti tevékenysége révén a megyei értékek so-
rába kerüljön. 

Nagykállóban három játszóteret újítottak fel az el-
múlt hetekben: a Szabadság téren, a Korányi lakóte-
lep mögött és Kiskállóban, a Rákóczi út mentén. 
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Múlt év szeptemberében új 
lelkész érkezett a nagykállói 
görögkatolikus egyházköz-
ségbe. A gyülekezeti közös-
ségben - Jaczkó György 
áthelyezése után - Lipcsák 
Tamás parókus atya kezdte 
meg szolgálatát.

A magyar kultúra jeles napja alkalmából, a város-
ban értéket alkotó népművészek és kézművesek 
munkáiból nyílt tárlat a IX. Nagykálló Kincsei című 
kiállításon.

Együtténeklésük 25 éves évfordulóját ünneplő 
Cantarella kórus tagjai koncerttel ajándékozták meg 
a hallgatóságot március elején.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ötödikként 
kapta meg a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 
címet a Kállay Rudolf Szakközépiskola.

Április elején kezdődött a Nagykállói Általános Is-
kola alsó és felső tagozatos épületének felújítása. Az 
önkormányzat közel 400 millió forintot nyert az épü-
letek energetikai korszerűsítésére.A 30 éves évforduló alkalmából idén a szokásosnál 

is nagyobb díszbe öltözik településünk, melynek első 
állomása, az ünnepségsorozat kezdetét jelző jubile-
umi bál volt, amelyet március 2-án a Városi Sport-
csarnokban tartottak.

2019
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Nagykálló Város Önkormányzata 449 999 694 fo-
rint támogatást nyert a „Zöld Nagykálló Projekt - A 
városközpont környezet- és energiatudatos megújí-
tása” című projekt megvalósítására. Ennek legfon-
tosabb eleme egy kulturális létesítmény megépítése 
a statikai problémák miatt használhatatlanná vált 
művelődési központ helyén

Ötvenöt millió forint saját forrásból újult meg a Má-
tészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szak-
középiskolájának épülete.

Nagykállóban a közelmúltban Európai Uniós for-
rásból nyolc fedett és több szempontból is innovatív 
buszmegálló kiépítése valósult meg.

A Nagykállói Röplabda Egyesület 9. NARE Röplab-
da Kupájára 5 ország (Magyarország, Lengyelor-
szág, Románia, Szlovákia, Ukrajna), 16 női és mix 
(vegyes) csapata érkezett, közel 200 játékossal. A 
női csapatok röplabda versenyét a NARE együttese 
nyerte.

Áprilisban Nagykálló-Harangod adott otthont a Tá-
jékozódási Futó Országos Bajnokságnak. Több mint 
70 egyesület, 600 versenyzője különböző távokon 
mérhette össze erejét és tájékozódási képességét.

A közelmúltban 
Suli Íjász Bajno-
ka címet szerzett a 
Nagykállói Általá-
nos Iskola diákja, 
Szedlár Dóra Bog-
lárka.

A képviselő-testület április 11-én tartott ülésén úgy 
döntött, hogy a város költségvetéséből 1 000 000 fo-
rintot különít el arra, hogy a településen élő, chip re-
gisztrációval nem rendelkező kutyák is megkapják a 
szükséges ellátást. Országosan is egyedülálló kezde-
ményezés született Nagykállóban.
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A Budai Nagy Antal Szakgimnáziumban a tanévnyi-
tón megszólaló csengőszó idén 150-ik alkalommal 
jelezte az iskolaév kezdetét abban az intézményben, 
amely 1870-ben a megye, a térség első állami közép-
iskolájaként jött létre.

2019-ben a Korányi Frigyes-díjat dr. Major György 
csecsemő- és gyermekgyógyász kapta. Szilágyi Ist-
ván-díjban három személy részesült: Erdőhegyi 
Zsuzsanna, Trefán Jánosné és Szántó Sándorné. A 
világhírű képzőművészről, Ámos Imréről elnevezett 
kitüntetést Földesi Rezsőnek és Szabó Tibornak ítél-
te Nagykálló képviselő-testülete. A Shotokan Karate-
Do Egyesület vezetői - Ferencz Tibor és Tímár Zol-
tán – kapta a Nagykálló Városért-díjat.

Július 28-án véget ért a 35. Téka Népművészeti Tábor. 
Egy héten át tartó ünnep volt Harangodon. Megün-
nepelték azt, hogy 35 évvel ezelőtt gyökeret eresztett 
a Téka Népművészeti Tábor a nyírségi tájon. 
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