
Magyarország keleti régiójának nagy 
múltú, történelmében és műemlékek-
ben gazdag kisvárosába, Nagykállóba 
invitálom az olvasót. Arra a település-
re, amelynek veretes múltja igen sok 
kacskaringóval van megírva. A város-
ba, ahol egykor megszületett a világhí-
rű Kállai Kettős táncballada, s amely 
egykor Szabolcs megye székhelye volt. 
Később azonban elvesztette megye-
székhelyi szerepét és városi rangját is, 
de megőrizte régi szellemiségét. Az itt 
élő emberek szorgalma és kitartása a 
XXI. századra fejlődő kisvárossá for-
málta.

Nagykállóban a kötelező látnivalók 
listájáról nem hiányozhat az egykori 
megyeháza épülete, az emberi erő-
vel összehordott Ínségdomb, az Ámos 
Imre Képtár, Korányi Frigyes szülőhá-
za, vagy a Szilágyi István Emlékház és 
helytörténeti gyűjtemény, ahol a  láto-
gatókat díjmentes, élvezetes tárlatve-
zetéssel várják. A város pezsgő életére 
jellemzően fesztiválokon, gálákon és 
a hagyományőrző Téka Népművészeti 
Táborban szórakozhat a hozzánk érke-
ző vendég. Mindezen látnivalók mellett 
felfrissülést hozhat a Nap Strand, szál-
láshelyeink pedig garanciát jelentenek 
a kényelmes pihenésre. 
Legyen a Vendégünk! 

Juhász Zoltán
polgármester
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Nagykálló közel 10 000 fős 
kisváros Magyarország észak-
keleti részén. A vendég ideér-
kezhet vasúton és autópályán 
is, pihenhet a mesebeli Haran-
godon, úszhat és gyógyulhat a 
42 fokos termálvizű strandon. 

A település nem csupán 
izgalmas történelme, 

de turisztikai látványossá-
gai, népművészeti hagyomá-
nyai miatt is meghatározó 
színfoltja Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyének. 

A városnézés kiindulópontja-
ként ajánljuk a centrumban 
található Kállai Kettős teret, 
amely a Városházának is he-
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lyet ad. A városközpont jellegzetes épületei, a Sza-
badság tér zöldlombú fái hívogatják az ide látogató 
turistákat. Építészeti értékeinkhez tartozik a refor-
mátus műemléktemplom az Alföld egyik legmaga-
sabb harangtornyával, a gyönyörű ikonosztáznak 
helyet adó görög katolikus templom, valamint a 
római katolikus templom, plébánia és a templom-
kertben lévő újjáépített Lourdes-i barlang. 
A vendég ellátogathat a város turisztikai látvá-
nyosságaihoz, köztük az emberi erővel összehor-
dott Ínségdombhoz, vagy végignézheti Nagykálló 
muzeális, állandó kiállításait: a Nagykállói Nép-
művészeti Egyesület állandó tárlatát, vagy a Szil-
ágyi István Emlékház helytörténeti gyűjteményét. 
Ellátogathat a megújult Ratkó József Városi Könyv-
tárba, amely a volt járásbíróság épületében talál-
ható. Megtekintheti a vendég a „csodarabbi”-ként 
emlegetett Taub Eizik Izsák sírhelyét, melyet za-
rándokok sokasága látogat.
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Nagykállóhoz tartozó, mesé-
be illő, 10 hektáron elterülő 
természeti csoda: a Haran-
god, mely bárki számára el-
érhető. 

Milyen is ez a táj? Észak 
felől kopár arcú, szél-

fútta homokdombok zöld 
erdő-sörénnyel, keletről sze-
líd akácerdő, délről az Őr-
domb, ahonnan a legszebb 
kállói panoráma látható, 
nyugatról fel-felcsobbanó 
halaival, szépen szárnyaló 
madaraival a tó. 

S mindez körülöleli a völgyet, 
ahol lisztfinomságú homok 
ingerel, hogy ledobd a cipőd, 
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7
Elérhetőség:  Nagykálló, Arany János út vége 

Telefon: +36 30 257 7065

ahol nyári zápor után félelem nélkül futkos kar-
nyújtásnyira tőled az ürgekolónia apró népe. Itt 
nincs semmi zaj. Valami lélek-pihentető nagy 
nyugalom ölel körül. Ha egyszer megkóstoltad a 
Téka Népművészeti Táborok lakóinak békés, te-
vékeny, nomád életét, ha sikítva csúsztál le a téli 
domboldal érintetlen havában, ha átjárt a majá-
lis mámoros, tavaszillatú nyüzsgése, ha találgat-
tad innen valakivel a nyári égbolt csillagképeit, 
s elgondolkodtál a sokszínű, hervadó őszi fák 
alatt a mulandóságról, ez a táj megfogott, és nem 
ereszt. 

Sodorhat bárhová a sorsod, ha Nagykállóban 
jársz, akár csak fél órára is, ki kell jönnöd a Ha-
rangodra.
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Nagykálló egyik látványossága 
a 12 méter magas homokdomb, 
amely több mint 200 éve áll. 
Bár a Nyírség csupa hullám 
dombvidékének szélén van, 
nem a természet alkotta. 

Története nem minden- 
napi. 1780 nyarán ak-

kora szárazság volt, hogy a 
kállói határban minden ve-
tés tönkrement. 

Az emberek éhségükben a 
mocsári növények lisztes gu-
móit ették. Ekkor a tűrés vég-
ső határához érkező lakosság 
Kiskálló akkori földesurához, 
Kállay Ferenchez fordult köl-
csöngabonáért. Kállay csak 
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azzal a feltétellel volt hajlandó gabonát adni, ha 
„kamat” fejében a család 14 szobás kúriája mellé 
homokdombot hordanak és annak tetejére kilátót 
építenek. De a homok hordásával ne fárasszák a 
drága igásállatokat, hanem emberi erővel építsék. 
A lakosság teknővel, szakajtóval, köténnyel hordta 
össze a dombot, s találóan Ínségdombnak nevezte 
el.
Az Ínségdomb két szépirodalmi műben is szerepel. 
Jósa Jolán írja, hogy dédnagyapja Jósa István, a me-
gye első főorvosa hogyan gyógyította meg a kert-
ben lévő dombra felkergetve a képzelt beteg földes-
urat, aki azt gondolta, hogy lábai üvegből vannak, 
s ezért mindenhová embereivel cipeltette magát.
A másik Eötvös József A falu jegyzője c. könyvében 
található. A történet szerint a kiskállói kastély mel-
letti dombnál teríti le a golyó a Viola nevű betyárt.

Elérhetőség: Nagykálló, Bátori út 136.
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A Nagykállói Római Katoli-
kus Templom a XVIII. szá-
zadban épült, majd 100 évvel 
később átalakítási munkákat 
végeztek rajta. 

Utána sokáig csak kisebb 
felújítások történtek 

az épületen. Nagykálló leg-
fiatalabb temploma, melyet 
Szent Péter és Pál tiszteleté-
re emeltek. 1750-ben tették 
le az alapkövét, 1751-ben 
elkészült a szentély, a sek-
restye és az oratórium, de 
teljes egészében csak 1783-
ra fejezték be. 
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11Elérhetőség: Nagykálló, Kossuth út 3. 

Több kár is érte, 1862-ben egy villámcsapás 
következtében leégett a templomtorony, melyet 
újra kellett építeni. 
A templom egyhajós, homlokzatából enyhén ki-
lépő háromszintes toronnyal, szentélye félkör-
íves, jobb oldali sekrestyével. A belső berende-
zésre a copf stílus jellemző.
A plébánia építésére anyagi nehézségek miatt 
csak 1830-ban került sor. Ez az egyszerű föld-
szintes épület késő barokk stílusban készült, 
melyet a belső stílusjegyek még ma is hordoz-
nak.
2015-ben jelentős felújítási munkálatok történ-
tek a műemléki védelem alatt álló római katoli-
kus templom épületén: megújult az épület tor-
nya, tetőszerkezete és homlokzata, sekrestyéje, 
illetve új parkot alakítottak ki körülötte.
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A világ leghíresebb zarán-
dokhelye, a dél-franciaorszá-
gi Lourdes-i mintájára épült 
a nagykállói barlang is. 

1858. február 11-én ugyan-
is egy pásztorlánynak, 

Soubirous Bernadettnek egy 
francia városka határában, 
a Massabielle-barlangban 
megjelent a magát Szeplőte-
len Fogantatásként bemuta-
tó Szűzanya. 

1858. február 11. és július 16. 
között Bernadettnek a bar-
langban tizennyolc látomása 
volt.

A világháború után a Szűzanya tiszteletére épí-
tették fel Nagykállóban a háborúból hazatért 
katonák a Lourdes-i barlangot, amely az 1970-es 
években beomlott. 

A római katolikus egyházközség tagjai már évek 
óta szorgalmazták, hogy építsék újjá a kegyhe-
lyet Nagykállóban. Így a hívek összefogása, il-
letve Jécsák János gondnok irányításának és 
kitartó munkájának köszönhetően épülhetett fel 
újra. A barlang szentelésére 2015. július 16-án 
került sor, mivel a legenda szerint ezen a napon 
jelent meg utoljára a Szűzanya Bernadettnek. A 
nagykállói kegyhely különlegessége, hogy az itt 
megépült forrás minden egyes köve különböző 
helyről származik.
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A világ leghíresebb zarán-
dokhelye, a dél-franciaorszá-
gi Lourdes-i mintájára épült 
a nagykállói barlang is. 

1858. február 11-én ugyan-
is egy pásztorlánynak, 

Soubirous Bernadettnek egy 
francia városka határában, 
a Massabielle-barlangban 
megjelent a magát Szeplőte-
len Fogantatásként bemuta-
tó Szűzanya. 

1858. február 11. és július 16. 
között Bernadettnek a bar-
langban tizennyolc látomása 
volt.

A világháború után a Szűzanya tiszteletére épí-
tették fel Nagykállóban a háborúból hazatért 
katonák a Lourdes-i barlangot, amely az 1970-es 
években beomlott. 

A római katolikus egyházközség tagjai már évek 
óta szorgalmazták, hogy építsék újjá a kegyhe-
lyet Nagykállóban. Így a hívek összefogása, il-
letve Jécsák János gondnok irányításának és 
kitartó munkájának köszönhetően épülhetett fel 
újra. A barlang szentelésére 2015. július 16-án 
került sor, mivel a legenda szerint ezen a napon 
jelent meg utoljára a Szűzanya Bernadettnek. A 
nagykállói kegyhely különlegessége, hogy az itt 
megépült forrás minden egyes köve különböző 
helyről származik.

Elérhetőség: Nagykálló, Kossuth út 3. 
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A Nagykállói Görög Katoli-
kus Templom szentélye már 
1634-ben állt. A város egyik 
legrégibb épületeként tartják 
számon, mivel alapjai Árpád-
kori keletkezést sejtetnek. 

Középkorias megjelenésű, 
egyhajós, támpilléres 

épület a XVIII. századból. Iko-
nosztázát natúr cseresznye-
fából faragta Gergely József 
tanárember, melyen Barza 
Florin bukaresti ikonfestő mű-
vész képeit csodálhatjuk meg.

A templom meghatározó fő-
képét helyi vonatkozások-

kal Petrasovszky Emmánuel festette. A művész 
megörökítette a méhes legendát is, amely sze-
rint Bangó István, kállói jómódú méhes gazda, 
aki köszvénytől szenvedett, a pócsi Máriának 
ajánlotta méheit gyógyulásáért cserébe. 
Miután csodálatos felépülése ellenére ajánlását 
nem teljesítette, méhei maguktól útra keltek, s 
a máriapócsi kegytemplom északi falára költöz-
tek. Azóta is ott élnek a régi méhek mai utódai.

Eredetileg a templom nyugati, bejárati oldala fö-
lött volt egy harangtorony. Ezt az 1940-es évek 
elején lebontották, mert fala megrepedt, de 2006 
nyarán újjáépítették. 

A torony lebontását követően a harangok a temp-
lom oldalán lévő haranglábon szólalnak meg.
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A Nagykállói Görög Katoli-
kus Templom szentélye már 
1634-ben állt. A város egyik 
legrégibb épületeként tartják 
számon, mivel alapjai Árpád-
kori keletkezést sejtetnek. 

Középkorias megjelenésű, 
egyhajós, támpilléres 

épület a XVIII. századból. Iko-
nosztázát natúr cseresznye-
fából faragta Gergely József 
tanárember, melyen Barza 
Florin bukaresti ikonfestő mű-
vész képeit csodálhatjuk meg.

A templom meghatározó fő-
képét helyi vonatkozások-

kal Petrasovszky Emmánuel festette. A művész 
megörökítette a méhes legendát is, amely sze-
rint Bangó István, kállói jómódú méhes gazda, 
aki köszvénytől szenvedett, a pócsi Máriának 
ajánlotta méheit gyógyulásáért cserébe. 
Miután csodálatos felépülése ellenére ajánlását 
nem teljesítette, méhei maguktól útra keltek, s 
a máriapócsi kegytemplom északi falára költöz-
tek. Azóta is ott élnek a régi méhek mai utódai.

Eredetileg a templom nyugati, bejárati oldala fö-
lött volt egy harangtorony. Ezt az 1940-es évek 
elején lebontották, mert fala megrepedt, de 2006 
nyarán újjáépítették. 

A torony lebontását követően a harangok a temp-
lom oldalán lévő haranglábon szólalnak meg.

Elérhetőség:  Nagykálló, Táncsics út 23.  
Telefon: +36 42 263 361
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A református templom a 
XVIII. század eleje óta áll 
Nagykálló központi terének 
lezárásaként. Építése 1710-
ben kezdődött, miután a fából 
készült elődje tönkrement. 
Az 1860-as években nyerte el 
mostani formáját. 

A barokk épületegyüttes 
téglalap alaprajzú, a 

homlokzat szélein két ré-
zsút támpillérrel. Déli és 
északi oldalán is egy-egy 
előépítmény található. 

A torony 66 méteres magas-
ságával hosszú ideig az Alföld 

legmagasabb kőépítménye, és nem csak harang-
torony, hanem a város tűzőrző helye is volt. Ennek 
a toronynak több legendája is van. Az egyik arról 
szól, hogy az ellenreformáció tilalma idején olyan 
magasra épült, hogy „Bécsig is ellátszott”, ugyan-
is egyenesen Bécsből akarták lebontatni…
A templombelső egyterű mennyezetét tokaji híd-
mesterek készítették. Az ablakok színes ólom-
üveg berakása 2005-re készült el.
Idősebb és ifjabb Görömbey Péternek, apának és 
fiának bronzba vésett domborművét a templom 
északi előszobájának falán őrzik. A két tudós, 
lelkipásztor és nagykállói patrióta arcvonásait 
örökíti meg. 
A református parókia falán található Kodály Zol-
tán népdalgyűjtő nagykállói útjának emlékét 
őrző márványtábla
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17
Elérhetőség:  Nagykálló, Szabadság tér  

Telefon: +36 42 263 171

A református templom a 
XVIII. század eleje óta áll 
Nagykálló központi terének 
lezárásaként. Építése 1710-
ben kezdődött, miután a fából 
készült elődje tönkrement. 
Az 1860-as években nyerte el 
mostani formáját. 

A barokk épületegyüttes 
téglalap alaprajzú, a 

homlokzat szélein két ré-
zsút támpillérrel. Déli és 
északi oldalán is egy-egy 
előépítmény található. 

A torony 66 méteres magas-
ságával hosszú ideig az Alföld 

legmagasabb kőépítménye, és nem csak harang-
torony, hanem a város tűzőrző helye is volt. Ennek 
a toronynak több legendája is van. Az egyik arról 
szól, hogy az ellenreformáció tilalma idején olyan 
magasra épült, hogy „Bécsig is ellátszott”, ugyan-
is egyenesen Bécsből akarták lebontatni…
A templombelső egyterű mennyezetét tokaji híd-
mesterek készítették. Az ablakok színes ólom-
üveg berakása 2005-re készült el.
Idősebb és ifjabb Görömbey Péternek, apának és 
fiának bronzba vésett domborművét a templom 
északi előszobájának falán őrzik. A két tudós, 
lelkipásztor és nagykállói patrióta arcvonásait 
örökíti meg. 
A református parókia falán található Kodály Zol-
tán népdalgyűjtő nagykállói útjának emlékét 
őrző márványtábla
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Taub Eizik Izsák 1751-ben 
született, 4 éves volt, mi-
kor édesapja halála után 
Nagykállóba költöztek.

Tehetségére már korán 
fény derült, ezért tanul-

mányait Morvaországban és 
Lengyelországban folytatta, 
majd 15 év után visszatért 
Kállóba, s 1781-ben a város 
és Szabolcs megye főrabbijá-
vá választották.

Munkásságának 40 éve alatt 
virágzott a hitközség, nőtt 
a város zsidó lakosságának 
száma. Nevéhez fűződik a 
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19Elérhetőség: Nagykálló, Régi zsidótemető 

hitközség alapszabályzatának létrehozása, va-
lamint a „Talmud-Tóra Egylet”, a „Szent Egylet” 
és a „Betegeket gyámolító egylet” megalapítása 
is. A magyarországi haszidizmus megalapítója. 
Sírhelyét maga választotta ki, mikor érezte kö-
zeledni az időt. Síremléke, 1821-ben bekövetke-
zett halála óta, a világ zsidóságának búcsújáró 
helye. 
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Dr. Korányi Frigyes, a Magyar 
Tudományos Akadémia tag-
ja, a tuberculosis elleni küz-
delem atyja Nagykállóban 
született.

Szülőháza egy fésűs be-
építésű klasszicista 

eredetű lakóépület, amely 
az 1700-as évek végén 
épülhetett. 1971 óta emlék-
házként funkcionál.

A házban orvostörténeti kiál-
lítás található. A nagy orvos 
emlékeit őrzi a szoba, ahol 
született: üveges vitrinek-
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21Elérhetőség: Nagykálló, Hunyadi köz 2. 

ben láthatjuk családi és személyes tárgyait.  
Dr. Korányi Frigyes szülőházára halála után bő 
egy évvel helyezték el a ma is látható emléktáb-
lát. A házba belépő látogatók előtt feltűnik a Ko-
rányi Lajosról (a Korányi dinasztia gyógyszerész 
tagja) készített mellszobor, melyet Kisfaludy 
Strobl Zsigmond alkotott. 
A ház előtt található a márványtalapzaton álló, 
bronzból készült Márciusi Ifjú szobra, amit az 
1848 szeptemberében esküt tett 1200 ifjú ön-
kéntes emlékére állíttatott a város.na
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Szilágy István Nagykállóban, 
az emléktáblával jelölt ház 
közelében született. Pedagó-
gus, főiskolai igazgató-tanár, 
az MTA levelező tagja volt. 
Egyháztörténeti, helytörté-
neti és pedagógiai műveket 
is írt. Szoros barátságot ápolt 
Arany Jánossal és Petőfi Sán-
dorral is. 

Az épületben jelenleg 
néprajzi és helytörténeti 

gyűjtemény található.

A múzeum 2005. évi meg-
nyitásakor csupán az épület 
első szobája volt berendezve, 

amely bemutatta a város máig élő hagyományát, 
a Kállai Kettős táncballada történetét, koreográfi-
áját. A következő kilenc évben valamennyi helyi-
ség megtelt tematikusan rendezett tárgyakkal.  
A második, legnagyobb szoba a helytörténeté. Itt 
láthatjuk az egykori kállói vár makettje mellett 
a település 1848-49-es szabadságharc idejéből 
fennmaradt emlékeit is. A harmadikban a villa-
mosítás előtti időszak emléktárgyai találhatók, 
és az ipartörténet egy szelete: cipészműhely, sza-
bóműhely, szalmafonó minták, helyi hímzések. 
Végül a folyosón a mezőgazdaság kézi szerszá-
mai láthatók. A helytörténeti gyűjtemény 4000, 
főként néprajzi tárgya segítségével nyerhet bete-
kintést a látogató a város múltjába.
A gyűjtemény anyaga 2008-ban „Az év Múzeu-
ma” elismerő oklevélben részesült.
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Elérhetőség: Nagykálló, Mártírok útja 66. 

Szilágy István Nagykállóban, 
az emléktáblával jelölt ház 
közelében született. Pedagó-
gus, főiskolai igazgató-tanár, 
az MTA levelező tagja volt. 
Egyháztörténeti, helytörté-
neti és pedagógiai műveket 
is írt. Szoros barátságot ápolt 
Arany Jánossal és Petőfi Sán-
dorral is. 

Az épületben jelenleg 
néprajzi és helytörténeti 

gyűjtemény található.

A múzeum 2005. évi meg-
nyitásakor csupán az épület 
első szobája volt berendezve, 

amely bemutatta a város máig élő hagyományát, 
a Kállai Kettős táncballada történetét, koreográfi-
áját. A következő kilenc évben valamennyi helyi-
ség megtelt tematikusan rendezett tárgyakkal.  
A második, legnagyobb szoba a helytörténeté. Itt 
láthatjuk az egykori kállói vár makettje mellett 
a település 1848-49-es szabadságharc idejéből 
fennmaradt emlékeit is. A harmadikban a villa-
mosítás előtti időszak emléktárgyai találhatók, 
és az ipartörténet egy szelete: cipészműhely, sza-
bóműhely, szalmafonó minták, helyi hímzések. 
Végül a folyosón a mezőgazdaság kézi szerszá-
mai láthatók. A helytörténeti gyűjtemény 4000, 
főként néprajzi tárgya segítségével nyerhet bete-
kintést a látogató a város múltjába.
A gyűjtemény anyaga 2008-ban „Az év Múzeu-
ma” elismerő oklevélben részesült.
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Nagykálló központjában áll 
egy szép barokk palota.  1769-
ben kezdték meg az építését, 
de csak 1785-re készült el. 

Megyeházának épült, s 
ezt a funkciót töltötte 

be jó száz évig, valamint itt 
rendezték be a Megyei Levél-
tárat is.

Nagykálló megyeszékhelyi 
szerepének elvesztését kö-
vetően, 1896 óta kórházként 
működik. Az impozáns épület 
látogatói között a magyar tör-
ténelem olyan neves alakjait 
találjuk, mint gróf Széchenyi 
István, aki a Tisza szabályo-
zásának ügyében járt a város-

ban. Krúdy Gyula, akinek nagyszülei itt laktak, 
gyakran töltötte a nyarakat a településen. Novellá-
iban is több alkalommal feltűnnek a megyeházán 
tartott bálok emlékezetes pillanatai.
Koroknay Gyula A régi nagykállói megyeháza 
című könyvében a következőket olvashatjuk: „Min-
den épkézláb ember Kállóba sietett ilyenkor…
A kállói megyebálok minden időben két dologról 
voltak nevezetesek: ezen a bálon találkozott három 
vármegye legszebb menyecskéje, itt talált férjet 
három megye legszebb eladóleánya. A másik ne-
vezetesség az volt, hogy sohase lehetett megtudni, 
hogy tulajdonképpen mikor is van vége a bálnak… 
Körülbelül egy királyi koronázás szenzációjával 
vetélkedett a kállói bál. Azaz hogy tán még egy ko-
ronázás se volt olyan nevezetes esemény, mintha 
egy esztendőben elmarad a megyebál.”
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Elérhetőség:  Nagykálló, Szabadság tér 13. 

Telefon: +36 42 563 800

Nagykálló központjában áll 
egy szép barokk palota.  1769-
ben kezdték meg az építését, 
de csak 1785-re készült el. 

Megyeházának épült, s 
ezt a funkciót töltötte 

be jó száz évig, valamint itt 
rendezték be a Megyei Levél-
tárat is.

Nagykálló megyeszékhelyi 
szerepének elvesztését kö-
vetően, 1896 óta kórházként 
működik. Az impozáns épület 
látogatói között a magyar tör-
ténelem olyan neves alakjait 
találjuk, mint gróf Széchenyi 
István, aki a Tisza szabályo-
zásának ügyében járt a város-

ban. Krúdy Gyula, akinek nagyszülei itt laktak, 
gyakran töltötte a nyarakat a településen. Novellá-
iban is több alkalommal feltűnnek a megyeházán 
tartott bálok emlékezetes pillanatai.
Koroknay Gyula A régi nagykállói megyeháza 
című könyvében a következőket olvashatjuk: „Min-
den épkézláb ember Kállóba sietett ilyenkor…
A kállói megyebálok minden időben két dologról 
voltak nevezetesek: ezen a bálon találkozott három 
vármegye legszebb menyecskéje, itt talált férjet 
három megye legszebb eladóleánya. A másik ne-
vezetesség az volt, hogy sohase lehetett megtudni, 
hogy tulajdonképpen mikor is van vége a bálnak… 
Körülbelül egy királyi koronázás szenzációjával 
vetélkedett a kállói bál. Azaz hogy tán még egy ko-
ronázás se volt olyan nevezetes esemény, mintha 
egy esztendőben elmarad a megyebál.”
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A megyeháza első börtöne, a 
vallatópince beépült a főépület-
be, s ma is megtekinthető. Bár 
az eredeti aljzatot bebetonoz-
ták, a tüskés gerendapadlóból 
egy palló megmaradt, mely jelzi 
a helyiség egykori funkcióját. 

A történetek szerint, akit 
ebbe a pincébe bezártak 

még azt is bevallotta, amit 
el sem követett, hiszen egész 
nap lábát váltogatva a tüske-
sorok között inkább válasz-
totta a kiszabott büntetést, 
mint a további „vallatást”. 

Ehhez a helyiséghez köthető 
a Kállai Kettős táncballada le-
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gendája is. Eszerint egy legény, nem csupán jobb-
ra-balra szökellve „táncolt” a tüskés gerendákon, 
hanem, amikor a hajdúk lementek megnézni, még 
dalra is fakadt, a Felülről fúj az őszi szél… kezdetű 
népdalt énekelte. Miután a legény kiszabadult és 
híre ment „táncának”, ismerősei kérték, mutas-
sa be, hogyan űzött csúfot a megye börtönéből. A 
„tánc” lépései hagyományként terjedtek, s jelleg-
zetes táncmotívumként maradtak fent az utókor 
számára.
A vallatópince lejáratának aljából nyílik az ún. 
„egyes”. Ebben a helyiségben mindössze egy em-
ber fért el, s ő is csak meggörnyedve az alacsony 
mennyezet miatt. A fülke padlója élére fektetett lé-
cekből volt kialakítva, illetve semmilyen fényforrás, 
ablak nem volt a helyiségben. Aki ide kényszerült, 
koromsötétben „táncolta végig” a kállai egyest. 

Elérhetőség:  Nagykálló, Szabadság tér 13. 
Telefon: +36 42 563 800
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A Nagykállói Általános Isko-
la (alsó tagozatának) udva-
rában áll az 1720-ban épült 
Scola Reformata Magno 
Kalloviensis épülete, Sza-
bolcs megye első középisko-
lája, amit „református főisko-
laként” is emlegettek és több 
mint egy évszázadon át a me-
gye, a régió egyetlen gimná-
ziumaként működött.

Az épület falai között 
1720-1855 között tanul-

hattak diákok. Az intézmény 
sorsa a 1850-es években pe-
csételődött meg, amikor azt 
- Nagykálló 1848-as lelkese-
déséért - büntetésből bezár-
ták. 

2010-ben az épület felújításra került, s azóta mu-
zeális tárgyakat őriz.
A tárlaton jól megférnek egymás mellett a több 
száz éves okmányok, tankönyvek, és az elmúlt 
évtizedek oktatási segédeszközei. A látogató régi 
iskolapadok, táskák, füzetek, íróeszközök mellett 
különleges relikviákat is talál, például: porba írás-
hoz fiókos asztalkát, büntetőírást 1575-ből, 600 
éves kódexlapot és énekkönyveket 1880-tól.
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A Nagykállói Általános Isko-
la (alsó tagozatának) udva-
rában áll az 1720-ban épült 
Scola Reformata Magno 
Kalloviensis épülete, Sza-
bolcs megye első középisko-
lája, amit „református főisko-
laként” is emlegettek és több 
mint egy évszázadon át a me-
gye, a régió egyetlen gimná-
ziumaként működött.

Az épület falai között 
1720-1855 között tanul-

hattak diákok. Az intézmény 
sorsa a 1850-es években pe-
csételődött meg, amikor azt 
- Nagykálló 1848-as lelkese-
déséért - büntetésből bezár-
ták. 

2010-ben az épület felújításra került, s azóta mu-
zeális tárgyakat őriz.
A tárlaton jól megférnek egymás mellett a több 
száz éves okmányok, tankönyvek, és az elmúlt 
évtizedek oktatási segédeszközei. A látogató régi 
iskolapadok, táskák, füzetek, íróeszközök mellett 
különleges relikviákat is talál, például: porba írás-
hoz fiókos asztalkát, büntetőírást 1575-ből, 600 
éves kódexlapot és énekkönyveket 1880-tól.

Elérhetőség: Nagykálló, Nagybalkányi út 1. 
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Az épület 1880 körül készült 
klasszicista stílusú egyemele-
tes, L alakú saroképületként, 
amelyben 1980-ig járásbíróság 
működött. Ezt követően először 
középiskolai kollégiumként, 
majd étteremként üzemelt.

Az épületet 2015-ben - 
eredeti jellegének meg-

tartása mellett - felújították.

Itt kapott helyet a Ratkó József 
Városi Könyvtár. A könyvtár 
és fiókkönyvtárai jelenleg 
több mint 70.000 dokumen-
tummal rendelkeznek, melyek 
között a könyvtárba látogató 
megtalálhatja a szakirodalom-

tól kezdve, a szép- és szórakoztató irodalmon át 
a gyermekkönyvektől a DVD filmekig, az egyéni 
ízlésének megfelelőt. 
A névadó, Ratkó József, József Attila-díjas költő 
1936. augusztus 9-én született Budapesten. 1955-
től közölték verseit a folyóiratok, mint például az 
Alföld, az Új Írás, a Napjaink, a Tiszatáj, illetve az 
Élet és Irodalom.

Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd 1964-
1989 között a nagykállói Krúdy Gyula Járási 
Könyvtár igazgatója lett. Az ének megmarad (He-
tek) versantológia költői közösségéhez tartozott. 
Segítsd a királyt! című színpadi művét, verses 
drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 
mutatta be 1985-ben. Életnagyságú szobra a belvá-
rosban, a Szabadság téren tekinthető meg. 
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Elérhetőség:  Nagykálló, Korányi Frigyes út 1.  

Telefon: +36 42 263 339

Az épület 1880 körül készült 
klasszicista stílusú egyemele-
tes, L alakú saroképületként, 
amelyben 1980-ig járásbíróság 
működött. Ezt követően először 
középiskolai kollégiumként, 
majd étteremként üzemelt.

Az épületet 2015-ben - 
eredeti jellegének meg-

tartása mellett - felújították.

Itt kapott helyet a Ratkó József 
Városi Könyvtár. A könyvtár 
és fiókkönyvtárai jelenleg 
több mint 70.000 dokumen-
tummal rendelkeznek, melyek 
között a könyvtárba látogató 
megtalálhatja a szakirodalom-

tól kezdve, a szép- és szórakoztató irodalmon át 
a gyermekkönyvektől a DVD filmekig, az egyéni 
ízlésének megfelelőt. 
A névadó, Ratkó József, József Attila-díjas költő 
1936. augusztus 9-én született Budapesten. 1955-
től közölték verseit a folyóiratok, mint például az 
Alföld, az Új Írás, a Napjaink, a Tiszatáj, illetve az 
Élet és Irodalom.

Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd 1964-
1989 között a nagykállói Krúdy Gyula Járási 
Könyvtár igazgatója lett. Az ének megmarad (He-
tek) versantológia költői közösségéhez tartozott. 
Segítsd a királyt! című színpadi művét, verses 
drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 
mutatta be 1985-ben. Életnagyságú szobra a belvá-
rosban, a Szabadság téren tekinthető meg. 
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1907-ben Nagykállóban szüle-
tett az asszociatív, impresszio-
nista festőművész, Ámos Imre 
- eredeti nevén Ungár Imre. 

A fiatalként is tehetséges 
művészt a holocaust 

idején, 37 évesen egy német-
országi lágerbe hurcolták el. 
Halálának pontos dátumá-
ról nincs információ, csak 
feltételezhető, hogy 1944-ben 
hunyt el. 

2005 decemberében nyílt 
meg Nagykállóban az Ámos 
Imre Képtár, ahol a fiatalon 
meghalt festő 52 képe látha-
tó. Grafikák, akvarellek, olaj-
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33Elérhetőség: Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

festmények, karcolatok ezek, melyeket a művész 
özvegye – Anna Margit festő, grafikus - adomá-
nyozott férje szülővárosának. 
A vallásos családban nevelkedő Ámos szívébe 
mélyen belevésődtek a kállói csodarabbi, Taub 
Eizik Izsák életéről és tetteiről szóló történetek. 
Számos alkotását nagykállói gyermekévei, a 
vallásosság ihlette. Ennek hangsúlyozásaként a 
képtárban helyet kapott a Calever, a csodarabbi 
bemutatása. 
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Nagykálló központjában he-
lyezkedik el a Szabadság tér, 
mely több látnivalóval is ke-
csegtet. Nyugatról a volt me-
gyeháza épülete határolja, 
míg déli oldalról a reformá-
tus műemléktemplom zárja 
le. 
A téren játszótér, szökőkút, 
valamint több emlékmű és 
szobor is található.

A városközpont egykor 
„Séta-kert”-nek neve-

zett parkjában áll az 1848-
as emlékmű, melyet Berky 
Nándor alkotott.

II. Rákóczi Ferenc mellszob-
rát Nagy Lajos Imre készítet-
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Elérhetőség: Nagykálló, Szabadság tér  

te és 2003. július 30-án állították mostani he-
lyére. Az 1956-os emlékmű Bíró Lajos alkotása, 
amely márványból illetve bronzból készült, és 
2006. október 23-án került a parkba. 
A Márciusi Ifjú szobrát az 1848 szeptemberében 
esküt tett 1200 ifjú önkéntes emlékére állítatta  
Nagykálló Város Önkormányzata. 
Szinte a sétálók között találjuk Ratkó József köl-
tő szobrát, Kő Pál szobrászművész alkotását, 
amely 2014 augusztusában került a város főte-
rére.
A Szabadság téren áll az az épület, amelyben 
1870-ben nyílt meg a megye első állami gimná-
ziuma, hogy 137 évig azon a helyen működjön.
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A nagykállói Nap Strand a 
város központjához közel, 
10.000 m2-es gyönyörű, par-
kosított területen, csendes, 
kulturált környezetben (szép 
fákkal, zöld pázsittal) és ol-
csó belépőjegyekkel várja a 
termálvíz és a strandok sze-
relmeseit. 

Az árnyas fák által körül-
vett Nap Strand izgal-

mas szórakozási, pihenési 
lehetőségeket biztosít. 

A területen három meden-
ce üzemel. Itt található a 
megye első úszómedencéje 
és a térség egyik legkivá-
lóbb termálforrása, melynek  
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Elérhetőség: Nagykálló, Bátori út 39. 

42 oC-os gyógyvízére nátrium-kloridos, jódos, 
brómos ásványi anyag tartalom jellemző. Ennek 
köszönhetően kiválóan alkalmas mozgásszervi 
és reumatikus megbetegedések kezelésére.

A strandon különleges napernyők árnyéka alatt 
hűsölhetnek a vendégek. A gyerekek felhőtlen 
kikapcsolódását pedig egy színes gokart pálya, 
vízi pisztoly párbajtér, egész napos programok, 
illetve strandröplabda pálya biztosítja.
A strandon található grillteraszon a Görög Taver-
na és a Romkocsma „retro díszletei” között ehet-
nek, ihatnak a vendégek. Ezek mellett éjszakai 
fürdőzés, vízipipa sarok és ingyenes wifi várja a 
strandolókat.
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A horgászat szerelmeseit 
négy, gazdag halállomány-
nyal rendelkező tó várja 
Nagykállóban.
 
32 hektáros területen talál-
ható két tó, melyek a „Fogd 
meg és engedd vissza” elv 
alapján üzemelnek. A 3 hek-
táros napijegyes horgász-
tó többnyire „pontyos” víz, 
de egyéb halak is találhatóak 
benne. A 18 hektáros bojlis 
tó hét szigettel tarkított, ahol 
15 horgászállás lett kialakít-
va stéggel, csónakkal, faház-
zal. 
Telefon: +36 20 961 1902
Honlap:  
www.nagykalloihorgaszto.hu
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Szép, rendezett környezetben, asztalokkal, pa-
dokkal, játszótérrel, kiépített főzőhelyekkel, 
esőházakkal várja a horgászni és kikapcsolódni 
vágyókat a Nagykállói Kis-tó. A város határában 
4,5 hektáros területen, 1,6 hektár vízfelülettel, 
izgalmas horgászhelyekkel tűzdelt tó. 
Telefon: +36 70 422 7519
Weboldal: www.nagykalloikisto.gportal.hu

A nagykállói Sporthorgász Egyesület több éve 
üzemelteti a Vadkert Halastavat. Ennek vízte-
rülete 650 méter hosszú és 10–20 méter közöt-
ti változó szélességű. A terület korábban is vi-
zes élőhely volt, így megtalálhatóak a tóban a 
nagyobb, őshonos halak: ponty, amur, keszeg, 
kárász, illetve a ragadozó állomány is bőséges, 
hiszen csuka, süllő, harcsa is fogható.
Telefon: +36 30 647 4503
Weboldal: horgaszegyesulet.nagykallo.hu
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A Nagykállói Sörfesztivált 
minden évben megrendezik a 
város főterén. 

A rendezvény különleges-
sége, hogy a térségben 

egyedülállóan kizárólag a 
legjobb hazai főzdék által 
készített kézműves söröket 
kóstolhatják meg a látoga-
tók, melyhez a jó hangulatot 
koncertek szolgáltatják. 

A Lecsófesztiválon és a főző-
versenyen való részvétel min-
denki számára igazi gasztro-
nómiai élményt nyújt, ahol az 
induló csapatok a legkülönfé-
lébb összetevőkkel ízesítik ezt 
a hagyományos magyar ételt, 
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amit zsűri is értékel. A kulináris élvezetek mellett 
a fesztiválon koncertek és gyermekprogramok is 
helyet kapnak.
Kelet-Magyarország egyik legnagyobb folklór feszti-
válját, a Kállai Kettős Néptáncfesztivált, 1971 óta két-
évente rendezik meg Nagykállóban. Az országban 
talán nincs is még egy olyan település, ahol ennyire 
összefonódott volna a város élete a tánccal. A tele-
pülés részévé, nemes hagyományává vált, s minden 
alkalommal nagy érdeklődés övezi a nemzetközivé 
terebélyesedett fesztiválon az együttesek bemutat-
kozását, az újabb koreográfiákat, a viseleteket és 
a dallamokat. A Kállai Kettős Néptáncfesztiválra 
kizárólag a Martin György Néptáncszövetség mi-
nősítési rendszerében szereplő együttesek kapnak 
meghívást és lehetőséget, hogy megmérettessék 
magukat a neves szakmai zsűri előtt és bemutassák 
produkciójukat a több ezres közönségnek.
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Kelet-Magyarország legna-
gyobb hagyományőrző ren-
dezvénye, a Téka Népművé-
szeti Tábor, több mint 30 éves 
múltra tekint vissza. 

Nagykálló-Harangodon 
évről évre minden kor-

osztály hasznos elfoglaltsá-
got talál magának, mikor 
kézműves hagyományaink-
kal, táncainkkal, dalaink-
kal ismerkedik. 

A tábor ideje alatt kipróbál-
ható és elsajátítható: az agya-
gozás, bőrművesség, csipke-
verés, csuhézás, fafaragás, 
gyékényezés, gyöngyfűzés, 
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kemencézés, kosárkötés, kovácsmesterség, ne-
mezelés, szövés minden fortélya.
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MÁRIAPÓCSI KEGYTEMPLOM
Elérhetőség: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 25.
Honlap: www.mariapocsi-zarandokhaz.hu

LEVELEKI VÍZISÍ CENTRUM 
Elérhetőség: 4555 Levelek, Fűzfa utca 
Telefonszám: +36 30 349 3882

ZSINDELYES PÁLINKAFŐZDE ÉS  
KÓSTOLÓHÁZ
Elérhetőség: 4245 Érpatak, Zsindelyes tanya 1. 
Telefon: +36 42 290 316
Honlap: www.zsindelyes.hu

NYÍREGYHÁZI  
ÁLLATPARK
Elérhetőség:  
4431 Sóstófürdő, Sóstói út 
Honlap: www.sostozoo.hu
Telefon: +36 42 263 339

SÓSTÓI MÚZEUMFALU
Elérhetőség: 4431 
Nyíregyháza-Sóstófürdő,  
Tölgyes u. 1.
Telefon: +36 42 500 552 
Honlap: www.muzeumfalu.hu

KÁLLÓSEMJÉNI KÁLLAY 
KÚRIA
Elérhetőség: 4324 
Kállósemjén, Kossuth út 94.
Telefon: +36 42 255 423

N: 48.006351
E: 21.724568 N 47.978072, 

E 21.962569
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Harangod területe dombos, 
erdős, ligetes táj, amelyet 
egy 75 hektáros mestersé-
ges tó tesz még vonzóbbá. A 
kemping az aktív pihenésre 
vágyók számára biztosít sáto-
rozási lehetőséget. 

A terület ideális lehet ter-
mészetjárók, családi-, 

baráti társaságok számá-
ra, illetve ifjúsági táboroz-
tatásra és osztálykirándu-
lásokra is. 

A Harangod személyautóval, 
busszal és kerékpárral is 
könnyen megközelíthető. A 
41-es számú főútról a 12-es 
kilométerkőnél le kell térni 
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Elérhetőség: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
Telefon: +36 30 257 7065  (Sveda Anita)
E-mail: svedaanita@gmail.com

Nagykálló irányába. A településen áthaladva a 
harangodi lehajtót tábla jelzi, ahonnan aszfaltos 
autó- és kerékpárút vezet egyenesen úti célunkig. 
A kemping területén: tűzrakóhely, áramfelvételi 
lehetőség, vizesblokk (zuhanyzókkal) biztosított.
Harangodon Ekler Dezső a tervezője a hét, fából 
készült - igény szerint padokkal és asztalokkal 
felszerelt - csűr jellegű épületeknek, melyek akár 
300 fő befogadására is alkalmasak. 
A Harangodon kézműves foglalkozások (fafara-
gás, nemezelés, agyagozás, kosárfonás, gyöngyö-
zés, csipkeverés), lovasoktatás, íjászat is kipróbál-
ható, illetve a kemping üzemeltetőivel közösen a 
vendégek kemencében készült ételeket is készít-
hetnek.
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A Bocskai és Domb Ven-
dégház Nagykálló legszebb 
külterületi, csendes részén 
található. A vendégházak 
dombtetőre épültek, gyönyö-
rű természetes környezetben. 

A hely remek kiindulá-
si pontként szolgál 

Nagykálló-Harangod, Nyír-
egyháza, Sóstófürdő és a 
megye nevezetességeihez. 

A természetet kedvelők ked-
vükre válogathatnak a Tisza, 
a víztározók és horgásztavak 
között.
A Bocskai Vendégház, 4 nap-
raforgós, 16 fős szálláshely, 
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Cím:  Nagykálló, 3053. hrsz.  

(Bocskai utca végén)
Telefonszám: +36 20 211 4155
E-mail: drkirilla@gmail.com
www.kalloivendeghaz.hu

mintegy 600 négyzetméter alapterületével  ké-
nyelmes és komfortos elhelyezést nyújt mind 
az ide látogatók, mind a szórakozni vágyók szá-
mára. A vendégházzal szemben az életmódház 
fitness- és rekreációs szolgáltatásai biztosítot-
tak.
A Domb Vendégház, 3 napraforgós, 6 fős szállás-
hely mintegy 172 négyzetméter alapterületével 
kényelmes és komfortos elhelyezést biztosít.
Minden szobához saját fürdőszoba és WC tar-
tozik. Az étkezések a modern, felszerelt kony-
hában kényelmesen megoldhatóak. A zárt kerti 
környezetben lehetőség van a kültéri főzésre, 
sütésre. A vendégház aktív szórakozásra vágyó 
vendégei részére kerékpár használatot biztosít.
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Az épületben, az egykori Ma-
gyar Királyi Mezőgazdasági 
Szakiskolában, több mint száz 
évvel ezelőtt még gazdatisz-
teket oktattak bentlakásos 
formában. Manapság, a mo-
narchia korabeli épület, várja 
vendégeit a tavaszi, nyári, kora 
őszi szezonban hétvégékre, 
több napra, családi találkozók, 
esküvők, jeles rendezvények 
ünneplésére. 

Szállást adnak nagyobb 
csoportoknak, osztályki-

rándulóknak, a náluk ün-
neplőknek a 41 férőhelyes 
panzióban, két, három és 
négyágyas szobákban.
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Cím: 4320 Nagykálló, Szirond u. 6.
Telefon: +36 70 773 7624
E-mail: info@szirondpanzio.hu
Facebook: Szirond Panzió

A panzióhoz nagy park tartozik és fedett terasz, 
akár 80 vendég számára. Nyugtató csendesség, 
felesleges ingerektől mentes környezet, meghitt 
elzártság jellemzi a helyet.
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Egy kirándulás alkalmával 
a kulináris élmények épp-
olyan meghatározóak, mint 
az adott település művészeti, 
néprajzi és építészeti emlékei. 
Nagykálló jeleskedik a gaszt-
ronómiai hagyományok őrzé-
sében. 

A város rendezvényein, 
fesztiváljain rendszere-

sen népszerűsítjük a tájegy-
ségre jellemző ételeket is.

A Nyírségben élő emberek 
legtöbbször dohányt, rozst és 
burgonyát termesztettek. A 
szellemi hagyományok itt ma-
radtak fent a legtovább, így a 
földművelés és a társas mun-
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kák rendje is. Jellemzően a paraszti életmód, az 
alapanyagok és a nemzedékről-nemzedékre örök-
lődő hagyományok határozták meg az étkezéseket. 

Népszerű volt a bográcsban főzött és a kemencé-
ben készült egytálételek fogyasztása is. A pász-
torok és mezőgazdasági tevékenységeket végzők 
arra törekedtek, hogy viszonylag kevés alapanyag-
ból, rövid idő alatt meleg, tápláló fogásokat készít-
senek el. Jellemzőek a szabolcsi gasztronómiára a 
szabad tűzön főtt, egyszerű étkek, amelyek mégis 
különleges ízvilágot képviselnek a más tájakról 
érkező turisták számára.

Városunkba látogatva megkóstolhatja a Harango-
don kemencében sütött finomságainkat, például a 
fahéjas dübbencset, a morzsókát, a kenyérlángost, 
vagy a káposztás bélest.

53
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Harangod

Ínségdomb

Római katolikus templom,  
templomkert plébánia

Lourdes-i barlang

Görög katolikus templom

Református műemléktemplom

Csodarabbi síremléke

Korányi Frigyes emlékház és  
helytörténeti gyűjtemény

Szilágyi István Emlékház

Egykori megyeháza

Az egykori vármegyeháza börtöne

Tanoda

Ratkó József Városi Könyvtár

Ámos Imre Képtár

Szabadság tér

Napstrand
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