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Külterületi földutakat számolnak fel

Rendezvényközpont 
épülhet Nagykállóban

Sikeres volt az állásbörze

Sikeres pályázatnak köszönhe-
tően - a helyi kulturális örök-
ségen alapuló – többfunkciós 
rendezvénycentrum épülhet 
Nagykállóban, ami a tervek sze-
rint térségi művelődési csomó-
pont lesz a jövőben.

A Zöld Nagykálló Projekt kereté-
ben, Nagykálló városközpontjának 
környezet- és energiatudatos meg-
újítása elnevezésű pályázat támo-
gatása révén, többek között a régi 
művelődési központ helyén egy 
modern, többfunkciós, közösségi 
térként is funkcionáló rendezvény-
centrum megépítésére nyert támo-
gatást a település önkormányzata.
-A város vezetése és az itt élők 

régi vágya teljesülhet ennek a be-
ruházásnak a megvalósításával. 
A projekt kivitelezésére az önkor-
mányzat 449 millió forintot nyert 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP). Euró-
pai Uniós forrásból a többfunkciós 
rendezvényközpont megépítése és 
a környezetének rendezése, átépí-
tése is megtörténik, ami nagyban 
hozzájárul a városközpont fejlesz-
téséhez – tájékoztatott Juhász Zol-
tán, Nagykálló Város polgármes-
tere, aki elmondta, hogy a projekt 
részeként a Nap Strandon lévő öl-
töző épületének funkcióbővítő fel-
újítása is megvalósul majd.
(További részletekről a lap követ-
kező számában olvashatnak majd.)

Több száz álláskereső látogatott 
el a közelmúltban Nagykállóban 
szervezett állásbörzére, ahol tíz 
vállalat állásajánlatát ismerhet-
ték meg.

Nagykálló Város Önkormányzata a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nagykállói Járási 
Hivatalának Foglalkoztatási Osztá-
lyával közösen állásbörzét szerve-
zett november elején városunkban. 
Az Óbester Étterem és Kávéház kü-
löntermében 10 cég több tucat üres 
álláshelyet kínált az érdeklődőknek.

(Folytatás a 2. oldalon)

A külterületi utak fejlesztésére 
nyert több mint 97 millió forint 
Európai Uniós támogatást város-
unk önkormányzata.

Nagykállóban, a Forrás-dűlőből 
munkába indul Nyíri István Jánosné 
(Böbe), aki kerékpárját tolva halad el 
a földmunkát végző gépek mellett.
- Nagy öröm számunkra, hogy 
megérkeztek ezek a munkagépek, 
de leginkább az aszfaltozó gép ér-
kezését várjuk. Főleg esős időben 
volt nehéz a közlekedés, az olykor 
bokáig érő sárban, amikor gyalo-
gosan, vagy kerékpárral mentünk 
munkába, vagy vittük a gyerekeket 
óvodába, iskolába. Régi vágyunk 
teljesül azzal, ha ezt az útszakaszt 
leaszfaltozzák, sokkal élhetőbb, 
komfortosabb lesz így az erre köz-
lekedőknek - mondta a Forrás-dűlő-
ben lakó Böbe.
Jó hír az ott élőknek és az arra köz-
lekedőknek, hogy Nagykálló két 

külterületi részén a földutak útala-
pot vagy szilárd útburkolatot kap-
nak. Az útépítés mellett az elmúlt 
hetekben több utcában a burkolat 
javítását is elvégezték.
- Nagykálló Város Önkormányza-
ta a külterületi utak fejlesztésére 
nyert 97 millió forint Európai Uniós 
támogatást a Vidékfejlesztési Prog-
ram Irányító Hatóságától.  Ebből az 

összegből a Forrás-dűlőben (a Rá-
kóczi út folytatásaként, a Kiscsere 
irányába) több mint egy kilométeres 
szakaszon a földút kap szilárd bur-
kolatot. Ez az jelenti, hogy a nemré-
giben már megépítettük az útalapot, 
a következő napokban pedig erre 
kerül majd az aszfaltréteg – mondta 
Juhász Zoltán polgármester. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Ünnepváró
Az év talán legszebb időszaka, a karácsonyi 
ünnepvárás idejéhez értünk. Nagykállóban 
már javában zajlanak az előkészületek, ün-
nepi díszbe öltöztetjük a várost, sőt a Sza-
badság téren felállítottuk a város csodaszép 
karácsonyfáját, amelyet idén Győző László 
és családja ajánlott fel. A nagykállói emberek 
nevében köszönjük a 28 éven át gondosan ne-
velt, több mint tíz méter magas ezüstfenyőt, 
amely az ünnepi időszakban településünket 
díszíti - mondta Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere.

Hamarosan aszfaltburkolatot kap az út
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Sikeres volt az állásbörze
(Folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényen a nagykállói Hor-
váth Kertészeti Árudák Kft., a 
Hübner-H Kft. (Nyíregyháza), a 
Járcsics Therm Kft. (Balkány), 
a Katonai Toborzó Iroda (Nyír-
egyháza), a Nyír-Gestum Kft. 
(Kállósemjén), a Roar Kft. (Nyírbá-
tor), a Rosenberger Magyarország 
Kft. (Nyírbátor), Tecnica Ungheria 
Kft. (Nagykálló), a Karrier Szakmai 
Diáksegítő Egyesület és a LEGO 
Manufacturing Kft. munkaajánlatát 
ismerhették meg.  A nap folyamán 
több mint 300 álláskereső válogatott 
a különböző lehetőségek között.
Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere a börze megnyitá-

sakor elmondta, hogy a települé-
sünkön és a térségben élő, tartó-
san állás nélküli munkavállalókat 
szerették volna megcélozni ezzel a 
rendezvénnyel.
- Nekünk, az önkormányzatnak és a 
kormányhivatalnak az a szerepünk, 
hogy megpróbáljunk hidat biztosí-
tani a munkát keresők és a munkát 
kínálók között – fogalmazott a pol-
gármester.
Az állásbörzét Nagykálló Város 
Önkormányzata az EFOP-1.5.3-
16-2017-00041 azonosítószámú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” című 
pályázat keretein belül szervezte 
meg.

FELHÍVÁS
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Nagykálló

FaliNaptár 
A választások közeledtével ismé-
telten lejárató kampány céltáblá-
jára tűzött azon nagykállói közös-
ség, amelyik a korábbi években is 
rendszeresen rendőrségi, ügyész-
ségi feljelentések sorát (névvel, 
de inkább név nélkül) indította 
el. 
Ezeket a nagykállói embereket 
még az sem riasztja vissza, hogy 
tevékenységükkel nemcsak rám, 
az önkormányzatra, a képviselő-
testület tagjaira tesznek valótlan 
állításokat, hanem a településün-
ket is negatív színben tüntetik fel 
a nagyközönség előtt. Ezeknek az 
embereknek csak az számít, hogy 
legyen hír, amely a valótlanságok 
állításán, a valóság elferdítésén, 
csúsztatásán alapul, ezzel bemu-
tatva az általuk vélt „törvényte-
lenségeket”.
Ehhez szívesen veszik igénybe a 
Nemzeti 1 Televíziónak mondott, 
internetes médiát, amelynek Fel-
derítő című műsora partner mind-
ezek bemutatásában. A hivatko-
zott műsor riportjában csak azok 
a „jóakarók”, magukat „város- és 
környezetvédőnek” tartó szemé-
lyek  által elferdített információi 
kerülnek bele, amelyekkel alátá-
maszthatják  lejárató kampányu-
kat. Sem a „jóakarók” sem pedig 
a szerkesztők nem kíváncsiak a 
valóságra, a teljes igazságra. De 
miért is lennének, hiszen akkor 
már állításaiknak nem lenne hír-
értéke és nem tudnák a nagykö-
zönséget manipulálni és hergelni 
a városvezetés ellen. 
De nézzük csak a közelmúltban 
bemutatott riportban szereplő 
„felderítések” valóságtartalmát.
A kenderáztató évtizedekkel előt-
ti funkciója 2010. évben került 
visszaálltásra pályázat útján. A tó 
egy víztározó, amelynek feladata 
a környező területekről leáramló 
csapadékvíz, illetve a Kiscserei 
szivárgó által a mezőgazdasá-

gi földterületekről összegyűjtött 
csapadékvíz tárolása. A beruhá-
zás során Nagykálló 6 helyszínén 
(nemcsak a víztározónál) történt 
beavatkozás, amelyet 58 mil-
lió forinttal támogatott az MVH 
2010. évben. A riporter azonban 
ezeket figyelmen kívül hagyta és 
valótlanságokat állított. Nem járt 
utána, mert annak már nem lett 
volna hírértéke. Az pedig, hogy 
jelenleg nincs benne víz, az el-
múlt évek aszályos időjárásának 
köszönhető. (Jelenleg a Duna 
vízszintje is soha nem látott szint-
re apadt.) 
A kenderáztató melletti terület, 
amelyet rallye pályaként muta-
tott be a „felderítő”, a 2016. év 
óta már nem funkcionál, tekin-
tettel arra, hogy ebben az évben 
a Kállai Kettős Közalapítvány 
tulajdonába lévő földterületekre 
a Közalapítvány földhasználati 
szerződést kötött egy nagykállói 
mezőgazdasági termelővel. Ha 
kellő alaposággal készítik el a ri-
portot, és nem csak a „jóakarók” 
bemondására alapoznak, akkor 
a földhivatali nyilvántartásból 
egyértelműen látható, hogy 2016. 
évtől ki a tulajdonosa, illetve ki 
a földhasználó, aki felelősséggel 
tartozik a területekért. A riporter 
azonban ennek sem járt utána, nem 
tartotta fontosnak, hogy a tények-
re alapozva készítse el a lejárató 
összeállítását. Mintahogyan az is 
kimaradt a riportból, hogy mind-
ez azért valósulhatott meg, mert 
az önkormányzat 2015. december 
31-ig kötött együttműködési meg-
állapodást a hivatkozott területek 
más célú hasznosítására.
Az ipari területek fejlesztésére 
benyújtott pályázat megvalósítá-
si helyszínének bemutatásakor a 
„felkészült” nyilatkozattevő elfe-
lejtette, hogy nem a polgármes-
teri hivatal, vagy annak dolgozói 
helyezték el az ott található sze-

metet, hanem a nagykállói lako-
sok, akik az illegális szemetüktől 
így szabadulnak meg! Sajnos ez 
nem csak nagykállói példa, ez 
országos jellegű probléma. De 
így, az interneten keresztül köz-
szemlére téve a jóérzésű és kör-
nyezettudatos nagykállói polgár 
szégyelli, hogy ilyen városlakók 
környezetében kénytelen élni és 
a „jóakaratú” emberek révén ezt 
még ország-világnak be is mutat-
juk. Az önkormányzat, a polgár-
mesteri hivatal az elmúlt időszak-
ban többször is összegyűjtötte és 
elszállíttatta a lakosság által oda 
hordott, illegális szemetet, de az 
illegális szemételhelyezést meg-
szüntetni, még a fokozott ellen-
őrzés, rendőrségi nyomozás el-
lenére sem sikerült. Éppen ezért 
kértük a lakosság segítségét, 
hogy amennyiben ilyet tapasztal-
nak, azt jelentsék a hatóságoknál, 
hogy az illegális szemetelők el-
nyerjék méltó büntetésüket.
A fent említett példák is mutatják, 
hogy a „felderítés” milyen elfer-
dített információk, csúsztatások 
sorozatára épült. Valamennyi, 
a riportban tényként elhangzott 
állításra vonatkozóan hiányzik 
a valóság teljeskörű bemutatása. 
A „szerkesztői szabadság” leple 
alatt az általam elmondottakból is 
csak az került a riportba, amellyel 
a lejáratásomat biztosítani tudják. 
A korrekt tájékoztatás viszont el-
maradt! 
Polgármesterként bízom a 
nagykállói emberek józan ítélő 
képességében, akik kellő fenntar-
tással fogadják az ilyen és hason-
ló elferdített riportokat. Megítélik 
és elítélik mindazokat, akik köz-
rejátszanak ennek elkészítésében. 
Természetesen a bemutatott riport 
kapcsán az érintettek megteszik a 
szükséges jogi lépéseket.

Juhász Zoltán
polgármester

Tisztelt nagykállói lakosok,  
érdeklődők!

– A városnak ezen külterületi részén 
jelenleg hat család él és emellett 
több mint tíz vállalkozás működik, 
amelyek többek között mezőgazda-
sággal, állattenyésztéssel foglalkoz-
nak. Néhány évvel ezelőtt kiépítet-
tük ezen a területen az elektromos 
hálózatot, az itt élők, illetve az 
erre közlekedők pedig már nagyon 
várták, hogy tovább folytatódjon 
a városrészt fejlesztése, hiszen ők 
naponta földúton - sokszor bokáig 
érő sárban - közlekedtek, a gyere-
kek iskolába, a felnőttek munkába. 
Nagyberuházásról lévén szó, az ön-
kormányzat pályázatot nyújtott be 
ennek megvalósítására és nyertünk 
Európai Uniós forrásból 97 millió 
forint támogatást. Önkormányza-
tunk, tekintettel arra, hogy az itt 

élők többször is kérték írásban az út 
szilárd burkolattal történő ellátását, 
a maradéktalan megvalósításhoz, a 
támogatás mellett, 25 millió forint 
saját forrást is biztosított. 
Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere elmondta: a projekt 
két részből áll, az első a már em-
lített Forrás-dűlőben található asz-

faltút megépítése, a másik pedig a 
Fintortagban lévő (Kenyérgyári út 
– vasúti átjáró közötti út) közel egy 
kilométeres földútnak a rendbetéte-
le, zúzott kővel történő leszórása. 
- A területen legalább 20 ipari és 
mezőgazdasági vállalkozás hasz-
nálja ezt az útszakaszt, illetve 
ebben a városrészben is vannak, 
akik életvitelszerűen élnek, ezért 
az önkormányzat számára is fon-
tos volt, hogy megtörténjen ennek 
a rendbetétele – tette hozzá Juhász 
Zoltán.  A polgármester a beruhá-
zás kapcsán elmondta még, hogy 
az útépítés megvalósításának egy 
nagykállói telephelyű vállalkozás a 
generálkivitelezője, aki hat, szintén 
helyi alvállalkozó bevonásával vég-
zi a munkát.

Külterületi földutakat számolnak fel

A Nagykállói Hírmondó kiadója, a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. az idei évben is Nagykálló Város értékeit, 

kiemelt rendezvényeit bemutató, illetve nagykállói  
vállalkozásokat népszerűsítő naptárat kíván megjelentetni.

Várjuk azokat a vállalkozókat, szervezeteket, 
egyesületeket, akik szeretnének bemutatkozni 

Nagykálló Város 2019-es, 3700 példányszámban 
megjelenő falinaptárán.

Hirdetési feltételek:
78x79 mm felület esetén 6 500 Ft + Áfa.

Beküldési határidő:
A jelentkező vállalkozás vagy egyesület  

a megjelenésre szánt tartalmat 
2018. december 3-ig 

küldheti el az alábbi e-mail címekre: 
nagykalloihirmondo@gmail.com

nkszolgaltatokft@gmail.com

Nagy volt az érdeklődés és gazdag a kínálat
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A Nagykállói Hírmondó előző 
számában Dr. Bánkiné Vass Erika 
Széplakiné Szőke Éva óvónőt kér-
dezte arról, hogy tudja 38 év után 
is naponta a tiszta szemekbe nézve, 
megtölteni azokat értelemmel, 
érzelemmel?  
Egy mondattal úgy válaszolhatnék erre 
a kérdésre: szívem, lelkem az óvoda. 
Nincs gyönyörűbb dolog, mint belenéz-
ni ezekbe a hatalmas és tiszta szemek-
be, s meglátni a lelkét, mindegyiket, 
hisz’ minden gyerek más, mindegyik 
különleges, mindegyik gyönyörű. Ne-
kem minden nap élmény, mert minden 
napnak megvan az öröme. Számomra 
maga az élet, a mozgalmasság, a ki-
hívások megélése és azok megoldása. 
Ebben a közegben érzem jól magam, 
hisz’ ez az a hely, a családomon kívül, 
ahol a kölcsönös, feltétel nélküli szere-
tet megtalálható.

Miből merít ahhoz erőt, hogy min-
den rábízott gyermeket el tudjon 
varázsolni? 
A gyerekek őszinte szeretetéből táplál-

kozom. Nagyon jó látni, érezni, hogy 
a kezeim között formálódik a gyermek 
egész személyisége, minden nap tanul 
valami újat, s ehhez én is hozzájárulok. 
A világ legjobb dolga óvónőnek lenni! 
Erőt ad az is, hogy olyan szervezeti 
kultúrában dolgozom, ahol minden 
nap megélhetem munkám fontosságát, 
jelentőségem érzését, a szakmai fejlő-
dés lehetőségét, önállóságot, erkölcsi 
megbecsülést. Biztos családi háttérrel 
rendelkezem, mindig támogatnak, se-
gítenek, nélkülük nem sikerülne. Uno-
kám születése annyi érzelmi többletet 
ad, amelyből óvodásaim is profitálnak. 
Időt szakítok számomra fontos örömök 
átélésére, pihenésre, utazásra, rend-
szeres testedzésre. Lelki egészségem, 
mentális jólétem mindennapi sikereim 
elengedhetetlen feltétele. 

Milyen emlékei vannak saját óvodás 
éveiről? Szeretett oviba járni? Befo-
lyásolta ez a pályaválasztását?
Nagyon sajnálom - hiányzik is - de nin-
csenek emlékeim az óvodás éveimről. 
Az viszont biztos, hogy már egészen 
fiatalon tudtam: gyermekekkel szeret-
nék foglalkozni. Pályaválasztásom 8. 
osztály után tudatos volt, így kerültem 
a nagykállói Budai Nagy Antal Óvónő-
képző Szakközépiskolába. Számomra 
egyetlen hivatás létezett: óvónővé vál-

ni. Jó óvónővé! Kisgyermekeket ne-
velni, velük és értük tenni a dolgomat, 
szeretetet adni és kapni, a fejlődésüket 
látni azzal az örömteli érzéssel, hogy 
abban nekem is fontos szerepem van. 
Ezért is végeztem el az óvónői főiskola 
mellett az óvodai drámajáték vezetői és 
a fejlesztőpedagógiai szakot.

Az óvónő pályája során mindvégig 
gyermek marad, hogy együtt fedez-
zék fel a világot, vagy következetes, 
példamutató, az ismeretek játékos 
közvetítője?
Így együtt: következetesen, példát mu-
tatva, az ismereteket játékosan közve-
títve, a gyermeket partnerként kezelve 
együtt felfedezni a világot. Meggyőző-
désem, hogy apró, hétköznapi tettek, 
élmények játsszák a legjelentősebb 
szerepet a gyermekek nevelésében, 
ezért igyekszem minél több élményben 
részesíteni őket. Ezen a pályán nem le-
het megöregedni, a lelkünk örökre fia-
tal marad, hisz’ a gyerekek érzelmileg 
feltöltenek nap mint nap. A gyermekek 
közötti élet konzervál bennünket, óvó-
nőket, elősegíti, hogy életünk végéig 
megmaradjon bennünk a gyermek.

A pedagógusnak - munkája során - 
több minden jelentheti a sikert. Az 
Ön számára mi jelenti?

Nagyon szerencsés embernek mond-
hatom magam, mert a munkám a hob-
bim, ami boldoggá tesz. Olyan hivatást 
választottam, amiben otthon érzem 
magam, s az időm nagy részét erre szá-
nom. Ebben valósítom meg leginkább 
magam, s ez a sikerességem titka: sze-
retem azt, amit csinálok, s jól tudom 
csinálni, éppen azért mert szeretem, 
s így a munkám a hobbim, a család a 
támaszom. Hál’ Istennek elmondha-
tom, hogy minden nap megkapom azt 
az emberi megbecsülést, aminél több-
re sosem vágytam. Számomra minden 
kitüntetésnél többet jelent a gyermekek 
és szülők szeretete, hálája, kollégáim 
tisztelete, vezetőim elismerése, s az el-
ért eredmények mindenért kárpótolnak. 
Tisztelet és megbecsülés vesz körül az 
óvodán belül és kívül. 
Siker? „Boldogság a siker kulcsa” - 
mondta Sellye János. Én nagyon bol-
dog ember vagyok!

Munkája elismerése, hogy jóval 
többen jelentkeznek, mint ahányan 
bekerülhetnek a csoportjába?
Az előző kérdéshez kapcsolódva, ter-
mészetesen nagyon nagy elismerés, 
ez is nagy siker az életpályámon. Le-
írhatatlan boldogság, amikor a volt 
óvodásom már a saját gyermekét írat-
ja hozzám, amikor az előzően odajáró 
gyermek tapasztalata alapján a többit is 
oda szeretné a szülő, amikor a szom-
szédtól, baráttól hallott jó tapasztalatok 
alapján szeretné ebben a csoportban 
tudni gyermekét a szülő, vagy amikor a 
volt óvodásom óvodapedagógus jelölt-
ként „szívből óvó néninek” hív, s „sze-
retet szobának” a csoportszobánkat... 

Ezek mindig megerősítenek abban, 
hogy jó úton haladok, s még többet, 
még jobbat akarok! A legnagyobb szo-
morúságom, amikor a létszám végessé-
ge miatt nem tudhatja nálunk legféltet-
tebb kincsét a szülő.

Milyen céljai vannak a következő 
évekre?
Továbbra is megtaláljam minden gyer-
mekhez a kulcsot, közel férkőzhessek 
a lelkükhöz, s minél többet adhassak, 
hogy minél többet kaphassak. Nagyon 
fontos feladatomnak tartom, hogy az 
elért eredményeket, értékeket tovább 
tudjam adni a jövő óvodapedagógusa-
inak.

Mit tanácsolna azoknak, akik erre a 
pályára készülnek?
Ez egy hivatás, amit csak szívvel, lé-
lekkel lehet csinálni, s amit nem a fi-
zetés miatt választunk. Intézményünk 
névadójának idézetét szeretném meg-
osztani az olvasókkal: „Gyermekek-
kel foglalkozni minden bizonnyal a 
leghálásabb munka, ami a földünkön 
osztályrészünkről jutott, de saját töké-
letességünket is ez mozdítja előre.”

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a vá-
laszadás jogát az Önök által feltett 
kérdésre?
Makár Ferencet kérdezném, a Makár 
és Fia Kft. mester pékét, hogy mennyi-
re tudatosak az emberek pékáru vásár-
lásakor? A kenyér mindig kényes kér-
dés, az ár meghatározásában a pékek 
szava a döntő, vagy esetleg erősebb a 
politika?
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1956-os októberi napló A (nagy)lányok esélyei

Emléktáblát avattak Nagykállóban

Egyszerűsödik a támogatások megszerzése

Nagykállóban is megemlékeztek 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 62. évfordulóján. 

Nagykállóban több százan vettek 
részt a református templomban tar-
tott ünnepségen, melyre a város ve-
zetői, iskolások, tanárok és ünneplő 
nagykállóiak jöttek el. 
- 62 évvel ezelőtt lelkesítő, tiszte-
letre méltó történelmi jelentőségű 
események kezdődtek egy kis ország 
életében. Politikai meggyőződéstől 
függetlenül, minden tisztességes, 
felelősen gondolkodó magyar úgy 
érezte, eljött az összefogás ideje: 
baloldaliak, jobboldaliak, liberálisok 
egyaránt. A nemzeti önrendelkezés, 
a függetlenség, a haza polgárainak 
szabadsága és a demokrácia, egyen-
lőség és szolidaritás: ezek a nemes 
törekvések jellemezték 1956-ot. Ma-
gyarország megmutatta a világnak, 
hogy az emberek képesek hallatni 
a hangjukat, képesek kiállni igazsá-
gukért, hitükért, meggyőződésükért, 
a sztálinista diktatúra ellen egy iga-
zabb szabad Magyarországért - ezek-
kel a gondolatokkal kezdte az ünnepi 
megemlékezést a rendezvény szóno-
ka, Juhász Zoltán. Nagykálló Város 
polgármestere ezt követően szólt az 
1956-os események nagykállói hő-
seiről, azokról, akiket ’57 után a já-
rási pártbizottságon szervezkedéssel, 
bujtogatással vádoltak a népi demok-
rácia ellen, a materialista szellemű 
oktatás helyett.  A jelentések gyűjté-
se alkalmat adott arra, hogy ártatlan, 
az eseményektől távollévő embe-
reket is vádoljanak, akik személyes 
ellenségeskedés miatt kerültek vád 
alá, akiknek el kellett szenvedniük a 

bántalmazást, a rendszeres zaklatást, 
a letartóztatást.
-1956-ban az ország egy emberként 
lépett fel a több éven át tartó rabos-
kodás után. A szabadság eszménye 
vezette őket. Ez a fellépés szinte a 
1848-as eszmék huszadik századi 
megvalósulása volt, mindenki együtt 
küzdött, ameddig lehetett, nem szá-
mított, hogy ki katolikus, reformá-
tus, zsidó, vagy milyen nemzetiségű. 
Ez senkinek nem jutott eszébe – je-
lentette ki a polgármester, 
Juhász Zoltán elgondolkodtató sza-
vai után Dévai Nagy Kamilla, Liszt 
Ferenc-, Bartók Béla- és Kazinczy 
Ferenc-díjas, Magyarország Érde-
mes művésze „Népek Krisztusa, Ma-
gyarország” című előadását hallhatta 
a közönség. A műsorban népdalok, 
megzenésített versek, musicalrész-
letek hangzottak el a csodálatos 
hangú, szárnyaló előadótól, amelyet 
a nagyszámú közönség felállva, vas-
tapssal köszönt meg.
A megemlékezés után a megjelentek 
a Szabadság kertbe vonultak, ahol 
koszorúkat, virágokat helyeztek el 
és mécseseket nyújtottak az 1956-os 
emlékműnél.

Bari shej roma nyelven nagylányt 
jelent. Ezt a nevet kapta az a 
mentorprogram, amely a cigány 
lányok iskolai lemorzsolódását 
szeretné megakadályozni. Or-
szágszerte több helyen indult el 
a kezdeményezés, többek között 
Nagykállóban. 

A tapasztalatok szerint még ma is – 
kevés kivételtől eltekintve – gyakori, 
hogy egy roma lány nem motivált a 
tanulásra. A sztereotípiák berögződ-
tek, eszerint a nőknek korán férjhez 
kell menni, családot alapítani és a 
házimunkával foglalkozni. Ezt a ka-
tegorizáló elgondolást, illetve hely-
zet javítását célozta meg egy Euró-
pai Uniós program. A roma lányok 
továbbtanulását támogató két éves 
projekt tavaly novemberben indult 
el az EFOP támogatásának köszön-
hetően, amelyhez a megyénkből 15 
nagykállói és 5 berkeszi lány csatla-
kozhatott. A programban hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos hely-
zetű 10 és 18 éves fiatalok vesznek 
részt, akikkel a projekt ideje alatt 
négy mentor foglalkozik. A legutób-
bi mentortalálkozójukat október vé-
gén tartották városunkban, az Aká-
cos úti Közösségi Házban. 
-A program elsődleges célja, hogy 
az iskolapadban tartsuk a lányokat. 
A mentorok életvezetési, mentálhi-
giéniás tanácsokkal látják el őket, 
emellett nyáron tábort szerveztünk 
számukra – mondta Vári Zsolt festő-
művész, a budapesti Roma Galéria 
vezetője,  a BARI SHEJ - NAGY-
LÁNY – FÁTĂ MÁRÉ projekt 
szakmai vezetője. – A program két 
éves időtartama alatt szeretném, ha 

a 20 fiatal lány tanult és tehetséges 
roma példaképekkel találkozzon 
és hasznosan töltse el szabadidejét. 
Szükség van ugyanis olyan embe-
rekre, akik példát és utat mutatnak 
számukra, akik bebizonyítják nekik, 
hogy vannak lehetőségeik, mint az, 
hogy még nagykorúvá válásuk előtt 
például férjhez menjenek. Azt sze-
retném elérni, hogy ezek a lányok 
érezzék, hogy érdemes tovább ta-
nulni, szakmát szerezni, egyetemet, 
főiskolát végezni, hogy a fizetésük 
ne ötvenezer forint legyen, hanem 
annak a többszöröse.
A program ideje alatt különböző fel-
világosító órákon a női szerepek, a 
család, az önismeret, vagy éppen a 
konfliktuskezelés témakörét elemzik 
a mentorok segítségével. A legutóbbi 
nagykállói mentortalálkozóra Vári 
Zsolt projektvezető - életútjukkal 
példaként is szolgáló - előadókat, 
Nagy Gusztáv roma költővel és Eg-
res Katinka színművésszel érkezett.
Nagy Gusztáv költő 30 éve tanít, 
életútját, sikereit, kudarcait a hallga-

tóság elé táró előadásában a legfon-
tosabb útmutatót két szóban foglalta 
össze a lányok számára: tanuljanak 
és tanuljanak, ennél nincs fonto-
sabb – mondta Nagy Gusztáv költő. 
- Legyenek olvasott emberek, sze-
ressék meg a könyveket, mert azok 
kinyitják az ember szemét. Emel-
lett legyen akaraterejük, hiszen ők 
mindannyian tehetséges gyerekek, 
csak hiányzik nekik egy példakép, 
illetve mögülük a biztos (családi) 
háttér, amelyik támogatná, segítené, 
biztatná őket.
Egres Katinka színművész Koltai 
Róbert Megy a gőzös című filmjé-
ben egy roma lány szerepét formálta 
meg, nagykállói előadása során eb-
ből adott elő egy részletet a közön-
ségnek. - Én is egy kisvárosból in-
dultam, távol Budapesttől, messze a 
lehetőségektől. Saját utamon a kitar-
tás volt az, ami segített. Nagyon sok 
üzenetem volt ezzel kapcsolatban a 
lányoknak, remélem minél többet 
sikerült át is adnom – mondta a nép-
szerű színművész.

Emléktábla avató és koszorúzó 
ünnepséget tartottak október 
végén Nagykállóban a város ön-
kormányzata és a Nyíri Honvéd 
Egyesület szervezésében.

Az avató ünnepséget megelőzően, 
a Nyíri Honvéd Egyesület szerve-
zésében, a Sántha Kálmán Szak-
kórház dísztermében konferenciát 
tartottak, amelyen a történész elő-
adók Nagykálló és Szabolcs megye 
szerepét elemezték az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc idő-
szakában. A lovagterem szépszámú 
közönségét a Nyíri Honvéd Egye-

sület elnöke, Tóth Sándor nyugal-
mazott honvéd ezredes köszöntötte, 
aki kiemelte, hogy 170 évvel ez-
előtt igen jelentős szerep jutott te-
lepülésünknek a térségben, hiszen 
az akkori események központja 
Nagykálló volt, mint Szabolcs me-
gye székhelye.
Ezt követően Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere üd-
vözölte a városunkban tartott tudo-
mányos tanácskozásra érkezőket, s 
elmondta, hogy az itt élők büszkék 
a település múltjára, arra, hogy egy-
kor fontos közigazgatási és gazda-
sági pozíciót töltött be, s kíváncsiak 

a Nagykálló múltját érintő újabb 
kutatási eredményekre. 
A konferenciát követően a részt-
vevők a Szabadság térre vonultak. 
Itt elsőként Éberhardt-Tar Csenge, 
a Nagykállói Általános Iskola 5. c 
osztályos tanulója Petőfi Sándor 
versét mondta el. Majd a Nagykállói 
Városi Daloskör előadásában nép-
dalokat hallhatott a közönség. Ezt 
követően Tóth Sándor nyugalma-
zott honvéd ezredes mondja el em-
lékjel avató ünnepi beszédét. Szólt 
azokról a nagykállói honvédekről, 
nemzetőrökről, akik részt vettek a 
1848-49-es harcokban, akik életü-

ket adták a szabadságért, önmagu-
kat nem kímélve harcoltak és küz-
döttek hazájukért. A történelmi 
visszatekintés után Juhász Zoltán 

polgármester és Tóth Sándor nyá. 
ezredes leleplezte az emléktáblát, 
majd elhelyezték előtte az emléke-
zés virágait.

A Hierotheosz Egyesület által 
működtetett Civil Információs 
Centrum pályázati lehetősé-
gekről szóló előadást szervezett 
Nagykállóban a térségünkben 
működő szervezetek tájékoztatá-
sára.

Civil szervezetek pályázhatnak 
százezertől négy millió forintig ter-
jedő támogatás elnyerésére, szak-
mai programjaik megvalósításának 
támogatása céljából a következő 

évben. Ez volt a civil fórum témája, 
amelyet Kiss András, a Civil Infor-

mációs Centrum főtitkára tartott a 
napokban Nagykállóban. Az előadó 

tájékoztatása szerint az egyszerűsített 
támogatásra csak olyan szervezetek 
pályázhatnak, amelyek két évre visz-
szamenőleg rendelkeznek számviteli 
beszámolóval és éves bevételük nem 
éri el az ötmillió forintot. A nagyobb 
civil egyesületek számára korábban 
szakmai és működési célú pályázat 
volt elérhető. Jövőre a két támoga-
tási formát egyesítik és a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően szakmai 
kollégium dönt a pályázat sikeréről.
A Nemzeti Együttműködési Alap ki-

osztható keretösszege a személyi jö-
vedelemadóból származó bevételek 
egy százalékának máshová fel nem 
ajánlott része. Ez az összeg 2018-
ban 5,3 milliárd forint volt, amelyre 
17 ezer civil szervezet pályázott, és 
közel hétezer kapott támogatást. Me-
gyénkből több mint ezer pályázatot 
küldtek be a szervezetek képvise-
lői, s közülük valamivel több mint 
500-an voltak a nyertesek között. A 
támogatási keret összege 2019-ben 
megközelíti a hatmilliárd forintot. 

Dévai Nagy Kamilla verseket és dalo-
kat adott elő

A motiváló mentortalálkozó előadói: Nagy Gusztáv, Vári Zsolt és Egres Ka-
tinka

Tisztelgés a hősök emléke előtt

A civileket tájékoztatták a támogatási lehetőségekről
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Szalagot tűztek a középiskolásoknak

Neveljük boldogságra is a gyermekeket!

Célba találtak Bogi nyilai Idén is együtt kukoricáztak

A korábbi évekhez hasonlóan a 
nagykállói középiskolásoknak is 
októberben tűzték fel a szalagot 
a Városi Sportcsarnokban tartott 
ünnepségeken. 

Az MSZC Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium szalagavatóját október 
19-én tartották, amikor is a végzős 
évfolyam három osztályfőnöke - Ke-
lemenné Orosz Melinda, Kocsis Pál 
és Harkainé Makár Valéria - feltűzte 
az iskolától való elválást jelképező 
szalagot a tanulóknak. Az alma mater 
negyedikes évfolyamán idén három 
osztályában, összesen 85 érettségiző 
viseli a szalagot. Az érettségiig ez 
jelezi majd, hogy melyik középisko-
lában értek el életük eme meghatáro-
zó szakaszához. A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium október 
26-án tartotta a diákok számára 
meghatározó eseményt. Az intéz-
ményben idén négy osztály maturá-
lóinak tűzték fel az osztályfőnökök 
- Szabóné Gyalog Mária, Szalmásné 
Biró Beatrix, Juhászné Szántó Gab-
riella, Szűcs István - a szalagot.

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

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

FELHÍVÁS

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

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

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

Részletes információ:
Félegyházi Józsefné személyesen, telefonon:  

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

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 
nevelési-oktatási intézmények szá-
mára hirdetett nyílt pályázatára 
jelentkezett óvodánk. 

Teljesítettük a pályázati feltétele-
ket és mind a két telephelyünk – a 
nagykállói Brunszvik Teréz és a 
Szivárvány Tagóvoda is - elnyerte a 
Boldog Óvoda címet, amely a 2018-
19-es nevelési évre szól, de újabb 
pályázattal megújítható lesz.
A cím elnyerését igazoló oklevelet 

2018 októberében vették át az óvo-
dában Boldogságórák tartására kész 
pedagógusok.
Mit vállaltunk, mire kötelez ez a 
cím? Az Alapítvány kiemelt külde-
tése, hogy a pozitív pszichológia 
eredményeire építve adjon ötleteket 
és módszertani segítséget a boldog-
ságra való képesség fejlesztéséhez 
óvodások számára is kidolgozott 
Boldogságóra programmal. Ha szó-
ba kerül a pszichológia tudománya, 
szinte biztos, hogy valamilyen be-

tegségre, problémára asszociálunk, 
amelyet a lélekbúvár szakember kí-
vülállók számára titokzatos módon 
gyógyít meg. Ezt a szemléletet sze-
rették volna megdönteni az 1990-es 
évek végén Martin Seligman és
Csíkszentmihályi Mihály pszicho-
lógusok. Ők fogalmazták meg a po-
zitív pszichológia céljait, amelyek 
közül a legfontosabb: tegyük még 
teljesebbé a normális, átlagos életet. 
A pozitív pszichológia szakemberei 
azt tanulmányozzák, amiben sike-

resek vagyunk, és nem azt, amiben 
kudarcot vallunk.
A Boldog Óvoda programjának fó-
kuszában is az áll, hogyan lehet a ne-
gatív gondolkodásmódon változtatni 
és egy optimista hozzáállást kialakí-
tani a gyermekek körében.
A pozitív pszichológia módszerei-
re épülő program a gyermekek és a 
pedagógusok jól-létével foglalkozik, 
lehetőséget ad a szülők bevonására 
is.
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a program 

fővédnökének gondolatai szerint 
a program törekvése, hogy a Bol-
dogságórák derűs és élménygazdag 
feladatai, játékai, gyakorlatai fokról 
fokra kibontakoztassák a derűt és az 
életszeretetet. Gyermekeink így a jö-
vőbe vetett hittel, bátran járják végig 
a felnőttséghez vezető utat, majd bol-
dogságra képes emberré válhatnak. 
A címmel együtt intézményünk tagja 
lett a Boldog Óvodák hálózatának. 

Nagy Tamásné
intézményvezető

Egy fiatal nagykállói sportoló, 
Szedlár Dóra Boglárka 3D íjá-
szatban a nemzetközi élvonalba 
került.

A 3D, azaz a három dimenziós íjászat 
megjelenése csupán az 1950-es évek-
re tehető. Az elmúlt évtizedekben 
azonban gyorsan fejlődött és komoly 
versenysporttá nőtte ki magát, s ma 
már az összes nemzetközi íjász szer-
vezet szakágai között szerepel. 
Kevesen tudják, hogy Nagykállóban 
is van egy fiatal lány, aki ezt a spor-
tot űzi, eredményesen. Ő Szedlár 
Dóra Boglárka, a Nagykállói 
Általános Iskola 6. a osztá-
lyos tanulója. Bogi másfél 
éve kezdett el rendszeresen 
edzeni, aminek meg is lett 
az eredménye. Az idei év-
ben több rangos versenyen 
szerepelt, sikeresen. A Ma-
gyar Íjász Szövetség által 
rendezett, 3 versenyből 
álló Grand Prix sorozaton 
1. helyezést ért el. Szep-
temberben, az ausztriai 
Moosburgban megtartott 
3D Íjász Világbajnokságon 
pedig ezüstérmes lett. 

Az íjászkodás önfegyelemre, kitartás-
ra, rendszerességre tanít. Ezek fon-

tos erények, 
emellett a 

spor tág 
k e d -
v e l ő i 
f r i s s 
l e v e -

gőn, jó kedélyű csapatban tölthetik 
el szabadidejüket. Az íjászat nem 
korfüggő, van, hogy családok tagjai 
együtt űzik ezt a sportot. Az íjászat 
egy technikai sport, óriási kitartást 
és megfelelő koncentrációs készsé-
get igényel. Ez Bogi esetében is így 
van, nem számít a nyári szünet, vagy 
a tél, a hó, az edzés elmaradhatatlan. 
Emellett a versenyek rendszerint 
hétvégén zajlanak és sok utazással 
járnak. Ezért fontos a jó időbeosztás, 
hogy ne menjen a tanulás rovására. 
A nagykállói lány eddig jól vette az 
akadályokat az iskolában és a ver-
senypályákon egyaránt. Szerencsés-
nek mondhatja magát, hiszen ebben 
nőtt fel. Édesapja, Szedlár János az 
edzője, aki maga is többszörös Vi-
lág és Európa-bajnok íjász. 
Az idei eredményes szereplések 
után Bogi jelenleg is folyamato-

san edz, készül a jövő évi ver-
senyszezonra. Az elsősorban 
szabadtéren végzett edzések 
és versenyek az őszi-téli idő-
szakban teremben zajlanak, 

tavasszal pedig ismét szabadté-
ren készül az augusztusi 3D-s Íjász 
Európabajnokságra, amely Szlováki-
ában kerül megrendezésre. 

A tavalyi sikeres rendezvény után, 
idén ismét kukorica kalákára 
várták az érdeklődőket a Szilágyi 
István Emlékházba. 

Október végén érdekes és játékos 
kalákamunka folyt Nagykállóban, 
mivel a betérő gyerekeket és felnőt-
teket kukoricamorzsolásra, liba(báb)
tömésre, és csutkababa készítésre 
invitálták. A szervezők célja az volt, 
hogy ezt a régi, mára szinte kihalt 
közösségépítő tevékenységet megis-
mertessék a fiatalokkal. 
- A Kukorica kaláka című progra-
munk az őszi-téli múzeumpedagógi-
ai programsorozatunk indítója.  Sze-
retnénk ugyanis, ha minél több 
gyermek betekintést nyerne a népi 
hagyományok, a paraszti kultúrához 

tartozó, örök értékek világába. Ok-
tóberi rendezvényünk elsődleges 
célja az volt, hogy megismertessük 
a gyerekeket a kukorica kaláka moz-
zanataival, ami sajnos rég elfeledett 
munkaforma. Egykor a falu népe ösz-
szefogott, segítette egymást, aminek 
óriási közösségformáló, építő és kö-
zösségmegtartó ereje volt. A kaláka 
munkákba „belenőttek” a gyerekek is 
és később továbbvitték. Hisz’ régen, 
míg a felnőttek kukoricát fosztottak, 
morzsoltak esténként, a gyerekek a 
tűz mellett csutkababát készítettek, 
csutka ólat építettek – mondta Már-
ton Lászlóné, a Szilágyi István Em-
lékház és Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője. -  A jövőben is szeretnénk 
programsorozatunkkal minél több 
gyerek és felnőtt figyelmét felkelteni. 
A következő ilyen programunk (no-
vember 30-án) az adventi ünnepkör, 
amikor is az advent jeles napjait mu-
tatjuk be. A Kukorica kaláka címmel 
megtartott program a Szilágyi István 
Emlékház és Helytörténeti Gyűjte-
mény munkatársainak, a Nagykállói 
Múltunk és Jelenünk Egyesület, 
valamint a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. közös szervezésében 
valósult meg.  

Boglárka ezüstérmet szerzett a vi-
lágbajnokságon.

Jó hangulatban folyt a munka, 
örömmel kalákáztak a gyerekek
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„…törvényedben gyönyörködöm.” 
Zsoltárok könyve 119,77

25 éves a Nagykálló - Metzingen 
testvérvárosi kapcsolat

Október 12-15. között ünnepi 
partnervárosi találkozóra szóló 
meghívás érkezett testvérváros-
unkból, Metzingenből. 

Idén a testvérvárosi kapcsolat 
fennállásának 25 éves évfordulóját 
ünnepelhettük barátainkkal.
1992 októberében Nagykállóban 
ünnepélyes keretek között pecsé-
telték meg városaink kapcsola-
tát. 1993-ban pünkösdkor pedig 
Metzingenben került sor a partner-
városi kapcsolat aláírására.
Az októberi ünnepi hétvége prog-
ramját a német partnervárosi egye-
sület Metzingen városával karölt-
ve állította össze és szervezte meg. 
Városunkat Juhász Zoltán polgár-
mester úr, a képviselő-testület, a 
Nagykálló-Metzingen Baráti Kör 
tagjai és több nagykállói család 
képviselte.
Izgatottan készülődtünk az uta-
zásra. A hosszú út fáradalmait fe-
ledtette, hogy csodálatos vidéken 
haladtunk keresztül, és nagyon 
kedves emberek vártak bennünket 
Metzingenben. A szívélyes fogad-

tatás után a találkozás őszinte örö-
mét éltük át. 
Az ünnepi tanácsülésen a part-
nervárosok polgármesterei hang-
súlyozták, hogy az évek során 
létrejött egy olyan sokatmondó 
barátság, mely a különböző szem-
léletet, politikai nézetet is felül-
szárnyalta. Kiemelték a személyes 
kapcsolatok, az emberek közötti 
barátság jelentőségét. A testvér-
városi egyesületek vezetői felele-
venítették azokat az emlékezetes 
eseményeket, melyek segítették, 
hogy a rendszeres találkozásokon 
személyes és családi barátságok 
alakuljanak ki. A jelenlévők tisz-
telettel emlékeztek mindazokra, 
akik szívügyüknek tekintették a 
kapcsolat kialakulását és fejlődé-
sét ma is támogatják.
A hivatalos eseményeken túl vi-
dám, örömteli együttlétek, előre-
mutató baráti beszélgetések bi-
zonyították, hogy szeretnénk az 
eddigi utat folytatni. 

Nagy Tamásné
Nagykálló – Metzingen Baráti 

Kör Egyesület elnöke

Jó hangulatban telt a testvérvárosi találkozó Metzingenben.

Lelkes lelkészházaspárt helyez-
tek a Nagykállói Református 
Egyházközségbe.

Nagytiszteletű Horváth György 
nyugdíjba vonulását követően 
2017 júliusától missziói lelkész-
ként végezte a munkát városunkban 
Repelik Zsuzsanna Eszter. Idén au-
gusztustól kihelyezett lelkészi stá-
tuszba emelte őt dr. Gaál Sándor, a 
Nyírségi Református Egyházmegye 
esperese, amivel együtt járt a helyi 
parókiára való beköltözésük, hiszen 
a nagytiszteletű asszony, szintén 
lelkész férjével, Repelik Gáborral 
él közöttünk lassan negyed éve. 
A házaspár mindkét tagja hívő csa-
ládban nevelkedett, mindazonáltal 
vallják, hogy az Istenbe vetett hit 
megértése és elfogadása minden-
ki számára – így nekik is – egyéni 
odaszánással érhető el. Az Úr szol-
gálatára mindketten középiskolai 
éveikben kaptak elhívást. Eszter 
lelkésznő a Debreceni Református 
Gimnázium és Kollégium, Gábor 
tiszteletes a mátészalkai Esze Ta-
más Gimnázium falai között tett 
érettségi után nyert felvételt a Deb-
receni Református Hittudományi 
Egyetemre.
„Életem meghatározó alkalmai vol-
tak a gyermek bibliaórák, majd az 
ifjúsági közösség, ahova jártam a 
Debrecen Kossuth utcai Egyház-
községben. Kisgyermekből, bi-
zonytalan kamasszá és érett fiatal 
felnőtté is ott váltam, egy olyan 
gyülekezeti közösségben, amelyre 
a mai napig otthonként tekintek” – 
mondta a lelkipásztornő.
„Hasonlóan, nekem is az anyagyü-
lekezeti élmények adták hitem és 
hivatásom alapjait. Vaján nőttem 
fel, ahol sokáig nyaranta több ezer 
keresztyén fiatal táborozott, hogy 
lelkiekben növekedhessenek, s ez 
hatással volt rám. A konfirmációm 

után ifi vezetőként vettem részt a 
gyülekezetemben és mindmáig szo-
ros kapcsolatban maradtam ezzel 
a közösséggel” – mesélte Repelik 
Gábor lelkipásztor. 
Az egyetemi évek alatt mindkettő-
jüknek lehetősége volt külföldön 
tanulni és dolgozni is. Eszter lel-
késznő német nyelvterületen tanult, 
majd szolgált összesen másfél évet, 
Gábor tiszteletes pedig összesen 
három évet töltött angol nyelvte-
rületen, kettőt közösen feleségé-
vel. Lelkésznő volt exmisszus is, 
azaz egyetemi hallgatóként már 
kihelyezték hitoktatói szolgálatba 
Nyírbátorba, az akkor frissen, az 
államtól átvett református iskolá-
ba. Közös külföldön tartózkodásuk 
ideje alatt Eszter státusz nélküli 
missziói lelkészként, Gábor teoló-
giai hallgatóként és társlelkészként 
tevékenykedett az ottani gyüleke-
zetben.
A fiatal lelkészházaspár az egyetem 
második évében ismerkedett meg, 
kapcsolatukat 2013-ban házasság-
gal szentesítették. A külföldi tanul-
mányokat és szolgálatokat követő-
en több egyházmegye vezetője felé 
is jelezték szolgálatkészségüket, 
amire a Nyírségi Református Egy-
házmegye vezetőjétől kaptak szívé-
lyes választ. 
Gábor tiszteletes 2016-tól doktori 
kutatómunkát folytat a Debrece-
ni Hittudományi Egyetemen, az 
Ószövetségi Tanszék keretein be-
lül egy meghatározó ókori nép, az 
arámok történelmét, kultúráját és 
nyelvét vizsgálja. Emellett segíti 
felesége lelkészi szolgálatát, aki-
nek Nagykálló a második magyar-
országi szolgálati helye. Városunk 
gyülekezetének gondozása előtt 
Szakoly községben hirdette az Úr 
Igéjét. Nálunk megkezdett munkája 

mellett, tavaly vallástanári diplomát 
szerzett a debreceni egyetemen. 
Arra a kérdésre, hogy mit tartanak 
a legfontosabb feladatuknak, azt a 
választ adták: „Azon dolgozunk, 
hogy a gyülekezet lelki igényesség-
re ébredjen és ezért kész és hajlan-
dó legyen tenni. Szeretnénk meg-
értetni, hogy a „hiszek a magam 
módján” és az „otthon is tudok hin-
ni” közhelyek, kifogások, melyek 
nem tartanak meg senkit a valóban 
nehéz helyzetekben! A korunkban 
megállíthatatlanul széthulló családi 
hálót, a gyülekezeti összetartozás 
hálója tudja biztosítani. Egységben 
az erő - mondják, de Isten és ember 
egységében a megtartó erő! Ezért 
ifjúsági közösséget, baba-mama 
kört, gyermek istentiszteletet, fiatal 
felnőttek alkalmát, férfikört sze-
retnénk meggyökereztetni, a már 
működő istentiszteleti és bibliaórák 
alkalmain kívül.
 Csatlakoztunk a Magyar Reformá-
tus Egyház Zsinatának a programjá-
hoz, hogy újabb énekeket tanuljunk, 
igényes módon igazodva a mai kor 
ízléséhez. Várjuk azokat a híve-
ket, akik hangszerismereti tudással 
rendelkeznek, és szívesen dicsérik 
az Istent, támogassák tudásukkal 
a gyülekezetet! Elindultak családi 
istentiszteleteink, ahol a gyüleke-
zetben többen, fiatalok és időseb-
bek együtt szolgálnak a lelkésszel. 
Élhető gyülekezetet, gyülekezeti 
életteret szeretnénk építeni.”
Arra a felvetésre, hogy szép, de 
szerteágazó, sok megbízással járó 
hivatást választottak tiszteletes 
asszony a zsoltár szavaival felelt: 
„Egész nap …törvényedben gyö-
nyörködöm” /Zsolt119,77/, az Is-
tenben élek, Ő áthat mindent, és 
mindazt, amit Vele csinálhatok, 
szeretem. Ilyen szempontból szá-
momra ez nem munka, a munkát a 
hivatásommal járó adminisztráció 
jelenti.”  
A lelkész férj pedig azzal folytatta, 
hogy számukra sokat jelentettek a 
külföldön töltött évek, ahol sok jó 
példát láttak.
„A régi rendszer belekényszerítette 
a lelkészeket abba, hogy mindent 
egyedül végezzenek. Mára felis-
mertük, hogy csapatot kell építeni! 
Ezért szeretnénk minél több embert 
bevonni, apró feladatokkal megbíz-
ni, hogy a gyülekezeti tagok érez-
zék: szüksége van rájuk a közös-
ségnek!” – sorolta a lelkipásztor. 

Isten áldása életükre, szolgálatukra

Minden vasárnap istentisztelet 10.30 órától a templomban, 14.00 órá-
tól a Kossuth utcai Imaházban.
Decembertől minden vasárnap délelőtt az istentisztelettel párhuzamo-
san gyermek istentiszteleti alkalom.
Minden csütörtökön 17.00 órától beszélgető közösség a Szentírásról 
a gyülekezeti teremben.
Minden pénteken 17.00 órától konfirmált fiatalok köre.
2018. december 2. 17.00 óra lelkészek koncertje.

A Nagykállói Református Egyházközség 
alkalmai:
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A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Korányi F. út 23–27.; telefon: (42) 563 067; nagykalloihirmondo@gmail.com
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Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

Szabó József (Kölcsey u.)
Dudás Mihályné (Béke u.)
Graholy József (Rákóczi út)

Szikora Miklós (Krúdy Gy. u.)
Farkas Géza (Kölcsey u.)
Szabó László (Dózsa Gy. út)

ELHUNYTAK 2018. október–november

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

Nyugdíjas klubok járási találkozója

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti
a Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címen.

„A jó házasságban nincs 
egyenlőtlen és egyenlő.

Mindkét fél hiányt tölt be a 
másikban,

mindkettő gondolatot ad a 
gondolatnak,
célt a célnak,

akaratot az akarnak, s így 
gazdagodnak ők.

Egy lélek és egy test,
Együtt dobbanó szív: egy 

élet.”
(Alfred Tennyson)

Szeretettel köszöntjük 
VASS FERENCET 

és feleségét, 
IVáNKA MARGITOT 

50. házassági évfordulójuk 
alkalmából.

FEJES BENCE
Boldog 2. születésnapot kívánunk!  

Anya, Apa, Pityu és Levi

Te melegszívű, édes kis lélek, 
Ezen a napon hadd köszöntsünk Téged! 
Isten szeretetet adjon meleg szívednek!
Áldjon meg az ég ezen a csodás napon, 

Hadd szeressünk továbbra is tiszta szívből, nagyon!

Városunkban az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület harmadik 
alkalommal rendezte meg október 
6-án, a nyugdíjas civil szervezetek 
találkozóját. 

A nyugdíjas szervezetek soron kö-
vetkező találkozóján a kölcsönösség 
jegyében Balkány, Biri, Geszteréd és 
Kállósemjén településeken működő 
egyesületek és klubok tagjai vettek 
részt, velünk együtt 120 fővel. A 
rendezvényünkhöz a helyszínt – a 
Nagykállói Általános Iskola ebédlő-
jét - a városvezetés ingyenesen biz-
tosította, melyet ezúttal is tisztelettel 
köszönünk.
Találkozónkat jelenlétével, köszön-
tőjével, elismerő gondolataival meg-
tisztelte Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere és Bereczkiné 
Pápai Margit önkormányzati képvi-
selő, valamint a Megyei Nyugdíjas 
Szövetség vezetése részéről Schmidt 
Pálné, akik velünk együtt jól érezték 
magukat, táncoltak, daloltak. Kö-
szönjük aktív részvételüket, várjuk 
őket szeretettel legközelebb is. A 
délutáni műsorunkban valamennyi 
klub színvonalas műsorral – népdal-
okkal, verssel, nótacsokorral - lépett 
fel. Elsőként a Nagykállói Általános 
Iskola énekkara és szavalói - 29 gyer-
mek - örvendeztette meg a jelenlévő 
nagymamákat, nagypapákat szívhez 
szóló és könnyeket fakasztó műso-
rukkal. Bereczkiné Pápai Margit az 
Idősek Világnapjára is emlékezve, 
gondolatait írásba foglalva, a leg-
nagyobb kincsünkre, a szeretet fon-
tosságára hívta fel valamennyiünk 
figyelmét. Ő és Szerencsiné Major 

Ágnes tanárnő együtt készítették fel 
a gyerekeket a szereplésre, áldozatos 
munkájukat nekik, a gyerekeknek 
és szüleiknek, valamint az iskola  
igazgatónőjének, Dubász Évának 
is őszintén köszönjük. A gyerekek 
részére szerény édesség csomagot 
és névre szóló emléklapokat adtunk 
át, melyet örömmel fogadtak. A fel-
készítő tanárnőknek és a meghívott 
egyesületek vezetőinek virággal és 
emléklapokkal kedveskedtünk. Mű-
sorunk színesebbé tételét szolgálta 
a felajánlott és kiegészített ajándé-
kok kisorsolása is. A vacsora előtt 
felszolgált, frissen sült pogácsa és 
egy-egy kupica ital elfogyasztása 
után került sor az egytálas, kifogás-
talan  minőségű vacsorára, majd 
a jó hangulatú zene, tánc és közös 
nótázás következett. Nem feled-
keztünk meg a távol maradó, beteg 
tagjainkról sem, részükre a vacsora 
csomagot személyesen eljuttattuk. 
Vacsora után a hölgy tagjaink által 
sütött finom süteményekkel kínáltuk 
vendégeinket. Rendezvényünk és 
éves, egyéb programjaink költségeit 

önkormányzati, vállalkozói, szemé-
lyes támogatásokból, és saját bevé-
teleinkből – tagdíjakból - fedezzük. 
Az anyagi és természetbeni támoga-
tásokat az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület nevében köszönjük az 
egyéni vállalkozóknak, Kft-knek, 
magánszemélyeknek, akik írásos 
és személyes megkeresésemre ked-
vezően reagáltak. A beszámolóban 
minden érintett neve elhangzott. 
Találkozónk elsődleges célja: jó 
kapcsolataink és helyi hagyománya-
ink őrzése, ápolása, a szórakoztató 
kikapcsolódás, a közösségi szellem 
erősítése volt, hisz korosztályunk is 
aktív, megkerülhetetlen tagja társa-
dalmunknak.
A helyi elismerések, visszaigazo-
lások azt mutatták, hogy rendezvé-
nyünk szervezetten, jó színvonalon, 
kellemes kikapcsolódással zárult. 
Köszönet a támogatóknak, tagjaink-
nak a lelkiismeretes, szorgalmas, ki-
tartó közösségi munkáért. Találkoz-
zunk legközelebb is!

Molnár Ferenc
egyesületi elnök

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület énekkarának produkcióját idén is si-
ker koronázta

A hulladékszállítási díj beszedése a megváltozott tör-
vényi szabályozás alapján 2018. április 1-től postai 
csekken történik. Viszont aki ezt elfelejtette, vagy 
valamilyen oknál fogva nem volt lehetősége a díjfize-
tésre, az utólag is megteheti. A hulladékszállítási díj 
díjhátralék beszedését, az NHKV Zrt. megbízásából 
díjbeszedők végzik. A díjbeszedők otthonukban kere-
sik fel az ügyfeleket, megbízólevéllel és arcképes iga-
zolvánnyal. A díjhátralék beszedésére - befizetésére 30 
nap áll rendelkezésre. Ha abban az időpontban, amikor 

a díjbeszedő felkeresi Önt, nem tartózkodik odahaza, 
akkor kérem, az otthagyott értesítő, vagy az alábbiak 
szerint járjon el:
-  A befizetésre lehetőség van Nagykálló, Budai Nagy 

Antal út 10/A. alatt. 
-  a hulladékszállítási díjhátralék beszedése folyamatos, 

ezért időpont egyeztetés szükséges a megadott tele-
fonszámokon. 

Díjbeszedő, Takács Andor  
Telefon: 06-70/215-0489, 06-70/237-1974

Díjbeszedés
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. december 10. 16 óráig szíveskedjen leadni 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





I N G A T L A N
Nagykálló, Debreceni út 115. sz. alatt 
eladó 2 szobás, összkomfortos ház.
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 
szobás, fürdőszobás, nagy nappalis, 
kertes, családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 955 4171
Nagykálló, Kállai Éva utca 34. szám 
alatt 2 szobás, fürdőszobás, nagy 
konyhás, kertes ház eladó.
Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, für-
dőszobás, kettős fűtésrendszerű (gáz, 
vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi 
ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921
Nagykállóban, csendes környezetben, 
az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es 
közművesített (villany, víz), déli fek-
vésű, körbekerített, építési telek el-
adó. Telefon: +36 20 488 4690

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt 
jó állapotban lévő 3 szobás, összkom-
fortos, családi ház eladó, kettős fűtés-
rendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 db 
cserépkályhával –melléképülettel. Ki-
sebb lakáscsere is érdekelne. Telefon: 
+36 20 315 4687
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szo-
bás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. 
Telefon: +36 20 382 8478
Nagykálló, Fintortagban, a halastó 
partján, 2,2 ha gyümölcsös eladó. Te-
lefon: +36 30 836 2775
Nagykállóban, frekventált he-
lyen, önálló 1,2 ha gyümölcsös 
pincetározóval eladó. Telefon:  
+36 30 836 2775
Nagykállóban a Szakolyi úton 2058 
nm földterület eladó vagy kiadó. Rajta 
gazdasági épület termények tárolásá-
ra. Telefon: +36 30 965 7092

Nagykállóban eladó családi házat 
és társasházi lakást keresek. Ké-
rem, hívjon bizalommal! Telefon:  
+36 30 318 9245
Biri központjában 2 szobás, 70 nm-es 
családi ház (víz, villany, gáz),  kívülről 
teljesen felújított (kőporozás, új csa-
torna), 750 □-öl telekkel tulajdonos-
tól, - hitelre is – eladó. Polgármesteri 
hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, 
bolt, piac 5 percre. Irányár: 2,8 MFt.  
Telefon: +36 30 320 7646

A L B É R L E T
Egyedül élő, nyugdíjas hölgy albérle-
tet keres Nagykálló belterületén. Tele-
fon: +36 30 533 1963

E L A D á S - V É T E L
Eladó 2 LE aggregátor 1 500 Ft áron. 
Ugyanitt új, 175X110 cm-es pehely-
paplan eladó, ára: 10 000 Ft. Telefon: 
+36 30 387 6468
Kombi babaágy pelenkázó szekrény-
nyel, leesés gátlóval és ifjúsági ágy 
egyben – matraccal –eladó.  Telefon: 
+36 20 242 4566
Eladó csiszológép, villanymotor, 
varrógép, 2 db benzines kanna, 2 db 
gyapjú paplan, 2 db derékalj, zsíros 
kupa, hurkatöltő, üst, nagy fazék. Te-
lefon: +36 20 494 6360

Kétszemélyes rugós, alig használt 
sezlon, újszerű állapotban olcsón el-
adó. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 
12. sz. alatt.

Eladó Hajdú keverőtárcsás mosó-
gép (felújítva), korongfűrész tengely, 
egyhengeres benzinmotor, 1-es lovas 
eke, Wartburg elektronikai felszerelés 
(többféle), indítómotor, lengéscsilla-
pító. Telefon: (42) 797 042

Eladó műanyag teraszajtó, 180X150-
es fa teraszajtó ablakkal, koksz, kézi 
kiskocsi, hurkatöltő,1”-os menetvágó, 
gázperzselő. Érdeklődni: naponta 16 
óra után.  Telefon: (42) 264 294

Nappali szekrénysor, ágyneműtartó, 
fotel, teleszkópos asztal, Beko tele-
vízió, rádiós magnó, dohányzóasztal, 
puff. Telefon: +36 20 628 5595
Paplan, párna, ágytakaró, hősugárzó, 
étkészlet, poharak, hőálló tál eladó. 
Telefon: +36 70 278 4264
Eladó nagy lábas (fedővel), nagy fa-
zék (fedővel), 5 l fonott demizson, 
sózó teknő. Telefon: +36 20 494 6360
Eladó 120 l boroshordó, elektromos 
kukoricamorzsoló, benzines kannák, 
gázpalack lángégővel üst alá, fateknő, 
3 db zsíros kupa, 43-44-es gumicsiz-
ma, 20 m fólia, 20 db M 10-es láda. 
Telefon: +36 30 668 4239 

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019-es naptár melléklettel, 

december 18-án jelenik meg.   
Lapzárta: december 10. 

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén


