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A haza minden előtt

Mint minden év – telén - leeresz-
tik a harangodi tó vizét, idén 
azonban a következő hónapok-
ban sem lesz víz a mederben. A 
fenntartó rekonstrukciós munkát 
végez a tározóban.

Az elmúlt napokban, hetekben több 
nagykállói lakos közösségi olda-
lán számos felvétel jelent meg a 
harangodi kiszáradt tómederről, sőt, 
még országos hírportál is foglako-
zott a témával. A hozzászólásokban 
aztán különböző (összeesküvés) 
elméletekről lehetett olvasni, hogy 
hová is tűnt a víz. Mivel maga a 
tó, és az azt tápláló és többletvizeit 
elvezető Kállai-főfolyás a Magyar 
Állam tulajdonában és a Felső-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(FETIVIZIG) vagyonkezelésében 
van, szerkesztőségünk az illetékes-
től, a FETIVIZIG igazgatási osz-
tályvezetőjétől, Szamos Ferenctől 

kért tájékoztatót arról, hogy miért 
tűnt el a víz a harangodi tóból. 
- A harangodi tározó funkciója: 
belvíztározás, halászati hasznosítás,
természetvédelmi élőhely. Az ide-

vonatkozó jogszabály értelmében 
az igazgatóságnak kötelezettsége 
az állami tulajdonban lévő vízi lé-
tesítmények üzemeltetése, fenntar-
tása, rekonstrukciója és fejlesztése. 

Ennek a feladatunknak igyekszünk 
eleget tenni azáltal, hogy az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatósággal kon-
zorciumban pályázatot adtunk be a 
tározón és a főfolyáson végzendő 
felújítási munkákra, amely támoga-
tást is nyert – tájékoztatott az osz-
tályvezető.
Szamos Ferenc elmondta: az 1979-
ben épült tározón az elmúlt 40 év 
során nem történt jelentős meder-
kotrás, rekonstrukció, ezért az évek 
alatt felhalmozódott és leülepedett 
iszap kedvezőtlen hatással volt a 
tározó vízminőségére. A felújítás 
előkészítése során több alkalommal 
egyeztettek a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósággal, a tározó halá-
szati hasznosítójával és Nagykálló 
Város Önkormányzatával, hogy az 
általuk is támogatott tartalmú tervek 
szülessenek.
- Most tavasszal kezdődnek a kivi-
telezési munkálatok, aminek első 

lépése az iszap megfelelő mértékű 
kiszárítása lesz. A száradást segítő 
víztelenítő csatornák megnyitása 
már elkezdődött, majd a nagyobb 
volumenű látványos munkavégzés-
sel év közepétől találkozhatnak a 
Harangodon kirándulók. A meder-
kotrás, a zsiliprekonstrukció, a szer-
vizút építés befejezése év végére 
várható, ekkor már megindulhat a 
tározó vízzel való feltöltése. A jövő 
esztendei mezőgazdasági, halászati 
és rekreációs idényt kedvező hidro-
lógiai helyzet esetén már megfelelő 
vízkapacitással tudja kiszolgálni a 
tározó – sorolta a munkafolyamat-
ok menetét Szamos Ferenc, majd 
hozzátette, hogy a projektnek kö-
szönhetően javul a belvíz rendszer 
üzembiztonsága, növekszik az aszá-
lyos időben felhasználható öntöző-
víz mennyisége és minősége - a so-
kak által kedvelt kirándulóhelyen - a 
Harangodon lévő tározóban. 

A haranogodi tó (mélyén)

Nem száradt ki a harangodi tó

Húsvétra
„Köszönt e vers, 
te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, 
nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!”

Városunk valamennyi la-
kosának kívánom, hogy a 
húsvétot, a kereszténység 
legjelentősebb ünnepét 
békében, jó egészségben 
és boldogságban töltsék, 

szeretteik és barátaik 
körében!

Juhász Zoltán polgármester

A 171 évvel ezelőtti események 
résztvevői előtt tisztelegtek és 
hajtottak fejet március 15-én 
városunkban is. 

Nagykállóban a Szabadság térre 
hirdették a szervezők az 1848/49-

es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett Városi Ün-
nepséget, amelyet a rossz idő mi-
att új helyszínen, a Városi Sport-
csarnokban tartottak. 
A lelátó zsúfolásig megtelt ün-
neplőkkel, ahol Juhász Zoltán, 

Nagykálló Város polgármestere 
volt az ünnepség szónoka.
- Az 1848. március 15-én történt 
események sorsfordítóak voltak 
hazánk életében. Megalakult az 
első független és felelős magyar 
kormány. A márciusi ifjak kihir-

dették a 12 pontot, békét, sza-
badságot és egyetértést akartak. 
Jogokat követeltek és sajtósza-
badságot, felelős minisztériumot, 
évenkénti országgyűlést. Törvény 
előtti egyenlőséget. 

Folytatás a 2. oldalon!



Közélet nagyKállói hírmondó2

Egy százalék is számít
Idén május 20-ig lehet rendelkezni a személyi jöve-
delemadó 1+1 százalékáról. Ne felejtse, az Ön egy 

százaléka, másoknak hatalmas segítség.

Ön ismét dönthet arról, hova kerüljön személyi jöve-
delemadójának 1 százaléka. Ami Önnek néhány percbe 
kerül, az nekünk óriási segítség, hiszen ennek köszön-
hetően tehetünk a közösségért, segíthetjük a hátrányos 
helyzetű embereket, támogathatjuk a tehetséges fiatalo-

kat. Kérjük, hogy amennyiben céljainkkal egyetért, 
jelölje meg kedvezményezettként a Nagykállói 

Nőszövetséget. 
Adószámunk: 18814310-1-15

* * * * *
Jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával kérjük, 

támogassa Ön is a Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítvány munkáját, hogy a jövőben is segíthessük az 

itt élő beteg gyermekeket és családjaikat.
A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány adó-

száma: 18811283-1-15
* * * * *

Kérjük, hogy adója egy százalékának felajánlásakor a 
NYOLCADIKNAP EGYESÜLETET jelölje meg ked-

vezményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban 
és környékén lakó fogyatékkal élő gyermekeket és 

felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

A Kállai Lakodalmas Egyesület tagjai szeretnének 
megkérni minden kedves nagykállói barátot, isme-

rőst, a népi kultúrát szerető és támogatni szándékozó 
egyént, hogy jövedeladójuk 1 százalékával lehetőség 

szerint támogassák  egyesületüket! 
A Kállai Lakodalmas Egyesület adószáma:  

18817650-1-15
* * * * *

Kérjük, a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásá-
val támogassa az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
sokrétű munkáját, további eredményes működését. 

Adószámuk: 18812545-1-15
* * * * *

Idén támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1 szá-
zalékának felajánlásával a Pindur-Palota Egyesületet, 
amely a Nagykállói Bölcsőde gyermekeinek nevelését 

segíti. 
A Pindur-Palota Egyesület adószáma:  

18803602-1-15
* * * * *

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 százalé-
kával támogat bennünket. A Nagykállói Népművészeti 

Egyesület adószáma: 18803729-1-15
* * * * *

Személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásá-
val Ön is támogathatja a Nagykállói Polgárőr Egyesü-

let munkáját.
Adószámuk: 18795103-1-15

Búcsúzunk Fodor Jánostól, 
Nagykálló egykori  
polgármesterétől

A haza minden előtt
Folytatás az 1. oldalról!

Bár az első független magyar kor-
mány, Batthyány Lajos miniszterel-
nökkel és Deák Ferenc, Szemere Ber-
talan, Esterházy Pál Antal, Kossuth 
Lajos, Széchenyi István, Eötvös Jó-
zsef, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár 
miniszterekkel, mindössze fél évig 
állt országunk élén, nevükre, tetteikre 
mindig emlékezni fogunk. Az ő törté-
netüket, az általuk hozott törvényeket, 
tevékenységüket nemzetünk sikertör-
téneteként könyvelhetjük el – mondta 
Juhász Zoltán. – A szabadságharc, ha 
a hatalmas túlerő leverte is, nem bu-
kott el, mert a 12 pont egyik legfonto-
sabb követelése a jobbágyfelszabadí-
tás érintetlen maradt. Talán ez az egy 
dolog is megérte a rengeteg áldozatot, 
mert a szabadság, vagy annak inkább 
csak a kis része kézzelfogható. De 
ennek a korszaknak köszönhetjük 
gyönyörű himnuszunk keletkezését, 
zászlónk piros-fehér-zöld színeinek 
hivatalossá válását, illetve azt, hogy 

országunk fővárosa Pozsony helyett 
Budapest, hivatalos nyelve pedig a 
latin helyett a magyar lett. Büszké-
nek kell lennünk tehát erre a napra 
– tette hozzá az ünnepség szónoka, 
majd azzal zárta beszédét, hogy a ma-
gyar függetlenség és szabadság min-
den korban minden generáció számá-
ra az egyik legfontosabb érték, mert a 
haza minden előtt! 
Az ünnepi gondolatok után a 
Nagykállói Általános Iskola diák-
jainak látványos és megható törté-
nelmi előadását láthatta a közönség, 
„Emeld fel fejedet nemzetem!” cím-
mel. A prózai, illetve  zenés-táncos 
elemekből álló műsort Kissné Nagy 
Mária, Szerencsiné Major Ágnes és 
Papp-Földesi Ernőné állította szín-
padra. A műsor után az ünneplők a 
Szabadság szoborhoz vonultak, ahol 
az önkormányzat, az intézmények, az 
egyházak, a pártok és civil szerveze-
tek képviselői koszorúkat, virágokat 
helyeztek el.

Türelemmel és méltósággal vi-
selt, hosszan tartó betegség után 
82 esztendős korában elhunyt 
Fodor János, aki 1980 és 2002 
között tanácselnöki és polgár-
mesteri tisztséget töltött be 
Nagykállóban. 
Budapesten született 1936-ban. 
Az általános iskolai tanulmá-
nyait már Nagykállóban fejezte 
be, majd a II. Rákóczi Ferenc 
Katonai Középiskolában érettsé-
gizett.
A Közgazdasági Technikum el-
végzése után a Felsőfokú Taní-
tóképzőben szerzett oklevelet, 
majd az Agrártudományi Egye-
temen diplomázott. Munkáját 
pénzügyi területen kezdte, hu-
szonegy évig a Magyar Nemze-
ti Banknál dolgozott, majd tíz 
éven át Nagykálló tanácselnöke, 
a rendszerváltást követően 12 
évig pedig a polgármestere volt. 
Testvérvárosi kapcsolatot épített 
ki a németországi Metzingen és a 
kárpátaljai Técső városaival.
Nagykállóért  végzett áldozatos 
és fáradhatatlan munkáját több 
kitüntetéssel is elismerték, a leg-
magasabb kitüntetésként átvehet-
te a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét is. Metzingen 
(2004), majd Nagykálló (2006) 
is a dísz polgárává választotta.
Nyugdíjba vonulása után gazdag 
tapasztalatával, szakmai tudásá-

val és szerteágazó kapcsolataival 
tanácsadóként segítette utódja, 
Juhász Zoltán polgármester mun-
káját. Munkássága során sokat 
fejlődött az egykori nagyközség, 
s elévülhetetlen érdemeket szer-
zett abban, hogy megvalósul-
hasson a nagykállóiak régi álma, 
hiszen szeretett városa harminc 
évvel ezelőtt, 1989-ben újra vá-
rosi rangot kapott. Szívén viselte 
az oktatást, mindent elkövetett az 
oktatási rendszer feltételeinek ja-
vítása érdekében. Ennek köszön-
hetően az általános és középisko-
lák épületei több tanteremmel és 
tornateremmel bővültek, illetve 
megépült egy új óvoda, és kor-
szerűsítették a bölcsődét. Be-
épült továbbá a Korányi Frigyes 
Gimnázium tetőtere és az intéz-
mény kapott egy 250 férőhelyes 

kollégiumot is. A gimnáziumban 
az ő nevéhez fűződik az országos 
beiskolázású német két tanítási 
nyelvű oktatás beindítása. Pol-
gármestersége idején sok új ér-
tékkel lett gazdagabb Nagykálló: 
a lakásépítések mellett új utcákat 
nyitott a város, új építési telkek 
alakultak, tovább nőtt a szilárd 
burkolatú utak száma, bővült az 
ivóvíz-, a villany- és a telefonhá-
lózat, valamint kiépült a szenny-
vízcsatorna-hálózat is.
Fodor János nagy szerepet 
játszott abban is, hogy 1985-
ben megkezdte működését 
Nagykálló-Harangodon a Téka 
Népművészeti Tábor, amely nap-
jainkra az ország legnagyobb 
hagyományőrző összművészeti 
rendezvénye lett.
Családja biztos, támogató háttér 
volt munkája során. Feleségével, 
Erdős Erzsébettel 57 évig éltek 
házasságban, két fiuk született: 
János és István, akik négy uno-
kával ajándékozták meg. Számá-
ra örömünnep volt minden velük 
való találkozás.
Embersége, szakértelme, lokál-
patriotizmusa  példaképül szol-
gál a város valamennyi lakója 
számára. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Nagykálló Város  
Önkormányzata

2019. április 8-án elkezdődik az 
egységes kérelmek (területalapú 
támogatások) beadásának idősza-
ka, mely május 15-ig tart. 
Amennyiben nem szaktanácsadón 
keresztül, hanem falugazdász se-
gítségével kívánja benyújtani a 
kérelmet, az alábbi dokumentu-
mokra lesz szüksége:

regisztrációs szám • 
2009. évi MVH-s belépési • 
jelszó (ha már újat kért az-
óta, akkor az aktuális) 
2018. évi egységes kérelem• 
a kárenyhítési rendszerhez • 
szükséges 2018. évi betaka-
rított termésmennyiségek 
tonnában

*  Anyatehén, tejelő tehén támo-

gatáshoz a támogatás igény-
lésre jogosult állatok ENAR 
számát (fülszám, marhalevél)

*  Erdészeti támogatáshoz az 
MVH-s határozatot, felmé-
rési jegyzőkönyvet, utolsó er-
dőtervet, EMVA-erdő, NVT 
erdő határozat, illetve a hoz-
zá tartozó összes dokumen-
tum, amennyiben rendelkezik 
ilyennel.

*  Őstermelői vagy egyéni vál-
lalkozók esetében agrárka-
marai plasztik kártya

Kérem szíves megjelenését ké-
relmének mielőbbi beadása cél-
jából!

Takácsné Dajka Szilvia
falugazdász

Tisztelt gazdálkodók!

Ünneplő nagykállóiak a városi megemlékezésen

„Talpra magyar!”



nagyKállói hírmondó

A Nagykállói Hírmondó előző 
számában Hidasi Mihály, Gáll 
László gazdálkodót kérdezte, 
akinek többféle tevékenységi kör 
tartozik a vállalkozásába.  Kérdé-
se elsősorban arra irányult, hogy 
hogyan tudja ezeket menedzselni, 
összehangolni és működtetni? 
A nap 24 órájából 18-at dolgozom, 
hogy ezt össze tudjam hangolni. Nem 
könnyű feladat, de ezt vállaltam. 
A vállalkozásunk valóban szerte-
ágazó, foglalkozunk mezőgazdasági 
termeléssel, kereskedelemmel. Ez 
utóbbit a feleségem, Szilvia működ-
teti. Tíz éve az üzletünk lényegében 
a mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódóan született, a megter-

melt takarmányt ugyanis a saját ser-
téstelepünkön hasznosítottuk. Ma 
már nem foglalkozunk állattartással, 
vágóhídról szerezzük be a baromfit, 
a tőkehúst és a húskészítményeket, 
ugyanis Magyarországon az állatte-
nyésztés jelenleg mélyponton van, 
nem rentábilis, például sertést hizlal-
ni, csak azoknak éri meg, akik éves 
szinten több ezer állatot tudnak ne-
velni. Az elmúlt évek alatt – az alkal-
mazottaknak köszönhetően – sikerült 
a boltot úgy felépíteni, hogy ma már 
elmondhatjuk: jó működik. 

Mi volt az előzmény, honnan 
indult a vállalkozásuk?
A szüleim is mezőgazdasággal fog-
lalkoztak, s miután összeházasodtunk 
a feleségemmel szerettük volna foly-
tatni, tovább vinni és természetesen 
fejleszteni. Bő tíz évvel ezelőtt az ún. 
fiatal gazda pályáznak köszönhetően 
lehetőséget kaptuk erre. Fiatal gaz-

dálkodóként Szilvi növénytermesz-
téssel és pedig állattartással, később 
feldolgozással kezdtem foglalkozni. 
Nem volt egyszerű, főleg az elején, 
megfizettük a tanulópénzt. 

Tehát saját maguk építették fel a 
vállalkozásukat?
Lényegében igen. A feleségemmel 
közösen. Ő mindenben támogatott, 
bíztatott. Hat-hét évvel ezelőtt lehe-
tőségünk nyílt arra, hogy más terüle-
ten is kipróbáljuk magunkat. A telep-
helyünk ugyanis az M3-as autópálya 
közelében van és munkát kaptunk a 
sztrádaépítésnél. A nyomvonal kö-
zelében – Kállósemjén határában, 
Újszőlőskerti környékén – ugyanis 
nincs víz, mi pedig a telephelyünkön 
kiépítettünk egy víztározót, s néhány 
járművel onnan hordtuk a vizet. Je-
lenleg már más munkafolyamatban 
is részt veszünk, erőgépeinkkel dol-
gozunk az M44-es és az M4-es autó-

pálya építésénél. Hatalmas kihívást 
és váltást jelentett ez számunkra, de 
éppen ettől volt érdekes. 

Ezek szerint keresi a kihívásokat?
Szeretem a kihívásokat! Vagy inkább 
azt mondanám, hogy szerettem, mert 
jó lenne már egy kis nyugalom, vi-
szont ebben a mókuskerékben nem 
lehet lassítani. Remélem, hogy a 
fiam, aki most fog érettségizni, 
később a segítségemre lesz majd. 
Jelenleg nagykállói, kállósemjéni 
munkavállalókat foglalkoztatunk a 
vállalkozásunkban, de vannak alkal-
mazottaink a környező települések-
ről is, összesen 24 alkalmazottnak 
tudunk megélhetést biztosítani.
Évekkel ezelőtt azért vágtam bele 
ebbe a munkába, mert jóval kiszámít-
hatóbbnak tűnt, mint az agrárium. Itt 
nem vagyunk az időjárás és a felvá-
sárló piac viszontagságainak kitéve. 
A mezőgazdaság egy lutri, szeren-
csejáték, aki azzal foglalkozik, az a 
legnagyobb kockázatot vállalja. 

Kockázatot önök is vállaltak 
bőven. 
Kockázat és bátorság nélkül nincs si-
ker, nyereség, de sokszor szerencse 
is kellett hozzá, ez tény. Annak ide-

jén péknek tanultam és dolgoztam is 
a szakmában, majd váltottam. Min-
den helyzetben igyekeztem meg-
állni a helyemet. A megbízhatóság, 
az akarat mindennél előrébb való 
számomra. Az üzleti életben is ezt 
tartom fontosnak. A gyerekeimnek is 
azt mondom, hogy amit elvállalnak, 
azt tűzön-vízen át teljesítsék. 

A család a biztos támaszt, a hátte-
ret jelenti az életében, s mi jelenti 
a kikapcsolódást, a lazítást?
Hobbim a futball és a motorozás. 
A családunkban édesapám és a bá-
tyám is focizott, így én sem tértem 
ki a labda elől. A Kállósemjén SE 
2016-ban elnökévé választott, így 
vasárnap délutánonként, a bajnok-
sági időszakban, nekik drukkolok a 
pálya szélén.

A Nagykállói Hírmondó követke-
ző számában kinek adjuk tovább 
a válaszadás jogát az Ön által 
feltett kérdésre?
Linzenbold Máté almatermelőt kér-
dezném arról, hogy miért választotta 
ezt a kockázatos tevékenységet, amit 
mezőgazdaság rejt, illetve mi volt 
az oka annak, hogy visszaköltözött 
Nagykállóba?

A víz érték, sőt kincs Felvételi margójára

Változott a fogászati rendelés ideje

Közélet3

Az ember a kincseket leginkább 
már csak akkor szokta értékelni, 
mikor szűkében van az adott 
értéknek. Ezért jó lenne, ha a tu-
datos ember, akkor is értékelné, 
mikor még bőven van „kincse”, 
mikor még van tiszta ivóvize. 

Több mint két évtizeddel ezelőtt, 
1993-ban egy világnapot is kijelölt 
az ENSZ közgyűlése a víz ünnepé-
nek. Tették ezt azzal a céllal, hogy 
ráirányítsák az emberek figyelmét 
a mindenki számára elérhető, tisz-
ta víz fontosságára és az édesvíz 
készletek veszélyeztetettségére. 
Így lett március 22. a víz világnap-
ja, amely évről évre talán egyre 
jelesebb nap hazánkban is. 
2019-ben a világnap szlogenje: Vi-
zet mindenkinek! Ez a jelszó pon-
tosan érzékelteti, milyen nagy ki-
hívás ma a világban, hogy minden 
egyes ember számára elérhető le-
gyen a víz, a Föld lakóinak ugyanis 
1/5-e él vízhiányos területeken.
Ezen a napon minden a vízről, a 
vízi élővilágról, a természet és a 
környezetvédelem fontosságáról 
szólt a Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda tagintézményeiben is. 
-Óvodánkban a víz világnapja a 
zöld, jeles napok sorozatának az 
első tavaszi alkalma. Ilyenkor ké-
szülünk a megújulásra, a felfrissü-
lésre, arra, hogy azokat az értékeket 
összegyűjtsük, amelyek a víz köré 

csoportosíthatóak és fontosak ne-
künk – mondta Nagy Tamásné, a 
Brunszvik Teréz Óvoda vezetője. - 
Hagyományainknak megfelelően, 
óvodapedagógusaink megtervezték 
a különböző tanulási folyamatokat, 
az élmény- és tapasztalatszerzésen 
alapuló közös tevékenységeket. En-
nek keretében minden nagykállói 
óvodás ellátogatott a helyi 
vízműtelepre, ahol megismerhették 
a különböző (munka)folyamatokat. 
Megtudhatták, honnan érkezik a víz 
az otthonukba és az óvodába. Ezen 

kívül megnéztük az egyik helyi ha-
lastavat is, ahol a gyerekek megfi-
gyelhették az élővilág, a víz, a vízi 
növények és állatok együttesét. Az 
óvónők a csoportszobákban emel-
lett igyekeztek olyan ismereteket 
is átadni a gyerekek számára, ame-
lyek tudatosítják a vízfogyasztás 
fontosságát és a higiéniás szokása-
iknak az alakítását, illetve felhívták 
figyelmüket arra, hogy vigyázzanak 
környezetükre, ne pazarolják, ha-
nem takarékosan bánjanak a vízzel 
– tette hozzá Nagy Tamásné.

Kedves olvasó! Tudom, hogy nem 
mindenki fog egyetérteni velem, 
sőt lesznek akiket felháborít, de 
néhány dolgot helyre kell tenni. 
Városunkban van egy katolikus 
iskola, ahova sok szülő szeretné 
bejutatni a gyermekét, természe-
tes, mivel a legjobbat szeretnék 
nekik adni. Sokan fel voltak há-
borodva azon, hogy lelkipásztori 
ajánlást kellett kérni, amivel iga-
zolni kell az egyházzal való kap-
csolatukat. Amikor megkeresz-
telik a gyermeket, a szülőknek 
ígéretet kell tenniük, hogy gyer-
meküket jó kereszténynek neve-
lik. Sajnos a kereszteléskor már 
a legtöbb szülő nagyon halkan, 
és motyogva mondja ki az igent, 
és az ígéret legtöbbször addig tart 
amíg a templomból kiérnek. Hit-
tan órán az elsős és másodikosok-
tól megkérdeztem régen, hogy 
mit hallottak otthon a szüleiktől 
az Istenről,………azóta nem 
merek ilyen kérdést feltenni…..  
Mit is jelent, hogy valaki az egy-
ház tagja? Imádkozik, és gyerme-
két is megtanítja az Istennel való 
beszélgetésre. Vasárnapokon 
és nagy ünnepeken részt vesz a 
szentmisén, istentiszteleten, leg-
alább akkor, amikor csak teheti. 
Gyermekét is elkíséri, hiszen a 
szülők példáját fogja a gyermek 
követni.  Rendezi az egyházfenn-
tartói járulékát, hiszen a templo-
moknak is, és az egyházközsé-
geknek is van kiadása, és nem 
az állam tart fenn bennünket. A 
nagy római katolikus egyház-
községünknek kevés az  egyház-
fenntartója, így nem kell csodál-
kozni azon, hogy a templomok 
és az épületek tönkremennek, a 

többiek sajnos nem sajátjuknak, 
hanem csak szolgáltatónak tekin-
tik a keresztény közösségünket, 
az egyházat. Amikor szükség 
van ránk jönnek,mindenből a 
legjobbat akarják, tele vannak 
elvárásokkal, és eltűnnek. Saj-
nos szolgáltatásnak tekintik a 
katolikus iskolát is, pedig aki 
oda akarja járatni a gyermekét, 
annak sok áldozatot kell hoznia, 
vállalnia kell, hogy jó példát ad 
gyermeke felé. Gyermeke emelt 
óraszámban fogja tanulni a hit-
tant, és osztályozva is lesz be-
lőle. Felvállalja, hogy egyháza 
felé rendezi a kapcsolatát, anyagi 
oldalról is. Gyermeke vasárnapo-
kon és kötelező ünnepeken részt 
vesz a szentmiséken, és ezeket 
igazolni is kell neki. A szentsé-
gekben részesülni fog, hiszen mit 
ér a hittantudás, ha a kegyelmi 
életet elzárjuk tőlük. Az iskolá-
ban a vallásos rendezvényeken, 
és az egyház életében is részt 
kell venni.  Szülői értekezleteken 
is ott kell lennie, és érdeklődnie 
kell gyermeke előmeneteléről, 
viselkedéséről. Az a szülő aki 
nem teszi ezt meg, nem jár a 
szülői értekezletre, nem tarja a 
kapcsolatot az osztályfőnökkel, 
az a gyermekét csak tehernek 
érzi, és sajnos ki kell mondani: 
nem szereti igazán a saját gyer-
mekét, mert nem érdekli a jövő-
je, mindegy neki milyen ember 
válik majd belőle. Tudom, még 
kezdeti időszakban van az isko-
la, és minden kezdet nehéz, de 
amit adni tud a jövőben, az min-
den szempontból értékes, és ezt 
mindannyian tudjuk. 

Ruszki Gábor plébános

Dr. Kugler Viktória a 3. számú fogorvosi körzet fogszak-
orvosa ezúton is tájékoztatja a Tisztelt Betegeket, hogy 
2019. március 31-én megszűnt a korábbi, Dr. Szabó Eri-
ka fogszakorvos általi helyettesítése. 
2019. április 1. napjától az alábbi időpontban fogadja a 
betegeket: 

Hétfő, csütörtök: 8.00-14.30 óráig
Kedd, szerda: 8:00-14.00 óráig
Péntek: 8.00-13.00 óráig,

A kedd délutáni acut betegek ellátását a kérelem alapján 
Dr. Csiszár Mónika végzi el saját rendelőjében.

Tiszta vizet mindenkinek!
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FELNŐTT SZéPiRoDALoM
A szív imái / Lorna Byrne
Bizalmi kérdés / Penny Vincenzi
Bori palacsintát süt / Liane Schneider 

FELNŐTT SZAKiRoDALoM
Falu és família / Vas János

Mozaikok a 75 éves Magyar Nemzeti Bank 
történetéből / Vas János
GyERMEK- éS iFJúSáGi iRoDALoM
Cseresznyeliget titka / Wéber Anikó
Randikatasztrófák / Chloe Seager
Olina és a varázsszirmok / Mechler Anna

A Ratkó József Városi Könyvtár könyvajánlója

olvasói levelek 

Újabb illegális szemétlerakót 
számoltak fel

Te szedd Nagykálló! Április 11. a magyar  
költészet napja

Köszönet

Nagykálló határában, az Újfehértói 
út mentén márciusban ismét sze-
métlerakót számoltak fel az önkor-
mányzat munkatársai. A területet 
alig két hónapja tisztították meg az 
illegálisan elhelyezett hulladéktól, 
de vannak, akik költséghatékonyan 
újra itt szabadultak meg a szeme-
tüktől. Tehát nem egyedi esetről van 
szó, az önkormányzat munkatársai 
folyamatosan számolják fel ezeket 
az illegális lerakókat. Nagykállóban 
is állandó problémát jelent az sze-
mételhelyezés, ezért a jövőben tér-
figyelő kamerákat is kihelyeznek 

ezekre a területekre. De kérik a 
jószándékú emberek segítségét is a 

gátlástalan szemetelők cselekedeté-
nek felderítéséhez. 

A megye több településéhez 
hasonlóan, Nagykálló is kivette 
részét az idei Te Szedd akcióból. 

Március 20-án a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola és 
Gimnázium előtt gyülekeztek az ön-
kéntesek: civil szervezetek és oktatá-
si-nevelési intézmények képviselői, 
valamint a Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium tanulói. Az útbaigazítást 
követően egyszerre több helyszínen 
zajlott a szemétgyűjtés, így rövid idő 
alatt több zsák hulladékot gyűjtöttek 
össze. Ezen a napon az általános is-
kolások is gyűjtötték a mások által el-
szórt szemetet az oktatási intézmény 
körül és a környező utcákban. Ennek 

köszönhetően a város több pontját 
tisztították meg, mert annak ellenére, 

hogy az önkormányzat munkatársai 
a bel- és külterületeket is folyama-
tosan takarítják, rendszeresen kerül 
szemét a kukák és az utak mellé…
A Te Szedd akcióhoz másnap a Ko-
rányi Frigyes Görögkatolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium diákjai 
is csatlakoztak, tanáraikkal Bodnár 
Károlynéval és Lelesz Lászlóval, 
a Széchenyi út és a vasútállomás 
környékén gyűjtötték az eldobált 
szemetet. A diákok elmondták: jó 
érzés, hogy egy picit szebbé és job-
bá tehették környezetüket.

József Attilára emlékezve, április 
11-én, születése napján ünnepeljük 
a költészet napját. Minden évben 
irodalmi előadásokon, könyvbe-
mutatókon, versenyeken és koncer-
teken tisztelegnek – főként fiatalok 
- a magyar líra előtt. Nem csak Bu-
dapest, hanem a vidéki városokban 
is, a határokon túl és az iskolai fel-
adatokban is helyet kapott ez a nap. 
Leginkább csak verses előadásokat 
hallhatunk József Attila és más 
költők műveiből. 
József Attila akkor született meg 
országosan elismert költőként, 
amikor Balatonszárszón kiállítot-
ták a róla szóló hivatalos halotti 
bizonyítványt. A kor- és pályatár-
sak többsége csak a bulvárszenzá-
cióként tálalt halálhír után döbbent 
rá, milyen kivételes életművet 
alkotott ez a mindaddig csak „jó 
költő”-ként számon tartott, zavar-
ba ejtően sokféle hangon meg-
szólaló, ezért gyakran félreértett 
posztumusz fölfedezett zseni, 
akinek életútját kisgyermek kora 
óta váratlan veszteségek, lelki tra-
umák, különös fordulatok szegé-

lyezték, s aki egyéni szenvedése-
iből egyetlen érvényű költészetet 
teremtett. Nincs a földön nagyobb 
művész, sem az élők, sem a holtak 
között. Soha nem volt még költő, 
aki nyelvvel ily’ csodát művelt 
volna. Néha nyelv és érzés, eszköz 
és cél, szándék és kifejezés döb-
benetesen egy. Valahányszor egy 
szót használ, az más szint, mint a 
közbeszédben valami varázst, erőt 
vagy bájt, zengést vagy selypítést 
jelent.
Sok kudarc érte az életben, rövid 
ideig tudott képességeihez mél-
tó életkörülményeket teremteni 
magának. A magány és a szeretet 
hiánya, a teljes emberi élet vágya, 
az élet összes fájdalma alkotja köl-
tészetének gondolatiságát. Halála 
előtt felteszi magának ezt a kér-
dést: ki volt, és volt-e egyáltalán 
értelme az életének?
Az utolsó versében megfogalmaz-
za a sok keserűség és feleslegesség 
felismerését. „Íme hát megleltem 
hazámat,…” Ő volt maga a ma-
gyar nyelv.

Szakos András

Még januárban látogattam el a 
Nagykálló Kincsei kiállításra. 
Egyedüli csendességemben néz-
tem végig az alkotások gyönyörű-
ségét. E lenyűgöző csodálatomban 
különös érzés, titkos sejtelme érin-
tett, mely találkozik e tárgyakban 
az Isteni az emberivel.
Bennük van a teljesség.

A kitartó munka, az idő, az ügyes-
ség, a türelem, az egyszerűségük-
ben a nagyszerűség. A szépség, az 
öröm, a szív és a lélek békessége 
és harmóniája és a szeretet. Ezek 
az alkotások értéket képviselnek 
városunkban. Köszönöm a szép 
élményt!

Magyar Lászlóné

Kilencvenedik születésnapjuk alkalmából Juhász Zoltán polgármester úr két városlakót köszöntött a közelmúltban. Az ajándékok és jókívánságok mellett orbán Viktor miniszterelnök 
szépkorúaknak szóló emléklapját is átadta az ünnepelteknek.

isten éltesse jó egészségben a szépkorú városlakókat!

Szépkorú városlakókat köszöntöttek Nagykállóban
Szintén március elején köszöntötte a 90 éves 
Tóth Miklósnét (született: Nyeste Máriát) 
Juhász Zoltán polgármester. Marika néni 
szellemileg frissen és jó kedvvel fogadta a 
városvezető látogatását, akinek felelevení-
tett néhány emléket a múltból. Az ünnepelt 
elmesélte azt is, hogy Kállósemjénben, Kis-
cserén látta meg a napvilágot, akárcsak négy 
testvére. Fiatal korától a mezőgazdaságban 
dolgozott családjával.
Szerető férjével 1950-ben kötötték össze 
életüket, 22 éve lett özvegy. Négy gyerme-
kük született – két lány és két fiú -, később 
kilenc unoka, tizennyolc dédunoka és egy 
ükunoka érkezett a családba.  Marika néni 
azt mondja, hogy szerinte a hosszú élet a te-
vékeny, sok munkával teli éveknek köszön-

hető, amelyekben volt jó is, rossz is, szép és 
csúnya is. 

Otthonában köszöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Koltai Mihálynét (született: Tóth 
Ágnest) Nagykálló Város polgármestere, Ju-
hász Zoltán és a Polgármesteri Hivatal mun-
katársa, Domokos Árpádné. A jeles eseményt 
családja körében is megünnepelték, meglepe-
tésekkel és virággal köszöntötték születésnap-
ján az idős hölgyet. A pezsgős koccintás és a 
torta felvágása után megtudtuk, hogy Ági néni 
Nagykállóban született egy négygyermekes 
családba. Már nagyon fiatalon elkezdett dol-
gozni, később a bölcsődében vállalt munkát, 
sokat dolgozott. 1984-ben ment nyugdíjba, de 
utána is aktív maradt. Férjével 1951-ben kö-
töttek házasságot, akivel két gyermeket nevel-
tek fel, Ilonát és Mihályt. Két unokája és két 
dédunokája született. Ági néni sok munkával 

töltött évei után szerető családja körében tölti 
mindennapjait. Ma sem unatkozik, napilapokat 
olvas, illetve szereti a tanulságos mesés, törté-
neteket is. 
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Szívderítő zenei élményben volt 
részük azoknak, akik  ellátogat-
tak a Cantarella Kórus estjére, 
melynek ünnepeltje és főszerep-
lője az immár 25. esztendejét 
betöltött énekkar volt.

A zenét kedvelő közönséggel, egy-
kori kórustagokkal, hozzátartozók-
kal telt meg a nagykállói Sántha 
Kálmán Szakkórház lovagterme 
március elején, ahol a 25 éve együtt 
éneklő Cantarella Kórus tagjai kon-
certtel ajándékozták meg a hallga-
tóságot.
- Nagy öröm számunkra, hogy im-
már 25 éve, mint közösség tudunk 
létezni - mondta az ünnepi esemé-
nyen Bódi Viktória karnagy, majd 
megosztotta a közönséggel azt is, 
hogy tavaly nyáron harmadik CD 
lemezünket is elkészítették. - A ju-
bileum jegyében 25 kórusmű került 
fel a lemezre, amelynek bemutató-
ját tartjuk ma este. A hanghordozó-
ra azok a (kórus)művek kerültek, 
amelyek a kedvenceik és örömmel 
énekeljük egy-egy fellépés alkal-
mával.
Ezt követően Nagykálló Város Ön-
kormányzata nevében Oroszné dr. 
Nagy Matild alpolgármester asz-
szony megnyitotta az ünnepi ren-
dezvényt. Beszédében köszönetet 
mondott a Cantarella Kórus tagja-

inak a város kulturális életében be-
töltött szerepükért.
-Az elmúlt évek során nem volt 
olyan felkérés, amelynek ne tet-
tek volna eleget. Magas művészi 
színvonalú, igényes munkájukat az 
önkormányzat kulturális kitünteté-
sekkel ismerte el, úgymint Ámos 
Imre-díj, Nagykálló Kultúrájáért-
díj. Reméljük, hogy a jövőben is 
nagyon sok koncerttel örvendez-
tetik meg a nagykállói közönséget 
– mondta Nagykálló alpolgármes-
tere, Oroszné dr. Nagy Matild.
Mindezek után a gyönyörű zene-
számok egymásutánját itt-ott egy-
egy kedves köszöntés szakította 
meg a mintegy két órás koncerten. 
-„A hangszer a kevesek, kiváltsá-
gosak dolga. Az emberi hang, a 
mindenkinek hozzáférhető, ingye-
nes és mégis legszebb hangszer” 
– írta Kodály Zoltán egy zenei fo-
lyóiratban. Amikor 1993-ban meg-
alakultunk, mi is olyam közösségre 
vágytunk, ahol az éneklés örömét be 
tudjuk cserkészni a hétköznapokba. 
Mivel a kórust óvodapedagógusok 
alapították elsődleges célként fogal-
maztuk meg, hogy a 3-7 éves kor-
osztálynak művészi, zenei élményt 
nyújtsunk, s ezt az üzenetet a gyere-
keken keresztül a szülőkhöz is szeret-
tük volna eljuttatni – mondta Pappné 
Zsoldos Judit, a Cantarella Egyesület 

elnöke az eseményen. - Hamar ráta-
láltunk a saját utunkra és a megfele-
lő emberre a kórus vezetésére, Bódi 
Viktória személyében. Viki igényes 
szakmai tudásával, határozott veze-
tői ambíciójával, kitartó, követke-
zetes munkájával irányítja immáron 
negyedszázada kórusunkat.
Kórusvezetői irányítása alatt kü-
lönleges képességekre is szert tet-
tünk: megtanultunk levegővétel 
nélkül énekelni sorokat, néha egész 
dalokat. A zene örömforrássá vált 
életünkben, a kóruséneklés közös-
ségformáló erő is lett – mondta a 
Pappné Zsoldos Judit, aki beszélt 
arról is, hogy - a karvezető mellett 
- egy másik kiváló szakembert is 
találtak: Jeneiné Právicz Juliannát, 
aki hosszú évek óta kíséri művé-
szi zongorajátékával az énekesek 
előadásait. Nagy veszteség érte az 
énekkart 2017-ben, amikor elhunyt 
Mészárosné Dohy Gizike. Hatal-
mas űrt hagyott maga után.
- Gyakran lehet arról olvasni, szá-
mos kutatás is bizonyítja, hogy mi-
nél tovább énekel egy ember, annál 
boldogabb lesz, hiszen az éneklés 
felüdít, megszépít, fellelkesít, össz-
hangba hoz, enyhíti a stresszt, sőt 
serkenti az agyműködést is. Kedves 
közönség ezért vagyunk mi ilyen 
vidámak – zárta gondolatmenetét 
Pappné Zsoldos Judit.

Boldog, aki énekel

A Korányi Frigyes Görögkatolikus 
általános iskola, Gimnázium és 
Kollégium tanulói öt emlékezetes 
napot tölthettek Lengyelországban

Októberben bukkantunk a Wacław 
Felczak Alapítvány felhívására, 
amellyel lengyelországi kirándulást 
lehetett nyerni, ráadásul 100%-os tá-
mogatottsággal. Micsoda öröm volt, 
amikor pár hét múlva pozitív választ 
kaptunk. Kezdődhetett az izgatott ké-
szülődés. 
Programunkban olyan dél-len-
gyelországi úticélok szerepeltek, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy 
a lengyel-magyar kapcsolatoknak 
és barátságnak hosszú évszázadok-
ra visszamenő hagyományai van-
nak. A legészakibb magyar várban, 
Nedecen megismerkedhettünk a ma-
gyar várurak kalandos életével, ezen 
kívül megtudtuk, mi a kapcsolat a 
meglehetősen igaznak tűnő legenda 
szerint a vár és a hatalmas inka kincs 
között. Ószandecen Kinga, IV. Béla 
magyar király lányának nyomdokain 
betekintettünk a klarissza kolostorba 
és templomba. Meglepetésként egy 
székelykaput is találtunk a közelben, 
amit Magyarország ajándékozott a 
városnak Kinga szentté avatása em-
lékére, akit a szegények jótevője-
ként, a sóbányászat védőszentjeként 
tisztelnek, és a maga által alapított 
kolostorban nyugszik. 
Krakkóban a Wawelben egy magya-
rul kiválóan beszélő lengyel idegen-
vezető minden kérdésünkre készsé-
ges és lebilincselő válaszokat adott. 
Többek között megtudtuk, hogy ha 
a székesegyház bejáratánál kiállított 
sárkánycsontok leesnek, akkor vége 
a világnak is. Szerencsére úgy tűnt, 
hogy megfelelően vannak rögzít-
ve. Ezen kívül a lengyelek szerint 
a harangnak nem nyelve, hanem 
szíve van, és ha a székesegyház fő-
harangjának szívét a bal kezünkkel 
megérintjük, akkor szerelmi kíván-
ságaink hamar valóra válhatnak. A 
Jagelló Egyetem belső udvarában 
tett séta után elhaladtunk a ház előtt, 
amely a 15-16. században az ott ta-
nuló nem csekély számú és igencsak 
jókedélyű, mulatozásra mindig kész 
magyar diáknak biztosított otthont. 
Délután Wieliczka sóbányájába 
ereszkedtünk le 380 lépcsőfokon 
135 m mélységbe, ahonnan egy bá-
nyaliftbe bezsúfolódva értünk újra a 

felszínre. Ez a halálfélelemben eltelt 
száguldás kettős hatású volt: egyesek 
éppen ezáltal győzték le liftfóbiáju-
kat, mások életük legborzalmasabb 
45 másodpercét látták az útban.
Debnó várában, Wesselényi Fe-
renc egykori birtokán hosszasan 
időzött Balassi Bálint is. A 48-as 
hősökről a legmagyarabb lengyel 
városban, Tarnówban emlékez-
tünk meg. Nagykálló testvérvárosa, 
Limanowa határán egy domb tetején, 
a jablonieci temetőben áll egy külön-
leges és magával ragadó emlékhely, a 
9. Nádasdy huszárezred elesettjeinek 
emlékműve. Gyóni Géza Csak egy 
éjszakára… című költeményének 
meghallgatásával emlékeztünk meg 
az első világháborúban elhunyt ma-
gyar hősökről.  
Auschwitz-Birkenau az alapos felké-
szítés ellenére is mélyen megrendített 
bennünket, különösen, amikor meg-
tudtuk, hogy Nagykállóból közel ezer 
ember lelte halálát a megsemmisítő 
tábor gázkamráiban, valamint, hogy 
az első rabszállítmány Nyíregyházá-
ról indult Auschwitzba. A nap dél-
utánja a kedves kisváros, Wadowice, 
II. János Pál pápa szülőföldjének 
felkeresésével telt. A nap fénypontja 
volt, amikor a pápa kedvenc sütemé-
nyét, a tojáslikőrrel ízesített krémest 
megkóstoltuk. Megtudtuk, annyira 
szerette, hogy egyszer fogadásból 
egy ültő helyében 18-at evett meg 
belőle.
Az utolsó napon a hazautazást meg-
szakítottuk egy többórás zakopanei 
kitérővel. A Gubałówka hegyről, 
ahová fogaskerekűvel jutottunk fel, 
megcsodáltuk a Tátra hófödte hegye-
inek vonulatát. 
Az öt nap alatt végig éreztük a való-
ban létező és nem csak a legendák vi-
lágában felbukkanó lengyel-magyar 
barátságot, hiszen ha kiderült, hogy 
magyarok vagyunk, a légkör még 
szívélyesebbé vált. 
A kirándulást a Wacław Felczak Ala-
pítvány támogatta.
A Korányi Frigyes Görögkatolikus 

általános iskola, 
Gimnázium és Kollégium 9.A és 

11.A osztályos tanulói

A 2019. március 21-én megrendezett 
III. Országos Középiskolai Rendé-
szeti Csapatverseny régiós válogató-
versenyén 17 csapat közül a legered-
ményesebb lett a Mátészalkai SZC 
Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma. 
A végzős diákok a rendvédelem te-
rületeit érintő elméleti és gyakorlati 
feladatok teljesítésével bebizonyí-
tották, hogy az iskolában magas 
szintű szakmai képzés folyik.
A verseny kétfordulós komplex csa-
patverseny. Legközelebb áprilisban, 
az országos döntőben szoríthatunk a 
nagykállói csapat sikeréért.
Versenyzők: Farkas Regina, Láng 
Anna, Lakatos Attila, Nyeste Alex
Felkészítő tanár: Pallai János

Öt felejthetetlen nap 
Lengyelországban

Újabb Budais siker

Polonica Varietas – ötnapos osztálykirándulás Lengyelországban

Az eredményes csapat tagjai felkészítő tanárukkal és az intézmény vezetőjével, 
Szabóné Lipkovics ildikóval

A Cantarella Kórus tagjai
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„Az a jó böjtölő, aki minden rossztól eltávolodik”

„Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is.” Lk 23, 39

A Föltámasztó Szeretet

A görögkatolikus egyházban már-
cius 4-én kezdetét vette a húsvétot 
megelőző negyvennapos bűnbánati 
időszak. Bizonyára sokaknak feltűnt 
már, hogy a görögkatolikus egy-
házban a nagyböjt már két nappal 
korábban elkezdődik, mint a római 
katolikus testvéreinknél, vagyis a 
hamvazószerda előtti hétfőn. A böjt 
a görögkatolikus egyházban a lelki 
felkészülés, újjászületés időszaka, 
melyet a test aszkézise tesz teljes-
sé, hogy ily módon a hívek méltóan 
ünnepelhessék majd Jézus feltáma-
dását. A bűnbánati időszak jelentő-

ségéről számos elmélkedés született 
az évszázadok folyamán, az egyik 
szent atya így fogalmaz: „Van testi 
böjt, van lelki böjt is. Az a testi böjt, 
amikor a gyomor tartózkodik az 
ételtől, italtól. A lelki böjt az, amikor 
a lélek megtartóztatja magát a rossz 
gondolatoktól, cselekedetektől, sza-
vaktól. Az a jó böjtölő, aki minden 
rossztól eltávolodik.”
A lelki böjtölés is egyfajta önmegta-
gadás, ami azt jelenti, hogy ebben az 
időszakban még inkább figyelnünk 
kell arra, hogy elkerüljük a bűnre ve-
zető alkalmakat. Szíriai Szent Efrém 

böjti imádsága pontosan fogalmazza 
meg ezt: „Életem Ura és Uralkodó-
ja, ne engedd hozzám a jóra való 
restség (lustaság), könnyelműség, 
pénzvágy és megszólás szellemét.” 
Ezzel együtt a lelki böjtben hangsú-
lyozottan megjelenik az Istenre való 
odafigyelés igénye. Szertartásaink 
hosszabbak a nagyböjt időszakában, 
több lehetőséget adva az Istennel 
való találkozásra az imádságban. 
A böjt a test önmegtagadása is, le-
mondás valamely élvezetről, de 
soha nem öncélúan, hanem mindig 
lelki célzattal. A testi böjtölés legál-

talánosabb formája az étkezésekben 
jelenik meg. Böjtölhetünk ételről 
való lemondással. A keleti egyház 
előírása szerint nagyböjt első nap-
ja és nagypéntek szigorú böjti nap. 
Ez a húsos, zsíros, tojásos ételektől 
és a tejtermékektől, vagyis az állati 
eredetű ételektől való teljes tartóz-
kodást jelenti. Az összes többi böjt 
csak a húsféléktől való tartózkodást 
jelent. Ilyen az összes nagyböjti 
szerda és péntek. Természetesen a 
hús mellett más élvezeti cikkektől 
is megtartóztathatjuk magunkat. Az 
édességről, kávéról, dohányzásról 
és egyéb fogyasztási cikkekről való 
lemondás talán sokszor nagyobb 
áldozatot jelent, mint a hústól való 
tartózkodás.
Nagyböjt hétköznapjai a bizánci rí-
tusú egyházakban aliturgikus napok. 
Ez azt jelenti, hogy ezeken a napo-
kon Szent Liturgiát nem végeznek, 
minthogy az Eucharisztia ünneplésé-
nek öröme nem fér össze a böjt bűn-
bánati jellegével. A görögkatolikus 
egyház azonban gondoskodik arról, 
hogy ne csak vasárnapokon lehessen 

részesülni a szentség vételében, ezért 
nagyböjt idején, szerdán és pénte-
ken az előre megszentelt áldozatok 
liturgiáját végzik, ami tulajdonkép-
pen vecsernye (alkonyati istentisz-
telet) szentáldozással összekötve, 
mely alkalommal az előző vasárnap 
átváltoztatott szentséget osztják ki. 
Ezt jelzi az „előszentelt” kifejezés a 
szertartás elnevezésében.
Böjti időszakban a liturgikus terí-
tőket és ruhákat is bordó színűre 
cserélik, ez a szín ugyanis a keleti 
egyházakban a vértanúság, a böj-
ti időszak áldozatvállalásának és a 
Szentlélek tüzének szimbóluma.
A húsvét titkához a nagyböjti le-
mondás nehézségén, az imádság és 
elmélkedés fáradságos útján keresz-
tül juthatunk el, de mindenért kárpó-
tol bennünket a feltámadás teljesen 
átélt öröme. 
Kívánok minden Kedves Olvasónak 
kitartást a nagyböjti erőfeszítések-
hez és nagyon boldog megérkezést 
Krisztus Urunk feltámadásához!

Lipcsák Tamás 
görögkatolikus paróchus

Meglepően veszélyes vállalkozás 
fuldokló embert menteni. A fuldokló 
ember pánikban lehet, és a pánikban 
lévő ember egyetlen célja, túlélni 
bármi áron a veszélyt, amibe került. 
Amikor tehát egy ilyen pánikoló 
fuldoklót elér a vízimentő, a saját 
életét kockáztatja. De nem a fuldok-
lóért, hanem a fuldoklóval szemben. 
Ugyanis a kétségbeesett bajbajutott 
a mélybe tolja a segítségére sietőt, 
hogy rajta megtámaszkodva a víz 
felett maradhasson. Ha nem fogad-
ja el, hogy egyszerűen bízza magát 
a mentőre, ne tegyen semmit, csak 
engedje el magát és nyugodjon bele, 
hogy megmentik, nagy eséllyel tra-
gédia lesz az eset vége.
„Ments meg minket is!…” Hány-
szor kiáltjuk ezt mi is, hittel vagy 
hitetlenül Isten felé, mintha tartozna 

nekünk ezzel. „Ments meg, Uram!” 
Nem tartozik nekünk semmivel, 
mégis megmentett. Már megtette!
Eljött, küzdött értünk az élet ten-
gerében. S mi pánikolt bűnösök 
nem fogadtuk közeledését, hanem 
felé kerekedtünk saját menekülési 
terveinkkel, ami sosem volt más, 
mint kétségbeesett kapálózás. S 
mindaddig csak éppen a víz felszín 
fölött maradunk, Jézust alányomva, 
lenyomva, elnyomva, míg el nem 
fogadjuk, hogy teljesen rá kell ha-
gyatkoznunk. El kell engedni min-
den saját megoldást, minden egyéni 
ötletet és engedni, hogy megment-
sen. 
Ne kapálózz tovább igaz tanításai 
ellen, ne nyomd a racionalizmus 
hullámai alá csodás gyógyításait, 
ne becsméreld le kereszthalála ér-

demét. Egyszerűen fogadd el, hogy 
ez nem emberi munka, hanem iste-
ni. Ne megérteni akard, a vízimentő 
sem magyarázza el, miért és hogy 
fogja meg a fuldoklót, egyszerűen 
szükséges, hogy az áldozat engedje, 
hogy működjön a szakértő. 
Mindaddig veszélyes fulladozók 
vagyunk, - önveszélyesek legelő-
ször is -, míg el nem fogadjuk, hogy 
szükségünk van segítségre. Annak 
az erejére, aki megmentő két kar-
ját kereszt szélesre kitárta, hogy 

beleférjen minden süllyedő. Nagy 
levegő és engedd, hogy működjön 
a szakértőd, az Isten! Nagy levegő 
és nem csak a felszínen maradsz, 
hanem kimenekülsz a partra! Nagy 
levegő és fogadd meg, amit mond: 
ne taposs azért, hogy jobb legyen, 
ne kapálózz megelégedetlenül, ne a 
pénzbe bízz, hogy megment, hagyd 
el a hetedik napi munkát, engedd el 
bomló házasságod romjain a büsz-
keséget, szeretetlen testvéri kap-
csolatban a haragot… Nagy levegő 

és kapaszkodj bele Krisztusba, aki 
helyetted már belefulladt a kapá-
lózásba, helyetted már meghalt. 
Neked nem kell, nem kell örökre. 
Nagy levegő és engedd, hogy a 
friss oxigénnel megtelt tested, friss 
gondolatokkal nézzen a nagypén-
teki keresztre és lásd meg, az ott 
nem a vég, nem halál, hanem a te 
megmentésed! Kapaszkodj bele és 
engedd, hogy megmentsen!

Repelik Zsuzsanna Eszter 
református lelkész

Jézus nemcsak azzal mutatta meg 
szeretetét, hogy meghalt, hanem 
föl is támadt értünk. Ha részvéttel 
állunk nagypénteki keresztje alatt, 
allelujás örömmel tekintünk húsvéti 
sírjára. Úgy tekintünk rá, mint egy 
ellenségein, főleg a halálon diadal-
maskodó királyra. Alig három napig 
feküdt a sírjában, hogy azután meg-
dicsőülten örökké éljen.  Húsvétkor 
azonban nemcsak Jézus győzelmé-

nek örvendezünk. Annak is örülünk, 
amit Jézus nekünk is megígért. Va-
jon hogyan szól ez az ígéret? Így: 
„Aki bennem hisz, ha meghal is, 
élni fog…” Vajon mit jelent ez az 
ígéret? Talán mi is csak három na-
pig fekszünk a sírban? Tudjuk, nem 
így történik. Föltámadásunkra vár-
nunk kell a világ végéig. Erről pedig 
senki sem tudja, mikor következik 
be. Egy azonban biztos. Isten szeret 
minket és nem csap be. Akik sze-
retnek, ezt kívánják szeretteiknek: 
Éljen soká! Isten szeretete azon-

ban hatalmasabb minden embe-
ri szeretetnél és ő ezt mondja: 

Éljetek örökké! Az ő szeretete pá-
rosul mindenhatóságával és ez ga-
rantálja számunkra az örök életet. 
És, hogy milyen erő rejlik a szere-
tetben, arról szól egy beteg kisfiú 
története. Daganatot fedeztek fel 
nála, és sajnos már utolsó stádium-
ban, így az orvosok azt javasolták 
a szüleinek, hogy vigyék haza a 
gyermeküket, mert nem tudnak se-
gíteni rajta. A kisfiú megsejtette, 
hogy milyen komoly az állapota, 
így azt kérte, hogy tegyenek közzé 
az újságban hirdetést, kérjék meg az 
olvasókat, hogy gondoljanak rá és 
írjanak neki képeslapot. Kérése tel-

jesült, néhány hónap alatt több száz 
képeslapot, levelet és csomagot ka-
pott. A szeretetnek ez a megnyilvá-
nulása olyan nagy hatással volt a be-
tegségére, hogy a fiú meggyógyult. 
Gyógyulása hírét leközölte az újság, 
benne a kisfiú vallomását: annyian 
szerettek, hogy nem halhattam meg! 
Lám, milyen erő, életmentő 
erő rejlik az emberi sze-
retetben. Ám ennél 
is hatalmasabb az 
Isten szeretete. 
Erről tett tanú-
ságot Jézus, 
amikor meg-

halt és föltámadott érettünk. Ezért 
éneklünk húsvét ünnepén örvende-
ző alleluját! 
Mindenkinek áldott, allelujás hús-
vétot kívánok!

Ruszki Gábor 
római katolikus pap

Április 14. családi istentisztelet a 7. évfolyam  
szolgál
Április 15-17. húsvéti kisállat simogató a parókia 
udvarán

Április 18. nagycsütörtök esti alkalom
Április 19. nagypéntek 17:00 óra Passió 
Április 21. feltámadás hajnali úrvacsorás  
istentisztelet

A Református Egyházközség alkalmai:

Nagyhétfő, Nagykedd,  
Nagyszerda (április 15-16-17.)
17.30  Előszenteltek Liturgiája. 

Gyónási lehetőség.
Nagycsütörtök (április 18.)
17.30  A 12 kínszenvedési  

evangélium
Nagypéntek: (április 19.) 

8.00 Királyi imaórák
17.30  Nagy alkonyati istentiszte-

let (Sírbatétel, körmenet)
Nagyszombat:
8.00 Jeruzsálemi utrenye
17.30  Nagy alkonyati istentiszte-

let Szent Bazil Liturgiájával
21.00 Feltámadási szertartás 

gyertyás körmenettel.
Húsvét vasárnap
9.00  Szent Liturgia,  

Pászkaszentelés.
Húsvét hétfő 
9.00 Szent Liturgia 
Húsvét kedd
9.00 Szent Liturgia

Szertartások és programok rendje a nagykállói templomban 
2019. Nagyhét, Húsvét
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A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!

A Családi klub szervezése az EFOP-1.5.3-16-2017-00041  
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című projekt keretein belül valósul meg.   

CSALÁDI KLUB 
NAGYKÁLLÓBAN

Nagykálló Város Önkormányzata  
és a Nyolcadiknap Egyesület

MINDEN PÉNTEKEN 18 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG 
CSALÁDI KLUBOT SZERVEZ

Nagykálló-Harangodon

hogy közösen találjun
k megoldást 

az esetleges nehézsé
gekre

AMIT NYÚJTUNK:
-  segítség a családdá válás folyamatában, a gyermeknevelés 

útvesztőiben
- pszichológus, pénzügyi szakértő tanácsadása
- álláskeresési tréning
- kézműves foglalkozások stb. 

Ifjúsági klub

Az Ifjúsági klub szervezése az EFOP-1.5.3-16-2017-00041  
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című projekt keretein belül valósul meg.   

Nagykálló Város Önkormányzata és a Nyolcadiknap Egyesület 

minden szombaton 10 és 11 óra között
IFJÚSÁGI KLUBBOT szervez 

Nagykálló-Harangodon

Ha keresed a helyed a világban gyere el,  
közösen megtaláljuk!

Ha válaszokat vársz a kérdéseidre,  
itt megkaphatod!

A klubban előadásokkal,  
tanácsadással várunk minden fiatalt!

Tartunk drogprevenciós és önismereti tréninget
Segítünk a pályaválasztásban, álláskeresésben        

Ha kreatív vagy kézműves foglalkozáson  
is részt vehetsz

A Szabadidősport és Természet-
barát Egyesület (SZATE) szerve-
zésében március 9-én teremlabda-
rúgó mérkőzésen köszöntötték a 
nagykállói kapuslegendát, Kerezsi 
Lászlót, akit a városban Cali bá-
csiként ismernek. A Városi Sport-

csarnokban az ünnepelt tiszteletére 
a SZATE és egy budapesti csapat 
játszott barátságos meccset, majd 
a résztvevők felköszöntötték a 90. 
évét betöltő hálóőrt. A rendezvényt 
Torma László, a SZATE titkára 
hívta életre.

A legendás kapust köszöntötték
Az ünnepelt kapuslegenda, Cali bácsi Torma Lászlóval

Fedor Mihályné (Szakolyi út)
Hepp János (Jókai M. út)
Kukucska János (Szakolyi u.)
Vonza Andrásné (Bátori út)
Vadócz Ferenc István (Kállai É. u.)
Somogyi András (Krúdy Gy. u.)
Csomány Imre (Tulipán zug)
Fodor János (Korányi F. út)
Sveda György (Kisharangodi út)

ELHUNYTAK  
2019. március

Március 15-én 14. alkalommal 
szervezték meg az utcai futóver-
senyt Nagykállóban.

Idén is több mint százan indultak a 
már hagyományos sporteseményen. 
A Szabadidősport és Természetbarát 
Egyesület (SZATE), Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata és a Nagykállói 

Közhasznú Nonprofit Kft. által meg-
tartott rendezvényre az óvodástól, az 
iskolásokon át a felnőtt korosztályig 
neveztek és indultak a futók, a kb. 
800 méter hosszú távon. A szervezők 
minden korcsoportban az első három 
helyezettet díjazták.
Nagykálló Város Önkormányzata a 
rendezvény megtartására az EFOP-

1.5.3-16-2017-00041 azonosító szá-
mú Humán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és a térségben című 
projekt keretében nyert 
támogatást.

Ünnepi futóverseny

Óvodás lány: 
1.: Szabó Léna
2.: Szőgyéni Dorka
3.: Nagy Norina Csenge
Óvodás fiú: 
1.: Rátonyi Tamás
2.: Radiczki György
3.: Simon Balázs
általános iskolás alsós lány: 
1.: Zolnai Eszter
2.: Nagy Dóra
3.: Simon Nóra
általános iskolás alsós fiú: 
1.: Vass György
2.: Trella Marcell
3.: Tóth Tamás

általános iskolás felsős 
lány: 
1.: Berettyán Csilla
2.: Csekk Beáta
3.: Trella Eszter
általános iskolás felsős fiú: 
1.: Szőgyéni Ádám
2.: Szabolcsi Vince
3.: Menyhárt Dávid
Középiskolás lány:
1.: Berettyán Anna
2.: Mozga Dorina
3.: Rostás Dóra
Középiskolás fiú:
1.: Pazonyi György
2.: Havasi Dániel
3.: Nagy Richard

Felnőtt nő 21-35 évesek:
1.: Pazonyi Réka
2.: Dobos Petra
3.: Simonné Molnár Gabriella
Felnőtt férfi 21-35 évesek: 
1.: Farkas Lajos
2.: Simon József
3.: Simon Tamás
Felnőtt nő 36-45 évesek:
1.: Nagy Éva
2.: Balogh Erika
3.: - - - - - - - - - -
Felnőtt férfi 36-45 évesek: 
1.: Szőgyéni Gábor
2.: Szőgyéni Zsolt
3.: Pócsi Attila

Felnőtt nő 46-55 évesek:
1.: Szabolcsiné Morvai Katalin
2.: Havasiné Marsi Zsuzsa
3.: Pazonyi Judit
Felnőtt férfi 46-55 évesek: 
1.: Kovács Gábor
2.: Szabolcsi Attila
3.: Kozma Miklós
Felnőtt nő (56 felett): 
1.: Horváth Jánosné
2.: Radeczkiné Szendrei Gyön-
gyi
3.: - - - - - - - - - - - 
Felnőtt férfi (56 felett): 
1.: Tátrai József
2.: Horváth János
3.: Farkas Lajos

Ünnepi futóverseny helyezések:

Hirdetését kényelmesen, otthonról 
is elküldheti a Nagykállói Hírmondó 

szerkesztőségébe:
nagykalloihirmondo@gmail.com  

e-mail címen.
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. április 15. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. április 28-án jelenik meg.  

Lapzárta: 2019. április 15.

Szeretettel gratulálunk 
BoGáR ANDRáS 

és 
DANKÓ KATALiN 

55. házassági évfordulójához, 
kívánunk még nagyon sok 
boldog együtt töltött évet!
Andris, Andriska, Erika, 

Enikő

KISZÁMÍTHATÓ  
MEGOLDÁS  

FÉSZEKRAKÁSHOZ

Takarék Otthon  
Lakáshitel

Lakást vásárolna?  
Felújítaná vagy bővítené otthonát? 
Nem jogosult az állami támogatásra? Igényeljen 
Takarék Otthon Lakáshitelt kedvezményekkel!

Keresse a piaci kamatozású Takarék Otthon Lakáshiteleket, 6 hónapra, 5 vagy 10 évre rögzített kamatozással  
a Takarék Csoport értékesítési hálózatában!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes 
vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét – a pontos összeg ismeretének hiányában – a THM 
nem tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 
a 2019. február 01. napjától hatályos irányadó kondíciók alapján. A THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények 
mértéke befolyásolja. Kérjük, a hitelfelvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitelek pontos kondícióiról! 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Otthon 
Hitelek 3 kamatozási típusára vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési 
Feltételeiben találhatóak, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és a www.takarekcsoport.hu  
weboldalon érhet el. További részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz. A Takarék Otthon Hitel a  
www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

THM:

2,61%– 
8,13%

www.takarekcsoport.hu

Takarek_Csoport_OtthonLakashitel_157x204mm_febr.indd   1 2019-02-06   08:48:21

i N G A T L A N

Nagykállóban, frekventált helyen, 
önálló 1,2 ha gyümölcsös pincetá-
rozóval eladó. (Telephelynek ki-
váló.) Telefon: +36 30 836 2775

Nagykálló, Nagybalkányi út 

87. sz. alatt kb. 500 □-öl kert 

művelésre kiadó.  Telefon:  

+36 20 492 9119

Nagykálló, Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 
2100 nm-es zártkerti ingatlan el-
adó. A telekhatáron villany van.  
Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
+36 30 955 3653
Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, 
fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű 
(gáz, vegyes tüzelésű kazán), fel-
újítást igénylő, régi típusú, kertes 
családi ház eladó. Telefon: (42) 
264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykállóban 1360 nm építési te-
lek gyümölcsfákkal - bekerítve – 
eladó. Telefon: +36 30 259 2700

E L A D á S - V é T E L

Kombi babaágy pelenkázó szek-
rénnyel, leesés gátlóval és ifjúsá-
gi ágy egyben – matraccal –eladó.  
Telefon: +36 20 242 4566
M30-as rekesz nagytételben el-
adó. Telefon: +36 30 836 2775
Eladó háztáji kézi kocsi, kuko-
ricamorzsoló, 200 l termény-
tároló kád (vastag lemez), 43-
as bélelt férficsizma. Telefon:  
+36 70 237 2244

Nyúltartásra alkalmas ket-
recek eladók. Telefon:  
+36 20 492 9119

Eladó új Bosch PVS 20-2307 
2000W sarokcsiszoló. Alig hasz-
nált Pedrollo PUMP JSW 10 m 
1020W 85 l/min hegesztő állítha-
tó. Telefon: +36 30 642 1302

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli 
motor váltóval, láncos szecska-
vágó, mérleg (5 mázsáig mér), 
nagyteljesítményű elektromos 
kukoricamorzsoló. Érdeklődni le-
het: naponta 18 óra után. Telefon: 
(42) 264 396

Eladó korongfűrész tengely, egy-
hengeres benzinmotor, keverő-
tárcsás mosógép, tölgyfa, kiska-
zettás ajtó, lovas eke, elektromos 
fűnyíró, japán táskapermetező, 
rotációs kapa, kültéri, sárgaréz 
teraszlámpák, süldő házinyúl. Te-
lefon: (42) 797 042

Gipszkartonozás
Bútorkészítés
Üvegezés
Redőny- és szúnyogháló szerelés


