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Megalakult a képviselő-testület
Október 28-án megalakult 
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019-2024-es 
önkormányzati ciklusra.

Nagykállóban október 18-án tettek 
esküt a megválasztott önkormányzati 
képviselők és a polgármester, s ekkor 
vehették át megbízólevelüket Nagy 
Tibor Józsefnétől, a Helyi Választási 
Bizottság (HVB) elnökétől. 
Az eseményen elsőként a HVB el-
nöke ismertette az eredményeket. 
Elmondta, hogy az október 13-án 
lezajlott helyi önkormányzati képvi-
selők és a polgármester választásakor 
Nagykálló Városban 7 915 fő szere-
pelt a névjegyzékben, közülük 4 149-
en jelentek meg a szavazáson. A 
polgármesterjelöltekre leadott 4 064 
érvényes szavazatból 1 842 voksot 
Horváth Tibor (független) kapott, így 
ő lett Nagykálló első embere, kihí-
vói Juhász Zoltán (FIDESZ-KDNP) 
1654, Trefán Jánosné (független) 295, 
Kovács György (DK – Párbeszéd 
– Mindenki Magyarországa – Mo-
mentum - LMP) 275 szavazatot sze-
reztek. Az egyéni listán megválaszt-
ható képviselők száma nyolc volt, így 
mandátumhoz jutott: Sőrés László 
(FIDESZ-KDNP - 1 309), Orosz Mi-
hály Zoltán (független - 1 273), Papp 

László (független - 1 269), Oroszné 
dr. Nagy Matild (FIDESZ-KDNP - 
1 226), Vislóczki Zoltán (független 
- 1 153), Bereczkiné Pápai Margit 
(FIDESZ-KDNP - 1 137), Tóth Zol-
tán (FIDESZ-KDNP - 1 135) és Bu-
sák Sándor (független - 1 126).
Nagykálló Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének ünnepélyes 
alakuló ülését október 28-án tartot-
ták. Az érdemi munkát két kötelező 
feladat teljesítésével kezdte a testü-
let. Az ülésen a képviselők tárgyal-
ták a testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását, mely-
ben - többek között – szerepel, hogy 

ebben a ciklusban négy bizottság 
segíti majd a képviselők munkáját: 
a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, a 
Városstratégiai Bizottság, az Oktatá-
si és Kulturális Bizottság, valamint 
a Sport Bizottság. Ezt követően az 
alpolgármesterek személyére tett ja-
vaslatot a város vezetője, Horváth Ti-

bor, megnevezve a helyhatósági vá-
lasztáson a két legtöbb voksot szerző 
képviselőt: Sőrés Lászlót és Orosz 
Mihály Zoltánt, azonban utóbbi visz-
szautasította a jelölést, így a képvise-
lők Sőrés Lászlót választották meg 
Nagykálló Város társadalmi megbí-
zatású alpolgármesterének.

Nagykálló Város Önkormányzat újonnan megválasztott polgármestere és képviselő-testülete

Az alakuló ülésen Horváth Ti-
bor, Nagykálló újonnan megvá-
lasztott polgármestere ismer-
tette városvezetői programját 
is. Többek között erről, illetve 
új tisztségéről, elképzeléseiről, 
terveiről, feladatairól, továbbá 
motivációjáról, a választáson 
történő indulásáról is kérdeztük.

Az utóbbi időben egyre erősebb lett 
a saját véleményem a városüzemel-
tetés egyes területeit illetően. Úgy 
gondoltam, ezt másként, jobban, 
nagyobb lendülettel, hatékonyab-
ban kell végezni. Azt tapasztaltam, 
hogy elődöm, Juhász Zoltán – ér-
demeit nem kicsinyítve - belefáradt 
a városvezetésbe. Sőt, a lakosság 
számára is úgy tűnt, mert munkája 
kezdetén túl magasra tette a lécet. 
Kezdetben intenzíven fejlődött a 
város, sok olyan beruházás valósult 
meg – például utak, csapadékvíz-, 
szennyvízelvezető rendszerek épí-
tése, közintézmények kialakítása, 
felújítása stb. - amelyek lényegé-
ben megalapozták a város jövőjét, 
amiben természetesen vitathatatlan 
érdemei vannak a település korábbi 
vezetőinek, Fodor Jánosnak, Terdik 
Jánosnak és a képviselő-testületek 
tagjainak. Most pedig elérkezett az 
az időszak, amikor üzemel a város, 
tehát a részletek kapnak nagyobb 

hangsúlyt: a városszépítés, a mo-
dernizálás, s én ebben szeretnék 
szerepet vállalni.

Konkrétan mely területekre 
gondol, amelyeket más szemlé-
lettel, lendületesebben szeretne 
irányítani, fejleszteni?
Szeretném elérni, hogy Nagykálló 
gazdaságilag hatékonyabb, ver-
senyképesebb legyen, hogy az 
önkormányzati cégek nyereséget 
termeljenek, racionalizálni kell 
működésüket. Gazdasági szem-
pontból nagyon fontos, hogy a 
jövőben csak olyan kiírásokra pá-
lyázzunk, amelyek ténylegesen a 
város érdekét szolgálják, fenntar-
tásuk, üzemeltetésük pedig nem 
ró plusz terhet az önkormányzatra. 
Lényegesnek tartom, hogy segít-
sük a helyi vállalkozásokat, pél-
dául egy-egy beruházás, fejlesztés 
megvalósításakor előnyt élvezze-
nek. Az ipari parkkal kapcsolatban 
szeretném eléri, hogy a területre 
valóban magas létszámot, több 
munkavállalót foglalkoztató vál-
lalkozások települjenek be.
Az infrastruktúra tekintetében az 
utak, járdák kezelése folyamatos, 
de van még hova fejlődni, a jö-
vőben elsősorban a karbantartásra 
kell nagyobb hangsúlyt fektetni. 
Nagy kihívás lesz télen a közterüle-

tek tisztítása, síkosságmentesítése, 
mert az utóbbi években voltak itt 
hiányosságok, nehézségek. Szintén 
nagy probléma az illegális szemét 
elhelyezése a város határán belül 
és azon kívül is. Az elmúlt napok-
ban, ahol csak lehetett, összegyűj-
töttük a hulladékot, kiemelten a 
temető környékéről, de a probléma 
ezzel nem oldódott meg, sőt, azzal 
sem fog, ha egyesek kimennek és 
levideózzák az újabb illegálisan el-
helyezett, vagy szétszórt szemetet. 
Mert aki eddig kidobta, ezután is 
megteszi, ezért szeretném, ha több 
térfigyelő kamera kerülne ki a köz-
terekre, elsősorban a temető és a 
játszóterek környékére.
A kulturális és a sportéletünket 
is fel kell rázni. A városban meg 
kell teremteni a lehetőségét annak, 
hogy a sportolni vágyóknak – kor-
osztálytól függetlenül – erre módja 
legyen, ehhez helyet és támogatást 
biztosítunk. Meg kell állítani azt a 
folyamatot, hogy a fiatalok más te-
lepülésekre menjenek, ha sportolni 
szeretnének. A kulturális élet fel-
lendítése már valamivel nehezebb 
lesz, bár az utóbbi időben több 
sikeres pályázata is volt az önkor-
mányzatnak különböző rendezvé-
nyek megszervezésére. 

Folyatás 2. oldalon

Új vezető a város élén
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Megalakult a nemzetiségi önkormányzat

Új vezető a város élén

Faültetés a Születések parkjában

Közlemény
Folytatás az 1. oldalról

Égető probléma a Kállai Kettős 
ügye, ami jelenleg olyan helyzet-
ben van, amilyenben még nem volt 
és reméljük, hogy ezután sem lesz. 
Az együttesnek nincs jövőképe, 
„elfogytak az óvodások”, nincs 
utánpótlás. A képviselő-testület 
tagjaival és szakemberekkel erre 
megoldást kell találni.
A turizmusunkban rejlő adottsága-
inkat sem tudtuk kihasználni, ho-
lott nagyon sok lehetőség van ben-
ne, abban bízok, hogy fejlesztésére 
- Uniós, vagy hazai – forrásokat is 
lesz módunk igénybe venni.
Nagyobb figyelmet szeretnék fordí-
tani a városhoz tartozó tanyák fej-
lesztésére is, az ott élők problémái-
nak kezelésére, arra, hogy bevonjuk 
őket a város vérkeringésébe.

Hogyan értékeli a lezajlott kam-
pányt?
Nagyon sok érdekes embert ismer-
tem meg a kampány során, nagyon 
sok emberhez jutottam el: idősek-
hez, fiatalokhoz, vállalkozókhoz, 
hátrányos helyzetű családokhoz, 
stb., és mindenhonnan különböző 
impulzusok értek. A teendők listája 
így a saját és a lakosoktól érkező 
igények alapján állt össze, amely-
ben hosszabb és rövidebb távú 
célokat tűztem ki, s amelyeket a 
jövőben szeretnék megvalósítani. 
Az embereknek pedig be kell lát-
niuk, hogy a felmerülő vagy már 
meglévő problémák többségét nem 
lehet azonnal megoldani. Egyelőre 
át kell látni a rendszerben rejlő le-
hetőségeket, amihez nyilván időre 
van szükség, de dolgozunk rajta. 
Úgy gondolom a képviselő-tes-
tület tagjai is érdemben szeretné-
nek tenni a városért, az itt élőkért, 
csak maga a stílus, az eszköz nem 
egyforma, de bízok benne, hogy 
sikerül majd összekovácsolódni, 
egy egységgé válni és hatékonyan 
együtt dolgozni. 

Fel van erre készülve, hogy 
a markánsan más véleményt 
közvetítő képviselőkkel, ha nem 
is közös nevezőre jusson, de ha-
tékonyan együtt dolgozzon?
Úgy gondolom, megvan ehhez a 
képességem. Az egyik munkatár-
sam mondta: bízik abban, hogy a 
pozitív kisugárzásom, a jókedvem 
a munkámat is áthatja majd a jö-
vőben, mert volt már elég stressz, 

feszültség. Véleményem szerint 
nem kell mindig egymásnak fe-
szülni, tudomásul kell venni, hogy 
vannak olyan dolgok, amelyek 
nagyobb ráhatás nélkül is megol-
dódnak, míg egy másikért aktívan 
tenni kell. Nagyon fontos üzene-
tem, hogy nem szabad bedőlni a 
mesterséges uszításnak. Véget ért 
a kampány, új időszak kezdődött 
az életünkben, ezért teljes mér-
tékben kizártam azokat a jelensé-
geket, amelyek negatív irányba 
befolyásolnák az életemet, a mun-
kámat. Konkrétan a Nagykállói 
Civil Kontroll Facebook csoportra 
gondolok, ahol nagyon sok nega-
tívum, hazugság jelenik meg. Az 
oldal kezelője tudatosan, mint egy 
marketing szakember építi fel a 
rendszert, amelyben saját magát 
fényezi, másokat pedig gyaláz. Az 
ott megjelent bejegyzéseket álolda-
lakról turbózzák, hamis profilokról 
érkező, lelkendező kommentekkel 
generálva a feszültséget, uszítják 
az embereket. Nem könnyű, de 
ezt fel kellene ismerni mindenki-
nek. Én személy szerint nem aka-
rok ezzel foglalkozni! Végzem azt 
a feladatot, amit vállaltam, s amit 
elvárnak tőlem a nagykállóiak. 
Nem csak az a több mint 1800 em-
ber, aki bizalmat szavazott nekem, 
hanem az egész város lakossága, 
akiket nem fogok cserben hagyni. 
Idő kell ahhoz, hogy eredmények 
szülessenek, ezért kérem, hogy le-
gyenek türelemmel, mert minden 
meghozott döntésnek oka van, s rö-
videsen mindenki, vagy legalábbis 
a nagytöbbség belátja majd, hogy 
jó döntések születnek.

Független polgármesterként 
indult, a jövőben is tartja magát 
ehhez? 
Sokan tudják, hogy az előző ciklus-
ban a Fidesz-KDNP támogatásával 
indultam, s lettem alpolgármester. 
Nyilván tisztában voltam azzal, ha 
jelöltetem magam, szembe megyek 
a pártszabályzattal, s kizárnak. En-
nek ellenére úgy döntöttem, hogy 
elindulok, mert úgy éreztem vál-
tozásra van szükség a városvezetés 
tekintetében. 
Nem lettem új párt tagja, a sza-
vazók független polgármester-
ként választottak meg, így kö-
telességem független maradni. 
Természetesnek tartom ugyanak-
kor, hogy egy településvezetőnek 

kompromisszumkésznek kell len-
ni. Nem véletlenül választottam a 
kampány során azt a jelmondatot, 
hogy „Nagykállóért mindent”, 
mert tényleg minden követ meg 
kell mozgatni, minden irányba nyi-
tottnak kell lenni, hogy eredményt 
érjünk el, hogy fejlődjön a város.

Jelenleg hol tart a napi ügyek 
intézésével, az ügymenet megis-
merésével, áttekintésével kapcso-
latban?
Összességében fel kell tárnunk a 
múltat, át kell látnunk a tevékeny-
ségeket, mindamellett hogy ellát-
juk a napi teendőket. Túl vagyunk 
Mindenszentek ünnepén, halottak 
napján és úgy gondolom: helyt-
álltuk, igyekeztünk rendbe hozni 
a sírkertet és környékét, illetve a 
kiskállói temetőt. A napi feladatok 
ellátása mellett rövidesen elkezdő-
dik a református templom melletti 
parkoló építése és folyamatban van 
a már elnyert pályázatok felülvizs-
gálata, s ahol szükséges és úgy lát-
juk jónak a testület tagjaival, ott új 
közbeszerzést írunk ki. 

Mi a helyzet művelődési köz-
pont kivitelezésével, hiszen erre 
van egy megnyert pályázata a 
városnak?
Egyelőre azt látjuk, hogy ennél 
a pályázatnál a forrás és a tervek 
„nem találkoznak” egymással, úgy-
hogy egyelőre keressük a megoldás 
lehetőségét.

Jelenleg kik azok, akikre mun-
kája során leginkább támaszko-
dik, elsősorban azok az emberek, 
akik részt vettek a kampányá-
ban?
Mindenkinek meg kell adni az 
esélyt, hogy bizonyítson, ha pedig 
menet közben adódnak problémák 
és mindketten úgy gondoljuk, hogy 
ezt nem tudjuk áthidalni, akkor 
nyilván eljön a váltás ideje. Én in-
kább a rendszert szeretném jól mű-
ködtetni nem pedig személycserék-
ben gondolkodni. A kampány során 
senkinek nem tettem felelőtlen ígé-
reteket ilyen-olyan posztokra, így 
ezeket rajtam senki nem is kérheti 
számon. Kétségkívül vannak olyan 
értékes emberek, akikkel együtt 
dolgoztam, akikben teljes mérté-
kig megbízok, és ha a helyzet úgy 
hozza, akkor be tudom őket vonni 
a munkába.

A helyhatósági választást köve-
tően, október 29-én megalakult a 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat városukban.

Nagykállóban az október 13-án 
megtartott nemzetiségi önkormány-
zati képviselők választásán a roma 
kisebbség esetében történt meg a 
szavazatok leadása. A választás ki-
tűzésekor a központi névjegyzékben 
az adott nemzetiség regisztráltjainak 
száma alapján 5 fő képviselőjelölt 
szerezhetett mandátumot.
A Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat közelmúltban zajló alakuló ülé-
sén Nagy Tibor Józsefné, a Helyi 

Választási Bizottság elnöke ismer-
tette a választás eredményeit. El-
mondta, hogy településünkön a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplők 
száma 399 fő, a szavazáson 259-en 
jelentek meg, s az urnákba 255 ér-
vényes szavazólap került. Mandátu-
mot szerzett: Bogdán Zoltán (Lungo 
Drom – 117 szavazat), Hamza Ró-
bert (Lungo Drom – 114 szavazat), 
Dobó Lajos (Lungo Drom – 114 
szavazat), Hegedüs Imre (Lungo 
Drom – 108 szavazat), Balogh János 
(RPM - Roma Polgárjogi Mozga-
lom B-A-Z Megyei Szervezete – 96 
szavazat). Az eredmények ismerte-
tése után a képviselők letették hiva-

tali esküjüket, s az elnök asszonytól 
átvették megbízólevelüket. 
Az ülésen a képviselők döntöttek 
arról, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzat elnöki feladatait a jövőben 
is Bogdán Zoltán látja el, míg az el-
nök-helyettesi tisztséget Hamza Ró-
bert tölti be. Az elnök ezután ismer-
tette, hogy az újonnan megalakult 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai munkájukat az elkövetkezen-
dő öt évben is, akárcsak az előző 
ciklusban, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül végzik. Legfontosabb felada-
tuk, hogy munkájukat a település 
roma lakosságának megelégedésére, 
s azok felemelkedéséért végezzék. Mostantól öt tagja van a nemzetiségi önkormányzatnak

Lakossági tájékoztató
Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere ezúton is tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. november hónaptól rendszeres fogadó-
órát tart annak érdekében, hogy a település lakói közvetlenül, szemé-
lyesen megfogalmazhassák és elmondhassák kéréseiket, panaszaikat.

Ügyfélfogadás: Minden csütörtökön: 14.00-16.00 óráig 
Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Nagykálló Város Önkormányzata ismét szervezett faültetés tart a Születések 
parkjában. A területen utoljára 2015 őszén ültettek facsemetét a hozzátarto-
zók a családokba érkező újszülöttek örömére. Idén ősszel a 2015 novembere 
után született gyermekeknek kedveskedhetnek egy-egy facsemetével.

A faültetés időpontja: 2019. november 30.  (szombat) 10 óra. 
A faültetés helye: Születések parkja (Cuker tanya).

Akik szeretnének részt venni a programon, kérem, jelezzék az önkormány-
zat felé, legkésőbb 2019. november 25-ig személyesen a Városháza ügyfél-
szolgálatán (Kállai Kettős tér 1. földszint), vagy a www.nagykallo.hu  vagy 
a https://www.facebook.com/nagykallo.hu oldalakon. 
A facsemetéket Nagykálló Város Önkormányzata vásárolja és ajánlja fel a 
családok részére.  Horváth Tibor

polgármester
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Nagykálló

FaliNaptár 
A Nagykállói Hírmondó kiadója, a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 
az idei évben is városunk értékeit, kiemelt rendezvényeit bemutató, illetve 

helyi vállalkozásokat népszerűsítő naptárat kíván megjelentetni. 
Várjuk azokat a vállalkozókat, egyesületeket, akik szeretnének bemutat-

kozni Nagykálló Város 2020-as, 3600 példányban megjelenő falinaptárán. 
Hirdetési feltételek:

78x79 mm felület esetén 6 500 Ft + Áfa.
Beküldési határidő:

A jelentkező vállalkozás vagy egyesület a megjelenésre szánt tartalmat
2019. december 2-ig

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

További információ: +36 42 563 067

A félrevezetések és a téves infor-
mációk helyett, szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot, hogy továbbra is 
teljes munkaidőben, de társadalmi 
megbizatásban látom el a polgármes-
teri feladataimat! Rendelkezem egy 
dohánybolt üzemeltetési koncesszi-
ójával, melyet nem lehet átruházni 
másra. Sajnos, ezt a választások előtt 
nem tudtam, így kényszerültem az 
utólagos módosításra. Az üzlet üze-
meltetése nem von el időt kötelessé-
geim teljesítésétől, azt korábban is a 

családom, illetve a munkavállalóink 
végezték. Továbbra is Nagykálló 
az első számomra, és ugyanolyan 
elhivatottsággal teszem a dolgom. 
Nem elhanyagolható viszont a város 
szempontjából, hogy ezáltal a fize-
tésem 50 százaléka lett a korábban 
megállapítottnak. A település veze-
tése az elsődleges feladatom, meg-
hálálva a belém fektetett bizalmat, 
mert „Nagykállóért mindent!”

Horváth Tibor 
polgármester
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2019. november 23. 
(szombat) 15.00 óra

Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium

Program:
14.00 óra:  Koszorúzás a Kodály 

Zoltán emléktáblánál
15.00 óra: Ünnepélyes megnyitó
15.15 óra:  Szakmai bemutatók
18.00 óra: Eredményhirdetés

Kállai 
�ttős �rus-

talál�zó

V
III

. 

"A zene az életnek olyan 

szükséglete, mint a levego. 

Sokan csak akkor veszik észre, 

ha már nagyon hiányzik."

A BÜKKI FÜVESEMBER, 
SZABÓ GYURI 

BÁCSI
ELŐADÁSA

2019. november 22. 
16 óra

Nagykálló  
Városi Sportcsarnok  

(Nagybalkányi út 1.)

GYURI BÁCSI 
 TERMÉKEI 

 AZ ELŐADÁS UTÁN  
A HELYSZÍNEN  

MEGVÁSÁROLHATÓAK

A belépés díjtalan!

A Nagykállói Hírmondó szeptembe-
ri számában Kiss Tamás gazdálko-
dó, Vizi Pétert arról kérdezte, hogy 
annak idején mi motiválta, hogy 
más országban vállaljon munkát?
Szerencsét akart próbálni, vagy 
elsősorban a magasabb bér miatt 
hagyta el az országot?

Minőségellenőrként dolgoztam egy 
vállalatnál, amikor 2015-ben egyik 
ismerősöm szólt, hogy lehetőség len-
ne Németországban munkát vállalni. 
Nagy dilemmát jelentett számomra, 
hogy elvállaljam-e. A döntésemet 
nagyban befolyásolta, hogy édes-
apám már több éve kint dolgozott, 
ezért úgy határoztam: belevágok, ki-
próbálom magam. Mikor kimentem, 
légtechnika szerelőként helyezked-
tem el, majd néhány hónap múlva át-

mentem egy másik vállalathoz, ahol 
egy üzemben dolgoztam. Két év után 
megpályáztam és el is nyertem egy 
másik állást, egy autólogisztikai köz-
pontnál, ahol jobbak voltak a munka-
feltételek.

Milyen szinten beszélte a német 
nyelvet?
Németül még általános iskolában ta-
nultam, tehát az nagyon régen volt, 
de szerencsére valahonnan „mélyről 
előjött” egy-két dolog kisiskolás éve-
imből. Így nem volt teljesen idegen a 
német nyelvi környezet, könnyebben 
ment a tanulás.

Elsősorban mi motiválta, hogy kint 
dolgozzon: a magasabb jövedelem, 
a kalandvágy, a nyelvtudás meg-
szerzése?
Alapjában véve ezek együttesen be-
folyásolták a döntésemet. Nyilván az 
ember elsősorban azt a munkát vá-
lasztja, amelyik többet fizet, a képzett-
ségének megfelelő és elfogadhatóak a 
munkakörülmények. Én is így voltam 

ezzel több, kevesebb sikerrel. Nem 
titkolt célom volt, hogy egy kis pénzt 
gyűjtsek, annyit, amennyivel a párom-
mal a későbbiekben el tudjuk kezdeni 
a közös életünket. Három évig dol-
goztam kint, de tavaly úgy döntöttem, 
hogy végleg hazajövök.

Meg sem fordult a fejében, hogy 
végleg, vagy hosszabb távon kint 
maradjon, ott telepedjenek le? 
Én olyan típusú ember vagyok, aki ne-
hezen lép ki a megszokott környezeté-
ből. Nagyon sokan hagyták és hagyják 
el az országot, a barátaim közül is töb-
ben kimentek, de én nem terveztem 
hosszú távra a kinttartózkodásomat, 
én itthon, Magyarországon szeretnék 
boldogulni.

Mikor jött haza?
Tavaly nyáron költöztem haza és in-
formatikusként helyezkedtem el a 
Rácz Tüzép-en. A hazatérés mellett 
elsősorban azért döntöttem, mert már 
nagyon hiányzott a családom, hiány-
zott az otthonom és minden más, ami 

ide köt. Ezt a hiányt nem kompenzál-
hatta a munkámért kapott több pénz.
Németországban dolgozó édesapám-
mal néha tudtunk találkozni, ami 
ugyan nem volt túl gyakori, a köztünk 
lévő nagy távolság miatt. Olykor szó-
ba került, hogy hazatérésünk után újra 
belevágjunk-e a mezőgazdaságba, 
ugyanis szüleim korábban már gaz-
dálkodtak. Számomra mindig is pél-
daértékű volt a másodállásban végzett 
munkájuk, amibe minden tudásukat 
és energiájukat belefektették, hogy 
az minél gyümölcsözőbb legyen. Így 
több év kihagyás után újra belekezd-
tünk. Tudtuk, nagy kockázat ez, több 
tekintetben is. Az idei volt a próba-, a 
tanulóévünk, ami a várt eredményhez 
képest kellemes csalódást okozott.

A kint töltött évek alatt milyen 
tapasztalatokat szerzett? Önál-
lóságot, magabiztosságot, biztos 
nyelvtudást?
A biztos nyelvtudáshoz nyilván, még 
több gyakorlatra lenne szükségem, de 
a kérdésre a válasz: többnyire igen, 
ezeket mindenképp szereztem. Ezen 
kívül megtanultam főzni, hozzáten-
ném jól főzni. 
Sokkal nyitottabb lettem, hiszen kint 
nagyon sok emberrel ismerkedtem 
meg a munkám során, akik nagyrészt 
– hozzám hasonlóan – más orszá-
gokból érkeztek. Nagyon jó hatás-

sal volt a személyiségemre ez az ún. 
multikulturális közeg. Tapasztalataim 
szerint a verbális kommunikációra is 
jó hatással volt a más nemzetiségűek-
kel való társalgás. Azt is mondhatnám, 
hogy megváltozott a gondolkodásmó-
dom, a dolgokhoz való hozzáállásom, 
jobb lett a problémamegoldó képessé-
gem.

Hogy gondolja, már nem vezet 
vissza az útja külföldre?
Azt nem mondom, hogy teljesen elve-
tem ennek lehetőségét, esetleg szóba 
jöhet, hogy a párommal egy rövid idő-
re kimenjünk, de hosszú távon semmi-
képp nem szeretnék kint élni.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Vágó Ádámra gondoltam, aki egy jól 
kialakított horgász- és állateledel üzlet 
tulajdonosa.
Kérdésem az lenne, hogy annak idején 
a bolt kialakításának ötlete összhang-
ban volt az ő hobbijával? Úgy gon-
dolom, hogy monopolhelyzetben van 
Nagykállóban, de ennyi „türelmes” 
év után nem szeretne-e valami újba 
kezdeni, a jövőre nézve milyen tervei 
vannak? És ami nagyon fontos, hogy 
munka mellett mennyi ideje jut a hob-
bijára, a horgászatra?

A 63 évvel ezelőtt kitört forrada-
lomra és annak hőseire emlékez-
tek október 23-án Nagykállóban 
is. 

A Szabadság téren, az 1956-os em-
lékműnél szervezett ünnepségen 
Nagykálló Város polgármestere, 
Horváth Tibor köszöntötte a meg-
jelenteket. Ezt követően a rendez-
vény szónoka, Oroszné dr. Nagy 
Matild képviselő osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel. Felidézte a 
63 évvel ezelőtt történt eseménye-
ket, az egyetemisták nagygyűlését 
Pesten, a tüntetést, a rádiónál történt 
véres leszámolást, az október végé-

ig tartó harcokat, a reményt keltő 
tűzszünetet, Nagy Imre vezetésével 
az új kormány megalakulását, majd 
november 4. után a második hősi 
küzdelmet, a leszámolásokat…
-1956 szelleme mérce, ma is kö-
telez. Rá kell ébrednünk, hogy 
párthovatartozástól, származástól, 
vagyoni helyzetünktől függetlenül 
elsősorban valamennyien magyarok 
vagyunk, egy nemzet. Csak magyar-
ként, csak egy nemzetként védhet-
jük meg a szabadságunkat, csak egy 
nemzetként tervezhetünk jövőt ma-
gunknak. Feladatunk, sőt kötelessé-
günk az emlékezés, hiszen ma már a 
történeti források alapján egyre tisz-

tul a kép, minősítése egyértelmű, az 
eseményekből, az átélők személyes 
emlékezeteiből egyre többet ismer 
meg a történeti tudat. A harcokban 
2652 magyar és 720 szovjet állam-
polgár esett el. A forradalom után 
körülbelül negyedmillió magyar 
hagyta el az országot, nyugatra me-
nekülve – mondta Oroszné dr. Nagy 
Matild, majd Albert Camus-t idézte, 
aki a következőket írta a magyarok-
ról: „A  legázolt bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabadságért 
és igazságért, mint bármelyik nép a 
világon az elmúlt húsz esztendőben. 
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét 
megértse a fülét betömő, szemét 

eltakaró nyugati társadalom, sok 
magyar vérnek kellett elhullnia…” 
– mondta a képviselő asszony.
A rendezvényen – az ünnepi gon-
dolatok után - a zene és próza segít-
ségével próbálták felidézni ennek a 

viharos, fájdalmakkal, de mindeze-
ken túl hősiességgel teli időszaknak 
az eseményeit Bistey Attila mű-
vésztanár 1956 emlékezete című 
műsorával, majd a Cantarella Ka-
marakórus tagjainak előadásával. 

1956-ra emlékeztek Nagykállóban

Az ünnepi megemlékezés végén koszorúzással és főhajtással  tisztelegtek az 
1956-os emlékműnél. 

FELHÍVÁS

20
20

Nagykálló

FaliNaptár 
A Nagykállói Hírmondó kiadója, a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 
az idei évben is városunk értékeit, kiemelt rendezvényeit bemutató, illetve 

helyi vállalkozásokat népszerűsítő naptárat kíván megjelentetni. 
Várjuk azokat a vállalkozókat, egyesületeket, akik szeretnének bemutat-

kozni Nagykálló Város 2020-as, 3600 példányban megjelenő falinaptárán. 
Hirdetési feltételek:

78x79 mm felület esetén 6 500 Ft + Áfa.
Beküldési határidő:

A jelentkező vállalkozás vagy egyesület a megjelenésre szánt tartalmat
2019. december 2-ig

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

További információ: +36 42 563 067
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Tanuszoda épülhet

Márton-napot tartottak

Ünnepelt a város
Harminc éve annak, hogy Nagykálló 
városi rangot kapott. Ebből az al-
kalomból október 5-én városnapot 
tartottak Nagykálló-Harangodon. 
A rendezvényen az óvodák, az ál-
talános- és a középiskolák, önkor-
mányzati intézmények, civil szer-
vezetek, művészeti csoportok, helyi 
vállalkozások, stb. állítottak stan-
dot, illetve léptek fel a színpadon. 
A nap sztárfellépője Nemazalány és 
Király Viktor volt.  Az esős idő elle-
nére is sokan ünnepelték jó hangu-
latban a várossá válás harmincadik 
évfordulóját. 

Október elején tartották a felújí-
tott Nagykállói Általános Iskola 
átadóünnepségét. 

A rekonstrukciós munkák még ta-
vasszal kezdődtek az intézmény alsó 
és felső tagozatos épületeiben, vala-
mint a testnevelés óráknak is helyet 
biztosító Városi Sportcsarnokban. 
Ennek során megtörtént a nyílás-
zárók cseréje, a külső homlokzat 
szigetelése, a fűtési- és használati 
melegvízellátó rendszer korszerű-
sítése, valamint háztartási méretű 
kiserőmű, napelemes rendszer ki-
építésére került sor. Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata 394 743 733 
forint, vissza nem térítendő támoga-
tást nyert „A Nagykállói Általános 
Iskola épületeinek energetikai kor-
szerűsítése” című, TOP-3.2.1- 15-
SB1- 2016-00117 azonosítószámú 
pályázat megvalósítására. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 
Ezen kívül a Nyíregyházi Tankerüle-
ti Központtól közel 50 millió forintot 
kaptak az intézmény belső felújítási 
munkálatainak elvégzésére. Ennek 
köszönhetően megújult több mel-
lékhelység, az iskola tornaterme és 
kiépült egy korszerű nyelvi labor is. 
Az átadóünnepségen elsőként Juhász 

Zoltán, Nagykálló polgármestere kö-
szöntötte a vendégeket: diákokat, pe-
dagógusokat, hozzátartozókat, majd 
örömét fejezte ki, hogy egy meg-
szépült és megújult épületet adhat-
nak át az itt tanuló több mint ötszáz 
gyermeknek és az őket oktató taná-
roknak, amely nemcsak látványos, 
hanem energetikai szempontból is 
korszerű. Az eseményen részt vett 
és beszédet mondott Seszták Oszkár, 
a megyei közgyűlés elnöke, Román 
István kormánymegbízott és dr. Si-
mon Miklós, a térség országgyűlési 
képviselője, aki többek között szólt 
arról, hogy a nagykállói iskola felújí-
tása a térségben a legnagyobb ilyen 
jellegű fejlesztési beruházásként va-
lósult meg. 
-Az Önök települése iskolavárosként 
is nyilván van tartva a kistérségben, 
ezért jelenleg azon dolgozunk, hogy 
a Nagykállói Járásban egy tanuszoda 

létesüljön, mégpedig a Nap Strandon 
– jelentette be dr. Simon Miklós or-
szággyűlési képviselő az átadón.
A rendezvényt a Nagykállói Álta-
lános Iskola énekkarának műsora 
– Szerencsiné Major Ágnes tanárnő 
vezényletével -, az iskolás gyerekek 
bemutatója, tánca és citera előadása 
tette ünnepivé.
Az átadás után, az újonnan megvá-
lasztott polgármester és képviselő-
testület feladata a műszaki átadás 
lebonyolítása, a még el nem végzett 
munkák nyomon követése és a pro-
jekt lezárása.

A Szent Kristóf Karitász Cso-
port szervezésében idén is 
Márton-napi libanapot tartot-
tak Nagykállóban, amelyen a 
nagykállói bölcsődéseket, óvo-
dásokat és általános iskolásokat 
látták vendégül. 

A római katolikus templomban 
Ruszki Gábor plébános, Nyeste Ta-

más atya és Simon Szabolcs kántor 
fogadta a gyerekeket, akiktől meg-
ismerhették Szent Márton történetét. 
A legenda szerint a IV. században a 
római császár katonájaként szolgáló 
Mártonnak - egy koldus alakjában 
- megjelent Jézus. Innentől kezdve 
nem a hadsereget, hanem Istent szol-
gálta, majd püspökké is szentelték. 
Márton-napjához szorosan kapcso-

lódik a libából készült ételek fo-
gyasztása, mert a hiedelem szerint, 
ki Márton-napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik. A karitász 
csoport tagjai, Horváth Tibor pol-
gármester és Ruszki Gábor atya a 
templomból kijövő gyerekeket ven-
dégül is látták, libazsíros kenyérrel, 
almával és meleg teával kínálták 
meg őket.

A felújított épület ünnepélyes átadása

A gyerekek a római katolikus plébánia udvarán elkerített, hangosan 
gágogó libákat is láthattak és simogathattak
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Regina sikere Szalagtűző ünnepségek

Kukoricakaláka

Olyat tett, amit senki más…

Kazinczy-plakettet nyert Fehér 
Regina, az Édes Anyanyelvünk 
országos és Kárpát-medencei 
döntőjén. 

Idén 120 középiskolás tanulóból 
26-an részesültek a díjban a vetél-
kedőn, amelynek célja a magyar 
nyelv ápolása, a nyelvhasználat 
fejlesztése, a kialakult készségek 
mérése és minősítése, feladata 
pedig az általános és közéleti be-
szédkultúra fejlődésének segítése. 
Regina nagykállói iskolás évei alatt 
szerette meg a magyar nyelvet ta-
nárainak köszönhetően, majd több 
versenyen is kiválóan szerepelt. Ezt 
a lelkesedést vitte tovább a Nyír-
egyházi Kölcsey Ferenc Gimnázi-
umba, ahol dr. Buczkóné Rangoni 
Claudia tanárnővel készült a meg-
mérettetésre.
- Úgy gondolom, az Édes Anya-
nyelvünk az egyik legösszetettebb, 
éppen ezért az egyik legnehezebb 
nyelvészeti verseny. Büszke va-
gyok az országos nyolcadik helye-
zésemre! Viszont nem állok meg, 

újabb és újabb versenyeket tűztem 
ki célul a jövőre nézve, amiken 
igyekszem jól teljesíteni, öregbítve 
régi általános iskolám és jelenlegi 
gimnáziumom hírnevét – mondta 
Fehér Regina.

Október 18-án tartották a Mátészal-
kai Szakképzési Centrum Budai 
Nagy Antal Szakgimnázium sza-
lagavató ünnepségét.  
- A feltűzött szalag több jelentést 
is hordoz, mint szimbólum: elvá-
laszt, leválaszt, összeköt. Elválaszt 
a gyerekkortól, a diákévektől. A 
szalag persze figyelmeztető jel is, 
figyelmeztet a közelgő vizsgákra. 
De tovább is mutat, kérdéseket vet 
fel, amelyekre mindenkinek meg 
kell találnia a maga személyre sza-
bott válaszát. A válaszok pedig le-
hetőségek, amelyek közül válasz-
tani kell. Dönteni, mert ha nem ti, 
akkor mások döntenek helyettetek, 
rólatok. A feltűzött szalag tehát 

arra figyelmeztet, hogy ne hagy-
játok magatokat, hanem hozzátok 
meg a saját döntéseiteket, tűzzetek 
ki célt magatoknak, amelynek el-
éréséért mindent meg kell tennetek 
– mondta Szabóné Lipkovics Ildi-
kó intézményvezető a tanév egyik 
legszebb ünnepén. 

Az idei tanévben október 25-
én tartották a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium végzős 
tanulóinak szalagtűző ünnepsé-
gét. Az eseményen Trella Tibor, 
az intézmény lelki igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket, majd 
megáldotta a feltűzésre szánt apró 

szalagokat. Ezután Szabó Ta-
más, a Nyíregyházi Egyházmegye 
pasztorális helynöke osztotta meg 
gondolatait az ünneplőkkel, s adott 
lelki útravalót az érettségi előtt 
álló fiataloknak: „A szalag jelzi, 
hogy a teremtés fázisa a végéhez 
közeledik. Lassan készen vagy. 
Készen arra, hogy általad és veled 
teremtsen az Isten egy értelmes vi-
lágot, egy szabad és szeretetteljes 
világot.” – fogalmazott az atya. A 
szalagtűzés ünnepélyes pillanatai 
előtt az oktatási intézmény igazga-
tója, Bobonka Gyula beszédében 
jó tanácsokkal és előremutató gon-
dolatokkal szólt a felnőtté válás 
kapujában álló diákokhoz. 

A Szilágyi István Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény, va-
lamint a Nagykállói Múltunk és 
Jelenünk Egyesület szervezésében 
tovább folytatódott az Őszi-téli 
Múzeumpedagógiai Programso-
rozat. 

A múzeum munkatársai október 
21-25. között Kukoricakaláka című 
programra várták az érdeklődőket. Az 
emlékház vezetője, Márton Lászlóné 
elmondta: a rendezvénysorozat célja 
az értékes helyi gyűjtemény lakos-
sággal való megismertetésén túl, a 
térségi hagyományőrzés és hagyo-

mányörökítés, a népszokások óvása, 
a kultúra- és értékközvetítés. 
A múzeum dolgozói a látogatókat 
ezúttal az alábbi gazdag programkí-
nálattal fogadták: kukoricamorzso-
lás a kalákamunka megismerésének 
jegyében; csutkababa készítés és 

„libatömés”, melyeken a kukorica 
különböző részeinek, továbbá tö-
mőanyag és gyöngyök, valamint 
népies jellegű textíliák felhasználá-
sával készíthettek babát, illetve li-
bát; építhettek csutkaólat; valamint a 
legkisebbek a „Múltidéző kuckónál” 
csőszjátékot játszhattak.
Az érdeklődők az Őszi-téli Múze-
umpedagógiai Programsorozat ke-
retében a következő hetekben az 
Adventi ünnepkör (november 29.), 
a Csigacsináló (december 6.), a Lu-
ca-nap (december 12.), valamint a 
Karácsonyváró hét programjaira (de-
cember 16-17-18.) látogathatnak el.

Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium

4320 Nagykálló, Korányi F. út 27.
Tel.: 06/42/263-443, 42/563-018 E-mail: kozepiskola@nkgim.hu

GIMNÁzIuMI  
KÉPzÉSI KíNÁlATuNK 

2020/2021
Magyar-német két tanítási nyelvű tagozat (0001) 

Angol-informatika osztály (0002) 
Hatosztályos gimnáziumi osztály (0003)
Humán-reál gimnáziumi osztály (0004)

Dráma-osztály (0005)
Média-osztály (0006)

Nyílt nap 
2019. november 20. (szerda) 9.00 óra

Ne bízd a véletlenre, gyere el iskolánkba!
 Mi segítünk a döntésben! Látogatható órák, tájékoztató, 

színes műsor vár.

Helyszín:
Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Nagykálló, Korányi út 27.

Szeretettel várunk Téged és Szüleidet!

A Nagykállói Szabadegyetem 
szervezésében, október végén, 
Daruka Mihály, a Vizsolyi 
Biblianyomtató Műhely igazga-
tója tartott interaktív előadást 
a Biblia születésének és újra-
nyomtatásának történetéről 
városunkban.

A Károlyi Gáspár által lefordított 
első, magyar nyelvű Szentírást 
1590-ben Vizsolyban nyomtatták 
ki. Kiadása hatalmas hitéleti, tár-
sadalmi, kulturális és egyéb válto-
zások kezdetét is jelentette a ma-
gyarság életében. A legfontosabb 
azonban, hogy tömegek számára 

tette elérhetővé a teljes Szentírást - 
mondta köszöntője után a rendez-
vény főszervezője, Kárpáti Ernő, 
majd ezek után Daruka Mihály in-
teraktív előadása következett. 
A rendkívüli előadói képessé-
gekkel megáldott, Vizsolyi Bib-
lianyomtató Műhely Élménymú-
zeum igazgatója – többek között 
– felidézte a Biblia nyomtatása 
előtti korszakot, azt, hogy miért 
éppen Vizsolyban, ezen az „Isten 
háta mögötti” helyen született meg 
a magyar nyomdaipar legnagyobb 
bravúrja, majd elemezte a Biblia 
XVI. században történő megjele-
nésének egyháztörténeti, műve-

lődéstörténeti és nyelvtörténeti 
hatását. Daruka Mihály elmesél-
te, hogy néhány éve határozta el, 
hogy a Szentírást újra kinyomtatja, 
méghozzá eredeti formájában és 
eszközökkel. 
-A reformáció 500. évfordulójára, 
2017. október 31-re eredeti tech-
nológiával, korhű, kézzel gyártott, 
merített papírra kétszáz vizsolyi 
Bibliát nyomtattunk ki. Második 
lépésként helyre állítottuk azt a kis 
pajtát, ahol a tényleges nyomtatás 
zajlott 1590-ben – mondta. Az él-
ménymúzeum vezetője elmesélte, 
hogy a munka finanszírozásához 
sem állami, sem egyházi forrást 

nem vontak be, az társadalmi ösz-
szefogással valósult meg.
A közel 7 kilogrammos könyv 
nyomtatására másfél tonna ólom-
ból, csaknem 50 000 betűt öntöttek 
ki, s a XVI. századi technológiával 
készült vízjeles, merített papíro-
kat fehér kecskebőrbe kötötték, 
mint az eredetit. - Még soha senki 
nem nyomtatta ki az eredeti min-
tájára – tette hozzá a Vizsolyi Bib-
lianyomtató Műhely vezetője. A 
rendezvény végén az érdeklődők 
a korabelihez hasonló présgép se-
gítségével saját kezűleg is kinyom-
tathatták a vizsolyi Biblia egy-egy 
lapját.

Regina édes anyanyelvünk kitün-
tetett ápolója

Daruka Mihály, aki Bibliát 
nyomtatott



zilahy Sándorné, aki nyugdíjas 
korában nyúlt a kaptafa után, s 
kezében a kukorica levele szép-
ségbe formálódik át. 

Mit jelent az Ön számára e népi 
kézműves tevékenység?
Tizenkét éve a Téka táborban tanul-
tam meg csuhézni, s örök szerelem 
lett belőle. Kikapcsoló, megnyug-
tató érzés csuhéval dolgozni, a vé-
gén csak gyönyörködik az ember az 
elkészített termékben. Örömömre 
szolgál, hogy abból az anyagból, 
amit mások kidobnak, vagy a földe-
ken elrohad, abból csodálatos dolgo-
kat készíthetek.

Hogyan történik a csuhé meg-
munkálása?
A leveleket be kell nedvesíteni egy 
áztató tálban, majd le kell itatni a fe-
lesleges nedvet. Utána gyakorlatilag 
textilként lehet bánni vele, s lehet 
nyírni, formázni, fonni, sodorni.

A csuhélevélnek van egy sima és egy 
érdesebb, barázdált felülete. Bárme-
lyikkel szép lesz az alkotásunk, de 
arra figyeljünk a feldolgozás során, 
hogy amelyik oldalával kezdjük a 
színét, végig ugyanazt használjuk. 
Az elkészült műveket festhetjük, a 
kompozíciókat díszíthetjük is ter-
mésekkel, magvakkal. A megmun-
káláshoz különböző kiegészítő esz-
közöket használhatunk. A kaptafák 
a készítendő tárgyak formáját adják. 
Más-más formájút alkalmazunk a 
kalapokhoz, tálakhoz, karkötőkhöz. 
A kaptafákba bognárszegeket ve-
rünk, a szálakat ezekre vetjük rá. 

Kiknek ajánlaná a csuhézást?
Mindenkinek ajánlani tudom. Tar-
tunk foglalkozást óvodában, isko-
lában és nyugdíjas klubban is, kü-
lönböző nehézségű használati- és 
dísztárgyakat készítve. A kezdők-
kel egyszerűbb dolgokat készítünk, 
hogy rögtön lássa az illető a művét, 

s örömét lelje benne. Akit pedig ko-
molyabban érdekel, az szépen lassan 
elsajátíthatja a fortélyait. Nem kell 
hozzá túl nagy kézügyesség, inkább 
az anyag szeretete számít.

Mit tudhatunk a csuhézás múlt-
járól?
A 16-17. században terjedt el a Kár-
pát-medencében a kukorica, s kö-
rülbelül azóta foglalkoznak a csuhé 
megmunkálásával is.
Régen, a munkával kapcsolatos tár-
sas összejövetelek lehetőséget adtak 
a szórakozásra, ismerkedésre. A ku-
korica betakarítása során a paraszt-
ság a csuhéval együtt törte a kuko-
ricát, majd a termést hazavitték és 
otthon kalákában, a család, a szom-
szédok, a rokonok segítségével hán-
tották. Ez a fiataloknak is jó alkalom 
volt az ismerkedésre. Az adventi 
időszakban a betlehemek, angyal-
kák készítése a régi hagyományok 
továbbélését segítik.

Mi minden készül csuhéból?
A szeretteimet szoktam meglepni 
olyan tárgyakkal, melyekre igényük 
van: virágok, dobozok, karkötők, 
kalapok, konyhai tálkák, alátétek, 
tartók, a székekre ülőkék, stb.

A reklámszatyrokat kiváltva, mit 
gondol, nem lenne jó ötlet a csu-

héból készített cekkerek, varrott 
szatyrok újbóli „divatba hozása”?
Varrott szatyrot már készítettem, 
a csuhé cekker akadálya annyi, 
hogy ahhoz is kaptafa kell. Sokkal 
emberközelibb – lehetne – ilyesmit 
kézben fogni, mint egy műanyag 
szatyrot.

Surányi Melinda
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Szépkorúakat köszöntöttek

Megújultak a harangodi épületek

Nagykállói alkotók, művészek

Szépkorú városlakókat köszöntöttek az 
elmúlt hetekben Nagykálló korábbi és 
újonnan megválasztott polgármesterei, 
akik átadták Nagykálló Város Önkor-
mányzata jókívánságait, ajándékait, 
illetve a miniszterelnök által jegyzett 
oklevelet.

Juhász Zoltán polgármester és Domokos 
Árpádné anyakönyvvezető október 7-én 
Fenyőfalvi Istvánnét (született Kovács An-
nát) kereste fel otthonában. A tősgyökeres 
nagykállói lakos ezen a napon ünnepelte 
90. születésnapját. Férjével 1949-ben há-
zasodtak össze, aki ekkor tért haza hét év 
után szovjet hadifogságból. Két lányuk, 
majd négy unokájuk és négy dédunokájuk 
született. Az egyik gyermeke Kisvárdán, 
másik Nagykállóban él, ő, ha teheti, min-
dennap felkeresi édesanyját, de Anna néni 
még ma is elvégzi a ház körüli teendőket, 

mint mondja, nem szorul senki segítségé-
re.
Férje az állami gazdaságban, Anna néni a 
cipő KTSZ-ben és a posztóban dolgozott. 
A férjét már harminc éve elvesztette, azóta 
egyedül él. A tévét nem szereti, inkább rá-
diót hallgat, mikor unatkozik. Gyermekei 
gyakran elviszik magukhoz, de Anna néni 
mindig visszavágyik saját otthonába.

Pataki Ferencnét, született: Mikó Mar-
gitot, 90. születésnapja alkalmából no-
vember 4-én köszöntötte Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere és Do-
mokos Árpádné, a Polgármesteri Hivatal 
anyakönyvvezetője. 
Margit néni Kislétán egy hatgyermekes 
családban nőtt fel. Férjével 1954 januárjá-
ban kötöttek házasságot. Két lányuk szü-
letett, majd két unokájuk. A Pataki család 
közel 50 éve költözött Nagykállóba. Mar-
git néni szakácsként dolgozott az óvodá-
ban, az iskolában, később az Óbester étte-
rem konyháján. A ’80-as évek elején ment 
nyugdíjba, de szellemi és testi frissessé-
gének köszönhetően mind a mai napig 
kiveszi részét a munkából: besegít a kert 
gondozásába, a házimunkába, a főzésbe. 
Lányai szerint a kert, a munka élteti, de ezt 
vallja az ünnepelt is: „Szerintem a mun-
ka és a mozgás lehet a hosszú élet titka” 

– mondta, de elárulta, hogy családjában a 
szülei is szép kort éltek, sőt, a nagyapja a 
102-ik születésnapját is megünnepelhette. 

A közelmúltban befejeződött 
Nagykálló-Harangodon a ki-
szolgáló épületek felújítása. 

Nagy múltú településünk 
ikonikussá vált épületei több mint 
harminc éve a Harangod ékes-
ségei. A 1986-1987-ben készült 
organikus építményeken azonban 
mostanra nyomot hagyott az idő-
járás, és bár történtek kisebb-na-
gyobb felújítások a szerkezeten, 
szükségessé vált azok teljes re-
konstrukciója. 
A fürdőépület egyedi, népművé-
szeti stílusjegyekkel ellátva, fából 
és kőből épült, mostanra annak fa 
tetőszerkezete és héjazata, illetve 
a büféépület fa oldalfalának, te-
tejének állaga elavult, elkorhadt, 
több helyen beázott és esztétikai 
megjelenése is teljesen leromlott, 

elavult. Az üdülőterületet üze-
meltető Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. még az elmúlt év-

ben  pályázatot nyújtott be a Nyír-
ség Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület VP6-19.2.1.-67-1-17 

intézkedése keretében meghirde-
tett a „Helyi hagyományápolás, 
kulturális és közösségi, egyéb sza-
badidő hasznos eltöltését szolgáló 
kezdeményezések és fejlesztések 
támogatása” című kiírására és 
nyert 9 125 982 forintot.
Az elmúlt hónapokban ebből a tá-
mogatási összegből megtörtént a 
vizesblokk teljes korszerűsítése, a 
vendéglátóegység és tálaló (büfé) 
tetőszerkezetének felújítása és a 
harangodi látképet meghatározó 
tánccsűr faszerkezetének - gomba 
és rovarkár-
tevő elleni – 
megelőző ke-
zelése.lecserélték a fürdőépület, illetve a büfé teljes tetőszerkezetét és oldalfalát

zilahyné Sándorné, aki újraéleszti a kiszáradt csuhét

MEGHÍVÓ
Nagykálló Város  
Önkormányzat  

Képviselő-testülete

2019. december 17-én 
(kedden)  

17 órai kezdettel
KÖz- 

MEGHAllGATÁST 
tart, 

melye tisztelettel hívják és 
várják a városlakókat.

Helye: Óbester Étterem és 
Kávézó rendezvényterme

(Nagykálló,  
Korányi Frigyes út 1.)
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Tisztelet az éveknek

Gazdálkodók figyelmébe

Október 6-án került sor a 
görögkatolikus egyházközösség-
ben az idősebb korú felekezeti 
tagok köszöntésére az idősek vi-
lágnapja alkalmából. A vasárnap 
reggeli misét követően, Lipcsák 

Tamás parókus köszöntötte a szép-
korúakat. A hívek ezután megha-
tódva fogadták a Szent Angyalok 
Karitász Csoport által szervezett, 
fiatal előadók performanszában 
közvetített verses műsort és a ré-
szükre átadott ajándékot. A misével 
egybekötött ünneplés a kiskállói 
kápolnában folytatódott. A világ-
nap alkalmából mintegy 70 hívet 
köszöntöttek az egyházközségben. 
Az ENSZ közgyűlése október 1-jét 
1991-ben nyilvánította az idősek 
világnapjává, mely napon alkalom 
nyílik kifejezni megbecsülésünket, 
köszönetünket szüleink, nagyszü-
leink generációjának, akik egy 
hosszú élet munkáját tudva maguk 
mögött, ezernyi átadandó hasznos 
tapasztalattal bírnak.

A Nagykállói Református Egyházközség 
2019. novemberi alkalmai:

2019. 11. 23. 15:00 adventi koszorú készítés a Kossuth utcai Imaházban 
(Előzetes regisztráció szükséges!)
2019. 11. 30. 09:00 REFISZ ifjúsági találkozó a Nagykállói Általános 
Iskola alsó tagozatának épületében
2019. 12. 01. 10:30-15:00 A Tiszántúli Református Egyházkerület sze-
mély- és személyiségfejlesztő program napja
2019. 12. 08. 10:30 Családi istentisztelet a 4. évfolyam szolgálatával
                       17:00 Filmvetítés az új parókia emeleti termében
2019. 12. 15. 17:00 Adventi teaház a Kossuth utcai Imaházban
2019. 12. 22. 17:00 Ifjúsági színelőadás a Kossuth utcai Imaházban
Állandó alkalmaink: Kékkereszt - szenvedélybetegségből szabadulni 
vágyók alkalma: Bibliaóra, férfikör, ifjúsági alkalom

Részletek a közösségi oldalon:  
Facebook - Nagykállói Református Egyházközség

A Kállfó Jóléti Szolgálat Ala-
pítvány támogatásával, Szabó 
Józsefné, Évike szervezésében, 
Zihné Horvát Éva közreműkö-
désével a Nőszirom Klub tagjai 
és támogatói kétnapos erdélyi 
kiránduláson vehettek részt.

Az úti cél Székelykő szikla-
tömbjének árnyékában fekvő, 
szépséges Torockó volt. Gyö-
nyörűséges, büszkén magasba 
törő, sziklás hegycsúcsainak 
látványa elkápráztatott minket, 
nyírségi embereket. Mi magunk 
is tapasztalhattuk, hogy itt tény-
leg kétszer kel fel a nap. A festői 
szépségű falucska egyedi stílu-
sú, hófehérre festett házikóival, 
népművészetével méltán nyerte 
el az Európa Nostra-díjat és pá-
lyázik a világörökségi címre.

A Panoráma panzióban, családi-
as hangulatban, jól éreztük ma-
gunkat. Láthattuk a sziklavárat, 
a tordai sóbányát, jártunk a Ki-
rályhágón. A buszból kitekintve 
végignézhettük Erdély festői 
természeti szépségeit. Rácsodál-
kozni Isten teremtett fenséges 
alkotásaira, megható, felemelő 
érzés volt. Szívemben valami 
különös sugallat ébredt az, hogy 
ott is „otthon vagyunk”. Betel-
ve a táj lenyűgöző varázsával, 
szemet, szívet, lelket gyönyör-
ködtető érzésekkel, feltöltődve 
érkeztünk haza.
Nagyon köszönjük a feledhetet-
len szép élményt!

A Nőszirom Klub tagjainak 
nevében: 

Magyar lászlóné

OlVASÓI lEVÉl

Köszönet

Megjelentek a referenciaárak és 
átlaghozam-adatok a 2019. évi 
kárenyhítő juttatás iránti kére-
lem benyújtásához
 
A 2019. kárenyhítési évben bekö-
vetkezett mezőgazdasági károk 
után a kárenyhítő juttatás iránti ké-
relem 2019. november 30-ig azon 
károsultak nyújthatják be, akik kár-
bejelentést tettek a 2019. évi kár-
enyhítési időszakra.
A károsult termelők 2019-ben is a 
megszokott módon, elektronikus 
úton tudják már november elejé-
től benyújtani a kárenyhítő juttatás 
iránti kérelmüket a Magyar Állam-
kincstár erre szolgáló internetes fe-
lületén, amely a https://e-kerelem.
mvh.allamkincstar.gov.hu oldalra 
kattintva érhető el. A kérelmet a 
határidőn belül többször is be lehet 
nyújtani, aktualizálni, de a Kincstár 
és az agrárkár-megállapító szerv – 
mivel 2019. november 30-a szom-
batra esik – a 2019. december 2-án, 
24.00 óráig utolsóként benyújtott 
kérelmet veszi figyelembe. A kár-
enyhítő juttatás iránti kérelemről 
legkésőbb 2020. március végéig 
születik döntés és az igazoltan ká-
rosult gazdák eddig kapják meg a 
kárenyhítő juttatást.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelem-
hez a 2014-2019. kárenyhítési évek-
ben alkalmazandó referenciaárak és 
átlaghozam-adatok az alábbi oldalra 
kattintva érhetőek el: https://www.
kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-
miniszterium/mezogazdasagert-
felelos-al lamti tkarsag/hirek/
megjelentek-a-referenciaarak-es-
atlaghozam-adatok-a-2019-evi-
karenyhito-juttatas-iranti-kerelem-
benyujtasahoz 
A kárenyhítő juttatás iránti kére-
lemben a növénykultúra tárgy-

évi- és referencia hozamértéke a 
megadott referenciaárak felhasz-
nálásával állapítható meg. Azon 
növénykultúrák esetén, amelyeknél 
a referenciaár mellett az ársávot is 
megadták, a számításhoz a referen-
ciaártól eltérő, az ársávba eső és 
számlával, illetve termeltetési szer-
ződéssel igazolt ár is használható. 
Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei elnöke a 
felhíváshoz kapcsolódó kiegészí-
tései:
- A kifizetési igény elkészítésében a 
falugazdászok és a kamarai szak-
tanácsadók ismét segítséget nyúj-
tanak a hozzájuk fordulóknak,
- A november 30-ai határidő jog-
vesztő, aki nem adja be a kérelmet 
határidőben, az nem kap kifizetést 
akkor sem, ha minden feltétel sze-
rint jogosult lenne rá,
- A 2019-es év időjárási viszonyai 
ismét abba az irányba mutatnak, 
hogy a mezőgazdasági termelés 
eredményességét nagy mértékben 
befolyásolják ezek a tényezők, me-
lyek negatív gazdasági eredményé-
nek kivédésében sokat segíthetnek 
a növénybiztosítások. Ezekkel 
kapcsolatban is mielőbb keressék 
a falugazdász kollégákat a gazdál-
kodók. A következő gazdasági évre 
vonatkozóan év végén lehet válta-
nia azoknak, akiknek van, de nem 
megfelelő a szerződésük, illetve 
már köthetnek az őszi vetésű és 
gyümölcs kultúrákra azok, akik-
nek nincs biztosításuk. A biztosítás 
díja is több esetben támogatás alá 
esik, egy részét a gazdák a terület-
alapú támogatások igénylésekor 
visszaigényelhetik.
Ha egy növénykultúrára vonat-
kozóan a termelőnek nem áll ren-
delkezésre a referencia-időszak 

valamelyik évére saját hozamadat, 
akkor a referenciahozam meghatá-
rozásához a most közzétett 2014-
2018. évi átlaghozam-adatok hasz-
nálhatóak fel.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
2014-2018. évi átlaghozam-adatok 
mellett a 2019. évi átlaghozam-
adatok is elérhetőek, amelyeket 
kizárólag akkor kell alkalmazni a 
kárenyhítő juttatás iránti kérelem-
ben, ha a termelőnek azért nem 
áll rendelkezésre az idei évi saját 
hozamadata, mert a növénykultú-
ra betakarítási szintje nem haladja 
még meg az 50 %-ot. A referencia-
időszak közzétett referenciaárait 
és átlaghozam-adatait az Agrár-
minisztérium adott esetben felül-
vizsgálhatja (pl. a végleges KSH 
adatok alapján). A felülvizsgált és 
ennek keretében módosult referen-
ciaadatok csak a tárgyévi kárenyhí-
tő juttatás szempontjából releván-
sak és nem jogosítja fel a termelőt 
a korábbi kárenyhítő juttatás iránti 
kérelmének utólagos módosítására.
A kárenyhítő juttatás alapját a 
tárgyévi hozamérték és a referen-
cia hozamérték különbsége, azaz a 
hozamérték-csökkenés (termelési-
érték-kiesés) jelenti. A kárenyhítő 
juttatás összege legfeljebb a hozam-
érték-csökkenés 80%-áig terjedhet, 
amennyiben a károsult gazda ren-
delkezik megfelelő mezőgazdasági 
biztosítással. A mezőgazdasági ter-
melő a neki járó kárenyhítő juttatás 
felére jogosult, amennyiben az üze-
mi szintű referencia hozamértéké-
nek legalább felére kiterjedően – az 
adott kárenyhítési évre vonatkozóan 
– nem köt az adott növénykultúrára 
jellemző káreseményre kiterjedő 
hatályú mezőgazdasági biztosítást.

Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes
NAK megyei igazgató

Nagykálló-Harangodon a közelmúltban elkezdődött a víztározó rekonstrukciója. Jelenleg a tározó vezérárkának 
kotrását végzik. A mederkotrást követően a zsiliprekonstrukció, a szervizút építés befejezése várható, s ezek után 
indulhat meg a tározó vízzel való feltöltése.

Az egyházközség idősebb korú tagja-
it köszöntötték
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. 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:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. december 19-én jelenik meg.  

Lapzárta: 2019. december 10.

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

FŰTÉSRE
HŰTÉSRE

KLÍMABERENDEZÉSEK
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Halk működésű, új generációs

Gyors beszereléssel,  
kiváló ár-értékaránnyal

LAKÁS

Hirdetését kényelmesen, 
otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó  

szerkesztőségébe:
nagykalloihirmondo@

gmail.com  
e-mail címre.

Csuka Jánosné (Kölcsey u.)
Bereczki Józsefné (Széchenyi út)
Borsi Miklós (Damjanich u.)
Rácz Józsefné (Dózsa Gy. u.)
Nagy György (Csokonai u.)
Nagy Károlyné (Temető u.)
Bojti Jánosné (Tavasz u.)
Balogh Károly (Rózsa u.)
Karpacsev Demeterné (Kossuth 
út)
Imre Jánosné (Kisharangodi út)
Tóth Imre (Kossuth út)

ELHUNYTAK  
2019. október- november

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

MEGEMLÉKEZÉS

zajácz Istvánné, sz. Toldik Erika 
halálának 15. évfordulójára emlékezik anyukája és gyermekei.

Nyugodj békében, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot!

I N G A T l A N

Nagykállóban eladó téglaépítésű 
társasházi lakást keresek 15 millió 
forintig. Telefon: +36 30 318 9245 
Eladó és kiadó ingatlanokat kere-
sek.  Telefon: +36 30 839 8396

Nagykálló, Nagykertiszőlőben két 
utcából is megközelíthető, 2100 
nm-es zártkerti ingatlan eladó. A 
telekhatáron villany van.  Telefon: 
+36 30 360 8986 vagy +36 30 955 
3653

Nagykálló belterületen, csendes, 
nyugodt környezetben eladó egy 
776 nm-es telken lévő 110 nm-es, 
2,5 szobás családi ház, felújított 
fürdőszobával és konyhával, kettős 
fűtésrendszerrel (gáz- és vegyes 
tüzelésű új kazán) melléképületek-
kel, konyhakerttel. Telefon: +36 70 
348 0175
Nagykállóban, csendes utcában 
családi ház eladó. A ház összkom-
fortos, 5 szobás, 2 fürdőszobás, 
tetőtere beépített, központi fűté-
ses. Érdeklődni lehet: Nagykálló, 
Gyöngyvirág köz 5. szám alatt.
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
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. 
alatt jó állapotban lévő, 4 szobás, 
összkomfortos, családi ház eladó, 
kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes 
tüzelésű, 2 db cserépkályhával – 
melléképülettel. Kisebb lakáscse-
re is érdekel. Telefon: +36 20 315 
4687
Nagykálló belvárosában eladó csa-
ládi házat keresek 20 millió forin-
tig. Telefon: +36 30 318 9245 

E l A D Á S - V É T E l

Eladó ebédlőasztal (6 személyes), 
komód, egymedencés lapra szerelt 
mosogató, zsíros kupa, demizson, 
szivattyú, szőnyeg. Telefon: +36 
70 597 4464
Eladó 120 literes boroshordó, ku-
koricamorzsoló, gázpalack üst alá 
való égővel, villanymotor, kézifű-
rész, zsíros kupa, 4 pár 44-es gu-
micsizma, 10x8 m-es kék, takaró-
ponyva, sózó kád. Telefon: +36 30 
668 4239
Kis és nagykapu erős „U” vasból 
készült, írógép, 2 db videomagnó 
alkatrésznek - kazettákkal - eladó. 
Telefon: +36 20 492 0715
Eladó háztáji kézi kocsi, kukorica-
morzsoló, 200 l terménytároló kád 
(vastag lemez), 43-as bélelt férfi-
csizma.  Telefon: +36 70 237 2244

Kétszemélyes, alig használt, ágy-
neműtartós sezlon, újszerű álla-
potban, olcsón eladó. Érdeklődni: 
Nagykálló, Bátori út 12. sz. alatt. 
Telefon: (42) 264 217
Eladó 2 db 16’-os gyerek kerékpár, 
44 m2 bontott parketta, koksz, 14 
db 5m 90 x 60 mm fenyődeszka, 
1’’-os menetvágó, 150x180-as ab-
lak, 230x90-es teraszajtó. Telefon: 
(42) 264 294
Eladó elektromos-benzinmotoros 
fűnyíró, kézi kukoricamorzsoló, 
réz teraszlámpák, RK 43 rotációs 
kapa, korongfűrész tengely, lovas 
eke, Wartburg elektronikai alkatré-
szek. Telefon: (42) 797 042

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


