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A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXXI. évfolyam 4. szám – 2021. május

A Fidesz-KDNP Kormánya 
és az Európai Uniónak kö-
szönhetően Nagykállóban az 
elmúlt évek során számos, ki-
emelt jelentőségű beruházás 
valósult meg, ill. van tervezés 
alatt. Elsődleges célunk a helyi 
gazdaság megerősítése, a vá-
ros népességmegtartó erejének 
növelése és az itt élő lakosság 
életminőségének javítása.  A 
2021-2027 közötti európai uni-
ós fejlesztési ciklusban ismét 

jelentős támogatási forrásokra 
pályázhatnak az önkormány-
zatok és vállalkozók, valamint 
a civil és kulturális élet sze-
replői. Írásunkban a közösségi 
(önkormányzati, egyházi, álla-
mi) jelentős mértékű támogatá-
sokat tekintjük át.  A település 
gazdaságának fejlesztéséhez a 
vállalkozásoknak, cégeknek, 
nyújtott támogatásokat egy ké-
sőbbi cikkben elemezzük. 

Folytatás a 6. oldalon

A kivitelezői szerződés meg-
kötését követően elkezdődött 
az új bölcsőde építése város-
unkban. Rövidesen az alapo-
zási munkálatok véget is érnek 
és indul a beruházás látványos 
része, amikor felhúzzák a fala-
kat.
Korábban már beszámoltunk 
róla, hogy Nagykálló Város 
Önkormányzata az Európai 
Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával  
354 999 999 forint támoga-
tást nyert „A jövő bölcsődéje 
Nagykállóban” című projekt 
megvalósítására. Az új intéz-
mény tervei a fenntartható-
ság jegyében készültek, így 

az épület elsődleges fűtési 
hálózata elektromos energiát 
igénylő, hőcserélős rendszer-
rel történik, amit a napelemek 
táplálnak majd. Az épület és 
a környezet mikroklímájának 
megőrzése érdekében pedig 
az emeleten egy zöld terasz is 
kialakításra kerül. Az építkezés 
során a telken található fákat 
megtartották, illetve amelyek 
arra alkalmasak voltak a város 
más területére telepítették. 

Az új épület alapozása beton pontalapokkal

Új járda és strandröplabda 
pálya, megújult büfé és 
öltöző, valamint felújított 
medencék várják majd a 
látogatókat az idei szezon-
ban a Nap Strandon. 

A város önkormányzata idén 
is több millió forintot fordított 
a szükséges javítások mellett 
olyan fejlesztésekre, amelyek 
szebbé és komfortosabbá te-
szik a fürdő területét, bízva 
abban, hogy ezek elnyerik 
majd a látogatók tetszését.
A strandon, a látogatómentes 
időszak lehetőséget ad arra, 
hogy a szükséges felújítási, 
karbantartási feladatok mel-
lett olyan munkákat is eltud-
janak végezni a szakemberek, 
amelyekre normál üzemben 
kevés esély lenne.
Még február elején kezdődtek 
a zuhanyzó-öltöző épületének 
felújítási, átalakítási munká-
latai a Nap Strandon. A ko-
rábbi személyzeti öltöző-pi-

henő helyiségből egy büfét és 
önkiszolgáló üzletet alakítot-
tunk ki, emellett kicseréltük a 
nyílászárókat, megtörténtént 
a tetőcsere és a héjazat ja-
vítása is, illetve az épület 
másik oldalán, az öltözőket, 
zuhanyzókat is felújítottuk. 
A fejlesztés a Zöld Nagykálló 
Projekt – Nagykálló város-
központjának környezet- és 
energiatudatos megújítására 
nyert támogatásból valósul-
hatott meg – tájékoztatott 
Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere. 
A létesítmény rekonstrukciós 
munkáinak befejezése után 
újabb látványos és hasznos 
fejlesztés történt a strand 
területén. Az eddigi, itt-ott 
bokaficamító járólapokból 
kirakott gyalogút helyett egy 
térköves járda épült a bejá-
rattól az új büfé épületéig, a 
mosdó mellé és az új terasz 
területére. 

Folytatás a 3. oldalon
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Zöld úton a tipegők

Egy gyermek - egy palánta

A Föld napja alkalmából a 
Pindur Palota bölcsődései, 
mint minden évben, virágba 
borították az udvart. 

A gyerekek nagy örömmel, lel-
kesedéssel lapátolták a földet, 
ültették, locsolták a virágokat. 
Apró, szorgos kezek munkál-
kodtak, hogy a kis növények 
földbe kerüljenek. Olyan virá-
gok ezek, melyeket szeretettel 

dédelgetni, gondozgatni kell, 
s a törődést meghálálják, épp 
úgy, mint a gyerekek. 
Ez a sok szép virág szerezzen 
sok-sok örömet és boldogságot 
mindenkinek! Oláh Kata

intézményvezető

Óvodai közösségünk fontos-
nak tartja, hogy a gyerme-
kek minél változatosabb 
tevékenységekkel ismerked-
jenek meg, kapcsolódjanak 
be differenciáltan életko-
ruknak megfelelő munkák-
ba természetes, életszerű 
környezetben.

Óvodánk jó gyakorlata az 
óvoda és a család együttmű-
ködése, melynek folyamatá-
ban arra törekszünk, hogy a 
gyermekek szüleit is bevonjuk 
az óvoda programjaiba. 
A környezetvédő szemlélet 
formálásának jegyében mű-
ködik a „Zölden könnyebb” 
munkaközösségünk. Céljai 
között szerepel a környezetért 

felelős magatartásforma erő-
sítése a jeles napokhoz kap-
csolódó programokkal, saját 
életvitelünkkel.
Ennek jegyében idén is meg-
szerveztük a Föld napján az 
„Egy gyermek - egy palánta” 
elnevezésű akciót, mellyel 
környezetünket, óvodánkat és 
annak udvarát szépítjük, virá-
gosítjuk. 
A gyűjtőmunka jól sikerült, 
szebbnél szebb virágok érkez-
tek a csoportokba. 
Köszönjük a szülői közösség-
nek, hogy önzetlen felajánlá-
saikkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy szépült az óvoda udvar, 
felfrissültek a virágágyások, 

megújult az illatkert, az abla-
kok virulnak a muskátliktól!
Közös munkánk eredményére 
vigyázunk, így egész nyáron 
gyönyörködhetünk a színei-
vel is csalogató udvarunkban.
 Nagy Tamásné 
 intézményvezető
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Fejlesztések a strandon

Már aszfaltozzák 
az utat

Új pályával gazdagodott

Folytatás az 1. oldalról
Mindez megközelítőleg mint-
egy 300 négyzetméter nagysá-
gú új térköves gyalogos köz-
lekedő kialakítását jelentette a 
strandon. Hogy hosszú ideig 
szép is maradjon a járda, a be-
járat mellett lévő egyik tujasort 
kivették és fiatal növényeket 
telepítettek távolabb az úttól, 
hogy gyökerük ne tegyen kárt 
abban, illetve ide került kiül-
tetésre a Bajcsy-Zsilinszky E. 
utcai, korábbi parkolóból ki-

vett és megmenthető növény-
zet - bokrok, cserjék, tuják. 
A Nagykállói Hírmondó áp-
rilisi számában beszámoltunk 
róla, hogy a képviselő-testület 
elfogadta az önkormányzati 
cégek átszervezésére, a cég-
összevonásokra vonatkozó 
intézkedéseket, illetve strand-
fejlesztésre 5 millió forintot 
különítettek el.
-Ebből az összegből kezdtük 
a felújítási munkálatokat, a 
járdaépítést, de további fon-
tos feladatok elvégzése még 
hátra van – mondta Horváth 
Tibor polgármester. – A me-
dencék téliesítése során saj-
nos voltak hiányosságok, így 
a fejlesztésekre szánt pénzt 
renoválásra kell fordítanunk. 
A nagymedencénél például 
komoly problémák jelentkez-
tek, így ott nagy felületeket 
újra kell csempézni, illetve a 

középső, gyermekmedencénél 
a vízelfolyást meg kell szün-
tetnünk. Ez folyamatban van, 
a szakemberek már dolgoznak 
a hiba elhárításán. Természe-
tesen a betervezett munkák 
mellett a balesetmentes és a 
biztonságos működés érdeké-
ben – az ötmillió forinton felül 

is – a javítások elvégzéséhez 
szükséges pénzt elő fogjuk te-
remteni még a szezon kezdete 
előtt. 
Ezzel kapcsolatban a város ve-
zetője elmondta, hogy a fürdőt 
az idei évben is várhatóan a 
szokott időben, június elsején 
nyitják meg a vendégek előtt.

Már elkészült az új, térköves járda

Jó tempóban halad a több mint 
két kilométer hosszú Bátori 
és Arany J. úton lévő, a Nap 
Strandtól a Harangodig tartó 
gyalog- és kerékpárút felújítá-
sa. Az Arany J. út egy jelentős 
szakaszán már új aszfaltréteg 
került a régi, feltöredezett bur-
kolatra. Ezzel párhuzamosan 
Nagykálló északi részén, a 
Kossuth úton is elkezdődött a 
934 m hosszú térkővel kirakott 
járda építése. 

A meglévő két standröplab-
da pálya mellé újabb két 
„játékteret” alakítottak ki a 
strandon.

A Nap Strandon nyitás előtt a 
medencék karbantartása mel-
lett a fürdő területét is fejlesz-
tik. A vendégek között ugyanis 
sokan vannak, akik nemcsak a 
medencék hűsítő, esetleg gyó-
gyító vize miatt járnak ide, ha-
nem a játék, a sport miatt is.
A területen évek óta rangos, sőt, 
időről időre nemzetközi sport-
versenyeket vívnak a strand-
röplabdázók a rendelkezésre 
álló két pályán. - Ettől az évtől 
ezek száma megduplázódott – 
tájékoztatott Popovics József, 
a Nagykállói Röplabda Sport-
egyesület (NARE) elnöke. – 
Egy pálya kialakítása legalább 
200 000 forintba kerül, de a 
támogatásoknak és a felaján-
lásoknak köszönhetően idén 
sikerült két új homokos „küz-
dőteret” is kialakítanunk. Mint 

minden évben, így tavaly is 
támogatást kaptunk Nagykálló 
Város Önkormányzatától, il-
letve a megyei és az országos 
röplabdaszövetségtől, amiért 
ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani. Az önkormányzattól 
és a szövetségektől kapott pénz-
adományt hálók és tartóoszlop-
ok vásárlására fordítottuk. A 
pályák kialakításához segítsé-
get kértem és kaptam helyi vál-
lalkozóktól. A Rácz Tüzép több 
köbméter homokot szállított a 
helyszínre, a Czimre és Társa 
Kft. pedig a talajelőkészítésben 
segítséget. A hálótartó, pályael-
választó oszlopokat ezekben a 

napokban helyezzük ki a csapat 
tagjaival, május elején pedig a 
hálót rögzítjük, így a tervek 
szerint a hónap közepén már 
mind a két homokos „küzdő-
tér” játékra alkalmas lesz és így 
elkészül a megye egyik legna-
gyobb, négypályával rendelke-
ző strandröplabda központja.
Az elnök elmondta, hogy sze-
rinte idén minden eddiginél 
nagyobb igény lesz az új pá-
lyákra, hiszen a sportolni vá-
gyók – a járványhelyzet miatt 
- már hónapok óta nem tudnak 
egymással megmérkőzni, ezért 
nagyon várják, hogy birtokba 
vegyék a 8 méter széles és 16 
méter hosszú strandröplabda 
pályákat.
-Nagykállóban, a Nap Stran-
don az edzőmérkőzések után 
várhatóan június 19-én tarta-
nánk az év első strandröplabda 
versenyét, majd ezt követően 
minden hónapban szervez-
nénk egyet-egyet – tudtuk meg 
Popovics Józseftől.

Harangodra már a megújult 
járdán és bicikliúton lehet el-
jutni



nagykállói hírmondó4Közélet

Kállai Kettős Rendezvény- és  
Konferenciaközpont bemutatása 2. rész

Félreértésre adhatott okot, hogy a Nagykállói Hírmondó már-
ciusi száma a plenáris termet és kiegészítő helyiségeit bemuta-
tó alaprajzot úgy mutatta be, hogy „Az új rendezvényközpont 
alaprajza” holott a rendezvényközpont alaprajza nem csak 
ezekből a helyiségekből áll.
Az épület földszintjén a plenáris terem, annak kiszolgáló he-

lyiségei és a vendégöltözők mellett helyet kapott az épület 
rendezvényeit kiszolgáló melegítő konyha, a vizesblokk, vala-
mint a büfé és a ruhatár. Az épület előtere egyben a büfé „belső 
terasza”, emellett közösségi térként is funkcionál. Az előtér el-
nyúlik egészen a színpad hátsó bejáratáig, így alkalmas kisebb 
kiállítások megrendezésére is.

Az épület emeletén kapott helyet egy galéria, valamint két, egy-
mással akár össze is nyitható rendezvényterem. A hangszigetelt 
mobil fal alkalmazásával kialakítható két terem befogadóképes-
sége 50 és 100 fő. Az emeleten szintén található egy kisebb vizes-
blokk, továbbá a rendezvénytermek kiszolgálását ellátó raktárak 
és az épület gépészete kapott itt helyet.

A többfunkciós rendezvényközpont amellett, hogy modern, fenn-
tartható építészeti és a mai kor elvárásainak mindenben megfelelő 
energetikai és gépészeti megoldásokkal rendelkezik, a környeze-
tét sem nyomja el, kényelmesen körbejárható és parkosítható épü-
let lesz, elősegítve ezáltal a komfortosabb gyalogos közlekedést 
az autóbusz-állomás és a Kállai Kettős tér viszonylatában.
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Benépesül az inkubátorház 
Nagykállóban

A lap márciusi számában be-
mutatásra került a létreho-
zandó új rendezvényközpont 
plenáris terme és az, hogy ez 
a terem hogyan viszonyul a 

korábbi művelődési központ 
nagyterméhez. A két terem és 
azok kiszolgáló helyiségeinek 
viszonyát kívánjuk az alábbi 
diagrammal szemléltetni.

Az új épület a korábbinál nyitottabb térszerkezetet alkot a kör-
nyezetével

Nagykálló határában mind-
össze néhány hónap alatt 
valósult meg a modern, 
közel 1600 négyzetméteres 
inkubátorház, amely két 
összekapcsolt – raktár, 
műhelyek és iroda – épület-
részből áll. 

A raktár és műhelyek alapterü-
lete 1287,66 m2, míg az iroda 
részé 259,32 m2. Az inkubációs 
épület alkalmas termelő, keres-
kedelmi és szolgáltató, illetve 
logisztikai tevékenységek be-
fogadására egyaránt, s egyúttal 
a járásban a kis- és nagykeres-
kedelmi központ szerepét is be 
kívánja tölteni. Az épületben 
kialakított műhelyek haszno-
sításából árbevételhez jut az 
önkormányzat, melyet további 
beruházások megvalósítására 
fordíthat majd. Az új létesít-
ménnyel pedig remélhetőleg 
nőni fog Nagykálló versenyké-
pessége és a térség gazdasági 
vonzereje.
Horváth Tibor, Nagykálló Vá-
ros polgármestere a járvány-
helyzet miatt szűk körben 
megtartott átadóünnepségen 
elmondta, hogy ennek a beru-

házásnak köszönhetően nem 
csak egy logisztikai raktárból, 
négy üzemcsarnokból és há-
rom irodából álló épületegyüt-
test kaptak, hanem lehetőséget 
arra, hogy az önkormányzat 
saját gazdasági erejét növelje, 
új bevételekhez jusson.
A projekt keretében az inku-
bátorházhoz vezető zúzott kö-
ves út is aszfaltburkolatot ka-
pott, valamint a műhelyekhez 
tartozó irodák és a bérirodák 
bútorozása és informatikai 
eszközökkel való ellátása is 
megtörtént. A betelepülő vál-
lalkozások tevékenységeinek 

segítésére beszerzésre 
került egy univerzális 
minirakodógép, targonca 
és emelőgépek, valamint 
egy betonelemgyártó gép 
is. A vagyonvédelemhez kap-
csolódóan kamerarendszer és 
riasztóközpont került kiépí-
tésre.
A betelepült vállalkozások te-
vékenységének felvirágoztatá-
sát marketing tevékenységgel, 
webshop üzemeltetésével sze-
retné majd az önkormányzat 
segíteni.
Az inkubátorházba betelepülő 
vállalkozásoknak az első és 

második évben kedvezményt 
biztosítanak a bérleti díjból és 
a közös költségből, ezzel is se-
gítve elindulásukat.
A közelmúltban a négy mű-
helyt és két irodát már sikerült 
bérbe adni. A betelepülő kis-
vállalkozók mezőgazdasági 
termelő, vas- és fémszerkezet-
lakatos tevékenységet végez-
nek, valamint bútor- és épü-
letasztalos üzem kezdi meg 
működését.
Nagykálló Város Önkormány-
zata 661 484 000 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
„Az Ipari területek fejlesztése 
Nagykállóban” című, TOP-
1.1.1-16-SB1-2016-00016 
azonosítószámú pályázat 
megvalósítására. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg.

Az új létesítmény növeli Nagykálló versenyképességét és a térség 
gazdasági vonzerejét
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A lehetőségek adottak a további fejlődésre, csak élni kell vele  
Folytatás az 1. oldalról

Nagykálló Városa 2010 óta 56 na-
gyobb programban több mint 10 
milliárd forint értékű támogatás-
ban részesült. Az alábbi áttekintés 
a 2018-tól megvalósult, ill. az el-
nyert, tervezés alatt lévő beruhá-
zásokat veszi számba. A város 16 
nagyobb pályázatban 4 milliárd 
forint európai uniós és kormány-
zati támogatás jóvoltából épül 
tovább, ennek részleteit dr. Simon 
Miklós, a térség országgyűlési 
képviselője foglalta össze.
Sok minden történt az elmúlt idő-
szakban, rengeteg fejlesztés va-
lósult meg a választókerületben. 
Nyugodt szívvel mondhatjuk, 
hogy térségünk a rendszerváltás 
óta ebben a ciklusban fejlődött 
a legnagyobb mértékben. Isko-
lák, óvodák, közösségi terek, 
templomok, turisztikai létesít-
mények újultak meg, bölcsődék, 
egészségházak, szociális intéz-
mények, látogatóközpontok épül-
nek, ipari területek fejlesztése, 
inkubátorházak, üzemek, mun-
kahelyek létesítése, szennyvíz-
hálózatok, belvízelvezető rend-
szerek, utak, kerékpárutak, gyors 
internethálózat kiépítése történt, 
ill. történik. A fejlődés az élet 
minden területén tetten érhető. 
Így van ez a nagykállói járásban 
és Nagykállóban is. Ezen beru-
házások listázása még egy város 
esetén is terjedelmes, így csak a 
nagyobb Nagykállót érintő beru-
házásokat említem röviden. Ezek 
tények és ez a valóság! Köszönet 
a programok megvalósításáért 
fáradozóknak a közösségeink ve-
zetőinek, tagjainak! Köszönet a 
Fidesz-KDNP Kormányának a tá-
mogatásokért, mellyel Nagykálló 
városa folyamatosan fejlődik. 
Ezen beruházások megvalósulá-
sával javul a város elérhetősége, a 
nagykállói polgárok életminősé-
ge.  A teljesség igénye nélkül né-
hány jelentős közösségi pályázat: 
Nagykálló Város Önkormányzata 
2018-ban konzorciumi partnereivel 
európai uniós operatív programban 
494 millió forintot nyert a humán 
közszolgáltatások terén jelentkező 
szakemberhiány enyhítését szol-
gáló programok megvalósítására, 
a hátrányos helyzetű csoportok 
képzésére és munkába állításá-
nak elősegítésére, nagyrendezvé-
nyek megtartására. A pályázatban 
Nagykálló önkormányzata és kon-
zorciumi partnerei: Biri, Bököny, 
Geszteréd, Kisléta, Fábiánháza és 
Vállaj önkormányzatai voltak. 
A városban működő szakképzési 
intézmények 2 EFOP pályázatban 

60 millió forintot a továbbtanulást 
segítő programok megvalósításá-
ra nyertek. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház Nagykállói 
Egészségfejlesztési Iroda létreho-
zására 89 millió forint támogatást 
kapott. Közösségfejlesztésre és 
esélyteremtő kezdeményezésekre 
4 közösség több mint 100 millió 
forintot fordíthat a városban.
2018-ban az úgynevezett Korányi 
konyha felújítása is befejeződött.  
A munkákra több mint 17 millió 
forint támogatást nyert a város 
önkormányzata.
A foglalkoztatás színvonalának 
javítása érdekében Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata és a Megyei 
Önkormányzat 2017-ben létre-
hozta a Dél-Nyírségi foglalkoz-
tatási paktumot. A konzorciumi 
partnerek a képzési és foglalkoz-
tatási programjaik megvalósításá-
ra 131 millió Ft támogatást nyer-
tek el, amellyel hozzájárultunk a 
vállalkozások megerősítéséhez és 
a foglalkoztatottság növeléséhez. 
A Nagykállói Általános Isko-
la és AMI épületeinek, illetve a 
sportcsarnok energetikai korsze-
rűsítése történt meg 420 millió 
forintból az elmúlt időszakban 
az Európai Uniós Területfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) 
jóvoltából. Megtörtént mind-
két épületrészben a külső hom-
lokzat szigetelése, nyílászárók 
cseréje, a fűtési- és használati 
melegvízellátó rendszer, illetve a 
világítási rendszer korszerűsíté-
se. Így hosszú távon az üzemel-
tetési és rezsi költségek csök-
kenhetnek, a megtakarítás más 
fejlesztésekre fordítható.
Az ipari területek fejlesztésére 
Nagykálló 661 millió forintos 
támogatást nyert. Ennek köszön-
hetően közel 1600 négyzetméte-
res inkubátorház épült az egykori 

vásártér területén logisztikai rak-
tárral, négy üzemcsarnokkal és 
három irodából álló épülettel. Az 
új munkalehetőségek megterem-
tésével, a foglalkoztatás növelé-
sével javul a gazdasági aktivitás, 
illetve nő a versenyképesség a 
magasabb minőségű és szélesebb 
körű szolgáltatások által. 

A Fidesz-KDNP kormány külön 
támogatásának köszönhetően 
2018-ban a városban lévő ját-
szóterek is megújultak 24 millió 
forint ráfordításával. Új játékok 
kerültek a Szabadság téri, a Ko-
rányi úti lakótelepre, valamint a 
Kiskállóban lévő játszótérre is. 
Helyi hagyományápolás, kulturá-
lis és közösségi, egyéb szabadidő 
hasznos eltöltését szolgáló kezde-
ményezések és fejlesztések támo-
gatását célzó pályázat keretében  
közel 9 millió forint, a TOP tu-
risztika pályázat jóvoltából több 
mint 100 millió forint érkezett, 
ill. érkezik Nagykállóba. Ebből az 
összegekből Harangodon a vizes-
blokk teljes korszerűsítése, a büfé 
tetőszerkezetének felújítása, a 
tánccsűr faszerkezetének javítása 
és egyéb fejlesztések valósultak 
ill. valósulnak meg. 
A lakosság részéről évek óta egy-
re nagyobb igény mutatkozott 
egy új bölcsőde építésére, melyre 
2020 májusában 355 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert az önkormányzat. 
A Nagykállói Református Egy-
házközség ugyancsak sikeresen 
pályázott egy 1 csoportos böl-
csőde megvalósítására 267 millió 
forint értékben.   Ezen beruházá-
sokkal megszűnhet a bölcsődei 
várólista a városban. Reményeink 
szerint a beruházás egyben a fiatal 
lakosság megtartását is szolgálja. 
A Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Gimnázium és Kollégium épüle-

tének  energetikai felújítása  300 
millió forint értékű KEHOP prog-
ramból valósult meg. A nagykállói 
görögkatolikus templom felújí-
tására 174 millió forint a ROHU 
(határon átnyúló Román- Magyar  
együttműködés) támogatásból és 
30 millió forint TOP turisztika tá-
mogatásból érkezik majd.
Az önkormányzat Zöld Nagykálló 
Projektje – a város központjá-
nak környezet- és energiatudatos 
megújítására - 450 millió forint 
támogatást nyert.  Legfontosabb 
eleme a térségi rendezvény- és 
konferenciaközpont megépítése 
lesz. 2018 őszén elnyert pályá-
zatnak köszönhetően megújul a 
Nap Strand öltözője, a Debreceni 
út elején pedig már kialakításra 
került egy rekreációs sétaövezet, 
kültéri fitnesz eszközökkel. Ezzel 
régóta fennálló lakossági igénye-
ket szolgálunk ki. 
Régi vágya volt az itt élőknek, 
hogy a Forrás-dűlőben (a Rákóczi 
út folytatásaként) a több mint egy 
kilométeres földút szilárd burko-
latot kapjon. A Fintortagban lévő, 
közel egy kilométeres földutat 
stabilizálták. Az útfejlesztések 
költsége több mint 97 millió fo-
rint, ami a Vidékfejlesztési Ope-
ratív program jóvoltából került a 
városba.  Ezekkel az útfelújítási 
programokkal elértük, hogy az 
arra közlekedőknek már nem kell 
bokáig érő sárban járniuk. 
15 millió forint Belügyminisz-
tériumi támogatásból újult meg 
a Kisbalkányi út jelentős sza-
kasza, míg a TOP megyei útfel-
újítási programjából 125 millió 
forint értékben került felújításra 
a Ludastói út 1,2 km hosszú sza-
kasza. 
Folytatódik a kerékpárút hálózat 
kiépítése, a BiKe - VI. ütem - 
Fenntartható közlekedés fejlesz-
tése Nagykállóban című pályázat 
keretében, amelyre európai uniós 
forrásból, csaknem 150 millió 
forint támogatást nyert az ön-
kormányzat. Rövidesen elkészül 
a Nagykálló és Napkor közötti 
kerékpárút 1,1 kilométeres sza-
kasza, illetve a Bátori út és az 
Arany J. úton lévő kerékpárút 
felújítása. A teljes beruházással 
nemcsak a települések összekö-
tése valósul meg - megteremtve 
ezzel a biztonságos, fenntartható 
közlekedés feltételeit – hanem 
bemutathatóvá válik a három 
járás valamennyi természeti és 
épített értéke is. Ezen kerék-
párút érinti az újonnan épülő 
Harangodi Ökoturisztikai Láto-
gatóközpontot is.  

A közelmúlt egyik nagyberuházásának, az inkubátorháznak az 
átadóünnepségén
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Megújult az iskola
Múlt év nyarán kezdő-
dött a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általá-
nos Iskola, Gimnázium 
és Kollégium épületének 
energetikai korszerűsítése, 
aminek munkálatai tavasz-
szal fejeződtek be.

Megvalósult a KEHOP-5.2.13-
19-2019-00006 azonosító 
számú, Energiahatékonyság 
növelése megújuló energiával 
a fenntartható jövőért a Nyír-
egyházi Egyházmegye Korá-
nyi Frigyes Görögkatolikus 
Gimnázium Kollégiumában 
elnevezésű projekt.
-Az energetikai korszerűsítés 
az 1975-ben épült kollégiu-
mot érintette, a felújítással a 
négyszintes épület BB ener-
getikai minőség szerinti be-
sorolású lett – tájékoztatott 
Bobonka Gyula, a Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium igazgatója. - A 
felújítási munkák során meg-

újult az épület külső homlok-
zata, a záró födém, a ferde 
tetőfelületek és a lapostető. 
Műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású 
ablakok kerültek beépítésre, 
továbbá a gépészeti rendszert 
szabályozhatóvá tették új, kor-
szerű szerelvények beépítésé-
vel. A kollégium elektromos 
fogyasztásának csökkentése 
érdekében 39,9 kW teljesítmé-
nyű napelemes rendszer került 
fel az épületre.
A projekt 2020 nyarán kez-
dődött és 2021. április 20-án 
történt meg a műszaki átadás, 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásának 
köszönhetően.
A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégi-
um a felújítással nemcsak a 
mai kor elvárásainak megfe-
lelő energiatakarékos épületté 
vált, hanem Nagykálló Város 
egyik legszebb intézményévé 
is.

Nemcsak megszépült, de energiatakarékos is lett a Korányi épü-
lete

A harangodi tó mellett egy 
ökoturisztikai látogatóközpont 
megépítésére 400 millió forint 
támogatást nyert a Megyei Ön-
kormányzat és Nagykálló Város 
Konzorciuma - a Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntart-
ható turizmusfejlesztés kereté-
ben. Az attrakció a megye védett 
értékeit mutatja be rendhagyó 
technikai megoldások, eszközök 
segítségével.
Bővítésre kerül az Akácos úti Kö-
zösségi Ház, megújul a Temető 
úti közösségi- és játszótér, vala-
mint sportpályát alakítanak ki. A 
Bercsényi és Széchenyi út egy 
szakaszának felújítására és széle-
sítésére is sor kerül. Szociális bér-
lakások is épülnek a Petőfi úton. 
Ugyancsak szociális bérlakások 
kialakítására van lehetőség a Ko-
rányi úton - a lakhatási integráció 
feltételeinek megalapozása című 
pályázat keretében. Ezen projek-
tek  költsége 245 millió forint.  
2019-ben Nagykálló három 
szegregátumát is magába foglaló 
városrészében egy társadalmi fel-
zárkóztató programot indítottunk, 
melynek keretében képzések, fel-
zárkóztató programok szervezése, 
tanácsadások, fejlesztések való-
sulnak meg, továbbá folytatódik 
a szociális munka.  A társadalmi 

együttműködés erősítését szol-
gáló helyi szintű komplex prog-
ramokra  nyert támogatás a TOP  
keretében 79 millió Ft. 
A társadalmi együttműködés erő-
sítését szolgáló helyi szintű komp-
lex programra további 100 millió 
forint támogatást nyert a város. 
Ez a jelenleg azonos konstrukció 
keretében futó projekt folytatása, 
ami hasonló tartalommal valósul 
meg. 
Tisztelet és köszönet mindenki-
nek, aki Nagykálló Város fejlődé-
séért dolgozik! A Fidesz-KDNP 
Kormánya segítségével építjük a 
településeinket, munkahelyeket 
hozunk létre, adókat csökken-
tünk, segítjük a magyar családo-
kat, az önkormányzatokat. Ehhez 
a munkához békességre van szük-
ség, mert vallom, hogy építkezni 
csak békességben lehet. A szét-
húzás rombolja a város erejét, az 
összefogás viszont megsokszo-
rozza azt!
Munkám során - mint eddig is - 
fontosnak tartottam a város fejlő-
dését. Számomra fontos, hogy az 
itt élők biztonságban érezhessék 
magukat, és mindent megteszünk, 
hogy az itt élő emberek életminő-
sége javuljon – zárta összefogla-
lóját dr. Simon Miklós, a térség 
országgyűlési képviselője.
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Újra a harangodi-tározó rekonstrukciójáról
A Nagykállói Hírmondó 
korábbi lapszámaiban 
már írtunk arról, hogy a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (FETIVIZIG) 
vagyonkezelésében lévő 
harangodi-tározóban és 
annak környékén milyen 
munkálatok folynak, illetve 
annak eredményeként vár-
hatóan mikor kerül ismét 
víz a „tóba”. 

Fontos tudni, hogy nem 
Nagykálló Város Önkormány-
zata miatt nincs víz a táro-
zóban! Az elmúlt hetekben 
több megkeresés is érkezett a 
szerkesztőségbe azzal kapcso-
latban, hogy mikorra várható 
a munka folytatása, befejezé-
se. Ezúttal is az illetékestől, 
a FETIVIZIG igazgatási osz-
tályvezetőjétől, Szamos Fe-
renctől kértünk felvilágosítás 
ezzel kapcsolatban, aki április 
közepén az alábbi tájékoztatót 
juttatta el szerkesztőségünk-
be: 
A belvíztározó kialakítása óta 
eltelt negyven évben jelentős 
mennyiségű iszap halmozó-
dott fel a tározótérben, és a 
kapcsolódó műtárgyak is igé-
nyeltek egy komolyabb felújí-
tást.
A „Belvízcsatornák fejleszté-
se és rekonstrukciója” című, 
KEHOP forrásból megvaló-

suló projekt során, amely ösz-
szesen 8 vízügyi igazgatóság 
területén tartalmaz munkavég-
zést. A Harangodon mintegy 
200 000 m3 iszapot távolítunk 
el a tározó területéről, felújí-
tásra kerül az autópálya felőli 
záróműtárgy, és teljesen át-
építésre a beeresztő műtárgy. 
Jelentősen kibővül az előüle-
pítő, és megújul a kapcsolódó 
szűrőmező, a tározó töltésein 
koronastabilizáció épül meg. 
A Kállai-főfolyáson egy fe-
néklépcső felújítása és három 
új vízvisszatartó műtárgy épí-
tése mellett, mintegy 450 mé-
ter hosszban, a rossz állapotú 
mederburkoló elemek cseréje 
is megtörténik. Kialakításra 
kerül két automata vízszint-
érzékelő és a tározó mellett 
megépül egy raktár és géptá-
roló is.
2019 év végéig csak a Kál-
lai-főfolyás tározótérbe eső 
szakaszának és a tározó déli 
részén található előülepítőnek 
a részleges kotrása készült el, 

majd a csapadékos kora ta-
vaszi időjárás miatt áprilisig 
kényszerszünet következett.
Ezt követően megindulhatott a 
kivitelezési munkálatok látvá-
nyosabb szakasza. Először a 
tározó északi zárótöltése kül-
ső oldalán az iszapelhelyezés 
számára a terület előkészítése 
és több munkagéppel a táro-
zótérben az eltávolítani kívánt 
200 000 m3 iszap kotrása és 
úgynevezett prizmákba tolása.
Tavaly a májusi-júniusi folya-
matos esőzések azonban fel-
borították a kivitelező addigi 
ütemtervét, hiszen a teljesen 
átázott, iszapos talaj teherau-
tós kiszállítása szinte telje-
sen ellehetetlenült. Nagyobb 
hangsúly került a tározó kör-
bejárását biztosító fenntartó út 
kialakítására, a leeresztő mű-
tárgy rekonstrukciójára, és a 
beeresztő műtárgy teljes átépí-
tésére. Elkezdődött a meglévő 
előülepítő kapacitást növelő, 
így a tározó iszapterhelését je-
lentősen csökkentő, a korábbi-

val párhuzamos új előülepítő 
kialakítása. 
A projekt keretében elindult 
a Kállai-főfolyásban megva-
lósuló további vízvisszatartó 
műtárgyak kivitelezése, és 
párhuzamosan a fenntartási 
munkálatok megkönnyítésére 
épülő raktár és géptároló kivi-
telezési munkálatai is.
A szokásosnál csapadékosabb 
őszi és tavaszi időjárás, vala-
mint a komolyabb fagyoktól 
mentes téli időjárás nem kedve-
zett a kotrási munkálatok vég-
zésének. A nehéz körülmények 
ellensúlyozására a kivitelező 
próbálkozott fagyosabb időben 
éjszakai munkavégzéssel, 6-8 
kerék meghajtású tehergépko-
csik alkalmazásával is.
Jelenleg még mintegy 12-13 
ezer m3 iszapot kell a kivite-
lezőnek kihordania a tározó-
térből, hogy megkezdhessük 
a vízvisszatartást, a lassú 
feltöltést. Ezután kerül sor a 
partvédelem kialakítására és a 
szervízút stabilizálására.
Az éjszakai hidegek megszű-
nése után a Kállai-főfolyáson 
lévő egyéb műtárgyépítési és 
burkolat rekonstrukciós mun-
kálatok is újraindultak.
A kivitelező tájékoztatása 
alapján a szerződésben vállalt 
2021. október végi határidőre 
a munkálatok hiánytalanul el-
készülnek.

A közelmúltban ismét elkezdték a meder kotrását

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától kapott 
támogatásból a területen egy 2128 m2 acél váz szerkezetű, 

3600 tonnás hűtőház épül. A megvalósuló épület földszintjén 
a legkorszerűbb - post harvest ULO (Ultra Low Oxygen) - 

technológiával felszerelt 12 hűtőkamra, az emeleten gépház és 
közlekedő kerül kialakításra. 

A beruház 2020 decemberében kezdődött és  
a befejezés várható időpontja 2021. augusztus 31.

Telephely fejlesztés keretében hűtőház és mani-
puláló tér építését, valamint hozzá kapcsolódó  

infrastruktúra-fejlesztést valósít meg Geszteréd,  
Külterületen (0212/6 hrsz.) a FOUR-ROAD Kft. 

Többlettámogatást nyertek
A Nagykállói Általános Iskola 
épületeinek energetikai korsze-
rűsítése 2020 nyarán fejeződött 
be. A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-
00117 azonosítószámú projekt 
megvalósítására Nagykálló 
Város Önkormányzata az Eu-
rópai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával  
394 743 733 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert.
A megnövekedett költségek, 
valamint a kivitelezés során fel-
merült, előre nem látható kiadá-
sok finanszírozására Nagykálló 
Város Önkormányzata több-

lettámogatási igényt nyújtott 
be, amit a hatóság elfogadott, 
így a projekt megvalósítása to-
vábbi támogatásban részesült. 
A forráskiegészítés pozitív el-
bírálásának köszönhetően a 
teljes projekt vissza nem térí-
tendő támogatásának összege  
420 575 701 forintra növeke-
dett.
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Nevét a régi kállói határ-ré-
szek elnevezéseit nézegetve 
hallottam először. Az ifjabb 
Mezőssy volt birtokosa, 
majd névadója, az egykor 
Mezőssy-tanya néven emle-
getett Ludastónak 1939-ig.

Úgy pontos, hogy tolcsvai, 
majd házassága révén újfehértói 
földbirtokos volt, aki politikus-
ként tisztségével kapcsolatban 
sokszor megfordult, közismert 
volt városunkban, több ízben a 
kállói kerület országgyűlési kö-
vete. A „tokajboros” Mezőssy 
László fia a család tolcsvai 
birtokán született 1870 őszén. 
Nyíregyházán járt gimnázium-
ba, ahol a szavalásban tűnt ki 
tehetségével. Innen útja a jogi 
egyetemre vezetett. Jogi dip-
lomájának megszerzése után  
Szabolcs megye tiszteletbe-
li aljegyzője lett. 1896-ban a 
nagykállói kerület függetlensé-
gi programmal képviselővé vá-
lasztotta. Na, de itt már Krúdyt 
kell segítségül hívnom, aki így 
ír az ifjú Mezőssyről: „Arról 
volt nevezetes képviselőtársai 

között, hogy Nagykállóban 
1896-ban, 24. születésnapján 
- fiatal kora dacára - megvá-
lasztották országgyűlési kö-
vetnek. Azt beszélték, hogy a 
választók egy részét beterelték 
(persze, fokossal) és bezárták 
a nagykállói országos tébolyda 
– az egykori vár udvarába, és 
azzal riogatták őket, kieresztik 
közéjük a cellákból az ordító 
elmebetegeket.” - Ha hihetünk 
Krúdynak, akkoriban még ez 
az enyhe kortesfogások közé 
tartozott.
Dr. Mezőssy Béla volt állam-
titkár, volt földművelésügyi 
miniszter is, a lángelméjétől, 

rátermettségétől nemcsak saját 
párthívei voltak elragadtatva, 
hanem elismerték ellenfelei is. 
1906-tól 1910-ig földműve-
lésügyi államtitkár. 1910-ben 
Kossuth párti programmal új-
ból képviselő. 1917. június 15-
től 1918. január 25-ig földmű-
velésügyi miniszter Wekerle 
kormányában. Politikai pályája 
mellett több lap, köztük a Nyír-
vidék szerkesztője, munkatár-
sa.
Kérdezhetik kedves olvasóim: 
tett-e valamit Nagykállóban, 
Nagykállóért?
Még 1903 körül kezdte keresni 
a Földművelési Minisztérium 
a megoldást arra a problémá-
ra, hogyan lehetne segíteni a 
szegénységből kilábalni a ma-
gyar parasztságot. Mert jó a 
magyar föld és szorgalmas a 
földet művelő ember, de tudá-
sa, munkamódszere, nem tuda-
tos, csak szokás alapú: „apám 
is így szokta.” Tanulni kellene 
a földművelő embernek a leg-
korszerűbb ismereteket! En-
nek érdekében elhatározták, 
hogy 5-5 megye részére létre-
hoznak fiatal gazdákat képező 

iskolákat. Ám az 5 megye az 
ország keleti részén is birok-
ra kelt az iskola elnyeréséért. 
Dr. Mezőssy Béla államtitká-
ri minőségben elérte, hogy a 
Magyar Királyi Földmíves Is-
kola Nagykállóban épüljön fel 
és működjön. 1911-ben nyílt 
meg a Ludastói úttól nyugatra 
lévő intézmény a kis Balkányi 
patak festői szépségű partján. 
Nagykálló a korábban legelő 
számára megvásárolt területet 
ajánlotta fel az iskola épületei, 
istállói és mintagazdasága szá-
mára. Az iskola 1948-ig műkö-
dött. Ma a Szirond Panzió mű-
ködik a régi épületekben. 
Dr. Mezőssy Béla az alkoho-
lizmust látta még az országos 
problémák egyik fő okának. 
Javasolta a kocsmák, alkohol-
árusító helyek vasárnapi - is-
tentiszteletek idején való - zár-
va tartását. Államérdekekre 
hivatkozva indítványát eluta-
sították.  
1918 után visszavonult a politi-
kai élettől újfehértói birtokára. 
Ott élt 1939 januárjában bekö-
vetkezett haláláig.         

Harsányi Gézáné

Elfeledett jelesek:  
dr. Mezőssy Béla

Győrfi Gergő:

FA, FŰ, ÉLET

Harmat szállt le a nyers rétre
könnyet csókolni a vetésre,
madár szállt le a kis ágra
termést hinteni a virágra,
harmat csillant a friss szálra
jövőt súgni a csirára,
madár csüccsent a levélre
reményt rajzolni a hegyére.

Csend és minden.
Rész és egész.
Lét és létezés.
Harmat szállt rá.
Madár szállt rá.

Harmat szállt el a házaktól a vetésig
fátylat fércelni a féltől az egészig,
mert a töredékek között,

a lét eggyé öltözött,
Madár szállt fel a kiságra
onnan fütyülni az egész világra,
egybe sípolni a lét részeit
könnyé és örömmé érlelni az 
érzéseit.

Csend és minden.
Rész és egész.
Lét és létezés.
Harmat szállt rá.
Madár szállt rá.
De mit? De mikor?
De hogyan? De hol?
Ha harmat szállna rá...
Ha madár szállna rá...
Szórvány szórás.
Lét élesztés.

Minden és csend.
Harmat száll rá.
Madár száll rá.
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A koronavírus-járvány ne-
gatív hatásainak enyhítését 
célozva tisztasági csomago-
kat adtak át a nagykállói 
szegregátumhoz tartozó 
utcákban. 

Egészen pontosan 580 darab 
tisztasági csomag kiosztása 
kezdődött meg a napokban egy 
programnak köszönhetően. 
Az önkormányzat támogatást 
nyert „A társadalmi együttmű-
ködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok 
megvalósítása Nagykállóban” 
című TOP- 5.2.1.–16–SB1-
2017-00002 azonosító számú 
projekt keretében - egyebek 
mellett - erre a célra.
A csomagot azok a lakosok kap-
hatták meg, akik Nagykállóban 
az ún. szegregátumokban él-
nek. A 2011-es népszámlálási 

adatok alapján az alábbi címen 
található háztartások tartoznak 
az említett területek közé: Aká-
cos utca, Bercsényi út páros ol-
dala, Nyár utca, Nyírfa utca pá-
ros oldala, Porosladány út páros 

oldala, Rózsa út páratlan oldala 
1-től 21-ig, Tavasz út páros ol-
dala, Temető út páratlan oldala.
A kiosztott csomagok C és D 
vitamint, nedves törlőken-
dőt, fertőtlenítő szappant, 2 

db FFP2 szájmaszkot és egy 
tájékoztatót tartalmaztak. Az 
adományokat a pályázatot 
koordináló munkatársak, a 
Nagykállói Polgárőr Egyesü-
let és Nagykálló Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
segítségével osztották szét.
Aki nem tartózkodott otthon a 
csomag átadásakor, annak érte-
sítőt hagytak, melynek felmuta-
tásával át tudják venni a Polgár-
mesteri Hivatal (Kállai Kettős 
tér 1.) hátsó portájánál nyitva-
tartási időben. Érdeklődni le-
het az alábbi telefonszámon:  
+36 20 409 7568A csomagok átadását Horváth Tibor polgármester is segítette

Nagykálló Város Önkor-
mányzata sikeresen pályázott 
a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság által meghir-
detett „Zenei program megva-
lósítása - Mindenki szívében 
van egy dallam” elnevezésű 
SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-
4-0214 azonosítószámú pro-

jekt megvalósítására, melynek 
keretében tíz, 6-16 év közötti 
fiatal kap lehetőséget hangsze-
res ismeretek elsajátítására. 
A program megvalósítása ápri-
lis végén kezdődött az Akácos 
úti Közösségi Házban. Első 
alkalommal a gyerekek meg-
ismerkedhettek egymással, az 

oktatókkal, illetve a pályázat 
keretében beszerzett hangsze-
rekkel (csörgő, cajon, gitár, 
kanna, darbula, ukulele). 
A projekt célja, hogy a hang-
szeres oktatásnak és a közös-
ségfejlesztésnek köszönhe-
tően egy olyan kis közösség 
jöjjön létre Nagykállóban, 
melynek tagjai büszkék gyö-
kereikre, kultúrájukra és alá-
zattal gyakorolják azt. Célunk 
továbbá, hogy egy olyan, el-
sősorban autentikus cigány 
népzenét játszó együttest hoz-
zunk létre, mely a város ren-
dezvényein büszkén szerepel-
het, megismertetve a többségi 
társadalom tagjait az autenti-
kus cigány népzenével. 
A program sikeres megvalósí-
tásához nagy segítséget nyújt 
a Máltai Szimfónia Program 

módszertana, melyet követve 
szeretnénk a foglalkozásokat 
megvalósítani és a program vé-
gén koncertet szervezni, melyen 
a foglalkozásokon részt vett 
fiatalok bemutathatják a prog-
ram időszakában megszerzett 
tudásukat. Ebben egy szociá-
lis munkás és két zenei oktató 
van a gyermekek segítségére. A 
szakmai ismereteket az ismert 
Ham Ko Ham együttes két tag-
jától, Balázs Leventétől és Rét-
háti Salamontól sajátíthatják el 
a fiatalok.  Diósi Dóra

Ismert zenészektől tanulhatják meg a zenei alapokat a fiatalok
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Tisztelt nagykállói polgárok!
A felvett 5,5 millió 
(első+második körös) vak-
cinának és a Kormány által 
meghozott védelmi intéz-
kedéseknek köszönhetően 
javulnak a járványügyi ada-
tok, azonban az új koronaví-
rus járvány sajnos még nem 
ért véget!  A járvány har-
madik hulláma tetőzött, de 
a brit vírusmutáns továbbra 
is sokakat fertőz, ezért a vé-
delmi intézkedések betartása 
változatlanul fontos! 

Az országnak működőképes-
nek, cselekvőképesnek kell 
lennie. Az oltásellenes baloldal 
kampánya ellenére fokozato-
san nő a lakosság bizalma és 
igénye a védőoltások iránt. Át-
léptük a négymillió beoltottak 
számát, - köszönet az együtt-
működőknek.  
Az iskolák újranyitása a vártnál 
zökkenőmentesebben alakult, 
jóval ötven százalék felett van 
a gyermekek száma az óvodák-
ban és az iskolákban.
Fokozatosan megnyílik a szol-
gáltatások széles köre azok 
előtt, akiknek van védettségi 
igazolványuk.
Lépésről lépésre újraindítjuk 
az országot. Fennmaradnak a 
magán- és családi rendezvé-
nyekkel kapcsolatban 2020 
novemberében elrendelt korlá-
tozások.
Az oltási kampány további fel-
gyorsítása érdekében minden 
regisztrált számára elérhetővé 
vált az online időpontfoglaló 
a kórházi oltópontokra. A re-
gisztrált bármely, a számára 
megfelelő kórházi oltópontra 
tud időpontot foglalni hétfő, 
kedd és szerdai napokra. Az 
időpontfoglaló elérhetősége: 
https://www.eeszt.gov.hu. Bő-
vebben: https://koronavirus.
gov.hu /c ikkek /megny i l t -
az-online-idopontfoglalo-
mostantol-minden-ervenyes-
regisztracioval-rendelkezo-tud
Az időpontfoglalót csak az ol-
tásra regisztráltak tudják hasz-

nálni, közülük is csak azok, 
akiknek a regisztrációja már 
érvényesítve van, tehát a re-
gisztrációkor megadott adatai-
kat már ellenőrizték.
Fontosnak tartom hangsú-
lyozni, hogy a járványból 
egyedül a védőoltás jelenti a 
kivezető utat. Az oltás ingye-
nes. Az oltás életet ment és már 
egy oltás is jelentősen csök-
kenti a betegség súlyos lefo-
lyásának kockázatát.  Minden 
Magyarországon alkalmazott 
vakcina hatásos és biztonsá-
gos. 
Akik az önkéntes regisztráci-
óhoz segítséget igényelnek, 
azoknak az önkormányzat és a 
munkatársaim készséggel áll-
nak rendelkezésükre.
A védekezésben résztvevő 
egészségügyi, szociális, rend-
védelmi dolgozók, katonák 
megkapták az oltást. Az elmúlt 
hetekben beoltották azokat 
az iskolákban, óvodákban és 
bölcsődékben dolgozó peda-
gógusokat (akik ezt kérték) és 
fertőtlenítették az iskolákat. A 
nyitás után pedig visszatérnek 
a korábbi protokollok, mint 
a testhőmérséklet-mérés, a 
fertőtlenítés, a távolságtartás. 
Fontos, hogy a szülők csak 
egészséges gyereket küldje-
nek közösségbe. A digitális 
oktatásban tanuló diákok, csa-
ládjaik és tanáraik számára az 
internet szolgáltatásra igényt 
lehetett benyújtani. 
Az egyéni védelem a legfonto-
sabb, amit csak az oltás képes 
adni. Ne reménykedjen senki 

abban, hogy majd azok, akik 
oltakoztak meg fogják védeni 
őt a betegségtől! 
A magyar oltási program azért 
is gyorsabb az uniós átlagnál, 
mert Magyarország az elhibá-
zott brüsszeli vakcinabeszerzést 
felismerve nemzeti hatáskör-
ben is szerzett be vakcinákat, 
3,5 millió ember oltásához 
elég kínai és orosz vakcinát. A 
kormány nyilvánosságra hozta 
az oltások utáni fertőzési és ha-
lálozási adatokat, amelyekből 
jól látható, minden Magyar-
országon használt vakcina 

hatékony és erős védelmet 
nyújt, hogy a koronavírus 
fertőzés ne legyen súlyos le-
folyású, s ne kerüljünk kór-
házba!
Tisztelettel köszönöm 
Nagykálló valamennyi polgá-
rának az eddigi türelmet, az 
együttműködést! Köszönöm 
az oltásban résztvevő egész-
ségügyi dolgozók szolgálatát! 
Reméljük, hogy minél hama-
rabb visszakaphatjuk a meg-
szokott életünket.

dr. Simon Miklós
 országgyűlési képviselő

Lakossági  
tájékoztató

Nagykálló Város Önkormány-
zata és Nagykálló Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 
segítséget nyújt azon város-
lakóknak, akik szeretnének 
regisztrálni a COVID-19 elle-
ni védőoltásra, azonban nem 
tudják hogyan. Regisztrációs 
pontot hoztunk létre az Akácos 
úti Közösségi Házban, ahol 
minden hétköznap 9 és 17 óra 
között fogadjuk a regisztrálni 
szándékozó városlakókat.

Kérjük Önöket, hogy a regiszt-
rációra a járványügyi előírá-
sok betartásával érkezzenek! 
Egyidőben 1 fő tartózkodhat az 
épületben a dolgozókon kívül, 
ezért kérjük legyenek türelem-
mel társaik és kollégáink felé!
A regisztrációhoz hozzák ma-
gukkal személyes irataikat 
(személyigazolvány, TAJ kár-
tya, lakcímkártya)!
Kérdés esetén további in-
formációt szolgáltatunk 
az alábbi telefonszámon:  
+36 20 409 7568

A Közösségi Ház  
munkatársai
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Pünkösd eredete és célja

Gyógyító és megtartó beszélgetés
Hogy érzed magad? Nem, 
most nem a testi tünetek 
érdekelnek, nem orvos 
vagyok. Hogy van a lel-
ked? Beszélnünk kéne róla, 
Rólad! Mi minden zajlott 
Benned az elmúlt hetekben, 
hónapokban? Várlak egy 
kávéra! Mondd el, - titok 
marad - hogyan élted, 
éled meg a változásokat, a 
veszteségeket, a betegséget, 
a gyógyulást, az életet? Be-
szélgessünk egy gyógyítót!

Ha nem akarsz egy ember előtt 
kitárulkozni, akkor is van, aki 
meghallgat, mert szükséged 
van rá, hogy meghallgassa-
nak! Isten várja, hogy meg-
szólítsd! Jobban várja, minden 
embernél, hogy kapcsolatba 
lépjünk Vele és megbeszéljük 
lelki dolgainkat, hogy testi ba-
jaink is ezáltal gyógyuljanak, 

rendeződjenek. Nem kérése-
ket vár csupán. Bizalmat vár, 
hogy valóban mindent elmon-
dunk Neki. Nem csak szeret-
teinkről, haragosainkról, nem 
csak az anyagi helyzetünkről, 
testi állapotunkról szeretne 
hallani. Isten várja, hogy ar-
ról is beszéljünk Vele, amit 
magunk előtt is szégyellünk 
kimondani, pedig szükséges, 
mert a ki nem mondott sza-
vak, vallomások akadályoz-
nak leginkább mindennapi 
dolgaink sikerében. 
Ő meghallgat! Válaszol ne-
ked, beszél hozzánk! Igen, 
kéretlenül is szól, mert tudja, 
hogy szükségünk van szavá-
ra. Hiszen, szava hívta létre 
a mindenséget, az Ő szava 
teremtő, formáló erő! Hogy-
ne lenne rá szükségünk?! Az 
olyan erős szavakra, bátorító 
mondatokra, mint 

- Ne félj, mert én veled va-
gyok, ne csüggedj, mert én 
vagyok Istened! Megerősíte-
lek, meg is segítelek, sőt győ-
zelmes jobbommal támogat-
lak. (Ézsaiás 41:10) 
- Semmiért se aggódjatok, ha-
nem imádságban és könyör-
gésben mindenkor hálaadás-
sal tárjátok fel kéréseiteket 
Isten előtt... (Filippi 4: 6) 
- Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok 
és meg vagytok terhelve, és 
én megnyugvást adok nektek. 
(Máté 11:28) 
- Békességet hagyok nektek, 
az én békességemet adom 
nektek, de nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szí-
vetek, ne is csüggedjen! (Já-
nos 14:27) 
- A világon nyomorúságotok 
van, de bízzatok: én legyőz-

tem a világot. (János 16:33) 
- Mert csak én tudom, mi a 
tervem veletek – így szól az 
Úr –: jólétet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövő 
az, amelyet nektek szánok. 
Ha segítségül hívtok, és állha-
tatosan imádkoztok hozzám, 
akkor meghallgatlak bennete-
ket. (Jeremiás 29: 11–12) 
Isten a kegyelem és a kegye-
lem Istene. Meghív minket, 
hogy jöjjünk Elé bármivel, 
bármikor. Tölts egy kis időt 
ma csendesen, beszélj Vele! 
És ne felejts el időt szakítani 
az Ő hallgatására is! Ez a be-
szélgetés oly’ annyira gyógyí-
tó erejű, hogy örök életet ad!

Repelik Zsuzsanna Eszter

Pünkösd a megígért Szent Lé-
lek - illetve pontosabban fordít-
va a Szent Szellem - kitölteté-
sének a napja. Ez a nap egyben 
az egyház születésnapja is, mert 
ennek a csodálatos esemény-
nek hatására Jeruzsálemben 
létrejött a világ első keresztény 
gyülekezete, mivel egy nap 
alatt mintegy háromezer fő tért 
meg Krisztushoz. A feltámadott 
Jézus Krisztus tanítványai ettől 
kezdve vettek és ma is a Szent 
Szellem által vehetnek Istentől 
való természetfeletti erőt, hogy 
hiteles és hatékony tanúbizony-
ságai lehessenek a feltámadott 
Krisztusnak.
A Biblia magyar nyelvű for-
dításaiban legtöbbször pon-
tatlanul, de a szellem szót is 
léleknek fordították. A szellem 
és a lélek is az embernek látha-
tatlan részei, de a kettőt a Bib-
lia a héberben és a görögben is 
egyértelműen megkülönbözteti 
egymástól. A héber „rúaḥ” és a 
görög „pneuma” szavak pontos 
jelentése magyarul a „szellem” 

szó. A héber „nep̄eš” és a görög 
„pszükhé” szavak pedig ma-
gyarul a „lélek” szónak felel-
nek meg. Istennel kapcsolatban 
mind az ó- és az újszövetségi 
írásokban is egyaránt mindig 
a „Szellem” szó szerepel, ezért 
pontosabb a „Szent Szellem” 
kifejezés használata, de a ma-
gyarban évszázadok óta ennek 
ellenére a „Szent Lélek” kifeje-
zés terjedt el. 
A Mózes III. könyvének 23. 
fejezete hét olyan ünnepnapot 
sorol fel, amelyeket az „Úr 
ünnepeinek” nevez. Ezek az 
ünnepek évszázadokon át a ké-
sőbbi újszövetségi történések-
re is előremutató ún. prófétikus 
ünnepek is egyben. A hétből 
már négy az Újszövetségben 
beteljesedett. Jézus Krisztus 
megfeszítése és halála példá-
ul az ószö-
vetségi ún. 
„páska” ün-
nepnapján 
történt és 
ezzel Ő lett 

a mi „páska bárányunk”, aki 
magára vette a világ bűneit. 
Krisztus feltámadása pedig az 
ószövetségi ún. „első zsenge” 
(árpa aratás kezdete) ünnepén 
történt. Az „első zsenge” ün-
nepe utáni hétszer hét napot 
követő, azaz az 50. napon volt 
az ószövetségi ún. „sávuót”, 
azaz a hetek ünnepe, amely 
egyben a búza aratás kezdetét 
is jelentette. A „sávuót” egyike 
volt a nagy zsidó zarándok-
ünnepeknek, amikor sokan a 
zsidók közül még a távolabbi 
diaszpórákból is a Mindenha-
tó tiszteletére Jeruzsálembe 
gyűltek. A pünkösd szó a héber 
„sávuót” görög megfelelőjéből 
a „pentékoszté” kifejezésből 
származik, amely ötvenedi-
ket jelent. Tehát nem véletlen, 
hogy Jézus Krisztus feltáma-

dása utáni 
ötvenedik 
napon tör-
tént meg a 
Szent Szel-
lem kitölté-

se, és azért volt Jeruzsálemben 
sokféle helyről jött ember, mert 
aznap a zsidók egyik zarándok-
ünnepe volt.
A feltámadott Jézus szavai sze-
rint a Szent Szellem, azért kül-
detett el a tanítványai számára, 
hogy Istentől való, természetfe-
letti erőt vegyenek általa az Ő 
feltámadása mellett való hiteles 
és hatékony tanúságtételhez. 
„Hanem vesztek erőt, minek-
utána a Szent Lélek eljő reátok: 
és lesztek nekem tanúim úgy 
Jeruzsálemben, mint az egész 
Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végső határáig.” 
(Apcs 1:8)
A hiteles és hatékony tanúság-
tételhez szükséges erőt Isten a 
mai kor keresztényei számára 
is meg akarja adni, és ennek a 
lehetősége is megnyílt az első 
pünkösd óta, de erről röviden 
a következő részben szeretnék 
majd még néhány buzdító sort 
írni…

Kárpáti Ernő
Hit Gyülekezete, lelkész
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Egy százalék is számít

Vitai László apát,  
plébános atya emlékére

Életének 83. évében, 2021. 
április 8-án elhunyt Vitai 
László címzetes apát, címze-
tes kanonok, nyugalmazott 
plébános. Nagykálló Város 
díszpolgára. Emlékét kegye-
lettel megőrizzük.

Az atyáért mondott gyász-
misén Horváth János esperes 
megemlékező beszédének 
részleteivel idézzük fel Vitai 
László életútját.
„Boldogasszony napján Ken-
deresen született. Az eszter-
gomi ferences gimnáziumban 
érettségizett és nem ment el 
1956-ban. Közel 60 éve szen-
telte pappá egy „kölcsönpüs-
pök”, mert nem volt az egy-
házmegyének püspöke.
Nyugdíjazásáig öt püspök fő-
pásztora volt. Négy helyen 
volt káplán, távol Szabolcs 
megyétől, 10 éven át, majd a 
Krisztusi korba lépve, majd’ 
ötven éve küldte ide az egri 
Főegyházmegye Kormányzó-
ja.
László testvérünk itt is maradt 
és előbb Balkánynak 24 ta-
nyájával és Szakolynak, majd 
1983-tól Nagykállóból ugyan-
ennek a területnek, de Szakoly 

nélkül és Birivel, Ludastóval 
gazdagítva lett 2005-ig plé-
bánosa. 2005-től Nagykálló, 
Kiskálló, Biri, Ludastó, a Pszi-
chiátriai Szakkórház kápol-
nájának és a közben elkészült 
Szent Antal Idősek Otthona 
kápolnájának és lakóinak lelki 
vezetője volt. 75 éves korában 
akkori püspöke nyugdíjazta és 
azóta Nagykálló, Máriapócs 
és más települések kisegítő 
lelkésze. 
Legfontosabb feladata az volt, 
hogy a rábízottak egy szív és 
egy lélek legyenek. Munka-
társakat is rendelt mellé az 
isteni gondviselés. A települé-
sek, melyekhez hűséges volt, 
várossá formálódtak, ő pedig 

Nagykálló, Biri, Balkány dísz-
polgára lett. Püspöke kanono-
ki és apáti címmel dekorálta. 
Az elmúlt 30 év során ott volt 
a települési rendezvényeken, 
a Kállay család ünnepségein, 
ahonnan hiányozni fog. Csak 
az itteni, közel 50 évi szolgá-
latában a szentmisék tízezreit 
mutatta be, az egykori „ven-
dégmarasztaló” utakon a ki-
lométerek millióit rótta le a 
báránykákat keresve és szol-
gálva.
45 éve diakónusként szolgál-
tam vele és mellette nagyhéten 
és húsvétkor, s láttam, hogy az 
aratni való sok, a munkás pe-
dig kevés. Az akkori hitéletet 
és vallási igényt nem is lehet a 
mostanival összehasonlítani. 
Nemcsak templomokat, kápol-
nákat épített, vásárolt (tanyák-
ra is), hanem ezeket karban 
is kellet tartani. Majd látnia 
kellett ezek kiürülését, vagy 
pusztulását. 
Siker, sikertelenség, öröm, bá-
nat, egészség, betegség mind 
jelen voltak papi és emberi 
életében. Nem állt távol tőle 
az ökumené, de voltak helyze-
tek, amikor nehezen értett szót 
szolgatársaival.

Lelkéhez a szentek közül na-
gyon közel állt Szent Antal, 
amit még a ferencesektől hoz-
hatott, és kultuszát heti szent-
misékkel, templomépítéssel, 
képeinek, szobrainak terjesz-
tésével gyarapította.
Az utóbbi években már érez-
te, hogy gyengül. Szellemi 
érdeklődése mindvégig meg-
maradt. Konzervatív volt, de 
nem szélsőséges. Rendsze-
rint reverendában járt, a ma-
gas, idős korában is egyenes 
tartású atyát már messziről 
felismerték. Sok beteg vagy 
meggyógyult hálásan gondolt 
vissza arra a lelki vigaszta-
lásra, amit tőle kapott. Egyre 
több keresztet viselt el túl a 
nyolcvanon. Halála előtt több 
paptársával beszélt telefonon, 
kifejezve háláját. Reményét 
Szent Józsefbe vetette, aki jó 
halállal ajándékozta meg.
Kedves áldozó pap testvérünk! 
Krisztusban nem szakadunk el 
egymástól. Amikor visszatérsz 
a porba, a magad választotta 
helyen, az utolsó ítélet napjáig 
nyugodj békében és emlékez-
zél meg rólunk, akik nélküled 
járjuk tovább a hit zarándok-
útját!”

Ismét dönthet arról, hova kerüljön személyi jövedelemadójának 
1 százaléka. Önnek néhány percbe kerül, a civil szervezeteknek 

viszont kitűzött céljaik megvalósítása függ ettől a döntéstől.

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

ként, támogatva ezzel a Nagykállóban és a környéken lakó fogyatékkal 
élő gyermekeket és felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Kérjük, támogassa adója 1% -val a Nagykállói Múltunk és Jele-

nünk Egyesületet, melynek célja többek között Nagykálló Város és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális gyökereinek, értékeinek 

ápolása, a néphagyományok felelevenítése és széleskörű megismerte-
tése, kiemelten a hajdan méltán nagy hírnevet szerzett Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes újraindítása, néptánctársadalmunk, hagyományunk 

méltó őrzése, továbbvitele.
Adószám:18817351-1-15

Jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával kérjük, támogassa Ön is 
a Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány munkáját, hogy a jövő-

ben is segíthessük az itt élő beteg gyermekeket és családjaikat.
A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány adószáma:  

18811283-1-15
* * * * *

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 százalékával támo-
gat bennünket. A Nagykállói Népművészeti Egyesület adószáma: 

18803729-1-15
* * * * *

Kérjük, a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásával támogassa az 
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület sokrétű munkáját, további eredmé-

nyes működését. 
Adószám: 18812545-1-15

* * * * *
Kérjük adójának 1 százalékával támogassa Ön is az nagykállói Szeret-

teinkért Alapítvány munkáját.
Adószám: 18816453-1-15
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. május 28. 12 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:





Bakai István (Porosladány út)
Rézműves Istvánné (Tavasz u.)
Simon Györgyné (Szakolyi út)
Balogh Károlyné (Rózsa u.)
Gere Andrásné (Korányi F. út)
Szilágyi Tibor (Katona J. u.)
Kígyósi Jánosné (Krúdy Gy. u.)
Benke Mihály (Debreceni út)

Galló János Lászlóné (Geszterédi 
út)
Balogh József (Rózsa u.)
Nagy Mária (Zrínyi M. u.)
Polyák András (Bátori út)
Szilágyi Jánosné (Kisbalkányi út)
Tisza Kálmánné (Bethlen G. u.)
Frank Sándorné (Bocskai u.)

ELHUNYTAK 2021. március-ápril is I N G A T L A N
Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. 
szám alatt 2 szobás, ebédlős, fürdő-
szobás, cserépkályha fűtésű ház el-
adó. Az ingatlan tehermentes.  Tele-
fon: +36 20 988 7115
Korányi Frigyes úton 138 nm-
es üzlet parkolóval, hozzáépített 
minigarzonnal eladó. Telefon: +36 20 
562 4130 

Ü Z L E T  K I A D Ó
Nagykállóban 20 nm-es, igényesen 
kialakított üzlethelyiség kiadó. Tele-
fon: +36 30 935 6345

E L A D Á S - V É T E L
Kemping kerékpár, elektromos fű-
nyíró, paradicsomdaráló eladó. Tele-
fon: +36 30 251 8010

Eladó MTB női kerékpár, varrógép, 
nagyothalló készülék, szekrénysor 
(olcsón). Telefon: +36 30 981 4451
Eladó nagyteljesítményű szivattyús 
permetező 50 m vászonbetétes, félco-
los slaggal, régi típusi, háti permetező, 
gázpalack. Telefon: +36 20 253 8170
Eladó 48 nm (használt) parketta 
40x300-as, 1” menetmetsző, gázpa-
lack nyomásszabályozóval, hintaáll-
vány, szőnyegporoló, 6 db műanyag 
almásláda, 8 db vasvázas konyhai 
szék, hurkatöltő. Telefon: (42) 264 
294
Eladó 3 fázisról működő gyümölcs-
daráló, nagyputtonyos szőlődaráló, 
kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig mérő 
molnár mázsa súlyokkal. Telefon: +36 
30 218 5958

Szurkoljunk együtt!
A Nagykállói VSE következő hetekben zajló mérkőzéseinek 

időpontja és helyszíne: 
Nyíribrony SE - Nagykállói VSE 
 2021. 05. 16. 17 óra (Nyíribrony Községi Sportpálya)
Nagykállói VSE – Geszteréd FC 
 2021. 05. 23. 17 óra (Nagykálló Sportpálya)
Biri SE - Nagykállói VSE 
 2021. 05. 30. 17 óra (Biri SE Sportpálya)
Nagykállói VSE – Tiszalök VSE  
 2021. 06. 13. 17 óra (Nagykálló Sportpálya)
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A város májusfája
A májusfát a magyar vidékek 
nagy részén május elsejére vir-
radó éjszaka állították a lányos 
házakhoz a legények. A zöld 
ág a természet megújulásának 
szimbóluma, sok esetben sze-
relmi ajándék is volt, hiszen 
az udvarlási szándék bizonyí-
tékaként is szolgálhatott. 
Nagykállóban is hosszú évek 
óta felelevenítik ezt a szép ha-
gyományt a Harangodon, má-

jus elsején. Második éve azon-
ban – a koronavírus-járvány 
miatt – elmarad a majális. A 
Szilágyi István Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársai azonban ápri-
lis végén színes szalagokkal 
feldíszítették a város fáját a 
Szabadság téren, hogy a ha-
gyományőrzés mellett, a vá-
rosközpontban közlekedőknek 
is látványosságot nyújtsanak.

Nagykállóban és térségében 
gyermekek generációit gyó-
gyította Bódor Györgyné, dr. 
Polkol Margit. 

A doktornőt április 23-án ki-
lencvenedik születésnapja 
alkalmából Horváth Tibor 
polgármester köszöntötte 
Nagykálló Város Önkormány-
zata nevében. A doktornő a 
Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen 1956-ban vehette 
át diplomáját. Pályakezdő kör-
zeti orvosként előbb Balmazúj-
városban, majd a mátészalkai 
kórház gyermekosztályán dol-

gozott, Nagykállóba 1964-be 
költözött, amikor megkapta az 
újonnan megnyílt SZTK ren-
delőben a csecsemő-gyermek-
gyógyászati szakrendelést és 
a járás egész területének ellá-
tását. Az évek során több ezer 
gyermeket gyógyított.
Dr. Pokol Margit 1970-ben 
Érdemes Orvosi Kitűntetést 
kapott Budapesten, 2002-ben 
a Magyar Bölcsődék Emléké-
re bronzérmmel jutalmazták, 
2007-ben Nagykálló Város 
Önkormányzata Korányi Fri-
gyes-díjjal ismerte el gyógyító 
munkáját.

Szépkorú doktornő

„A gyermeknek tudnia kell, hogy ő egy csoda, 
hogy a világ kezdete óta nincs, 
és a világ végezetéig nem lesz még egy olyan 
gyerek, mint ő!”

KISS RéKA
4. születésnapod alkalmából  

Anya és Apa szeretettel köszönt! 
Vigyázó gondoskodásunk örökké 

elkísér. Szeretünk nagyon!

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.
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Kedves Vendégeink!

Megnyitottuk 
belső tereinket.

Szeretettel várjuk Önöket!

Május 1-jétől 
újra lehetőség van 

a helyben fogyasztásra.


