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Karácsonyi ajándék  
az önkormányzattól

Évértékelő
A karácsonyi ünnepek 
előtt sokan készítenek 
mérleget az esztendő tör-
ténéseit, eseményeit felvo-
nultatva, mérlegelve. Dr. 
Simon Miklós, térségünk 
országgyűlési képviselőjé-
nek  évértékelő gondolata-
it és jókívánságait lapunk 
3. oldalán olvashatják.

A karácsonyi időszak sok 
nagykállói családnak is ne-
hézséget okozhat. Nem min-
denki engedhet meg magának 
ajándékokat és bőséges ünnepi 
asztalt. Nagykálló Város Ön-
kormányzata ezért karácsonyi 
támogatásként az idei évben 
- nemcsak a nyugdíjas korúak-
nak, hanem - a településünkön 
bejelentett lakcímmel rendel-

kező állampolgároknak lakcí-
menként egyszeri, 4 000 forint 
értékű vásárlási utalványt és 
egy tisztítószerekből összeállí-
tott csomagot adományozott.

Horváth Tibor 
polgármester

(Az utalványokat beváltó  
üzletek listája  

az 3. oldalon található)

Tisztelt nagykállóiak!
Vallási meggyőződéstől füg-
getlenül mindenki készül a 
karácsony ünnepére, de a vi-
lág megváltozott körülöttünk 
és mi magunk is. Minden-
napjainkban elég nagy a zűr-
zavar: év végi zárás, karácso-
nyi készülődés, munkahelyi, 
családi programok torlódnak 
egymásra. Mégis a hozzánk 
közeledő ünnep egyre na-
gyobb fényességgel világít, 
amelyre most különösen nagy 
szüksége van a világnak.

Második éve már nem tud-
juk, hányan gyűlhetünk 
össze a karácsonyi asztal 
mellett. Elképzelni sem 
tudjuk, hogy mennyien 
lesznek azok, akik egyedül 
ünnepelnek, azok, akik be-
tegek és szeretteik figyelme 
nélkül a kórházi ágyon fek-
szenek, azok, akiket karan-
ténba zárt a betegség. Most 
látjuk igazán, hogy nem az 
ajándék mennyisége, ha-
nem az együtt tölthető idő 

minősége az igazi ajándék 
mindenkinek. Az advent 
ma különös jelentőséggel 
bír. Várakozunk a karácso-
nyi csodára, és a világgal 
együtt várjuk a láthatatlan 
ellenség legyőzését. Most 
talán jobban tudunk ma-
gunkra, családunk tagjaira, 
barátainkra, közösségünk-
re figyelni, mint valaha. A 
karácsonyi gyertyaláng fé-
nyében őszintén remélem, 
hamarosan újra boldogan 

és felszabadultan készülhe-
tünk együtt az ünnepekre, 
élhetjük mindennapjain-
kat!

Mindenkinek békességet, 
elcsöndesülést kívánok 

az ünnepekre 
és egészséget, sikereket, 

örömöt, megelégedettséget 
2022-re!

Horváth Tibor
polgármester

Békés, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, sikerekben 

gazdag boldog új évet
kívánunk minden kedves 

Olvasónknak!
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Mikulás járt az oviban
Az ünnepvárás mindig nagy 
örömmel és izgalommal tölti el 
a gyerekeket, így volt ez idén is. 
Nagyon várták a gyerekek a Mi-

kulást, remélték, hogy mindenki 
kap ajándékot. December 6-án 
aztán messze földről megérke-
zett - a szükséges járványügyi 

szabályokat betartva - a kedves 
vendég a Brunszvik Teréz és a 
Szivárvány Tagóvoda csoportjai-
ba. A bátrabbak verssel, énekkel, 

mondókával kedveskedtek az 
öreg nagyszakállúnak, aki cseré-
be minden gyereket megajándé-
kozott hatalmas puttonyából.
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Eredményekben és felada-
tokban bővelkedő egy esz-
tendőt tudhatunk lassan ma-
gunk mögött. A tavalyi évhez 
hasonlóan mindannyiunknak 
új kihivást jelentett a ko-
ronavírus-járvány okozta 
problémák leküzdése. A 
pandémia súlyos nehézsége-
ket ró mind a társadalomra,  
mind a gazdasági életre.  A 
kormány minden lehetősé-
get megragad a károk enyhí-
tésére. A gazdaság élinkítése 
mellett legfontosabb az 
emberi élet és az egészség 
megvédése. Szakmájukban 

elismert, oltással foglalko-
zó szakemberek véleménye, 
hogy az oltással enyhiteni 
lehet a megbetegedés tüne-
teit és a halálozások számát 
nagymértékben csökkenteni. 
Kérem hallgasanak a szak-
emberekre  éljenek az oltás 
lehetőségével.

Az idei évben a helyi önkor-
mányzatokkal, a civil szer-
vezetekkel közösen minden 
településen nagyon sok 
eredményt tudhatunk ma-
gunknak. A megvalósított és 
folyamatban levő beruházá-
saink mindegyike a lakosság 
életminőségének a javulását 
eredményezik.

A magyar gazdaság eredmé-
nyes időszakot tudhat maga 
mögött, szinte minden telepü-
lésen megújult az intézmény-
hálózat, óvodák, bölcsődék 
épültek. Kerékpárutak és az 
utak építésével biztonságo-
sabbá vált a közlekedésünk. 

A számtalan beruházás 
mellett büszkék lehetünk 
a magyar kormány család-
politikájára. A lehetőségek 
hosszú sora közül engedjék 
meg, hogy néhányra felhív-
jam a figyelmet. A nyugdí-
jasok megkapták a 80 ezer 
forint nyugdíjprémiumot, és 
folytatódik a 13. havi teljes 
nyugdíj kifizetése. A fiatalok 
adókedvezménye januártól 
vehető igénybe, a gyermeke-
ket nevelő családok jövő év 
elején visszakapják a befize-
tett adójukat. Legyünk büsz-
kék a közösen elért eredmé-
nyeinkre.

A fentiek mellett a legna-
gyobb eredmény az a több 

ezer munkahely, amivel a 
munkanélküliek száma tér-
ségünkben harmadára csök-
kent. 

Elmondhatjuk: munkával 
teli, de egyben eredményes 
évet tudhatunk magunk mö-
gött, azonban a munka nem 
állhat meg! Tovább kell kö-
zösen, együtt térségünk ér-
dekében dolgoznunk, mert 
vallom, együtt jobbá és 
szebbé tehetjük mindennap-
jainkat.

Az elkövetkező ünnepek-
hez engedjék meg, hogy a 
térség minden lakójának 

kívánjak hitet és erőt, 
családjuknak pedig áldott, 

békés karácsonyt és  
egészségben gazdag
boldog új esztendőt!

dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő

Tisztelt Polgárok!

Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
november 25-én tartott testü-
leti-ülés, a helyi adók besze-
désének időarányos teljesíté-
séről szóló előterjesztésben 
elhangzott, hogy ebben az 
évben a  polgármesteri hi-
vatal - hasonlóan a tavalyi 
veszélyhelyzet ideje alatt 
mutatott szolidaritás alapján 
- az adók beszedésére vonat-
kozóan nem követtek szigorú 
elveket. 
November hónapban küldték 
ki a hátralékkal, adótartozás-
sal rendelkezők részére az ér-
tesítést, hogy beszedési meg-
bízást kér az önkormányzat 
a számlákra, amennyiben az 
állampolgárok nem fizetik be 
egyösszegben, vagy részle-
tekben, estleg halasztott fize-
tési formában a tartozásukat. 
Többen is éltek ezzel a lehe-

tőséggel, azok közül, akiknek 
ténylegesen problémát okoz 
a tartozás kifizetése. Elhang-
zott, hogy a kintlévőség ösz-
szességében adónemenként 
más és más, 2021. október 
31-ei állapotnak megfelelően 
a hátralékok 72 672 000 Ft, 
amiből a legnagyobb tétel - 
59 millió forint - a helyi ipar-
űzési adóban mutatkozik. 

* * * *

A testületi ülésen elhangzott, 
hogy az önkormányzat meg-
hirdette a Kállai Kettős tér 
1. szám alatti épület (polgár-
mesteri hivatal) földszintjén 
lévő üzlethelyiség bérbeadá-
sát. Egy pályázó jelentkezett 
a felhívásra, aki várhatóan 
jövő év elején cukrász ter-
mékek árusítását kezdi meg a 
boltban.

Nagykálló Város Önkormány-
zata által adományozott 4000 
forint értékű utalványok vá-
rosszerte számos élelmiszer-
boltokban bármely termék 
vásárlására felhasználhatók 
2022. január 31-ig.
Karácsonyi támogatásként 
lakcímenként egy tisztító-
szercsomagot is juttatott a la-
kosságnak az önkormányzat, 
amelyet a „Humán szolgáltatá-
sok fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című, EFOP-
1.5.3-16-2017-00041 azono-
sítószámú projekt keretéből 
biztosítottak.

Önkormányzati hírek Karácsonyi ajándék  
az önkormányzattól

KARÁNYONYI UTALVÁNYT  
BEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Szőllősi Csemege  
Nagykálló, Nagybalkányi út 80.
Habár Csemege  
Nagykálló, Damjanich út 2.
Enikő Élelmiszerbolt  
Nagykálló, Kisharangodi út 30.
Nyírzem COOP  
Nagykálló, Korányi Frigyes út 31.
Éden Csemege  
Nagykálló, Jókai út 50.
Edera Market  
Nagykálló, Korányi F. út 83.
Kállói Filléres Bolt  
Nagykálló, Budai Nagy Antal út 22.
Bella Csemege  
Nagykálló, Zrínyi Miklós út 2.
Top Áruk Boltja  
Nagykálló, Korányi Frigyes út 22.
Hajdú-COOP 10. sz. ABC Áruház  
Nagykálló, Szabadság tér 2.
Hajdú-COOP 16. sz. ABC Áruház  
Nagykálló, Kossuth út 1.
Csillag Csemege  
Nagykálló, Debreceni út 81.
Domino Csemege  
Nagykálló, Széchenyi út 64.
SZ+L Hentesáru Szaküzlet és  
Élelmiszer Vegyesbolt  
Nagykálló, Kossuth út 2-4.
„Fricsi’s Pékség és Lottózó”  
Nagykálló, Korányi Frigyes út
Lasi Csemege  
Nagykálló, Dózsa György út 62.
TIPP-TOPP Csemege  
 Nagykálló, Szakolyi út 3.
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Lakossági tájékoztató
Jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve, szeretném 
tájékoztatni a lakosságot 
lakóhelyünk környezeti 
állapotának alakulásáról.

A környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. 
§ (1) bekezdés e) pontja ki-
mondja, hogy „A települési 
önkormányzat a környezet 
védelme érdekében elemzi, 
értékeli a környezet állapotát 
illetékességi területén, és arról 
szükség szerint, de legalább 
évente egyszer tájékoztatja a 
lakosságot.” 
A fentiek alapján a város kör-
nyezeti állapotáról a rendel-
kezésre álló adatok alapján az 
alábbi tájékoztatást adom:

A települési környezet védel-
me érdekében végzett, illetve 
végzendő helyi feladatok az 
alábbiak szerint csoportosít-
hatók: 
a)  Környezet védelmét szolgá-

ló jogszabályok végrehajtá-
sa és a hatáskörbe tartozó 
hatósági feladatok ellátása;

b)  Önkormányzati rendeletek 
kibocsátása a környezetvé-
delmi feladatok megoldása 
érdekében;

c)  Együttműködés a környe-
zetvédelmi feladatokat el-
látó egyéb hatóságokkal, 
szomszédos önkormányzat-
okkal, társadalmi szerveze-
tekkel;

d)  Környezeti állapot éven-
kénti elemzése

A településünk adottságaival, 
sajátosságaival és gazdasági 
lehetőségeivel összhangban az 
alábbi feladatok megvalósítá-
sa zajlott 2021 évben:

Zöldfelületek
A belterületen lévő parkoknak 
a tisztán tartása, gondozása a 
közmunka programban alkal-
mazott munkatársak segítsé-
gével valósul meg.

A meglévő parkok, közterü-
letek gondozása, beültetése, 
tisztántartása az idei évben is 
folyamatosan zajlott.
A települési környezet és a 
közterületek tisztasága
A belterületi és külterületi 
közterületek tisztán tartása fo-
lyamatos. Sajnos az illegális 
hulladék elhagyások száma 
2021. évben is csak növekvő 
tendenciát mutat, annak elle-
nére, hogy a hulladékelszállí-
tás folyamatos városunkban. 
Eddig 13 esetben kellett intéz-
kednünk önkormányzati tulaj-
donú területeken elhelyezett 
illegális hulladéktelepek fel-
számolásával kapcsolatban, az 
érintett területek ellenőrzése, 
az ott fellelt nagy mennyiségű 
hulladék megfelelő helyre tör-
ténő elszállítása folyamatos. A 
„Tisztítsuk meg az Országot” 
elnevezésű pályázat keretében 
az Akácos úton, az ún. „Göd-
rök” településrészen felhal-
mozott hulladékok elszállítása 
folyamatban van.
Ivóvíz ellátás
Az ivóvíz és csatornahálózat 
működtetését a NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt. végzi 2013. óta.  

2021-2035 időszakra vonatko-
zóan a Magyar Energetikai Hi-
vatalhoz is benyújtott Gördülő 
Fejlesztési Terv szerint elő-
irányzott felújítási munkálato-
kat végeztek a hálózatokon. 
A korábban megvalósult 
ivóvízminőség-javító prog-
ramban elkészült felújítások 
következtében a nagykállói 
ivóvíz-ellátás folyamatos és 
jónak mondható.
Szennyvízkezelés
Az üzemeltető, a Nyírségvíz 
Zrt. munkatársai a szennyvíz-
hálózat tekintetében ebben az 
évben is a Gördülő Fejlesztési 
Terv szerint a szennyvíztele-
pen, a szennyvízátemelőknél 
gépészeti és elektromos felújí-
tásokat végeztek.
2021. november hónapban a 
szennyvízhálózatra való ille-
gális csapadékvíz rákötések 
felderítése, felszámolása meg-
kezdődött a szennyvízháló-
zat tehermentesítése, illetve 
a problémás helyeken való 
szennyvíz visszaáramlások 
megakadályozása érdekében.
Csapadékvíz gazdálkodás
2021. évben főként a belte-
rületi csapadékvíz-elvezető 

rendszerek karbantartására 
került sor. 
Kézi erővel a csapadékvíz 
tisztító aknák és nyílt árkok 
karbantartását folyamatosan 
végezte az önkormányzat idén 
is, illetve a közterületi nyílt 
rendszerek javítását és a zárt 
rendszerek gépi tisztítását.
Levegővédelem
A településünkön légszeny-
nyező forrás - főként az állami 
utakon - lévő gépjármű köz-
lekedésből keletkezik, illetve 
parlagfű okozta szennyezés, 
amely egyre kevesebb alka-
lommal fordul elő.
Zaj- és rezgésvédelem
Zajvédelmi szempontból a 
legnagyobb problémát a köz-
utakon közlekedő nehézgép-
jármű forgalom okozza. A 
zaj és rezgések csökkentése 
érdekében az úthibák javítása 
a fenntartók részéről folyama-
tos.
Hulladékgazdálkodás
Nagykálló területén a lakossá-
gi és közületi hulladék elszál-
lítást az Észak-alföldi Kör-
nyezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. folyamatosan végezte eb-
ben az évben is. A kommuná-
lis és szelektív gyűjtőedények, 
illetve komposztáló edények 
kiosztásával a hulladék elhe-
lyezése teljeskörűen megol-
dott városunkban.
Energiagazdálkodás
Az önkormányzat továbbra is 
az intézményei üzemeltetésé-
hez a legkedvezőbb árajánlat 
alapján próbája a gáz és elekt-
romos energiát beszerezni. 
Közlekedés
Helyi útjaink üzemeltetését 
karbantartását folyamatosan 
végezte az önkormányzat 
2021. évben is.

A fent leírtak alapján elmond-
ható, hogy a környezetvédelmi 
feladatokat önkormányzatunk 
az idén folyamatosan megva-
lósította.

Horváth Tibor
polgármester sk.

Az illegális szemétlerakók felszámolása folyamatos munkát ad az 
önkormányzat munkatársainak
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Regisztráljon és nyerjen 
a NYÍRSÉGVÍZ ZRT-vel!

Illegális hulladéklerakókat 
számoltak fel

A múlt hónapban közmeg-
hallgatást tartott Nagykálló 
Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete. 

Az eseményen Bogdán Zol-
tán, a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke a testület 
megjelent tagjai és a hallga-
tóság előtt beszámolt az ön-
kormányzat és képviselőinek 
2021. évben végzett munkájá-
ról, valamint jövőben megva-
lósítandó terveiről. A törvény a 
közmeghallgatás intézménye-

sítésével biztosítja az állam-
polgároknak azt a lehetőséget, 
hogy közérdekű kérdést és ja-
vaslatot tegyenek a képviselő-
testületnek. Kérdés hangzott 
el azzal kapcsolatban, hogy a 
roma lakosság körében meny-
nyire elterjed a koronavírus 
elleni vakcina felvétele. Az 
elnök válaszában elmondta, 
hogy közel hasonló az arány, 
mint a nem romák esetében, 
ezért továbbra is fontosak a 
tájékoztató, információs anya-
gok, felvilágosító kampányok 
ebben a kérdésben.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének megjelent 
tagjai: Bogdán Zoltán, Dobó Lajos és Hamza Róbert

Közmeghallgatást  
tartott a nemzetiségi 

önkormányzat

Á L L Á S H I R D E T É S
A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.

• portás (Harangod)
• takarító 
• udvaros 

munkakörökbe védettségi igazolással rendelkező,  
megváltozott munkaképességű dolgozókat keres.

Elvárásaink: önálló munkavégzés, maximális igényesség 
önmagára és munkájára.
Előnyt jelent, de nem feltétel, a hasonló területen szerzett 
tapasztalat.

Amennyiben felkeltette érdeklődését valamelyik  
álláslehetőségünk, várjuk jelentkezését:

előzetes telefonos egyeztetés után (06/42-563-067)  
személyesen a Híd Közösségi Házban  

(Nagykálló, Jókai M. út 34.)

Nagykálló Város Önkormányza-
ta támogatást nyert az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium, 
valamint az IFKA Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt „Tisz-
títsuk meg az Országot!” elneve-
zésű program keretében illegális 
hulladéklerakók felszámolására. 
A pályázatnak köszönhetően vá-
rosunk 23 583 900 forint vissza 
nem térítendő támogatásban ré-
szesült a feladat elvégzésére.
Az elnyert támogatásból az ön-
kormányzat a város területén 
három helyszínen – Nagykálló 
1838, 1834/9-17, 1834/19 hrsz. 
ingatlanon - összesen 480 m3 
illegálisan elhelyezett hulladé-
kot gyűjtött össze 266,890 kg 
össztömegben, amelynek szak-
szerű kezeléséről is gondosko-

dott. Az előzetes becslések sze-
rint a területről mintegy 365 m3 
építési törmeléket, 25 m3 zöld 
hulladékot és 90 m3 veszélyes 
hulladékot távolítottak el. 
Nagykálló Város Önkormány-
zata a megtisztított területe-
ken szeretné fokozni a rend-
őri és a polgárőri jelenlétet, 
hogy ne ismétlődhessen meg a 
hulladékfelhalmozás.
A projekt sikeres megvalósítása 
érdekében az önkormányzat egy 
erre szakosodott, hulladékgaz-
dálkodással foglalkozó vállalat-
tal, az Észak-Recycling Kft-vel 
szerződött, amelyik nem csupán 
a hulladéklerakók felszámolá-
sáról gondoskodott, hanem az 
elszállított hulladék szakszerű 
kezeléséről is. 

Hogyan vehet részt a sorsoláson?
Egyszerűen csak váltson E-számlára, mert E-számlával 
csak nyerhet! Elsősorban időt és energiát, valamint nye-
reményjátékunkban a 2021. december 15-kei sorsoláson 
3 darab okostelefon, vagy a 2022. március 31-én tartandó 
sorsoláson 20 darab családi állatkerti belépő (2 felnőtt, 2 
gyerek) egyikét!

Regisztráció-információ:   
www.nyirsegviz.hu  E-számla

NYEREMÉNYJÁTÉK

Ingyenes a kiszállítás
Az novemberi lapszámban 
már beszámoltunk róla, hogy 
2021. november 29-től ismét 
lehetőség van menü rendelé-
sére a Korányi konyháról. Heti 
rendelést előző hét péntekig, 
napi rendelést előző nap 10.00 
óráig lehet leadni az alábbi te-
lefonszámon: 06 20/442 6643 
vagy a 06 20/377 4380, illetve 
a helyszínen. December elejé-

től a ételt a megrendelők már 
INGYENES HÁZHOZSZÁL-
LÍTÁSSAL is kérhetik!
Az ételt saját dobozban, étel-
hordóban lehet elvinni, illetve 
a konyha által biztosított étel-
hordó dobozban, aminek ára 
160 Ft/darab. A menü átvéte-
lére 11.00 és 13.00 óra között 
van lehetőség. Fizetni kész-
pénzben lehet.
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A páva bearanyozta a citerásokat

Köszönet
Megköszönjük dr. Szabó Jó-
zsefnek, a Kállfo Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, 
hogy a vírusjárvány miatti ne-
hézségek ellenére is biztosította 
számunkra a rendszeres munkát, 
ezáltal az állandó bevételünket. 
Biztonságos munkahelyi körül-
mények között, összetartó csa-
patban dolgozhattunk!
Kívánunk neki és kedves csa-
ládjának nagyon kellemes kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag boldog új évet!

Kállfo Közhasznú Nonprofit 
Kft. Orosi üzem dolgozói.

Ámos Imre-díj, dicséretes 
minősítés, nagydíj, Arany 
Páva-díj…, csak a legfonto-
sabb elismerések azok kö-
zül, melyeket az idei évben 
a Rózsafa Citeraegyüttes 
magáénak tudhat.

Vannak, akiknek hosszú-hos-
szú évek kellenek ahhoz, hogy 
annyi elismerést, díjat kapja-
nak, érdemeljenek ki, mint 
ahányat idén a nagykállói Ró-
zsa Citeraegyüttes tagjai ma-
gukénak tudhatnak. De nem 
véletlenek ezek a jutalmak, 
hanem fiatal koruk ellenére 
éveken át tartó gyakorlásnak 
és bizonyára a zene szereteté-
nek köszönhetők.
-Az idei év számos si-
kert tartogatott a Rózsafa 
Citeraegyüttes számára: au-
gusztus 20-án Nagykálló 
Város Önkormányzata az 
együttesnek ítélte az Ámos 
Imre-díjat, amit a városban 
hosszú időn át, annak nevét 
híresítő előadóként ítéltek 
nekünk. Októberben Tarpán 
került megrendezésre a me-
gyei népzenei minősítő, 
ahol dicséretes minősítéssel 
jutottunk tovább az orszá-
gos KÓTA értékelésre, amit 
novemberben Kecskeméten 
tartottak. Itt megkaptuk a 
legrangosabb népzenei elis-
merést, az Arany Páva-díjat, 

illetve egy különdíjat, a nép-
zenekutató, orgonaművész, 
zeneszerző Kálmán Lajos 
lányától, Kálmán Zsuzsan-
nától. Előtte októberben a 
Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntőjén 
Vass Lajos Nagydíjat kap-
tunk. Úgy gondolom, hogy a 
sikereink önmagukért beszél-
nek. Hálát adok a teremtőnek 
hogy ilyen ügyes és tehetsé-
ges gyermekeket bízott rám! 
– mondja méltán büszkén az 
együttes vezetője, menedzse-
re, tanára, mindenese Rózsa 
Zoltán népzenetanár. – 2008-
ban alakítottam meg a Rózsa-
fa Citeraegyüttest a Vivaldi 
Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóiból, akikkel számos 
sikert értem el a minősítő-

kön, helyi, országos és kül-
földi fellépéseken. 2018-ban 
Magyar rekorder diplomát 
kaptam, ugyanis szervezé-
semben magyar rekord szü-
letett Nagykálló-Harangodon 
164 citerás, 44 énekes és egy 
néptáncos pár közreműködé-
sével. 
Az egykori Bessenyei 
György Tanárképző Főisko-
lán ének-zene-népzene sza-
kon diplomát szerző Rózsa 
Zoltán a populáris könnyű-
zenében is kipróbálta magát, 
gitározott, zongorázott, sőt, a 
zeneszerzésbe is belekóstolt. 
Első citeramestere Szabó 
Laci bácsi volt, a tarpai Bereg 
Citeraegyüttes vezetője. 
-A főiskolán Agárdi Éva cite-
ratanár kezei alá kerültem, de 

mellette számos, értékes tanár 
formálta a zenei tudásomat. 
Itt nagyon sok jó kapcsolat, 
barátság szövődött, többek 
közötti Csík Jánossal, Vizeli 
Balázzsal, Bólya Mátyással, 
akikkel mai napig tartjuk a 
kapcsolatot – sorolja a népze-
nész. A Rózsafa Citeraegyüttes 
mellett Rózsa Zoltán 2006 óta 
vezetője a Meglepetés Ének-
együttesnek.
„Nagy öröm számunkra, 
hogy sok helyen felléphet-
tünk, bemutatkozhattunk, de 
a legnagyobb élmény a bar-
celonai katedrálisban való 
éneklés jelentette számomra. 
A nagykállói énekkar mellett 
2015-ben megalakult egy má-
sik kórusom, a kállósemjéni 
Nőszirom Énekkar, illetve a 
Berugó kar nevű rock zenekart 
és annak tagjait is igazgatom. 
A hétköznapokon, mindezek 
mellett zenebölcsit és zene-
ovit vezetek. Hála Istennek 
egyre többen jönnek, keres-
nek, ami azt is jelenti, hogy 
mennyire fontos a zene az 
ember életében” – teszi hozzá 
Rózsa Zoltán, aki a jövő évi 
terveiről elmondta, hogy egy 
felkérésnek eleget téve 2022 
májusában, Kállósemjénben, 
a Kállay Kúriában szervezik 
meg az első Rózsafa Népze-
nei Találkozót, ami egy nem-
zetközi program lesz.

Az Arany Páva-díjas citerások

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata roma kulturális es-
tet és zenei találkozót tartott novem-
ber 27-én a Kálló Étteremben. Az 
eseményen fellépett - a Nagykálló 
Kultúrájáért díjjal kitüntetett - ifj. 
Dobó Lajos és cigányzenekara, il-
letve zenészbarátaik. A jó hangulatú 
estet azzal a céllal szervezték meg, 
hogy a muzsikusok és zenekedve-
lők szerepet vállaljanak és zenei 
tevékenységükkel hozzájáruljanak 
Nagykálló Város hírnevének öreg-
bítéséhez, a város kultúrájának szé-
leskörű népszerűsítéséhez.

Roma zenészek találkozója
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Újabb kitüntetést kapott a 
nagykállói néprajzkutató

Milyenek is a kállói népdalok? -3. rész
Emlékeztetőül: A népdalok tu-
dósai 263 lejegyzést és közel 
150 hangfelvételt készítettek 
Nagykállóban, ahogyan a gyűj-
tés korának technikai tudása 
lehetővé tette. 18 gyűjtőnek 
48 közlő énekelt. Azzal érde-
melte ki Nagykálló a „Tiszta 
forrás település ” kitüntető 
címet, mert lakói kitaláltak, 
megalkottak, 413(!), köztük jó 
néhány különlegesen szép és 
értékes népdalt, s ezeket közel 
400 évig megőrizték, mégpe-
dig leírás nélkül,  a szájhagyo-
mányban egymásnak átadva, 
egymástól megtanulva. A régi 
kállói emberek érzéseiket, vá-
gyaikat, - szabadságvágyat, 
szerelmet, a távoli kedves utáni 
vágyakozást, kreativitásukat, 
szépérzéküket, munkájuk és a 
mulatságaik ritmusát, olykor a 
nehéz fizikai munkával, ellen-
séggel, vagy egymással vias-
kodásuk bosszúságát - ötvöz-
ték dalokká, s hagyták, hogy 
csiszolja, formálja a dalokat az 
idő, mint a kavicsokat a sodró 
hegyi patak. Az egyes ember 

elengedte, a közösség megtar-
totta, mint az aranyszemeket, 
így közös kincseink maradtak. 
Tanítványaim kérdezték néha: 
Miért nem írták le? Miért ma-
radt ismeretlen a szerzőjük? 
Az ok kettős: az egyrészt a 
természetes szemérmesség: ne-
hogy mindenki megtudja, hogy 
szerelmes vagyok! Másrészt 
az elmúlt évszázadokban a la-
kosság jelentős hányada csak a 
nevét tudta leírni. Hallás után 
kottázni csak egy egészen szűk 
réteg tudott: diákok, lelkészek, 
tanítók.
Hogyan maradhatott meg itt és 
csak itt néhány emblematikus 
kállói népdal? A válasz a vá-
ros történetében található: 
1574-ben az 5. törvénycikk 
Nagykállót végváras hellyé, 
lakóit végvári katonákká tet-
te. Földet és adómentességet 
kaptak katonai szolgálatukért. 
Ez ide kötötte a földművelés-
ből élő kállóiakat, a mester-
ségek művelőit, a vásártartási 
jog fogta itt. A vár védelmet 
jelentett az töröktől, biztonsá-

got a rablóktól. A XVII. század 
közepén egész sor mesterség 
céhei kaptak a településen mű-
ködési engedélyt. A mesterek 
megélhetését a helyi lakosság 
ellátásán túl az is biztosítot-
ta, hogy a mestermunkáikat 
eladhatták a heti és országos 
vásárokon. Nemzedékek sora 
örökölte a földet, és átvette a 
műveléséből élő családok szo-
kásait, egyben elsajátította, to-
vább énekelte a helyi dalokat, 
tovább vitte a hagyományokat. 
Így volt ez a vár fennállásának 
140 éve alatt és még 100 évig, 
amíg a Kállay családdal folyt a 
per a nagykállói határ tízezer 
holdjának birtoklásáért.
Az itt született dalokat vizsgál-
hatjuk szövegük témája, mon-
danivalója szerint, és zenei sa-
játosságaik szerint. Szövegük 
tartalma szerint kitűnik a sok 
közül azok csoportja, amelyek-
ben ott van a város neve, utalás 
az ide tartozásra: kállai, kállói, 
nagykállai…Ilyenek: Kálló 
híres város; Kender,kender…
nagykállói lányoknak csak ez 

kell; A kállai utca ki van fest-
ve; A kállói utca jaj, de sáros; A 
kállói szőlőbe; Szárnya, szár-
nya, szárnya a madárnak, nin-
csen párja a kállói lánynak; 
A kállai sudár torony és A kál-
lai sugár torony szövegének 
kezdete nagyon hasonló  - egy 
betű eltéréssel. Variánsoknak 
gondolhatnánk őket, de külön-
böző a dallamuk, sőt, a vers-
szakok szövege is eltér. Tehát 
két külön dalról van szó. Csak 
mindkét dal kezdő sorának 
szövege utal a város határában 
messze látszó sudár Rákóczi-
toronyra. Tehát a szöveg tar-
talma szerint kilenc dalban van 
utalás a nagykállói kötődésére, 
kilenc dalban megtalálható a 
város neve.
Előfordul az itt lejegyzett nép-
dalokban más helységnév is: 
pl. Perlikáni vizes lapos; Túl a 
Tiszán van egy város, Bereg-
szász; Tegnap voltam Várdába; 
Most jövök Gyulajból; Szállj 
el fecskemadár Szabolcson ke-
resztül; (Folytatjuk)

Harsányi Gézáné

Dr. Ratkó Lujza néprajzos 
muzeológus nyerte a tavaly 
alapított Erdész Sándor-
díjat. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye népszokásait, 
hiedelmeit, népköltészetét, 
néptánc- és népdalhagyomá-
nyát, viseleteit kutató tudós 
méltán érdemelte ki a múze-
umfalu alapító igazgatójáról 
elnevezett kitüntetést.

Tavaly, a Sóstói Múzeumfalu 
alapításának 50. évében elis-
merő díjat alapított a Jósa And-
rás Múzeum, az intézmény első 
igazgatója, dr. Erdész Sándor 
emlékének megörökítésére. 
Díjazott lehet, aki a skanzen 
érdekében tevékenységével, 
szellemiségével és célkitűzésé-
vel kapcsolatosan kiemelkedő 
munkát végző munkatárs, vagy 
a Sóstói Múzeumfalut támoga-
tó külsős személy, intézmény 

vagy szervezet. A díj alapításá-
nak első évfordulóján dr. Ratkó 
Lujza néprajzkutató vehette át 
a kitüntetést.
 -A publikációs tevékenysége 
óriási. Nálunk hosszú éveken 
keresztül szerkesztette a Jósa 
András Múzeum évkönyvét, 
és számtalan más néprajzzal, 
népművészeti kiadvánnyal 
kapcsolatos köteteket. Sok-sok 
konferenciának a szervezője, 
hosszan tudnám sorolni az ő 
tevékenységét, tehát igazán jó 
helyre került ez a díj - fogalma-
zott az ünnepségen dr. Rémiás 
Tibor, a Jósa András Múzeum 
igazgatója.
Kiállítások kurátora és rende-
zője, könyvek szerkesztője, 
táncos és koreográfus, egye-
temi tanár, zsűrielnök, tudós 
kutató és gyűjtő Ratkó Lujza. 
A Kállai kettős hagyományain 
nevelkedett néprajzos, folklór 

érdeklődésű ember egész mun-
kássága a népművészet bűv-
körében zajlik.
- A néphagyománynak a szel-
lemi oldalával foglalkoztam, 

népmesékkel, szokásokkal, hi-
edelmekkel. Ez egy olyan ro-
konság volt Erdész Sándor és 
köztem, ami oda vezetett, hogy 
Nyírbátorból 1985-ben áthívott 
engem a múzeumfaluba, hogy 
őmellette, mint folklorista dol-
gozzak. Nagyon sokat segített 
nekem a szakmai munkámban. 
Az első könyvem megjelenése 
fölött ő bábáskodott, majd a 
későbbiekben is emberséggel 
és figyelemmel kísérte a pá-
lyámat, amíg aztán nyugdíjba 
ment. Úgy gondolom, hogy az 
ő munkássága, a népmesekuta-
tásai különlegesek voltak ma-
gyar, de akár európai viszony-
latban is. Gondoljunk csak Ámi 
Lajos meséire, ami európai hírű 
mesegyűjtemény lett -  nyilat-
kozta a kitüntetett, dr. Ratkó 
Lujza néprajzos muzeológus, 
Nagykálló díszpolgára.

(Forrás: nyiregyhaza.hu)

Dr. Ratkó Lujza újabb kitünte-
tésben részesült
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Átadták a Ratkó-díjat

193 éve született 

A Ratkó József-díjat idén 
posztumusz Dinnyés József 
előadóművész és „daltulaj-
donos” kapta. 

Az elismerést Seszták Oszkár, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke és 
dr. Karádi Zsolt főiskolai ta-
nár adta át, s amely esemény 
– a koronavírus-járvány miatt 
- ezúttal is a Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár 
YouTube-csatornáján volt lát-
ható.
A 2020-as év után idén is 
rendhagyó módon, szűkebb 
körben, de mégis nagy nyil-
vánosság előtt, a megyei 
könyvtár honlapján az online 
térben láthatta a közönség no-
vember 26-án a Ratkó József-
díj átadását. Ebben az évben 
- a társadalomelemző magyar 
költészet zenei megismerte-
téséért - Dinnyés József, a 
2021. március 15-én elhunyt 
előadóművész, „daltulajdo-
nos” kapta posztumusz a ne-
ves kitüntetést, amit a Hang-
súly Művelődési és Művészeti 
Alapítvány 1993-ban alapított 
és amit a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Önkormányzat 
2006-ban vett gondozásába. 
Az átadáson Seszták Oszkár, a 
megyei közgyűlés elnöke kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd 
Ratkó József megyei kötő-
dését, munkásságát méltatta. 
Megjegyezte: „Nem enged-
hetjük meg, hogy feledésbe 
merüljön mindaz a szellemi 
örökség, amit a költő ránk 
hagyott. A megyének, a min-

denkori megyei közgyűlésnek 
kötelessége ápolnia”.
Dinnyés József életútját, mun-
kásságát dr. Karádi Zsolt, a 
Ratkó József-díj kuratóriumá-
nak megbízott vezetője ismer-
tette. Az irodalmár - méltató 
beszédében - elmondta, hogy 
„a díjazott a szabadság dalno-
ka volt, jelenség, aki énekelt, 
beszélt és hangja befészkelte 
magát a szívünkbe. Aki egy-

szer hallotta, részese lett a sze-
mélyiségéből áradó elementá-
ris hatásnak. Dinnyés József 
annak idején megállt a lelkes 
diáksereg előtt és lefegyverző 
egyszerűséggel énekelt életről, 
szerelemről, hazáról, szabad-
ságról. Később munkásságá-
ban nagyobb teret foglaltak el 
a magyar költészet remekmű-
veinek feldolgozása, többek 
között Ratkó József versei. 
Pályáján a 2000-es évektől 
nem csak énekes, „daltulajdo-
nos” volt, hanem megszállott 
kultúraközvetítő is. Szabadis-
kolát alapított, hogy fiatalok-
nak beszéljen történelemről, 
zenéről, irodalomról. Azok a 
költemények vonzották leg-
inkább, amelyek a magyarság 
sorskérdéseivel néztek szem-
be. Azt vallotta, Tinódi Lantos 
Sebestyént és Balassi Bálintot 
emlegetve, hogy az énekelt 
vers, nemzeti műfaj – mondta 
dr. Karádi Zsolt.
 Az eseményen Dinnyés Jó-
zsefről megemlékezett még 
húga, Dinnyés Ágnes, dr. Já-
nosi Zoltán irodalomtörténész, 
egyetemi tanár és Vári Fábián 
László költő.

Idősebb báró tolcsvai 
Korányi Frigyes (született 
Kornfeld Frigyes néven) 
Nagykállóban látta meg a 
napvilágot, 1828. december 
20-án. 

Középiskoláit Miskolcon 
kezdte, Szatmáron folytatta 
majd Egerben fejezte be kö-
zépiskolai tanulmányait. 1844-
től a pesti orvosi karon tanult, 
tagja volt az egyetemi ifjúság 
radikális irodalmi társaságnak. 
Ez időben kedvelt tanítványa 
volt Balassa János sebészpro-
fesszornak, s ez a szellemi 
kapcsolat egyike azon szálak-
nak, melyek később a magyar 
medicinát az európai szintre 
emelő és a magyar orvoskép-

zést új alapokra helyező pesti 
orvosi iskolához vonták.
1848. március 15-én reggel 
éppen Sauer Ignác belgyó-
gyászati előadását hallgatta, 
lelkesen ő is csatlakozott az 
egyetemistákhoz és végigjárta 
a forradalom helyszíneit.  Or-
vostanhallgatóként rész vett 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcban, előbb, mint 
nemzetőr, majd a Szabolcs 
vármegyei önkéntes zászlóalj 
gyógyszertár parancsnoka, az-
tán a nyíregyházi katonakórház 
főhadnagya, a szabadságharc 
végén pedig mint a 104. hon-
védzászlóalj főorvosa. 1848-
ban apja kezdeményezésére ő 
is (családjával együtt) áttért a 
katolikus vallásra, és felvette a 

Korányi nevet. Orvosi és egész-
ségügyi szervező tevékenysége 
Korányi Frigyesnek már életé-
ben biztosította a legmagasabb 
szakmai és közéleti elismerést. 
1884-ben, amikor a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező 
tagjának választotta, már élet-
művét, a magyar tudományos 
belgyógyászat megteremtését 
is értékelte. Szakmai vonatko-
zásban is a legmagasabb tiszt-
ségeket töltötte be: volt egye-
temi rektor és orvoskari dékán. 
A Budapesti Orvosegyesület, 
az Országos Közegészségügyi 
Tanács, az Igazságügyi Orvosi 
Tanács elnöke, számos hazai 
tudományos társaság tisztelet-
beli tagja. 1913. május 19-én 
hunyt el Budapesten.

dr. Karádi Zsolt, főiskolai tanár, Dinnyés Józsefné, a díjazott öz-
vegye és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyűlés elnöke a díjátadón

Nagykálló világhírű szülötte, 
Korányi Frigyes
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A Ratkó József Városi Könyvtár decemberi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Ezek voltak az apák / Kalapos Éva 
Veronika
A füredi földesúr / Karády Anna
Addie LaRue láthatatlan élete / V. 
E. Schwab
Akhilleusz dala / Madeline Miller
Anyám titkos könyve / Müller Péter
Crescence: Széchenyi menyasszo-
nya / Bakóczy Sára
Éjfél Könyvtár / Matt Haig
Az Eperszív étkezde / Carolyn 
Brown
Holnap / Guillaume Musso
Igen / Vámos Miklós
Matilda kalapja / Leslie L. 
Lawrence

Mamikám / Háy János
Mulat a manézs / Bödőcs Tibor
Nyughatatlanok / Olga Tokarczuk
Zárva / Borbás Edina
Zúgó nyilak / Karczag György
Volt egyszer egy varrodám / Náray 
Tamás
Várj, amíg sötét lesz / Riley Sager

Felnőtt szakirodalom
Akarom, mert makaron! / Jill 
Colonna
Big magic : kreatív élet, félelem 
nélkül! / Elizabeth Gilbert
Erzsébet királyné és a magyarok / 
Káli-Rozmis Barbara
A mentes sütiskönyv / Kiss Mona

Halálról és életről / Irvin D. Yalom, 
Marilyn Yalom
Vírusvadászat / Barát József, 
Kemenesi Gábor

Gyermek- és ifjúsági irodalom
101 esti mese / Stefania Leonardi 
Hartley 
A karácsonyi malac / J. K. Rowling
Bori és a Mikulás / Liane Schneider
Az ellopott karácsony / Holden 
Rose
Sárkányovi / Czernák Eszter
Tündér a vonaton / Bálint Ágnes
Téli mese / Mark Helprin
Szerelmi nyomozás / Lackfi János 

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepet

és boldog új évet kívánnak 
a Ratkó József Városi 

Könyvtár dolgozói!

Kincses felhívás
A Nagykállói Népművészeti 
Egyesület és a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
„XI. NAGYKÁLLÓ KIN-
CSEI” címmel kiállítást 
rendez. Ezúttal is szeret-
nénk megmutatni, hogy a 
nagykállói emberek milyen 
sokrétű, szemet gyönyörköd-
tető alkotásokat tudnak lét-
rehozni, bemutatni, legyen 
az kosár, csuhé, gyöngy, 
hímzés, csipke, faragás, fest-
mény, gyertya, üveg, üveg-
festés, makett, bőr, szőttes, 
baba, nemez, kerámia, se-
lyemfestés, stb.

Kérjük azon kedves 
nagykállói lakosokat, akik 
két kezük munkájával készí-
tenek valami szépet, vegye-
nek részt a 2022. januárban 
tartandó kiállításon alkotá-
saikkal.

A tárgyak leadási ideje: 
2022. január 11. (kedd)  

13-17 óra és 
január 13. (csütörtök)  

13-17 óra között.  
Leadásuk helye: Ratkó 
József Városi Könyvtár 

(Nagykálló,  
Korányi Frigyes út 1.)

A kiállítás időtartama: 
2022. január 21.-  
2022. február 4. 

A tárlat megtekinthető a 
könyvtár nyitvatartási ide-
jében. (H-SZ-P: 8-16 óra,  

K-CS: 9-17 óra)
A kiállítás megnyitója: 

2022. január 21. (péntek) 
17 óra

a Ratkó József Városi 
Könyvtárban

A megnyitó után „Kállói 
Hímzés” bemutató.

Szeretettel várunk minden 
jelentkezőt és érdeklődőt. 

Kérjük, hogy ezen felhívást 
adja tovább ismerőseinek is!

További információ:
Félegyházi Józsefné szemé-

lyesen, telefonon:  
+36 42 263 160,  
+36 20 9851150.

Bornemisza Andrea  
+36 20 24 24566

Amennyiben a járványügyi 
rendelkezések értelmében 
szájmaszk és védettségi igazo-
lás zárt térben kötelező, kérjük, 
ezt tartsák be! Ha a járvány 
miatt nem tudjuk megtartani 
a kiállítás megnyitóját, akkor 
időben értesítünk mindenkit.
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Velünk az Isten!

Kapcsold ki a Tv-t

Karácsonyhoz közeledve 
gyakran föltesszük ezt a kér-
dést: „Mit hozzunk néked 
Krisztus Istenünk?” Ez tehát 
nem csak a betlehemi pász-
torok nagy kérdése. A him-
nuszköltő is ezt feszegette: 
„Mit hozzunk néked Krisztus 
Istenünk, amiért megjelentél 
a földön…” Érezzük a tarto-
zásunkat. Hisz „minden te-
remtményed hálát ajánl fel 
néked” – folytatja Anatoliosz 
pátriárka, akinek a karácsony 
esti szertartás szövegeit tulaj-
donítjuk. Így sorolja: „…az 
angyalok éneket, az ég csil-
lagot, a bölcsek ajándékokat, 
a pásztorok csodálatot, a föld 
barlangot, a puszta a jászlat… 
– s ennek a fölsorolásnak a 
vége a legszebb – „mi pedig a 
Szűz anyát” – a tőlünk telhető 
legméltóbbat. 
Minden bizonnyal nem vélet-
len, hogy karácsony ünnepével 
szorosan összekötődik az aján-
dékozás is. Megajándékozzuk 
egymást, mert Isten is meg-
ajándékozott minket. Az egy-
másnak adott ajándékok emlé-
keztetnek minket a legnagyobb 
ajándékra, amit ember valaha 
is kaphatott: Karácsonykor 
Istent kapjuk ajándékba, Isten 
önmagát adja nekünk. Valójá-
ban minden ajándékozó is ezt 
teszi, önmagát adja a becso-

magolt tárgyban. Saját szerete-
tét csomagolja be, hogy kézzel 
fogható módon adja át, hogy 
érzékelhető legyen a másik 
számára is. Ebben is Istenünket 
utánozzuk. A megtestesülés-
ben pontosan ez a kölcsönös, 
isteni és emberi vágy fogalma-
zódott meg, hogy számunkra 
is elérhetővé, megfoghatóvá, 
kézbe vehetővé, babusgatha-
tóvá tegye önmagát. Isten is 
ezt akarta, s nekünk is ez a 
vágyunk. Tudta, hogy meny-
nyire szükségünk van erre. A 
testben élő ember a testével is 
szeret, nem csak a lelkével. A 
testben élő ember a testével is 
hisz, nem csak a szellemével. 
A testben élő ember a testével 
is imádkozik, nem csak az ér-
telmével. 
Keleti egyházunk testileg 
foghatóvá igyekszik tenni 

ünnepeinket, hogy liturgikus 
ünneplésünk során minden 
ízében érzékeljük, mit adott 
nekünk az Isten. Minden ün-
nepünk Isten odaajándékozá-
sát idézi föl. Nem csak kará-
csonykor, hanem vízkereszt, 
a találkozás, virágvasárnap, 
nagypéntek, föltámadás, és 
még sorolhatnánk…, mind-
ezek ünnepén mindig Istenben 
részesülünk. Ezek nem csak 
emlékünnepek, nem csupán 
fölidézzük a régvolt esemé-
nyeket, hanem megéljük, 
hogy Isten akkor értünk mű-
velt tettei ma is élnek, itt élnek 
velünk, azokból ma is részese-
dünk. De így van ez a hétköz-
napi eseményekben is. Min-
den ajándékban Istent kapjuk. 
Minden örömünkben Isten van 
jelen. Minden kapcsolatunkat 
Isten fogja össze. Hisz minden 
ajándéknak, minden örömnek, 
minden jóságnak a forrása az 
egyetlen Jóság, az egyetlen 
jóságos Isten. Mit hozzunk 
tehát neki karácsonykor, ami 
valamiképp méltó viszonzás 
lehet erre az ő végtelen sze-
retetére? Ha a himnuszköltő 
Máriát említi, azért teszi, mert 
ő közöttünk a legtökéletesebb, 
a szeplőtelen Istenanya. Ám, 
ha ajándékainkban mi is ben-
ne vagyunk, akkor nekünk is 
ugyanerre kell törekednünk, 

a szeplőtelen tisztaságra. Per-
sze, érzékeljük, hogy ettől 
mennyire távol vagyunk, de 
pont ebben siet segítségünkre 
a barlangba érkező Kisded. 
Elveszi tőlünk azt, ami el-
választ tőle. Épp azért, hogy 
közeledését képesek legyünk 
nyitottan fogadni. 
Érdekes képlet: azért adja 
magát nekünk, hogy képesek 
legyünk őt befogadni. Igen, ő 
tesz minket alkalmassá arra, 
hogy befogadjuk az ittlétét, 
isteni létet, Isten életét. Tud-
ja, hogy leginkább erre van 
szükségünk, ez éltet minket, 
ez a mi életünk. Karácsonykor 
a kedves, de fájó történetet 
idézi föl nekünk Egyházunk, 
hogy az isteni ajándékozás 
minél valóságosabban álljon 
előttünk. Hogy egyszer s min-
denkorra megtanuljuk, megta-
pasztaljuk, hogy velünk az Is-
ten. Ezt az énekünket minden 
ünnepünkön elénekelhetnénk: 
Velünk az Isten! Sőt, minden 
hétköznapunkon is, hisz leta-
gadhatatlan és immár megta-
pasztalt valóság, hogy velünk 
az Isten! 
Ez a karácsonyi tapasztalat 
formálja át, tegye szentté, Is-
tennek tetszővé, következés-
képp boldoggá az életünket!

Lipcsák Tamás
görögkatolikus parókus

... tedd le a netet, az ünnepre, 
mindenképp! Tudom, a tele-
vízió és az internet sok ember 
egyetlen információ forrása a 
nagyvilágról. De valóban az 
egész világra szükségünk van 
karácsonykor (is)? Az egész 
világ rémhírei, egészségügyi 
statisztikái, állatkerti születé-
sei, a szomszéd pecsenyéstál-
jának fotója kell a békés kará-
csonyunkhoz? 
Ha már hírekre vágyunk, ha 
arra van szükségünk, szóljon 
az evangéliumi hír, szóljon 
örömhír, szóljon a régi, a gye-
rekkori karácsonyok emlék-

története, szóljon karácsonyi 
ének. Sem a gyerekek, sem a 
felnőttek igazán nem a még 
újabbal, még többel elégsze-
nek meg. Ezekre várják, a 
becsomagolt ajándékot, pedig 
az igazán meghatározó érté-
kek nem is kerülnek pénzbe: 
egymásra figyelés, meghallga-
tás, megbocsátás, egy mosoly, 
megnevettetése a másiknak. 
Ezekből lesznek a meghatá-
rozó emlékek, a hasznosítható 
tapasztalatok, életértékek, iga-
zi örömök, ezek a szüksége-
sek. Ne „mozizz”, készítsd elő 
saját karácsonyi élményed! 

Isten ehhez minden szükséges 
körülményt, szereplőt és okot 
megadott. Adott az ok, hogy 
Ő, mint Alkotónk, testközelbe 
jött, hogy teljességében sze-
rethessen minket! Adottak a 
körülmények: ünnepi fények, 
karácsonyfa, süteményillat. 
Adottak a szereplők: a csa-
ládtagok, barátok, vagy akár 
ismeretlenek. A rendezés raj-
tunk múlik. Kapcsold ki a 
Tv-t, a netet és kapcsolódj be 
az Életbe! Áldott, offline kará-
csonyt!

Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész

A Nagykállói Református 
Egyházközség alkalmai, 

hirdetései
December 24. (péntek)

16.00  Szentesti istentiszte-
let a templomban

December 25. (szombat)
10.30  úrvacsorás istentisz-

telet
14.00  úrvacsorás istentisz-

telet a Kossuth utcai 
Imaházban

17.00  úrvacsorás esti alka-
lom

December 26. (vasárnap)
10.30  istentisztelet
14.00  istentisztelet a Kos-

suth utcai Imaházban
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Kistélünnep - nagytélünnep, kisült–e már a kalácsom? 

Elcsendesedő

Ezzel a keresztény dalocská-
val köszöntök minden olvasót, 
és kívánok mindenkinek szép 
ünnepeket! Én és a nagycsalá-
dom viszont ragaszkodunk a 
karácsonyhoz, Jézus születését 
fogjuk ünnepelni, nem vala-
mit ünneplünk, hanem valakit, 
aki fontos nekünk, aki életünk 
részévé vált, aki egy nagyobb 
családba kapcsolt bele minket, 
akinek az életünk fontos, aki 
megtanít bennünket helyesen 
szeretni, a világ dolgaihoz vi-
szonyulni. Szeretet, béke min 
alapszik? Talán a kedvességen, 
ami kezd hiánycikk lenni ebben 
a világban, de nagyon sokszor a 
családokban is. Nagyon sokszor 
rácsodálkozom, hogy miként 
beszélnek a gyermekek a szü-
leikkel, a szülők a gyermekeik-
kel, barát a baráttal, akkor egy 
idegen mit várhat.  A filmekben 
és a televízióban annyi az in-

dokolatlan erőszak, a vulgáris 
beszéd. Szinte egyféle versenyt 
űznek, hogy bemutassák a bru-
talitást, bemocskolják a nemi-
séget és trágárul beszéljenek, s 
ezzel kiöljék a kedvességet az 
emberek életéből, hogy a helyét 
átvegye a zabolátlan erőszak és 
indulat.
Először is szükséges, hogy újra 
felfedezzük ennek az erénynek, 
a kedvességnek az emberi érté-
két. A kedvesség, olyan erény, 
amely kialudt a társadalomban. 
A lexikon így ír róla: kedvesség 
–latinul: affabilitas, erény, mely 
arra tesz képessé, hogy szerethe-
tők, szeretetre méltók legyünk. 
Az igazságosságnak társerénye, 
mely a személyes kapcsolatok-
ban az állapobeli igazságból 
fakadóan felel meg a jogos elvá-
rásoknak. Először is szükséges, 
hogy újra felfedezzük ennek az 
erénynek az emberi értékét!  A 

kedvesség balzsam az emberi 
kapcsolatokban. A családi élet 
sokkal jobb volna, ha több ked-
vesség lenne gesztusainkban, 
szavainkban, s mindenekfelett 
szívünkben. Semmi nem oltja 
ki az együttlét örömét jobban, 
mint bizonyos aljas viselkedés. 
„A nyelvnek higgadtsága az 
életnek fája - mondja a Biblia - 
zabolátlansága megöli a lelket.” 
(Péld 15,4) „Szép szó sok jó ba-
rátot szerez, és megengeszteli az 
ellenségeket; nyájas beszéd jó 
embernél bőven adódik.” (Sirák 
5,5). Egy szívélyes ember szere-
tetteljes érzéseket kelt, akárhova 
megy.  Az emberi érték mellett 
föl kell fedezni a kedvesség 
evangéliumi értékét is. A Bibli-
ában a „szelíd” és „jóindulatú” 
nem az „alárendelt” vagy „el-
nyomott” passzív ember jellem-
vonása, hanem aktív értelemben 
használják arra a személyre, aki 

tisztelettel, udvariasan, irgalma-
san, szeretettel cselekszik.
A kedvesség nélkülözhetetlen 
mindazoknak, akik segíteni akar-
nak másoknak, hogy megtalálják 
Krisztust. Péter apostol javasolja 
az első keresztényeknek, hogy 
„legyetek készen arra, hogy vála-
szolni tudjatok mindenkinek, aki 
a bennetek lévő reménység okát 
kérdezi tőletek.” Majd rögtön 
hozzáteszi: „De ezt szelídséggel 
és tisztelettudóan, jó lelkiisme-
rettel tegyétek” azaz kedvesség-
gel. (R. Cantalamessa)
Legyen ez a karácsony ünnepe 
a kedvesség ünnepe is, legyen 
a tisztelet, szeretet, türelem, 
megbocsájtás, szívélyesség a 
család és a közösség életében, 
hogy béke legyen a szívünkben, 
és befogadjuk Isten küldöttét!

Áldott ünnepet minden  
jóakaratú embernek! 

Ruszki Gábor atya

Év vége. Elengedés. Új re-
mény. Békesség. Várakozás. 
Elcsendesedés… 

Az év vége 
az elcsende-
sedésé, ami 
változáso-
kat indíthat 
el bennünk. 

A változások jöhetnek felis-
merések, gondolatok, konkrét 
átalakulások formájában, és 
megtapasztalásuk mindenkép-
pen hatással lesz a testi és lel-
ki működésünkre. Az év vége 
lehetőséget ad arra is, hogy át-
gondoljuk az elmúlt esztendőt 
és terveket szőjünk a jövőre.
Ezen időszak szépsége, hogy 
a kérdéseinket, megéléseinket 
megoszthatjuk azokkal, akik 
számunkra igazán fontosak. 
Az ünnep…az ünnep. Az em-
beriség és emberség ünnepe. A 
felismerés ünnepe. A szeretet 
ünnepe. A szív beburkolása az 
érzések kötött pulóverébe. És 
ezek az érzések biztonságot, 

reményt adnak, az újra épülés 
hitével adományoz meg mind-
nyájunkat. Lehetőséget kapunk 
a kapcsolataink gyógyítására és 
felkészülhetünk az elkövetkező 
időszakra. Rendezgethetjük a 
körülöttünk lévő világot, a laká-
sunkat éppúgy, mint a lelkünket. 
Egy szóval: lassíthatunk. 
A világ gyakran gyors tem-
pót diktál, mégis fontos emlé-
keztetni magunkat arra, hogy 
csökkenthetjük a gyorsaságot, 
figyelmünket fordíthatjuk a 
megéléseinkre, legbelső gondo-
latainkra, érzéseinkre. A roha-
nást felválthatja a nyugodtság, 
a csendes várakozás, az önma-
gunkba tekintés, és a megbo-
csátás. Felváltja, amennyiben 
elfogadjuk, hogy mi is alakítói 
vagyunk életünk eseményei-
nek.  
Hogyan éljük meg az advent 
időszakát? Várjuk, vagy inkább 
félünk tőle? 
Néhány gondolat, ami segítheti 
az elcsendesedésünket: 
• Gondoljuk át, mi az, amit meg 

akarunk tenni, venni. Így köny-
nyebbé válik a feszült ünnepi 
várakozás és készülődés. 
• Alakítsunk ki adventi szo-
kásokat, amik színesebbé va-
rázsolják a hétköznapokat, és 
felkészítenek az ünnep, és a hit 
varázsának teljesebb megélésé-
re, például ünnepi zenehallga-
tás, adventi naptár készítés, re-
ceptkeresés, koszorúkészítés.
• Kezdjünk el időben foglalkoz-
ni az ajándékok kiválasztásával. 
Közben gondolkodjunk azon, 
hogy mit jelent az ajándékozás 
számunkra? Az ajándékozás 
alkalmával teljesebbé tehetjük 
a szeretetkapcsolatainkat. Vá-
rakozással és szeretettel eltelve 
készülődhetünk az ünnepre. 
• Az év végéhez közeledve a fel-
törő mély érzéseket osszuk meg 
a számunkra fontos személyek-
kel. A fizikai és a lelki távolság a 
szeretet jegyében lecsökkenhet, 
és a tudat, hogy megoszthatjuk 
velük az érzéseinket boldogság-
gal töltenek el. 
• Az adventi időszakban a saját 

magunk lelki feltöltődésére is 
fontos figyelni. Keressünk időt 
az elcsendesedő pillanataink-
hoz, gondolataink rendezésé-
hez! Gyújtsunk egy gyertyát, 
párologtassunk illóolajat, élvez-
zük otthonunk melegségét, vagy 
éppen a tél hangulatát. 
• Segítsünk egymásnak, hogy az 
ünnep valóban ünnep lehessen, 
sokszor elég egy apró figyel-
messég, például segítség a be-
vásárlásnál, egy csendes közös 
pillanat, egy ölelés és kedves 
szavak: sajnálom, bocsáss meg, 
köszönöm, a szeretlek, hálás va-
gyok neked. 

Áldott békés, szeretettel 
teli ünnepeket kívánunk: A 

Nagykállói Egészségfejlesztési 
Iroda munkatársai:  
Besenyei Zsófia és  

Kelemen Anett
Egészségfejlesztési Iroda 

Nagykállói Járás
Nagykálló, Szabadság tér 13.

Telefonszám:42/599-700/2151
E-mail: efi.nagykallo@gmail.com

Egészség Rovat – Segítő gondolatok az egészség területeiről
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ELHUNYTAK 2021. november–december

Tóth János (Nagybalkányi út)
D. Tóth Péter Pálné  
(Vasvári P. u.)
Gebri Istvánné (Iskola u.)
Csordás Lászlóné (Széchenyi u.)
Vadász Jánosné (Akácos u.)
Takács Andor (Budai N. A. u.)
Horváth Andrásné (Szent I. u.)
Tóth Jánosné (Szakolyi út)
Kiss Györgyné (Bátori út)
Antal Miklós (Bátori út)

Juhász Józsefné (Somogyi B. u.)
Dr. Vonza Tibor (Petőfi S. u.)
Radics László (Debreceni út)
Sós Sándor (Kisharangodi u.)
Mocsári Sándorné 
(Nagybalkányi út)
Reményi István (Debreceni út)
Tátrai József (Sport köz)
Garai Mihály (Táncsics M. u.)
Bereczky Benedek (Kossuth út)
Darai János (Kölcsey u.)

„Életedben bánatot soha nem okoztál,
csak akkor, mikor örökre  itt hagytál”

VÁGÓ LÁSZLÓNÉ  
szül. SÁROSI MAGDOLNA

halálának 15. évfordulója alkalmából 
fájó szívvel emlékezik férje és családja.

„Az idő halad a fájdalom marad.”

Fájó szívvel emlékezünk

VARGA IMRE
halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

Édesapánk emlékére

Lelked, remélem békére talált,
S te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk

GEBRI ANDRÁS
halálának 5. évfordulójára.

Gyermekei, vejei, unokái és dédunokája

Életének 62-ik évében, 2021. 
november 19-én elhunyt dr. 
Vonza Tibor háziorvos. Emlé-
két kegyelettel megőrizzük.
Dr. Vonza Tibor tősgyökeres 
nagykállói családba született 
1959. március 7-én. Középis-
kolai tanulmányait a Korányi 
Frigyes Gimnáziumban vé-
gezte. A Debreceni Egyetem 
Orvostudományi Karán 1983 
októberében vette át diplomá-
ját, majd féléves kórházi gya-
korlatot követően Nagykálló 
és Biri körzetorvosa lett. 2007 
és 2010 között folytatott tanul-
mányai után újabb diplomát 
szerzett a Debreceni Egyetem 
pszichoterapeuta szakán. 
Feleségével, dr. Boros Krisz-
tinával 1987-ben kötött házas-
ságot, két gyermekük született. 
A következő, 1988-as év is 
különösen fontos volt számára, 
ekkor tett ugyanis háziorvosi 
szakvizsgát. Nyolc éven át volt 
a nagykállói Városi Szociá-
lis- és Egészségügyi Központ 
vezető főorvosa. Nagykálló 
Város Képviselő-testülete 
munkásságát Korányi Frigyes-
díjjal ismerte el
A rendszerváltást követően 16 
évig Nagykálló önkormányzati 
képviselője volt, mindvégig az 
egészségügyi bizottság elnöke. 
1990-től a református egyház 

presbitere, 2008-tól a Nyírségi 
Református Egyház tanácsno-
ka volt. 2013-tól a Kállfó Jóléti 
Szolgálat Alapítvány kuratóri-
umi elnöki posztját töltötte be.
A doktor úr 37 éven át szolgál-
ta településünk lakosait, ahol 
sokan gondolnak rá jó szívvel 
és megőrzik emlékét lelkük-
ben. 
Dr. Vonza Tibortól a Nagykállói 
Hírmondó 2014. júniusi szá-
mában megjelent gondolatai-
val búcsúzunk.
„Sokat számít a tapasztalat, 30 
év hatása, eredménye, gyógyí-
tó munkája. A pácienseimmel 
már félszavakból  megértjük 
egymást, akik nem csak gyógy-
kezelést igénylő problémákkal 
keresnek meg, mert tudják, 
tőlem segítséget várhatnak…”  
Várhattak 2021 novemberéig.

Dr. Vonza Tibor emlékére

I M P R E S S Z U M
Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)

Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Fotók: Győrfi Gergő; A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.; 
telefon: (42) 563 067; nagykalloihirmondo@gmail.com; Megjelenik: Nagykálló Város területén, 3500 példányban; Terjesztési reklamáció: +36 42 563 067

Készült: Imi Print Kft., 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 16; Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;
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A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!  
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2022. január 7. (péntek) 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 
módunkban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





I N G A T L A N
Nagykálló, Kállay Miklós u. 
34. szám alatt 2 szobás, ebéd-
lős, fürdőszobás ház eladó. Az 
ingatlan tehermentes. Telefon:  
+36 20 988 7115

Ü Z L E T  K I A D Ó
Nagyálló, Szabadságharcos úton 
(az óvodával szemben) üzlethe-
lyiség kiadó. Telefon: +36 30 349 
7653

E L A D Á S - V É T E L
Eladó 100x197-es bejárati, üve-
ges fa ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 
Ft. Telefon: +36 20 242 4566
Thomson TV, komód, 4 db cső-
vázas konyhaszék, éjjeliszekrény, 
íróasztal, csillár, szőnyeg olcsón 
eladó. Telefon: +36 30 413 3468
Eladó műanyag ablakpárkány 
(külső) 3 db 190x16 cm, 1 db 
49x23 cm, 1 db 47x23 cm, 1 db 
103x23 cm, Dormeo matrac 190x 
140 cm, matracvédő. Telefon: 
+36 70 237 2244
Eladó négyváltós tangóharmo-
nika, kijátszott alaphegedű, fa-
lemezű dobgitár, versenysakk, 
önjáró benzines fűnyíró.  Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó gázpalack, háztartási fagy-
laltgép, aranyozott evőeszköz 
készlet tartóval (dobozában), ak-
kus permetező (akku nélkül). Te-
lefon: +36 20 253 8170
Nagyméretű íróasztal, helyhiány 
miatt olcsón eladó. Irányár: 3 000 
Ft. Telefon: +36 30 205 9251

Eladó gázperzselő (1500 Ft), 
nyomásszabályozó (1000 Ft), 
kézi kukoricamorzsoló (ládával) 
(1500 Ft), 6 db műanyag almás-
láda (4 000 Ft), ablak 150x180-as 
(8 000 Ft), 2 db tok nélküli, hő-
szigetelt ablakszárny 135x80-as 
(12 000 Ft), egyszárnyas 153x66-
os méretű (9 000 Ft). Telefon: 
(42) 264 294
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos 
szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő mol-
nár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Eladó villanymotoros nagytel-
jesítményű permetezőgép, fa 
állófogas, különböző használt 
kéziszerszámok, 50 m vászon-
betétes gumislag, önjáró, nagy-
teljesítményű fűnyíró. Telefon:  
+36 20 253 8170

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

Eladó egyedi, új, fatüzelésű, 
kültéri szauna. Telepítést 

nem igénylő, könnyen üzem-
be helyezhető, jó hőszige-

telésű, 14 kW-os kályhával, 
panoráma  üvegezéssel, 

teljes felszereléssel (szauna 
kő, felöntő dézsa, kanál, ho-
mokóra, páramérő, lábrács). 
Felhevült test hűtésére egy 

zuhanykabin szolgál, tetején 
vizes dézsával.  

Mérete: 4,1x2,7x2,85 m.  
Ára: 5,3 MFt  

Telefon: +36 30 935 6345
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BALÁZS  
LÁSZLÓ és  

JÓNÁS MÁRIA
 2021. december 19-én ünnepelték 

40. házassági évfordulójukat. 
Ez alkalomból szívből gratulá-
lunk, és még hosszú, boldog, 

együtt töltött éveket kívánunk!  
Lányaik, unokáik, vejeik 

Advent van

Szépkorú városlakókat 
köszöntöttek

A keresztény világ egyik leg-
nagyobb ünnepe, a karácsonyt 
megelőző négy hét a várako-
zás ideje, az év legmeghittebb 
időszaka. Az ünnep neve és 
jelentése: „Az Úr eljövetele” 
nemcsak a fizikai készülődést 
hordozza magában, ilyenkor 
nem csupán az utcákat és ott-
honainkat töltik meg fénnyel a 
csillogó gyertyák, izzósorok, 
hanem a szívekbe is fény, sze-
retet, öröm és béke költözik.

Az idei évben – a járvány-
ügyi szabályokat figyelembe 
véve visszatérhetünk korábbi 
szokásainkhoz, szép hagyo-
mányainkhoz, hiszen tavaly 
- világszerte - elmaradtak a 
hangulatos adventi esemé-
nyek.
Így most mindenki különleges 
várakozással tekintett az ad-
venti hetekre. Nagykállóban 
is az évek óta szokásos módon 
zajlott az ünnepvárás.

A közelmúltban két nagykállói 
lakost köszöntöttek kilencvene-
dik születésnapjuk alkalmából 
városunkban.

Boros Ferencet november 18-án 
Sőrés László alpolgármester és 
Domokos Árpádné anyakönyvve-
zető köszöntötte 90. születésnap-
ján. Az ünnepelt Nagykállóban 
született, gyermek és fiatalkorát 
Perkedpusztán töltötte. Felesé-
gével, Páll Piroskával 1956. ja-
nuár 7-én kötöttek házasságot. 
Nagykállóban telepedtek le. Két 
lánygyermeket neveltek - Piroskát 
és Anikót –, akik három unokával 
ajándékozták meg szüleiket, ma 
pedig két dédunoka is megörven-
dezteti mindennapjaikat.

Boros Ferenc a katonaság után a 
vasútnál helyezkedett el, mint pá-
lyaőr, aztán a vasipari KTSZ-ben 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 
A munka mellett ácsként is dol-
gozott, Nagykállóban nagyon sok 
tető viseli magán az ő keze nyo-
mát, de ezen kívül készített lovas 
szánakat, a gyerekeknek pedig 
szánkókat.
Az életében és egészségi állapo-
tában jelentős változás 2001-ben 
történt, amikor lebénult. De ő nem 
adta fel, tevékeny életét a lehető-
ségeihez mérten tovább folytatta, 
ekkor kezdett el fából maketteket 
készíteni, amit a Nagykálló kin-

csei kiállításon többször meg-
mutatott a nagyközönségnek is. 
Manapság legózással tölti idejét, 
nem hagyja, hogy legyűrje a be-
tegség.

Földi Andrást december 2-án 
Horváth Tibor Nagykálló pol-
gármestere és Domokos Árpádné 
anyakönyvvezető köszöntötte ki-
lencvenedik születésnapja alkal-
mából.
A szépkorú városlakó 1931 utolsó 
hónapjában Nagyhalászban látta 
meg a napvilágot egy hatgyer-
mekes család másodszülötteként. 
Szülei mezőgazdasággal és ál-
lattartással foglalkoztak, így a 
gyerekeknek már korán ki kellett 
venni részüket a munkából.
Feleségével 1957-ben kötötték 
össze élüket. Házasságukból két 
gyermekük született, akik uno-
kákkal, ők pedig dédunokákkal 
ajándékozták meg szüleiket, 
nagyszüleiket. Az ő jelenlétük és 
szeretetük veszi körül minden-
napjaikat, hamarosan pedig meg-
érkezik családjukba az ükunoka 
is.
András bácsi aktív munkásévei 
alatt dolgozott a nyíregyházi út-
építő vállalatnál, később a Haj-
dúságban, Tégláson, majd miután 
családjával Nagykállóba költöz-
tek a Cipőipari KTSZ-nél helyez-
kedett el, harminc évvel ezelőtt 
innen ment nyugdíjba. 
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kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

a Viszokai Gumiszerviz 
telepén

értékesítés,
gumiszerelés,

javítás, tárolás

GUMIABRONCS

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kívánunk!

Boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben, 
sikerekben gazdag új évet kívánunk!

„Minden decemberben erővel próbálok emlékezni, hogy soha ne felejtsem el, ekkor zajlik az élet legszebb időszaka.” 
(Szentesi Éva)


