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Balkány város önkormányzatának és
lakosságának közéleti lapja

Mérlegen Balkány egy éve
Egy éve, 2008 áprilisában válasz-

tott új polgármestert Balkány la-
kossága. Az időközi választáson
megújult a testület is. Mindenki tud-
ja, hogy 67 millió kifizetetlen szám-
lája volt az önkormányzatnak, sok-
sok peres, illetve elintézetlen ügy
szakadt a nyakukba, amit azóta fo-
lyamatosan orvosolnak.

A sok probléma helyett Pálosi László
polgármester ezúttal azokról az egy év alatt
tett intézkedésekről, azok eredményeiről
szólt, amelyek Balkány fejlődését és gyara-
podását szolgálják. 

HONNAN INDULTUNK? 

A 67 millió kifizetetlen számla mellett az
iskolaépítkezés befejezetlen volt, perek so-
kasága, szerződésekből eredő kötelezettsé-
gek nem teljesíté-
se terhelte a város
vezetésének első
hónapjait. Azóta
sikerült befejezni
a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ
felújítását, az is-
kolaberuházás tel-
jes egészében ki
lett fizetve. 

Sikerült a cím-
zett támogatást
megszerezni az
„A“ épületre is.
Így az „A“ épület
is pályázati pénz-
ből újult meg. (26 millió forint). A sörkert
területét 12 millió forintért, a Gencsy kas-
télyt 21 millió forintért megvásároltuk. 

A pályázatokon elért 

sikerekrõl ez a kis táblázat

ad ízelítõt

●● CÉDE 2008. pályázat Óvoda felújítás
40 millió Ft,

●● ÉAOP 5.1.1/E Kisvárosközpont
54 714 309 Ft,

●● ÁROP 1. A 2/A Polgármesteri Hivatal
fejlesztés 13 929 720 Ft, 

●● FVM Falunap 200 000 Ft, 
●● Külügyminisztérium Könyvtár 

fejlesztése 100 000 Ft, 
●● Nemzeti Kulturális Alap Betlehemes

játék 200 000 Ft, 
●● Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztérium 

– senior sport 300 000 Ft, 
– szabadidő sport 187 500 Ft, 
– sporttábor 240 000 Ft, 

HEFOP 2. 1. 9. 
nyári szabadidős program 9 038 000 Ft, 
ÖNHIKI 27 819 000 Ft.

Beadott, de el nem bírált 
pályázatok: 

ÚMVP III. tengely
– Falu megújítás – Béke-telep játszótér-

kialakítás és Művelődési Ház felújítás 
– Vidéki örökség megőrzése – Csiffy ta-

nya mamutfenyő köré parkosítás.
Integrált Közösségi és Szolgáltató cím el-
nyerése – Abapuszta közösségi ház

Előkészületben Integrált városfejlesztési
stratégia 6 000 000 Ft. (Minden városi pá-

lyázat alapfeltétele
ennek elkészítése.)

EAOP U. l. 1./2
F Tornacsarnok
építése, tornate-
rem felújítás, kül-
ső sportpályák lé-
tesítése.  

Sikerült befejez-
ni az Iskola úti jár-
daszakaszt, új ka-
pu került a
temetőre, a bejárat
d í szburko la to t
kapott, elkészült

az urnafal.
Tanyai településeinken felújítottuk a

buszmegállókat, az utak karbantartása meg-
kezdődött. 

Tormáspusztán a közösségi ház elkészült,
az abapusztai és a perkedpusztai folyamat-
ban van. 

Sikerült megtartani a balkányi Rendőrőr-
söt. (5 egyenruhás + 1 nyomozó) 

Az Okmányiroda létszáma 1 fővel növe-
kedett. Itt készülnek a vállalkozói igazolvá-
nyok, visszahoztuk a gépjármű ügyintézés
lehetőségét.

Sikerült a 24 órás mentőszolgálatot meg-
valósítani.

Személyi döntések: 
– Karóczkai Istvánné jegyző 
– Tátrai Tálas Judit Pénzügyi Irodavezető 
– Pálszor Lászlóné a Barackvirág óvoda

vezetője 
– Szabó Gusztáv SZVOK igazgatója

Tavaszköszöntõ Majális
Május elsején egész napos vidám mű-

sor-kavalkáddal várják a városlakókat egy
igazi, hangulatos majálisra.

A Sportcentrumban délelőtt 11 órától
májusfát állítanak a korán ébredő érdeklő-
dők, majd birkózó, foci és ügyességi játé-
kokon mérhetik össze tudásukat a helyi
sporttehetségek. A gasztronómia szerelme-
sei főzőversenyen küzdhetnek meg a Nagy
Fakanál Díjért, „műfaji“ megkötés nélkül.
A folyamatos színpadi programok mellett
íjászat, triál kerékpár-bemutató, alkotó-
kuckó, játszóház, ügyességi vetélkedők,
aszfalt-rajzverseny várja a gyerekeket. A
kicsik mellett anyukák és apukák is megta-
lálhatják a kedvükre való szórakozási lehe-
tőséget. 

Délután 14 órától folyamatos progra-
mok lesznek a színpad poros deszkáin,
ahol helyi tehetségek, vendégművészek
szórakoztatják majd a „nagyérdeműt“. Az
est sztárvendége a COZOMBOLIS. Zené-
je mediterrán hatásokat tükröző dallamos
pop-reggae-rock, szövegei pedig igen sajá-
tosak: szinte minden dala pozitív életérzést
sugároz.

A rendezvény részletes programja olvas-
ható a város honlapján, valamint plakáto-
kon, szórólapokon értesítjük Balkány vá-
ros lakóit. Várjuk minden olyan baráti tár-
saság, civil szervezet, munkahelyi kollek-
tíva jelentkezését, akik örömmel vennének
részt főzőversenyünkön. Jelentkezni lehet
április 29-ig a Városi Könyvtárban.
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2009. március 29-én került megrendezésre a
IV. RÁKÓCZI KUPA Hajdúsámsonban, melyre
meghívást kapott a Béke-telepi iskola 5.–6. osztá-
lyos labdarúgócsapata is. A megérkezéskor na-
gyon szívélyes és baráti fogadtatásban volt ré-
szünk. A tornán három csapat mérte össze tudá-
sát. Nagyon izgalmas és gólokban gazdag mérkő-
zéseket láthattunk. Gyerekeink az első megméret-
tetésen még kissé megszeppenve játszottak és a

többi eredménytől eltérően 0–0-ás döntetlent ját-
szottak. A második összecsapáson azonban hen-
gereltek diákjaink és fölényes 5–1-es győzelmet
arattak. A másik két csapat egymás ellen 4–4-es
döntetlent ért el, így a torna első helyén végez-
tünk. A csapat tagjai voltak: Csabai Gergő és
Keczán János 5. osztályos tanulók valamint
Csonka György, Darvasi Dániel, Felföldi Róbert,
Gellér István, Hajdu Péter,  Juhász Alex, Major
Martin, Papp György, Vanka Richárd 6. osztályos
tanulók. A győztes csapatot felkészítette: Győri
István tanár úr.  

IV. Rákóczi Kupa

Csodálatos gyógyulás
Az Ön gyógyulása egy csoda! – álmélkodott

az orvos. – Nem csoda, hanem csodálatos! – vá-
laszolta Oláh Gyöngyi, akit 2009. március 11-én
látott vendégül egy író-olvasó találkozó keretein
belül a Városi Könyvtár. 

Korunk egyik legpusztítóbb és legalattomo-
sabb betegségéből, a rákból gyógyult fel debre-
ceni nőtársunk, aki a betegség felismerésétől a
gyógyulásáig eltelt közel fél év mindennapjait
vetette papírra, melyet könyvvé köttetve ajánlott
a találkozón megjelent kedves vendégeinek. Az
írónő szeretné, ha mindenkihez eljutnának sorai,
akiknek családjában, barátai között már felütöt-
te fejét a kór, ezért „Csodálatos gyógyulás“ című
könyvét a Városi Könyvtárban minden érdeklő-
dő megvásárolhatja.                                 F.S.É.

FELHÍVÁS!
Dr. Szentmiklóssy József állatorvos
Tel.: 42/561-135, 20/389-1996
Értesíti a lakosságot, hogy a 2009. évi

VESZETTSÉG 
ELLENI 
KÖTELEZŐ

EBOLTÁST
AZ ALÁBBIAK SZERINT VÉGZI EL:

Az oltás ideje és helye:
2009. 04. 25. (szo.) 7–9 óra Négy-sarok

9–11 óra Széchenyi u. eleje
2009. 05. 09. (szo.)7–7.30 Kállói úti temető

8–9.30 Árpád u. eleje
10–11.30 Bika-istálló

13–13.30 Á.G. Bolt mellett
Pótoltás:

2009. 05. l6. (szo.) 7–8 óra Négy sarok 
8–9 óra Arpád u. eleje

A védőoltással egyidejűleg kötelező elvégez-
ni az ebek férgesség elleni kezelését is. Az
oltás és a féregtelenítés díja: melyet az oltás-
kor a helyszínen kell megfizetni: 2 600 Ft
A tulajdonos házánál az oltás és féregtelení-
tés díja: 3 000 Ft.

MINDEN 90 NAPOS KORT MEGHALA-
DOTT EB OLTÁSA ÉS FÉREGTELENÍ-

TÉSE KÖTELEZŐ!!!
AZ EB OLTÁSI IGAZOLVÁNYÁT

A TULAJDONOS HOZZA MAGÁVAL!!!

Fenti időpontban a macskák veszettség elle-
ni védőoltása is lehetséges, az oltóanyag ára
és a munkadíj megtérítése mellett.

Rendõrök és polgárõrök Balkány biztonságáért

Továbbra is szorosan együttműködnek Balkányban a rendőrség és a polgárőrség
munkatársai. A városban megszokottak a közös járőrözések és a polgárőrök közre-
működnek a közúti ellenőrzéseknél is.

Javában 
dolgoznak az
Óvodaépítők

KKöösszzöönnttjjüükk
aazz  ééddeessaannyyáákkaatt

A tavasz első, igazán szép napja, május
első vasárnapja az Anyák Napja. 

A közelgő ünnep alkalmából az Önkor-
mányzat, a képviselő-testület nagy

szeretettel, nagyrabecsüléssel köszönti
az édesanyákat, nagymamákat.

A költségvetés 2008-as zár-
számadásáról szóló önkor-

mányzati rendeletet a testület 
9 millió 444 ezer forint pénz-

maradvánnyal jóváhagyta.
Csak emlékeztetőül: amikor ez
a testület egy évvel ezelőtt át-
vette a város vezetését, 67 mil-
lió kifizetetlen számlája volt.

KKöösszzöönnttjjüükk
aazz  ééddeessaannyyáákkaatt

A tavasz első, igazán szép napja, május
első vasárnapja az Anyák Napja. 

A közelgő ünnep alkalmából az Önkor-
mányzat, a képviselő-testület nagy

szeretettel, nagyrabecsüléssel köszönti
az édesanyákat, nagymamákat.
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Mi okozza a méhnyakrákot?

A méhnyakrák Magyarországon a mellrák
után a második leggyakoribb daganatos beteg-
ség a nők körében. 2007-ben hazánkban kb.
1500 új, rosszindulatú méhnyak elváltozást is-
mertek fel. A méhnyakrák halálozási aránya Ma-
gyarországon 10-szer magasabb a fejlettebb eu-
rópai országokhoz képest, pedig a méhnyakrák -
az emlőrákkal ellentétben - napjainkban már
megelőzhető!

A méhnyakrákot 99%-ban a human papilloma
vírus (HPV) rákkeltő típusai okozzák,  szexuális
úton való terjedéssel. A vírusnak több mint 100
típusa van, melyek közül a legtöbb alacsony
kockázatú és nem okoz daganatot. A magas koc-
kázatú (rákkeltő) típusok fertőzése esetén keze-
lés hiányában a rendellenesen működő sejtek
méhnyakrákot idéznek elő. A leggyakoribb ma-
gas kockázatú típusok a 16-os és 18-as törzsek.

A szűrés segít a betegség 

idejében történő felismerésében

A méhnyakrák elleni küzdelem egyik fegyve-
re a betegség időben történő felfedezése. Ha-
zánkban a nőgyógyászati vizsgálatot kenetvétel-
lel egészítik ki. Az így végzett rendszeres citoló-
giai szűrés a korai felfedezés jó lehetőségét je-
lenti, hiszen ez az egyetlen olyan rákféleség,
ahol könnyen diagnosztizálhatjuk a kóros vagy
rákmegelőző elváltozáson átment sejteket, és
hamar el is lehet távolítani a beteg szövetrészt.

Bár a szűrés jó segítség rákhoz vezető elválto-
zások észleléséhez, a kóros esetek körülbelül 20
százalékát még ezzel sem lehet felfedezni. Az is
igaz, hogy a pozitív lelettel való szembesülés
minden nő számára megrázó és aggasztó „él-
mény“, akárcsak az érintett sejteket eltávolító
műtéti beavatkozás.

Mi ellen véd az oltás?

A védőoltás új és hatékony módszer a méh-

nyakrák megelőzésére, illetve kockázatának
csökkentésére. Az oltás úgy fejti ki hatását, hogy
megakadályozza a humán papillomavírus
(HPV) rákkeltő típusai által kiváltott, esetlege-
sen méhnyakrákot okozó fertőzés kialakulását.
A védőoltás, amely a HPV 16-os és 18-as
onkogén (rosszindulatú daganatot okozó) tör-
zsek ellen véd, világszerte a méhnyakrákok több
mint 70%-át előzheti meg. 

Miért érdemes védekezni 

a méhnyakrák ellen védőoltással?

Azért, mert...
...a vírus könnyen terjed, könnyen elkapható.

Bár nemi úton terjed, szexuális együttlét sem
szükséges a fertőződéshez. Elég a nemi szervek
környékén lévő bőrfelületek érintkezése (pet-
ting).

...a fertőzés már akár az első szexuális aktus-
sal megtörténhet. Becslések szerint a HPV fertő-
zést a szexuális aktivitás megkezdését követő
2–3 év alatt szerzik a fiatalok.

...az óvszer nem véd meg teljes mértékben a
fertőzéstől.

...egy esetleges természetes úton létrejövő fer-
tőzés nem alakít ki elégséges védettséget a szer-
vezetünkben egy következő HPV fertőzés ellen,
így a lányok/nők egész életükön át ki vannak té-
ve a méhnyakrákot okozó rákkeltő HPV fertő-
zésnek.

...a méhnyakrák kialakulása hosszú évekig
tart (10–20 év), közben nem észlelünk tüneteket,
és anélkül megtörténhet a baj, hogy annak tuda-
tában lennénk.

...a szűrés a betegség felismerésére alkalmas,
a méhnyakrákot okozó HPV fertőzés megelőzé-
sére nem.

Kinek javasolt a vakcina?

Célszerű oltani a szexuális életet még nem élő
serdülőket éppúgy, mint az aktív szexuális életet

élő, természetes fertőzésen már (akár) átesett
nőket is. A védőoltás a leggyakoribb rákkeltő
HPV törzsek ellen véd, amelyek világszerte a
méhnyakrák kialakulásának több mint 70%-áért
felelősek. 

Közel 100%-os védelmet biztosít az ezen kór-
okozókkal összefüggésbe hozható méhnyak-
rendellenességek ellen, a további HPV törzsek
általi kockázat pedig a rendszeres szűréssel
csökkenthető, idejében felismerhetők és megfe-
lelően karban tarthatók. A védőoltás minden nő-
nek ajánlott korosztálytól és HPV státusztól füg-
getlenül, az egyetlen feltétel, az egy évnél nem
régebbi negatív citológiai (méhnyak szűrési) le-
let. Ne feledjék: az oltás után a rendszeres szű-
rést ugyanúgy folytatni kell. 

Miért ajánlják orvosaink a védőoltást?

„A megelőzés már a serdülőkorú lányok ese-
tében is rendkívül fontos lenne; a felnőttkori sú-
lyos, életveszélyes megbetegedés megelőzésé-
ben“. 

„Egy szülő így tudja a majdan felnőtté váló
gyermekét egy súlyos, halálos betegségtől meg-
védeni, s mondhatja el: „Én mindent megtet-
tem“. Javaslom minden kislánynak beadni a vé-
dőoltást!“. 

„Ez az a betegség, amelynek a gyógyítása,
amikor a nőgyógyász felfedezi, már elkésett.
Ezért nagyon fontos a megelőzés, melynek
egyik legfontosabb módjának a védőoltást tar-
tom“. 

„Nő vagyok, feleség és anya. Míg kicsi volt a
lányom, fogtam a kezét, óvtam, védtem, a leg-
jobbat akartam neki. Most is ezt teszem, de már
csak jelképesen fogom a kezét. Remélem sze-
mélyes példámmal sikerült felismertetnem vele
is a rákszűrés fontosságát, azt, hogy figyeljen
magára és vigyázzon az egészségére. A megelő-
zés fontos módja a védőoltás.“

Védõoltással a méhnyakrák ellen!

Városfejlesztés Balkányban

Könyvet ajándékba
Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Itt a tavaszi nagytakarítás ideje, így a

könyvek portalanítása, szelektálása.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy a család-
juk számára feleslegessé vált könyveket
ajándékozzák a Szabolcs Vezér Oktatási
Központ Iskolai Könyvtárának. Tanuló-
ink hadd leljék örömüket olvasgatásuk-
ban, nézegetésükben. Szívesen átvesszük
őket iskolánk portáján. Ha gondot okoz
beszállításuk, házhoz megyünk érte, csak
jelezze ajándékozási szándékát.

Köszönettel a gyerekek nevében:
Papp Anna iskolai könyvtáros

Ki segít, 
ha megkárosítottak?
Vásárlások, szolgáltatások igénybe vétele

során nap mint nap tapasztalhatjuk: mint fo-
gyasztó, mennyire ki vagyunk téve a keres-
kedőknek, szolgáltatóknak, legyen az köz-
üzemi, utazási vagy javító-karbantartó szol-
gáltatás. Például hitelre történő vásárláskor
nem kapunk megfelelő tájékoztatást az ösz-
szes költségekről, a hitel teljes díjáról. A ma
megvásárolt mosógép holnap elromlik, és
már sokadszor közli a felvevő: még mindig
nem érkezett meg hozzá az alkatrész; a hibás
lábbelire benyújtott kifogásra az alkalmazott
közli: nem tudok segíteni, nincs itt a főnök.
A Megyei Nyugdíjas Szövetségnél 2005-ben
azzal a céllal hoztuk létre a Fogyasztóvédel-
mi Tagozatot, hogy a példában említett és
hasonló, a fogyasztók érdekét sértő magatar-
tásokkal szemben segítsük a vásárlókat. Kü-
lönösen az idős embereket, akik leginkább ki
vannak szolgáltatva a nem mindig megfelelő
hozzáállást tanúsító kereskedőknek vagy
szolgáltatóknak.  

Célunk a fogyasztók széles rétegének el-
érése, felvilágosítása az alapvető jogokról, a
panaszintézés lehetőségeiről, legyen az áral-
kalmazási, számlázási, jótállási, szavatossá-
gi, utazási kérdés. 

2008-ban több, mint 200 fogyasztó  keres-
te fel a Fogyasztóvédelmi Tanácsadói szol-
gáltatásunkat. Közreműködésünkkel számta-
lan esetben történt visszajelzés a jogsértés si-
keres rendezéséről. 

Megyei Szövetségünknél heti három alka-
lommal; hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt
tartunk ügyfélszolgálatot, Nyíregyházán, a
Damjanich János u. 4-6. szám alatt (volt
OTP székház, közel a vasútállomáshoz),
ahol lehetőség van közvetlenül - még a ható-
ság bevonása nélkül - megbeszélni a felme-
rült sérelmeket. Tájékoztatással szolgálunk
jótállási, szavatossági kérdésekben, közüze-
mi szolgáltatási ügyekben, vagy segítünk el-
igazodni abban, hogy egy panaszügyben me-
lyik szervezethez célszerű fordulni, hogy sé-
relmünk minél hamarabb kivizsgálásra ke-
rüljön.

Iván László
fogyasztóvédelmi tanácsadó
Telefon: 06-42/414-164

06-70/638-64-73

A2009. május 1-jén a Sportpálya
területén megrendezésre kerülő

Majálison Pálosi László, Balkány
Város Polgármesterének nyitóbe-
szédét követően röviden szó lesz a
város fejlesztési terveiről. Jelen
cikkben röviden összefoglalva írjuk
le, miről lesz szó a programban.

Balkány Városa egyre szebb és élhetőbb
kisvárossá válik az elmúlt évek fejlesztései
hatására. Ezt a megújító tevékenységet
mind az önkormányzatnak, mind a helyi
vállalkozóknak, szervezeteknek folytatniuk
kell. Ahhoz, hogy Balkány Város központ-
ja a nyüzsgő kisvárosi élet színterévé vál-
jon, szükség van arra, hogy a helyi érdekel-
tek összefogjanak és külső támogatással
közösen megvalósítsák a megálmodott fej-
lesztéseket. Ehhez a közös munkához ad ki-
váló keretet az Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS), mely iránytűként szolgál
nemcsak a város vezetése, de minden hely-
ben élő számára is. 

A hamarosan kiírásra kerülő pályázati
konstrukció (ÉAOP 5.1.1D) – melynek kö-
telező eleme az IVS – lehetővé teszi a város
számára a városközpont funkcióbővítő, kis-
városi életet felpezsdítő fejlesztéseinek
végrehajtását. A pályázat benyújtásához az
integrált városfejlesztési stratégia (IVS)
mellett szükséges továbbá az akcióterületi
terv (AT) kidolgozása is. 

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJ-
LESZTÉSI STRATÉGIA (IVS)

●● egy hosszú távú
●● stratégiai szemléletű, 

●● megvalósítás-orientált tervezési doku-
mentum, 

●● amely a város/városrészek helyzetfeltárá-
sára építve 

●● kijelöli a középtávú fejlesztési irányokat.

AZ AKCIÓTERÜLETI TERV (AT)

●● Az IVS fejlesztési irányaihoz illeszkedve
lehatárolja a város egyik akcióterületét

●● és bemutatja a kiválasztott akcióterületen
az elkövetkezendő években a magán- és
közszféra által tervezett fejlesztéseket.

Balkány Város kijelölt városrészei a kö-
vetkezők:

1 – Városközponti városrész
2 – Északnyugati városrész
3 – Déli városrész
4 – Keleti városrész
5 – Ipari-gazdasági városrész
6 – Városkörnyéki tanyás városrész
Jelenleg az IVS készítése zajlik, melynek

kidolgozásában a nyíregyházi MEGAKOM
Stratégiai Tanácsadó Iroda működik közre.
E munka keretében folyik az a kérdőíves
felmérés, melynek során a helyiek vélemé-
nyét, javaslatait gyűjtjük össze jövőbeni
fejlesztésekkel, új városi szolgáltatásokkal
kapcsolatosan. Kérjük, hogy amennyiben
még nem töltötte ki a Városfejlesztési kér-
dőívet, tegye meg mihamarabb, akár elekt-
ronikusan, akár a város közintézményeiben
kihelyezett kérdőívek kitöltésével! Min-
denképp számítunk az Önök véleményére,
együttműködésére, hiszen az Önök tapasz-
talata, elképzelései és ismeretei nélkül nem
lehet releváns helyi igényeknek megfelelő
fejlesztéseket előkészíteni.

Köszönet a támogatásért
Az Oktatásért Alapítvány kuratóriuma kö-

szönetet mond mindazoknak, akik múlt évi
adójuk egy százalékával az Alapítványt támo-
gatták. Kérjük, aki teheti, személyi jövedelem-
adója 1 százalékával az idén is támogassa az
Oktatásért Alapítvány céljainak megvalósítá-
sát, ezzel a balkányi gyerekeket segíti.

Az alapítvány adószáma: 
18792296-1-15

Van élet az otthonban is
A Szent Antal Idősek Otthona a Debrecen-

Nyíregyházai Egyházmegye által fenntartott in-
tézmény. Az Otthon célja, hogy az igénylők ré-
szére megteremtse a békés, nyugodt időskort, fi-
gyelembe véve a szellemi és testi adottságokat.

Továbbá fizikai, mentális és életvitel-vezetési
segítséget nyújt az 50 férőhelyes Otthon.

A hét összes napján különböző foglalkozások-
kal foglalják le magukat a lakók. Természetesen
imádkoznak, sétálnak az intézmény parkjában,
különböző szellemi vetélkedőket rendeznek és
vesznek részt rajta, rajzolnak, ragasztgatnak és
ha igény van rá, természetesen orvosi ellátásban
részesülnek. A nap 24-órájában szakképzett ápo-
lók látják el őket. Igény szerint lehetőség van a
Kápolnában szentmisén részt venni. Rendszere-
sen a mentálhigiénés ellátás, de van sakk, televí-
zió, rádió, CD-lejátszó és kártyajátékra is van le-
hetőség.

Az idős embereknek lényeges, hogy bizton-
ságban érezzék értékeiket, kedvenc tárgyaikat,
ehhez páncélszekrény áll rendelkezésükre. Aki-

nek van pénze, takarékbetétkönyvben tartja. Be-
szélgettünk a lakókkal is. Elmondták, hogy az
intézmény rendszeresen megrendezi minden
egyes lakója névnapját, születésnapját, amiben
maguk a lakók is részt vesznek, süteményeket,
tortát sütnek, de mikulásra, karácsonyra, far-
sangra is rendszeresen készülnek. Az óvodások
és a kisiskolások rendszeresen látogatják a lakó-
kat, aminek nagyon örülnek. A gyerekek mindig
valamilyen műsort adnak elő, ami nagy sikert
arat. Kapcsolatban vannak más, például a debre-
ceni az apagyi otthonokkal is, rendszeresen láto-
gatják is egymást. Az intézmény nyitott, bárki
látogatását szívesen fogadják. 

Az otthon mint egyházi intézmény az ország
egész területéről fogadja az ellátásra szoruló
idős embereket. „Filozófiánk, hogy a lakóink te-
vékenyen éljenek, ne az elmúlásra várjanak, jó
hangulatban teljenek mindennapjaik és ottho-
nunkban otthon érezzék magukat“ – mondta
Baboss Csilla intézményvezető. 

Timár Sándor Séta a napfényben
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Elmentek a nagymisére, oda, ahol
napra pontosan hatvan évvel koráb-

ban örök hűséget esküdtek egymásnak.
Csendes emlékezést akartak, ám a leg-
nagyobb meglepetésükre a mise végén
a pap, Papp János, c. apát, c. kanonok,
a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház plébánosa nevüket
szólítva az oltár elé hívta őket: Réti Bé-
lát és Csatlós Gizellát, hogy megáldja
hat évtizede tartó házasságukat.

Mint kiderült, a gyerekek beavatták a papot
is a titokba, s mivel sok régi ismerősük vett
részt a szentmisén, a templom előtt majdcsak
annyian gratuláltak nekik, mint hatvan éve,
1949. március 29-én. Akkor, ott fogadták meg
Isten előtt, hogy holtomiglan, holtodiglan.
Betartották. Néhány nap múlva Balkányban,
az idősek klubjában Pálosi László polgármes-
ter és a klub tagjai is további hosszú életet,
boldogságot kívántak a házaspárnak. 

Mi balkányi lakásukban találkoztunk velük,
ott elevenítették fel megpróbáltatásokkal meg-
tűzdelt életüket, s ízelítőt adtak arról: mi a tit-
ka a hosszú életnek, a boldog házasságnak.
Béla bácsi a kezdetekről, a megismerkedésük-
ről beszél, ami önmagában is különleges ese-
mény volt, mert a kapcsolatuk megteremtője a
málenkíj robot volt: mindketten kint voltak a
Donyec medencében, a szénbányában. 

– Mindketten egy helyen, de akkor még
nem ismertük egymást – mondja Gizike néni
–. Hiába voltunk második szomszédok Raka-
mazon, másak voltak az életkörülmények,
csak a hazajövetel után ismertük meg egy-
mást. 

Béla bácsi ugrik hat évtizedet és elmondja:
január 22-én volt az évfordulója, hogy elvit-
tek bennünket. Ott voltunk Rakamazon a
megemlékezésen. Mindössze 22-en voltunk,
pedig 450 embert vittek el. 

Előjönnek az emlékek, az emberfeletti küz-
delem. Béla bácsira például rászakad a bánya,
összeroncsolta a kezét, így 22 hónapra rá ha-
zajöhetett, mert akkor már nem tudtak mire
használni, alkalmatlan volt a munkára. Gizike
néni maradt. 17 éves volt, s amikor
fennhagyták csillét tologatni, akkor
a keze fagyott meg, ha leküldték a
bányában, ott meg térdig érő vízben
kellett dolgozni. 

A málenkíj robot után, itthon,
Rakamazon ismerkedtek meg. Béla
bácsi vasutas volt, Nyíregyházán
dolgozott, itt lakott albérletben, ezért
is esküdtek Nyíregyházán a római
katolikus templomban. Kisebb-na-
gyobb kitérőkkel 1960-ban Balkány-
ba kerültek, de ez sem volt egyszerű,
mert beleszólt a politika. 

– Ez sem ment simán – mondja
Béla bácsi –, mert mivel vezető be-
osztásba helyeztek volna,  véle-
ményt kértek a párttitkártól, ő meg
azt írta le, hogy azért járok Raka-
mazra, mert templomba járok. Emi-
att nem is helyeztek át. Volt nekem

egy iskolatársam a minisztériumban, felmen-
tem hozzá, hogy mit tegyek? Azt mondta: lép-
jek be a párba, és minden megoldódik. Ez
nem jött össze, de behívtak egy intelligens-
vizsgára, ami olyan volt, mint egy érettségi,
politikai nézetekkel kiegészítve. Végül előbb
Görögszállásra, majd Balkányba helyeztek.
Azóta itt ragadtunk, családdal jöttünk már
ide, két gyermekünk volt, egy fiú és egy lány.
Ők már itt jártak iskolába, innen mentek majd
tovább a főiskolára. 

Gizike néni az áfész-nél dolgozott nyugdí-
jazásáig. Ő sem szívesen beszél a megpróbál-
tatásokról, azt mondja:

– Erről vagy negyven évig még a gyerekek-
nek sem beszéltünk. Azt gondoltuk, hogy az
iskola neveli őket, nem akartunk beleszólni,
nem akartuk, hogy itthon mást halljanak, mint
ott. Most, hogy öregségünkre több az időnk,
gyakrabban visszagondolunk. Bizony van
úgy, hogy éjszaka rákezdjük: emlékszel, ráfa-
gyott a lábunkra a cipő. Nem kelt bennük jó
emlékeket a kárpótlás sem. 

– Fel kellett menni a minisztériumba a kár-
pótlási jegyért, mert nem volt meg a papírom
– mondja Gizike néni –. Nagyon sokan vol-
tunk a Kárpótlási Hivatalban, de akik Nyugat-
ról jöttek haza, őket azonnal behívták az iro-
dába, elkészítették nekik a papírt, velünk jó-
formán szóba sem álltak. Pedig mi is meg-
szenvedtünk úgy, mint ők. Huszonkét napig
mentünk leólmozott, ledrótozott vagonban,
mint ahogy a zsidókat vitték a koncentrációs
táborba. Amikor kiérkeztünk, vastagon beta-
kart mindent a dér és nagyon sokan voltunk.
Akkor hozták ki a lágerből a magyar hadifog-
lyokat. Volt, akit a velünk érkezett testvére
szeme láttásra lőttek agyon. A kárpótlási je-
gyet a gyerekek között elosztottuk. 

A visszaemlékezést Béla bácsi zárja: Lehet,
hogy a sok megpróbáltatás is a hosszú élet tit-
ka. A házasságé pedig: békességben, szeretet-
ben élni.  

A család sem marad ki a beszélgetésből.
Menyük a balkányi iskola igazgatójaként
ment nyugdíjba néhány héttel ezelőtt, fiuk a

kárpótlási jegyért földet vett, s azon
gazdálkodik. A lányuk a helyi iskolá-
ban pedagógus. Négy gyönyörű szép
lányunokájuk van, és egy másféléves
dédunoka, ő a szemük fénye. Mind a
két család itt lakik Balkányban, meg-
becsült emberek ők is.

Béla bácsi betöltötte a 85-öt, Gizike
néni a 81-et. Nincsenek rászorulva a
gyerekekre, elégedettek az egészsé-
gükkel. 

Beinvitálnak a szobába. A falon egy-
mást érik a szebbnél szebb kézimun-
kák, csendéletek, portrék, mind-mind a
kezük munkája. Igen, így többes szám-
ban, mert Béla bácsi is gyakran előve-
szi a tűt, a hímzőfonalat, a kézimunkák
pedig szaporodnak. 

Reméljük, még hosszú éveken át
élnek boldogan, hogy a vaslakodalmat
is megünnepelhessék.

Gyémántlakodalom a társszékesegyházban
Hatvan éves házassági évfordulóját ünnepelte a Réti család 

Béla bácsi Gizike néni

Aki szeret az Interneten barangolni,
kipróbálta már az iWiW-et, vagy elju-

tott a Wikipédiára, megismerhette
„Madura mate“ nevét. A balkányi Sza-
bolcs Vezér Oktatási Központ nyolcadik
osztályos tanulója ugyanis a Wikipédia
szerkesztője és munkája nyomán
Balkányról szinte mindent megtudhat a
világ bármelyik részén élő magyarul be-
szélő ember. A nyíregyházi Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumba készülő fiatalember-
rel hol másutt, mint otthonában, a szá-
mítógép mellett beszélgettünk. Először
is arról, mi az a Wikipédia?

– A Wikipédia, egy Internetes honlap, egy
szabad enciklopédia, s az szerkeszti, aki akarja –
kezdte bemutatását Madura Máté –. Ez egy lexi-
konszerű dolog, itt az ember érdekességeket tud-
hat meg minden témakörben, legyen az biológia,
irodalom, csillagá-
szat, vagy közleke-
dés, esetleg a telepü-
lések, mint Balkány.

Amint Máté el-
mondta: A Wikipédia
az USA-ból indult
2001-ben, a magyar
változat 2003-ban a
21. volt, ma már több
mint 250 nyelven
üzemel. És ez csak
egy válfaja, itt szócik-
keket tárolnak, de van
ahol képek, hang-
anyagok láthatók, van
ahol versek, idézetek
olvashatók, és létezik
hírportál formájú vál-
tozat is. Ez egy nemzetközi vállalat, San Fran-
ciscóban van a székhelye.

– Én 2006-ban léptem be, akkor még anonim
módon, vagyis névtelenül szerkesztettem, nem
regisztráltam, mint ahogy azt a „netre“ szokás.
A startlap.hu-n ismertem meg, láttam, hogy sza-
bad enciklopédia, engem pedig úgyis érdekelnek
az ilyen dolgok. Roppant mód felkeltette az ér-
deklődésemet és akkor fedeztem fel, hogy van
kiépített keresőhálózata. 

Megpróbálkoztam megismerkedni azzal. Lát-
tam, hogy szerepel benne Balkány, s mivel én
nagyon szeretem a településeket – főképp a „sa-
játomat“ – ezért rákerestem és elkezdtem szer-
keszteni. Akkor még nagyon minimális, gyér
tartalmú volt a lap, és csak az akkori tudásom-
nak megfelelően próbáltam bővíteni. Ez 2006
októberében volt. Akkor nem sokáig tartott ez a
láz, három hét alatt lecsengett, de 2007 májusá-
ban ott folytattam, ahol abbahagytam. Biciklire
pattantam, egy fényképezőgéppel és a note-
szemmel, és elindultam anyagot gyűjteni. Lefo-
tóztam Balkány nevezetességeit, körbejártam a
tanyavilágot. Június 3-án regisztráltam a saját
nevemen. Sok másik szerkesztő nem a saját ne-
vén szerepel, hanem becenévvel, vagy álnévvel,
ami természetesen nem illegális. 

Már akkor szerkesztettem Balkányon kívül a
környező településeket is. Volt, hogy feltettem
referálásra a cikkemet. Háromszor egymás után
sikertelenül próbálkoztam. Nem szavazták meg,
hogy kiemelt szócikk legyen. A kiemelt szócik-

kek közé tartoznak a közösség által tökéletesnek
és legmegbízhatóbbnak tartott írások.  

– Jelenleg kb. 120–125 ezer szócikk van a
magyar nyelvű változatban. Az angolhoz képest
ez elég kevés, mert ott már a két és félmilliót is
meghaladták. 

Máté nem adta fel, tovább próbálkozott.
– Tavaly júniusban megint szavazásra bocsá-

tottam és 13-an rögtön rászavaztak, s ebből 11
támogatta a kiemeltséget – folytatja az ifjú szer-
kesztő –. 2008. augusztus 10-én megkaptam a
várva várt kiemelt csillagot. Azok, akik koráb-
ban nem támogatták a kiemelt státuszát a cikk-
nek, azok később visszavonták, és így lett ki-
emelt. A 120 ezerből most mindössze 380–400
lap a kiemelt, köztük Balkány is. 

Ezeket könnyű észrevenni, mert egy bal olda-
li menüpontban is ráklikkel valaki és ott lesznek
a cikkek tematikusan felbontva, és ábécé sor-
rendben. A földrajz cikkelyben ott van Balkány

is. Amikor a kezdőlapra kikerült – 2009 harma-
dik hetében – az a lap nézettségét is megnövel-
te. Épp az első napon volt a legnagyobb a láto-
gatottság, akkor 213-an nézték meg.

Mit lehet Balkányról megtudni?
– A szócikk bevezetőjében tömören megis-

merhető Balkány, a kis alfejezetekben pedig a
városrészek, a földrajz, az éghajlat, a város tör-
ténete, a címertörténet, a demográfia, a vallások
és a lakások száma olvasható. Az utóbbi kettőt
diagramon is ábrázoltam. A városvezetésről is
ejtek néhány szót, de még ott vannak a középü-
letek, a szeretetotthonok, az iskolák, az óvodák,
a templomok és a híres Balkányiak. Ezek vala-
melyike fényképekkel együtt szerepel. Híre
ment ennek a dolognak – polgármester úr is
megtudta – és annyira megtetszett neki, hogy a
balkany.hu-ra is ezt töltötték fel. Engem ez nagy
büszkeséggel tölt el.

Máté most egy hasonló projektbe kezdett,
Magyarország autópályái címmel.

– Mivel gyerekkorom óta érdekelnek az utak,
autópályák, ezért itt is megpróbálok maradandót
alkotni. Ezzel a cikkemmel – hasonlóan
Balkányhoz – kiemelt státuszt szeretnék elérni.
Alakult nemrégiben egy egyesület – a Wikime-
dia Magyarország – ami létrehozott egy szócikk
író pályázatot, és az eredménye a napokban ke-
rült nyilvánosságra. Ide beneveztem a Magyar-
ország autópályái című művemmel. Emellett
még 33 cikk versenget, és a közönség az első he-
lyezettnek, az én cikkemet ítélte.

Máté Wikipédiát szerkeszt
Balkányról sok mindent megtudhat, aki ráklikkel 

Balkányi honvédek
a szabadságharcban

A minisztertanács 1848. május 16.-án fel-
hívást adott ki egy önkéntes őrsereg felállí-
tására. Ez időtől kezdett elterjedni a honvéd
szavunk. Igaz ismert volt már Kiss Károly
hadi szótárából is, de nyomtatásban csak
Kossuth neve alatt jelent meg először. 1848
júniusában, Szabolcs vármegyében még a
„rendes őrség“ elnevezést használták. A to-
borzóhely Nagykállóban volt. Május 27-én
kezdték meg a toborzást, melynek vezetőjé-
vé Finta Márton táblabírót nevezték ki. Az
alaposan előkészített toborzásban Patay Ist-
ván és Kazinczy Lajos volt segítségére.
Honvéd lehetett ki a 18. életévét betöltötte,
de még nem múlt el 40. A testmagasságra
vonatkozó mértéket lejjebb vették, mivel
ezen a vidéken sok volt az alacsonyabb ter-
metű férfi. Így a honvéddá válás testmagas-
ságának alsó mértéke 5,1 láb (161cm) lett.
Az újoncok avatása, orvosi vizsgálata
Nagykállóban történt. Az avatás után vették
át a 20 pengő foglalót, ami ebben az időben
nagy pénznek számított. Ruházatuk fekete
csákó, koronás címerrel és kokárdával, bar-
na attila vörös zsinórozással (ebből volt a
legtöbb raktáron) világoskék szűk magyar
nadrág, szürke köpeny és bakancs volt.
1848. szeptember 12-én hetvenhat balkányi
honvéd tette le a honvédesküt. Emlékez-
zünk rájuk név szerint is. (A honvédek veze-
ték és keresztneve a korabeli írásuknak
megfelelően van feltüntetve.) 

1. Aradványi László
2. Baán János
3. Barna Bálint
4. Bodnár Mihály
5. Buda István
6. Buda Márton
7. Csonka Márton
8. Dobi Ferenc
9. Dojts Mózes
10. Finta Miklós
11. Friedl Sámuel
12. Gödény János
13. Gödér János
14. Gulyás György
15. Hegedűs István
16. Hetey István
17. Horváth János
18. Horváth Mihály
19. Jakab György
20. Juhász János
21. Kapási Ferenc
22. Kapásy István
23. Klein Ignácz
24. Kóródi János
25. Korpás Ferentz
26. Kótor János
27. Kováts László
28. Kováts Pál
29. Kovács Pál
30. Lázár János
31. Lengyel Miklós
32. Lengyel Sámuel
33. Marján Márton
34. Máté György
35. Máté Mihály
36. Medve István
37. Miklósy János
38. Molnár Ferencz
39. Muszuly Ferenc

40. D. Nagy György
41. K. Nagy János
42. S. Nagy János
43. Néző György
44. Oláh Bálint
45. Papp János
46. Pap Lajos
47. Pál Bálint
48. Pálosy János
49. Pápay János
50. Pásztor György
51. Pásztor Sámuel
52. Radványi László
53. Rátz András
54. Somossy Bertalan
55. A. Szabó Ferencz
56. H. Szabó Ferencz
57. Szabó Miklós
58. Szakáts Bálint
59. Szatmári Lajos
60. Szász Péter
61. Széplaki Ferencz
62. Szilágyi 

(Tógyer) István
63. Szilágyi Sámuel
64. Szilágyi Sándor
65. Terdik Mihály
66. Tímár Bálint
67. Tóth Gábor
68. Tóth István
69. Tótszegi Mihály
70. Vaisz Ferencz
71. Vaisz Ignácz
72. Vass Ferentz
73. Ványi János
74. Ványi Zsigmond
75. Vizij György
76. Vőgyi 

(Völgyi) Ferentz

Molnár Zoltán



4 5Balkányi
Beszélõ

Balkányi
Beszélõ2009. április 2009. április 

A Barackvirág Óvoda gyermekeinek nagy meglepetést okozott a LEGO gyár Nyíregy-
házáról. 10 karton lego játékot ajándékoztak a gyerekeknek, amelyet a húsvéti nyu-
szi adott át a csoportoknak. A gyerekek örömmel vették birtokukba a sokféle játékot.
Köszönjük a LEGO gyárnak és Katonáné Vas Enikő anyukának a segítségét.

Kedves meghívásnak
tettünk eleget, ami-

kor 2009. április 03-án a
SZVOK 3. és 4. osztá-
lyos tanulóival a Kis Va-
kond Gyermek-és Ifjúsá-
gi Szaktáborba mentünk. 

Iskolánk 60 tanulójával az Egészséges
Életmód c. programon vettünk részt, melyben
Dr. Horváth Sarolta belgyógyász és Dr. Nagy
Zoltán immunológus szakorvosok „A problé-
mák kezdete nem esik egybe a felnőtt kor
kezdeteivel“ címmel életmód előadást tartot-
tak. Gyermekeinkkel közösen gondolkodva,
együtt keresték a helyes magatartási techni-
kákat. Kézműves foglalkozás keretében fest-
hettek üveget a festőműhelyben, és jutott idő
az egészséges szórakozásra: a sportra és já-
tékra is. Uzsonnára meglepetésként, „Málika
kedvencével“ kedveskedtek vendéglátóink. 

Hálásak vagyunk Vasváry Zoltán táborve-
zetőnek és a Míg Megnövök Alapítvány
munkatársainak, hogy lehetővé tették szá-
munkra ennek a napsütéses délutánnak ilyen
hasznos és eseménydús eltöltését. 

Köszönjük Kis Vakond!

Kis Vakondnál
vendégségben

„Hogyan tehetnék többet a gyermekemért?“
Szülők Fóruma – IPR szervezésben

2009. március 19-én fórumra hívtuk a
SZVOK tanulóinak szüleit. 

(Valamennyiüket névre szóló meghívóval,
melyben felajánlottuk a tanyán élőknek a be-
és hazautaztatás lehetőségét.)

A délután 5 órára szervezett beszélgetés
előadói iskolánk pszichológusa, Kléninger
Zita, gyógypedagógusa, Karalyos Pálné,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse,
Bánkövi Judit és gyógytestnevelője, Katona
Attila voltak. A tanulásban való akadályo-
zottságról, a gyógytestnevelés lehetőségeiről,
az agresszivitásról beszéltek. Szóba kerültek
mind az okok, mind a lehetséges megoldá-
sok, s a lehetőségek, melyeket iskolánk szak-
emberei helyben nyújtanak.

A fórumot megelőzte egy 14 órától kezdő-
dő egészségvédő szűrőprogram. 

Dr. Paraicz Tamásné vércukor-, koleszte-
rin- és vérnyomásmérést végzett. Marján
László és Marjánné Kiss Gizella pedagógu-
sok testzsír, izomtömeg mérését egy speciális
műszerrel tették lehetővé. Mindezek mellett
vitaminitallal, teljes kiőrlésű lisztből sütött
friss pogácsával vártuk az érdeklődőket. 

Iskolánkban – a kistérségben egyedülálló
módon – Pedagógiai Szakszolgálat működik,
továbbá létezik egy ún. integrációs/adaptáci-
ós csoport is, melyben 8 pedagógus a tanítá-
si órákon túlmutató problémák kezelését
szervezi. 

Intézményünk minden tekintetben kinyúj-
tott kezet kínál minden szülőnek. Éppen
ezért: kérjük a kedves Szülőket, fogadják el! 

Sas Józsefné

Szülõk FórumaKöszönet a
-nak

Curie Kémiai Emlékverseny területi döntő
Nagyecsed, 2009. március 7.

Szőllősi Gábor
7. c

1. helyezés

Oláh Barnabás
7. c

4. helyezés

Kovács Lilla
7. c

6. helyezés

Albert János
7. c

8. helyezés

Molnár Kitti  
8. a

4. helyezés

Kékesi Giuliánó
8. c

7. helyezés

Antal Petra
8. d

8. helyezés

Mező Csenge
8. a

10. helyezés

7. osztály

8. osztály

Köszönet a
-nak

Köszönet a
-nak

Testvérvárosunk, Slopnice újra vár téged.
Mit ajánl?
✔ szállást és étkezést (testvériskolánkban)
✔ kirándulásokat (Dél-Lengyelország nevezetességei)
✔ sportolási lehetőséget (tenisz, foci, pingpong, túrázás)
✔ testvéri szeretetet, barátságokat, közös élményeket

Időpont: 2009. június 22–27.

Ára: 25.000 Ft (részletfizetési lehetőséggel) + biztosítás

FONTOS TUDNIVALÓ! A táborba jelentkező 14 éven aluli tanulóknak útlevél
szükséges!
Jelentkezni lehet: Sajtosné Zemanek Erika igazgatóhelyettesnél és Horváthné
Csinga Erzsébet tanárnőnél
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A tábor ideje: 2009. július 20-27. (7 nap, 6 éjszaka)
A tábor helye: Berekfürdő, Nyírségi Egyházmegye Ifjúsági Tábora

A tábor díja: 20.000 Ft/fő (Részletfizetésre van lehetőség!)

Mi vár rátok?
➼ mindennapos strandolás
➼ sportolási lehetőségek
➼ kézműves foglalkozások
➼ kulturális foglalkozások
➼ táncház
➼ kirándulás
➼ játékos foglalkozások

Jelentkezés: Sajtosné Zemanek Erika igazgatóhelyettesnél
Katona Zoltánné tanárnőnél

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

Nyári tábor Berekfürdõn!Nyári tábor Berekfürdõn!
Nyaraljunk, és alkossunk együtt!

GYERE VELÜNK SLOPNICÉBE!


