
Így, augusztus 20-a után az 
ünnepségeken részt véve, 

vagy a televízióból követve 
az eseményeket feleleve-
níthettük az ismereteinket 
Szent Istvánról. 

Ezért ebben az írásomban nem 
is a jelentőségét méltatom, hanem 
inkább olyan dolgokat próbálok le-
írni, amelyek kevésbé ismertek.

Istvánt 1000. december 25-én 
koronázták meg Esztergomban. 
A koronát II. Szilveszter pápától 
kapta, melyet a pécsváradi apát, 
Asztrik hozott el Rómából. Így ol-
vashatjuk ezt a legtöbb történelem-
könyvben, azonban a nagy király 
uralkodása kezdetéről igen sok a 
feltételezés. Vannak források, me-
lyek nem is 1000. decemberére, 
hanem 1001. január elsejére, illet-
ve 1001. augusztus 24-re teszik a 
koronázás napját. 

Azt sem tudjuk pontosan, miért 
éppen Rómát választották Bizánc-
cal szemben. Igaz, ha elgondolko-
dunk, akkor láthatjuk, hogy tény-
leg jóval több indok szól Róma 
mellett. A pécsváradi apáttal el-
lentétben pedig vannak források, 
amelyek mást jelölnek meg sze-
mélyként, aki Rómából elhozta a 
koronát. Ezek a feltételezések vagy 
forrásértelmezések nem csökken-
tenek a történelem, vagy István 
jelentőségén. 

Az írott forrás kevés ebből az 
időszakból és a meglévő is sok 
esetben homályos. István ábrázo-
lásának is sok variációját ismerjük, 
de csak egyetlen egy van, melyet 
hitelesnek tekinthetünk. Ez a ko-
ronázási paláston látható, melyet 
1031-ben ajándékozott István ki-
rály és Gizella királyné az épülő 
székesfehérvári Nagyboldogasz-
szony székesegyháznak, és való-
jában misemondó ruhának készült. 
A kalocsai király fejet pedig igaz, 
hogy többen Szent István képmá-
sával azonosítják, de ez semmi-
képpen nem lehet hiteles, hiszen az 
ábrázolás XIII. századi és vannak 
feltételezések, melyek lehetségessé 
teszik, hogy a templom bejáratát 
díszítő valamelyik bibliai király 
feje volt a faragvány. Így ez az áb-
rázolás is bizonytalan.

A képes krónika szerint Imre 
herceg halála után István Vazulért 
küldött egy követett, hogy hozza 
el őt hozzá, mert meg akarja koro-
názni. Erről értesült Gizella és az 
uralkodásra alkalmatlanná tette Va-
zult. Megvakíttatta és fülébe forró 

ólmot öntetett. Ezzel szemben a 
német források e történetet úgy ír-
ják le, hogy István nagybátyja fiát 
Vazult megvakíttatta, mert a trónra 
tört. Miért alakulhatott át később a 
történetírás? Miért közölt később 
más adatokat? Ha megnézzük az 
Árpád háziak családfáját, akkor 
láthatjuk, hogy I. Endrétől minden 
Árpádházi királyunk Vazultól szár-
mazott. Ez, belegondolva érdekes 
családtörténeti alapot kölcsönöz-
hetett a későbbi királyainknak, hi-
szen hirdetve és követve az istváni 
örökséget, egy olyan őssel „büsz-
kélkedhettek” aki sikertelen me-
rényletet követett el István ellen és 
ezért megbüntette őt a király. 

Szent István legendájában is ol-
vashatunk király elleni merénylet-
ről, ahol a merénylő lelepleződött. 
A király „hogy pedig az utódok-
nak okulására legyenek és tanulják 
meg uraikat a legnagyobb tisztelet-
tel tisztelni, látásuktól őket meg-
fosztotta, ártó kezüket levágatta”. 
A merényletek oka nemcsak a trón-
ra való törés, hanem az az ősi kazár 
szokás is lehetett, mely szerint a 
fejedelmeket negyven éves ural-
kodás után feláldozták, így adva 
teret az új és tetterős vezetőnek. 
A sok személyét érintő bizony-
talanság mellett tettei bizonyítják 
a nagyságát. Az államalapítónk 
1038. augusztus 15-én halt meg. 
Szentté 1083. augusztus 20-án 
avatták. 1818-tól Ferenc császár 

engedélyezte a Szent Jobb ünne-
pélyes körülhordozását. A Magyar 
Országgyűlés döntése értelmében 
1991-től augusztus 20-a a Magyar 
Köztársaság hivatalos ünnepe lett. 
Az ország történelmében ennek az 
ünnepnek a jelentősége óriási. Ek-
kor emlékezünk a Szent Királyra, 

aki lerakta hazánk alapjait. Igaz, 
1949-től Istvánra mint Szent Ki-
rályra nem igen emlékeztek, illet-
ve nem emlékezhettünk. Az ünnep 
átlényegült az alkotmány és az új 
kenyér ünnepévé. De ez már egy 
másik történet.

Molnár Zoltán
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Erősebb bajnokság, 
szerényebb célokkal

Összefogás Cellspan 
Kupa a Városnapon

Arany és ezüst Bökönyből

A 2011/12-es bajnokságban 
a balkányi futballcsapat 

a 4. helyen végzett, amit 
egy sportorvosi tévedés kö-
vetkeztében jogosulatlan 
játék miatt a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Labda-
rúgó Szövetség 20 büntető 
pont levonásával sújtott. Az 
ügy nem folytatódott tovább, 
mert a csapat bent maradt a 
megyei első osztályban. 

A mi álláspontunk az volt és 
most is az, hogy nem játszott jo-
gosulatlanul a játékos – mondta el 
Dán Ferenc, a csapat mindenese. 
A csapat szerepléséről elmondta: 
A tavalyi bajnokságban a negye-
dik hely elérését tűztük ki célul, ez 
meg is lett. 

Az 1912/13-as bajnokság az el-
múlt tíz év legerősebb bajnoksága 
lesz, mert az NB III-ból négy csa-
pat is alászállt, és a megyei első 
osztályban indul. Kemecse nem 
vállalta az NB III-at és ők is a 
megyei első osztályban indulnak. 
A mezőnyben nagyon sok csapat 
rendelkezi NB III-as múlttal, ami 
azt jelenti, hogy nagyon erős baj-
nokság elé nézünk. Kemecse, Tu-
zsér, Tiszalök, Kótaj, amelyik évek 
óta NB III-as csapat volt, igaz, 
Balkány is nemrég esett ki, aztán 
ott van Nagykálló, ők évek hosszú 

során át az NB III-ban szerepeltek. 
Úgy halljuk, hogy most nagyon 
megerősítette a keretét, Kemecse 
szintén erős csapattal vág neki a 
bajnokságnak. Próbáltunk mi is 
ezeknek a követelményeknek meg-
felelni. Igazoltunk is néhány játé-
kost, igaz mentek is el tőlünk. 

Elment Krizsanovszki András 
kapus Gávavencsellőre, Nagy Ist-
ván és Gégény Zoltán Szakolyba 
igazolt, Bodai Norbert munkahelyi 
elfoglaltság miatt hagyta abba, Gi-
lányi Miklós Geszterédre igazolt, 
igaz, ő az előző bajnokságban nem 
játszott nálunk. Jött Szabó Péter, ő 
Nagyiványból tért vissza hozzánk, 
Nagy István Felsőtárkányból, Szi-
lágyi Balázs Tiszakanyárról, Sütő 
Ottó Teremről, ő a kapus posztot 
erősíti Fülep Olivér Tiszalökről ér-
kezett. 

A felkészülés során több edző-
meccset játszottunk. Nyíradonnyal 
két meccset vívtunk, mindkettőt 
megnyertük, Tiszaújvárostól kikap-
tunk, Tarpát megvertük, a Birivel 
játszott kupameccset 3:1-re nyer-
tük, Bökönyben viszont szintén 
kupameccsen kikaptunk 3:1-re. 

Úgy érzem, hogy a csapat az 
előző bajnoksághoz képest minő-
ségében egy kicsit jobb lett, mivel 
azonban a bajnokság erősebb lesz, 
így a vezetőség azt várja el a csa-
pattól, hogy az első tíz között vé-
gezzünk. Az átszervezések miatt a 
tizedik helytől lefelé már veszélyes 
zónának számít, kiesés vagy osztá-
lyozó is lehet belőle.

A bajnokság elején Fucsovics 
Péter irányítja a csapatot, mert Far-
kas Béla edzőt egy nyilatkozata 
miatt a szövetség október 31-ig 
eltiltotta.

A támogatók köre nem válto-
zott, az önkormányzatnak és a vál-
lalkozóknak köszönjük az eddigi 
támogatást és reméljük továbbra 
is segítik a csapatot, hogy minél 
eredményesebben szerepeljen a 
megyei első osztályban. 

Szeptember 8-án, a város-
nap alkalmából nemzetkö-

zi birkózóversenyt rendeznek 
Balkányban, a tornacsar-
nokban, amelynek több mint 
kétszáz résztvevője lesz - tá-
jékoztatott Farkas László, a 
birkózó szakosztály vezetője. 

Elmondta: Nyolc országból 
hívtunk meg csapatokat. Azok a 
csapatok lesznek itt, ahová mi is 
járunk. Legfőképp Olaszország-
ból, de jönnek a környező orszá-
gokból, Kárpátaljáról, Szlovákiá-
ból, Erdélyből várunk népesebb 
csapatokat. Ezen kívül a birkózó 
szövetség segítségével a délvidé-
kieket – Szerbiát, Horvátországot 
és Szlovéniát - is meghívtuk. Első 
osztályos kortól 15 éves korig min-
den korcsoportban lesznek verse-
nyek. A tornacsarnokban három 
szőnyegen rendezzük a versenyt, 
reggel kilenckor szeretnénk kez-
deni, mert egy szőnyegre így is 
hetven birkózó jut. Délután fél 
négyig szeretnénk lefolytatni a ver-
senyeket, mert alpolgármester úr 
minden résztvevőt meghívott egy 
tóparti partira, háromszáz embert 
fog vendégül látni.  

Most Baskón vannak birkózóink, 
ahová olimpiai élménybeszámoló-
ra ellátogatott hozzájuk Hegedüs 
Csaba, a két szövetségi kapitány, 
illetve Lőrincz Tamás.

Egy városnapon volt már birkó-
zóbajnokság Balkányban, de ilyen 
nagy volumenű most lesz először. 
A versenynek az Összefogás ne-
vet adtuk, hogy a volt magyar 
területeken élők összetartozását, a 
barátságot jelképezzük, erősítsük 

ezzel is. A külföldi csapatokat már 
csütörtökre várjuk, pénteken egy 
kirándulást tervezünk nekik, hogy 
ismerkedjenek környékünkkel, ha-
zánkkal, s ezzel is még szorosabbá 
fűzzük kapcsolatunkat. Szép ered-
ményeket várunk a balkányi bir-
kózóktól, különösen a két Pásztor 
fiútól. Richard legutóbb Bököny-
ben nyert versenyt, előtte az or-
szágos bajnokságon ért el második 
helyezést. 

Jelentős részt vállalt megrende-
zésében az önkormányzat, a Cells-
pan Kft., ők a legnagyobb támoga-
tóink. Ők vettek nekünk szerelést, 
ők finanszírozzák külföldi útjain-
kat, illetve azokat az edzőtáboro-
kat, ahol részt veszünk.

Szeretnénk, ha minél többen el-
jönnének megnézni, milyen ügye-
sek gyermekeink. A szövetségtől 
Gáspár Tamás főtitkár urat, Lázár 
János urat, a megyei szövetség 
elnökét, az országos szövetség al-
elnökét várjuk a versenyre. 

Bökönyben rendezték meg azt a 
nemzetközi szabadfogású utánpótlás 
birkózóversenyt, melyen közel száz 
versenyző küzdött meg egymással. A 
seregszemlén feltűntek Észak-kelet 
Magyarország ifjú reménységei mel-
lett az olaszországi Chiavari városának 
tehetségei is. Megyénket a Balkányi Se 
és természetesen a házigazda Bököny 
fiataljai képviselték. Részt vett a ver-
senyen Lázár János, a Magyar Birkózó 
Szövetség alelnöke, a MOB tagja. 

A Diák II. 29 kilogrammosok kö-
zött a második helyen Gilányi Alex 
végzett.

A Diák I. korcsoport 29 kilogrammo-
sok versenyében Pásztor Richárd állha-
tott a dobogó legmagasabb fokára. 

István, az államalapító

Immár kilencedik alkalom-
mal kerül megrendezésre 

városnapunk. Az évről-évre 
hagyományossá vált prog-
ramok mellett most két 
nagyobb volumenű prog-
rammal nyitnánk városunk 
napját. 

A reggeli órában megszólalnak 
a tűzoltó autók szirénái a sport-
pályán. A Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság és a Megyei 
Tűzoltó Szövetség együttesen 
rendezi meg a Megyei Önkén-
tes, Önkormányzati és Létesít-
ményi versenyt. Városunk Bir-
kózó Egyesülete is nagyot ál-
modott. Első ízben rendezi meg 
az „Összetartozás Cellspan Kupa 
Balkány” nemzetközi utánpótlás 
birkózó gálát, 8 nemzet részvé-
telével. Az első versenyzők reg-
gel 8 órakor lépnek szőnyegre a 
sportcsarnokban. 

A lovas pályán pedig ismét 
összemérhetik erőiket lovak és 
emberek. A kulturális „élet” a 
színpadon 11 órakor veszi kezde-
tét. Fellépnek kicsik és nagyok, 
fiatalok és öregecskék, amatőrje-
ink és sztárjaink, akik táncolnak, 
zenélnek, mulattatnak. Láthatjuk 
a legújabb trendi ruhamodelleket, 
élő koncerteken dúdolhatjuk ked-
venc slágereinket, utcabáli han-
gulatot teremt majd a DJ. 

A nap sztár vendégei: az Inflag-
ranti együttes és Zoltán Erika. 
Városunk napját a tűzijáték fé-
nyeivel zárjuk. Lesz képzőmű-
vészeti kiállítás, az egészségügyi 
sátorban ingyenes szűrések, ta-
nácsadás, a gyermekek arcfestés-
sel, gyöngyfűzéssel kísérletezhet-
nek, lesz játszóház, alkotókuckó, 
íjászat.

Egésznap vásári forgatag, 
vurstli, étkesek, bazár várja az 
érdeklődőket. 

Városnap kilencedszer

Az első tízben szeretne végezni a focicsapat

Ellopták a szivattyút
Az önkormányzat vásárolt egy szivattyút, hogy a futballpályát 
ne a vezetékes vízből, hanem az ott lévő kútból tudjuk locsolni. 
Ezt a szivattyút üzembe helyezése után néhány nappal ellopták. 
Azt kérjük a lakosságtól, hogy ha valakinek felajánlják a szi-
vattyút megvételre, jelezze vagy a rendőrségnek, vagy a sport-
egyesületnek – panaszolta el Dán Ferenc.

Augusztus 20-án 
államalapító Szent 
István királyunkról 
emlékeztünk meg.
Az idén a római kato-
likus templomban 
került sor az új kenyér 
megáldására. Az öko-
menikus szertartáson 
Bakó Sándor római 
katolikus plébános 
úr köszöntötte az 
ünnepség résztvevőit, 
majd Jaczkó Sán-
dor görögkatolikus 
esperes úr ünnepi 
beszédében méltatta 
államalapító Szent 
István királyunkat. Az 
ünnepség az új kenyér 
megszentelésével 
folytatódott, majd a 
Szózat eléneklésével 
zárult.



Nem mindennapi esemény szín-
helye volt július 7-én a Balkány-bé-
ketelepi 2. sz. Körzeti Általános 
Iskola. Ötvenéves osztálytalálko-
zójukat tartották az 1961/1962-es 
tanévben végzett Balkány-ko-
czogh-tanyai általános iskolások. 

Az osztály névsora:
1. Babulák Anna

2. + Bacsó Zoltán
3. Csabai Mária
4. Fehér Mária

5. + Felföldi Margit
6. Hanzel Erzsébet

7. Illés Irén
8. Illés Júlia

9. Keczán Erzsébet
10. Kiss János

11. Kiss Erzsébet

12. Kórós Júlia
13. Moldván Ferenc

14. Nagy János
15. Nagy Pál

16. Papp János
17. Rajtik Gábor
18. Szűcs János

19. Tóth Irén
20. + Tóth György
21. Vasas György

Az osztálytalálkozón jelen volt 
osztályfőnökük, Vass Lajos, ta-
náraik közül pedig Vass Lajosné, 
Fejes András, a 34 éve ott taní-
tó Kurta László és természetesen 
Oláh János tagintézmény-vezető. 
A tanítványok rendhagyó osztály-
főnöki órán, kellemes hangulatban 
számoltak be iskolás élményeikről 
és az azóta eltelt eseményekről.

Információs rendezvényt 
szervezett a drog témájá-

ban a „TÁMASZ-PONT” Ifjú-
sági Információs és Tanács-
adó Iroda 2012. április 26-án, 
Balkányban. A program az 
Európai Unió támogatásával, 
valamint az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. 

Az Információs nap célja, hogy 
fiatalok széleskörű tájékozta-
tást kapjanak a drog veszélyeiről, 
valamint a drogalternatíva prog-
ramokról. A célcsoport többféle 
szemszögből is informálódha-
tott, mivel az oktatás, a rendőr-
ség és az egészségügy területéről 
is volt előadó a program során. 
Magyarné Sorbán Zsuzsanna, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendőr szá-

zadosa „Fiatalkorúak bűnmegelő-
zésével kapcsolatos kábítószerügyi 
információátadás” témájában tar-
tott prezentációt. 

A legális és illegális drogokról, 
azok fajtáiról, használatának élet-
tani, illetve jogi következményei-
ről beszélt. Sas Józsefné Bihari 
Katalin, a Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ pedagógusa, „Benned a 
cél, és nálad a kulcs” című előadá-
sában főleg a társadalomra, illetve 
a családra helyezte a hangsúlyt. 
Lakatos Tamás, az OMSZ Nyír-
bátor Mentőállomás mentőtisztje, 
„Érted! Érted?” című prezentáci-
ójában különféle szerekről, azok 
tüneteiről, élettani, illetve káros 
hatásairól beszélt a megjelentek-
nek. A prezentációk interaktívak 
voltak, így a fiatalok az előadóktól 
kérdeztek, ezzel jutva még több in-
formációhoz.

Tájékoztatom, hogy a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. Törvény 18. § (3) alapján 
az erdő és a parlag tűz elleni vé-
delme – a tűzesetek megelőzése, 
a tűzoltás feltételeinek biztosítása 
érdekében mi a tulajdonos, a keze-
lő, illetve a használó feladata.

A nyárvégi száraz időjárás, vala-
mint a rét és tarlóégetések, illetve 
a növényi hulladékégetések követ-
keztében megnövekvő parlag és 
avartüzek megelőzése érdekében, a 
lakosságot legalább az alábbiakról 
szükséges tájékoztatni:

 A levegő védelmével kapcsolatos ●l

egyes szabályokról szóló Kor-
mányrendelet értelmében általá-
nos jelleggel tilos a hulladék nyílt 
téri égetése. A tilalom kiterjed a 
lábon álló növényzet, tarló illetve 
növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék (nö-
vényi hulladék) égetésére is.
 A lakosok gondoskodjanak a ●l

szükséges oltóeszközökről, ne 
hagyják a tüzet felügyelet nélkül, 
erős szél esetén pedig kerüljék a 
tüzelést.
 A tervezett avar-, tarló-, nád- ●l

vagy növényi hulladékégetésé-
nek helyét, időpontját és terjedel-
mét a megkezdés előtt legalább 
24 órával az illetékes hivatásos 
tűzoltóságnak jelentsék be.
 A növényi hulladékot csak szél-●l

csendes időben, és csak a megfe-
lelő tűzvédelmi szabályok betar-
tásával – figyelemmel a település 
ez irányú rendeletére – szabad 
elégetni.
 A növényi hulladékégetés csak ●l

úgy végezhető, hogy az a környe-
zetére tűz- és robbanásveszélyt 
ne jelentsen. Az érintett területen 
az apró vadban okozható károk 
elkerülése érdekében vadriasztást 
szükséges végrehajtani.
 A fasorok, facsoportok védelmét ●l

biztosítani szükséges.
 Az égetést szakaszosan, kezelhe-●l

tő nagyságú területen végezhetik, 
és csak az egyik szakasz felége-
tése után szabad a másik szakasz 
felégetéséhez hozzáfogni.
 A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, ●l

és veszély esetén, vagy ha a tűzre 
már szükség nincs, azt azonnal 
oltsák el.
 Az égetés befejezése után a hely-●l

szín átvizsgálásáról gondoskod-
janak és – vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal stb. – a pa-
rázslást, izzást szüntessék meg.
 Fontos, hogy az égetéseket meg-●l

előzően az érintett területet és 
annak környezetét átvizsgálják, 
mivel a képződő füst a közelében 
elhelyezett méhcsaládok pusztu-
lását is eredményezheti, de akár 
emberek halálát is okozhatja a 
növényzettűz.
 Amennyiben mégis tűzeset kö-●l

vetkezik be, annak észlelésekor 
az első és legfontosabb feladat 
a kezdeti „kis tűz” eloltásán túl-
menően, az illetékes tűzoltóság 
haladéktalan értesítése.

Kérjük, hogy saját területükön 
tartsák be az előírásokat és tegye-
nek meg mindent a tűzesetek meg-
előzése érdekében!

Az észlelt tűzesetet késedelem 
nélkül a 105 vagy a 112-es (in-
gyenes) segélyhívó telefonszámon 
jelezni kell a tűzoltóságnak.

Kérem, hogy a településen a 
polgárőrség, település őrök aktív 
közreműködésével derítsék fel az 
elhagyatott, elhanyagolt területek 
tulajdonosait, és hívják fel figyel-
müket a terület gondozására. 

A tűzvédelmi szabályok meg-
szegése esetén annak súlyosságát 
és következményeit mérlegelve a 
felelős személy(ekk)el szemben 
a katasztrófavédelmi kirendeltség 
10 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédel-
mi bírságot szab ki, melynek meg-
fizetése a büntetőjogi, ill. a polgári 
felelősség, valamint a tűzvédelmi 
bírság kiszabására okot adó sza-
bálytalanság megszüntetésének 
kötelezettsége alól nem mentesít.

Karóczkai Istvánné jegyző

A száraz fű- és avar-
tüzek megelőzéséért

A jegyző rovata

Ötven éve köszöntek el 
az általános iskolátólA drog árnyékai
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Müller Péter fent idézett sza-
vai hitem szerint igazak. Dr. 
Horváth Ferenc állatorvosnak 
rengeteg álma és dolga volt. 
Céljainak eléréséig és a hiva-
tásából adódó problémák meg-
oldásáig bizonyára kínlódott, 
de okosan és gondolkodva. 
Testének szörnyű fájdalmait is 
tűrte, és nyugalommal, méltó-
sággal és hűvös ésszel viselte 
el. Hiszek az írónak, hogy Feri 
nem halt meg, hanem meg-
boldogult, hiszen Ő értelmesen 
szenvedett. 

Életében és halálában is pél-
dát mutatott. A fájdalmas gyász 
után jön az emlékezés. Naponta 

eszünkbe jutsz és emlegetünk. 
Felidéződik bennünk a lelki-
ismeretes orvoslás, a szerény 
és visszafogott mosolyogás, az 
értékes beszélgetés. Mindeze-
kért szívből szerettünk Téged. 
Tudod, vannak olyan arcok 
az életben, amelyek úgy meg-
maradnak bennünk, mint fest-
mény a falon. Te ilyen vagy!

Rólad tisztelettel emlékezik, 
Tőled fájdalommal búcsúzik 
Balkány Város Önkormányza-
ta, szülőfalud minden lakosa.

Hiányozni fogsz nagyon.
Nyugodj békében, Feri !

Jegyezte:  
Gyeskó Jánosné

„Tudni kell, miért szenvedünk – és tudni kell 
azt is, hogy aki értelmesen szenvedett, az 
nem meghal, hanem megboldogul.”

„…
gyászold omló göröngy, 
sírj rá a sírra most!
jöjj, könnyű testű fátyol
ó, takard be, 
s akit már régen elhagyott a hang, –
gyászold meg őt, te konduló harang,
lebegő lélek és gömbölyű gyöngy,
s gyászolj megint
te csilla szó, te csillag,
te lassú pillantású szó, te hold, 
s ti többiek! ti mind!
…” Radnóti Miklós

Búcsú 
Dr. Horváth Ferenctől

Csoportkép az iskola bejáratánál 

November közepén vége a lab-
darúgó bajnokságoknak, ezért 
gondoltunk arra, hogy november 
végétől januárig szerveznénk egy 
terembajnokságot – mondta el a 
fociszeretőknek jó hírt Sándor Csa-
ba, majd azzal folytatta: Két hét 
szünet, vagy pihenő után január vé-
gétől megszerveznénk ugyanennek 
a bajnokságnak a visszavágóját, 
amely márciusban érne véget 

Tíz csapatot szeretnénk indítani. 
Lehetne a 15 fős csapatokban négy 
igazolt játékos, a csapat további 
része amatőrökből állna. Ez egy 
építő, összekovácsoló tevékenység 
lenne a balkányiaknak. Bármelyik 

korosztályból állíthatnák ki a csa-
patokat, azért inkább 18 éven felü-
liekből kellene verbuválni, nehogy 
sérülést szenvedjenek a fiatalab-
bak. Igazolt játékost 40 év felet már 
nem nevezünk. A meccsek kétszer 
20, vagy 25 percből állnának. 

A csapatokkal közösen szeret-
nénk meghatározni, milyen napo-
kon legyenek a mérkőzések.  Lehet, 
hogy néhány csapatnak már péntek 
délutántól megfelelő lenne az idő-
pont, de ez majd kiderül, amikor 
beneveznek. A mérkőzések hely-
színe a balkányi sportcsarnok len-
ne. Leveleken, Nagykállóban ezt 
évek óta megszervezik, viszont a 

környező településeken nincs ilyen 
bajnokság, talán ők is bekapcso-
lódnak a balkányi téli bajnokságba. 
Mivel teremben zajlanának a mér-
kőzések, nyílván nem 11 fős csa-
patok játszanának, hanem 5+1 já-
tékos lenne egyszerre a pályán. Azt 
szeretnénk, ha minél több amatőr 
játékost neveznének a 15 tagú csa-
patokba. Azért csak négy igazolt já-
tékos lehetne a keretben, mert nem 
lenne jó, ha a profik játéka elvenné 
a kedvét az amatőröknek. 

Jelentkezni Sándor Csabánál, a 
Ságvári út 13-ban, az autósboltban, 
vagy a 06/70 613-74-32-es tele-
fonon lehet. A győztesek vándor-

serleget kapnának, az első három 
helyezett kupát, a csapatok érmeket 
kapnának. A Dr. Pepper focitorna 
sikereire építve reméljük, ez a torna 
is összejön, s évente megrendezhet-
nénk a városi kupát. 

Sándor Csaba teremfutball-bajnokságot szervez télére

Akár ilyen baj is lehet belőle



Nyíregyházán, az Ószőlő úton, Főiskolához 
5 percre albérlet kiadó 2 személynek. 

Érd.: 20/3209603
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Egyesületünk,a „Teljes Élet 
Társaság” 2011-ben ala-

kult. Célunk: kortól, nemtől, 
etnikai hovatartozástól füg-
getlenül megtalálni a test-lé-
lek harmóniáját, amely által 
teljes életet élhet az ember, 
tehát a külső-belső összhang 
megteremtése a T.É.T.! Ezért 
TELJES ÉLET egyesületünk 
neve.

Célunk eléréséhez kidolgoztuk 
„Teljes Élet” – életmódprogra-
munkat az óvodás kortól a felnőtt 
korosztályig ,hiszen az egészséges 
életre nevelés egy élet feladata, 
minden korosztályra figyelnünk 
kell, mert minden ember kortól füg-
getlenül megérdemli, hogy egész-
séges legyen, hogy teljes életet 
éljen önmagával szűkebb-tágabb 
környezetében, és hogy boldog le-
gyen. Programunk tehát minden 
korosztálynak lehetőséget teremt 
foglalkozásaink által arra, hogy 
megtalálják a harmóniát önmaguk-
ban azáltal, hogy felfedezik rejtett 
képességeiket, legyőzik gyengesé-
geiket, és belső feszültségeiket, és 
„öröm-pedagógiánk” segítségével 
megtapasztalják azt a varázslatos 
érzést életükben, hogy minden le-

hetséges, és elhiggyék, megérdem-
lik a szeretetet, boldogságot, békét 
életükben.

Ennek a programnak a jegyében 
szerveztünk Játszóház programot a 
balkányi Barackvirág Óvodában, 
ahol a kicsik játékos formában is-
merkedtek az agyag természetével, 
batikoltak és festettek. Játszóházi 
programunk vezetője Karsainé Ha-
nusi Erzsébet volt, segítője Belme 
Györgyné tanítónk. A gyerekek na-
gyon lelkesek és ügyesek voltak. 
A kerettörténet szerint békakirályt 
és országát kellett megmenteniük 
azáltal, hogy kis kezeikkel vissza-
varázsolták az élőlényeket és tár-
gyakat az elvarázsolt országba.

A Játszóházi programmal nem 
ért véget egyesületünk és az óvo-
da együttműködése, ugyanis közös 
pályázatot adtunk be a dm Kft. 
által meghirdetett „Nap gyerme-
kei” kiírásukra. Pályázatunk ered-
ményeként 50 db naptejet kaptak a 
gyerekek, valamint homokozó já-
tékokat és tájékoztató brossurákat, 
amelyekben Tóni a kis kenguru ad 
napozási tanácsokat játékosan az 
ovisoknak és a szüleiknek.

Köszönjük a gyerekek nevében a 
dm kft támogatását! 

Balogh-Béni Gyöngyi

Ezúton szeretném megköszönni 
a Balkányi Polgárőr Egyesület ne-
vében, hogy a Cellspan Kft., Kóró-
di Balázs, Kígyósi Imre, Nyírchem 
Kft., Barkaszi TÜZÉP, Mulik Jó-
zsef, Marján János, Gilányi Ti-
bor, Bakti József, Perge György, 
Katona Tamás, Vagányi Ernő, és 
Varga Krisztián támogatása által az 

Egyesület részére 2012. augusztus 
3. napjával új gépjárművet sikerült 
vásárolnunk. 

Köszönjük, hogy elősegítették 
és támogatták a munkánkat. A to-
vábbiakban is szívesen várunk fel-
ajánlásokat, támogatásokat.

Gilányi Tibor,  
az egyesület elnöke

Adományunk zöme a Bal-
kány környékén termett 

legjobb minőségű búzából áll

Megyénkből is útnak indították 
a napokban azt a búzaadományt, 
amellyel hozzájárulunk a magya-
rok kenyerének sütéséhez.

A nemzet egységét szimboli-
záló, az összetartozást jelképező 
kenyeret augusztus 20-án Pécsett 
sütötték meg az ország tájegysé-
geiből, valamint a határokon túli, 
magyarok lakta területekről érke-

ző búzából. Az 550 kilogrammos 
szabolcsi adomány zöme a Bal-
kány környékén termett legjobb 
minőségű búzából áll. A szállít-
mányt a megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóságának 
és a nyíregyházi önkormányzat 
segítségével juttatták el a gazdák 
Pécsre. 

Wachal Kálmán, a térségi föld-
művelésügyi igazgatóság vezetője 
elmondta: Szabolcsban nagyon jó 
minőségű búza termett az idén. A 
kenyérgabona magvainak fehér-

je-, sikértartalma igen jó, a legki-
válóbb kenyér süthető belőle. Az 
igazgató megjegyezte: a jó minő-
séggel mintha az időjárás a keve-
sebb búzatermést kárpótolta volna. 
A kevesebb búza minősége viszont 
jobb, „acélosabb” lett, és ez maga-
sabb árat jelent a termelőknek.

– A szabolcsi búzából készült 
liszt minőségéről a pékek elisme-
rően beszélnek, így az adományo-
zók büszkék lehetnek arra, hogy a 
legjobbat tudták adni a magyarok 
kenyerének sütéséhez.

Tisztelt balkányi lakosok! Ezú-
ton hívom fel figyelmüket, hogy 
meg kell szüntetni az aktív korúak 
ellátására való jogosultságát, foglal-
koztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultságát annak a személy-
nek aki a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. 25. § (4) bekezdés b) 
pontja szerinti éves felülvizsgálata 
során nem igazolja, hogy a felül-
vizsgálat időpontját megelőző egy 
évben, a foglalkozatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultságának 
fennállása alatt legalább 30 nap idő-
tartamban
da)  közfoglalkoztatásban vett részt, 

vagy
db)  keresőtevékenységet – ideértve 

az egyszerűsített foglalkoztatás-
ról szóló törvény szerint léte-
sített munkaviszony keretében 
végzett, valamint a háztartási 
munkát – folytatott, vagy

dc)  munkaerő-piaci programban 
vett részt, vagy

dd)  az Flt. szerinti, és legalább hat 
hónap időtartamra meghirdetett 
képzésben vett részt, vagy az 
ilyen képzésben való részvétele 
folyamatban van.

A fennt felsorolt pontokban 
meghatározott 30 napos időtartam 
számításakor a db)-dd) alpontok 
szerinti tevékenységeknek a felül-
vizsgálat időpontját megelőző év-
ben teljesített időtartamát össze kell 
számítani. Amennyiben a jogosult 
a felsorolt szerinti feltételt így sem 
tudja teljesíteni, a 30 nap számításá-
nál a közérdekű önkéntes tevékeny-
ségének időtartamát is figyelembe 
kell venni. Felhívom figyelmüket, 
hogy Balkány Város Önkormány-
zata 2012. évben közfoglalkoztatás 
keretében nem tud minden ellátás-
ban részesülő személyt foglalkoz-
tatni, ezért saját maguk érdekében 

gondoskodjanak a 30 napos feltétel 
teljesítéséről, a fentebb említett mó-
dok közül.

Továbbá tájékoztatom, hogy a 
foglalkozatást helyettesítő támoga-
tást kérelmező, illetve az ellátás-
ra jogosult személy Balkány Város 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a szociális ellátások helyi sza-
bályozásáról szóló 4/2011.(III.11.) 
számú önkormányzati rendeletének 
10. §-ának (1) bekezdése szerint kö-
teles a lakókörnyezete rendezettsé-
gét biztosítani. Ugyanezen rendelet 
(2) bekezdése szerint a foglalkoza-
tást helyettesítő támogatást kérel-
mező, valamint az ellátásra jogosult 
az (1) bekezdésben előírt kötelezett-
ségét megszegi, az ellátása meg-
szüntetését vonja maga után, ha:

a) Lakóház (családi ház): az épü-
let állaga veszélyezteti az emberi 
életet és testi épséget, a lakóház 
környezetében jelentős mennyiségű 

hulladékot halmoz fel, a lakóház 
környezetében csekély mennyisé-
gű, de emberi egészségre ártalmas 
veszélyes hulladékot halmoz fel, az 
udvarban, kertben található tárgyak 
rendben tartását elmulasztja, a kerí-
téssel kívül határos területen, járdán 
hulladékot tárol, az épület, járda 
hó-és jégmentesítési kötelezettségét 
elmulasztja, egészségügyi kártevők 
elszaporodása meggátolását elmu-
lasztja, közterület tisztántartásáról 
szóló rendeletben foglaltakat nem 
tartja be, állattartással kapcsolatos 
rendelkezéseket nem tartja be, par-
lagfű irtását elmulasztja. 

b) Lakás: a lakás állaga veszé-
lyezteti az emberi életet és testi ép-
séget, a lakásban, annak közvetlen 
környezetében jelentős mennyiségű 
hulladékot halmoz fel, a lakásban, 
annak közvetlen környezetében cse-
kély mennyiségű, de emberi egész-
ségre ártalmas veszélyes hulladékot 
halmoz fel, egészségügyi kártevők 
elszaporodása meggátolását elmu-
lasztja. Karóczkai Istvánné jegyző

Lomtalanítás 
szeptember 3–4-én

Balkányban szeptember 
3-án, a tanyai telepü-

léseken szeptember 4-én 
végzi a lomtalanítást a 
Nyír-Flop Kft. 

A kft. az ANTSZ felhívása 
értelmében kéri a lakosságot, 
hogy veszélyes hulladékot ne 
tegyen a lomok közé, mivel az 
sok esetben nem azonosítható 
és a csomagolóanyagok sérü-
lése miatt mind a környezetre, 
mind az emberi egészségre koc-
kázatot jelent. 

Veszélyes hulladéknak minő-
sül az akkumulátor, a száraz-
elem, a festékes göngyölegek, 
a növényvédő-szerek és azok 
csomagolása, használt hűtő-
berendezések, veszélyes ösz-
szetevőjű tisztítószerek és gön-
gyölegeik, elektronikai cikkek, 
használt étolaj, olajos flakon, 
fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, 
leselejtezett számítógép, pala, 
autógumi, stb. Ezeket a veszé-
lyes hulladékokat a kijelölt hul-
ladékudvarokban 
lehet leadni.

Tíz zsák búzát pakoltak fel a platóra

TELJES ÉLET TÁRSASÁG (TÉT)
4235 Biri, Vöröshadsereg u. 114.

Email: teljeselettarsasag@gmail.com
Honlap: teljeselettarsasag.webnode.hu

Miközben játszanak a gyermekek a sószobában, tisztul és erősödik szerve-
zetük, javul az egészségük és a közérzetük

Sószoba a Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvodában
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Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 104 települé-

sünk közel 510 millió forintot 
nyert el.

Több mint 3,5 milliárd forint-
tal támogat 837 települést a Bel-
ügyminisztérium (BM) az önkor-
mányzati felzárkóztatási támogatás 
keretéből; a pénzt napokon belül 
megkaphatják az érintett önkor-
mányzatok.

A támogatást 1446 hátrányos 
helyzetű település kérhette, kö-
zülük 887 önkormányzat nyújtott 
be pályázatot. Az elnyert összeg 
két célterületre használható fel. Az 
egyik az önfenntartó képességet 
segítő, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása, átalakítása, 
bővítése, az önfenntartást segítő 
gépek, kisgépek, eszközök felújí-

tása, beszerzése, valamint közfog-
lalkoztatás megvalósítását szolgáló 
mezőgazdasági célú beszerzés. 

A másik felhasználási lehetőség 
közfoglalkoztatás keretében nem 
tervezett beltéri és kültéri építő-
anyag-szükségletek biztosítása, va-
lamint közfoglalkoztatás keretében 
nem megvalósítható szolgáltatások 
díja. Balkány 10 és félmillió forint-
ra pályázott, annyit is kapott. 

– Egy traktort és egy pótkocsit 
veszünk a pénzből, ezeket be kí-
vánjuk vonni a START közmun-
ka-programba. Jó segítséget jelent-
het a csatornaépítésben, de a hoz-
zánk tartozó, huszonnégy tanyát 
magába foglaló tanyavilágban is 
hasznos segítség lehet. Összessé-
gében elmondhatom, hogy örülünk 
a pályázat eredményének – közölte 
Pálosi László polgármester.

Életmentő lélegeztető ké-
szüléket kaptak a balkányi 

mentősök.

Mindenki életéhez közünk van. 
Kiéhez több, kiéhez kevesebb – 
idézte a július 7-én délelőtt meg-
tartott ünnepségen Jenei András, a 
balkányi mentőállomás egyik leg-
ismertebb alakja a mentősök köré-
ben oly ismert mondást. 

– És hát bizony ennek az élet-
mentő készüléknek is mindenki-
hez van köze, kinek kisebb, ki-
nek nagyobb. Nem lehetnénk most 
ugyanis itt, ha nem venne körül 
minket annyi jó ember, aki segített 
abban, hogy alkalomadtán mi is 
segíthessünk – mondta, majd fel-
idézte a város mentőállomásának 
eseménydús múltját.

 Dr. Mártai István, az Országos 
Mentőszolgálat főigazgatója pedig 
megjegyezte: – Igazán jó érzés lát-
ni, hogy ennyire jó a csapatszellem 
és hogy Balkányban nemcsak be-
járnak dolgozni az emberek, ha-
nem igazi közösséget alkotnak. Te-
szik mindezt a munkájuk mellett, 
ami külön dicséretes. 

Ebben a gazdasági helyzetben, 
ami minden magánembert és szer-
vezetet is érint, nem könnyű a fo-
lyamatos működtetést biztosítani, 
így pályázatok és egyéb akciók 
megragadása szinte létfontossá-
gú – mondta. Négy év alatt a 
mentőállomás két gépkocsijának 
fejlesztésére pályázatokból és az 
éves jótékonysági bál bevételeiből 
5 725 000 forintot tudott fordítani 
a balkányi csapat.

Hamarosan véget ér a nyári 
vakáció, az új tanév szep-

tember 3-án 8 órakor rövid 
tanévnyitó ünnepéllyel kez-
dődik, utána osztályfőnöki 
órák következnek.

Néhány információ a tanév in-
dításához:

A javító- és osztályozóvizsga 

azoknak a tanulóknak, akik júniu-
sig nem tudták teljesíteni a tantervi 
követelményeket, augusztus 27-én 
lesz. A tankönyveket augusztus 
29-31. között lehet megvásárolni. 
Akik jogosultak rá, ebben a tan-
évben 12.000 Ft kedvezményben 
részesülnek.  

Az integrációs pedagógiai rend-
szer keretében vásárlási utalványt 
kapnak azoknak a tanulóknak a 
szülei, akik a 2011/2012-es tanév 
folyamán egyszer már részesültek 
ilyen utalványban. Az utalvány ér-
téke 5.440 Ft, amelyből a gyerek 
számára ruházati cikkek vásárol-
hatók a Balkány divatáruházban. 
Az utalvány augusztus 27-től az 
osztályfőnököknél vehető át a dél-
előtti órákban. 

A tanyán élő gyerekek az elmúlt 
tanévhez hasonlóan utaznak az is-
kola és az otthonuk között.

Szabó Gusztáv igazgató

Nem ezt a traktort nyerte most az önkormányzat, azt még ezután vásárol-
ják meg, ezt egy korábbi pályázaton nyert pénzből vették

Dr. Mártai István, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át a léle-
geztető gépet Magyar István állomásvezetőnek

Az „ÚTON” Ifjúsági- Kul-
turális Egyesület Bal-

kányban működő „TÁ-
MASZ-PONT” Ifjúsági Infor-
mációs és Tanácsadó Irodája 
TÁMOP pályázati projekt 
megvalósítás keretein belül 
19 balkányi fiatalt táborozta-
tott Aggteleken, 2012. július 
23. – július 25. között.

A projekt az Európai Unió, va-
lamint az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

A táborozó gyerekek valami-
lyen foglalkozás, program, illet-
ve előadás során már kapcsolatba 
kerültek az irodával, és az ottani 
teljesítményük jutalma volt ez a 
három nap. 

Fő programjaink egyike a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bá-
nyászattörténeti Múzeum meg-
tekintése volt Rudabányán, ahol 
múzeumpedagógus interaktív fog-
lalkozásba vonta a gyerekeket. A 
túravezetővel kisétáltunk az egyko-
ri külszíni vasércbánya területére, 
ahol ásványokat és kőzeteket gyűjt-
hettünk. Rövid előadást is hallhat-
tunk a vasércbányászat történetéről 
és a Rudabányán talált világhírű 
őslénytani leletekről, amely feltárá-
sa napjainkban is folyamatos.

Másik fő programunk egy ve-
zetővel felszíni gyalogtúra meg-
tétele volt Aggtelekről Jósvafőre, 

ahol útközben az Aggteleki karszt 
természetes növény-és állatvilágát, 
valamint a felszíni karsztosodást 
ismerhették meg a fiatalok. Ottani 
tartózkodásunkból nem maradha-
tott ki egy rövidtúra a világhírű 
Aggteleki cseppkőbarlangban. 

A tábori napirendbe kötetlen be-
szélgetésekre, csoportépítő - és tár-
sasjátékokra, valamint közös sza-
lonnasütésre is sor került. 

Az utazást, a tábori fő étkezé-
seket (reggeli, ebéd, vacsora) és a 

szállást mindenki számára ingye-
nesen biztosította az Ifjúsági Iroda. 
A programok színesebbé tételéhez 
hozzájárultak a következő támo-
gatók: 

RING-GOLD KFT. –  
Id. Oláh János és Gilányi Miklósné

CELLSPAN KFT. – Bánházi Barnabás 
BARKASZI TÜZÉP – Barkaszi Barna

ÁRVARÁZS 100 FT-OS BOLT –  
Szőgyényi Csaba

ZSÓKA ABC ÉS PRESSZÓ TORMÁS-

PUSZTA – Dán Imre
ZÖLDSÉG – ÉS GYÜMÖLCSBOLT –  

Szabó Mária Bernadett és férje
BALKÁNYI SÜTŐÜZEM KFT. –  

Hegyes János

Illesse őket köszönet és hála a 
gyerekek és családjaik nevében. A 
táborozási lehetőséget pedig meg-
köszönjük a „TÁMASZ-PONT” 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodának. 

Kurta László tanár

Ki mit tud tehetségkutató 
rendezvényt szervezett 

a „TÁMASZ-PONT” Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó 
Iroda 2012. május 10-én, Bal-
kányban.

A program az Európai Unió tá-
mogatásával, valamint az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg. 

Az eseményen a projekt célcso-
portja, a 12-29 év közötti, Balkány 
és környékén élő fiatalok vettek 
részt. A program célja, hogy a te-
hetséges ifjak megmutathassák 
magukat a nagyközönség, a nyil-
vánosság előtt. A rendezvény so-
rán színes, érdekes produkciókat 
például: táncot, éneklést, versmon-
dást, bűvészmutatványt, színpadi 
jelenetet, mesemondást láthattak az 
érdeklődők. A fiatalok ügyesen áll-
ták meg a helyüket a színpadon. 

A tehetségkutató eredménye a 
következő lett: Első helyezett Sza-
bó Celesztina, aki Szikszai Zsu-
zsanna: Egy őrült nő monológja c. 
darabját adta elő. 

Második helyezést érte el a Bal-
kányi Fekete Gyöngyszemek Ha-
gyományőrző Roma Tánccsoport 
tagjai, Balogh Alexa, Balogh Zsa-
nett, Murzsa Rozália és Balogh-

né Jónás Zsuzsanna, akik hagyo-
mányos roma táncot mutattak be. 
Harmadik lett Farkas Ramóna, aki 
Benedek Elek Hét boldog esztendő 
című meséjét mondta el. 

Különdíjban részesült Pásztor 
Norbert, Cseke Attila, Szilágyi Il-
lés, Csordás Attila András és Filler 
László Márk, akik egy humoros 

darabot adtak elő Petőfi borozója 
címmel. A díjazottak értékes nye-
reményeket vehettek át, és egy ta-
pasztalattal, élménnyel gazdagod-
hattak. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 104 települé-

sünk közel 510 millió forintot 
nyert el.

Több mint 3,5 milliárd forint-
tal támogat 837 települést a Bel-
ügyminisztérium (BM) az önkor-
mányzati felzárkóztatási támogatás 
keretéből; a pénzt napokon belül 
megkaphatják az érintett önkor-
mányzatok.

A támogatást 1446 hátrányos 
helyzetű település kérhette, kö-
zülük 887 önkormányzat nyújtott 
be pályázatot. Az elnyert összeg 
két célterületre használható fel. Az 
egyik az önfenntartó képességet 
segítő, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása, átalakítása, 
bővítése, az önfenntartást segítő 
gépek, kisgépek, eszközök felújí-

tása, beszerzése, valamint közfog-
lalkoztatás megvalósítását szolgáló 
mezőgazdasági célú beszerzés. 

A másik felhasználási lehetőség 
közfoglalkoztatás keretében nem 
tervezett beltéri és kültéri építő-
anyag-szükségletek biztosítása, va-
lamint közfoglalkoztatás keretében 
nem megvalósítható szolgáltatások 
díja. Balkány 10 és félmillió forint-
ra pályázott, annyit is kapott. 

– Egy traktort és egy pótkocsit 
veszünk a pénzből, ezeket be kí-
vánjuk vonni a START közmun-
ka-programba. Jó segítséget jelent-
het a csatornaépítésben, de a hoz-
zánk tartozó, huszonnégy tanyát 
magába foglaló tanyavilágban is 
hasznos segítség lehet. Összessé-
gében elmondhatom, hogy örülünk 
a pályázat eredményének – közölte 
Pálosi László polgármester.

Életmentő lélegeztető ké-
szüléket kaptak a balkányi 

mentősök.

Mindenki életéhez közünk van. 
Kiéhez több, kiéhez kevesebb – 
idézte a július 7-én délelőtt meg-
tartott ünnepségen Jenei András, a 
balkányi mentőállomás egyik leg-
ismertebb alakja a mentősök köré-
ben oly ismert mondást. 

– És hát bizony ennek az élet-
mentő készüléknek is mindenki-
hez van köze, kinek kisebb, ki-
nek nagyobb. Nem lehetnénk most 
ugyanis itt, ha nem venne körül 
minket annyi jó ember, aki segített 
abban, hogy alkalomadtán mi is 
segíthessünk – mondta, majd fel-
idézte a város mentőállomásának 
eseménydús múltját.

 Dr. Mártai István, az Országos 
Mentőszolgálat főigazgatója pedig 
megjegyezte: – Igazán jó érzés lát-
ni, hogy ennyire jó a csapatszellem 
és hogy Balkányban nemcsak be-
járnak dolgozni az emberek, ha-
nem igazi közösséget alkotnak. Te-
szik mindezt a munkájuk mellett, 
ami külön dicséretes. 

Ebben a gazdasági helyzetben, 
ami minden magánembert és szer-
vezetet is érint, nem könnyű a fo-
lyamatos működtetést biztosítani, 
így pályázatok és egyéb akciók 
megragadása szinte létfontossá-
gú – mondta. Négy év alatt a 
mentőállomás két gépkocsijának 
fejlesztésére pályázatokból és az 
éves jótékonysági bál bevételeiből 
5 725 000 forintot tudott fordítani 
a balkányi csapat.

Hamarosan véget ér a nyári 
vakáció, az új tanév szep-

tember 3-án 8 órakor rövid 
tanévnyitó ünnepéllyel kez-
dődik, utána osztályfőnöki 
órák következnek.

Néhány információ a tanév in-
dításához:

A javító- és osztályozóvizsga 

azoknak a tanulóknak, akik júniu-
sig nem tudták teljesíteni a tantervi 
követelményeket, augusztus 27-én 
lesz. A tankönyveket augusztus 
29-31. között lehet megvásárolni. 
Akik jogosultak rá, ebben a tan-
évben 12.000 Ft kedvezményben 
részesülnek.  

Az integrációs pedagógiai rend-
szer keretében vásárlási utalványt 
kapnak azoknak a tanulóknak a 
szülei, akik a 2011/2012-es tanév 
folyamán egyszer már részesültek 
ilyen utalványban. Az utalvány ér-
téke 5.440 Ft, amelyből a gyerek 
számára ruházati cikkek vásárol-
hatók a Balkány divatáruházban. 
Az utalvány augusztus 27-től az 
osztályfőnököknél vehető át a dél-
előtti órákban. 

A tanyán élő gyerekek az elmúlt 
tanévhez hasonlóan utaznak az is-
kola és az otthonuk között.

Szabó Gusztáv igazgató

Nem ezt a traktort nyerte most az önkormányzat, azt még ezután vásárol-
ják meg, ezt egy korábbi pályázaton nyert pénzből vették

Dr. Mártai István, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át a léle-
geztető gépet Magyar István állomásvezetőnek

Az „ÚTON” Ifjúsági- Kul-
turális Egyesület Bal-

kányban működő „TÁ-
MASZ-PONT” Ifjúsági Infor-
mációs és Tanácsadó Irodája 
TÁMOP pályázati projekt 
megvalósítás keretein belül 
19 balkányi fiatalt táborozta-
tott Aggteleken, 2012. július 
23. – július 25. között.

A projekt az Európai Unió, va-
lamint az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

A táborozó gyerekek valami-
lyen foglalkozás, program, illet-
ve előadás során már kapcsolatba 
kerültek az irodával, és az ottani 
teljesítményük jutalma volt ez a 
három nap. 

Fő programjaink egyike a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bá-
nyászattörténeti Múzeum meg-
tekintése volt Rudabányán, ahol 
múzeumpedagógus interaktív fog-
lalkozásba vonta a gyerekeket. A 
túravezetővel kisétáltunk az egyko-
ri külszíni vasércbánya területére, 
ahol ásványokat és kőzeteket gyűjt-
hettünk. Rövid előadást is hallhat-
tunk a vasércbányászat történetéről 
és a Rudabányán talált világhírű 
őslénytani leletekről, amely feltárá-
sa napjainkban is folyamatos.

Másik fő programunk egy ve-
zetővel felszíni gyalogtúra meg-
tétele volt Aggtelekről Jósvafőre, 

ahol útközben az Aggteleki karszt 
természetes növény-és állatvilágát, 
valamint a felszíni karsztosodást 
ismerhették meg a fiatalok. Ottani 
tartózkodásunkból nem maradha-
tott ki egy rövidtúra a világhírű 
Aggteleki cseppkőbarlangban. 

A tábori napirendbe kötetlen be-
szélgetésekre, csoportépítő - és tár-
sasjátékokra, valamint közös sza-
lonnasütésre is sor került. 

Az utazást, a tábori fő étkezé-
seket (reggeli, ebéd, vacsora) és a 

szállást mindenki számára ingye-
nesen biztosította az Ifjúsági Iroda. 
A programok színesebbé tételéhez 
hozzájárultak a következő támo-
gatók: 

RING-GOLD KFT. –  
Id. Oláh János és Gilányi Miklósné

CELLSPAN KFT. – Bánházi Barnabás 
BARKASZI TÜZÉP – Barkaszi Barna

ÁRVARÁZS 100 FT-OS BOLT –  
Szőgyényi Csaba

ZSÓKA ABC ÉS PRESSZÓ TORMÁS-

PUSZTA – Dán Imre
ZÖLDSÉG – ÉS GYÜMÖLCSBOLT –  

Szabó Mária Bernadett és férje
BALKÁNYI SÜTŐÜZEM KFT. –  

Hegyes János

Illesse őket köszönet és hála a 
gyerekek és családjaik nevében. A 
táborozási lehetőséget pedig meg-
köszönjük a „TÁMASZ-PONT” 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodának. 

Kurta László tanár

Ki mit tud tehetségkutató 
rendezvényt szervezett 

a „TÁMASZ-PONT” Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó 
Iroda 2012. május 10-én, Bal-
kányban.

A program az Európai Unió tá-
mogatásával, valamint az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg. 

Az eseményen a projekt célcso-
portja, a 12-29 év közötti, Balkány 
és környékén élő fiatalok vettek 
részt. A program célja, hogy a te-
hetséges ifjak megmutathassák 
magukat a nagyközönség, a nyil-
vánosság előtt. A rendezvény so-
rán színes, érdekes produkciókat 
például: táncot, éneklést, versmon-
dást, bűvészmutatványt, színpadi 
jelenetet, mesemondást láthattak az 
érdeklődők. A fiatalok ügyesen áll-
ták meg a helyüket a színpadon. 

A tehetségkutató eredménye a 
következő lett: Első helyezett Sza-
bó Celesztina, aki Szikszai Zsu-
zsanna: Egy őrült nő monológja c. 
darabját adta elő. 

Második helyezést érte el a Bal-
kányi Fekete Gyöngyszemek Ha-
gyományőrző Roma Tánccsoport 
tagjai, Balogh Alexa, Balogh Zsa-
nett, Murzsa Rozália és Balogh-

né Jónás Zsuzsanna, akik hagyo-
mányos roma táncot mutattak be. 
Harmadik lett Farkas Ramóna, aki 
Benedek Elek Hét boldog esztendő 
című meséjét mondta el. 

Különdíjban részesült Pásztor 
Norbert, Cseke Attila, Szilágyi Il-
lés, Csordás Attila András és Filler 
László Márk, akik egy humoros 

darabot adtak elő Petőfi borozója 
címmel. A díjazottak értékes nye-
reményeket vehettek át, és egy ta-
pasztalattal, élménnyel gazdagod-
hattak. 



Nyíregyházán, az Ószőlő úton, Főiskolához 
5 percre albérlet kiadó 2 személynek. 
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Egyesületünk,a „Teljes Élet 
Társaság” 2011-ben ala-

kult. Célunk: kortól, nemtől, 
etnikai hovatartozástól füg-
getlenül megtalálni a test-lé-
lek harmóniáját, amely által 
teljes életet élhet az ember, 
tehát a külső-belső összhang 
megteremtése a T.É.T.! Ezért 
TELJES ÉLET egyesületünk 
neve.

Célunk eléréséhez kidolgoztuk 
„Teljes Élet” – életmódprogra-
munkat az óvodás kortól a felnőtt 
korosztályig ,hiszen az egészséges 
életre nevelés egy élet feladata, 
minden korosztályra figyelnünk 
kell, mert minden ember kortól füg-
getlenül megérdemli, hogy egész-
séges legyen, hogy teljes életet 
éljen önmagával szűkebb-tágabb 
környezetében, és hogy boldog le-
gyen. Programunk tehát minden 
korosztálynak lehetőséget teremt 
foglalkozásaink által arra, hogy 
megtalálják a harmóniát önmaguk-
ban azáltal, hogy felfedezik rejtett 
képességeiket, legyőzik gyengesé-
geiket, és belső feszültségeiket, és 
„öröm-pedagógiánk” segítségével 
megtapasztalják azt a varázslatos 
érzést életükben, hogy minden le-

hetséges, és elhiggyék, megérdem-
lik a szeretetet, boldogságot, békét 
életükben.

Ennek a programnak a jegyében 
szerveztünk Játszóház programot a 
balkányi Barackvirág Óvodában, 
ahol a kicsik játékos formában is-
merkedtek az agyag természetével, 
batikoltak és festettek. Játszóházi 
programunk vezetője Karsainé Ha-
nusi Erzsébet volt, segítője Belme 
Györgyné tanítónk. A gyerekek na-
gyon lelkesek és ügyesek voltak. 
A kerettörténet szerint békakirályt 
és országát kellett megmenteniük 
azáltal, hogy kis kezeikkel vissza-
varázsolták az élőlényeket és tár-
gyakat az elvarázsolt országba.

A Játszóházi programmal nem 
ért véget egyesületünk és az óvo-
da együttműködése, ugyanis közös 
pályázatot adtunk be a dm Kft. 
által meghirdetett „Nap gyerme-
kei” kiírásukra. Pályázatunk ered-
ményeként 50 db naptejet kaptak a 
gyerekek, valamint homokozó já-
tékokat és tájékoztató brossurákat, 
amelyekben Tóni a kis kenguru ad 
napozási tanácsokat játékosan az 
ovisoknak és a szüleiknek.

Köszönjük a gyerekek nevében a 
dm kft támogatását! 

Balogh-Béni Gyöngyi

Ezúton szeretném megköszönni 
a Balkányi Polgárőr Egyesület ne-
vében, hogy a Cellspan Kft., Kóró-
di Balázs, Kígyósi Imre, Nyírchem 
Kft., Barkaszi TÜZÉP, Mulik Jó-
zsef, Marján János, Gilányi Ti-
bor, Bakti József, Perge György, 
Katona Tamás, Vagányi Ernő, és 
Varga Krisztián támogatása által az 

Egyesület részére 2012. augusztus 
3. napjával új gépjárművet sikerült 
vásárolnunk. 

Köszönjük, hogy elősegítették 
és támogatták a munkánkat. A to-
vábbiakban is szívesen várunk fel-
ajánlásokat, támogatásokat.

Gilányi Tibor,  
az egyesület elnöke

Adományunk zöme a Bal-
kány környékén termett 

legjobb minőségű búzából áll

Megyénkből is útnak indították 
a napokban azt a búzaadományt, 
amellyel hozzájárulunk a magya-
rok kenyerének sütéséhez.

A nemzet egységét szimboli-
záló, az összetartozást jelképező 
kenyeret augusztus 20-án Pécsett 
sütötték meg az ország tájegysé-
geiből, valamint a határokon túli, 
magyarok lakta területekről érke-

ző búzából. Az 550 kilogrammos 
szabolcsi adomány zöme a Bal-
kány környékén termett legjobb 
minőségű búzából áll. A szállít-
mányt a megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóságának 
és a nyíregyházi önkormányzat 
segítségével juttatták el a gazdák 
Pécsre. 

Wachal Kálmán, a térségi föld-
művelésügyi igazgatóság vezetője 
elmondta: Szabolcsban nagyon jó 
minőségű búza termett az idén. A 
kenyérgabona magvainak fehér-

je-, sikértartalma igen jó, a legki-
válóbb kenyér süthető belőle. Az 
igazgató megjegyezte: a jó minő-
séggel mintha az időjárás a keve-
sebb búzatermést kárpótolta volna. 
A kevesebb búza minősége viszont 
jobb, „acélosabb” lett, és ez maga-
sabb árat jelent a termelőknek.

– A szabolcsi búzából készült 
liszt minőségéről a pékek elisme-
rően beszélnek, így az adományo-
zók büszkék lehetnek arra, hogy a 
legjobbat tudták adni a magyarok 
kenyerének sütéséhez.

Tisztelt balkányi lakosok! Ezú-
ton hívom fel figyelmüket, hogy 
meg kell szüntetni az aktív korúak 
ellátására való jogosultságát, foglal-
koztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultságát annak a személy-
nek aki a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. 25. § (4) bekezdés b) 
pontja szerinti éves felülvizsgálata 
során nem igazolja, hogy a felül-
vizsgálat időpontját megelőző egy 
évben, a foglalkozatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultságának 
fennállása alatt legalább 30 nap idő-
tartamban
da)  közfoglalkoztatásban vett részt, 

vagy
db)  keresőtevékenységet – ideértve 

az egyszerűsített foglalkoztatás-
ról szóló törvény szerint léte-
sített munkaviszony keretében 
végzett, valamint a háztartási 
munkát – folytatott, vagy

dc)  munkaerő-piaci programban 
vett részt, vagy

dd)  az Flt. szerinti, és legalább hat 
hónap időtartamra meghirdetett 
képzésben vett részt, vagy az 
ilyen képzésben való részvétele 
folyamatban van.

A fennt felsorolt pontokban 
meghatározott 30 napos időtartam 
számításakor a db)-dd) alpontok 
szerinti tevékenységeknek a felül-
vizsgálat időpontját megelőző év-
ben teljesített időtartamát össze kell 
számítani. Amennyiben a jogosult 
a felsorolt szerinti feltételt így sem 
tudja teljesíteni, a 30 nap számításá-
nál a közérdekű önkéntes tevékeny-
ségének időtartamát is figyelembe 
kell venni. Felhívom figyelmüket, 
hogy Balkány Város Önkormány-
zata 2012. évben közfoglalkoztatás 
keretében nem tud minden ellátás-
ban részesülő személyt foglalkoz-
tatni, ezért saját maguk érdekében 

gondoskodjanak a 30 napos feltétel 
teljesítéséről, a fentebb említett mó-
dok közül.

Továbbá tájékoztatom, hogy a 
foglalkozatást helyettesítő támoga-
tást kérelmező, illetve az ellátás-
ra jogosult személy Balkány Város 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a szociális ellátások helyi sza-
bályozásáról szóló 4/2011.(III.11.) 
számú önkormányzati rendeletének 
10. §-ának (1) bekezdése szerint kö-
teles a lakókörnyezete rendezettsé-
gét biztosítani. Ugyanezen rendelet 
(2) bekezdése szerint a foglalkoza-
tást helyettesítő támogatást kérel-
mező, valamint az ellátásra jogosult 
az (1) bekezdésben előírt kötelezett-
ségét megszegi, az ellátása meg-
szüntetését vonja maga után, ha:

a) Lakóház (családi ház): az épü-
let állaga veszélyezteti az emberi 
életet és testi épséget, a lakóház 
környezetében jelentős mennyiségű 

hulladékot halmoz fel, a lakóház 
környezetében csekély mennyisé-
gű, de emberi egészségre ártalmas 
veszélyes hulladékot halmoz fel, az 
udvarban, kertben található tárgyak 
rendben tartását elmulasztja, a kerí-
téssel kívül határos területen, járdán 
hulladékot tárol, az épület, járda 
hó-és jégmentesítési kötelezettségét 
elmulasztja, egészségügyi kártevők 
elszaporodása meggátolását elmu-
lasztja, közterület tisztántartásáról 
szóló rendeletben foglaltakat nem 
tartja be, állattartással kapcsolatos 
rendelkezéseket nem tartja be, par-
lagfű irtását elmulasztja. 

b) Lakás: a lakás állaga veszé-
lyezteti az emberi életet és testi ép-
séget, a lakásban, annak közvetlen 
környezetében jelentős mennyiségű 
hulladékot halmoz fel, a lakásban, 
annak közvetlen környezetében cse-
kély mennyiségű, de emberi egész-
ségre ártalmas veszélyes hulladékot 
halmoz fel, egészségügyi kártevők 
elszaporodása meggátolását elmu-
lasztja. Karóczkai Istvánné jegyző

Lomtalanítás 
szeptember 3–4-én

Balkányban szeptember 
3-án, a tanyai telepü-

léseken szeptember 4-én 
végzi a lomtalanítást a 
Nyír-Flop Kft. 

A kft. az ANTSZ felhívása 
értelmében kéri a lakosságot, 
hogy veszélyes hulladékot ne 
tegyen a lomok közé, mivel az 
sok esetben nem azonosítható 
és a csomagolóanyagok sérü-
lése miatt mind a környezetre, 
mind az emberi egészségre koc-
kázatot jelent. 

Veszélyes hulladéknak minő-
sül az akkumulátor, a száraz-
elem, a festékes göngyölegek, 
a növényvédő-szerek és azok 
csomagolása, használt hűtő-
berendezések, veszélyes ösz-
szetevőjű tisztítószerek és gön-
gyölegeik, elektronikai cikkek, 
használt étolaj, olajos flakon, 
fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, 
leselejtezett számítógép, pala, 
autógumi, stb. Ezeket a veszé-
lyes hulladékokat a kijelölt hul-
ladékudvarokban 
lehet leadni.

Tíz zsák búzát pakoltak fel a platóra

TELJES ÉLET TÁRSASÁG (TÉT)
4235 Biri, Vöröshadsereg u. 114.

Email: teljeselettarsasag@gmail.com
Honlap: teljeselettarsasag.webnode.hu

Miközben játszanak a gyermekek a sószobában, tisztul és erősödik szerve-
zetük, javul az egészségük és a közérzetük

Sószoba a Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvodában
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Nem mindennapi esemény szín-
helye volt július 7-én a Balkány-bé-
ketelepi 2. sz. Körzeti Általános 
Iskola. Ötvenéves osztálytalálko-
zójukat tartották az 1961/1962-es 
tanévben végzett Balkány-ko-
czogh-tanyai általános iskolások. 

Az osztály névsora:
1. Babulák Anna

2. + Bacsó Zoltán
3. Csabai Mária
4. Fehér Mária

5. + Felföldi Margit
6. Hanzel Erzsébet

7. Illés Irén
8. Illés Júlia

9. Keczán Erzsébet
10. Kiss János

11. Kiss Erzsébet

12. Kórós Júlia
13. Moldván Ferenc

14. Nagy János
15. Nagy Pál

16. Papp János
17. Rajtik Gábor
18. Szűcs János

19. Tóth Irén
20. + Tóth György
21. Vasas György

Az osztálytalálkozón jelen volt 
osztályfőnökük, Vass Lajos, ta-
náraik közül pedig Vass Lajosné, 
Fejes András, a 34 éve ott taní-
tó Kurta László és természetesen 
Oláh János tagintézmény-vezető. 
A tanítványok rendhagyó osztály-
főnöki órán, kellemes hangulatban 
számoltak be iskolás élményeikről 
és az azóta eltelt eseményekről.

Információs rendezvényt 
szervezett a drog témájá-

ban a „TÁMASZ-PONT” Ifjú-
sági Információs és Tanács-
adó Iroda 2012. április 26-án, 
Balkányban. A program az 
Európai Unió támogatásával, 
valamint az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. 

Az Információs nap célja, hogy 
fiatalok széleskörű tájékozta-
tást kapjanak a drog veszélyeiről, 
valamint a drogalternatíva prog-
ramokról. A célcsoport többféle 
szemszögből is informálódha-
tott, mivel az oktatás, a rendőr-
ség és az egészségügy területéről 
is volt előadó a program során. 
Magyarné Sorbán Zsuzsanna, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendőr szá-

zadosa „Fiatalkorúak bűnmegelő-
zésével kapcsolatos kábítószerügyi 
információátadás” témájában tar-
tott prezentációt. 

A legális és illegális drogokról, 
azok fajtáiról, használatának élet-
tani, illetve jogi következményei-
ről beszélt. Sas Józsefné Bihari 
Katalin, a Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ pedagógusa, „Benned a 
cél, és nálad a kulcs” című előadá-
sában főleg a társadalomra, illetve 
a családra helyezte a hangsúlyt. 
Lakatos Tamás, az OMSZ Nyír-
bátor Mentőállomás mentőtisztje, 
„Érted! Érted?” című prezentáci-
ójában különféle szerekről, azok 
tüneteiről, élettani, illetve káros 
hatásairól beszélt a megjelentek-
nek. A prezentációk interaktívak 
voltak, így a fiatalok az előadóktól 
kérdeztek, ezzel jutva még több in-
formációhoz.

Tájékoztatom, hogy a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. Törvény 18. § (3) alapján 
az erdő és a parlag tűz elleni vé-
delme – a tűzesetek megelőzése, 
a tűzoltás feltételeinek biztosítása 
érdekében mi a tulajdonos, a keze-
lő, illetve a használó feladata.

A nyárvégi száraz időjárás, vala-
mint a rét és tarlóégetések, illetve 
a növényi hulladékégetések követ-
keztében megnövekvő parlag és 
avartüzek megelőzése érdekében, a 
lakosságot legalább az alábbiakról 
szükséges tájékoztatni:

 A levegő védelmével kapcsolatos ●l

egyes szabályokról szóló Kor-
mányrendelet értelmében általá-
nos jelleggel tilos a hulladék nyílt 
téri égetése. A tilalom kiterjed a 
lábon álló növényzet, tarló illetve 
növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék (nö-
vényi hulladék) égetésére is.
 A lakosok gondoskodjanak a ●l

szükséges oltóeszközökről, ne 
hagyják a tüzet felügyelet nélkül, 
erős szél esetén pedig kerüljék a 
tüzelést.
 A tervezett avar-, tarló-, nád- ●l

vagy növényi hulladékégetésé-
nek helyét, időpontját és terjedel-
mét a megkezdés előtt legalább 
24 órával az illetékes hivatásos 
tűzoltóságnak jelentsék be.
 A növényi hulladékot csak szél-●l

csendes időben, és csak a megfe-
lelő tűzvédelmi szabályok betar-
tásával – figyelemmel a település 
ez irányú rendeletére – szabad 
elégetni.
 A növényi hulladékégetés csak ●l

úgy végezhető, hogy az a környe-
zetére tűz- és robbanásveszélyt 
ne jelentsen. Az érintett területen 
az apró vadban okozható károk 
elkerülése érdekében vadriasztást 
szükséges végrehajtani.
 A fasorok, facsoportok védelmét ●l

biztosítani szükséges.
 Az égetést szakaszosan, kezelhe-●l

tő nagyságú területen végezhetik, 
és csak az egyik szakasz felége-
tése után szabad a másik szakasz 
felégetéséhez hozzáfogni.
 A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, ●l

és veszély esetén, vagy ha a tűzre 
már szükség nincs, azt azonnal 
oltsák el.
 Az égetés befejezése után a hely-●l

szín átvizsgálásáról gondoskod-
janak és – vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal stb. – a pa-
rázslást, izzást szüntessék meg.
 Fontos, hogy az égetéseket meg-●l

előzően az érintett területet és 
annak környezetét átvizsgálják, 
mivel a képződő füst a közelében 
elhelyezett méhcsaládok pusztu-
lását is eredményezheti, de akár 
emberek halálát is okozhatja a 
növényzettűz.
 Amennyiben mégis tűzeset kö-●l

vetkezik be, annak észlelésekor 
az első és legfontosabb feladat 
a kezdeti „kis tűz” eloltásán túl-
menően, az illetékes tűzoltóság 
haladéktalan értesítése.

Kérjük, hogy saját területükön 
tartsák be az előírásokat és tegye-
nek meg mindent a tűzesetek meg-
előzése érdekében!

Az észlelt tűzesetet késedelem 
nélkül a 105 vagy a 112-es (in-
gyenes) segélyhívó telefonszámon 
jelezni kell a tűzoltóságnak.

Kérem, hogy a településen a 
polgárőrség, település őrök aktív 
közreműködésével derítsék fel az 
elhagyatott, elhanyagolt területek 
tulajdonosait, és hívják fel figyel-
müket a terület gondozására. 

A tűzvédelmi szabályok meg-
szegése esetén annak súlyosságát 
és következményeit mérlegelve a 
felelős személy(ekk)el szemben 
a katasztrófavédelmi kirendeltség 
10 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédel-
mi bírságot szab ki, melynek meg-
fizetése a büntetőjogi, ill. a polgári 
felelősség, valamint a tűzvédelmi 
bírság kiszabására okot adó sza-
bálytalanság megszüntetésének 
kötelezettsége alól nem mentesít.

Karóczkai Istvánné jegyző

A száraz fű- és avar-
tüzek megelőzéséért

A jegyző rovata

Ötven éve köszöntek el 
az általános iskolátólA drog árnyékai
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Müller Péter fent idézett sza-
vai hitem szerint igazak. Dr. 
Horváth Ferenc állatorvosnak 
rengeteg álma és dolga volt. 
Céljainak eléréséig és a hiva-
tásából adódó problémák meg-
oldásáig bizonyára kínlódott, 
de okosan és gondolkodva. 
Testének szörnyű fájdalmait is 
tűrte, és nyugalommal, méltó-
sággal és hűvös ésszel viselte 
el. Hiszek az írónak, hogy Feri 
nem halt meg, hanem meg-
boldogult, hiszen Ő értelmesen 
szenvedett. 

Életében és halálában is pél-
dát mutatott. A fájdalmas gyász 
után jön az emlékezés. Naponta 

eszünkbe jutsz és emlegetünk. 
Felidéződik bennünk a lelki-
ismeretes orvoslás, a szerény 
és visszafogott mosolyogás, az 
értékes beszélgetés. Mindeze-
kért szívből szerettünk Téged. 
Tudod, vannak olyan arcok 
az életben, amelyek úgy meg-
maradnak bennünk, mint fest-
mény a falon. Te ilyen vagy!

Rólad tisztelettel emlékezik, 
Tőled fájdalommal búcsúzik 
Balkány Város Önkormányza-
ta, szülőfalud minden lakosa.

Hiányozni fogsz nagyon.
Nyugodj békében, Feri !

Jegyezte:  
Gyeskó Jánosné

„Tudni kell, miért szenvedünk – és tudni kell 
azt is, hogy aki értelmesen szenvedett, az 
nem meghal, hanem megboldogul.”

„…
gyászold omló göröngy, 
sírj rá a sírra most!
jöjj, könnyű testű fátyol
ó, takard be, 
s akit már régen elhagyott a hang, –
gyászold meg őt, te konduló harang,
lebegő lélek és gömbölyű gyöngy,
s gyászolj megint
te csilla szó, te csillag,
te lassú pillantású szó, te hold, 
s ti többiek! ti mind!
…” Radnóti Miklós

Búcsú 
Dr. Horváth Ferenctől

Csoportkép az iskola bejáratánál 

November közepén vége a lab-
darúgó bajnokságoknak, ezért 
gondoltunk arra, hogy november 
végétől januárig szerveznénk egy 
terembajnokságot – mondta el a 
fociszeretőknek jó hírt Sándor Csa-
ba, majd azzal folytatta: Két hét 
szünet, vagy pihenő után január vé-
gétől megszerveznénk ugyanennek 
a bajnokságnak a visszavágóját, 
amely márciusban érne véget 

Tíz csapatot szeretnénk indítani. 
Lehetne a 15 fős csapatokban négy 
igazolt játékos, a csapat további 
része amatőrökből állna. Ez egy 
építő, összekovácsoló tevékenység 
lenne a balkányiaknak. Bármelyik 

korosztályból állíthatnák ki a csa-
patokat, azért inkább 18 éven felü-
liekből kellene verbuválni, nehogy 
sérülést szenvedjenek a fiatalab-
bak. Igazolt játékost 40 év felet már 
nem nevezünk. A meccsek kétszer 
20, vagy 25 percből állnának. 

A csapatokkal közösen szeret-
nénk meghatározni, milyen napo-
kon legyenek a mérkőzések.  Lehet, 
hogy néhány csapatnak már péntek 
délutántól megfelelő lenne az idő-
pont, de ez majd kiderül, amikor 
beneveznek. A mérkőzések hely-
színe a balkányi sportcsarnok len-
ne. Leveleken, Nagykállóban ezt 
évek óta megszervezik, viszont a 

környező településeken nincs ilyen 
bajnokság, talán ők is bekapcso-
lódnak a balkányi téli bajnokságba. 
Mivel teremben zajlanának a mér-
kőzések, nyílván nem 11 fős csa-
patok játszanának, hanem 5+1 já-
tékos lenne egyszerre a pályán. Azt 
szeretnénk, ha minél több amatőr 
játékost neveznének a 15 tagú csa-
patokba. Azért csak négy igazolt já-
tékos lehetne a keretben, mert nem 
lenne jó, ha a profik játéka elvenné 
a kedvét az amatőröknek. 

Jelentkezni Sándor Csabánál, a 
Ságvári út 13-ban, az autósboltban, 
vagy a 06/70 613-74-32-es tele-
fonon lehet. A győztesek vándor-

serleget kapnának, az első három 
helyezett kupát, a csapatok érmeket 
kapnának. A Dr. Pepper focitorna 
sikereire építve reméljük, ez a torna 
is összejön, s évente megrendezhet-
nénk a városi kupát. 

Sándor Csaba teremfutball-bajnokságot szervez télére

Akár ilyen baj is lehet belőle



Így, augusztus 20-a után az 
ünnepségeken részt véve, 

vagy a televízióból követve 
az eseményeket feleleve-
níthettük az ismereteinket 
Szent Istvánról. 

Ezért ebben az írásomban nem 
is a jelentőségét méltatom, hanem 
inkább olyan dolgokat próbálok le-
írni, amelyek kevésbé ismertek.

Istvánt 1000. december 25-én 
koronázták meg Esztergomban. 
A koronát II. Szilveszter pápától 
kapta, melyet a pécsváradi apát, 
Asztrik hozott el Rómából. Így ol-
vashatjuk ezt a legtöbb történelem-
könyvben, azonban a nagy király 
uralkodása kezdetéről igen sok a 
feltételezés. Vannak források, me-
lyek nem is 1000. decemberére, 
hanem 1001. január elsejére, illet-
ve 1001. augusztus 24-re teszik a 
koronázás napját. 

Azt sem tudjuk pontosan, miért 
éppen Rómát választották Bizánc-
cal szemben. Igaz, ha elgondolko-
dunk, akkor láthatjuk, hogy tény-
leg jóval több indok szól Róma 
mellett. A pécsváradi apáttal el-
lentétben pedig vannak források, 
amelyek mást jelölnek meg sze-
mélyként, aki Rómából elhozta a 
koronát. Ezek a feltételezések vagy 
forrásértelmezések nem csökken-
tenek a történelem, vagy István 
jelentőségén. 

Az írott forrás kevés ebből az 
időszakból és a meglévő is sok 
esetben homályos. István ábrázo-
lásának is sok variációját ismerjük, 
de csak egyetlen egy van, melyet 
hitelesnek tekinthetünk. Ez a ko-
ronázási paláston látható, melyet 
1031-ben ajándékozott István ki-
rály és Gizella királyné az épülő 
székesfehérvári Nagyboldogasz-
szony székesegyháznak, és való-
jában misemondó ruhának készült. 
A kalocsai király fejet pedig igaz, 
hogy többen Szent István képmá-
sával azonosítják, de ez semmi-
képpen nem lehet hiteles, hiszen az 
ábrázolás XIII. századi és vannak 
feltételezések, melyek lehetségessé 
teszik, hogy a templom bejáratát 
díszítő valamelyik bibliai király 
feje volt a faragvány. Így ez az áb-
rázolás is bizonytalan.

A képes krónika szerint Imre 
herceg halála után István Vazulért 
küldött egy követett, hogy hozza 
el őt hozzá, mert meg akarja koro-
názni. Erről értesült Gizella és az 
uralkodásra alkalmatlanná tette Va-
zult. Megvakíttatta és fülébe forró 

ólmot öntetett. Ezzel szemben a 
német források e történetet úgy ír-
ják le, hogy István nagybátyja fiát 
Vazult megvakíttatta, mert a trónra 
tört. Miért alakulhatott át később a 
történetírás? Miért közölt később 
más adatokat? Ha megnézzük az 
Árpád háziak családfáját, akkor 
láthatjuk, hogy I. Endrétől minden 
Árpádházi királyunk Vazultól szár-
mazott. Ez, belegondolva érdekes 
családtörténeti alapot kölcsönöz-
hetett a későbbi királyainknak, hi-
szen hirdetve és követve az istváni 
örökséget, egy olyan őssel „büsz-
kélkedhettek” aki sikertelen me-
rényletet követett el István ellen és 
ezért megbüntette őt a király. 

Szent István legendájában is ol-
vashatunk király elleni merénylet-
ről, ahol a merénylő lelepleződött. 
A király „hogy pedig az utódok-
nak okulására legyenek és tanulják 
meg uraikat a legnagyobb tisztelet-
tel tisztelni, látásuktól őket meg-
fosztotta, ártó kezüket levágatta”. 
A merényletek oka nemcsak a trón-
ra való törés, hanem az az ősi kazár 
szokás is lehetett, mely szerint a 
fejedelmeket negyven éves ural-
kodás után feláldozták, így adva 
teret az új és tetterős vezetőnek. 
A sok személyét érintő bizony-
talanság mellett tettei bizonyítják 
a nagyságát. Az államalapítónk 
1038. augusztus 15-én halt meg. 
Szentté 1083. augusztus 20-án 
avatták. 1818-tól Ferenc császár 

engedélyezte a Szent Jobb ünne-
pélyes körülhordozását. A Magyar 
Országgyűlés döntése értelmében 
1991-től augusztus 20-a a Magyar 
Köztársaság hivatalos ünnepe lett. 
Az ország történelmében ennek az 
ünnepnek a jelentősége óriási. Ek-
kor emlékezünk a Szent Királyra, 

aki lerakta hazánk alapjait. Igaz, 
1949-től Istvánra mint Szent Ki-
rályra nem igen emlékeztek, illet-
ve nem emlékezhettünk. Az ünnep 
átlényegült az alkotmány és az új 
kenyér ünnepévé. De ez már egy 
másik történet.

Molnár Zoltán

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVI. évfolyam 7. szám l 2012. augusztus
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Erősebb bajnokság, 
szerényebb célokkal

Összefogás Cellspan 
Kupa a Városnapon

Arany és ezüst Bökönyből

A 2011/12-es bajnokságban 
a balkányi futballcsapat 

a 4. helyen végzett, amit 
egy sportorvosi tévedés kö-
vetkeztében jogosulatlan 
játék miatt a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Labda-
rúgó Szövetség 20 büntető 
pont levonásával sújtott. Az 
ügy nem folytatódott tovább, 
mert a csapat bent maradt a 
megyei első osztályban. 

A mi álláspontunk az volt és 
most is az, hogy nem játszott jo-
gosulatlanul a játékos – mondta el 
Dán Ferenc, a csapat mindenese. 
A csapat szerepléséről elmondta: 
A tavalyi bajnokságban a negye-
dik hely elérését tűztük ki célul, ez 
meg is lett. 

Az 1912/13-as bajnokság az el-
múlt tíz év legerősebb bajnoksága 
lesz, mert az NB III-ból négy csa-
pat is alászállt, és a megyei első 
osztályban indul. Kemecse nem 
vállalta az NB III-at és ők is a 
megyei első osztályban indulnak. 
A mezőnyben nagyon sok csapat 
rendelkezi NB III-as múlttal, ami 
azt jelenti, hogy nagyon erős baj-
nokság elé nézünk. Kemecse, Tu-
zsér, Tiszalök, Kótaj, amelyik évek 
óta NB III-as csapat volt, igaz, 
Balkány is nemrég esett ki, aztán 
ott van Nagykálló, ők évek hosszú 

során át az NB III-ban szerepeltek. 
Úgy halljuk, hogy most nagyon 
megerősítette a keretét, Kemecse 
szintén erős csapattal vág neki a 
bajnokságnak. Próbáltunk mi is 
ezeknek a követelményeknek meg-
felelni. Igazoltunk is néhány játé-
kost, igaz mentek is el tőlünk. 

Elment Krizsanovszki András 
kapus Gávavencsellőre, Nagy Ist-
ván és Gégény Zoltán Szakolyba 
igazolt, Bodai Norbert munkahelyi 
elfoglaltság miatt hagyta abba, Gi-
lányi Miklós Geszterédre igazolt, 
igaz, ő az előző bajnokságban nem 
játszott nálunk. Jött Szabó Péter, ő 
Nagyiványból tért vissza hozzánk, 
Nagy István Felsőtárkányból, Szi-
lágyi Balázs Tiszakanyárról, Sütő 
Ottó Teremről, ő a kapus posztot 
erősíti Fülep Olivér Tiszalökről ér-
kezett. 

A felkészülés során több edző-
meccset játszottunk. Nyíradonnyal 
két meccset vívtunk, mindkettőt 
megnyertük, Tiszaújvárostól kikap-
tunk, Tarpát megvertük, a Birivel 
játszott kupameccset 3:1-re nyer-
tük, Bökönyben viszont szintén 
kupameccsen kikaptunk 3:1-re. 

Úgy érzem, hogy a csapat az 
előző bajnoksághoz képest minő-
ségében egy kicsit jobb lett, mivel 
azonban a bajnokság erősebb lesz, 
így a vezetőség azt várja el a csa-
pattól, hogy az első tíz között vé-
gezzünk. Az átszervezések miatt a 
tizedik helytől lefelé már veszélyes 
zónának számít, kiesés vagy osztá-
lyozó is lehet belőle.

A bajnokság elején Fucsovics 
Péter irányítja a csapatot, mert Far-
kas Béla edzőt egy nyilatkozata 
miatt a szövetség október 31-ig 
eltiltotta.

A támogatók köre nem válto-
zott, az önkormányzatnak és a vál-
lalkozóknak köszönjük az eddigi 
támogatást és reméljük továbbra 
is segítik a csapatot, hogy minél 
eredményesebben szerepeljen a 
megyei első osztályban. 

Szeptember 8-án, a város-
nap alkalmából nemzetkö-

zi birkózóversenyt rendeznek 
Balkányban, a tornacsar-
nokban, amelynek több mint 
kétszáz résztvevője lesz - tá-
jékoztatott Farkas László, a 
birkózó szakosztály vezetője. 

Elmondta: Nyolc országból 
hívtunk meg csapatokat. Azok a 
csapatok lesznek itt, ahová mi is 
járunk. Legfőképp Olaszország-
ból, de jönnek a környező orszá-
gokból, Kárpátaljáról, Szlovákiá-
ból, Erdélyből várunk népesebb 
csapatokat. Ezen kívül a birkózó 
szövetség segítségével a délvidé-
kieket – Szerbiát, Horvátországot 
és Szlovéniát - is meghívtuk. Első 
osztályos kortól 15 éves korig min-
den korcsoportban lesznek verse-
nyek. A tornacsarnokban három 
szőnyegen rendezzük a versenyt, 
reggel kilenckor szeretnénk kez-
deni, mert egy szőnyegre így is 
hetven birkózó jut. Délután fél 
négyig szeretnénk lefolytatni a ver-
senyeket, mert alpolgármester úr 
minden résztvevőt meghívott egy 
tóparti partira, háromszáz embert 
fog vendégül látni.  

Most Baskón vannak birkózóink, 
ahová olimpiai élménybeszámoló-
ra ellátogatott hozzájuk Hegedüs 
Csaba, a két szövetségi kapitány, 
illetve Lőrincz Tamás.

Egy városnapon volt már birkó-
zóbajnokság Balkányban, de ilyen 
nagy volumenű most lesz először. 
A versenynek az Összefogás ne-
vet adtuk, hogy a volt magyar 
területeken élők összetartozását, a 
barátságot jelképezzük, erősítsük 

ezzel is. A külföldi csapatokat már 
csütörtökre várjuk, pénteken egy 
kirándulást tervezünk nekik, hogy 
ismerkedjenek környékünkkel, ha-
zánkkal, s ezzel is még szorosabbá 
fűzzük kapcsolatunkat. Szép ered-
ményeket várunk a balkányi bir-
kózóktól, különösen a két Pásztor 
fiútól. Richard legutóbb Bököny-
ben nyert versenyt, előtte az or-
szágos bajnokságon ért el második 
helyezést. 

Jelentős részt vállalt megrende-
zésében az önkormányzat, a Cells-
pan Kft., ők a legnagyobb támoga-
tóink. Ők vettek nekünk szerelést, 
ők finanszírozzák külföldi útjain-
kat, illetve azokat az edzőtáboro-
kat, ahol részt veszünk.

Szeretnénk, ha minél többen el-
jönnének megnézni, milyen ügye-
sek gyermekeink. A szövetségtől 
Gáspár Tamás főtitkár urat, Lázár 
János urat, a megyei szövetség 
elnökét, az országos szövetség al-
elnökét várjuk a versenyre. 

Bökönyben rendezték meg azt a 
nemzetközi szabadfogású utánpótlás 
birkózóversenyt, melyen közel száz 
versenyző küzdött meg egymással. A 
seregszemlén feltűntek Észak-kelet 
Magyarország ifjú reménységei mel-
lett az olaszországi Chiavari városának 
tehetségei is. Megyénket a Balkányi Se 
és természetesen a házigazda Bököny 
fiataljai képviselték. Részt vett a ver-
senyen Lázár János, a Magyar Birkózó 
Szövetség alelnöke, a MOB tagja. 

A Diák II. 29 kilogrammosok kö-
zött a második helyen Gilányi Alex 
végzett.

A Diák I. korcsoport 29 kilogrammo-
sok versenyében Pásztor Richárd állha-
tott a dobogó legmagasabb fokára. 

István, az államalapító

Immár kilencedik alkalom-
mal kerül megrendezésre 

városnapunk. Az évről-évre 
hagyományossá vált prog-
ramok mellett most két 
nagyobb volumenű prog-
rammal nyitnánk városunk 
napját. 

A reggeli órában megszólalnak 
a tűzoltó autók szirénái a sport-
pályán. A Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság és a Megyei 
Tűzoltó Szövetség együttesen 
rendezi meg a Megyei Önkén-
tes, Önkormányzati és Létesít-
ményi versenyt. Városunk Bir-
kózó Egyesülete is nagyot ál-
modott. Első ízben rendezi meg 
az „Összetartozás Cellspan Kupa 
Balkány” nemzetközi utánpótlás 
birkózó gálát, 8 nemzet részvé-
telével. Az első versenyzők reg-
gel 8 órakor lépnek szőnyegre a 
sportcsarnokban. 

A lovas pályán pedig ismét 
összemérhetik erőiket lovak és 
emberek. A kulturális „élet” a 
színpadon 11 órakor veszi kezde-
tét. Fellépnek kicsik és nagyok, 
fiatalok és öregecskék, amatőrje-
ink és sztárjaink, akik táncolnak, 
zenélnek, mulattatnak. Láthatjuk 
a legújabb trendi ruhamodelleket, 
élő koncerteken dúdolhatjuk ked-
venc slágereinket, utcabáli han-
gulatot teremt majd a DJ. 

A nap sztár vendégei: az Inflag-
ranti együttes és Zoltán Erika. 
Városunk napját a tűzijáték fé-
nyeivel zárjuk. Lesz képzőmű-
vészeti kiállítás, az egészségügyi 
sátorban ingyenes szűrések, ta-
nácsadás, a gyermekek arcfestés-
sel, gyöngyfűzéssel kísérletezhet-
nek, lesz játszóház, alkotókuckó, 
íjászat.

Egésznap vásári forgatag, 
vurstli, étkesek, bazár várja az 
érdeklődőket. 

Városnap kilencedszer

Az első tízben szeretne végezni a focicsapat

Ellopták a szivattyút
Az önkormányzat vásárolt egy szivattyút, hogy a futballpályát 
ne a vezetékes vízből, hanem az ott lévő kútból tudjuk locsolni. 
Ezt a szivattyút üzembe helyezése után néhány nappal ellopták. 
Azt kérjük a lakosságtól, hogy ha valakinek felajánlják a szi-
vattyút megvételre, jelezze vagy a rendőrségnek, vagy a sport-
egyesületnek – panaszolta el Dán Ferenc.

Augusztus 20-án 
államalapító Szent 
István királyunkról 
emlékeztünk meg.
Az idén a római kato-
likus templomban 
került sor az új kenyér 
megáldására. Az öko-
menikus szertartáson 
Bakó Sándor római 
katolikus plébános 
úr köszöntötte az 
ünnepség résztvevőit, 
majd Jaczkó Sán-
dor görögkatolikus 
esperes úr ünnepi 
beszédében méltatta 
államalapító Szent 
István királyunkat. Az 
ünnepség az új kenyér 
megszentelésével 
folytatódott, majd a 
Szózat eléneklésével 
zárult.




