8

Balkányi
Beszélő

2012. január

Az Év Sportolója díjat kapta:
Pásztor László és Káplár János
D

íjátadó ünnepséget rendeztek Nyíregyházán, a
Bújtosi Sportcsarnokban
Év elején sincs uborkaszezon
a sport világában. Ilyenkor, januárban az okoz izgalmat a sportolók körében, kiket választanak az
újságírók, a szurkolók, a szakági
szövetségek az elmúlt évi szereplésük alapján az Év Sportolójának. Természetesen nem csak ők,
hanem edzőik is megkapják az
elismerést, hiszen munkájuk nélkül aligha sikerült volna megyei,
országos, vagy nemzetközi versenyeken a jó szereplés.
A tavalyi eredmények alapján az
idei Év Sportolója díjak átadásá-

ra január 13-án, Nyíregyházán, a
Bújtosi Sportcsarnokban tartották
az ünnepséget, ahol Nyíregyháza
polgármestere, a Megyei Közgyűlés alelnöke, sportvezetők köszöntötték az eredményeik alapján elismerésre érdemes sportolókat és
edzőiket.
Balkányból két fiatal sportoló
kapta meg az Év Sportolója címet:
a birkózó Pásztor László és a diszkoszvető Káplár János.
Pásztor László 2011-ben U 23
szabadfogású magyar bajnok lett az
50 kg-os súlycsoportban. Ezzel a
teljesítménnyel kivívta magának a
válogatottságot. 2011-ben a Kassán
megrendezett nemzetközi válogatott versenyen 5. helyezést ért el.
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Szenteste Balkányban
HBalkányban a városlakók
atodszor rendezték meg

előadásában a Balkányi Betlehemest, amelyet 2011 december 24-én, Szentestén
adtak elő a piactéren és a település különböző pontjain.

Az ez évi junior válogatottságért
februárban kezdődnek el a rangsor
versenyek, ahol újra kivívhatja az
indulás jogát az EB-re és a VB-re.
Mindenérdeklődő fiatalt vár a sportegyesület, aki birkózni szeretne.
Káplár János 2011-ben az ifjúsági világbajnokságon a franciaországi Lille-ben a 11. helyen végzett (a
selejtezőben a negyedik legjobbat
dobta), megnyerte a téli országos
dobóbajnokságot Szombathelyen
és a szabadtéri ifjúsági országos
bajnokságot Nyíregyházán. Ott lehetett az Európai Olimpiai Reménységek Fesztiválján (EYAF) a
törökországi Trabzonban, s korosztályos válogatott csapatviadalokon
képviselte a magyar színeket.
Kerekes László, az egyik edzője
korábban azt mondta róla: rögtön láttam, hogy nem mindennapi
képességekkel megáldott gyerek.
Kezébe adtuk a diszkoszt, és ami-

kor elfordultam, fütyülő hangot
hallottam. Körbenézek, hogy ki
fütyül, mi történt, akkor látom,
úgy dobta el a diszkoszt, hogy
fütyült a levegőben. Ilyet harminc
éve, amióta a pályán vagyok, még
nem láttam. Olyan paraméterekkel
rendelkezik, ami minden reményre
feljogosít. Hogy mi lesz a jövőben,
nem tudni, de, hogy nagyon jó képességű, az biztos. Alig kezdte el
a diszkoszvetést, Kővágó Zoltán
olimpiai ezüstérmes magyar csúcsát javította meg, aki pedig ebben
a műfajban világklasszis.
Káplár János eredményei igazolták Kerekes László jóslatát, még
ha a világbajnokságon nem is úgy
szerepelt, ahogy saját magától várta. De szorgalma és szerénysége
változatlan, az adottsága kitűnő,
így minden remény megvan arra,
hogy az eredmények sem maradnak el.

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

A misztériumjáték – mint a korábbi években – most is hatalmas
sikert aratott, ennyien – a hószállingózás, a havas eső ellenére – eddig még nem vettek részt a betlehemes játékokon.
Az előadás központi helyszíne
a piactéren felállított színpad volt,
ahol a szereplő angyalkák, pásztorok, napkeleti bölcsek, valamint
Mária és József játéka tette igazán betlehemivé a hangulatot. Az
előadók és nagy számú közönség
alkotta menet körbejárta a város
központját, így elevenítve fel a
Szent Család szálláskeresésének
viszontagságait. A főbb szerepekben a városlakók ismerősei voltak
láthatók. Mária szerepében: Madura Lászlónét, József szerepében:
Kurta Lászlót. A napkeleti bölcsek
közül: Gáspár szerepében Oláh Jánost, Menyhért szerepében Takács
Jánost, Boldizsár szerepében Teremi Lászlót láthatták a betlehemi est
résztvevői.

A lap
tartalmából
Az Év Sportolói

Káplár János és edzői/8. old.

Pásztor László a dobogón/8. old.

Köszönet és
jókívánság

Állampolgári eskü/4. old.

Ajándék
gyermekeinktől

Időseket ajándékoztak meg az
iskolások karácsonykor/5. old.

A diákönkormányzat hírei

Adventi vásár/5. old.

2

Balkányi
Beszélő

2012. január

Balkányi
Beszélő

2012. január

Hollandok az óvodákban

Itt a báli szezon
Rövid leírás
Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés,
fejfájás, rossz közérzet, az orr és a
légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az
egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz
hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti
váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek.

Előfordulás
Minden évben, késő ősztől tavaszig
találkozunk az influenzavírus által
okozott, a légutak megbetegedésével.

Okok
A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenzavírusok A
és B típusai maradtak azok, amelyek
változatlanul évről-évre a legnagyobb
számú megbetegedést okozzák. Az
influenza A és B vírusok állandó változása és ennek következménye, hogy
egy adott évben átvészelt influenzafertőzés vagy védőoltás eredményeként kialakuló immunitás nem véd a
fertőzésektől a következő években.
Az állandó kisfokú változékonyság
mellett az influenza A vírus felületi
antigénjei teljesen ki is cserélődhetnek az emberi és állati influenza A
vírusokkal történő kettős fertőzések
kapcsán. Az ilyen genetikai kölcsönhatás eredményeként alakult ki az
influenza A vírusnak az az altípusa,
mely a fentebb említett spanyolnátha kórokozója volt, és azok az altípusok, melyek jelenleg is emberi
megbetegedéseket okoznak (H3N2 és
H1N1 altípusok). Az egyéb légúti
fertőzések kórokozóihoz hasonlóan
az influenzavírusok is a köhögéskor,
tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén
terjednek (cseppfertőzés). Az egyéb
légúti fertőzésektől azonban az influenzafertőzések általában eltérnek a
terjedés gyorsaságában. Közösségek
(pl. iskolák, munkahelyek, szociális
otthonok) tagjainak többsége eshet
ágynak egyik napról a másikra az
influenza következtében. Helyi járványok néhány nap alatt kialakulhatnak.
Országos járványok hazánkban általában januárban vagy februárban kezdődnek, és 8-10 hétig tartanak.

Tünetek, kórlefolyás
Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és egyéb légúti
megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos
tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet,
magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők. A panaszok általában a fertőződést követően 24-48
órával, hirtelen kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az első egynéhány
napban gyakori a láz, akár a 39-39,5

C fokot is elérheti. Testszerte, leginkább a háttájon és az alsó végtagban
sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás
gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli és
-mögötti fájdalommal jár, erős fény
hatására fokozódhat. A légúti tünetek
kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, torokkaparással, torokfájással,
mellkasi égő érzéssel száraz köhögéssel és orrfolyással. Később a köhögés súlyosbodhat, és köpetürítéssel
járhat. A száj és a garat kivörösödhet,
a szemek könnyeznek, a kötőhártya
enyhén begyulladhat. A betegnek, főleg gyereknek hányingere lehet, és
esetleg hányhat is. A panaszok általában 2-3 nap múlva eltűnnek, a láz
többnyire megszűnik, de előfordul,
hogy 5 napig is eltart. A bronchitis
(hörghurut) és a köhögés azonban 10
napnál hosszabb ideig is fennmaradhat, a légutak teljes gyógyulása pedig
akár 6-8 hétig is eltarthat. A gyengeség és kimerültség még napokig,
néha hetekig is fennállhat. A légutak
sejtjeiben szaporodó vírusok nemcsak
helyileg alakíthatnak ki akár közvetlenül, akár közvetve (a felülfertőző
baktériumoknak kedvező helyzetet
teremtve) súlyos elváltozást, hanem
a véráramba kerülő toxikus anyagok
révén életveszélyesen súlyosbíthatják
a már meglevő, kóros folyamatokat
(krónikus tüdő, szív és érrendszeri,
vese-, anyagcsere-betegségek és immunhiányos állapotok). Az influenza
fokozott veszélyt jelent a 60 évesnél
idősebb emberekre is a gyengült immunológiai reakciókészség miatt.
A fertőzés egyik legfontosabb szövődménye a tüdőgyulladás. Ez lehet
elsődleges, ekkor maga a vírus váltja ki, illetve másodlagos, mikor a
vírusfertőzést követően baktériumok
okozzák a gyulladásos folyamatot.
Az első esetben magas a halálozási arány, a másodlagos tüdőgyulladásnál azonban az időben elkezdett
megfelelő baktériumellenes kezelés
nagy arányban gyógyuláshoz vezet.
Az influenza okozhat ezenkívül még
izomgyulladást, idegrendszeri gyulladásokat, szívbetegeknél EKG eltéréseket, valamint gyermekek esetében
croup-szindrómát, de az alábbiakban
felsorolt szövődmények jelentősége a
tüdőgyulladáshoz képest csekély.

Kezelés
Legfontosabb az influenza kezelésében, hogy a beteg maradjon ágyban,
pihenjen, sok folyadékot igyon, és

kerülje az erőfeszítéseket. A súlyos
tüneteket mutató, de szövődménymentes betegek paracetamolt, aszpirint, ibuprofent vagy naproxent szedhetnek. A Reye-szindróma (influenza
fertőzést követően kialakuló tünetegyüttes, mely agyi elváltozásokkal
és a máj zsírosodásával jár együtt) veszélye miatt a gyerekek ne kapjanak
aszpirint: szükség esetén paracetamol
és amidazophen adása elfogadható. A
közönséges megfázásnál is alkalmazott szerek, pl. orrdugulást oldó szerek vagy az inhalálás mérsékelhetik
a tüneteket.

Megelőzés
A fertőzés megelőzésének egyetlen hatékony módja az időben elvégzett védőoltás. Az influenza elleni
oltásoknak az elsőrendű célja, hogy
egyéni védelmet nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés alapbetegségük
vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású
lehet, valamint akiknek megbetegedése és munkából való kiesése az
ország működése szempontjából nehézséget okozna. Az Egészségügyi
Világszervezet adatai szerint a vakcinatörzsek és az adott járványt okozó
törzsek kellő egyezése esetén az oltott
egészséges felnőttek 70-90%-ában bizonyulnak hatékonynak a betegség
megelőzésében. A Magyarországon
forgalomban lévő influenzavakcinák
kizárólag inaktivált vírust, vagy annak csupán egy meghatározott részét
tartalmazzák, így nem okozhatnak
influenzás megbetegedést. Valamen�nyi készítményről elmondható, hogy
csak igen ritkán lépnek fel olyan
nem kívánt mellékhatások, - mint
láz, fejfájás - melyek a vakcina beadásával összefüggésbe hozhatók.
Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az
injekció helyén) az oltottak mintegy
20%-ában jelentkeznek, de ezek a
reakciók általában enyhék és 48 órán
belül elmúlnak.
Néhány gondolat a háziorvosi
ügyeletről. Járványos időszakban fokozott nyomás nehezedik az ügyeleten dolgozókra. Számtalan alkalommal elmondtuk, hogy az ügyelet
nem meghosszabbított rendelés, de
ezt sokan nem veszik figyelembe.
Az ügyeletes orvos feladata az akut
(heveny) betegségek ellátása, pl. szívinfarktus, agyvérzés, csillapíthatatlan
hányás, fájdalom-és görcsoldóra sem
szűnő hasi fájdalom, alacsony, tüneteket okozó vércukorszint, fulladás. Baleset esetén elsőként a mentőt kell hívni. Amennyiben 12 órától
az ügyelet kezdetéig, azaz 16 óráig
sürgős orvosi segítségre lenne szüksége, hívja a 42/361-644-es vagy a
06/30-608-5001-es mobilszámot.
Több napos, hetes, hónapos (!!!) panasszal minden esetben keresse fel
háziorvosát!
Dr. Mátrai Zsolt

2rős vendégek látogatták

Vendégeink csoportról csoportra
járva nyertek betekintést egy-egy
közösség életébe. A kötetlen beszélgetés, az éneklés, verselés,

az ajándékozás, vidám hangulatot varázsolt a csoportszobákban a
felnőttre, gyerekre egyaránt. Óvodásaink az alapítványtól ajándékcsomagot kaptak, amit szívesen
fogadtak. Talán szebben megköszönni sem lehetne, mint hogy az
egyik gyermek a pipacs csoportból
tette: „Ezek olyan jó emberek!”
Köszönjük szépen az alapítvány
munkatársainak a segítségét, kedvességét, a gyerekek, szülők, dolgozók nevében.

Madura Lászlóné
Barackvirág Óvoda
óvodapedagógusa

Juhász Imréné
Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda
óvodapedagógusa

016. január 16-án isme-

meg újra óvodáinkat. A nyírmeggyesi NEEKA és a holland PortAgora alapítvány
munkatársai régi ismerősként üdvözölték gyermekeinket.

Mentős bál
február 4-én
Jótékonysági mentős bált rendez
az Országos Mentőszolgálat balkányi mentőállomása február 4-én,
szombaton a Szabolcs Vezér Oktatási Központ ebédlőjében, melyre szeretettel várnak mindenkit. A
vendégeket este 6 órától fogadják,
ezután hangzik el a köszöntő. A
műsor este 7 órakor kezdődik, a
vacsorát 8 órakor tálalják.
A felnőtt jegyek ára 3000, az
ifjúsági (7-től 14 éves korig) 1500
forint.
A jótékonysági bál bevételéből
egy, az életmentéshez nélkülözhetetlen Oxylog 2000 nevű lélegeztető gépet szeretne vásárolni a
mentőállomás.

Impresszum

Balkányi Beszélő
Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal,
4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
Tel./fax: (42)561-000
Kiadó: Balkány Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Balogh József
Tördelés: Dankó Mihály
Nyomtatás: Szendeczki Nyomda,
Nyíregyháza
ISSN 1786-531X

7

Varga István kapusra munkahelyi elfoglaltsága miatt már nem számíthat
a csapat

Új játékosok a láthatáron
Öt új játékos igazolásával erősít a focicsapat

Kzett a balkányi focicsapat
ényszerleszállással érke-

a múlt nyáron a megyei első
osztályba. Az NB III-ban nem
sikerült a korábbi jó szereplést megismételni, így landoltak egy osztállyal lejjebb, de
ez nem okozott olyan nagy
bánatot sem a város lakóinak, sem a focistáknak és a
sportvezetőknek.

Akkorra kiderült: az anyagi terheket sem bírnák viselni, hiszen
az önkormányzat sem tudott annyi
támogatást adni, amennyi a nemzeti bajnokság harmadik vonalában
szükséges lett volna, a vállalkozók sem voltak képesek nagyobbra
nyitni a pénztárcájukat, a meccsek
bevétele pedig messze nem elegendő még a pálya fenntartására,
a játékvezetők díjának kifizetésre sem. És persze sokba kerültek
a messziről, főképp Debrecenből
igazolt focisták, így őket elengedték és helyi kötődésű játékosokra
építették a csapatot.
Akkor
azt
mondta Farkas
Béla, az újonnan megszerzett
edző: ezekkel a
játékosokkal is
a mezőny első
felében, de inkább az elején lesz a csapat helye.
És a várakozás beteljesedett: a csapat a hatodik helyen zárta az őszi
szezont, igaz, hetekig tanyáztak az
első helyen is, de a végére elfáradt
a fiatalokra épített gárda, s meg
kellett elégedniük a szerényebb he-

lyezéssel is.
Most azonban
újabb lendületet
vesznek a tavaszi folytatás
előtt. Két játékosuk távozott:
Daru István védőjátékos és Varga István kapus
nélkül kezdték el a felkészülést.
Vargára munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem számíthatnak. Nyílván
nem számíthatnak az őszi szezon
közben lemorzsolódott Kiss Lászlóra és Kovács
Gergőre sem.
Ugyanakkor
terveik között
szerepelt öt új
játékos igazolása. A tárgyalásokat régebben
elkezdték, mára úgy tűnik sikerül
leigazolni Ferenczi Flóriánt Kótajból, Horváth Csabát szintén Kótajból, Napkorról Bakó Viktor
érkezik, visszatér Gégény Zoltán,
Szakolyból pedig Nagy István és
Bodai Norbert csatlakozik a balkányi csapathoz. A tervek szerint
január 28-án játsszák az első edzőmeccset.
Idő közben megtartották a korábban elmaradt vezetőségválasztást is.
A sportkör elnöke továbbra is
Obsitos Norbert
Alelnök: Farkas László
Gazdasági vezető: Szőke Attila,
A felügyelő bizottságba Sándor
Csabát, Tamás Istvánt és Bíró
Jánost választották.

Jótékonysági sportbál

Ahogyan az már megszokott, az idén sem marad el
a jótékonysági sportbál Balkányban.
Ezúttal február 25-e a kiszemelt dátum.
Az idén is a Szabolcs Vezér Oktatási Központ ebédlője
lesz a bál színhelye, ahol finom falatok, s jó műsor várja
a vendégeket. Még nem teljes a közreműködő vendégek névsora, de amint azt Obsitos Norberttől, a Sportkör
elnökétől megtudtuk: biztosa vehető, hogy Bunyós Pityu
ott lesz a vendégek között. A jótékonysági bál bevételét
természetesen sportcélokra használják fel.
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A Don-kanyar 1943. január

Tizenegy ingatlan bérelhető az önkormányzattól

Önkormányzati ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításáról döntött a város képviselő-testülete 2011. december 23-án
Ssz. Tulajdonos

megtartott ülésén. A testület a
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot bízta meg a
bérbeadás útján történő haszno-

sítással kapcsolatos eljárás lefolytatására. Az ingatlanok iránti
érdeklődők február 5-ig tehetnek
ajánlatot a hasznosításra, a bi-

hrsz.

tulajdoni hányad jogcím

terület
(ha)

művelési ág
(megjegyzés)

hasznosítás
módja

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0490

15136/25026

tulajdonos

16,2988

rét
(Nagymogyorós)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0542/19

1/1

tulajdonos

16,1880

legelő, mocsár
(Petri tanya)

bérbeadás

3.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0485/2

5601/8391

tulajdonos

12,4272

legelő

bérbeadás

4.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0790/9

1/1

tulajdonos

6,8810

L.E.

bérbeadás

5.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1666/2

1/1

tulajdonos

5,8833

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

6.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1667

1/1

tulajdonos

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

7.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0487

1066/1317

tulajdonos

2,9309

legelő

bérbeadás

8.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0481/5

1/1

tulajdonos

2,4657

szántó, rét

bérbeadás

9.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/10

1/1

tulajdonos

1,4056

rét (szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/11

1/1

tulajdonos

1,2237

rét, mocsár
(szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1190

1/1

tulajdonos

0,4084

vásártér

bérbeadás

1.
2.

10.
11.

DSajnos ma már egyre keon-kanyar, Voronyezs.

zottság február 15-ig készíti el
határozati javaslatát és terjeszti a
képviselő-testület elé határozathozatalra.

Fekvése

3

vesebbet mondanak nekünk
e szavak. Pedig a XX. század
derekán hatalmas véráldozatot követelt tőlünk a II. világháborúnak ez az időszaka.
1943. január.

Adventi hangverseny
2formátus templom adott

011. december 18-án a re-

otthont a már hagyományosnak számító adventi hangversenynek. Sajtos Sándor,
a gyülekezet lelkésze meleg
szavakkal köszöntötte a
megjelent vendégeket.
A hangverseny első felében az
alkalomhoz illő hangszeres muzsika csendült fel a zeneiskola növendékeinek előadásában és karácsonyi énekek szólaltak meg a
népi énekesek közreműködésével.
A zeneiskola műsorát kamarazenével zárta. Közreműködtek: Tímár
Alex, Gilányi Petra, Szőke Áron,
Turán Mátyás, Sopronyi Boglárka,
Nyitrai Tamara, Gilányi Flóra, Járó
Klaudia, Joó Szabina, Kovács Bianka, Ladó Gabriella, Major Rena-

tó, Oláh János, Páll Kitti, Rehócsin
Flóra, Kovács Fanni. Felkészítő
tanárok: Győri Dóra, Ladikné
Szabó Csilla, Szabó Gábor.
A hangverseny második részében a balkányi Credo Pedagógus
Kórus adott hangversenyt. Karvezető: Ladikné Szabó Csilla
A sikeresen megrendezett hangversenyen közös énekléssel a végén együtt tudott örülni és ünnepelni Balkány város népe.

A legjobb helyesírók
„A helyesírás nemzeti önazonosságunk része látható, őrizhető
jele, a nemzet összetartó kapcsa,
olyan, mint a magyar zászló vagy
a himnusz.”
(Minya Károly)

Tantárgyi versenyeink sorában
a nyelvtan- és helyesírási verseny

is lezajlott. Eredménye a harmadik
évfolyamon:
I. helyezett: Sándor Vivien, 3.
b. II. helyezett: Rényai Dorottya,
3. b és Kékesi Balázs, 3. c III.
helyezett: Kovács Bianka, 3. c és
Füzesi Bence 3. b. Gratulálunk a
dicséretes eredményhez!
Sterné Tóth Klára

A 2. Magyar Hadsereg több mint
1500 kilométerre van a mai államhatártól. Nincs megfelelő ruházata,
élelmiszere, elegendő fegyvere és
üzemanyaga. Óvatosan fogalmazva is kívánnivalókat hagyott maga
után az ellátottságuk. Az előírások
szerint 1941-ben egy dandárnak az
alábbi fegyverekkel kellett rendelkeznie. Zárójelben jegyzem meg,
hogy valójában mennyivel is rendelkeztünk. 120 géppuska (31),
240 golyószóró és géppisztoly
(108), 40 gránátvető (18), 16- 24
aknavető (4), 20 – 40 nehézpuska
(0), 16- 24 páncéltörő ágyú (4),
28 löveg (12), 4- 6 légvédelmi
ágyú (0).
1942 nyarára nőtt a tűzerőnk,
már megközelítette az 1941-es előírtakat. Igaz, hogy ez idő alatt an�nyit fejlődött a haditechnika, hogy
e fejlődés is még mindig igen elavultnak számított. A páncéltörő
ágyúink nem ütötték át a szovjet
tankok páncélzatát. Géppisztolya
pedig már minden elől harcoló
orosz katonának volt, nekünk pedig nem. Tüzérségünk még nem
volt gépvontatású. A csapatainkat
leváltó új haderők sokszor fegyvertelenül érkeztek a frontra. Előfordult olyan is, hogy egy menetszázad mindössze 30 puskával
rendelkezett.
A katonák többsége nincstelen,
paraszt, napszámos, béres. A legénység életkora 30-40 év. Mindezek tudatában ismerve a németek hozzánk állását megérthetjük,
hogy felvetődött a 2. Magyar Hadsereg katonáiban, hogy ők áldozatul vannak odadobva az ellenségnek. Tisztjeik tanítók, tanárok,
tisztviselők. Olyan emberek, akik
hivatásszerűen a néppel foglalkoztak. Az úgynevezett elit, ebben
a hadseregben nem képviseltette
magát. De nemcsak a legénység
gondolkodott el helyzetükön. Vitéz
Jány Gusztáv vezérezredes, hadseregparancsnok így fogalmazta meg
gondolatait: „Az a benyomásom,
hogy hadseregünk feladata német
egységek biztosítása. Ha fegyver
nincs, az élő tömeg szerepeljen sebességcsökkentő ütközőként.”
Elkeserítő, de Jány jól látta a
dolgokat. A felmorzsolódó 2. Magyar Hadseregnek köszönhetően
egy egész német hadseregcsoport

vonulhatott vissza sikeresen,
megmentve ez által felszerelését
és fegyvereit is. A 200 ezer fős
magyar hadsereg körülbelül 200
km-es arcvonalat védett. A Magyar
Hadsereg 200 ezer katonából és
50 ezer muszosból (munkaszolgálatosból) állt. A munkaszolgálatosok egyenruhát nem kaptak, csak
katonasapkát. Nagyobb részük
zsidókból és megbízhatatlannak
minősített emberekből állt. Őket
aknaszedésre, lövészárokásásra,
konyhai munkára alkalmazták.
Közülük csak kevesen maradtak
életben. 49-50 ezer katona esett
el, ugyanennyien megsebesültek.
A szovjet rádió bejelentéséből ismert 27-28 ezer fős hadifogolyból
pedig jelentős részük nem láthatta
többé szülőföldjét. A hősi halottak
száma a csaták után is emelkedett,
hiszen a mínusz 35 -40 fokos hideg és az éhezés továbbra is szedte
áldozatait. De sok áldozatot szedett a német szövetséges csapatok
biztosítása és nem bajtársként való
viselkedése is, melyben pajzsként
használták a magyar katonáinkat.
A német parancsnokok közül voltak olyanok is, akik a visszavonulás idején a melegedni akaró
katonáinkat kizavarták a házakból.
„Egész sorok maradtak megfagyva
a harc helyén” írta az egyik visszaemlékező.
Sokan hibáztatják Jány vezérezredest is. Jány tetteit két parancs,
a Hitleri és a hírhedté vált 1942.
december 27.-ei honvéd vezérkari
parancs („ nincs hátra, csak előre
van”) irányította. Mi játszódhatott le a vezérezredesben? Benne
a Magyar Királyi Honvédség katonatisztjében soha fel sem merült a
parancsmegtagadás és az esküszegés gondolata. Jány a feletteseitől
sem kapott semmilyen eligazítást,
illetve csak annyit, hogy a „saját
állásokat feltétlenül tartani kell.”
Ugyanakkor látta esélytelenségünket és látnia kellett már a háború
kimenetelét is. Két lehetőség körül
választhatott. Felettesei felé a feltétlen engedelmesség vagy a parancsnoksága alá beosztott katonák
legnagyobb védelme. Ő a feltétlen
engedelmességet választotta.
Molnár Zoltán
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Ajándék gyermekeinktől
Tisztelettel köszöntöm Polgármester Úr! Csatolok egy pár képet
a december 21. állampolgársági eskütételről. Isten áldását kérve munkájukra és egyben kívánunk Önnek
és családjának, a polgármesteri hivatal minden kedves munkatársának és minden balkányi lakosnak
Istentől megáldott Karácsonyt és

Szeretetben Gazdag Boldog Új
Esztendőt magam és családom nevében és azon nagykárolyiak nevében akik az Önök városában tették
le az állampolgársági esküt:
– Berei Károly és családja, Nagy
Levente és családja, özv. Nagy Erzsébet, Farkas Ottó és családja.
Tisztelettel: Berei Károly

Az alsó tagozatos gyerekek évfolyamonként sor- és váltóverseny
keretében lelkesen küzdve örvendeztették meg a Mikulást, aki megjutalmazta a résztvevőket. Az elsők
csoki tortát, a másodikak gyümölcs
tortát és a harmadik helyen végzettek tejcsoki mikulást kaptak.
Köszönet Petrovics Réti Renáta
testnevelőnek a verseny lebonyolításában végzett munkájáért. A felső
tagozatos tanulók népes csoportja
Budapesten töltötte a napot a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából.
Mikulás-kupa keretében sakk
versenyt rendeztünk.

Karácsonyi ünnepség volt a Béketelepen
„A szeretet türelmes, jóságos, a
szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr. A szeretet soha el
nem múlik.”
A Pál Apostol leveléből idézett
részlet is elhangzott 2011. december 21-én, a béke-telepi iskolában
rendezett karácsonyi ünnepségen.
Mivel már csak az alsó tagozatos
gyerekek maradtak „nálunk”, ezért
rájuk hárult az a nemes feladat,
hogy bebizonyítsák, a szeretet valóban soha el nem múlik. Szívüket,
lelküket kitették a többhetes felkészülés alatt.
A várva-várt napon, délelőtt a
folyosóra mozit varázsolt Molnár
Tibor tanár úr, és karácsonyi rajzfilmeket néztünk közösen a gyerekekkel. Ezzel a programmal hangolódtunk a délutáni eseményre.
Ebéd után hamar benépesült kis
nézőterünk. Oláh János címzetes

igazgató úr köszöntő beszéde után,
karácsonyi dallamok csendültek
fel furulyán Takács János tanító
úr irányításával. A harmadik és
negyedik osztályos tanulók karácsonyi versekkel, színdarabbal és
betlehemes játékkal is méltatták az
ünnepet. Felkészítésükben Gergely
Andrásné és Teremi László pedagógusok működtek közre.
Ünnepi összeállításunkat az első
és második osztályos kisdiákok közös műsora zárta, melyet Molnárné
Rajtik Zsuzsanna tanítónő állított
össze. Ők többek között felelevenítették a kántálás hagyományát, valamint versekkel és énekkel idézték az ünnepi hangulatot. Pásztor
Rita másodikos kisdiák Halász Judit Karácsony ünnepén című dalát
énekelte zárásként, amely osztatlan
sikert aratott.
Ezúton fejezzük ki hálánkat
Pásztor Tibornak és feleségének,
hogy az általuk felajánlott fenyőfával hozzájárultak iskolánk ünnepi
hangulatához. Köszönjük továbbá
minden vendégünknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket!
Molnárné Rajtik Zsuzsanna

K

ülönböző érdekes programok színesítették az iskolai gyermekközösség életét.
Elsőként december 6-án a
Mikulás látogatott el az iskolába.

2012. január 11-én délután a
zeneiskola vizsgahangversenyére
került sor az iskola ebédlőjében.
Az egyes tanszakok az első félév
munkájából mutattak be néhány
zeneművet.
A résztvevő szülők és hozzátartozók a sokféle hangszeren
megszólaló dallamokban gyönyör-

ködhettek. A növendékek lázas
izgalommal próbáltak helytállni,
hiszen legtöbbjük életében ez volt
az első nyilvános fellépés. Szeretettel várjuk majd év végi hangversenyünkre a tisztelt érdeklődő
szülőket és vendégeket.
Ladikné Szabó Csilla
munkaközösségvezető

Eredmények:
5–6. osztályban
1. helyezett Katona Tamás 6. b
2. helyezett Sinka György 6. b
3. helyezett Ladik Máté 5. b
7–8. osztályban
1. helyezett Szokolov Albert 8. a
2. helyezett Balázs László 7. b
3. helyezett Horváth Tamás 7. b

December 16-án adventi vásár
keretében különböző megunt játékokat, tárgyakat csere-beréltek
és árultak a gyerekek az iskola
aulájában, amely zsúfolásig meg-

telt. Az előző évhez hasonlóan újra
meghirdettük a cipős-doboz akciót,
melyhez ebben az évben a Baptista Szeretetszolgálat is csatlakozott.
Az összegyűjtött ajándékokat és
élelmiszereket becsomagolták és
eljutatták a rászoruló diákokhoz.
Közel 70 tanulónak tudtunk egy kis
örömet okozni. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülőknek és pedagógusoknak a felajánlásaikat és a
helyi Segítő kéz szolgálat együttműködő, eredményes segítségét az
akció sikeres lebonyolításához.
A karácsony előtti utolsó tanítási napon december 21-én meglepetés műsorral kedveskedtünk
tanulóinknak az iskola aulájában.
A délelőtt folyamán az alsó tagozatos osztályok tartották ünnepi
műsorukat az alsós munkaközösség szervezésében. A felsőben az
5. órában rendeztük a karácsonyi
megemlékezést. Az ünnepi hangulatot a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó szokások felidézésével
indítottuk, melyet a zeneiskolások
hangszeres és énekes bemutatója
követett. A karácsonyi köszöntő
után az osztályokat képviselő diákok olvastak fel idézeteket az
ünnepről és meggyújtották az őket
jelképező gyertyát, a szeretet lángját. A gyertyafényben fénylő fa
mellett közös énekléssel köszöntöttük az ünnepet.
Ladikné Szabó Csilla
Diákönkormányzat-vezető

Iskolánk 3. osztályos tanulói
a Szociális Gondozási Központ,
illetve a Szent Antal Szeretetotthon felkérésére nagy örömmel
ajándékozták meg településünk
időseit a karácsony, Jézus születésének napja alkalmából.
Szívvel-lélekkel készülődtek,
hogy előadhassák a megtanult
verseket, dalokat, táncot. Műsoruk mindkét alkalommal – 15-én
a József Attila Művelődési Házban és 20-án, a szeretetotthonban
– igazi karácsonyi hangulatot teremtett. A jelenlévők könnytől
csillogó, hálás tekintete, önfeledt
mosolya, méltató szavaik bizonyították, milyen meghitt pilla-

natokat szereztek számukra gyerekeink.
Közben mindannyian megtapasztalhattuk, milyen sokat tehet
hozzá az ünnephez az őszinte
egymás felé fordulás, s hogy milyen melegséget tud varázsolni a
karácsonyfa köré gyűlt közösségbe sok őszinte gyermeki szív.
Sterné Tóth Klára

Áldozatsegítő Szolgálat
www.kih.gov.hu
www.tamop.irm.gov.hu
1. Tájékoztatás bárkinek: a büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, az áldozatsegítés körében adható támogatásokról, és
egyéb (szociális, gyermekvédelmi,
egészségügyi) ellátásokról, juttatásokról.
2. Szolgáltatások bármely bűncselekmény áldozatának
●●érdekérvényesítés elősegítése:
személyre szabott felvilágosítás
és ügyintézés a bűncselekmény
kapcsán felmerülő problémák
megoldására.
●●jogi segítségnyújtás: ingyenes
ügyvédi segítség a rászoruló áldozatnak.
●●azonnali pénzügyi segély (a bűncselekményt követő öt napon
belül): lakhatási, ruházkodási,
élelmezési, utazási, gyógyászati
és kegyeleti jellegű rendkívüli
kiadások fedezésére mérlegelés
alapján adható pénzbeli támogatás.
3. Állami kárenyhítés (a bűncselekményt követő három hónapon
belül): szándékos, személy elleni
erőszakos bűncselekmények rászoruló áldozatainak nyújtott pénzbeli
támogatás.

KIM
Igazságügyi Szolgálata
A TEtt – az áldozatokért és a tettesekért programban, 9 megyében (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megye) 2011-től
új támogatások is igénybe vehetők:
1. Ingyenesen hívható, 24 órás
áldozatsegítő telefonvonal: tájékoztatás, tanácsadás, szükség
esetén a megfelelő szerv, illetve
személy segítségül hívása.
2. Önkéntes segítők: segítségnyújtás az ügyintézésben, tájékoztatás az áldozatoknak, lelki
támasz
3. Pszichológiai segítségnyújtás a
bűncselekménnyel összefüggő
lelki problémák megoldásában,
egyéni krízisintervenciós ellátás – kizárólag Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád
megyében
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.
Tel.: 42/597-678

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Ingyenesen hívható 24 ÓRÁS ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL:

06-80/225-225
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és családjának, a polgármesteri hivatal minden kedves munkatársának és minden balkányi lakosnak
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Esztendőt magam és családom nevében és azon nagykárolyiak nevében akik az Önök városában tették
le az állampolgársági esküt:
– Berei Károly és családja, Nagy
Levente és családja, özv. Nagy Erzsébet, Farkas Ottó és családja.
Tisztelettel: Berei Károly

Az alsó tagozatos gyerekek évfolyamonként sor- és váltóverseny
keretében lelkesen küzdve örvendeztették meg a Mikulást, aki megjutalmazta a résztvevőket. Az elsők
csoki tortát, a másodikak gyümölcs
tortát és a harmadik helyen végzettek tejcsoki mikulást kaptak.
Köszönet Petrovics Réti Renáta
testnevelőnek a verseny lebonyolításában végzett munkájáért. A felső
tagozatos tanulók népes csoportja
Budapesten töltötte a napot a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából.
Mikulás-kupa keretében sakk
versenyt rendeztünk.

Karácsonyi ünnepség volt a Béketelepen
„A szeretet türelmes, jóságos, a
szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr. A szeretet soha el
nem múlik.”
A Pál Apostol leveléből idézett
részlet is elhangzott 2011. december 21-én, a béke-telepi iskolában
rendezett karácsonyi ünnepségen.
Mivel már csak az alsó tagozatos
gyerekek maradtak „nálunk”, ezért
rájuk hárult az a nemes feladat,
hogy bebizonyítsák, a szeretet valóban soha el nem múlik. Szívüket,
lelküket kitették a többhetes felkészülés alatt.
A várva-várt napon, délelőtt a
folyosóra mozit varázsolt Molnár
Tibor tanár úr, és karácsonyi rajzfilmeket néztünk közösen a gyerekekkel. Ezzel a programmal hangolódtunk a délutáni eseményre.
Ebéd után hamar benépesült kis
nézőterünk. Oláh János címzetes

igazgató úr köszöntő beszéde után,
karácsonyi dallamok csendültek
fel furulyán Takács János tanító
úr irányításával. A harmadik és
negyedik osztályos tanulók karácsonyi versekkel, színdarabbal és
betlehemes játékkal is méltatták az
ünnepet. Felkészítésükben Gergely
Andrásné és Teremi László pedagógusok működtek közre.
Ünnepi összeállításunkat az első
és második osztályos kisdiákok közös műsora zárta, melyet Molnárné
Rajtik Zsuzsanna tanítónő állított
össze. Ők többek között felelevenítették a kántálás hagyományát, valamint versekkel és énekkel idézték az ünnepi hangulatot. Pásztor
Rita másodikos kisdiák Halász Judit Karácsony ünnepén című dalát
énekelte zárásként, amely osztatlan
sikert aratott.
Ezúton fejezzük ki hálánkat
Pásztor Tibornak és feleségének,
hogy az általuk felajánlott fenyőfával hozzájárultak iskolánk ünnepi
hangulatához. Köszönjük továbbá
minden vendégünknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket!
Molnárné Rajtik Zsuzsanna

K

ülönböző érdekes programok színesítették az iskolai gyermekközösség életét.
Elsőként december 6-án a
Mikulás látogatott el az iskolába.

2012. január 11-én délután a
zeneiskola vizsgahangversenyére
került sor az iskola ebédlőjében.
Az egyes tanszakok az első félév
munkájából mutattak be néhány
zeneművet.
A résztvevő szülők és hozzátartozók a sokféle hangszeren
megszólaló dallamokban gyönyör-

ködhettek. A növendékek lázas
izgalommal próbáltak helytállni,
hiszen legtöbbjük életében ez volt
az első nyilvános fellépés. Szeretettel várjuk majd év végi hangversenyünkre a tisztelt érdeklődő
szülőket és vendégeket.
Ladikné Szabó Csilla
munkaközösségvezető

Eredmények:
5–6. osztályban
1. helyezett Katona Tamás 6. b
2. helyezett Sinka György 6. b
3. helyezett Ladik Máté 5. b
7–8. osztályban
1. helyezett Szokolov Albert 8. a
2. helyezett Balázs László 7. b
3. helyezett Horváth Tamás 7. b

December 16-án adventi vásár
keretében különböző megunt játékokat, tárgyakat csere-beréltek
és árultak a gyerekek az iskola
aulájában, amely zsúfolásig meg-

telt. Az előző évhez hasonlóan újra
meghirdettük a cipős-doboz akciót,
melyhez ebben az évben a Baptista Szeretetszolgálat is csatlakozott.
Az összegyűjtött ajándékokat és
élelmiszereket becsomagolták és
eljutatták a rászoruló diákokhoz.
Közel 70 tanulónak tudtunk egy kis
örömet okozni. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülőknek és pedagógusoknak a felajánlásaikat és a
helyi Segítő kéz szolgálat együttműködő, eredményes segítségét az
akció sikeres lebonyolításához.
A karácsony előtti utolsó tanítási napon december 21-én meglepetés műsorral kedveskedtünk
tanulóinknak az iskola aulájában.
A délelőtt folyamán az alsó tagozatos osztályok tartották ünnepi
műsorukat az alsós munkaközösség szervezésében. A felsőben az
5. órában rendeztük a karácsonyi
megemlékezést. Az ünnepi hangulatot a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó szokások felidézésével
indítottuk, melyet a zeneiskolások
hangszeres és énekes bemutatója
követett. A karácsonyi köszöntő
után az osztályokat képviselő diákok olvastak fel idézeteket az
ünnepről és meggyújtották az őket
jelképező gyertyát, a szeretet lángját. A gyertyafényben fénylő fa
mellett közös énekléssel köszöntöttük az ünnepet.
Ladikné Szabó Csilla
Diákönkormányzat-vezető

Iskolánk 3. osztályos tanulói
a Szociális Gondozási Központ,
illetve a Szent Antal Szeretetotthon felkérésére nagy örömmel
ajándékozták meg településünk
időseit a karácsony, Jézus születésének napja alkalmából.
Szívvel-lélekkel készülődtek,
hogy előadhassák a megtanult
verseket, dalokat, táncot. Műsoruk mindkét alkalommal – 15-én
a József Attila Művelődési Házban és 20-án, a szeretetotthonban
– igazi karácsonyi hangulatot teremtett. A jelenlévők könnytől
csillogó, hálás tekintete, önfeledt
mosolya, méltató szavaik bizonyították, milyen meghitt pilla-

natokat szereztek számukra gyerekeink.
Közben mindannyian megtapasztalhattuk, milyen sokat tehet
hozzá az ünnephez az őszinte
egymás felé fordulás, s hogy milyen melegséget tud varázsolni a
karácsonyfa köré gyűlt közösségbe sok őszinte gyermeki szív.
Sterné Tóth Klára

Áldozatsegítő Szolgálat
www.kih.gov.hu
www.tamop.irm.gov.hu
1. Tájékoztatás bárkinek: a büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, az áldozatsegítés körében adható támogatásokról, és
egyéb (szociális, gyermekvédelmi,
egészségügyi) ellátásokról, juttatásokról.
2. Szolgáltatások bármely bűncselekmény áldozatának
●●érdekérvényesítés elősegítése:
személyre szabott felvilágosítás
és ügyintézés a bűncselekmény
kapcsán felmerülő problémák
megoldására.
●●jogi segítségnyújtás: ingyenes
ügyvédi segítség a rászoruló áldozatnak.
●●azonnali pénzügyi segély (a bűncselekményt követő öt napon
belül): lakhatási, ruházkodási,
élelmezési, utazási, gyógyászati
és kegyeleti jellegű rendkívüli
kiadások fedezésére mérlegelés
alapján adható pénzbeli támogatás.
3. Állami kárenyhítés (a bűncselekményt követő három hónapon
belül): szándékos, személy elleni
erőszakos bűncselekmények rászoruló áldozatainak nyújtott pénzbeli
támogatás.

KIM
Igazságügyi Szolgálata
A TEtt – az áldozatokért és a tettesekért programban, 9 megyében (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megye) 2011-től
új támogatások is igénybe vehetők:
1. Ingyenesen hívható, 24 órás
áldozatsegítő telefonvonal: tájékoztatás, tanácsadás, szükség
esetén a megfelelő szerv, illetve
személy segítségül hívása.
2. Önkéntes segítők: segítségnyújtás az ügyintézésben, tájékoztatás az áldozatoknak, lelki
támasz
3. Pszichológiai segítségnyújtás a
bűncselekménnyel összefüggő
lelki problémák megoldásában,
egyéni krízisintervenciós ellátás – kizárólag Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád
megyében
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.
Tel.: 42/597-678

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Ingyenesen hívható 24 ÓRÁS ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL:

06-80/225-225
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A Don-kanyar 1943. január

Tizenegy ingatlan bérelhető az önkormányzattól

Önkormányzati ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításáról döntött a város képviselő-testülete 2011. december 23-án
Ssz. Tulajdonos

megtartott ülésén. A testület a
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot bízta meg a
bérbeadás útján történő haszno-

sítással kapcsolatos eljárás lefolytatására. Az ingatlanok iránti
érdeklődők február 5-ig tehetnek
ajánlatot a hasznosításra, a bi-

hrsz.

tulajdoni hányad jogcím

terület
(ha)

művelési ág
(megjegyzés)

hasznosítás
módja

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0490

15136/25026

tulajdonos

16,2988

rét
(Nagymogyorós)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0542/19

1/1

tulajdonos

16,1880

legelő, mocsár
(Petri tanya)

bérbeadás

3.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0485/2

5601/8391

tulajdonos

12,4272

legelő

bérbeadás

4.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0790/9

1/1

tulajdonos

6,8810

L.E.

bérbeadás

5.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1666/2

1/1

tulajdonos

5,8833

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

6.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1667

1/1

tulajdonos

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

7.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0487

1066/1317

tulajdonos

2,9309

legelő

bérbeadás

8.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0481/5

1/1

tulajdonos

2,4657

szántó, rét

bérbeadás

9.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/10

1/1

tulajdonos

1,4056

rét (szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/11

1/1

tulajdonos

1,2237

rét, mocsár
(szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1190

1/1

tulajdonos

0,4084

vásártér

bérbeadás

1.
2.

10.
11.

DSajnos ma már egyre keon-kanyar, Voronyezs.

zottság február 15-ig készíti el
határozati javaslatát és terjeszti a
képviselő-testület elé határozathozatalra.

Fekvése

3

vesebbet mondanak nekünk
e szavak. Pedig a XX. század
derekán hatalmas véráldozatot követelt tőlünk a II. világháborúnak ez az időszaka.
1943. január.

Adventi hangverseny
2formátus templom adott

011. december 18-án a re-

otthont a már hagyományosnak számító adventi hangversenynek. Sajtos Sándor,
a gyülekezet lelkésze meleg
szavakkal köszöntötte a
megjelent vendégeket.
A hangverseny első felében az
alkalomhoz illő hangszeres muzsika csendült fel a zeneiskola növendékeinek előadásában és karácsonyi énekek szólaltak meg a
népi énekesek közreműködésével.
A zeneiskola műsorát kamarazenével zárta. Közreműködtek: Tímár
Alex, Gilányi Petra, Szőke Áron,
Turán Mátyás, Sopronyi Boglárka,
Nyitrai Tamara, Gilányi Flóra, Járó
Klaudia, Joó Szabina, Kovács Bianka, Ladó Gabriella, Major Rena-

tó, Oláh János, Páll Kitti, Rehócsin
Flóra, Kovács Fanni. Felkészítő
tanárok: Győri Dóra, Ladikné
Szabó Csilla, Szabó Gábor.
A hangverseny második részében a balkányi Credo Pedagógus
Kórus adott hangversenyt. Karvezető: Ladikné Szabó Csilla
A sikeresen megrendezett hangversenyen közös énekléssel a végén együtt tudott örülni és ünnepelni Balkány város népe.

A legjobb helyesírók
„A helyesírás nemzeti önazonosságunk része látható, őrizhető
jele, a nemzet összetartó kapcsa,
olyan, mint a magyar zászló vagy
a himnusz.”
(Minya Károly)

Tantárgyi versenyeink sorában
a nyelvtan- és helyesírási verseny

is lezajlott. Eredménye a harmadik
évfolyamon:
I. helyezett: Sándor Vivien, 3.
b. II. helyezett: Rényai Dorottya,
3. b és Kékesi Balázs, 3. c III.
helyezett: Kovács Bianka, 3. c és
Füzesi Bence 3. b. Gratulálunk a
dicséretes eredményhez!
Sterné Tóth Klára

A 2. Magyar Hadsereg több mint
1500 kilométerre van a mai államhatártól. Nincs megfelelő ruházata,
élelmiszere, elegendő fegyvere és
üzemanyaga. Óvatosan fogalmazva is kívánnivalókat hagyott maga
után az ellátottságuk. Az előírások
szerint 1941-ben egy dandárnak az
alábbi fegyverekkel kellett rendelkeznie. Zárójelben jegyzem meg,
hogy valójában mennyivel is rendelkeztünk. 120 géppuska (31),
240 golyószóró és géppisztoly
(108), 40 gránátvető (18), 16- 24
aknavető (4), 20 – 40 nehézpuska
(0), 16- 24 páncéltörő ágyú (4),
28 löveg (12), 4- 6 légvédelmi
ágyú (0).
1942 nyarára nőtt a tűzerőnk,
már megközelítette az 1941-es előírtakat. Igaz, hogy ez idő alatt an�nyit fejlődött a haditechnika, hogy
e fejlődés is még mindig igen elavultnak számított. A páncéltörő
ágyúink nem ütötték át a szovjet
tankok páncélzatát. Géppisztolya
pedig már minden elől harcoló
orosz katonának volt, nekünk pedig nem. Tüzérségünk még nem
volt gépvontatású. A csapatainkat
leváltó új haderők sokszor fegyvertelenül érkeztek a frontra. Előfordult olyan is, hogy egy menetszázad mindössze 30 puskával
rendelkezett.
A katonák többsége nincstelen,
paraszt, napszámos, béres. A legénység életkora 30-40 év. Mindezek tudatában ismerve a németek hozzánk állását megérthetjük,
hogy felvetődött a 2. Magyar Hadsereg katonáiban, hogy ők áldozatul vannak odadobva az ellenségnek. Tisztjeik tanítók, tanárok,
tisztviselők. Olyan emberek, akik
hivatásszerűen a néppel foglalkoztak. Az úgynevezett elit, ebben
a hadseregben nem képviseltette
magát. De nemcsak a legénység
gondolkodott el helyzetükön. Vitéz
Jány Gusztáv vezérezredes, hadseregparancsnok így fogalmazta meg
gondolatait: „Az a benyomásom,
hogy hadseregünk feladata német
egységek biztosítása. Ha fegyver
nincs, az élő tömeg szerepeljen sebességcsökkentő ütközőként.”
Elkeserítő, de Jány jól látta a
dolgokat. A felmorzsolódó 2. Magyar Hadseregnek köszönhetően
egy egész német hadseregcsoport

vonulhatott vissza sikeresen,
megmentve ez által felszerelését
és fegyvereit is. A 200 ezer fős
magyar hadsereg körülbelül 200
km-es arcvonalat védett. A Magyar
Hadsereg 200 ezer katonából és
50 ezer muszosból (munkaszolgálatosból) állt. A munkaszolgálatosok egyenruhát nem kaptak, csak
katonasapkát. Nagyobb részük
zsidókból és megbízhatatlannak
minősített emberekből állt. Őket
aknaszedésre, lövészárokásásra,
konyhai munkára alkalmazták.
Közülük csak kevesen maradtak
életben. 49-50 ezer katona esett
el, ugyanennyien megsebesültek.
A szovjet rádió bejelentéséből ismert 27-28 ezer fős hadifogolyból
pedig jelentős részük nem láthatta
többé szülőföldjét. A hősi halottak
száma a csaták után is emelkedett,
hiszen a mínusz 35 -40 fokos hideg és az éhezés továbbra is szedte
áldozatait. De sok áldozatot szedett a német szövetséges csapatok
biztosítása és nem bajtársként való
viselkedése is, melyben pajzsként
használták a magyar katonáinkat.
A német parancsnokok közül voltak olyanok is, akik a visszavonulás idején a melegedni akaró
katonáinkat kizavarták a házakból.
„Egész sorok maradtak megfagyva
a harc helyén” írta az egyik visszaemlékező.
Sokan hibáztatják Jány vezérezredest is. Jány tetteit két parancs,
a Hitleri és a hírhedté vált 1942.
december 27.-ei honvéd vezérkari
parancs („ nincs hátra, csak előre
van”) irányította. Mi játszódhatott le a vezérezredesben? Benne
a Magyar Királyi Honvédség katonatisztjében soha fel sem merült a
parancsmegtagadás és az esküszegés gondolata. Jány a feletteseitől
sem kapott semmilyen eligazítást,
illetve csak annyit, hogy a „saját
állásokat feltétlenül tartani kell.”
Ugyanakkor látta esélytelenségünket és látnia kellett már a háború
kimenetelét is. Két lehetőség körül
választhatott. Felettesei felé a feltétlen engedelmesség vagy a parancsnoksága alá beosztott katonák
legnagyobb védelme. Ő a feltétlen
engedelmességet választotta.
Molnár Zoltán
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Hollandok az óvodákban

Itt a báli szezon
Rövid leírás
Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés,
fejfájás, rossz közérzet, az orr és a
légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az
egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz
hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti
váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek.

Előfordulás
Minden évben, késő ősztől tavaszig
találkozunk az influenzavírus által
okozott, a légutak megbetegedésével.

Okok
A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenzavírusok A
és B típusai maradtak azok, amelyek
változatlanul évről-évre a legnagyobb
számú megbetegedést okozzák. Az
influenza A és B vírusok állandó változása és ennek következménye, hogy
egy adott évben átvészelt influenzafertőzés vagy védőoltás eredményeként kialakuló immunitás nem véd a
fertőzésektől a következő években.
Az állandó kisfokú változékonyság
mellett az influenza A vírus felületi
antigénjei teljesen ki is cserélődhetnek az emberi és állati influenza A
vírusokkal történő kettős fertőzések
kapcsán. Az ilyen genetikai kölcsönhatás eredményeként alakult ki az
influenza A vírusnak az az altípusa,
mely a fentebb említett spanyolnátha kórokozója volt, és azok az altípusok, melyek jelenleg is emberi
megbetegedéseket okoznak (H3N2 és
H1N1 altípusok). Az egyéb légúti
fertőzések kórokozóihoz hasonlóan
az influenzavírusok is a köhögéskor,
tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén
terjednek (cseppfertőzés). Az egyéb
légúti fertőzésektől azonban az influenzafertőzések általában eltérnek a
terjedés gyorsaságában. Közösségek
(pl. iskolák, munkahelyek, szociális
otthonok) tagjainak többsége eshet
ágynak egyik napról a másikra az
influenza következtében. Helyi járványok néhány nap alatt kialakulhatnak.
Országos járványok hazánkban általában januárban vagy februárban kezdődnek, és 8-10 hétig tartanak.

Tünetek, kórlefolyás
Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és egyéb légúti
megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos
tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet,
magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők. A panaszok általában a fertőződést követően 24-48
órával, hirtelen kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az első egynéhány
napban gyakori a láz, akár a 39-39,5

C fokot is elérheti. Testszerte, leginkább a háttájon és az alsó végtagban
sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás
gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli és
-mögötti fájdalommal jár, erős fény
hatására fokozódhat. A légúti tünetek
kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, torokkaparással, torokfájással,
mellkasi égő érzéssel száraz köhögéssel és orrfolyással. Később a köhögés súlyosbodhat, és köpetürítéssel
járhat. A száj és a garat kivörösödhet,
a szemek könnyeznek, a kötőhártya
enyhén begyulladhat. A betegnek, főleg gyereknek hányingere lehet, és
esetleg hányhat is. A panaszok általában 2-3 nap múlva eltűnnek, a láz
többnyire megszűnik, de előfordul,
hogy 5 napig is eltart. A bronchitis
(hörghurut) és a köhögés azonban 10
napnál hosszabb ideig is fennmaradhat, a légutak teljes gyógyulása pedig
akár 6-8 hétig is eltarthat. A gyengeség és kimerültség még napokig,
néha hetekig is fennállhat. A légutak
sejtjeiben szaporodó vírusok nemcsak
helyileg alakíthatnak ki akár közvetlenül, akár közvetve (a felülfertőző
baktériumoknak kedvező helyzetet
teremtve) súlyos elváltozást, hanem
a véráramba kerülő toxikus anyagok
révén életveszélyesen súlyosbíthatják
a már meglevő, kóros folyamatokat
(krónikus tüdő, szív és érrendszeri,
vese-, anyagcsere-betegségek és immunhiányos állapotok). Az influenza
fokozott veszélyt jelent a 60 évesnél
idősebb emberekre is a gyengült immunológiai reakciókészség miatt.
A fertőzés egyik legfontosabb szövődménye a tüdőgyulladás. Ez lehet
elsődleges, ekkor maga a vírus váltja ki, illetve másodlagos, mikor a
vírusfertőzést követően baktériumok
okozzák a gyulladásos folyamatot.
Az első esetben magas a halálozási arány, a másodlagos tüdőgyulladásnál azonban az időben elkezdett
megfelelő baktériumellenes kezelés
nagy arányban gyógyuláshoz vezet.
Az influenza okozhat ezenkívül még
izomgyulladást, idegrendszeri gyulladásokat, szívbetegeknél EKG eltéréseket, valamint gyermekek esetében
croup-szindrómát, de az alábbiakban
felsorolt szövődmények jelentősége a
tüdőgyulladáshoz képest csekély.

Kezelés
Legfontosabb az influenza kezelésében, hogy a beteg maradjon ágyban,
pihenjen, sok folyadékot igyon, és

kerülje az erőfeszítéseket. A súlyos
tüneteket mutató, de szövődménymentes betegek paracetamolt, aszpirint, ibuprofent vagy naproxent szedhetnek. A Reye-szindróma (influenza
fertőzést követően kialakuló tünetegyüttes, mely agyi elváltozásokkal
és a máj zsírosodásával jár együtt) veszélye miatt a gyerekek ne kapjanak
aszpirint: szükség esetén paracetamol
és amidazophen adása elfogadható. A
közönséges megfázásnál is alkalmazott szerek, pl. orrdugulást oldó szerek vagy az inhalálás mérsékelhetik
a tüneteket.

Megelőzés
A fertőzés megelőzésének egyetlen hatékony módja az időben elvégzett védőoltás. Az influenza elleni
oltásoknak az elsőrendű célja, hogy
egyéni védelmet nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés alapbetegségük
vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású
lehet, valamint akiknek megbetegedése és munkából való kiesése az
ország működése szempontjából nehézséget okozna. Az Egészségügyi
Világszervezet adatai szerint a vakcinatörzsek és az adott járványt okozó
törzsek kellő egyezése esetén az oltott
egészséges felnőttek 70-90%-ában bizonyulnak hatékonynak a betegség
megelőzésében. A Magyarországon
forgalomban lévő influenzavakcinák
kizárólag inaktivált vírust, vagy annak csupán egy meghatározott részét
tartalmazzák, így nem okozhatnak
influenzás megbetegedést. Valamen�nyi készítményről elmondható, hogy
csak igen ritkán lépnek fel olyan
nem kívánt mellékhatások, - mint
láz, fejfájás - melyek a vakcina beadásával összefüggésbe hozhatók.
Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az
injekció helyén) az oltottak mintegy
20%-ában jelentkeznek, de ezek a
reakciók általában enyhék és 48 órán
belül elmúlnak.
Néhány gondolat a háziorvosi
ügyeletről. Járványos időszakban fokozott nyomás nehezedik az ügyeleten dolgozókra. Számtalan alkalommal elmondtuk, hogy az ügyelet
nem meghosszabbított rendelés, de
ezt sokan nem veszik figyelembe.
Az ügyeletes orvos feladata az akut
(heveny) betegségek ellátása, pl. szívinfarktus, agyvérzés, csillapíthatatlan
hányás, fájdalom-és görcsoldóra sem
szűnő hasi fájdalom, alacsony, tüneteket okozó vércukorszint, fulladás. Baleset esetén elsőként a mentőt kell hívni. Amennyiben 12 órától
az ügyelet kezdetéig, azaz 16 óráig
sürgős orvosi segítségre lenne szüksége, hívja a 42/361-644-es vagy a
06/30-608-5001-es mobilszámot.
Több napos, hetes, hónapos (!!!) panasszal minden esetben keresse fel
háziorvosát!
Dr. Mátrai Zsolt

2rős vendégek látogatták

Vendégeink csoportról csoportra
járva nyertek betekintést egy-egy
közösség életébe. A kötetlen beszélgetés, az éneklés, verselés,

az ajándékozás, vidám hangulatot varázsolt a csoportszobákban a
felnőttre, gyerekre egyaránt. Óvodásaink az alapítványtól ajándékcsomagot kaptak, amit szívesen
fogadtak. Talán szebben megköszönni sem lehetne, mint hogy az
egyik gyermek a pipacs csoportból
tette: „Ezek olyan jó emberek!”
Köszönjük szépen az alapítvány
munkatársainak a segítségét, kedvességét, a gyerekek, szülők, dolgozók nevében.

Madura Lászlóné
Barackvirág Óvoda
óvodapedagógusa

Juhász Imréné
Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda
óvodapedagógusa

016. január 16-án isme-

meg újra óvodáinkat. A nyírmeggyesi NEEKA és a holland PortAgora alapítvány
munkatársai régi ismerősként üdvözölték gyermekeinket.

Mentős bál
február 4-én
Jótékonysági mentős bált rendez
az Országos Mentőszolgálat balkányi mentőállomása február 4-én,
szombaton a Szabolcs Vezér Oktatási Központ ebédlőjében, melyre szeretettel várnak mindenkit. A
vendégeket este 6 órától fogadják,
ezután hangzik el a köszöntő. A
műsor este 7 órakor kezdődik, a
vacsorát 8 órakor tálalják.
A felnőtt jegyek ára 3000, az
ifjúsági (7-től 14 éves korig) 1500
forint.
A jótékonysági bál bevételéből
egy, az életmentéshez nélkülözhetetlen Oxylog 2000 nevű lélegeztető gépet szeretne vásárolni a
mentőállomás.
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Varga István kapusra munkahelyi elfoglaltsága miatt már nem számíthat
a csapat

Új játékosok a láthatáron
Öt új játékos igazolásával erősít a focicsapat

Kzett a balkányi focicsapat
ényszerleszállással érke-

a múlt nyáron a megyei első
osztályba. Az NB III-ban nem
sikerült a korábbi jó szereplést megismételni, így landoltak egy osztállyal lejjebb, de
ez nem okozott olyan nagy
bánatot sem a város lakóinak, sem a focistáknak és a
sportvezetőknek.

Akkorra kiderült: az anyagi terheket sem bírnák viselni, hiszen
az önkormányzat sem tudott annyi
támogatást adni, amennyi a nemzeti bajnokság harmadik vonalában
szükséges lett volna, a vállalkozók sem voltak képesek nagyobbra
nyitni a pénztárcájukat, a meccsek
bevétele pedig messze nem elegendő még a pálya fenntartására,
a játékvezetők díjának kifizetésre sem. És persze sokba kerültek
a messziről, főképp Debrecenből
igazolt focisták, így őket elengedték és helyi kötődésű játékosokra
építették a csapatot.
Akkor
azt
mondta Farkas
Béla, az újonnan megszerzett
edző: ezekkel a
játékosokkal is
a mezőny első
felében, de inkább az elején lesz a csapat helye.
És a várakozás beteljesedett: a csapat a hatodik helyen zárta az őszi
szezont, igaz, hetekig tanyáztak az
első helyen is, de a végére elfáradt
a fiatalokra épített gárda, s meg
kellett elégedniük a szerényebb he-

lyezéssel is.
Most azonban
újabb lendületet
vesznek a tavaszi folytatás
előtt. Két játékosuk távozott:
Daru István védőjátékos és Varga István kapus
nélkül kezdték el a felkészülést.
Vargára munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem számíthatnak. Nyílván
nem számíthatnak az őszi szezon
közben lemorzsolódott Kiss Lászlóra és Kovács
Gergőre sem.
Ugyanakkor
terveik között
szerepelt öt új
játékos igazolása. A tárgyalásokat régebben
elkezdték, mára úgy tűnik sikerül
leigazolni Ferenczi Flóriánt Kótajból, Horváth Csabát szintén Kótajból, Napkorról Bakó Viktor
érkezik, visszatér Gégény Zoltán,
Szakolyból pedig Nagy István és
Bodai Norbert csatlakozik a balkányi csapathoz. A tervek szerint
január 28-án játsszák az első edzőmeccset.
Idő közben megtartották a korábban elmaradt vezetőségválasztást is.
A sportkör elnöke továbbra is
Obsitos Norbert
Alelnök: Farkas László
Gazdasági vezető: Szőke Attila,
A felügyelő bizottságba Sándor
Csabát, Tamás Istvánt és Bíró
Jánost választották.

Jótékonysági sportbál

Ahogyan az már megszokott, az idén sem marad el
a jótékonysági sportbál Balkányban.
Ezúttal február 25-e a kiszemelt dátum.
Az idén is a Szabolcs Vezér Oktatási Központ ebédlője
lesz a bál színhelye, ahol finom falatok, s jó műsor várja
a vendégeket. Még nem teljes a közreműködő vendégek névsora, de amint azt Obsitos Norberttől, a Sportkör
elnökétől megtudtuk: biztosa vehető, hogy Bunyós Pityu
ott lesz a vendégek között. A jótékonysági bál bevételét
természetesen sportcélokra használják fel.
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Az Év Sportolója díjat kapta:
Pásztor László és Káplár János
D

íjátadó ünnepséget rendeztek Nyíregyházán, a
Bújtosi Sportcsarnokban
Év elején sincs uborkaszezon
a sport világában. Ilyenkor, januárban az okoz izgalmat a sportolók körében, kiket választanak az
újságírók, a szurkolók, a szakági
szövetségek az elmúlt évi szereplésük alapján az Év Sportolójának. Természetesen nem csak ők,
hanem edzőik is megkapják az
elismerést, hiszen munkájuk nélkül aligha sikerült volna megyei,
országos, vagy nemzetközi versenyeken a jó szereplés.
A tavalyi eredmények alapján az
idei Év Sportolója díjak átadásá-

ra január 13-án, Nyíregyházán, a
Bújtosi Sportcsarnokban tartották
az ünnepséget, ahol Nyíregyháza
polgármestere, a Megyei Közgyűlés alelnöke, sportvezetők köszöntötték az eredményeik alapján elismerésre érdemes sportolókat és
edzőiket.
Balkányból két fiatal sportoló
kapta meg az Év Sportolója címet:
a birkózó Pásztor László és a diszkoszvető Káplár János.
Pásztor László 2011-ben U 23
szabadfogású magyar bajnok lett az
50 kg-os súlycsoportban. Ezzel a
teljesítménnyel kivívta magának a
válogatottságot. 2011-ben a Kassán
megrendezett nemzetközi válogatott versenyen 5. helyezést ért el.

XVI. évfolyam 1. szám l 2012. január

Szenteste Balkányban
HBalkányban a városlakók
atodszor rendezték meg

előadásában a Balkányi Betlehemest, amelyet 2011 december 24-én, Szentestén
adtak elő a piactéren és a település különböző pontjain.

Az ez évi junior válogatottságért
februárban kezdődnek el a rangsor
versenyek, ahol újra kivívhatja az
indulás jogát az EB-re és a VB-re.
Mindenérdeklődő fiatalt vár a sportegyesület, aki birkózni szeretne.
Káplár János 2011-ben az ifjúsági világbajnokságon a franciaországi Lille-ben a 11. helyen végzett (a
selejtezőben a negyedik legjobbat
dobta), megnyerte a téli országos
dobóbajnokságot Szombathelyen
és a szabadtéri ifjúsági országos
bajnokságot Nyíregyházán. Ott lehetett az Európai Olimpiai Reménységek Fesztiválján (EYAF) a
törökországi Trabzonban, s korosztályos válogatott csapatviadalokon
képviselte a magyar színeket.
Kerekes László, az egyik edzője
korábban azt mondta róla: rögtön láttam, hogy nem mindennapi
képességekkel megáldott gyerek.
Kezébe adtuk a diszkoszt, és ami-

kor elfordultam, fütyülő hangot
hallottam. Körbenézek, hogy ki
fütyül, mi történt, akkor látom,
úgy dobta el a diszkoszt, hogy
fütyült a levegőben. Ilyet harminc
éve, amióta a pályán vagyok, még
nem láttam. Olyan paraméterekkel
rendelkezik, ami minden reményre
feljogosít. Hogy mi lesz a jövőben,
nem tudni, de, hogy nagyon jó képességű, az biztos. Alig kezdte el
a diszkoszvetést, Kővágó Zoltán
olimpiai ezüstérmes magyar csúcsát javította meg, aki pedig ebben
a műfajban világklasszis.
Káplár János eredményei igazolták Kerekes László jóslatát, még
ha a világbajnokságon nem is úgy
szerepelt, ahogy saját magától várta. De szorgalma és szerénysége
változatlan, az adottsága kitűnő,
így minden remény megvan arra,
hogy az eredmények sem maradnak el.

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

A misztériumjáték – mint a korábbi években – most is hatalmas
sikert aratott, ennyien – a hószállingózás, a havas eső ellenére – eddig még nem vettek részt a betlehemes játékokon.
Az előadás központi helyszíne
a piactéren felállított színpad volt,
ahol a szereplő angyalkák, pásztorok, napkeleti bölcsek, valamint
Mária és József játéka tette igazán betlehemivé a hangulatot. Az
előadók és nagy számú közönség
alkotta menet körbejárta a város
központját, így elevenítve fel a
Szent Család szálláskeresésének
viszontagságait. A főbb szerepekben a városlakók ismerősei voltak
láthatók. Mária szerepében: Madura Lászlónét, József szerepében:
Kurta Lászlót. A napkeleti bölcsek
közül: Gáspár szerepében Oláh Jánost, Menyhért szerepében Takács
Jánost, Boldizsár szerepében Teremi Lászlót láthatták a betlehemi est
résztvevői.

A lap
tartalmából
Az Év Sportolói

Káplár János és edzői/8. old.

Pásztor László a dobogón/8. old.

Köszönet és
jókívánság

Állampolgári eskü/4. old.

Ajándék
gyermekeinktől

Időseket ajándékoztak meg az
iskolások karácsonykor/5. old.

A diákönkormányzat hírei

Adventi vásár/5. old.

