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Új edző irányítja a focicsapatot
Degyszerre döntött a vis�-

án Ferenc és Tóth Zoltán

szavonulás mellett, miközben új játékosok érkeztek.

A balkányiakra rájár a rúd. A
megyei első osztályú futballcsapat
az előző évadban a negyedik helyet bukta el – húsz pont levonás
miatt. A pontlevonást az aktuális
idényben sem úszta meg a gárda,
amely eltiltás következtében Farkas Béla edzőt is „elvesztette”.
Mindazonáltal prímán indított a
társaság, a nagyhalászi pontszerzés után a Mátészalkát egy ötössel
küldte haza. Aztán Nyírkarászban
megcsúszott az együttes: a 6–2-es
zakót kiheverve „vegyes felvágott”
eredményeket produkált, így a nem
éppen biztonságot adó tizedik helyen kötött ki.
– A szereplésünk lehetett volna
kicsivel jobb, itt főként az elért helyezésre gondolok, a szerzett pontok száma ugyanis nem tragikus,
két sikeres mérkőzéssel akár jelentősen is előremozdulhatunk a tabellán, a baj csak az, hogy mindez
fordítva is igaz – vont gyorsmérleget, Dán Ferenc, aki az utolsó két
őszi fellépésen játékos-edzőként
segített, majd bővebben is taglalta
a történteket. – Mondjuk, ez annyiban nem meglepő, hogy azt már a
rajt előtt sejtette mindenki, a bajnoki átszervezés miatt a bennmaradásért is nagyon meg kell szenvedni, ennek érdekében mindenképpen a mezőny első felében kell
végezni. Pozitívumként értékeljük,
hogy a tizenhét esztendős, abszolút

Tóth Zoltán (elöl) nem csupán csapatkapitány volt – személye összeforrt a balkányi együttessel

balkányi kötődésű, saját nevelésű
Kiss József az elmúlt fél évben
teljes mértékben beépült a csapatba, tehetségét gólokkal is igazolta.
Külön szeretném kiemelni a Mátészalka elleni mérkőzést, amelyen
talán az ősz legjobb játékát produkáltuk, míg Nyírmadán toldozva-foldozva, egy cserével küzdve
is kiharcoltuk a győzelmet: akkor
egyértelműen látszott, hogy a társaság igen is tud egymásért küzdeni. Ugyancsak jónak tartom, hogy
a hét hazai mérkőzésből ötször
nyertünk, az éllovas Kemecsétől
azt hiszem, nem szégyen kikapni,
egyedül a Gyulaháza elleni találkozó fájdalmas: egy nullra vezettünk,
mégis kikaptunk, ez nagyon nem
hiányzott. No meg a Nagyhalász és
a Rakamaz elleni döntetlenért sem
jár dicséret. Az összképhez még
hozzátenném, a keret tagjai közül
egyedüliként Vass Zoltán játszotta
végig az összes meccset.
Dán Ferenc újabb fejleményekről is beszámolt. A talán legtöbbeket érdeklő témában, az új tréner
személyéről is hírt adott.
– Fontosnak érzem kihangsúlyozni, az egyesület körül minden rendben van, amit a vezetőség
megígért, maradéktalanul teljesítette. Arról is döntés született,
korábbi játékosunk, Dobos Attila
irányítja a csapatot a folytatásban,
a cél pedig nem lehet más, mint
az első nyolcban végezni. A játékoskeretben valószínűleg lesznek
változások, miközben indulunk a
nyírbátori műfüves tornán, illetve
a Joma Kupa teremtornán, ami
remélhetőleg elősegíti a minél sikeresebb felkészülést. Köszönetet
mondunk a város vezetőségének,
a támogatóknak, hogy mellettünk
állnak, hozzájárulnak ahhoz, hogy
a balkányi futball működjön.

A Balkány megyei I. osztályú
csapatának mutatói
Az őszi fordulók után:
10. helyen végzett
Balkány
15 6 2 7 23–25 21
Hazai pályán: 7 5 – 2 15–7 15
Idegenben: 8 1 2 5 8–18 6
A házi góllövőlista
10 gólos: Vasas T. 3 gólos: Gondor
I., Vass Z. 2 gólos: Kiss J., Szabó
P. 1 gólos: Dán F., Ferenczi F., Ferenczi M.
A megyei első osztályú csapat
két, emblematikus figurája egyszerre döntött – a visszavonulás
mellett. Vagyis, szép volt, jó volt,
elég volt!
A negyvenegy éves Tóth Zoltán,
illetve harminckilenc esztendős

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja
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Megalakultak a járási tanácsok
A cél: a megyében legjobb legyen a Nagykállói Járás
Dr. Karakó László vezetésével
és 37 kormánytisztviselő foglalkoztatásával 2013. január elsején
megkezdte működését a Nagykállói Járási Hivatal.

A balkányiak leginkább akkor reménykedhettek abban, hogy gól születik,
amikor Vasas Tamás lába lövésre lendült

Dán Ferenc gyakorlatilag összeforrt a gárdával, megannyi veretes
siker aktív részesei voltak. Hogy
csak a legnagyobb diadalt említsük: a duó vállvetve küzdött egymás mellett, midőn az NB III-ban
bajnokságot nyert a legszebb napjait élő egyesület. Nyilvánvaló, távozásukkal lezárult egy szép fejezet. Mindeközben Fucsovics Péternek is csupán a hűlt helye maradt
az öltözőben. A kapus, aki az őszi
idényben a tréneri tisztséget is betöltötte, Budapesten tanul tovább.
Ugyanakkor az élet nem állt
meg, mondhatnánk a shownak
folytatódni kell! Dobos Attila személyében új játékos-edzővel vette
fel a munkát a a tizedik helyen
táborozó legénység – három friss,
de egyáltalán nem ismeretlen szerzeménnyel soraiban. A védekező
középpályásként bevethető, Bárándról érkező Szabó János, illetve
a csatárként harcba dobható Nagy
Mihály egyaránt megfordult már a
balkányi együttesben.
A támadó legutóbb a Hajdúhadház színeiben szerepelt, és mindjárt
góllal jelentkezett az I. Arany Fácán műfüves torna nyitófellépésén
– a Nagykálló ellen 1–0-ra megnyert meccsen. Ha ehhez hozzátesszük, hogy Dobos Attila számára sem ismeretlen a közeg, elvégre
ő is viselte egykoron az egylet szerelését, kijelenthető: az illetékesek
nem „vásároltak zsákbamacskát.
Egyértelműen Tóth Zoltán pótlására szemelték ki Bencsik Andrást,

őt a Nagyivántól igazolják le. Az
ötödik újonc a jobb oldali középpályásként foglalkoztatható Újfalusi Árpád ez idáig az „osztálytárs”
Nyírgyulajt segítette. Bár Vasas
Tamás „régi motorosnak” tekinthető, a balkányi szakmai stáb alighanem erősítésként értékeli, hogy – a
Nyíregyháza Spartacus NB II-es
klubja által is feltérképezett – őszi
házi gólkirály a jelek szerint marad. Olyannyira, hogy az említett
nyírbátori tornán ismét a csapat
rendelkezésére állt.

Harminc évvel a járási rendszer
megszüntetése után január 1-jével
– új szervezeti rendben és új célokkal – ismét létrejöttek a járási
hivatalok. Országosan 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi
hivatal alakult meg a fővárosi és
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként, hogy a megyeinél alacsonyabb szintű államigazgatási feladatokat ellássák. A
hivatalok elsősorban okmányirodai
feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezet- és természetvédelmi igazgatási ügyek intézését
veszik át a településektől. A járási
hivatalokon belül szakigazgatási
szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a
járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség.
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

Adventi hangverseny
2Görögkatolikus Egyház
012. december 16-án a

adott otthont a már hagyományosnak számító adventi
hangversenynek a Szabolcs
Vezér Oktatási Központ szervezésében. Jaczkó Sándor
esperes meleg szavakkal
köszöntötte a megjelent vendégeket.

Dán Ferenc személyében (balról)
ugyancsak meghatározó játékos
búcsúzik

gyében 13 járás alakult meg, ezek
közül az egyik a nagykállói, melynek illetékességi területe 8 településre (Biri, Balkány, Bököny,
Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén,
Nagykálló, Szakoly) terjed ki. A
hivatal vezetője Dr. Karakó László,
aki Gávavencsellőn él családjával.
Munkája során a közigazgatás több
szintjén is dolgozott már, jelenleg
országgyűlési képviselő. Dr. Karakó László december 17-én vehette

Elsőként – a december elején
alakult – Szent Miklós Görögkatolikus Kórus mutatkozott be a
görögkatolikusok körében jól ismert egyházi énekekkel, melyet a
zeneiskolások sokszínű, színvonalas műsora követett.
Sopronyi Boglárka köszöntője
után Balogh Csilla furulyázott zongorakísérettel.

át Budapesten a kinevezését. Ezzel
kapcsolatban elmondta: bár rövid
volt a december 17. és január 1.
közötti időszak, a lehető legjobban felkészültek az előttük álló
feladatokra. Már megismerkedett
a települések vezetőivel, illetve
azzal a 37 kormánytisztviselővel,
akikkel közösen dolgozik majd.
Dr. Karakó László történelmi pillanatnak nevezte a járások újraindulását. Mint mondta: a közigazgatás
átalakításának e mozzanatával új
szervezeti keretet kap az a munka, ahol az adófizető állampolgár
elégedettsége az első. „A munkatársaink minden tekintetben felkészültek a feladatra, nekem pedig az
lesz a dolgom, hogy a megyében
a legjobb legyen ez a járás, hiszen minden az emberekről szól.
Mi a Nagykállói Járás lakosságát
szolgáljuk a választók bizalmából.
A Kormánynak és nekem is az a
célom, hogy mind ez a legnagyobb
megelégedésükre történjen.” – fogalmazott a Nagykállói Járási Hivatal vezetője.
B.Sz. Felső tagozatosok karácsonya a SZVOK-ban
Ezt követően népi énekes növendékek Krisztus Urunknak áldott
születéséről énekeltek, melyet Szőke Áron, Oláh János és Szabó Gábor tanár úr kísért citerán. Meghitt
várakozásunkon karácsonyi dalokból álló csokrot adott elő a furulyakamara. agjai: Nyitrai Tamara, Gilányi Ivett, Madura Melinda, Ulics
Gabriella, Fejes Miksa.
A népi énekesek Betlehemről
énekeltek, melyet Kovács Fanni
és Szabó Gábor tanár úr hegedűjátéka színesített. Ezután, Ó, jöjj, ó
jöjj, Üdvözítő kezdettel karácsonyi
dalcsokor következett zongorakísérettel. Előadták: Kovács Bianka, Kovács Nikolett, Major Renátó
Mihály, Páll Kitti, Rehócsin Flóra,
Barnucz Katalin. A zeneiskolások
műsorát Ladik János Máté gitárjátéka, Gilányi Petra fuvolamuzsikája zárta zongorakísérettel.
Az iskolásokat felkészítő tanárok: Győri Dóra, Ladikné Szabó Csilla, Márton László, Szabó
Gábor. A ünnepi műsor második
részében a balkányi Credo Pedagóguskórus adott hangversenyt Ladikné Szabó Csilla karvezetésével.

Dobiból
Dobó

Átkeresztelt utcanevek

Uléséről döntött egyetcanevek átkereszte-

bek között december 19-i
ülésén Balkány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A döntés szerin t a Dobi István utca 2013. január elsejétől
Dobó István, a Fürst Sándor
utca Erdőskert, a Rózsa Ferenc
utca Rózsa, a Sallai utca Ibolya,
a Ságvári Endre utca Fő utcára, a Kilián tér Kúria tér lett. A
házszámok természetesen nem
változtak.
A döntés egy kis utánajárással párosul, ugyanis a megváltoztatott utcákban lakóknak
ki kell cseréltetni a személyi
igazolványt, a lakcímkártyát,
ezeket az okmányokat a Kormánykapuban, korábbi nevén
az Okmányirodában, Adonyi u.
2 szám alatt ki kell cserélni.
Készítik
a kormánykapuban
A TIGÁZ-zal, a TITÁSZ-szal
kötött szerződések átírásának
ügye tárgyalás alatt van, ha lesz
döntés, értesítjük a lakosságot.
A Földhivatal automatikusan
megváltoztatja az utcaneveket.
Az útleveleket, a jogosítványokat, a forgalmi engedélyeket szintén a Kormánykapuban
írják át, arról nincs információ,
hogy ezért kell-e fizetni, vagy
ingyenes lesz, mint a személyi igazolvány és lakcímkártya
átírása.
A átnevezett utcákban működő cégek bejegyzését a Cégbíróság ingyen elvégzi. A működési
engedélyeket az Önkormányzati Hivatalban automatikusan
átjavítják. A kisvállalkozók telephelyének új címre írását is a
Kormánykapuban intézik.
Az átírásokkal kapcsolatos
ügyintézés folyamatos, de az
a praktikus, ha a lakosság és
a vállalkozói szféra is minél
hamarabb elvégzi a szükséges
módosításokat.
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Képeslap a nyertes
művekből
AHáz és Városi Nyilvános

József Attila Művelődési

Könyvtár hírei

Karácsonyi rajzpályázatunkra
117 szebbnél szebb mű érkezett,
melynek zsűrizése igen nehéz feladat volt. Sok munka volt a rajzok mögött, de reméljük és bízunk
benne, hogy legalább ennyi öröm
is. Az alkotások 2 kategóriában kerültek díjazásra. (felső, alsó)
Az összes beérkezett mű digitalizálásra került és megjelent az
Művelődési Ház facebook oldalán,
mely a továbbiakban is, mint egy
virtuális kiállítás megtekinthető.
A díjazottak alkotásaiból képeslap készült, melyekkel szeretteiket, barátaikat lephették meg, s

Személyre szabott szolgáltatások
a Megye Pénzintézetétől!
Pénzügyi forgalom lebonyolítása, kedvező
számlacsomagok (ingyenes számlanyitás)

E-Banking szolgáltatás (SMS értesítés

Rugalmas megtakarítási formák
Hagyományos és korszerű hiteltermékek

NetB@nk szolgáltatás (pl. utalások, tartós
megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezés interneten
keresztül)

Befektetések (állampapírok, befektetési alapok)

FUNDAMENTA Lakáskassza (lakás

Bankkártya (POS és ATM tranzakciók)
keresztül)

számlaműveletekről, számlaforgalomról)

előtakarékosság)

SIGNÁL Vagyon-, és Életbiztosítás

6 HÓNAPIG INGYENES LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS
Tel.:42/561-068 Fax:42/561-069
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A DON, avagy emlékezés egy hadseregre

tolmácsolhatták jókívánságaikat
karácsony alkalmából. Szeretnénk
megköszönni a szülőknek, pedagógusoknak a segítséget, s természetesen köszönjük az alkotóknak.
Gratulálunk a kis „művészeknek”:
1. Rácz Panna 2. a
2. Kántor Miklós 3. b
3. Répási Nóra 3. a
S természetesen a nagyobbaknak is:
1. Joó Szabina 7. b
2. Sopronyi Boglárka 6. b
3. Nagy Márta 6. b
Ne feledkezzetek meg „LAKÓHELYEM 1000 ARCA” fotópályázatunk I. fordulójáról sem. Március
1-ig várjuk a téli fotókat.

70január 12-én a Donnál

éve immár, hogy 1943.

súlyos vereséget szenvedett
a 2. magyar hadsereg.
Ma már egyre több településünkön emlékezik a magyarság e
gyásznapra. Régen nem volt ez
így illetve nem lehetett! A hazatért katonáink nem beszélhettek a
frontról vagy a fogságról, hiszen
a nagy testvérrel, a Szovjetunióval
bármilyen múltbeli vagy jelenbeli
szembenállást hatalmas bűnnek tekintették.
A kutatók kb. 100 ezres veszteségről beszélnek. Fogságba esett
26 ezer fő, 42 ezer fő elesett, 28
ezer megsebesült. Ez a szám valamivel kevesebb, mint amennyit
régen megállapítottak. Igaz ez nem
csökkent egy elesett katona hozzátartozójának fájdalmán sem.
A 2. magyar hadsereg nehéz
feladatott kapott. Több mint 200
km-es hosszúságú szakaszt kellett
volna sikeresen védeniük, –30, –40
fokos hidegben az orosz túlerővel
szemben.

A leváltó csapatok sokszor fegyvertelenül érkeztek Magyarországról a frontra. Gyakran előfordult,
hogy egyes menetszázadok mindössze 30 puskával rendelkeztek.
Az első vonalban harcolók úgy
juthattak fegyverhez, ha az egész
kiérkező vonatról összeszedték a
puskákat. Bármikor lehetett számolni 20-30 ember halálával végelgyengülés miatt, jegyezte le Vécsey Béla alezredes.
De ha ilyenek voltak a körülményeink, akkor mit kerestünk mi
1500 km-re a hazánktól.
Trianon utáni revíziós politikánk
szinte sodort bennünket a II. világháborúba. Kállay Miklós miniszterelnöksége alatt pedig már oly
annyira körül volt zárva hazánk a
németek által, hogy ez igen kevés
politikai mozgásteret biztosított
számunkra. A németek pedig újra
és újra magyar csapatok frontra
küldését kérték a kormányunktól.
Ezt 1942 nyarának végéig sikerült
elhúzni, úgy, hogy akkor sem támadó, hanem védekező feladatokat
és partizánok felderítését vállaltuk.

A magyar hadvezetés hiába hivatkozott a magyar katonák korszerűtlen fegyverzetére, mert a németek
megígérték hadseregünk megfelelő
fegyverzetekkel való ellátását ami
persze elmaradt, illetve csak részben tettek eleget az ígéretüknek. A
legénységben az az érzés erősödött
meg, hogy ez a hadsereg a sorsára
lett bízva.
A fentiekben már említett Vécsey alezredes szerint: „a legénység
90%-a földhözragadt nincstelen”.
Vitéz Solymossy Ulászló vezérőrnagy is hasonlóan vélekedett erről:
„a legénység zömét napszámosok,
béresek, uradalmi cselédek és más
nincstelenek tették ki”.
Tudták, hogy családjukról otthon távollétükben senki sem gondoskodik. Az pedig, hogy tudtukra
adták, hogy leváltásra és hazamenetelre senki se számíthat, összeroppantotta őket.
A németek kíméletlen, durva
magatartása pedig nemcsak megalázó volt, hanem csökkentette katonáink túlélési esélyeit is.
Pajzsként használták a magyar katonákat, a magyar hadsereg biztosította visszavonulásukat, az utolsó
pillanatig kitartva, és tette lehetővé, hogy minél nagyobb számban
menekülhessenek a doni pokolból.
És mit kapott a magyar baka? A
szemtanuk visszaemlékezései szerint, visszavonulás során elvették
lovukat, szánkójukat, fegyverrel
űzték ki a házakból őket, ahova
melegedni húzódtak be, és a gépkocsivezetőt, aki nem adta át a
gépkocsiját a menekülő németeknek, azt egyszerűen agyonlőtték.
Azon, hogy milyen formában
igaz, amit a német tisztek vagy
később a kommunisták terjesztettek, hogy a magyar katonaság rendezetlen sorokban horda módjára

özönlött visszafelé, elgondolkodhatunk.
Csak képzeljük magunkat a helyükbe azoknak a felváltó csapatoknak, akiknek a német hadvezetés a megígért kézi-fegyverzetet
nem ossza ki, és meglátják a feléjük özönlő fegyveres katonákat
és tankokat. Vajon mi mit tettünk
volna?
Az első vonalban harcolók pedig csak akkor kezdtek el menekülni, amikor elfogyott az utolsó
lőszerük is. Közülük élték túl a
legkevesebben. Korszerű nehézfegyverzet, páncélelhárítás híján
katonáink a támadó orosz tankokat
csak közelharcban tudták megállítani. Így 132 orosz tankból 83-at
tudtak megsemmisíteni. De ezekről a fegyvertényekről régebben
nem lehetett beszélni, mert hősök
csak elvtársi oldalon lehettek. Illetve Nemeskürty írt a 2. magyar
hadseregről és a korról, amiben
éltek, de valahogy ő sem úgy.
Tudom, a magyar baka sem volt
szent. Mint ahogy senki nem az,
aki háborúba megy. Részt vettek
ők is kivégzéseken, megtorlásokon, gyilkoltak ők is, mint bármely
nemzet katonája. A háború szörnyű
dolog. De a többi nemzet legalább
elsiratta katonáit, emlékezik rájuk
és őrzi emléküket.
De mi nem gyászoltuk őket
1943-ban, és nem emlékezhettünk
rájuk a szocializmus alatt sem.
Valamikor azonban nekünk is meg
kell gyászolnunk őket, hiszen a
magyar sereg minden egyes elesett
katonája egy volt közülünk. A ma
még élő hozzátartozók számára is
talán jelentene egy kis megnyugvást, ha tudnák, hogy elesett édesapjukat, testvérüket, férjüket nem
feledte el a haza.
Molnár Zoltán
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Kezdődnek a kamarai választások

G

yőrffy Balázs, a Magyar
Agrárkamara átmeneti
elnöke bejelentette: az Átmeneti Elnökség elfogadta
a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter is
jóváhagyott.

A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21. között,
a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén.
A törvény által előírt határidőig
közel 200 ezer leendő tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való
részvételre.

ELŐZMÉNYEK
Az Országgyűlés a 2012. évi
CXXVI. törvényben rendelkezett
az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél szélesebb bázison
megalakuló új köztestület kiterjed
a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a
mezőgazdaság, az élelmiszeripar,
az agráripar és a vidékfejlesztési
minden piaci szereplője - az őstermelőktől a nagyvállalatokig,
a termelőktől a kereskedőkig. A
jogalkotó célja: erős, egységes és
korszerű köztestületet létrehozni
a magyar agrárium támogatására,
versenyképességének erősítésére
és érdekeinek hatékony védelmére.
A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választá-

sokat követően, legkésőbb 2013.
március 31-ig kell megalakulnia.
Küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják, az „1
tag – 1 szavazat” elve alapján. A
jelenlegi megyei agrárkamarák a
megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak
az egységes országos kamarába.
A vidékfejlesztési miniszter a
2013. február 1–21. közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek
előkészítéséért és lebonyolításáért
a Magyar Agrárkamara 20 tagú
Átmeneti Elnöksége a felelős.

VÁLASZTÓI
NÉVJEGYZÉK
A választói névjegyzékre a
törvény szerint azok a tagságra
kötelezettek kerülhettek fel, akik

2012. november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5.000,Ft-os egyszeri regisztrációs díjat.
Ennek közel 200 000 leendő tag
tett határidőig érvényesen eleget,
és szerzett ezáltal jogot a kamarai
választásokon való részvételre.
(A kamarai tagság természetesen alanyi jogon automatikusan
jár azon tagságra kötelezettek számára is, akik november 30-ig nem
regisztráltak. A bejelentkezési lehetőség továbbra is folyamatosan
él a kamara honlapján, azonban a
2013-as választásokon való részvételre nézve a november 30-i
határidő jogvesztő volt.)
A regisztrációs adatok ellenőrzése és a megfelelő adategyeztetések elvégzése után az Átmeneti Elnökség 2013. január 9-i
ülésén elfogadta a 2013-as választások választói névjegyzékét,
és megállapította a megyénként
megválasztható kamarai küldöttek számát. 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet fognak megválasztani február 1-21.
között. A névjegyzék a törvény
szerint nyilvános, és 2013. január
18-tól megtekinthető a Magyar
Agrárkamara székhelyén. A választói névjegyzékre felkerültek
valamint a megválasztható kamarai küldöttek megoszlása megyénkénti bontásban elérhető az
Agrárkamara honlapján (www.
agrarkamara.hu).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttválasztó szavazás időpontja és
helyszíne a Nagykálló járáshoz tartozó településeken.
Dátum

Idő

Település Cím

2013. február 8. 8–17 óra Nagykálló

Helyszín

Polgármesteri
4320 Nagykálló,
Hivatal (HázasságKállai Kettős tér 1.
kötő terem)

Kedves Fiatalok!
A „Támasz-Pont” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
2013. májusában újra Ki mit tud? tehetségkutató rendezvényt szervez,
melyre várjuk a 12–29 év közötti, Balkány és környékén élő fiatalok
jelentkezését!
Érdeklődni: Somogyi Arnoldné, 4233 Balkány, Kossuth u. 1-3.
Telefonon: 06/30-676-36-35, E-mail: uton.somogyine@gmail.com

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

Az Átmeneti Elnökség január
25-ig levélben értesíti a választókat, illetve azokat is, akik valamilyen okból (téves, érvénytelen
vagy valótlan adatok megadása
miatt) nem kerültek fel a választói
névjegyzékre. Ez utóbbiak február 5-ig jogorvoslatért folyamodhatnak az Országos Kamarai Választási Bizottsághoz.
A voksolás listás rendszerű
lesz, azaz a megyei küldött-jelölteket tartalmazó listákra lehet
szavazni. Jelöltlista állítására az
országos ágazati érdekképviseleti
szervezetek és azok országos szövetségei jogosultak (közös lista
is állítható). A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat
2013. január 21-én kell leadniuk
a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy
kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különböző
ágazatok érdekeinek arányos képviselete biztosított legyen.
A megyei küldöttválasztásokat
február 1–15. között, megyénként
több meghirdetett időpontban és
helyszínen, közjegyző jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik
meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én
minden megyében pótszavazást
tartanak, ahol viszont már csak
a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.
A megyei küldöttek megválasztását követően az egyes megyékben az országos küldöttválasztó közgyűlésekre 2013. március
9-én, az új nemzeti agrárkamara
alakuló országos közgyűlésére
pedig 2013. március 28-án kerül
majd sor.
A választásokkal kapcsolatos
kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos
választási ügyfélszolgálatát a
06-80/911-078-as zöld számon,
illetve írhatnak a valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.
Az agrárkamara Átmeneti Elnöksége felhívja a választásra jogosult leendő tagok figyelmét,
hogy minél többen éljenek szavazati jogukkal, ezáltal aktívan
vegyenek részt az Új Nemzeti
Agrárkamara jövőjének alakításában!
Rácz Imre, megyei átmeneti elnök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Agrárkamara

2013. január

Szenteste Balkányban
Hetedszer rendezték meg Balkányban a városlakók előadásában
a Balkányi Betlehemest, amelyet
ezúttal nem Szentestén, hanem
egy nappal korábban, december
23-án, vasárnap este adtak elő a
piactéren és a település különböző
pontjain.
A misztériumjáték – mint a korábbi években – most is hatalmas
sikert aratott.
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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.

Karácsonyi mozi

Az Integrációs Pedagógiai
Rendszer, az I.T. Magyar Cinema Kft. és Papp István képviselő
támogatásával iskolánk tanulóiújabb élménnyel gazdagodtak,amikor a nyíregyházi Cinema City
moziban megnézték Az 5 legenda
c. 3D-s, animációs filmet.
Legtöbbjük most először jutott
el moziba, ahol részük volt mindenben, ami a mozizás élményéhez hozzátartozik: izgultak, nevettek, rácsodálkoztak a 3D nyújtotta
fantasztikus világra, s mindezt az
elmaradhatatlan popcorn és kóla
mellett.
A meséből megtanulhatták:
soha nem szabad feladni, hinni
kell, bízni egymásban, mert együtt
erősek vagyunk, s ha összefogunk,
minden nehézségen sikerül túljutni. Torkosságuknak köszönhetően
pedig, hogy érdemes a kólából a
sós popcorn végére is hagyni.
Horváthné Illés Klára
Katona Zoltánné
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A szeretet ünnepe Béke-telepen
Aaz utolsó tanítási napon,
hagyományokhoz híven,

december 21-én meghitt ünnepi műsorral kedveskedtek
gyerekeink szüleiknek és a
meghívott vendégeknek.

Mentősbál
„Segíts,
hogy segíthessünk”

Az OMSZ balkányi
mentőállomása

Felsőtagozatosok karácsonya

Aelőidézve 2012. december
karácsonyi hangulatot

21-én tartottuk ünnepi műsorunkat, melyben felléptek
a zeneiskolás diákok és felkészítő tanáraik.

Név szerint: Sopronyi Boglárka,
Balogh Csilla, Dudás Dóra, Nyitrai Tamara, Gilányi Ivett, Kovács
Fanni, Szabó Gábor, Kovács Bianka, Kovács Nikolett, Major Renátó

Mihály, Pál Kitti, Rehócsin Flóra,
Ladik János Máté, Svank Barbara,
Gilányi Petra, Madura Melinda,
Gilányi Laura.
Külön köszönet illeti felkészítő
tanáraikat: Ladikné Szabó Csilla
tanárnőt, Győri Dóra tanárnőt és
Szabó Gábor tanár urat a színvonalas produkciókért.
Az ünnepi hangulatot megalapozva ezen a héten szebbnél szebb
karácsonyi képeslapok készítésén

fáradoztak tanulóink, melyek közül évfolyamonként a következő
osztályok teljesítménye volt kiemelkedő: 5. a, 6. a, 7. b, 8. a.
Az év zárásaként megrendezésre
került a már hagyománnyá vált
karácsonyi vásár, ahol a diákok
árusíthatták feleslegessé vált dolgaikat, és beszerezhették karácsonyi ajándékaikat.
Pappné Terdik Anita
D.Ö.K vezető

Háromszor is: SZVOK, Balkány!

Tanulóink sikeres szereplésükkel tovább öregbítették iskolánk
és városunk jó hírét, amikor a kálmánházi Benedek Elek Mesemondó Versenyen szinte minden díjat
elhoztak, amiért indultak.
Az I. korcsoportosok (1–2. évf.)
versenyében különdíjat kapott
Gombola Csenge Adél (2. c, Turán
Zsuzsanna).
A II. korcsoportban (3–4. évf.)
minden helyezést a mi diákjaink
nyertek meg: I. Szabó Áron Pál
(4. b, Sterné Tóth Klára). II. Rehócsin Flóra (4. c, Katona Zoltánné)
III. Kékesi Balázs (4. c) Dicséretesen szerepeltek – korosztályuk legfiatalabbjaiként – Jaksi Gergő (1.
c, Tóth Jánosné) és Trella Bence
(3. b, Demendi Anita). Gratulálunk
a szép eredményhez!
Katona Zoltánné

tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt és kedves
családját a 2013. február
9-én (szombaton)
18.00 órától megrendezésre kerülő Jótékonysági
báljára
A bál helyszíne:
Szabolcs Vezér Oktatási
Központ
Tisztelettel:
a mentőállomás dolgozói
Program:
18.00
Vendégek fogadása,
köszöntő
19.00 Műsor
20.00 Vacsora
Élőzene
Tombola
Büfé
Felnőtt belépőjegy:
3000 Ft
Ifjúsági belépőjegy:
1500 Ft
(7–14év-ig)

A zsűri-Kóder Ferencné, a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa, Lengyel
Judit, Benedek Elek dédunokája, Garay Lászlóné, nyugdíjas igazgatónő.
Rehócsin Flóra, Gombola Csenge, Szabó Áron, Jaksi Gergő, Kékesi Balázs,
Trella Bence.

Megtisztelő jelenlétére
feltétlenül számítunk!

„Az ünnep a szív legfőbb gazdasága” – mottóval küldték el meghívójukat az utolsó tanítási héten.
Az ünnep napját hosszú felkészülés előzte meg, verseket, dalokat,
színdarabokat tanultak, karácsonyi
díszeket készítettek gyerekeink a
pedagógusok irányításával.
A program ebéd után kezdődött,
melyben minden tanuló szerepelt.
Oláh János címzetes igazgató
úr köszöntő beszéde után az első
és második osztályos tanulók szerepelésével Hónapsoroló címmel
verses, zenés összeállítás hangzott
el. Majd a 4. osztályos tanulók
Kisded született címmel betlehemes játékot adtak elő. Ezután a furulyaszakkör tagjai szívmelengető
karácsonyi dallamokat szólaltattak
meg, közben elhangzott Ady Endre: karácsony című verse is. Nagy
sikert aratott a 3. osztályos tanulók
előadásában a Melyiket a kilenc
közül? című színdarab is.
Az ünnepi összeállítást a Szent
karácsony eljött című dal közös
előadása zárta.

Ünnepségünket a polgármester
úr is megtisztelte, megköszönte
munkánkat és bejglivel vendégelte
meg a résztvevőket.
Iskolánkat ebben a tanévben is
Pásztor Tiborné ajándékozta meg
fenyőfával, melyet ezúton szeretnénk megköszönni, valamint Jaksi
Sándorné szülőnek a doboz karácsonyfadíszt, melyet felajánlott.
A Görög Katolikus Egyházközség keretében működő Szent Miklós Szeretetotthon és menedékház

dolgozói gyűjtési akciót szerveztek, melynek eredményeként nemcsak a dolgozók, hanem a városlakók is ajánlottak fel játékokat és
ruhaneműt.
Nagy örömet szereztek gyerekeinknek Dévai Renáta hitoktató
és Nyitrai Lászlóné dolgozó, akik
a karácsonyi ünnepség napján játékkal lepték meg gyerekeinket.
A több kiskorú gyereket nevelő,
nehéz körülmények között élő
családokat külön személyesen is

felkeresték és ajándékcsomagban
részesítették.
Elismerésünket fejezzük ki az
ötletgazdának és köszönetünket
minden kedves támogatónak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink számára még szebb, még
örömtelibb legyen a Karácsony. IPR
pályázatunk lehetővé tette, hogy
a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek 10.000 Ft értékű ruházati
vásárlói utalványban részesüljenek.
Gergely Andrásné tanár
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Rehócsin Flóra, Gombola Csenge, Szabó Áron, Jaksi Gergő, Kékesi Balázs,
Trella Bence.

Megtisztelő jelenlétére
feltétlenül számítunk!

„Az ünnep a szív legfőbb gazdasága” – mottóval küldték el meghívójukat az utolsó tanítási héten.
Az ünnep napját hosszú felkészülés előzte meg, verseket, dalokat,
színdarabokat tanultak, karácsonyi
díszeket készítettek gyerekeink a
pedagógusok irányításával.
A program ebéd után kezdődött,
melyben minden tanuló szerepelt.
Oláh János címzetes igazgató
úr köszöntő beszéde után az első
és második osztályos tanulók szerepelésével Hónapsoroló címmel
verses, zenés összeállítás hangzott
el. Majd a 4. osztályos tanulók
Kisded született címmel betlehemes játékot adtak elő. Ezután a furulyaszakkör tagjai szívmelengető
karácsonyi dallamokat szólaltattak
meg, közben elhangzott Ady Endre: karácsony című verse is. Nagy
sikert aratott a 3. osztályos tanulók
előadásában a Melyiket a kilenc
közül? című színdarab is.
Az ünnepi összeállítást a Szent
karácsony eljött című dal közös
előadása zárta.

Ünnepségünket a polgármester
úr is megtisztelte, megköszönte
munkánkat és bejglivel vendégelte
meg a résztvevőket.
Iskolánkat ebben a tanévben is
Pásztor Tiborné ajándékozta meg
fenyőfával, melyet ezúton szeretnénk megköszönni, valamint Jaksi
Sándorné szülőnek a doboz karácsonyfadíszt, melyet felajánlott.
A Görög Katolikus Egyházközség keretében működő Szent Miklós Szeretetotthon és menedékház

dolgozói gyűjtési akciót szerveztek, melynek eredményeként nemcsak a dolgozók, hanem a városlakók is ajánlottak fel játékokat és
ruhaneműt.
Nagy örömet szereztek gyerekeinknek Dévai Renáta hitoktató
és Nyitrai Lászlóné dolgozó, akik
a karácsonyi ünnepség napján játékkal lepték meg gyerekeinket.
A több kiskorú gyereket nevelő,
nehéz körülmények között élő
családokat külön személyesen is

felkeresték és ajándékcsomagban
részesítették.
Elismerésünket fejezzük ki az
ötletgazdának és köszönetünket
minden kedves támogatónak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink számára még szebb, még
örömtelibb legyen a Karácsony. IPR
pályázatunk lehetővé tette, hogy
a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek 10.000 Ft értékű ruházati
vásárlói utalványban részesüljenek.
Gergely Andrásné tanár
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Kezdődnek a kamarai választások

G

yőrffy Balázs, a Magyar
Agrárkamara átmeneti
elnöke bejelentette: az Átmeneti Elnökség elfogadta
a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter is
jóváhagyott.

A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21. között,
a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén.
A törvény által előírt határidőig
közel 200 ezer leendő tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való
részvételre.

ELŐZMÉNYEK
Az Országgyűlés a 2012. évi
CXXVI. törvényben rendelkezett
az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél szélesebb bázison
megalakuló új köztestület kiterjed
a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a
mezőgazdaság, az élelmiszeripar,
az agráripar és a vidékfejlesztési
minden piaci szereplője - az őstermelőktől a nagyvállalatokig,
a termelőktől a kereskedőkig. A
jogalkotó célja: erős, egységes és
korszerű köztestületet létrehozni
a magyar agrárium támogatására,
versenyképességének erősítésére
és érdekeinek hatékony védelmére.
A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választá-

sokat követően, legkésőbb 2013.
március 31-ig kell megalakulnia.
Küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják, az „1
tag – 1 szavazat” elve alapján. A
jelenlegi megyei agrárkamarák a
megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak
az egységes országos kamarába.
A vidékfejlesztési miniszter a
2013. február 1–21. közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek
előkészítéséért és lebonyolításáért
a Magyar Agrárkamara 20 tagú
Átmeneti Elnöksége a felelős.

VÁLASZTÓI
NÉVJEGYZÉK
A választói névjegyzékre a
törvény szerint azok a tagságra
kötelezettek kerülhettek fel, akik

2012. november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5.000,Ft-os egyszeri regisztrációs díjat.
Ennek közel 200 000 leendő tag
tett határidőig érvényesen eleget,
és szerzett ezáltal jogot a kamarai
választásokon való részvételre.
(A kamarai tagság természetesen alanyi jogon automatikusan
jár azon tagságra kötelezettek számára is, akik november 30-ig nem
regisztráltak. A bejelentkezési lehetőség továbbra is folyamatosan
él a kamara honlapján, azonban a
2013-as választásokon való részvételre nézve a november 30-i
határidő jogvesztő volt.)
A regisztrációs adatok ellenőrzése és a megfelelő adategyeztetések elvégzése után az Átmeneti Elnökség 2013. január 9-i
ülésén elfogadta a 2013-as választások választói névjegyzékét,
és megállapította a megyénként
megválasztható kamarai küldöttek számát. 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet fognak megválasztani február 1-21.
között. A névjegyzék a törvény
szerint nyilvános, és 2013. január
18-tól megtekinthető a Magyar
Agrárkamara székhelyén. A választói névjegyzékre felkerültek
valamint a megválasztható kamarai küldöttek megoszlása megyénkénti bontásban elérhető az
Agrárkamara honlapján (www.
agrarkamara.hu).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttválasztó szavazás időpontja és
helyszíne a Nagykálló járáshoz tartozó településeken.
Dátum

Idő

Település Cím

2013. február 8. 8–17 óra Nagykálló

Helyszín

Polgármesteri
4320 Nagykálló,
Hivatal (HázasságKállai Kettős tér 1.
kötő terem)

Kedves Fiatalok!
A „Támasz-Pont” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
2013. májusában újra Ki mit tud? tehetségkutató rendezvényt szervez,
melyre várjuk a 12–29 év közötti, Balkány és környékén élő fiatalok
jelentkezését!
Érdeklődni: Somogyi Arnoldné, 4233 Balkány, Kossuth u. 1-3.
Telefonon: 06/30-676-36-35, E-mail: uton.somogyine@gmail.com

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

Az Átmeneti Elnökség január
25-ig levélben értesíti a választókat, illetve azokat is, akik valamilyen okból (téves, érvénytelen
vagy valótlan adatok megadása
miatt) nem kerültek fel a választói
névjegyzékre. Ez utóbbiak február 5-ig jogorvoslatért folyamodhatnak az Országos Kamarai Választási Bizottsághoz.
A voksolás listás rendszerű
lesz, azaz a megyei küldött-jelölteket tartalmazó listákra lehet
szavazni. Jelöltlista állítására az
országos ágazati érdekképviseleti
szervezetek és azok országos szövetségei jogosultak (közös lista
is állítható). A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat
2013. január 21-én kell leadniuk
a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy
kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különböző
ágazatok érdekeinek arányos képviselete biztosított legyen.
A megyei küldöttválasztásokat
február 1–15. között, megyénként
több meghirdetett időpontban és
helyszínen, közjegyző jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik
meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én
minden megyében pótszavazást
tartanak, ahol viszont már csak
a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.
A megyei küldöttek megválasztását követően az egyes megyékben az országos küldöttválasztó közgyűlésekre 2013. március
9-én, az új nemzeti agrárkamara
alakuló országos közgyűlésére
pedig 2013. március 28-án kerül
majd sor.
A választásokkal kapcsolatos
kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos
választási ügyfélszolgálatát a
06-80/911-078-as zöld számon,
illetve írhatnak a valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.
Az agrárkamara Átmeneti Elnöksége felhívja a választásra jogosult leendő tagok figyelmét,
hogy minél többen éljenek szavazati jogukkal, ezáltal aktívan
vegyenek részt az Új Nemzeti
Agrárkamara jövőjének alakításában!
Rácz Imre, megyei átmeneti elnök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Agrárkamara

2013. január

Szenteste Balkányban
Hetedszer rendezték meg Balkányban a városlakók előadásában
a Balkányi Betlehemest, amelyet
ezúttal nem Szentestén, hanem
egy nappal korábban, december
23-án, vasárnap este adtak elő a
piactéren és a település különböző
pontjain.
A misztériumjáték – mint a korábbi években – most is hatalmas
sikert aratott.
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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.

Karácsonyi mozi

Az Integrációs Pedagógiai
Rendszer, az I.T. Magyar Cinema Kft. és Papp István képviselő
támogatásával iskolánk tanulóiújabb élménnyel gazdagodtak,amikor a nyíregyházi Cinema City
moziban megnézték Az 5 legenda
c. 3D-s, animációs filmet.
Legtöbbjük most először jutott
el moziba, ahol részük volt mindenben, ami a mozizás élményéhez hozzátartozik: izgultak, nevettek, rácsodálkoztak a 3D nyújtotta
fantasztikus világra, s mindezt az
elmaradhatatlan popcorn és kóla
mellett.
A meséből megtanulhatták:
soha nem szabad feladni, hinni
kell, bízni egymásban, mert együtt
erősek vagyunk, s ha összefogunk,
minden nehézségen sikerül túljutni. Torkosságuknak köszönhetően
pedig, hogy érdemes a kólából a
sós popcorn végére is hagyni.
Horváthné Illés Klára
Katona Zoltánné
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Képeslap a nyertes
művekből
AHáz és Városi Nyilvános

József Attila Művelődési

Könyvtár hírei

Karácsonyi rajzpályázatunkra
117 szebbnél szebb mű érkezett,
melynek zsűrizése igen nehéz feladat volt. Sok munka volt a rajzok mögött, de reméljük és bízunk
benne, hogy legalább ennyi öröm
is. Az alkotások 2 kategóriában kerültek díjazásra. (felső, alsó)
Az összes beérkezett mű digitalizálásra került és megjelent az
Művelődési Ház facebook oldalán,
mely a továbbiakban is, mint egy
virtuális kiállítás megtekinthető.
A díjazottak alkotásaiból képeslap készült, melyekkel szeretteiket, barátaikat lephették meg, s

Személyre szabott szolgáltatások
a Megye Pénzintézetétől!
Pénzügyi forgalom lebonyolítása, kedvező
számlacsomagok (ingyenes számlanyitás)

E-Banking szolgáltatás (SMS értesítés

Rugalmas megtakarítási formák
Hagyományos és korszerű hiteltermékek

NetB@nk szolgáltatás (pl. utalások, tartós
megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezés interneten
keresztül)

Befektetések (állampapírok, befektetési alapok)

FUNDAMENTA Lakáskassza (lakás

Bankkártya (POS és ATM tranzakciók)
keresztül)

számlaműveletekről, számlaforgalomról)

előtakarékosság)

SIGNÁL Vagyon-, és Életbiztosítás

6 HÓNAPIG INGYENES LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS
Tel.:42/561-068 Fax:42/561-069
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A DON, avagy emlékezés egy hadseregre

tolmácsolhatták jókívánságaikat
karácsony alkalmából. Szeretnénk
megköszönni a szülőknek, pedagógusoknak a segítséget, s természetesen köszönjük az alkotóknak.
Gratulálunk a kis „művészeknek”:
1. Rácz Panna 2. a
2. Kántor Miklós 3. b
3. Répási Nóra 3. a
S természetesen a nagyobbaknak is:
1. Joó Szabina 7. b
2. Sopronyi Boglárka 6. b
3. Nagy Márta 6. b
Ne feledkezzetek meg „LAKÓHELYEM 1000 ARCA” fotópályázatunk I. fordulójáról sem. Március
1-ig várjuk a téli fotókat.

70január 12-én a Donnál

éve immár, hogy 1943.

súlyos vereséget szenvedett
a 2. magyar hadsereg.
Ma már egyre több településünkön emlékezik a magyarság e
gyásznapra. Régen nem volt ez
így illetve nem lehetett! A hazatért katonáink nem beszélhettek a
frontról vagy a fogságról, hiszen
a nagy testvérrel, a Szovjetunióval
bármilyen múltbeli vagy jelenbeli
szembenállást hatalmas bűnnek tekintették.
A kutatók kb. 100 ezres veszteségről beszélnek. Fogságba esett
26 ezer fő, 42 ezer fő elesett, 28
ezer megsebesült. Ez a szám valamivel kevesebb, mint amennyit
régen megállapítottak. Igaz ez nem
csökkent egy elesett katona hozzátartozójának fájdalmán sem.
A 2. magyar hadsereg nehéz
feladatott kapott. Több mint 200
km-es hosszúságú szakaszt kellett
volna sikeresen védeniük, –30, –40
fokos hidegben az orosz túlerővel
szemben.

A leváltó csapatok sokszor fegyvertelenül érkeztek Magyarországról a frontra. Gyakran előfordult,
hogy egyes menetszázadok mindössze 30 puskával rendelkeztek.
Az első vonalban harcolók úgy
juthattak fegyverhez, ha az egész
kiérkező vonatról összeszedték a
puskákat. Bármikor lehetett számolni 20-30 ember halálával végelgyengülés miatt, jegyezte le Vécsey Béla alezredes.
De ha ilyenek voltak a körülményeink, akkor mit kerestünk mi
1500 km-re a hazánktól.
Trianon utáni revíziós politikánk
szinte sodort bennünket a II. világháborúba. Kállay Miklós miniszterelnöksége alatt pedig már oly
annyira körül volt zárva hazánk a
németek által, hogy ez igen kevés
politikai mozgásteret biztosított
számunkra. A németek pedig újra
és újra magyar csapatok frontra
küldését kérték a kormányunktól.
Ezt 1942 nyarának végéig sikerült
elhúzni, úgy, hogy akkor sem támadó, hanem védekező feladatokat
és partizánok felderítését vállaltuk.

A magyar hadvezetés hiába hivatkozott a magyar katonák korszerűtlen fegyverzetére, mert a németek
megígérték hadseregünk megfelelő
fegyverzetekkel való ellátását ami
persze elmaradt, illetve csak részben tettek eleget az ígéretüknek. A
legénységben az az érzés erősödött
meg, hogy ez a hadsereg a sorsára
lett bízva.
A fentiekben már említett Vécsey alezredes szerint: „a legénység
90%-a földhözragadt nincstelen”.
Vitéz Solymossy Ulászló vezérőrnagy is hasonlóan vélekedett erről:
„a legénység zömét napszámosok,
béresek, uradalmi cselédek és más
nincstelenek tették ki”.
Tudták, hogy családjukról otthon távollétükben senki sem gondoskodik. Az pedig, hogy tudtukra
adták, hogy leváltásra és hazamenetelre senki se számíthat, összeroppantotta őket.
A németek kíméletlen, durva
magatartása pedig nemcsak megalázó volt, hanem csökkentette katonáink túlélési esélyeit is.
Pajzsként használták a magyar katonákat, a magyar hadsereg biztosította visszavonulásukat, az utolsó
pillanatig kitartva, és tette lehetővé, hogy minél nagyobb számban
menekülhessenek a doni pokolból.
És mit kapott a magyar baka? A
szemtanuk visszaemlékezései szerint, visszavonulás során elvették
lovukat, szánkójukat, fegyverrel
űzték ki a házakból őket, ahova
melegedni húzódtak be, és a gépkocsivezetőt, aki nem adta át a
gépkocsiját a menekülő németeknek, azt egyszerűen agyonlőtték.
Azon, hogy milyen formában
igaz, amit a német tisztek vagy
később a kommunisták terjesztettek, hogy a magyar katonaság rendezetlen sorokban horda módjára

özönlött visszafelé, elgondolkodhatunk.
Csak képzeljük magunkat a helyükbe azoknak a felváltó csapatoknak, akiknek a német hadvezetés a megígért kézi-fegyverzetet
nem ossza ki, és meglátják a feléjük özönlő fegyveres katonákat
és tankokat. Vajon mi mit tettünk
volna?
Az első vonalban harcolók pedig csak akkor kezdtek el menekülni, amikor elfogyott az utolsó
lőszerük is. Közülük élték túl a
legkevesebben. Korszerű nehézfegyverzet, páncélelhárítás híján
katonáink a támadó orosz tankokat
csak közelharcban tudták megállítani. Így 132 orosz tankból 83-at
tudtak megsemmisíteni. De ezekről a fegyvertényekről régebben
nem lehetett beszélni, mert hősök
csak elvtársi oldalon lehettek. Illetve Nemeskürty írt a 2. magyar
hadseregről és a korról, amiben
éltek, de valahogy ő sem úgy.
Tudom, a magyar baka sem volt
szent. Mint ahogy senki nem az,
aki háborúba megy. Részt vettek
ők is kivégzéseken, megtorlásokon, gyilkoltak ők is, mint bármely
nemzet katonája. A háború szörnyű
dolog. De a többi nemzet legalább
elsiratta katonáit, emlékezik rájuk
és őrzi emléküket.
De mi nem gyászoltuk őket
1943-ban, és nem emlékezhettünk
rájuk a szocializmus alatt sem.
Valamikor azonban nekünk is meg
kell gyászolnunk őket, hiszen a
magyar sereg minden egyes elesett
katonája egy volt közülünk. A ma
még élő hozzátartozók számára is
talán jelentene egy kis megnyugvást, ha tudnák, hogy elesett édesapjukat, testvérüket, férjüket nem
feledte el a haza.
Molnár Zoltán
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Új edző irányítja a focicsapatot
Degyszerre döntött a vis�-

án Ferenc és Tóth Zoltán

szavonulás mellett, miközben új játékosok érkeztek.

A balkányiakra rájár a rúd. A
megyei első osztályú futballcsapat
az előző évadban a negyedik helyet bukta el – húsz pont levonás
miatt. A pontlevonást az aktuális
idényben sem úszta meg a gárda,
amely eltiltás következtében Farkas Béla edzőt is „elvesztette”.
Mindazonáltal prímán indított a
társaság, a nagyhalászi pontszerzés után a Mátészalkát egy ötössel
küldte haza. Aztán Nyírkarászban
megcsúszott az együttes: a 6–2-es
zakót kiheverve „vegyes felvágott”
eredményeket produkált, így a nem
éppen biztonságot adó tizedik helyen kötött ki.
– A szereplésünk lehetett volna
kicsivel jobb, itt főként az elért helyezésre gondolok, a szerzett pontok száma ugyanis nem tragikus,
két sikeres mérkőzéssel akár jelentősen is előremozdulhatunk a tabellán, a baj csak az, hogy mindez
fordítva is igaz – vont gyorsmérleget, Dán Ferenc, aki az utolsó két
őszi fellépésen játékos-edzőként
segített, majd bővebben is taglalta
a történteket. – Mondjuk, ez annyiban nem meglepő, hogy azt már a
rajt előtt sejtette mindenki, a bajnoki átszervezés miatt a bennmaradásért is nagyon meg kell szenvedni, ennek érdekében mindenképpen a mezőny első felében kell
végezni. Pozitívumként értékeljük,
hogy a tizenhét esztendős, abszolút

Tóth Zoltán (elöl) nem csupán csapatkapitány volt – személye összeforrt a balkányi együttessel

balkányi kötődésű, saját nevelésű
Kiss József az elmúlt fél évben
teljes mértékben beépült a csapatba, tehetségét gólokkal is igazolta.
Külön szeretném kiemelni a Mátészalka elleni mérkőzést, amelyen
talán az ősz legjobb játékát produkáltuk, míg Nyírmadán toldozva-foldozva, egy cserével küzdve
is kiharcoltuk a győzelmet: akkor
egyértelműen látszott, hogy a társaság igen is tud egymásért küzdeni. Ugyancsak jónak tartom, hogy
a hét hazai mérkőzésből ötször
nyertünk, az éllovas Kemecsétől
azt hiszem, nem szégyen kikapni,
egyedül a Gyulaháza elleni találkozó fájdalmas: egy nullra vezettünk,
mégis kikaptunk, ez nagyon nem
hiányzott. No meg a Nagyhalász és
a Rakamaz elleni döntetlenért sem
jár dicséret. Az összképhez még
hozzátenném, a keret tagjai közül
egyedüliként Vass Zoltán játszotta
végig az összes meccset.
Dán Ferenc újabb fejleményekről is beszámolt. A talán legtöbbeket érdeklő témában, az új tréner
személyéről is hírt adott.
– Fontosnak érzem kihangsúlyozni, az egyesület körül minden rendben van, amit a vezetőség
megígért, maradéktalanul teljesítette. Arról is döntés született,
korábbi játékosunk, Dobos Attila
irányítja a csapatot a folytatásban,
a cél pedig nem lehet más, mint
az első nyolcban végezni. A játékoskeretben valószínűleg lesznek
változások, miközben indulunk a
nyírbátori műfüves tornán, illetve
a Joma Kupa teremtornán, ami
remélhetőleg elősegíti a minél sikeresebb felkészülést. Köszönetet
mondunk a város vezetőségének,
a támogatóknak, hogy mellettünk
állnak, hozzájárulnak ahhoz, hogy
a balkányi futball működjön.

A Balkány megyei I. osztályú
csapatának mutatói
Az őszi fordulók után:
10. helyen végzett
Balkány
15 6 2 7 23–25 21
Hazai pályán: 7 5 – 2 15–7 15
Idegenben: 8 1 2 5 8–18 6
A házi góllövőlista
10 gólos: Vasas T. 3 gólos: Gondor
I., Vass Z. 2 gólos: Kiss J., Szabó
P. 1 gólos: Dán F., Ferenczi F., Ferenczi M.
A megyei első osztályú csapat
két, emblematikus figurája egyszerre döntött – a visszavonulás
mellett. Vagyis, szép volt, jó volt,
elég volt!
A negyvenegy éves Tóth Zoltán,
illetve harminckilenc esztendős

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja
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Megalakultak a járási tanácsok
A cél: a megyében legjobb legyen a Nagykállói Járás
Dr. Karakó László vezetésével
és 37 kormánytisztviselő foglalkoztatásával 2013. január elsején
megkezdte működését a Nagykállói Járási Hivatal.

A balkányiak leginkább akkor reménykedhettek abban, hogy gól születik,
amikor Vasas Tamás lába lövésre lendült

Dán Ferenc gyakorlatilag összeforrt a gárdával, megannyi veretes
siker aktív részesei voltak. Hogy
csak a legnagyobb diadalt említsük: a duó vállvetve küzdött egymás mellett, midőn az NB III-ban
bajnokságot nyert a legszebb napjait élő egyesület. Nyilvánvaló, távozásukkal lezárult egy szép fejezet. Mindeközben Fucsovics Péternek is csupán a hűlt helye maradt
az öltözőben. A kapus, aki az őszi
idényben a tréneri tisztséget is betöltötte, Budapesten tanul tovább.
Ugyanakkor az élet nem állt
meg, mondhatnánk a shownak
folytatódni kell! Dobos Attila személyében új játékos-edzővel vette
fel a munkát a a tizedik helyen
táborozó legénység – három friss,
de egyáltalán nem ismeretlen szerzeménnyel soraiban. A védekező
középpályásként bevethető, Bárándról érkező Szabó János, illetve
a csatárként harcba dobható Nagy
Mihály egyaránt megfordult már a
balkányi együttesben.
A támadó legutóbb a Hajdúhadház színeiben szerepelt, és mindjárt
góllal jelentkezett az I. Arany Fácán műfüves torna nyitófellépésén
– a Nagykálló ellen 1–0-ra megnyert meccsen. Ha ehhez hozzátesszük, hogy Dobos Attila számára sem ismeretlen a közeg, elvégre
ő is viselte egykoron az egylet szerelését, kijelenthető: az illetékesek
nem „vásároltak zsákbamacskát.
Egyértelműen Tóth Zoltán pótlására szemelték ki Bencsik Andrást,

őt a Nagyivántól igazolják le. Az
ötödik újonc a jobb oldali középpályásként foglalkoztatható Újfalusi Árpád ez idáig az „osztálytárs”
Nyírgyulajt segítette. Bár Vasas
Tamás „régi motorosnak” tekinthető, a balkányi szakmai stáb alighanem erősítésként értékeli, hogy – a
Nyíregyháza Spartacus NB II-es
klubja által is feltérképezett – őszi
házi gólkirály a jelek szerint marad. Olyannyira, hogy az említett
nyírbátori tornán ismét a csapat
rendelkezésére állt.

Harminc évvel a járási rendszer
megszüntetése után január 1-jével
– új szervezeti rendben és új célokkal – ismét létrejöttek a járási
hivatalok. Országosan 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi
hivatal alakult meg a fővárosi és
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként, hogy a megyeinél alacsonyabb szintű államigazgatási feladatokat ellássák. A
hivatalok elsősorban okmányirodai
feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezet- és természetvédelmi igazgatási ügyek intézését
veszik át a településektől. A járási
hivatalokon belül szakigazgatási
szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a
járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség.
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

Adventi hangverseny
2Görögkatolikus Egyház
012. december 16-án a

adott otthont a már hagyományosnak számító adventi
hangversenynek a Szabolcs
Vezér Oktatási Központ szervezésében. Jaczkó Sándor
esperes meleg szavakkal
köszöntötte a megjelent vendégeket.

Dán Ferenc személyében (balról)
ugyancsak meghatározó játékos
búcsúzik

gyében 13 járás alakult meg, ezek
közül az egyik a nagykállói, melynek illetékességi területe 8 településre (Biri, Balkány, Bököny,
Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén,
Nagykálló, Szakoly) terjed ki. A
hivatal vezetője Dr. Karakó László,
aki Gávavencsellőn él családjával.
Munkája során a közigazgatás több
szintjén is dolgozott már, jelenleg
országgyűlési képviselő. Dr. Karakó László december 17-én vehette

Elsőként – a december elején
alakult – Szent Miklós Görögkatolikus Kórus mutatkozott be a
görögkatolikusok körében jól ismert egyházi énekekkel, melyet a
zeneiskolások sokszínű, színvonalas műsora követett.
Sopronyi Boglárka köszöntője
után Balogh Csilla furulyázott zongorakísérettel.

át Budapesten a kinevezését. Ezzel
kapcsolatban elmondta: bár rövid
volt a december 17. és január 1.
közötti időszak, a lehető legjobban felkészültek az előttük álló
feladatokra. Már megismerkedett
a települések vezetőivel, illetve
azzal a 37 kormánytisztviselővel,
akikkel közösen dolgozik majd.
Dr. Karakó László történelmi pillanatnak nevezte a járások újraindulását. Mint mondta: a közigazgatás
átalakításának e mozzanatával új
szervezeti keretet kap az a munka, ahol az adófizető állampolgár
elégedettsége az első. „A munkatársaink minden tekintetben felkészültek a feladatra, nekem pedig az
lesz a dolgom, hogy a megyében
a legjobb legyen ez a járás, hiszen minden az emberekről szól.
Mi a Nagykállói Járás lakosságát
szolgáljuk a választók bizalmából.
A Kormánynak és nekem is az a
célom, hogy mind ez a legnagyobb
megelégedésükre történjen.” – fogalmazott a Nagykállói Járási Hivatal vezetője.
B.Sz. Felső tagozatosok karácsonya a SZVOK-ban
Ezt követően népi énekes növendékek Krisztus Urunknak áldott
születéséről énekeltek, melyet Szőke Áron, Oláh János és Szabó Gábor tanár úr kísért citerán. Meghitt
várakozásunkon karácsonyi dalokból álló csokrot adott elő a furulyakamara. agjai: Nyitrai Tamara, Gilányi Ivett, Madura Melinda, Ulics
Gabriella, Fejes Miksa.
A népi énekesek Betlehemről
énekeltek, melyet Kovács Fanni
és Szabó Gábor tanár úr hegedűjátéka színesített. Ezután, Ó, jöjj, ó
jöjj, Üdvözítő kezdettel karácsonyi
dalcsokor következett zongorakísérettel. Előadták: Kovács Bianka, Kovács Nikolett, Major Renátó
Mihály, Páll Kitti, Rehócsin Flóra,
Barnucz Katalin. A zeneiskolások
műsorát Ladik János Máté gitárjátéka, Gilányi Petra fuvolamuzsikája zárta zongorakísérettel.
Az iskolásokat felkészítő tanárok: Győri Dóra, Ladikné Szabó Csilla, Márton László, Szabó
Gábor. A ünnepi műsor második
részében a balkányi Credo Pedagóguskórus adott hangversenyt Ladikné Szabó Csilla karvezetésével.

Dobiból
Dobó

Átkeresztelt utcanevek

Uléséről döntött egyetcanevek átkereszte-

bek között december 19-i
ülésén Balkány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A döntés szerin t a Dobi István utca 2013. január elsejétől
Dobó István, a Fürst Sándor
utca Erdőskert, a Rózsa Ferenc
utca Rózsa, a Sallai utca Ibolya,
a Ságvári Endre utca Fő utcára, a Kilián tér Kúria tér lett. A
házszámok természetesen nem
változtak.
A döntés egy kis utánajárással párosul, ugyanis a megváltoztatott utcákban lakóknak
ki kell cseréltetni a személyi
igazolványt, a lakcímkártyát,
ezeket az okmányokat a Kormánykapuban, korábbi nevén
az Okmányirodában, Adonyi u.
2 szám alatt ki kell cserélni.
Készítik
a kormánykapuban
A TIGÁZ-zal, a TITÁSZ-szal
kötött szerződések átírásának
ügye tárgyalás alatt van, ha lesz
döntés, értesítjük a lakosságot.
A Földhivatal automatikusan
megváltoztatja az utcaneveket.
Az útleveleket, a jogosítványokat, a forgalmi engedélyeket szintén a Kormánykapuban
írják át, arról nincs információ,
hogy ezért kell-e fizetni, vagy
ingyenes lesz, mint a személyi igazolvány és lakcímkártya
átírása.
A átnevezett utcákban működő cégek bejegyzését a Cégbíróság ingyen elvégzi. A működési
engedélyeket az Önkormányzati Hivatalban automatikusan
átjavítják. A kisvállalkozók telephelyének új címre írását is a
Kormánykapuban intézik.
Az átírásokkal kapcsolatos
ügyintézés folyamatos, de az
a praktikus, ha a lakosság és
a vállalkozói szféra is minél
hamarabb elvégzi a szükséges
módosításokat.

