
Megint öregebbek lettünk 
egy évvel. Nem csak mi, 

városlakók, hanem Balkány 
is, mint város.

Kilencedik alkalommal gyűlhet-
tünk össze eme nemes napon, ami-
kor városunk születésnapját ünne-
pelhetjük. Köszönet ezért Balkány 
Város Önkormányzatának, Képvi-
selőtestületének, támogatóinknak, 
a CELLSPAN Kft vezetőségének, 
a Baptista Szeretett Szolgálat mun-
katársainak, a Megyei Önkéntes 
tűzoltóságnak, a Polgár és Rend 
őreinknek, minden olyan látható és 
láthatatlan támogatónak, kultúrát 
szerető és tisztelő városlakónak, 
akik segítséget nyújtottak abban, 
hogy ez a programsorozat sikere-
sen létrejöhessen.

Ezekkel a szavakkal köszöntötte 
szeptember 8-án, a Városnapon a 
sporttelepen megjelent helybelie-
ket és a környék településeiről ér-
kezőket Solymosi Éva és Baktiné 
Sándor Csilla. 

Bejelentették, hogy a korán éb-
redők láthattak már a lovas pályán 
megrendezett fogathajtást, és Bal-
kány legerősebb embere versenyét. 
A futballpályán pedig a megye 
lánglovagjai mérték össze tudásu-
kat, és tanúsították bátorságukat. 

A városi sportcsarnokban eköz-
ben folyamatosan zajlott a Bal-

kányi Cellspan Kupa nemzetközi 
utánpótlás birkózógála

A kicsik a KENDERKÓC népi 
játszóházban próbálhatták kreati-
vitásukat, és készíthettek szebbnél 
szebb ajándékokat. 

A Támasz Pont munkatársai az 
ifjúsági sátornál várták a fiatal ér-
deklődőket, ahol betekintést nyer-
hettek az alapítvány munkájába.

Az ORIFLAME és AVON mun-
katársai Illatos sátrukban fogadták 
a szépülni vágyó hölgyeket, ahol 

szépség ápolási tanácsokkal látták 
el őket.

A Rákóczi téri patika munkatár-
sai az egészségügyi sátorban vár-
ták a látogatókat, ahol ingyenes 
egészségügyi szűrő vizsgálatokon 
vehettek részt. Vérnyomás –, vér-
cukor –, koleszterin szint méré-
sével segítenek a helyes életmód 
kialakításában.

Már több éve visszatérő progra-
mok között szerepel az íjászat. Az 
ősi magyarok veszedelmes fegy-

verével ismertettek meg minden 
bátor kicsit, és nagyot a nagykállói 
Csillagösvény Íjász

Egyesület tagjai. Az egyesület fő 
tevékenysége a tradicionális íjász 
hagyományok művelése és a hon-
foglalás kori viseletek, felszerelési 
tárgyak és harci eszközök bemuta-
tása. A művészeti sátorban Teremi 
Ferenc amatőr balkányi képzőmű-
vész kiállítása volt látható a nap 
folyamán. Ugyanabban a sátorban 
mutatta be kézzel varrott babáit 
Sebőkné Budinszki Aranka.

A nagyszínpadon délelőtt 11 óra-
kor a Roma táncegyüttesek bemu-
tatkozásával kezdődött a műsor.

2011-ben kapta a nevét a tánc-
csoport, és a kezdeti lelkesedés, 
tenni akarás, azóta sem szűnt. A 
Balkányi Fekete Gyöngyszemek 
erre a napra is glédába állították a 
hagyományos cigány tánc-és zene-
tár egy részét, melyet a legnagyobb 
szívből jövő lelkesedéssel tolmá-
csolnak itt, a Városnap színpadán. 
Az Egyesület elnöke Tonté Sándor

2012 májusában a „Támaszpont” 
Ifjúsági Információs és Tanácsadói 
Iroda KI MIT TUD tehetségkutató 
versenyt szervezett Balkányban. A 
program célja az volt, hogy a tehet-
séges ifjak megmutathassák ma-
gukat a nyilvánosságnak. Itt ért el 
második helyezést a Balkányi Fe-
kete Gyöngyszemek Hagyomány-
őrző Roma tánccsoport. 

Folytatás a 2. oldalon.

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVI. évfolyam 8. szám l 2012. szeptember
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A megyei válogatott  
nyerte a csapatversenyt
Öt ország reménységei sze-

repeltek a nagyszabású 
birkózó viadalon  

A rendkívül magas színvonalon 
megrendezett Összefogás Egy-
másért Cellspan Kupa nemzetközi 
utánpótlás birkózó versenyen öt or-
szág, húsz klubjának, kétszázötven 
tehetsége mérte össze tudását szep-
tember 8-án, a Városnapon Bal-
kányban. Horvátország, Szerbia, 

Szlovénia, Ukrajna és a házigazda 
magyarok fiataljai mutatták meg 
magukat. 

Megyénk egyesületeinek leg-
jobbjai Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Cellspan birkózó váloga-
tott színeiben léptek szőnyegre. A 
hazaiak nem vallottak szégyent, jó 
néhányan érmet szereztek, sőt Gi-
lányi Alex, Gilányi Gergő, Lovas 
János, Pásztor László és Vadász 
Richárd a dobogó legfelső fokáig 

menetelt. Ráadásul a csapatver-
senyben a szabolcsi válogatottnak 
sikerült megszereznie az első he-
lyet.

A díjakat a Magyar Birkózó Szö-
vetség vezetői, Pálosi László, Bal-
kány polgármestere, Oláh János 
alpolgármester adták át. 

A verseny előtt a fiatalok kirán-
duláson vettek részt, a versenyt kö-
vetően Oláh János alpolgármester 
látta őket vendégül. 

Ünnep nélkül szürkévé válik világunk

SzabolcS-Szatmár-bereg megyei cellSpan 
birkózó Válogatott eredményei:
Gyermek korcsoport:  
23 kg: 3. Plósz Antal. 26 kg: 2. Felföldi Szabolcs. 42 kg: 2. Kobelák Bence.
Diák II korcsoport: 
26 kg: 1. Gilányi Alex, 3. Plósz Dániel. 29 kg: 2. Seres Szabolcs.  
35 kg: 2. Bugyi Marcell, 3. Turán Márton. 50 kg: 2. Palásti Ambrus.  
58 kg: 3. Gura Zsombor.
Diák I. korcsoport: 
29 kg: 2. Pásztor Richard, 3. Horváth Tamás. 35 kg: 3. Berki Tamás.  
38 kg: 1. Vadász Richárd. 42 kg: 3. Kurucz László. 54 kg: 2. Turán Mátyás.  
69 kg: 3. Barna Csaba.
Serdülő: 38 kg: 1. Lovas János. 50 kg: 3. Horváth Máté.  
69 kg: 2. Kiss Gergő. 76 kg: 1. Gilányi Gergő.
Junior: 50 kg: 1. Pásztor László.
Csapatverseny: 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válogatott.

Népes szurkolósereg tapsolt a győzteseknek

Gilányi Alex is a dobogó legmagasabb fokára állhatott

Lázár János kitüntetést ad át 

Pásztor László ismét első díjat kapott

Nem csak az ifjúság versenyzett

Kilencedszer ünnepeltük Balkány várossá válásának napját

A színpad előtt sorban ült Bujáki Lajos és Kiss Jolán, Barna László és Horváth Katalin, Magyar Péter és Vida Mária



Szereltek, futottak, győztek 
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Mintegy félszáz csapat ver-
senyzett a városnapon a 

Megyei Tűzoltó Versenyen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tűzoltószövetség a korábbi 
évek hagyományinak megfelelően 
szeptember 8-án megrendezte az 
önkéntes és létesítményi tűzoltók 
megyei szintű versenyét, amelynek 
ezúttal Balkány adott otthont. 

A megnyitó beszédeket és az 
eligazítást követően megkezdődött 
a verseny, ahol 47 nevező csapat 
különböző kategóriákban mérhette 
össze tudását. A 800 liter/perces 
kismotorfecskendő szerelés ifjú-
sági, felnőtt és létesítményi, a Ro-
senbauer FOX kismotorfecskendő 
szerelés önkormányzati, valamint 
1300 liter/perces Honda szivaty-
tyú gyermek, ifjúsági és felnőtt 
kategóriában rajtoltak a csapatok. 
A versenyzőknek minél rövidebb 
idő alatt kellett teljesíteni a kis-

motorfecskendő, illetve a Honda 
szivattyú szerelés, valamint a 7x55 
méteres tűzoltó váltófutás verseny-
számokat.

A korábbi versenyekhez hason-
lóan ezúttal is indultak női csapa-
tok, de első alkalommal a megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság is 
indított női együttest, a Tűzről Pat-
tant Angyalok csapat tagjai a min-
dennapos edzésnek köszönhetően, 
kimagasló eredményükkel első he-
lyezést értek el kategóriájukban. A 
legtöbb díjat a szakolyi és a tisza-
dadai versenyzők vehették át.

Kitettek magukért a balkányi 
tűzoltók is. Őket és a többi csapat 
tagját Dombrádi László nyugállo-
mányú tűzoltó ezredes, a Megyei 
Tűzoltószövetség elnöke köszön-
tötte, s ő adta át a díjakat is. 

A Honda 1300 literes kategória 
fiú csapatai közül első helyen a 
balkányiak végeztek. 

A Honda szivattyú férfi verseny 
kategóriában a balkányi csapat ve-
hette át az első díjat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Tűzoltó Szövetség ajándék-
tárgyat adományozott a Balkányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
fennállásának 130. évfordulója al-
kalmából. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság emlékplakettet és emléklapot 
adományozott Pálosi Lászlónak, 

Balkány polgármesterének a ver-
seny méltó körülmények közöt-
ti megrendezésének biztosításá-
ért, szervezéséért. A polgármester 

megköszönte mindazok munkáját, 
akik sokat tettek a verseny színvo-
nalas megrendezéséért, meghívta a 
résztvevőket a városnapi ünnepség 
délutáni programjaira, majd aján-

dékot adott át Csepely Zsigmond 
ezredesnek, a Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgató-
jának. 

A Megyei Tűzoltó Szövetség 
nevében Dombrádi László nyug-
állományú ezredes mondott köszö-
netet a városnak a verseny méltó 
megrendezéséért. 

Csepely Zsigmond ezredes, a 
megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója különdíjakat 
adott át több tűzoltóság fennál-
lásának évfordulója alkalmából, 
s jutalmazta a legtöbb csapatot 
indító, illetve a váltófutásban leg-
jobb eredményt elért csapatokat. 
A legtöbb első helyezést a legtöbb 
csapatot indító Szakoly ÖTE nyer-
te el.

Folytatás az 1. oldalról.

Ezután a nagykállai TŰZRÓ-
ZSÁK roma hagyományőrző tánc 
együttes műsorát láthatták az ér-
deklődők. Szent Jácint Görög ka-
tolikus óvoda gyermekei léptek 
ezután a színpadra és adtak nagy 
tapsra késztető műsort. 

A műsorvezetők ezt követően 
a városban működő Városvédő 
és Szépítő, Természetvédő Baráti 
Egyesületet – melynek vezetője 
Budai Lajos – mutatták be. 

Tevékenységük, céljuk ismeret-
terjesztés, kulturális tevékenység, 
kulturális örökség megóvása, ter-
mészetvédelem, környezetvéde-
lem, baráti kapcsolatok létesítése.

Az egyesület tánckara elsőként 
a vadnyugatra repítette a nézőket, 
Country táncot adtak elő.

A tánccsoport vezetője Mezei 
Istvánné Katika

Az érettebb korosztály után is-
mét az óvodásainké volt a színpad: 
a Barackvirág óvoda kicsijei és 
nagyjai mutatták be táncukat.

A Próbaidő zenekar élő kon-
certjét hallhatták ezután a zenét 
szerető balkányiak. A PRÓBAIDŐ 
zenekar 3 éve alakult, nevüket sor-
solás útján döntötték el. A zenekar 
hét tagból áll, az összetétel igen 
változatos. Van köztük tanár, or-
vos, rendőr, szabadúszó. A zenekar 
tagjai nyíregyházi, szakolyi és bal-
kányi születésűek, 1 éve készülnek 
egy lemezanyagot összeszedni, 
saját számokkal. Ehhez keresnek 
szponzorokat! Stílusuk dallamos 
rock, némi funky felhanggal.

A zenekar játéka utána a sport-
pályán délelőtt megrendezett tűz-
oltóverseny eredményhirdetése 
következett.

(Az eredményeket a lap 7. olda-
lán közöljük)

A Baptista Szeretetszolgálat 
Intézményének ellátottjai adtak 
műsort ezután. A Baptista Szere-
tetszolgálat Alapítvány 1996-ban 
került bejegyzésre. Alapítója a 
Magyarországi Baptista Egyház, 
„kitalálója” és jelenleg is elnöke 
Szenczy Sándor baptista lelkész.

A Baptista Szeretetszolgálat te-
vékenységi köre a humanitárius 
segítségnyújtástól a katasztrófa-
mentésen, a hátrányos helyzetűek, 
menekültek, drogfüggők megse-
gítésén át a fogyatékkal élők re-
habilitációs programjáig számos 
egyéb humanitárius és fejleszté-
si szakterületet fog át. A Baptista 
szeretetszolgálat Fogyatékkal Élők 
Balkányi Intézményének munka-
társa, Káplárné Mészáros Ágnes 
beszélt bővebben az intézmény 
munkájáról. 

Vendel Mónika énekelte el ked-
vencét, a „Most múlik pontosan” 
című számot. Utána a fogyatékkal 
élők csoportja táncolta el a „ka-
csa-táncot”.

A Városvédő és szépítő, termé-
szetvédő baráti egyesületének már 
láthattunk egy pörgős, vadnyugati 
contry táncát. Ezúttal a tőlük már 
megszokott évről évre nagy sikert 
aratott roma tánccal léptnek fel!

Következő fellépő, Obriton Or-
solya Nyírgelséről érkezett. 5 éve 
jár énektanárhoz, KI MIT TUD-on, 
és falunapokon is lépett már fel! 
Kedvence műfaja a pop és musi-
cal. Elénekelte a Honfoglalásból: a 
Kell még egy szó, majd a Hallelu-
ja, a blokk végén Adele: Rolling in 
the deep című dalát.

Nagy sikert aratott a T-Dance 

Zumba Fitness bemutató. Ahogy 
telt az idő, egyre több fiatal, óvo-
dás, majd néhány felnőtt is szín-
padra pattant és táncoltak együtt az 
együttes tagjaival. A műsorvezető 
azt mondta: 1 óra alatt akár 600 
kalória is elégethető vele. 

Az első sztárvendég, az Inf-
lagranti Együttes mutatkozott be, 
majd a Városnap hivatalos része, 
a polgármesteri köszöntő követ-
kezetett. Gyeskó Jánosné és Kurta 
László köszöntötték az ünnepség 
résztvevőit, színpadra szólították a 
vendégeket, elsőként Pálosi Lász-
lót, aki így köszöntötte a meg-
jelenteket. 

Pálosi László: 
A polgárok jelentik  

az igazi értéket

Tisztelt Balkányi Polgárok! Höl-
gyeim és Uram! Tisztelt Meghívott 
Vendégeink!

Engedjék meg, hogy nagy-nagy 
szeretettel köszöntsek mindenkit, 
aki eljött ma ide, hogy együtt ün-Születésnap nem múlhat el torta nélkül
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Azért imádkoztunk, hogy az 
új tanév a gyerekeknek, 

a szülőknek és a pedagógu-
soknak is erőt adjon.

Szeptember elsejéről mindenki-
nek az új tanév kezdete jut eszébe. 
Nekünk, balkányi görög katoli-
kus keresztényeknek ennél többet 
mond ez a dátum, az egyházi év 
kezdetét is jelenti. Ahhoz, hogy 
lelkileg megerősödjünk, kell va-
lami közös cél, ez pedig nem volt 
más, mint a Balkánytól  Máriapó-
csig tartó kerékpáros zarándoklat, 
amelyet Jaczkó Sándor esperes úr, 
Jaczkó Benjamin, valamint Dévai 
Renáta hitoktatónk szervezett. 

Az út alatt közösségünk össze-
kovácsolódott, megerősödött, min-
denkinek nagyon sokat adott lélek-
ben. Jelen voltak a zarándoklaton 
kisiskolások, ifjak, édesanyák, 
édesapák, nagymamák, nagypa-
pák. Mindenkinek erőt adott a 88. 
életévét betöltő Merő Miklós bácsi 
kitartása és lelkesedése. Úgy érez-
tük, ez az út szükséges ahhoz, hogy 
eredményesen, lélekben megerő-
södve, feltöltődve térjünk haza. 

Felkeltettük az érdeklődést

Aki pedig nem tudott eljönni, 
mert lefoglalta a beiskoláztatás, 
kollégiumba költöztetés, az is ve-
lünk volt lélekben, és arra biztatott 
minket, hogy értük is teljesítsük a 
kitűzött célunkat. Biztos vagyok 
benne, hogy a Balkánytól Máriapó-
csig tartó kerékpáros zarándokúttal 
sikerült felkelteni az emberek fi-
gyelmét! Elgondolkodtattuk a kör-
nyező településen élőket, amikor 
elindultunk Szakolyból Balkányon 
és Birin át közel százan, hogy kö-
zösen imádkozzunk gyermekein-
kért, hozzátartozóink lelki üdvéért. 
Ahogyan Jaczkó Sándor esperes 
mondta a vasárnapi szent liturgi-
án: nagyon szép látvány lehettünk, 
közel száz ember egy közös célért! 

Megérkezvén Máriapócsra kicsit 
megmozgattuk végtagjainkat, és 
az esperes úrral közös panahidát 
mondtunk az elhunyt szerettein-
kért, utána beszélgettünk, megis-
merkedtünk azokkal, akik útköz-
ben mellénk szegődtek. 

„A feltöltődés útja volt ez!”
Később szent liturgián vettünk 

részt, és imádkoztunk a Szűzanyá-
hoz, hogy az új tanév kezdete mind 
a gyermekeknek, mind a szülők-
nek, pedagógusoknak erőt adjon, 
és ne csüggedjünk a nehézségek 
közepette. Elbúcsúzva a Szűzanyá-
tól értetkőztünk, és magunkkal 
hoztuk a szeretetét.

Mindannyian megebédeltünk, 
hogy legyen erőnk a haza vezető 
úton. Hitünkben megerősödve in-
dultunk haza, felkészülve egy új 
év kezdetére.  

Nyitrai László Mihályné

Forrás: Kelet-Magyarország

Fazekas Sándor Vidékfej-
lesztési Miniszter 2012. 

augusztus 29.-én országos 
aszályhelyzetet hirdetett. 

Ez azt jelenti, hogy a károsult 
gazdák kérhetik a kormányzati se-
gítséget. A kárenyhítési közösség-
ben lévők, az aszályon túli ter-
mészeti károk (pl. tavaszi fagy, 
jégeső) után is igényelhetnek se-
gítséget, az egyéb jogosultsági fel-
tételek megléte esetén. Az aszály 
és egyéb természeti károk után 
akkor igényelhető kárenyhítő jut-
tatás, ha:

a gazdálkodó a káreseményt – an-●l

nak bekövetkezésétől számított 15 
napon belül – bejelenti a területileg 
illetékes megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóságához 
(21/2012. (III. 9) VM rendelet 1. 
melléklete szerinti adattartalmú, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) honlapján közzé-
tett bejelentőlapon, melyhez a me-
zőgazdasági biztosítással is rendel-
kező kérelmezőknek a kárenyhítő 
juttatás iránti kérelem részeként 
a rendelet 2. melléklete szerinti 
adattartalmú, a NÉBIH honlapján 
közzétett dokumentum kitöltése és 
a biztosítóval kötött szerződés má-
solati példányának benyújtása is 
szükséges);

a kárt és a hozamcsökkenést az ●l

agrárkár-megállapító szerv igazol-
ja (hatósági igazolást ad ki);

a termelő a kárenyhítési hozzájá-●l

rulást szeptember 15-ig megfizeti 
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nepeljük településünk születésnap-
ját. 

Balkányt 2004-ben emelte vá-
rosi rangra az akkori köztársasági 
elnök. Ahhoz azonban, hogy való-
ban várossá váljunk, szükség volt 
a balkányi emberek tehetségére, 
szorgalmára, kitartására. Vélemé-
nyem szerint a városunkért tenni 
akaró polgárok jelentik Balkány 
igazi erősségét és értékét, a mai 
napon őket is ünnepeljük.

Ezen a szép szeptemberi napon 
külön örülök annak, hogy újra el-
látogatott hozzánk Adam Soltys 
lengyelországi testvérvárosunk 
polgármestere és Lengyel István 
Lázári település polgármestere. 
Külön örömömre szolgál, hogy 
körünkben köszönthetem Seszták 
Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Közgyűlés elnökét, és 
Kozma Péter országgyűlési kép-
viselőt.

Tisztelt Ünneplők!
A mai zaklatott, gondokkal ter-

helt világunkban üde színfolt min-
den ünnep. Meg kell ragadnunk 
ezeket az alkalmakat, mert ünnepek 
nélkül szürkévé, elviselhetetlenné, 
embertelenné válik világunk. Jó 
így együtt lenni. Jó így megállni a 
hétköznapok rohanásai közepette 
és megpihenni egy kicsit. Meg-
állni, beszélgetni, szórakozni, erőt 
gyűjteni az elkövetkezendő dolgos 
napokhoz.

Ugyan sok vita volt arról, hogy 
tartsunk-e az idén is városnapot 
vagy nem, hiszen annyi a gond a 
probléma, másra is lehetne for-
dítani azt a pénzt amibe ez a mai 
rendezvény kerül. Azonban én úgy 
gondolom, és bízom abban, hogy 
sokan vannak még, akik hozzám 
hasonlóan gondolkodnak, hogy 
szükségünk van arra, hogy a napi 
gondok közül legalább egy napra 
kiszakadjunk és egy kicsit együtt 
legyünk. Ezért válság ide, válság 

oda, mégsem tudok soha nemet 
mondani, amikor a városnapról 
van szó. 

Aztán amikor ide a színpadra 
Önök elé kiállok, akkor azt érzem 
már csak, hogy de jó, hogy az idén 
is együtt lehetünk, együtt ünnepel-
hetünk!

Tisztelt Egybegyűltek!
Amikor a polgármesterség ne-

mes feladatához kaptam bizalmat, 
nagy lendülettel és elhatározással 
vágtam neki annak végrehajtásá-
hoz. Sokrétű, összetett feladatok-
kal találkozom a mindennapok-
ban. De van egy közös ezekben az 
ügyekben: mind a közösségünkben 
élők életével kapcsolatos. Az ő 
problémájukra kell képviselőtár-
saimmal, munkatársaimmal választ 
találnunk, egymásnak erőt adva 
kell a közös jövőt építenünk. 

Négy éve dolgozunk azon, hogy 
településünk valamennyiünk szá-
mára otthonosabbá váljon. 

Azért dolgozunk, hogy Balkány-
ban érdemes legyen megállapodni, 
családot alapítani, gyermeket ne-
velni, tanulni és dolgozni, távlati 
terveket szőni. Mert akik itt élnek, 
látják a város jövőjét, a következő 
évek fejlődési lehetőségeit, még a 
gazdasági nehézségek ellenére is. 

Nehéz időket élünk ismét, de 
többnyire pozitív dolgokról szá-
molhatok be. Az emberek hajlan-
dóak dolgozni saját sorsuk jobbra 
fordításáért. A START munkaprog-
ramnak köszönhetően 120 ember-
nek, ezen keresztül, 120 családnak 
biztosítunk jobb megélhetést. Lát-
hatja mindenki, hogy értékteremtő 
munkát végeznek ezek az embe-
rek. Örömmel jelenthetem ki azt 
is, hogy a város sokkal jobb anya-
gi helyzetben van, mint 2008-ban 
volt. Nem mondom, hogy nincse-
nek problémáink, de nincsenek fi-
zetési nehézségeink, ami a mai 
világban nagy dolog. 

Dolgozunk, épülünk, szépülünk. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Vendégeink!
Most ünnepelünk, de fennkölt 

pillanatokban sem feledhetjük, 
hogy mennyi még a tennivalónk, 
milyen sok a terv és a feladat, hogy 
az ünnep után folytatódik tovább 
a munka. Hiszen terveink vannak 
az idei és az azt követő esztendők-
re is. Ivóvízprogram, csatornázás, 
járdafelújítás, csak hogy a legfon-
tosabbakat említsem.

Azonban történjen bármi a vi-
lágban, jöjjenek akármilyen ag-
gasztó hírek, mi érezzük ma azt, 
hogy itt jó lenni, mert együtt va-
gyunk. Nem kötelességszerűen, 
inkább valamiféle belső indíttatás 
legyen ez. 

Aharon Appelfeldet írta ezeket a 
mondatokat, mellyel mindannyian 
egyet érthetünk:

„Az egyén minden fontossága 
ellenére sem minden. 

A közösség fontosabb nála, mert 
az hozta létre a nyelvet, a kultúrát 
és a hitet. 

Ha az egyén a közösség javáért 
dolgozik, felemeli azt, és maga is 
felemelkedik vele együtt.”

Végezetül azt kívánom, hogy 
Balkány e rohanó világban a béke, 
a nyugalom és az igazi otthon 
megteremtésének szigetévé váljon 
minden itt lakó számára!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Seszták Oszkár: 

Közösségépítő alkalom
Pálosi László beszédét követően 

Seszták Oszkár országgyűlési kép-
viselő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte a várost és mindenkit, aki el-
jött erre az ünnepre, hiszen a város 
napja talán mindannyiunk közös 
ünnepe társadalmi hovatartozástól 
és minden mástól függetlenül. Ez 
az ünnep egy olyan közösségépítő 

alkalom immár kilencedik alkalom-
mal, amelyet ugyancsak meg kell 
becsülnünk. Látom, hogy nagyon 
sokan eljöttek és évről évre együtt 
ünnepelnek, szórakoznak ezen a 
napon. Ezek a napok arra is jók, 
hogy eszmét cseréljenek egymással 
a településen élők, megbeszéljék 
egymással közös dolgaikat, mint 
egykor egy nagy búcsúban, vásár-
ban, az alkalom lehetőséget teremt 
mindannyiunk számára. Úgy látom, 
Balkányban járva – másodszor va-
gyok városnapi ünnepségen, de 
nemzeti ünnepeken is ünnepelhet-
tünk együtt, munkaügyben is jártam 
Balkányban, amikor a nagy vihar-
kár volt -, hogy átgondolt és nagyon 
összetartó csapat vezeti Balkányt 
az utóbbi néhány évben és ennek 
az átgondolt településfejlesztési po-
litikának megvannak és meg lesz-
nek az eredményei. Jó látni, hogy 
Balkánynak van gazdája és a város 
közössége, a városlakók is támo-
gatják a képviselő-testületet és a 
polgármestert törekvésében. Fontos 
az számunkra, hogy egységesen, 
persze a vitákat nem mellőzve, de 
egy akarattal tudjunk fejlődni itt 
Balkányban, a megyében és az or-
szágban is. Ehhez kérem a támoga-
tásukat, a mai napra pedig mindany-
nyiuknak jó találkozási alkalmakat, 
és jó szórakozást kívánjak. 

Folytatás a 4. oldalon.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Magyar Vöröskereszt Nyírbáto-
ri Területi Szervezete és Balkány város Önkormányzata

2012. október 24-én szerdán 8-15 óra között, 
a József Attila Művelődési Házban

VÉRADÁST
szervez, melyre szeretettel várnak 

minden egészséges, 18 és 60 év közötti 
személyt.

A véradásra kérjük hozza magával  
személyi igazolványát  

és TAJ számát tartalmazó kártyáját.

Értesítjük a lakosságot,  
hogy a Magyar Vöröskereszt 

(nem az utalás ideje, hanem az 
összeg hivatalhoz (MVH) történő 
beérkezése számít jogvesztő ha-
táridőnek, valamint szükséges a 
regisztrációs szám és az adószám 
vagy adóazonosító jel megadása);

a kárenyhítő juttatás iránti igé-●l

nyét az igénylő, három eredeti, a 
biztosítási szerződést három má-
solati példányban, személyesen 
vagy postai úton, a kárt szenve-
dett terület szerint illetékes megyei 
kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságához tárgyév novem-
ber 30-ig benyújtja;

az adott juttatást igénylő, hozam-●l

érték-csökkenése üzemi szinten 
mérve a 30%-os mértéket meg-
haladja.

A károsodást kiváltó aszály, mint 
a kockázatkezelési törvény szerin-
ti mezőgazdasági káresemény be-
következésének – a bekövetkezés 
tényleges időpontjától függetlenül 
– azt az időpontot kell tekinteni, 
amikor a növénykultúra vonatkozá-
sában a károsodás első alkalommal 
észlelhetővé válik. Továbbá azt is 
fontos tudni, hogy a kárenyhítő 
juttatás teljes összegére csak azok 
a termelők jogosultak, akik mező-
gazdasági biztosítást kötöttek az 
üzemi szintű referenciahozam-érté-
kének legalább felére kiterjedően. 
Ennek hiányában a gazdálkodók 
csak az egyébként járó kárenyhítő 
juttatás felére jogosultak.

A gazdálkodókat érintő és a kö-
zelgő határidő miatt gyors intéz-
kedést igénylő további feladat, a 
kötelező agrárkamarai regisztráció. 
A leendő kamarai tagok legkésőbb 
2012. szeptember 30-ig kötelesek 
a Magyar Agrárkamara honlapján 
(www.agrarkamara.hu) található 
online regisztrációs felületen be-
jelentkezni az agrárkamarai nyil-
vántartásba, valamint átutalással 
befizetni a kamarai hozzájárulást 
(5000 Ft) az ott közzétett számla-
számra. A kötelező kamarai tag-
ság azokra az érintettekre nézve 
is kötelező, akik nem végzik el a 
regisztrációt. Ők viszont tagsági 
jogosítványaikkal nem élhetnek. 
Nem kerülhetnek a választói név-
jegyzékbe, nem választhatnak és 
nem választhatók. Egyéb részle-
tekről a kamarai honlapon, vagy 
az ügyfélszolgálati tanácsadóktól 
és falugazdászoktól kért felvilágo-
sításból tájékozódhatnak az agrár-
gazdasági tevékenységet folytató 
gazdák, illetve gazdálkodó szer-
vezetek.

Rácz Imre 
megyei átmeneti elnök
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Kozma Péter: 
Mások hasznára lenni

Kozma Péter országgyűlési kép-
viselő köszönetet mondott a meg-
hívásért, majd így folytatta: Ami-
kor a város ünnepéről beszélünk, 
megítélésem szerint legfontosabb 
az ünnep szempontjából, hogy 
egy közösség – legyen az bármi-
lyen kicsi vagy nagy – együtt van. 
Mai rohanó világunkban, amikor a 
tárgyak utáni végtelen hajszában 
megfeledkezünk néha egymásról, 
akkor jó összejönni és találkoz-
ni. És ahogy polgármester úr is 
említette, az egyes egyénnek az 
ereje abban a közösségben van 
és munkájának akkor van ered-
ménye, célja és értelme, ha ezt a 
közösség érdekében, a közösségért 
tudja kifejteni. Manapság amikor 
sikeres emberekről beszélünk, ak-
kor elsősorban jó tisztázni, ki a 
sikeres ember. Nagyon sokan va-
gyunk ebben a városban, ebben a 
megyében és ebben az országban, 
akik úgy gondolják, az a sikeres 
ember, aki a mások hasznára tud 
lenni. Kétkezi munkája, gondolko-
dása, elgondolása és tapasztalata 
révén, amellyel másokat is tud se-
gíteni. Az a sikeres ember, akinek 
értelmes céljai vannak családja, 
önmaga és a közössége számára, és 
ha ezt meg tudja valósítani és meg 
tudja osztani azzal a közösséggel, 

amelyhez tartozik, akkor mind-
nyájunk eredménye lesz. Ehhez a 
sikeres munkához, Balkány követ-
kező évi sikereihez kívánok Önök-
nek a hétköznapokon is szorgos 
együttműködést, olyan munkálko-
dást, amelynek majd eredménye 
lesz. Őszintén remélem, hogy nem 
utoljára. hanem a következő évek-
ben is fogunk találkozni és együtt 
tudunk örülni annak, hogy alkotó 
munkánkkal hozzájárulhatunk ha 
csak kis mértékben is, egy közös-
ség fejlődéséhez. 

Lengyel István: 
Élni akarunk

Lengyel István, Lázári polgár-
mestere azzal kezdte köszöntőjét: 
mindig melengeti a szívemet, ami-
kor az anyaországba, haza jövök 
hogy Önökkel együtt nagyon jól 
érezzem magam. Köszönöm a ra-
gaszkodásukat és szeretetüket. 
Erdélyországnak volt egy nagyon 
híres építésze, polihisztora, Kós 
Károly, neki van egy mondása, 
amit szeretnék idézni: Dolgoznunk 
kell, ha akarunk élni, és mi élni 
akarunk, tehát dolgozni fogunk. 
Ez tulajdonképpen a jövőbe vetett 
rendíthetetlen hit, amit a hagyomá-
nyokra, az őseink által megterem-
tett értékeinkre építünk. A jelenben 
tehát nekünk az a dolgunk, hogy 
mindet, amit megtehetünk, követ-
kezetes, kemény munkával, meg 

is tehessük. Ha így dolgozunk to-
vábbra is, Balkány városnak nem 
csak ma van mit ünnepelni, hanem 
a jövőben is lesz. Gratulálok az 
önkormányzatnak, polgármester 
úrnak mindahhoz, amit megvalósí-
tottak, s amit – amikor ide jövök – 
mindig láthatok. Gratulálok mind-
ehhez és jó egészséget, áldásos 
munkát kívánok mindannyiuknak.

Adam Soltys: 
Közös ünneplés

Adam Soltys, Slopnice polgár-
mestere nagy tapsot kapott, ami-
kor tört magyarsággal köszöntötte 
a Városnap résztvevőit,Balkány 
polgárait, majd tolmács segítsé-
gével mondott köszönetet Pálosi 
László polgármesternek a meghí-
vásért. Elöljáróban a lengyel és 
magyar nép régi barátságát éltette, 
majd itteni programjáról szólva el-
mondta, meglátogatták Nyírbátort, 
a nagyon szép szatmári és beregi 
tájat, majd a testvérvárosi kap-
csolat elmúlt nyolc évéről szólva 
hangsúlyozta: nagyon örülnek a 
slopniceiek annak, hogy magyar 
barátaikkal közösen ünnepelhet-
nek minden találkozásukon. Nyolc 
éve járok Magyarországra, Bal-
kányba, és nagy örömmel tölt el, 
hogy évről évre láthatom azt a 
fejlődést, amit az itteni emberek 
szorgos munkájával Balkány elér. 
Külön kiemelte, mennyire tetszik 

neki, hogy Balkány tiszta város, 
ahová mindig örömmel látogat el, 
s reméli így lesz ez a jövőben is. 
Elismeréssel szólt a polgármesteri 
hivatal dolgozónak munkájáról, a 
képviselő-testület városépítő tevé-
kenységéről, amelynek eredményei 
az egész Európát érintő gazdasági 
válság idején is bizakodásra ad-
hatnak okot. Hangsúlyozta, hogy 
mind a magyar, mind a lengyel nép 
nagyon sokat dolgozik, ezért bíz-
vást remélhetjük, hogy súlyosabb 
következményein sikerül úrrá len-
nünk. Jó szórakozást, jó egészséget 
kívánt végezetül a balkányiaknak 
mind a városnapi szórakozáshoz, 
mind a városépítő hétköznapi mun-
kához. 

A hagyományokhoz híven ez-
után a város legidősebb és legfia-
talabb lakóját köszöntötték a város 
vezetői. A legidősebb, a 96 éves 
Morvai Imre bácsi, aki nem tudott 
eljönni az ünnepségre, de azt kí-
vánták neki, hogy még a századik 
születésnapján is köszönthessék. 
A legfiatalabb balkányi polgár a 
városnapot megelőző napon, szep-
tember 7-én született, Mazura Do-
rina, aki szintén nem vehetett még 
részt az ünnepségen. 

A türelem és az egymás iránti 
szeretet öt évtizeden keresztül cso-
dálatos, tiszteletre méltó és példa 
értékű, hangzott az első köszöntő 
mondat az ötven éve házasságot 
kötött pároknak. 1962-ben kötött 
házasságot Balkányban az a hét 
házaspár, akiket Pálosi László pol-
gármester és Karóczkai Istvánné 
jegyző virágcsokrokkal köszöntött. 
Sajnos egészségügyi okok miatt 
négy házaspár nem tudott eljönni 
az ünnepségre, őket hétfőn lakásu-
kon köszöntötték a város vezetői. 
Ők: Hetei László és Szilágyi Mar-
git, Kiss Ferenc és Kvesztár Anna, 
Csonka János és Sári Ilona, Batiz 
József és Horváth Borbála. 

A színpad előtt sorban ült Bujáki 
Lajos és Kiss Jolán, Barna László 

és Horváth Katalin, Magyar Péter 
és Vida Mária. 

Gyeskó Jánosné azt kívánta, 
mindnyájunknak legyen példa a 
hét házaspár élete, hogy öt évtize-
den keresztül kitartottak egymás 
mellett jóban, rosszban, ők szó 
szerint megtartották a fogadalmat, 
a szövetséget a mai napig nem 
bontották fel, s ígéretük szerint 
mindhalálig együtt maradnak. To-
vábbi boldog, békés együttlétet, 
jó egészséget kívánt nekik Kurta 
László is. 

Az ünnepség a Birkózó Szö-
vetség ajándékainak átadásával ért 
véget. Lázár János, a Magyar Bir-
kózó Szövetség alelnöke elismeré-
seket, kitüntetéseket adott át azok-
nak, akik a Cellspan Kupa meg-
rendezésében kiemelkedő munkát 
végeztek. Köszönetet mondott a 
városnak a kiemelkedő segítségé-

ért, melyet évek óta nyújtanak a 
fiatal, tehetséges birkózóknak. 

Kitüntették Pálosi László pol-
gármestert a Magyar Birkózó Sport 
Érdemrend bronz fokozatával, 
Bánházi Barnát, a Cellspan tulaj-
donos igazgatóját a Nemzetközi 
Birkózó Szövetség kitüntetésének 
bronz fokozatával, Kémeri Feren-
cet, aki 40 éve edző Biriben a 
Magyar Birkózó Sport Érdemrend 
bronz fokozatával, a város kép-
viselő-testületének tagjait egy-egy 
diplomával. Kközülük Oláh János 
alpolgármester vette át az ünnep-
séges az elismerést, a testület többi 
tagja a legközelebbi testületi ülé-
sen veszi át az oklevelet. Farkas 
László, a balkányi birkózó csapat 
edzője is elismerésben részesült.

(A birkózásról szóló tudósítás a 
lap 8. oldalán olvasható) 

A születésnapi ünnepi tortát a 

képviselő-testület tagjai szeletelték 
fel és kínálták az ünnepelteknek. 

A hivatalos ünnepi köszöntők 
után divatbemutató, a VOUGE 
MODELL STÚDIÓ műsora szó-
rakoztatta az ünnepség résztvevőit. 
Őket a SUMMERSHINE tánccsa-
pat produkciója követte, majd is-
mét Obriton Orsolya hangjában 
gyönyörködhettek a balkányiak. 

Az est sztárvendége ezúttal Zol-
tán Erika és két táncos, Dj. Ungvá-
ri és TittiMan (konga) szabadtéri 
discóműsora követte. A Városnap 
záró produkciója a szokásokhoz 
híven most is a tűzijáték volt.

Az Barackvirág óvoda pályázaton nyert félmillió forintot, melyből 3 
homokozót készíttettek, amit a gyerekek azonnal birtokba is vettek. Az 
ajándékot Martin Svejda, a LeGo igazgatója adta át, egyes csoportok 
LeGo játékokat kaptak.Sebőkné Budinszki Aranka kézzel varrott babát mutatta be A Rákóczi Patika dolgozó egész nap mérték a vérnyomást, a cukorszintet
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Kozma Péter: 
Mások hasznára lenni

Kozma Péter országgyűlési kép-
viselő köszönetet mondott a meg-
hívásért, majd így folytatta: Ami-
kor a város ünnepéről beszélünk, 
megítélésem szerint legfontosabb 
az ünnep szempontjából, hogy 
egy közösség – legyen az bármi-
lyen kicsi vagy nagy – együtt van. 
Mai rohanó világunkban, amikor a 
tárgyak utáni végtelen hajszában 
megfeledkezünk néha egymásról, 
akkor jó összejönni és találkoz-
ni. És ahogy polgármester úr is 
említette, az egyes egyénnek az 
ereje abban a közösségben van 
és munkájának akkor van ered-
ménye, célja és értelme, ha ezt a 
közösség érdekében, a közösségért 
tudja kifejteni. Manapság amikor 
sikeres emberekről beszélünk, ak-
kor elsősorban jó tisztázni, ki a 
sikeres ember. Nagyon sokan va-
gyunk ebben a városban, ebben a 
megyében és ebben az országban, 
akik úgy gondolják, az a sikeres 
ember, aki a mások hasznára tud 
lenni. Kétkezi munkája, gondolko-
dása, elgondolása és tapasztalata 
révén, amellyel másokat is tud se-
gíteni. Az a sikeres ember, akinek 
értelmes céljai vannak családja, 
önmaga és a közössége számára, és 
ha ezt meg tudja valósítani és meg 
tudja osztani azzal a közösséggel, 

amelyhez tartozik, akkor mind-
nyájunk eredménye lesz. Ehhez a 
sikeres munkához, Balkány követ-
kező évi sikereihez kívánok Önök-
nek a hétköznapokon is szorgos 
együttműködést, olyan munkálko-
dást, amelynek majd eredménye 
lesz. Őszintén remélem, hogy nem 
utoljára. hanem a következő évek-
ben is fogunk találkozni és együtt 
tudunk örülni annak, hogy alkotó 
munkánkkal hozzájárulhatunk ha 
csak kis mértékben is, egy közös-
ség fejlődéséhez. 

Lengyel István: 
Élni akarunk

Lengyel István, Lázári polgár-
mestere azzal kezdte köszöntőjét: 
mindig melengeti a szívemet, ami-
kor az anyaországba, haza jövök 
hogy Önökkel együtt nagyon jól 
érezzem magam. Köszönöm a ra-
gaszkodásukat és szeretetüket. 
Erdélyországnak volt egy nagyon 
híres építésze, polihisztora, Kós 
Károly, neki van egy mondása, 
amit szeretnék idézni: Dolgoznunk 
kell, ha akarunk élni, és mi élni 
akarunk, tehát dolgozni fogunk. 
Ez tulajdonképpen a jövőbe vetett 
rendíthetetlen hit, amit a hagyomá-
nyokra, az őseink által megterem-
tett értékeinkre építünk. A jelenben 
tehát nekünk az a dolgunk, hogy 
mindet, amit megtehetünk, követ-
kezetes, kemény munkával, meg 

is tehessük. Ha így dolgozunk to-
vábbra is, Balkány városnak nem 
csak ma van mit ünnepelni, hanem 
a jövőben is lesz. Gratulálok az 
önkormányzatnak, polgármester 
úrnak mindahhoz, amit megvalósí-
tottak, s amit – amikor ide jövök – 
mindig láthatok. Gratulálok mind-
ehhez és jó egészséget, áldásos 
munkát kívánok mindannyiuknak.

Adam Soltys: 
Közös ünneplés

Adam Soltys, Slopnice polgár-
mestere nagy tapsot kapott, ami-
kor tört magyarsággal köszöntötte 
a Városnap résztvevőit,Balkány 
polgárait, majd tolmács segítsé-
gével mondott köszönetet Pálosi 
László polgármesternek a meghí-
vásért. Elöljáróban a lengyel és 
magyar nép régi barátságát éltette, 
majd itteni programjáról szólva el-
mondta, meglátogatták Nyírbátort, 
a nagyon szép szatmári és beregi 
tájat, majd a testvérvárosi kap-
csolat elmúlt nyolc évéről szólva 
hangsúlyozta: nagyon örülnek a 
slopniceiek annak, hogy magyar 
barátaikkal közösen ünnepelhet-
nek minden találkozásukon. Nyolc 
éve járok Magyarországra, Bal-
kányba, és nagy örömmel tölt el, 
hogy évről évre láthatom azt a 
fejlődést, amit az itteni emberek 
szorgos munkájával Balkány elér. 
Külön kiemelte, mennyire tetszik 

neki, hogy Balkány tiszta város, 
ahová mindig örömmel látogat el, 
s reméli így lesz ez a jövőben is. 
Elismeréssel szólt a polgármesteri 
hivatal dolgozónak munkájáról, a 
képviselő-testület városépítő tevé-
kenységéről, amelynek eredményei 
az egész Európát érintő gazdasági 
válság idején is bizakodásra ad-
hatnak okot. Hangsúlyozta, hogy 
mind a magyar, mind a lengyel nép 
nagyon sokat dolgozik, ezért bíz-
vást remélhetjük, hogy súlyosabb 
következményein sikerül úrrá len-
nünk. Jó szórakozást, jó egészséget 
kívánt végezetül a balkányiaknak 
mind a városnapi szórakozáshoz, 
mind a városépítő hétköznapi mun-
kához. 

A hagyományokhoz híven ez-
után a város legidősebb és legfia-
talabb lakóját köszöntötték a város 
vezetői. A legidősebb, a 96 éves 
Morvai Imre bácsi, aki nem tudott 
eljönni az ünnepségre, de azt kí-
vánták neki, hogy még a századik 
születésnapján is köszönthessék. 
A legfiatalabb balkányi polgár a 
városnapot megelőző napon, szep-
tember 7-én született, Mazura Do-
rina, aki szintén nem vehetett még 
részt az ünnepségen. 

A türelem és az egymás iránti 
szeretet öt évtizeden keresztül cso-
dálatos, tiszteletre méltó és példa 
értékű, hangzott az első köszöntő 
mondat az ötven éve házasságot 
kötött pároknak. 1962-ben kötött 
házasságot Balkányban az a hét 
házaspár, akiket Pálosi László pol-
gármester és Karóczkai Istvánné 
jegyző virágcsokrokkal köszöntött. 
Sajnos egészségügyi okok miatt 
négy házaspár nem tudott eljönni 
az ünnepségre, őket hétfőn lakásu-
kon köszöntötték a város vezetői. 
Ők: Hetei László és Szilágyi Mar-
git, Kiss Ferenc és Kvesztár Anna, 
Csonka János és Sári Ilona, Batiz 
József és Horváth Borbála. 

A színpad előtt sorban ült Bujáki 
Lajos és Kiss Jolán, Barna László 

és Horváth Katalin, Magyar Péter 
és Vida Mária. 

Gyeskó Jánosné azt kívánta, 
mindnyájunknak legyen példa a 
hét házaspár élete, hogy öt évtize-
den keresztül kitartottak egymás 
mellett jóban, rosszban, ők szó 
szerint megtartották a fogadalmat, 
a szövetséget a mai napig nem 
bontották fel, s ígéretük szerint 
mindhalálig együtt maradnak. To-
vábbi boldog, békés együttlétet, 
jó egészséget kívánt nekik Kurta 
László is. 

Az ünnepség a Birkózó Szö-
vetség ajándékainak átadásával ért 
véget. Lázár János, a Magyar Bir-
kózó Szövetség alelnöke elismeré-
seket, kitüntetéseket adott át azok-
nak, akik a Cellspan Kupa meg-
rendezésében kiemelkedő munkát 
végeztek. Köszönetet mondott a 
városnak a kiemelkedő segítségé-

ért, melyet évek óta nyújtanak a 
fiatal, tehetséges birkózóknak. 

Kitüntették Pálosi László pol-
gármestert a Magyar Birkózó Sport 
Érdemrend bronz fokozatával, 
Bánházi Barnát, a Cellspan tulaj-
donos igazgatóját a Nemzetközi 
Birkózó Szövetség kitüntetésének 
bronz fokozatával, Kémeri Feren-
cet, aki 40 éve edző Biriben a 
Magyar Birkózó Sport Érdemrend 
bronz fokozatával, a város kép-
viselő-testületének tagjait egy-egy 
diplomával. Kközülük Oláh János 
alpolgármester vette át az ünnep-
séges az elismerést, a testület többi 
tagja a legközelebbi testületi ülé-
sen veszi át az oklevelet. Farkas 
László, a balkányi birkózó csapat 
edzője is elismerésben részesült.

(A birkózásról szóló tudósítás a 
lap 8. oldalán olvasható) 

A születésnapi ünnepi tortát a 

képviselő-testület tagjai szeletelték 
fel és kínálták az ünnepelteknek. 

A hivatalos ünnepi köszöntők 
után divatbemutató, a VOUGE 
MODELL STÚDIÓ műsora szó-
rakoztatta az ünnepség résztvevőit. 
Őket a SUMMERSHINE tánccsa-
pat produkciója követte, majd is-
mét Obriton Orsolya hangjában 
gyönyörködhettek a balkányiak. 

Az est sztárvendége ezúttal Zol-
tán Erika és két táncos, Dj. Ungvá-
ri és TittiMan (konga) szabadtéri 
discóműsora követte. A Városnap 
záró produkciója a szokásokhoz 
híven most is a tűzijáték volt.

Az Barackvirág óvoda pályázaton nyert félmillió forintot, melyből 3 
homokozót készíttettek, amit a gyerekek azonnal birtokba is vettek. Az 
ajándékot Martin Svejda, a LeGo igazgatója adta át, egyes csoportok 
LeGo játékokat kaptak.Sebőkné Budinszki Aranka kézzel varrott babát mutatta be A Rákóczi Patika dolgozó egész nap mérték a vérnyomást, a cukorszintet
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Azért imádkoztunk, hogy az 
új tanév a gyerekeknek, 

a szülőknek és a pedagógu-
soknak is erőt adjon.

Szeptember elsejéről mindenki-
nek az új tanév kezdete jut eszébe. 
Nekünk, balkányi görög katoli-
kus keresztényeknek ennél többet 
mond ez a dátum, az egyházi év 
kezdetét is jelenti. Ahhoz, hogy 
lelkileg megerősödjünk, kell va-
lami közös cél, ez pedig nem volt 
más, mint a Balkánytól  Máriapó-
csig tartó kerékpáros zarándoklat, 
amelyet Jaczkó Sándor esperes úr, 
Jaczkó Benjamin, valamint Dévai 
Renáta hitoktatónk szervezett. 

Az út alatt közösségünk össze-
kovácsolódott, megerősödött, min-
denkinek nagyon sokat adott lélek-
ben. Jelen voltak a zarándoklaton 
kisiskolások, ifjak, édesanyák, 
édesapák, nagymamák, nagypa-
pák. Mindenkinek erőt adott a 88. 
életévét betöltő Merő Miklós bácsi 
kitartása és lelkesedése. Úgy érez-
tük, ez az út szükséges ahhoz, hogy 
eredményesen, lélekben megerő-
södve, feltöltődve térjünk haza. 

Felkeltettük az érdeklődést

Aki pedig nem tudott eljönni, 
mert lefoglalta a beiskoláztatás, 
kollégiumba költöztetés, az is ve-
lünk volt lélekben, és arra biztatott 
minket, hogy értük is teljesítsük a 
kitűzött célunkat. Biztos vagyok 
benne, hogy a Balkánytól Máriapó-
csig tartó kerékpáros zarándokúttal 
sikerült felkelteni az emberek fi-
gyelmét! Elgondolkodtattuk a kör-
nyező településen élőket, amikor 
elindultunk Szakolyból Balkányon 
és Birin át közel százan, hogy kö-
zösen imádkozzunk gyermekein-
kért, hozzátartozóink lelki üdvéért. 
Ahogyan Jaczkó Sándor esperes 
mondta a vasárnapi szent liturgi-
án: nagyon szép látvány lehettünk, 
közel száz ember egy közös célért! 

Megérkezvén Máriapócsra kicsit 
megmozgattuk végtagjainkat, és 
az esperes úrral közös panahidát 
mondtunk az elhunyt szerettein-
kért, utána beszélgettünk, megis-
merkedtünk azokkal, akik útköz-
ben mellénk szegődtek. 

„A feltöltődés útja volt ez!”
Később szent liturgián vettünk 

részt, és imádkoztunk a Szűzanyá-
hoz, hogy az új tanév kezdete mind 
a gyermekeknek, mind a szülők-
nek, pedagógusoknak erőt adjon, 
és ne csüggedjünk a nehézségek 
közepette. Elbúcsúzva a Szűzanyá-
tól értetkőztünk, és magunkkal 
hoztuk a szeretetét.

Mindannyian megebédeltünk, 
hogy legyen erőnk a haza vezető 
úton. Hitünkben megerősödve in-
dultunk haza, felkészülve egy új 
év kezdetére.  

Nyitrai László Mihályné

Forrás: Kelet-Magyarország

Fazekas Sándor Vidékfej-
lesztési Miniszter 2012. 

augusztus 29.-én országos 
aszályhelyzetet hirdetett. 

Ez azt jelenti, hogy a károsult 
gazdák kérhetik a kormányzati se-
gítséget. A kárenyhítési közösség-
ben lévők, az aszályon túli ter-
mészeti károk (pl. tavaszi fagy, 
jégeső) után is igényelhetnek se-
gítséget, az egyéb jogosultsági fel-
tételek megléte esetén. Az aszály 
és egyéb természeti károk után 
akkor igényelhető kárenyhítő jut-
tatás, ha:

a gazdálkodó a káreseményt – an-●l

nak bekövetkezésétől számított 15 
napon belül – bejelenti a területileg 
illetékes megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóságához 
(21/2012. (III. 9) VM rendelet 1. 
melléklete szerinti adattartalmú, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) honlapján közzé-
tett bejelentőlapon, melyhez a me-
zőgazdasági biztosítással is rendel-
kező kérelmezőknek a kárenyhítő 
juttatás iránti kérelem részeként 
a rendelet 2. melléklete szerinti 
adattartalmú, a NÉBIH honlapján 
közzétett dokumentum kitöltése és 
a biztosítóval kötött szerződés má-
solati példányának benyújtása is 
szükséges);

a kárt és a hozamcsökkenést az ●l

agrárkár-megállapító szerv igazol-
ja (hatósági igazolást ad ki);

a termelő a kárenyhítési hozzájá-●l

rulást szeptember 15-ig megfizeti 
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nepeljük településünk születésnap-
ját. 

Balkányt 2004-ben emelte vá-
rosi rangra az akkori köztársasági 
elnök. Ahhoz azonban, hogy való-
ban várossá váljunk, szükség volt 
a balkányi emberek tehetségére, 
szorgalmára, kitartására. Vélemé-
nyem szerint a városunkért tenni 
akaró polgárok jelentik Balkány 
igazi erősségét és értékét, a mai 
napon őket is ünnepeljük.

Ezen a szép szeptemberi napon 
külön örülök annak, hogy újra el-
látogatott hozzánk Adam Soltys 
lengyelországi testvérvárosunk 
polgármestere és Lengyel István 
Lázári település polgármestere. 
Külön örömömre szolgál, hogy 
körünkben köszönthetem Seszták 
Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Közgyűlés elnökét, és 
Kozma Péter országgyűlési kép-
viselőt.

Tisztelt Ünneplők!
A mai zaklatott, gondokkal ter-

helt világunkban üde színfolt min-
den ünnep. Meg kell ragadnunk 
ezeket az alkalmakat, mert ünnepek 
nélkül szürkévé, elviselhetetlenné, 
embertelenné válik világunk. Jó 
így együtt lenni. Jó így megállni a 
hétköznapok rohanásai közepette 
és megpihenni egy kicsit. Meg-
állni, beszélgetni, szórakozni, erőt 
gyűjteni az elkövetkezendő dolgos 
napokhoz.

Ugyan sok vita volt arról, hogy 
tartsunk-e az idén is városnapot 
vagy nem, hiszen annyi a gond a 
probléma, másra is lehetne for-
dítani azt a pénzt amibe ez a mai 
rendezvény kerül. Azonban én úgy 
gondolom, és bízom abban, hogy 
sokan vannak még, akik hozzám 
hasonlóan gondolkodnak, hogy 
szükségünk van arra, hogy a napi 
gondok közül legalább egy napra 
kiszakadjunk és egy kicsit együtt 
legyünk. Ezért válság ide, válság 

oda, mégsem tudok soha nemet 
mondani, amikor a városnapról 
van szó. 

Aztán amikor ide a színpadra 
Önök elé kiállok, akkor azt érzem 
már csak, hogy de jó, hogy az idén 
is együtt lehetünk, együtt ünnepel-
hetünk!

Tisztelt Egybegyűltek!
Amikor a polgármesterség ne-

mes feladatához kaptam bizalmat, 
nagy lendülettel és elhatározással 
vágtam neki annak végrehajtásá-
hoz. Sokrétű, összetett feladatok-
kal találkozom a mindennapok-
ban. De van egy közös ezekben az 
ügyekben: mind a közösségünkben 
élők életével kapcsolatos. Az ő 
problémájukra kell képviselőtár-
saimmal, munkatársaimmal választ 
találnunk, egymásnak erőt adva 
kell a közös jövőt építenünk. 

Négy éve dolgozunk azon, hogy 
településünk valamennyiünk szá-
mára otthonosabbá váljon. 

Azért dolgozunk, hogy Balkány-
ban érdemes legyen megállapodni, 
családot alapítani, gyermeket ne-
velni, tanulni és dolgozni, távlati 
terveket szőni. Mert akik itt élnek, 
látják a város jövőjét, a következő 
évek fejlődési lehetőségeit, még a 
gazdasági nehézségek ellenére is. 

Nehéz időket élünk ismét, de 
többnyire pozitív dolgokról szá-
molhatok be. Az emberek hajlan-
dóak dolgozni saját sorsuk jobbra 
fordításáért. A START munkaprog-
ramnak köszönhetően 120 ember-
nek, ezen keresztül, 120 családnak 
biztosítunk jobb megélhetést. Lát-
hatja mindenki, hogy értékteremtő 
munkát végeznek ezek az embe-
rek. Örömmel jelenthetem ki azt 
is, hogy a város sokkal jobb anya-
gi helyzetben van, mint 2008-ban 
volt. Nem mondom, hogy nincse-
nek problémáink, de nincsenek fi-
zetési nehézségeink, ami a mai 
világban nagy dolog. 

Dolgozunk, épülünk, szépülünk. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Vendégeink!
Most ünnepelünk, de fennkölt 

pillanatokban sem feledhetjük, 
hogy mennyi még a tennivalónk, 
milyen sok a terv és a feladat, hogy 
az ünnep után folytatódik tovább 
a munka. Hiszen terveink vannak 
az idei és az azt követő esztendők-
re is. Ivóvízprogram, csatornázás, 
járdafelújítás, csak hogy a legfon-
tosabbakat említsem.

Azonban történjen bármi a vi-
lágban, jöjjenek akármilyen ag-
gasztó hírek, mi érezzük ma azt, 
hogy itt jó lenni, mert együtt va-
gyunk. Nem kötelességszerűen, 
inkább valamiféle belső indíttatás 
legyen ez. 

Aharon Appelfeldet írta ezeket a 
mondatokat, mellyel mindannyian 
egyet érthetünk:

„Az egyén minden fontossága 
ellenére sem minden. 

A közösség fontosabb nála, mert 
az hozta létre a nyelvet, a kultúrát 
és a hitet. 

Ha az egyén a közösség javáért 
dolgozik, felemeli azt, és maga is 
felemelkedik vele együtt.”

Végezetül azt kívánom, hogy 
Balkány e rohanó világban a béke, 
a nyugalom és az igazi otthon 
megteremtésének szigetévé váljon 
minden itt lakó számára!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Seszták Oszkár: 

Közösségépítő alkalom
Pálosi László beszédét követően 

Seszták Oszkár országgyűlési kép-
viselő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte a várost és mindenkit, aki el-
jött erre az ünnepre, hiszen a város 
napja talán mindannyiunk közös 
ünnepe társadalmi hovatartozástól 
és minden mástól függetlenül. Ez 
az ünnep egy olyan közösségépítő 

alkalom immár kilencedik alkalom-
mal, amelyet ugyancsak meg kell 
becsülnünk. Látom, hogy nagyon 
sokan eljöttek és évről évre együtt 
ünnepelnek, szórakoznak ezen a 
napon. Ezek a napok arra is jók, 
hogy eszmét cseréljenek egymással 
a településen élők, megbeszéljék 
egymással közös dolgaikat, mint 
egykor egy nagy búcsúban, vásár-
ban, az alkalom lehetőséget teremt 
mindannyiunk számára. Úgy látom, 
Balkányban járva – másodszor va-
gyok városnapi ünnepségen, de 
nemzeti ünnepeken is ünnepelhet-
tünk együtt, munkaügyben is jártam 
Balkányban, amikor a nagy vihar-
kár volt -, hogy átgondolt és nagyon 
összetartó csapat vezeti Balkányt 
az utóbbi néhány évben és ennek 
az átgondolt településfejlesztési po-
litikának megvannak és meg lesz-
nek az eredményei. Jó látni, hogy 
Balkánynak van gazdája és a város 
közössége, a városlakók is támo-
gatják a képviselő-testületet és a 
polgármestert törekvésében. Fontos 
az számunkra, hogy egységesen, 
persze a vitákat nem mellőzve, de 
egy akarattal tudjunk fejlődni itt 
Balkányban, a megyében és az or-
szágban is. Ehhez kérem a támoga-
tásukat, a mai napra pedig mindany-
nyiuknak jó találkozási alkalmakat, 
és jó szórakozást kívánjak. 

Folytatás a 4. oldalon.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Magyar Vöröskereszt Nyírbáto-
ri Területi Szervezete és Balkány város Önkormányzata

2012. október 24-én szerdán 8-15 óra között, 
a József Attila Művelődési Házban

VÉRADÁST
szervez, melyre szeretettel várnak 

minden egészséges, 18 és 60 év közötti 
személyt.

A véradásra kérjük hozza magával  
személyi igazolványát  

és TAJ számát tartalmazó kártyáját.

Értesítjük a lakosságot,  
hogy a Magyar Vöröskereszt 

(nem az utalás ideje, hanem az 
összeg hivatalhoz (MVH) történő 
beérkezése számít jogvesztő ha-
táridőnek, valamint szükséges a 
regisztrációs szám és az adószám 
vagy adóazonosító jel megadása);

a kárenyhítő juttatás iránti igé-●l

nyét az igénylő, három eredeti, a 
biztosítási szerződést három má-
solati példányban, személyesen 
vagy postai úton, a kárt szenve-
dett terület szerint illetékes megyei 
kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságához tárgyév novem-
ber 30-ig benyújtja;

az adott juttatást igénylő, hozam-●l

érték-csökkenése üzemi szinten 
mérve a 30%-os mértéket meg-
haladja.

A károsodást kiváltó aszály, mint 
a kockázatkezelési törvény szerin-
ti mezőgazdasági káresemény be-
következésének – a bekövetkezés 
tényleges időpontjától függetlenül 
– azt az időpontot kell tekinteni, 
amikor a növénykultúra vonatkozá-
sában a károsodás első alkalommal 
észlelhetővé válik. Továbbá azt is 
fontos tudni, hogy a kárenyhítő 
juttatás teljes összegére csak azok 
a termelők jogosultak, akik mező-
gazdasági biztosítást kötöttek az 
üzemi szintű referenciahozam-érté-
kének legalább felére kiterjedően. 
Ennek hiányában a gazdálkodók 
csak az egyébként járó kárenyhítő 
juttatás felére jogosultak.

A gazdálkodókat érintő és a kö-
zelgő határidő miatt gyors intéz-
kedést igénylő további feladat, a 
kötelező agrárkamarai regisztráció. 
A leendő kamarai tagok legkésőbb 
2012. szeptember 30-ig kötelesek 
a Magyar Agrárkamara honlapján 
(www.agrarkamara.hu) található 
online regisztrációs felületen be-
jelentkezni az agrárkamarai nyil-
vántartásba, valamint átutalással 
befizetni a kamarai hozzájárulást 
(5000 Ft) az ott közzétett számla-
számra. A kötelező kamarai tag-
ság azokra az érintettekre nézve 
is kötelező, akik nem végzik el a 
regisztrációt. Ők viszont tagsági 
jogosítványaikkal nem élhetnek. 
Nem kerülhetnek a választói név-
jegyzékbe, nem választhatnak és 
nem választhatók. Egyéb részle-
tekről a kamarai honlapon, vagy 
az ügyfélszolgálati tanácsadóktól 
és falugazdászoktól kért felvilágo-
sításból tájékozódhatnak az agrár-
gazdasági tevékenységet folytató 
gazdák, illetve gazdálkodó szer-
vezetek.

Rácz Imre 
megyei átmeneti elnök
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Mintegy félszáz csapat ver-
senyzett a városnapon a 

Megyei Tűzoltó Versenyen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tűzoltószövetség a korábbi 
évek hagyományinak megfelelően 
szeptember 8-án megrendezte az 
önkéntes és létesítményi tűzoltók 
megyei szintű versenyét, amelynek 
ezúttal Balkány adott otthont. 

A megnyitó beszédeket és az 
eligazítást követően megkezdődött 
a verseny, ahol 47 nevező csapat 
különböző kategóriákban mérhette 
össze tudását. A 800 liter/perces 
kismotorfecskendő szerelés ifjú-
sági, felnőtt és létesítményi, a Ro-
senbauer FOX kismotorfecskendő 
szerelés önkormányzati, valamint 
1300 liter/perces Honda szivaty-
tyú gyermek, ifjúsági és felnőtt 
kategóriában rajtoltak a csapatok. 
A versenyzőknek minél rövidebb 
idő alatt kellett teljesíteni a kis-

motorfecskendő, illetve a Honda 
szivattyú szerelés, valamint a 7x55 
méteres tűzoltó váltófutás verseny-
számokat.

A korábbi versenyekhez hason-
lóan ezúttal is indultak női csapa-
tok, de első alkalommal a megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság is 
indított női együttest, a Tűzről Pat-
tant Angyalok csapat tagjai a min-
dennapos edzésnek köszönhetően, 
kimagasló eredményükkel első he-
lyezést értek el kategóriájukban. A 
legtöbb díjat a szakolyi és a tisza-
dadai versenyzők vehették át.

Kitettek magukért a balkányi 
tűzoltók is. Őket és a többi csapat 
tagját Dombrádi László nyugállo-
mányú tűzoltó ezredes, a Megyei 
Tűzoltószövetség elnöke köszön-
tötte, s ő adta át a díjakat is. 

A Honda 1300 literes kategória 
fiú csapatai közül első helyen a 
balkányiak végeztek. 

A Honda szivattyú férfi verseny 
kategóriában a balkányi csapat ve-
hette át az első díjat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Tűzoltó Szövetség ajándék-
tárgyat adományozott a Balkányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
fennállásának 130. évfordulója al-
kalmából. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság emlékplakettet és emléklapot 
adományozott Pálosi Lászlónak, 

Balkány polgármesterének a ver-
seny méltó körülmények közöt-
ti megrendezésének biztosításá-
ért, szervezéséért. A polgármester 

megköszönte mindazok munkáját, 
akik sokat tettek a verseny színvo-
nalas megrendezéséért, meghívta a 
résztvevőket a városnapi ünnepség 
délutáni programjaira, majd aján-

dékot adott át Csepely Zsigmond 
ezredesnek, a Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgató-
jának. 

A Megyei Tűzoltó Szövetség 
nevében Dombrádi László nyug-
állományú ezredes mondott köszö-
netet a városnak a verseny méltó 
megrendezéséért. 

Csepely Zsigmond ezredes, a 
megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója különdíjakat 
adott át több tűzoltóság fennál-
lásának évfordulója alkalmából, 
s jutalmazta a legtöbb csapatot 
indító, illetve a váltófutásban leg-
jobb eredményt elért csapatokat. 
A legtöbb első helyezést a legtöbb 
csapatot indító Szakoly ÖTE nyer-
te el.

Folytatás az 1. oldalról.

Ezután a nagykállai TŰZRÓ-
ZSÁK roma hagyományőrző tánc 
együttes műsorát láthatták az ér-
deklődők. Szent Jácint Görög ka-
tolikus óvoda gyermekei léptek 
ezután a színpadra és adtak nagy 
tapsra késztető műsort. 

A műsorvezetők ezt követően 
a városban működő Városvédő 
és Szépítő, Természetvédő Baráti 
Egyesületet – melynek vezetője 
Budai Lajos – mutatták be. 

Tevékenységük, céljuk ismeret-
terjesztés, kulturális tevékenység, 
kulturális örökség megóvása, ter-
mészetvédelem, környezetvéde-
lem, baráti kapcsolatok létesítése.

Az egyesület tánckara elsőként 
a vadnyugatra repítette a nézőket, 
Country táncot adtak elő.

A tánccsoport vezetője Mezei 
Istvánné Katika

Az érettebb korosztály után is-
mét az óvodásainké volt a színpad: 
a Barackvirág óvoda kicsijei és 
nagyjai mutatták be táncukat.

A Próbaidő zenekar élő kon-
certjét hallhatták ezután a zenét 
szerető balkányiak. A PRÓBAIDŐ 
zenekar 3 éve alakult, nevüket sor-
solás útján döntötték el. A zenekar 
hét tagból áll, az összetétel igen 
változatos. Van köztük tanár, or-
vos, rendőr, szabadúszó. A zenekar 
tagjai nyíregyházi, szakolyi és bal-
kányi születésűek, 1 éve készülnek 
egy lemezanyagot összeszedni, 
saját számokkal. Ehhez keresnek 
szponzorokat! Stílusuk dallamos 
rock, némi funky felhanggal.

A zenekar játéka utána a sport-
pályán délelőtt megrendezett tűz-
oltóverseny eredményhirdetése 
következett.

(Az eredményeket a lap 7. olda-
lán közöljük)

A Baptista Szeretetszolgálat 
Intézményének ellátottjai adtak 
műsort ezután. A Baptista Szere-
tetszolgálat Alapítvány 1996-ban 
került bejegyzésre. Alapítója a 
Magyarországi Baptista Egyház, 
„kitalálója” és jelenleg is elnöke 
Szenczy Sándor baptista lelkész.

A Baptista Szeretetszolgálat te-
vékenységi köre a humanitárius 
segítségnyújtástól a katasztrófa-
mentésen, a hátrányos helyzetűek, 
menekültek, drogfüggők megse-
gítésén át a fogyatékkal élők re-
habilitációs programjáig számos 
egyéb humanitárius és fejleszté-
si szakterületet fog át. A Baptista 
szeretetszolgálat Fogyatékkal Élők 
Balkányi Intézményének munka-
társa, Káplárné Mészáros Ágnes 
beszélt bővebben az intézmény 
munkájáról. 

Vendel Mónika énekelte el ked-
vencét, a „Most múlik pontosan” 
című számot. Utána a fogyatékkal 
élők csoportja táncolta el a „ka-
csa-táncot”.

A Városvédő és szépítő, termé-
szetvédő baráti egyesületének már 
láthattunk egy pörgős, vadnyugati 
contry táncát. Ezúttal a tőlük már 
megszokott évről évre nagy sikert 
aratott roma tánccal léptnek fel!

Következő fellépő, Obriton Or-
solya Nyírgelséről érkezett. 5 éve 
jár énektanárhoz, KI MIT TUD-on, 
és falunapokon is lépett már fel! 
Kedvence műfaja a pop és musi-
cal. Elénekelte a Honfoglalásból: a 
Kell még egy szó, majd a Hallelu-
ja, a blokk végén Adele: Rolling in 
the deep című dalát.

Nagy sikert aratott a T-Dance 

Zumba Fitness bemutató. Ahogy 
telt az idő, egyre több fiatal, óvo-
dás, majd néhány felnőtt is szín-
padra pattant és táncoltak együtt az 
együttes tagjaival. A műsorvezető 
azt mondta: 1 óra alatt akár 600 
kalória is elégethető vele. 

Az első sztárvendég, az Inf-
lagranti Együttes mutatkozott be, 
majd a Városnap hivatalos része, 
a polgármesteri köszöntő követ-
kezetett. Gyeskó Jánosné és Kurta 
László köszöntötték az ünnepség 
résztvevőit, színpadra szólították a 
vendégeket, elsőként Pálosi Lász-
lót, aki így köszöntötte a meg-
jelenteket. 

Pálosi László: 
A polgárok jelentik  

az igazi értéket

Tisztelt Balkányi Polgárok! Höl-
gyeim és Uram! Tisztelt Meghívott 
Vendégeink!

Engedjék meg, hogy nagy-nagy 
szeretettel köszöntsek mindenkit, 
aki eljött ma ide, hogy együtt ün-Születésnap nem múlhat el torta nélkül



Megint öregebbek lettünk 
egy évvel. Nem csak mi, 

városlakók, hanem Balkány 
is, mint város.

Kilencedik alkalommal gyűlhet-
tünk össze eme nemes napon, ami-
kor városunk születésnapját ünne-
pelhetjük. Köszönet ezért Balkány 
Város Önkormányzatának, Képvi-
selőtestületének, támogatóinknak, 
a CELLSPAN Kft vezetőségének, 
a Baptista Szeretett Szolgálat mun-
katársainak, a Megyei Önkéntes 
tűzoltóságnak, a Polgár és Rend 
őreinknek, minden olyan látható és 
láthatatlan támogatónak, kultúrát 
szerető és tisztelő városlakónak, 
akik segítséget nyújtottak abban, 
hogy ez a programsorozat sikere-
sen létrejöhessen.

Ezekkel a szavakkal köszöntötte 
szeptember 8-án, a Városnapon a 
sporttelepen megjelent helybelie-
ket és a környék településeiről ér-
kezőket Solymosi Éva és Baktiné 
Sándor Csilla. 

Bejelentették, hogy a korán éb-
redők láthattak már a lovas pályán 
megrendezett fogathajtást, és Bal-
kány legerősebb embere versenyét. 
A futballpályán pedig a megye 
lánglovagjai mérték össze tudásu-
kat, és tanúsították bátorságukat. 

A városi sportcsarnokban eköz-
ben folyamatosan zajlott a Bal-

kányi Cellspan Kupa nemzetközi 
utánpótlás birkózógála

A kicsik a KENDERKÓC népi 
játszóházban próbálhatták kreati-
vitásukat, és készíthettek szebbnél 
szebb ajándékokat. 

A Támasz Pont munkatársai az 
ifjúsági sátornál várták a fiatal ér-
deklődőket, ahol betekintést nyer-
hettek az alapítvány munkájába.

Az ORIFLAME és AVON mun-
katársai Illatos sátrukban fogadták 
a szépülni vágyó hölgyeket, ahol 

szépség ápolási tanácsokkal látták 
el őket.

A Rákóczi téri patika munkatár-
sai az egészségügyi sátorban vár-
ták a látogatókat, ahol ingyenes 
egészségügyi szűrő vizsgálatokon 
vehettek részt. Vérnyomás –, vér-
cukor –, koleszterin szint méré-
sével segítenek a helyes életmód 
kialakításában.

Már több éve visszatérő progra-
mok között szerepel az íjászat. Az 
ősi magyarok veszedelmes fegy-

verével ismertettek meg minden 
bátor kicsit, és nagyot a nagykállói 
Csillagösvény Íjász

Egyesület tagjai. Az egyesület fő 
tevékenysége a tradicionális íjász 
hagyományok művelése és a hon-
foglalás kori viseletek, felszerelési 
tárgyak és harci eszközök bemuta-
tása. A művészeti sátorban Teremi 
Ferenc amatőr balkányi képzőmű-
vész kiállítása volt látható a nap 
folyamán. Ugyanabban a sátorban 
mutatta be kézzel varrott babáit 
Sebőkné Budinszki Aranka.

A nagyszínpadon délelőtt 11 óra-
kor a Roma táncegyüttesek bemu-
tatkozásával kezdődött a műsor.

2011-ben kapta a nevét a tánc-
csoport, és a kezdeti lelkesedés, 
tenni akarás, azóta sem szűnt. A 
Balkányi Fekete Gyöngyszemek 
erre a napra is glédába állították a 
hagyományos cigány tánc-és zene-
tár egy részét, melyet a legnagyobb 
szívből jövő lelkesedéssel tolmá-
csolnak itt, a Városnap színpadán. 
Az Egyesület elnöke Tonté Sándor

2012 májusában a „Támaszpont” 
Ifjúsági Információs és Tanácsadói 
Iroda KI MIT TUD tehetségkutató 
versenyt szervezett Balkányban. A 
program célja az volt, hogy a tehet-
séges ifjak megmutathassák ma-
gukat a nyilvánosságnak. Itt ért el 
második helyezést a Balkányi Fe-
kete Gyöngyszemek Hagyomány-
őrző Roma tánccsoport. 

Folytatás a 2. oldalon.

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVI. évfolyam 8. szám l 2012. szeptember

8 Balkányi
Beszélő 2012. szeptember

A megyei válogatott  
nyerte a csapatversenyt
Öt ország reménységei sze-

repeltek a nagyszabású 
birkózó viadalon  

A rendkívül magas színvonalon 
megrendezett Összefogás Egy-
másért Cellspan Kupa nemzetközi 
utánpótlás birkózó versenyen öt or-
szág, húsz klubjának, kétszázötven 
tehetsége mérte össze tudását szep-
tember 8-án, a Városnapon Bal-
kányban. Horvátország, Szerbia, 

Szlovénia, Ukrajna és a házigazda 
magyarok fiataljai mutatták meg 
magukat. 

Megyénk egyesületeinek leg-
jobbjai Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Cellspan birkózó váloga-
tott színeiben léptek szőnyegre. A 
hazaiak nem vallottak szégyent, jó 
néhányan érmet szereztek, sőt Gi-
lányi Alex, Gilányi Gergő, Lovas 
János, Pásztor László és Vadász 
Richárd a dobogó legfelső fokáig 

menetelt. Ráadásul a csapatver-
senyben a szabolcsi válogatottnak 
sikerült megszereznie az első he-
lyet.

A díjakat a Magyar Birkózó Szö-
vetség vezetői, Pálosi László, Bal-
kány polgármestere, Oláh János 
alpolgármester adták át. 

A verseny előtt a fiatalok kirán-
duláson vettek részt, a versenyt kö-
vetően Oláh János alpolgármester 
látta őket vendégül. 

Ünnep nélkül szürkévé válik világunk

SzabolcS-Szatmár-bereg megyei cellSpan 
birkózó Válogatott eredményei:
Gyermek korcsoport:  
23 kg: 3. Plósz Antal. 26 kg: 2. Felföldi Szabolcs. 42 kg: 2. Kobelák Bence.
Diák II korcsoport: 
26 kg: 1. Gilányi Alex, 3. Plósz Dániel. 29 kg: 2. Seres Szabolcs.  
35 kg: 2. Bugyi Marcell, 3. Turán Márton. 50 kg: 2. Palásti Ambrus.  
58 kg: 3. Gura Zsombor.
Diák I. korcsoport: 
29 kg: 2. Pásztor Richard, 3. Horváth Tamás. 35 kg: 3. Berki Tamás.  
38 kg: 1. Vadász Richárd. 42 kg: 3. Kurucz László. 54 kg: 2. Turán Mátyás.  
69 kg: 3. Barna Csaba.
Serdülő: 38 kg: 1. Lovas János. 50 kg: 3. Horváth Máté.  
69 kg: 2. Kiss Gergő. 76 kg: 1. Gilányi Gergő.
Junior: 50 kg: 1. Pásztor László.
Csapatverseny: 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válogatott.

Népes szurkolósereg tapsolt a győzteseknek

Gilányi Alex is a dobogó legmagasabb fokára állhatott

Lázár János kitüntetést ad át 

Pásztor László ismét első díjat kapott

Nem csak az ifjúság versenyzett

Kilencedszer ünnepeltük Balkány várossá válásának napját

A színpad előtt sorban ült Bujáki Lajos és Kiss Jolán, Barna László és Horváth Katalin, Magyar Péter és Vida Mária


