
Augusztus 20-án a ma-
gyar állam megalapítójára 

Szent István királyra emlé-
keztünk. Ha a magyar állam-
alapításról beszélünk, akkor 
István apjának Gézának is 
kell egy kicsit boncolgatnunk 
tevékenységét.

Géza egyes források szerint isteni 
sugallatra akarta az Árpádok által 
elfoglalt területeket állammá szer-
vezni. Országának határait nemcsak 
katonai erővel, hanem okos poli-
tikával is próbálta erősíteni. Gyer-
mekeinek házasságkötését is úgy 
irányította, hogy azok az ország szá-
mára  erős katonai szövetségeseket 
is biztosítsanak. E házasságkötések 
mai szemmel egy „kicsit” számí-
tónak tűnhetnek, de több mint ezer 
éve ez minden uralkodói családnál 
elfogadott dolog  volt.

Gézának négy lánya és egy fia 
született. A lányok nevét sajnos 
nem ismerjük. Három lány  külföldi 
keresztény fejedelemhez, a negye-
dik Aba Sámuel magyar főúrhoz 
ment feleségül. István pedig a bajor 
Gizella hercegnőt vette el. Géza 
legidősebb leányáról vannak olyan 
feltevések, miszerint Beloslaw len-
gyel fejedelem felesége lett,  és 
a házasságukból született Bezprim, 
vagy ahogy mi mondtuk akkori-
ban, Veszprém herceg. Egy másik 
lányát Gavril Radomir bolgár trón-
örökös  vette feleségül, mert ekkor 
Géza rokonszenvezett a bolgárokkal 
a görögök ellen vívott harcukban. 
Orseolo Ottónak a velencei doge 
fiának is jutott egy Árpádházi lány. 
Bár egyes kutatók szerint  ő és Aba 
Sámuel felesége, Géza nem Sarolt-
tal kötött házasságából, hanem a 
lengyel Adelhaiddal kötött frigyből 
születtek. Géza családjával együtt 
felvette a kereszténységet. Gondol-
hatnánk, hogy ő lehetett az első, aki 
keresztény hitre tért. De ez nem így 
van. Az erdélyi Gyula például már 
950 környékén felvette a keresz-
ténységet és Konstantinnápolyból 
magával hozta Hierotheoszt, akit a 
konstantinnápolyi patriárka Türkia, 
vagyis Magyarország püspökévé 
szentelt.

Géza  996-ban Szent Márton he-
gyén megalapította az első magyar 
apátságot.  Térítő papokat kért és 

kapott a császártól.  Szabályozta 
a trónutódlást. Eddig a család leg-
idősebb férfitagja örökölte a trónt, 
vagyis Koppány lett volna a trón jo-
gos örököse. A keresztény  jogrend 
szerint azonban Géza az első szülött 
fiát jelölte örököséül, ami a későb-
biekben mint tudjuk több összetűzés 
forrása lett. 

Valószínűleg  István hatalmának  
megerősítése érdekében utólag a 
11-12 században született az alábbi 
történet is. István számára Asrik- 
Anasztáz püspök hozta el Rómából 
a koronát. Asrikot  küldte Rómába, 
hogy a magyar kereszténységre kér-
jen áldást a pápától. Hasonló kéré-
sekkel érkezett egy másik fejedelem 
küldöttsége is a pápához. A lengyel  
Mieszko fejedelem számára már  el 
is volt készíttetve egy korona, de 
az előző napon a pápa egy látomást 
látott, melyben az Úr felszólította, 
hogy a koronát ne Mieszkonak, ha-
nem a másnap érkező koronát kérő 
küldöttségnek adja át.  Asrikkel e 
szavakkal  küldte el Istvánnak a 
koronát a pápa: „ Én apostoli va-
gyok, ő viszont méltán Krisztus 
apostola, ha Krisztus annyi népet 
térített meg általa”. Hartvik püspök 
története azonban egy-két helyen 
sántít. Mieszko lengyel  fejedelem 
992-ben már meghalt.  Asrik vagy 
Astrik a koronaküldés időpontjában 
még Lengyelországban apát , ha-
csak nem egy másik személyről 
van szó. 

Érdekes a történetben található 

csodás elem is, miszerint II. Szil-
veszter pápa látomása alapján az 
Úr felszólítására adta a koronát Ist-
vánnak. Tehát István már az Isten 
kegyelméből lett király. Míg, a ma-
gyar fejedelmek uralkodását, Álmos 
születését, és uralkodásra termettsé-
güket álom jelezte előre. 

István ezek szerint a történetben 
szakítani akart ősei pogány legiti-
mációjával úgy, hogy a történetben 
található csodás elemmel a keresz-
tény világ számára akarta elfoga-
dottá tenni koronázását. Az utó-
lag írt történet nem csorbít István 
nagyságán, hanem inkább rámutat 
előrelátására, következetességére. 
István pápától kapott koronájának 
ábrázolását a koronázási paláston 
láthatjuk,mely liliommal díszített 
abroncskorona volt. A koronázási 
paláston látható István-ábrázolás 
nagy valószínűséggel hiteles, hi-
szen azt a Veszprém-völgyi apácák 
Gizella felügyeletével készítették. 
Eredetileg miseruhának készült, 
melyet 1031-ben  István és Gizel-
la a Székesfehérvári Bazilikának 
ajándékozott. István államalapító 
tevékenységében minden bizony-
nyal segítette neveltetése és családi 
háttere is. Elérte, hogy sem a csá-
szárnak, sem a pápának nem kellett 
hűbéresének  lennie. Nemcsak a 
világi, hanem az egyházi hatalom 
is az ő kezében összpontosult. Az 
ország teljhatalmú ura azonban 
csak 1008-ban, Ajtony legyőzése 
után lett. István királynak elévül-

hetetlen érdemei vannak az új tí-
pusú magyar állam létrehozásában. 
Hazánkat bevezette a keresztény 
népek közösségébe. 1038. augusz-
tus 15-én bekövetkezett halálakor  
hatalmas űr keletkezett. A halálos 
ágyán Magyarországot Szűz Mária 
oltalmába ajánlotta. Hazánk így 
lett Mária országa. Istvánt ismerve 
e döntését mély hite mellett tuda-
tos,átgondolt politika is irányította. 
A Szent István-i Magyarországot 
a nagy király halála után a királyi 
udvarban is megerősödött régi rend 
utáni vágy sodorta veszélybe. Az 
utód, Péter mindenben következe-
tes híve volt nagy elődjének, csak 
mindent túl gyorsan, kompromisz-
szumok nélkül akart megvalósítani. 
Gizellát szabad mozgásában korlá-
tozta, a régi rend híveit udvarában 
leváltotta és nagy valószínűséggel 
olaszokat, és németeket nevezett ki 
helyükre. A magyar krónika így ír 
ezekről az időkről :  A föld javait, 
erősségeket, őrhelyeket, várakat a 
németek és a latinok őrizetére bíz-
ta. Amikor pedig Péter másodszor 
is trónra került, hűbéresküt tett a 
német királynak. Ez a magyarság 
számára nyílt hazaárulással volt 
egyenértékű. A Szent István-i mű-
vet rövid időn belül a sorozatos 
rossz döntések válságba sodorták. 
Az országnak olyan vezetőre lett 
szüksége, aki képes a válságból 
való kivezető Szent István-i útra 
visszatalálni. 

Molnár Zoltán

Balkány Város Önkormányzatának 
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Szent István állama

Szent István ünnepén ezúttal a görögkatolikus templomban szentelték meg a kenyeret ökumenikus szertartás kere-
tében. A szentelést Jaczkó Sándor görögkatolikus esperes és Bakó Sándor római katolikus plébános végezte
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Megyénk ifjabb városai 
közé tartozik Balkány, 

hiszen 9 évvel ezelőtt, 2004. 
július 1-jén kapta meg ezt a 
rangot. 

Az egyik legrégebbi települé-
sünk, hiszen első írásos említése 
1214-ből származik, ugyanakkor 
közigazgatásilag az egyik legna-
gyobb területű település is, hi-

szen 24 élő ta-
nya tartozik 

hozzá.
A váro-

si címet 
kivívott 
fejlődés 
után sem 
állt le a 
település 

f e j -

lesztése. Közel kétmilliárd forint 
értékben felújította és bővítette az 
önkormányzat az általános iskolát 
az elmúlt években. Az oktatási 
intézmény korszerűsítésére és fej-
lesztésére 1,5 milliárd forintot for-
dított a város, 500 millió forintból 
pedig tornacsarnokot építettek. A 
városközpont rehabilitációja je-
gyében egy szökőkúttal díszített 
parkkal lett gazdagabb a város. Ez 
a városszépítő beruházás 54 mil-
lió forintba került. Mindezekhez 
a fejlesztésekhez pályázat útján 
uniós forrásokat nyertek. Szintén 
uniós támogatással, 70 millió fo-
rintból újult meg mind kívülről, 
mind belülről a Barackvirág Óvo-
da mindkét telephelye.

Jó ivóvíz a tanyáknak

A fejlesztések továbbra sem áll-
tak le, az önkormányzat számos 
beruházást tervez a jobb életkörül-
mények érdekében.

– Jelenleg az egyik legelőre-
haladottabb pályázatunk az ivó-

vízminőséget-javító programunk, 
ugyanis az engedélyes tervnél tar-
tunk. Ezzel a beruházással az a 
célunk, hogy Abapuszta és Per-
kedpuszta lakói egészséges, jó 
minőségű ivóvízhez jussanak. A 
beruházás során a belterületről ve-
zetjük ki a tanyákra az egészséges 
ivóvizet, s a közelben lévő ki-
sebb tanyák is rácsatlakozhatnak a 
rendszerre. A beruházás 140–160 

millió forintba kerül majd, s való-
színűleg késő ősszel fejeződik be. 
A két tanyán eddig törpevízművek 
működtek, a víz minősége azon-
ban nem felel meg az előírások-
nak – magyarázza Pálosi László, 
Balkány polgármestere. – A sok 
tanya miatt nincs könnyű hely-
zetben önkormányzatunk, hiszen 
a fejlesztést, a jobb életkörülmé-
nyeket éppen úgy elvárják a kül-
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Első angol tábor
Angol tábornak adott otthont au-

gusztus elején a József Attila Mű-
velődési Ház. Lelkes, tanulni vá-
gyó gyerekek vették birtokukba, s 
1 hét vidámságot „életet” hoztak a 
falai közé.  Nap, mint nap alkottak, 
énekeltek, foglalkozásokon vettek 
részt. A tábor vezetője, Lőrinczyné 
Csonka Tünde nyelvtanár, és két 
segítője, Irinyi Zsófia és Gyirán 
Emese lehetőséget teremtettek szá-
mukra, hogy gyakorolják az angol 
nyelvet, új ismereteket szerezze-
nek, új emberekkel ismerkedje-
nek meg, barátságokat kössenek, 

hasznosan töltsék a nyárnak ezt a 
néhány napját. Mindez játékosan, 
vetélkedő formájában.

A tábor napközis jellegéből adó-
dóan a gyerekek a következő na-
pokra házi feladatot kaptak, mely-
be a szülők is besegítettek. Egész 
napos kirándulásuk alatt Vadas-
parkot és Kalandparkot látogattak, 
a gyerekek nagy örömére.

Csupán 5 nap volt, de nagy él-
mény valamennyi táborlakónak. A 
zárást szülők előtt, ünnepélyes ke-
retek között tartották.

Reméljük, jövőre is találkozunk!

Szépül, korszerűsödik a ravatalozó
Az Új Magyarország Vidékfejlesztés Program keretében nyújtott támogatásból 
nyolcmillió forintot kapott Balkány város a temető fejlesztésre. A felújítás 
elkezdődött, a ravatalozó szigetelését elvégezték, készül az épületet körülvevő 
díszburkolat, s befejeződött a lépcsőfeljáró és a terem belső részének burko-
lása.

A száraz időben is gyönyörűek 
a balkányi virágok

Emlékezzünk!
Öt éve, hogy elment közü-

lünk… 

Dr Szilágyi Zsolt 
László

1955-2008
„Ama nemes harcot  
megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam: …”

(Pál II. levele Timóteushoz 
4.7-8)

/A gyászoló család/
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területen élők, mint a belterületen 
lakók. Igyekszünk megtalálni a 
megfelelő arányt, hogy a lehető-
ségeinkhez képest mindenkinek 
nyújtsunk valamit. A tanyákhoz 
vezető földutak karbantartása ér-
dekében pályáztunk például ta-
valy a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium tanyafejlesztési programjára, 
s 10 millió forint értékben nyer-
tünk gépeket. Tavasszal már ezzel 
a gréderrel, tolólappal és tárcsával 
újítottuk fel a földutakat a lakos-
ság nagy örömére.

Behálózzák a várost

– Fontos feladat továbbá a 
szennyvízcsatorna-hálózat továb-
bi építése, valamint egy új tisztító-
telep megépítése. Ez a beruházá-
sunk jelenleg a tervezési szakasz-
ban van, az előkészítésre nyertünk 
30 millió forintot. A város belterü-
letén a csatornahálózat korábban 
már 80 százalékban megépült, a 
hiányzó 20 százalékot szeretnénk 
most pótolni. A tisztítótelep jelen-
leg maximális kapacitással műkö-
dik, de ha kiépül a teljes hálózat, 
akkor már nem fogja tudni ellátni 
feladatát. Ezért szeretnénk vissza-
bontani, felújítani és bővíteni a 
telepet.

– Több olyan projektet is sze-
retnénk a jövőben megvalósítani, 
amelyekre már adtunk be pályá-
zatot, de a támogatásukról még 
nem született döntés. Az egyik 
ilyen tervezett beruházás az egész-
ségügyi központ felújítása, amely 
szívügye az önkormányzatnak. Ez 
azért is fontos, mert az egész-
ségügyi alapellátás mellett itt ta-
lálható hat település – Balkány, 
Bököny, Geszteréd, Nyírgelse, 
Nyírmihálydi, Szakoly – köz-
ponti orvosi ügyelete. Az épület 
megérett már a külső-belső fel-
újításra, éppen ezért bízunk ab-
ban, hogy 2-3 héten belül kedvező 

elbírálásról kapunk hírt. A Leader 
akciócsoporthoz a ravatalozó fel-
újítása érdekében pályáztunk. Itt 
is szükséges a külső felújítás, a 
hőszigetelés, a nyílászárók cseré-
je, a temetőben pedig szeretnénk 
padokat kihelyeznie, illetve par-
kosítani. Ennek a pályázatunknak 
is mostanában lehet meg az ered-
ménye. A BM saját keretéből 10 
millió forint értékben pályáztunk 
térfigyelő kamerák kihelyezésére. 
A lakosság biztonságérzetének fo-
kozása érdekében 4 területen 16 
kamerát szeretnénk felszerelni. A 
rendőrség központjában látható 
lesz, hogy hol mi történik éppen, 
de vissza is lehet majd keresni 
egy-egy kérdéses pillanatot.

– Fontosnak tartja az önkor-
mányzat a Start közmunkaprogra-
mot, hiszen a munkahelyteremtés 
mellett szépül is a város. Most 120 
főnek tudtunk munkát adni, akik 
a belvízelvezető csatornákat újít-
ják fel. A csatornákhoz szükséges 
betonelemeket is ők gyártják. Fel-
adatuk továbbá a földutak melletti 
területek rendbetétele is.

(Megjelent a Kelet-Magyaror-
szág Városaink címmel megjelent 
mellékletében)

Bírság parlagfűért
Tájékoztatás a parlag-

fű-mentesítés új jogszabá-
lyi vonatkozásairól.

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingat-

lantulajdonosokat, hogy a 2008. 
évi XLVI. törvény az élelmiszer-
láncról és a hatósági felügyeletről 
kimondja: „A földhasználó köteles 
az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.”

Ha a földhasználó a kötelezett-
ségének nem tesz eleget. Ilyen ese-
tekben tizenötezer forinttól-tizen-
ötmillió forintig terjedő növény-
védelmi bírság kiszabására is sor 
kerülhet. Az adott esetben, konkré-
tan alkalmazandó bírság mértékét 
194/2008. (VII. 31.) korm. ren-
deletben foglaltaknak megfelelően 
kell kiszámítani.

A rendelet belterületen a telepü-
lési önkormányzat jegyzőjére, kül-
területen a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal területi szervére 
bízza a közérdekű védekezés el-
rendelését.

A földhasználó nem minden 

esetben azonos az ingatlantulaj-
donossal, az eljárás alá tehát az 
ingatlantulajdonos, illetve az ingat-
lant használó személy vonható (pl. 
haszonélvező).

A jogszabályi rendelkezés alap-
ján a jegyző június 30-át követően 
a parlagfű virágzásától függetlenül 
köteles hatósági eljárást kezdeni 
azon földhasználókkal szemben, 
akik elmulasztották a parlagfű el-
len védekezési kötelezettségüket 
teljesíteni. A hatósági intézkedés-
hez nem szükséges a sérelem – 
egészségkárosodás – bekövetke-
zése, a parlagfű virágzása, elég-
séges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának június 30-a után 
történő megállapítása. A jegyző jo-
gosult helyszíni ellenőrzést tartani 
és arról az új szabályok értelmében 
már nem kell értesítenie a föld-
használót. Az ingatlan ellenőrzé-
se kapcsán a jegyző és a hivatal 
dolgozói jogosultak az ingatlanra 
engedély nélkül belépni, és megál-
lapítani a parlagfű szennyezettség 
mértékét.

A parlagfűvel szennyezett te-
rületek folyamatosan ellenőrzésre 
kerülnek.

Karóczkai Istvánné jegyző

Magyarország kormánya 
2011-ben döntött úgy, 

hogy kedvezményes nyá-
ri üdülési programot indít 
gyermekek számára. 

A programot Szent Erzsébet-
ről  nevezték el, aki II. András 
magyar király leányaként szü-
letett 1207-ben. Erzsébet egész 
életében erős hitével segítette  a 
rászorulókat, gyerekeket testi-lel-
ki táplálékkal. A programban a 
Szabolcs Vezér Általános Iskola 
5. a osztályos tanulói  és test-
vérek vettek részt. A tábor össz-
költsége 1 100 000 forint volt, 
melyből 883 000 Ft  a pályázati 
támogatás. A tábor 2013. július 
29-től augusztus 03-ig tartott. 
A Fonyódligeten található tábor 
Fonyód és Balatonboglár között 
található a Balaton partján. Szí-
nes,  gazdag programok várták 
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A balkányi Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ diákjai 

számára hagyományteremtő 
szándékkal szerveztünk al-
kotótábort 2013. június 24-től 
29-ig a festői Tisza-tóhoz. A 
tábor megrendezésére Tisza-
füreden, a tópart közvetlen 
közelében lévő Albatrosz 
Kempingben került sor.

Célunk az volt, hogy három ne-
velési területen (drámajáték, rajz, 
népzene) nyújtsunk lehetőséget a 
tartalmas kikapcsolódásra, a közös 
és az egyéni alkotómunka gyü-
mölcsének megízlelésére, valamint 
közösségfejlesztésre.

A tábor gyermekbarát helyszí-
ne kiváló színteret biztosított a 
tizenéves fiataljainknak a tervezett 
programjaink megvalósításához és 
a szabadidőben végzett tevékeny-
ségekhez egyaránt.

A hat nap alatt változatos és sok-
színű feladatokkal ismerkedhettek 
meg diákjaink, melyek összeállítá-
sánál elsősorban arra törekedtünk, 
hogy az iskolai tevékenységeknél 
tágabb kört nyissunk meg számuk-
ra az ismeretszerzésben. Így a drá-
majátékok mellett kisebb-nagyobb 

jelenetalkotások, improvizációk, 
illetve tusrajzok, linómetszetek, 
akvarellrajzok elkészítéséhez ad-
hattunk segítséget, és a tájegység 
népzenéjének bővebb megismeré-
sére is lehetőséget biztosítottunk.

A hely adottságaiból adódóan 
a gyerekeknek alkalmuk volt az 
alkotómunkán túl az önfeledt szó-
rakozásra is. Kipróbálhatták a 
vizibiciklizést, a monociklizést 
(egykerekűzést), a tájfutást és ter-
mészetesen a Tisza-tavi fürdőzést, 
ezen felül pedig – bátorságpró-
baként – egy éjszakai tiszafüredi 
csillagtúrán is részt vehettek.

Az alkotótáborban született tár-
gyi alkotásokat (kisplasztikák, 
rajzok, festmények), valamint az 
eseményeket megörökítő fotósoro-
zatot Balkány városnapján, 2013. 
szeptember 7-én tekinthetik meg 
az érdeklődők a helyi József Attila 
Művelődési Ház kiállítótermében.

Bízunk benne, hogy a széles bal-
kányi támogatói kör segítségének 
és a sok pozitív visszajelzésnek 
köszönhetően a következő évben 
is megszervezhetjük tehetséggon-
dozó nyári programunkat.

Horváthné Csinga Erzsébet, Szabó 
Gábor, Takács Krisztián táborszervezők

A program központi témája 
volt a résztvevők környezet-

tudatosságának kialakítása, 
fejlesztése, amiket különböző 
programokkal kívántak elérni a 
kísérők. 

Aggtelek felé haladva a fiatalok 
megismerkedhettek Tokajjal, majd 
Edelényben a barokk stílusban épült 
L’Huillier-Cobourg kastélyt tekintet-
ték meg.

A tábor ideje alatt a fiatalok rövid 

túrákon vettek részt, megismerked-
tek az aggteleki környék természeti 
szépségeivel mint a Jósvafőn talál-
ható Tengerszem tóval, az Aggtele-
ki karszt növényvilágával. Emellett 
a jósvafői Kúria Oktatóközpontban 
a fiatalok Hucul lovakkal kerültek 
testközelbe. A Cseppkőbarlangi túra 
során a résztvevők megtekintették an-
nak csodálatos képződményeit mint a 
Búsuló juhász jobbra tekint formulát 
és a Pisai ferdetornyot is, valamint 
egy varázslatos, zenével kísért fény-
játékban is gyönyörködhettek.

Az interaktív előadások során is 
sok hasznos ismeretet szereztek a tá-
borozók. Papp-Horváth Anikó a Ma-
gyar Barlangi Mentőszolgálat tapasz-
talt tagja a túrázásról, barlangászásról 
adott új információkat, melynek ke-
retében a résztvevők felpróbálhatták 

a szükséges öltözékeket. Az ifjak a 
Kúria Oktatóközpontban pedig őse-
ink eledeleivel ismerkedhettek meg, 
amelyet a mai étkezési szokással ösz-
sze lehetett vetni. Ezt követően pedig 
kézműves foglalkozás keretében ne-
mezmedált készítettek a fiatalok.

Mind a három nap meghatározó 
elemei között szerepelt a sport, a 
kötetlen beszélgetések, csoportépí-
tő- és környezettudatosságra nevelő 
társasjátékok, melyekkel a környe-
zet védelmének fontosságát kívánták 
hangsúlyozni a szervezők.

Alkotótábor Tiszafüreden

Újra táboroztak a fiatalok

A tábor elsődleges célja volt a 
fiatalok figyelmének felhívása a 
környezettudatos viselkedésre, amit 
különböző programokkal igyekez-
tek a kísérők elérni, valamint meg-
ismertetni őket hazánk természeti 
értékeivel. Útban Aggtelek felé a 
fiatalok megismerkedhettek Tokaj-
jal, a Tisza folyóval, majd Edelény-
ben a barokk stílusban épült L’Huil-
lier-Cobourg kastélyt csodálhatták 
meg. A négy napos tábor ideje alatt 
a fiatalok rövidtúrák keretében 
megismerkedhettek az aggteleki 
környezet szépségeivel, élővilágá-
val, értékeivel, mint pl. a Jósvafőn 
található Vörös-tóval, vagy az Agg-
teleki Cseppkőbarlang csodálatos 
képződményeivel, valamint a Kúria 

Oktatóközpontban közelebbről is 
megsimogathatták a Hucul lovakat. 
Itt „Belefulladunk” címmel egy elő-
adást is meghallgattak a résztvevők 
a környezetszennyezéssel, és annak 
következményeivel kapcsolatban. 
Majd ezt követően pedig „Szemét-
kedés” címmel kreatív foglalkozás 
keretében tudatosult bennük az új-
rahasznosítás és a környezettudatos 
viselkedés jótékony hatása. 

A tábor meghatározó elemei kö-
zött szerepelt a sport, a kötetlen 
beszélgetések, a szabadidős tevé-
kenységek, a különböző közösség-
fejlesztő, környezettudatosságra 
nevelő társasjátékok.  A fiatalok jó 
hangulatban, vidáman töltötték el a 
négy napot.

Fiatalok Aggteleken
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

„TÁMASZ-PONT” Ifjúsági  
Információs és Tanácsadó Iroda
Cím: 4233 Balkány, Kossuth u. 1–3.
E-mail: tamaszpontiroda@gmail.com
www.tamaszpontiroda.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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területen élők, mint a belterületen 
lakók. Igyekszünk megtalálni a 
megfelelő arányt, hogy a lehető-
ségeinkhez képest mindenkinek 
nyújtsunk valamit. A tanyákhoz 
vezető földutak karbantartása ér-
dekében pályáztunk például ta-
valy a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium tanyafejlesztési programjára, 
s 10 millió forint értékben nyer-
tünk gépeket. Tavasszal már ezzel 
a gréderrel, tolólappal és tárcsával 
újítottuk fel a földutakat a lakos-
ság nagy örömére.

Behálózzák a várost

– Fontos feladat továbbá a 
szennyvízcsatorna-hálózat továb-
bi építése, valamint egy új tisztító-
telep megépítése. Ez a beruházá-
sunk jelenleg a tervezési szakasz-
ban van, az előkészítésre nyertünk 
30 millió forintot. A város belterü-
letén a csatornahálózat korábban 
már 80 százalékban megépült, a 
hiányzó 20 százalékot szeretnénk 
most pótolni. A tisztítótelep jelen-
leg maximális kapacitással műkö-
dik, de ha kiépül a teljes hálózat, 
akkor már nem fogja tudni ellátni 
feladatát. Ezért szeretnénk vissza-
bontani, felújítani és bővíteni a 
telepet.

– Több olyan projektet is sze-
retnénk a jövőben megvalósítani, 
amelyekre már adtunk be pályá-
zatot, de a támogatásukról még 
nem született döntés. Az egyik 
ilyen tervezett beruházás az egész-
ségügyi központ felújítása, amely 
szívügye az önkormányzatnak. Ez 
azért is fontos, mert az egész-
ségügyi alapellátás mellett itt ta-
lálható hat település – Balkány, 
Bököny, Geszteréd, Nyírgelse, 
Nyírmihálydi, Szakoly – köz-
ponti orvosi ügyelete. Az épület 
megérett már a külső-belső fel-
újításra, éppen ezért bízunk ab-
ban, hogy 2-3 héten belül kedvező 

elbírálásról kapunk hírt. A Leader 
akciócsoporthoz a ravatalozó fel-
újítása érdekében pályáztunk. Itt 
is szükséges a külső felújítás, a 
hőszigetelés, a nyílászárók cseré-
je, a temetőben pedig szeretnénk 
padokat kihelyeznie, illetve par-
kosítani. Ennek a pályázatunknak 
is mostanában lehet meg az ered-
ménye. A BM saját keretéből 10 
millió forint értékben pályáztunk 
térfigyelő kamerák kihelyezésére. 
A lakosság biztonságérzetének fo-
kozása érdekében 4 területen 16 
kamerát szeretnénk felszerelni. A 
rendőrség központjában látható 
lesz, hogy hol mi történik éppen, 
de vissza is lehet majd keresni 
egy-egy kérdéses pillanatot.

– Fontosnak tartja az önkor-
mányzat a Start közmunkaprogra-
mot, hiszen a munkahelyteremtés 
mellett szépül is a város. Most 120 
főnek tudtunk munkát adni, akik 
a belvízelvezető csatornákat újít-
ják fel. A csatornákhoz szükséges 
betonelemeket is ők gyártják. Fel-
adatuk továbbá a földutak melletti 
területek rendbetétele is.

(Megjelent a Kelet-Magyaror-
szág Városaink címmel megjelent 
mellékletében)

Bírság parlagfűért
Tájékoztatás a parlag-

fű-mentesítés új jogszabá-
lyi vonatkozásairól.

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingat-

lantulajdonosokat, hogy a 2008. 
évi XLVI. törvény az élelmiszer-
láncról és a hatósági felügyeletről 
kimondja: „A földhasználó köteles 
az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.”

Ha a földhasználó a kötelezett-
ségének nem tesz eleget. Ilyen ese-
tekben tizenötezer forinttól-tizen-
ötmillió forintig terjedő növény-
védelmi bírság kiszabására is sor 
kerülhet. Az adott esetben, konkré-
tan alkalmazandó bírság mértékét 
194/2008. (VII. 31.) korm. ren-
deletben foglaltaknak megfelelően 
kell kiszámítani.

A rendelet belterületen a telepü-
lési önkormányzat jegyzőjére, kül-
területen a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal területi szervére 
bízza a közérdekű védekezés el-
rendelését.

A földhasználó nem minden 

esetben azonos az ingatlantulaj-
donossal, az eljárás alá tehát az 
ingatlantulajdonos, illetve az ingat-
lant használó személy vonható (pl. 
haszonélvező).

A jogszabályi rendelkezés alap-
ján a jegyző június 30-át követően 
a parlagfű virágzásától függetlenül 
köteles hatósági eljárást kezdeni 
azon földhasználókkal szemben, 
akik elmulasztották a parlagfű el-
len védekezési kötelezettségüket 
teljesíteni. A hatósági intézkedés-
hez nem szükséges a sérelem – 
egészségkárosodás – bekövetke-
zése, a parlagfű virágzása, elég-
séges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának június 30-a után 
történő megállapítása. A jegyző jo-
gosult helyszíni ellenőrzést tartani 
és arról az új szabályok értelmében 
már nem kell értesítenie a föld-
használót. Az ingatlan ellenőrzé-
se kapcsán a jegyző és a hivatal 
dolgozói jogosultak az ingatlanra 
engedély nélkül belépni, és megál-
lapítani a parlagfű szennyezettség 
mértékét.

A parlagfűvel szennyezett te-
rületek folyamatosan ellenőrzésre 
kerülnek.

Karóczkai Istvánné jegyző

Magyarország kormánya 
2011-ben döntött úgy, 

hogy kedvezményes nyá-
ri üdülési programot indít 
gyermekek számára. 

A programot Szent Erzsébet-
ről  nevezték el, aki II. András 
magyar király leányaként szü-
letett 1207-ben. Erzsébet egész 
életében erős hitével segítette  a 
rászorulókat, gyerekeket testi-lel-
ki táplálékkal. A programban a 
Szabolcs Vezér Általános Iskola 
5. a osztályos tanulói  és test-
vérek vettek részt. A tábor össz-
költsége 1 100 000 forint volt, 
melyből 883 000 Ft  a pályázati 
támogatás. A tábor 2013. július 
29-től augusztus 03-ig tartott. 
A Fonyódligeten található tábor 
Fonyód és Balatonboglár között 
található a Balaton partján. Szí-
nes,  gazdag programok várták 
a közel 1000 fős gyermektábor 
részvevőit.

Hétfőn a hosszú vonatozás 
után fürdőzés, táskakészítés és 
ünnepélyes zászlófelvonás után 
zenés tábornyitóval kezdődött a 
hét. Kedden reggeli után kisvo-
nattal a közeli Fonyódra kirán-
dultunk, ahol a városban sétál-
va megtekintettük a hajóállomás 
díszes épületét a mólót, majd 
városismereti totót kitöltve men-
tünk vissza a táborba ahol délután 
sor-és váltóversenyen, művelt-
ségi vetélkedőn és a Kolompos 
együttes koncertjén vettünk részt. 
Szerdán szabadtéri játékok soka-
ságát és egy mini kalandparkot 
próbálhattak ki a diákok, délután 
indult a focibajnokság, kézműves 
udvar és a Vizi-dili (Vizi-kaland-
park) melyet este disco zárt.

Csütörtökön délelőtt tábori 
olimpián vettünk részt számos 

arany és ezüst éremmel zárva, 
délután 1 perc és nyersz vetélke-
dőn ügyeskedtünk, melyet este 
táncház zárt. Pénteken nyomot 
hagytunk plakátot készítve a 
leendő táborlakóknak focidöntőt 
vívtunk, melyen 1. helyezést ér-
tünk el. Délután Ki Mit Tud? 
vetélkedőt hallgattunk és este ün-
nepélyes táborzáró után éjsza-
kai fürdőzéssel zártuk a tábort. 
Szombaton délelőtt egy utolsó 
nagy fürdőzéssel búcsúztunk 
a Balatontól és Fonyódligettől 
majd délután vonatra ültünk és 
hosszan néztük a Balatont és 
közben meséltük és elevenítet-
tük fel élményeinket. Köszöne-
temet fejezem ki Teremi László 
tanár úrnak, aki vidámságával, jó 
humorával segítette munkámat. 
Sajnos a következő tanévtől már 
nem csatlakozhat hozzánk mivel 
elbocsájtották így egy másik tele-
pülésen kezdi a tanévet. Kívánok 
neki sok sikert és megbecsülést 
az új munkahelyén.  Köszönet 
Papp István vállalkozónak, aki 
segítette utazásunkat. Ezzel a 
táborral 19 gyermek álma vált 
valóra azzal, hogy eljutott a Ba-
latonhoz. Remélem jövőre még 
több balkányi gyermek álma vál-
hatnak valóra.

Ladikné Szabó Csilla
osztályfőnök

Erzsébet tábor a 
Balaton partján
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Megyénk ifjabb városai 
közé tartozik Balkány, 

hiszen 9 évvel ezelőtt, 2004. 
július 1-jén kapta meg ezt a 
rangot. 

Az egyik legrégebbi települé-
sünk, hiszen első írásos említése 
1214-ből származik, ugyanakkor 
közigazgatásilag az egyik legna-
gyobb területű település is, hi-

szen 24 élő ta-
nya tartozik 

hozzá.
A váro-

si címet 
kivívott 
fejlődés 
után sem 
állt le a 
település 

f e j -

lesztése. Közel kétmilliárd forint 
értékben felújította és bővítette az 
önkormányzat az általános iskolát 
az elmúlt években. Az oktatási 
intézmény korszerűsítésére és fej-
lesztésére 1,5 milliárd forintot for-
dított a város, 500 millió forintból 
pedig tornacsarnokot építettek. A 
városközpont rehabilitációja je-
gyében egy szökőkúttal díszített 
parkkal lett gazdagabb a város. Ez 
a városszépítő beruházás 54 mil-
lió forintba került. Mindezekhez 
a fejlesztésekhez pályázat útján 
uniós forrásokat nyertek. Szintén 
uniós támogatással, 70 millió fo-
rintból újult meg mind kívülről, 
mind belülről a Barackvirág Óvo-
da mindkét telephelye.

Jó ivóvíz a tanyáknak

A fejlesztések továbbra sem áll-
tak le, az önkormányzat számos 
beruházást tervez a jobb életkörül-
mények érdekében.

– Jelenleg az egyik legelőre-
haladottabb pályázatunk az ivó-

vízminőséget-javító programunk, 
ugyanis az engedélyes tervnél tar-
tunk. Ezzel a beruházással az a 
célunk, hogy Abapuszta és Per-
kedpuszta lakói egészséges, jó 
minőségű ivóvízhez jussanak. A 
beruházás során a belterületről ve-
zetjük ki a tanyákra az egészséges 
ivóvizet, s a közelben lévő ki-
sebb tanyák is rácsatlakozhatnak a 
rendszerre. A beruházás 140–160 

millió forintba kerül majd, s való-
színűleg késő ősszel fejeződik be. 
A két tanyán eddig törpevízművek 
működtek, a víz minősége azon-
ban nem felel meg az előírások-
nak – magyarázza Pálosi László, 
Balkány polgármestere. – A sok 
tanya miatt nincs könnyű hely-
zetben önkormányzatunk, hiszen 
a fejlesztést, a jobb életkörülmé-
nyeket éppen úgy elvárják a kül-
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Első angol tábor
Angol tábornak adott otthont au-

gusztus elején a József Attila Mű-
velődési Ház. Lelkes, tanulni vá-
gyó gyerekek vették birtokukba, s 
1 hét vidámságot „életet” hoztak a 
falai közé.  Nap, mint nap alkottak, 
énekeltek, foglalkozásokon vettek 
részt. A tábor vezetője, Lőrinczyné 
Csonka Tünde nyelvtanár, és két 
segítője, Irinyi Zsófia és Gyirán 
Emese lehetőséget teremtettek szá-
mukra, hogy gyakorolják az angol 
nyelvet, új ismereteket szerezze-
nek, új emberekkel ismerkedje-
nek meg, barátságokat kössenek, 

hasznosan töltsék a nyárnak ezt a 
néhány napját. Mindez játékosan, 
vetélkedő formájában.

A tábor napközis jellegéből adó-
dóan a gyerekek a következő na-
pokra házi feladatot kaptak, mely-
be a szülők is besegítettek. Egész 
napos kirándulásuk alatt Vadas-
parkot és Kalandparkot látogattak, 
a gyerekek nagy örömére.

Csupán 5 nap volt, de nagy él-
mény valamennyi táborlakónak. A 
zárást szülők előtt, ünnepélyes ke-
retek között tartották.

Reméljük, jövőre is találkozunk!

Szépül, korszerűsödik a ravatalozó
Az Új Magyarország Vidékfejlesztés Program keretében nyújtott támogatásból 
nyolcmillió forintot kapott Balkány város a temető fejlesztésre. A felújítás 
elkezdődött, a ravatalozó szigetelését elvégezték, készül az épületet körülvevő 
díszburkolat, s befejeződött a lépcsőfeljáró és a terem belső részének burko-
lása.

A száraz időben is gyönyörűek 
a balkányi virágok

Emlékezzünk!
Öt éve, hogy elment közü-

lünk… 

Dr Szilágyi Zsolt 
László

1955-2008
„Ama nemes harcot  
megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam: …”

(Pál II. levele Timóteushoz 
4.7-8)

/A gyászoló család/



Augusztus 20-án a ma-
gyar állam megalapítójára 

Szent István királyra emlé-
keztünk. Ha a magyar állam-
alapításról beszélünk, akkor 
István apjának Gézának is 
kell egy kicsit boncolgatnunk 
tevékenységét.

Géza egyes források szerint isteni 
sugallatra akarta az Árpádok által 
elfoglalt területeket állammá szer-
vezni. Országának határait nemcsak 
katonai erővel, hanem okos poli-
tikával is próbálta erősíteni. Gyer-
mekeinek házasságkötését is úgy 
irányította, hogy azok az ország szá-
mára  erős katonai szövetségeseket 
is biztosítsanak. E házasságkötések 
mai szemmel egy „kicsit” számí-
tónak tűnhetnek, de több mint ezer 
éve ez minden uralkodói családnál 
elfogadott dolog  volt.

Gézának négy lánya és egy fia 
született. A lányok nevét sajnos 
nem ismerjük. Három lány  külföldi 
keresztény fejedelemhez, a negye-
dik Aba Sámuel magyar főúrhoz 
ment feleségül. István pedig a bajor 
Gizella hercegnőt vette el. Géza 
legidősebb leányáról vannak olyan 
feltevések, miszerint Beloslaw len-
gyel fejedelem felesége lett,  és 
a házasságukból született Bezprim, 
vagy ahogy mi mondtuk akkori-
ban, Veszprém herceg. Egy másik 
lányát Gavril Radomir bolgár trón-
örökös  vette feleségül, mert ekkor 
Géza rokonszenvezett a bolgárokkal 
a görögök ellen vívott harcukban. 
Orseolo Ottónak a velencei doge 
fiának is jutott egy Árpádházi lány. 
Bár egyes kutatók szerint  ő és Aba 
Sámuel felesége, Géza nem Sarolt-
tal kötött házasságából, hanem a 
lengyel Adelhaiddal kötött frigyből 
születtek. Géza családjával együtt 
felvette a kereszténységet. Gondol-
hatnánk, hogy ő lehetett az első, aki 
keresztény hitre tért. De ez nem így 
van. Az erdélyi Gyula például már 
950 környékén felvette a keresz-
ténységet és Konstantinnápolyból 
magával hozta Hierotheoszt, akit a 
konstantinnápolyi patriárka Türkia, 
vagyis Magyarország püspökévé 
szentelt.

Géza  996-ban Szent Márton he-
gyén megalapította az első magyar 
apátságot.  Térítő papokat kért és 

kapott a császártól.  Szabályozta 
a trónutódlást. Eddig a család leg-
idősebb férfitagja örökölte a trónt, 
vagyis Koppány lett volna a trón jo-
gos örököse. A keresztény  jogrend 
szerint azonban Géza az első szülött 
fiát jelölte örököséül, ami a későb-
biekben mint tudjuk több összetűzés 
forrása lett. 

Valószínűleg  István hatalmának  
megerősítése érdekében utólag a 
11-12 században született az alábbi 
történet is. István számára Asrik- 
Anasztáz püspök hozta el Rómából 
a koronát. Asrikot  küldte Rómába, 
hogy a magyar kereszténységre kér-
jen áldást a pápától. Hasonló kéré-
sekkel érkezett egy másik fejedelem 
küldöttsége is a pápához. A lengyel  
Mieszko fejedelem számára már  el 
is volt készíttetve egy korona, de 
az előző napon a pápa egy látomást 
látott, melyben az Úr felszólította, 
hogy a koronát ne Mieszkonak, ha-
nem a másnap érkező koronát kérő 
küldöttségnek adja át.  Asrikkel e 
szavakkal  küldte el Istvánnak a 
koronát a pápa: „ Én apostoli va-
gyok, ő viszont méltán Krisztus 
apostola, ha Krisztus annyi népet 
térített meg általa”. Hartvik püspök 
története azonban egy-két helyen 
sántít. Mieszko lengyel  fejedelem 
992-ben már meghalt.  Asrik vagy 
Astrik a koronaküldés időpontjában 
még Lengyelországban apát , ha-
csak nem egy másik személyről 
van szó. 

Érdekes a történetben található 

csodás elem is, miszerint II. Szil-
veszter pápa látomása alapján az 
Úr felszólítására adta a koronát Ist-
vánnak. Tehát István már az Isten 
kegyelméből lett király. Míg, a ma-
gyar fejedelmek uralkodását, Álmos 
születését, és uralkodásra termettsé-
güket álom jelezte előre. 

István ezek szerint a történetben 
szakítani akart ősei pogány legiti-
mációjával úgy, hogy a történetben 
található csodás elemmel a keresz-
tény világ számára akarta elfoga-
dottá tenni koronázását. Az utó-
lag írt történet nem csorbít István 
nagyságán, hanem inkább rámutat 
előrelátására, következetességére. 
István pápától kapott koronájának 
ábrázolását a koronázási paláston 
láthatjuk,mely liliommal díszített 
abroncskorona volt. A koronázási 
paláston látható István-ábrázolás 
nagy valószínűséggel hiteles, hi-
szen azt a Veszprém-völgyi apácák 
Gizella felügyeletével készítették. 
Eredetileg miseruhának készült, 
melyet 1031-ben  István és Gizel-
la a Székesfehérvári Bazilikának 
ajándékozott. István államalapító 
tevékenységében minden bizony-
nyal segítette neveltetése és családi 
háttere is. Elérte, hogy sem a csá-
szárnak, sem a pápának nem kellett 
hűbéresének  lennie. Nemcsak a 
világi, hanem az egyházi hatalom 
is az ő kezében összpontosult. Az 
ország teljhatalmú ura azonban 
csak 1008-ban, Ajtony legyőzése 
után lett. István királynak elévül-

hetetlen érdemei vannak az új tí-
pusú magyar állam létrehozásában. 
Hazánkat bevezette a keresztény 
népek közösségébe. 1038. augusz-
tus 15-én bekövetkezett halálakor  
hatalmas űr keletkezett. A halálos 
ágyán Magyarországot Szűz Mária 
oltalmába ajánlotta. Hazánk így 
lett Mária országa. Istvánt ismerve 
e döntését mély hite mellett tuda-
tos,átgondolt politika is irányította. 
A Szent István-i Magyarországot 
a nagy király halála után a királyi 
udvarban is megerősödött régi rend 
utáni vágy sodorta veszélybe. Az 
utód, Péter mindenben következe-
tes híve volt nagy elődjének, csak 
mindent túl gyorsan, kompromisz-
szumok nélkül akart megvalósítani. 
Gizellát szabad mozgásában korlá-
tozta, a régi rend híveit udvarában 
leváltotta és nagy valószínűséggel 
olaszokat, és németeket nevezett ki 
helyükre. A magyar krónika így ír 
ezekről az időkről :  A föld javait, 
erősségeket, őrhelyeket, várakat a 
németek és a latinok őrizetére bíz-
ta. Amikor pedig Péter másodszor 
is trónra került, hűbéresküt tett a 
német királynak. Ez a magyarság 
számára nyílt hazaárulással volt 
egyenértékű. A Szent István-i mű-
vet rövid időn belül a sorozatos 
rossz döntések válságba sodorták. 
Az országnak olyan vezetőre lett 
szüksége, aki képes a válságból 
való kivezető Szent István-i útra 
visszatalálni. 

Molnár Zoltán
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Szent István állama

Szent István ünnepén ezúttal a görögkatolikus templomban szentelték meg a kenyeret ökumenikus szertartás kere-
tében. A szentelést Jaczkó Sándor görögkatolikus esperes és Bakó Sándor római katolikus plébános végezte


