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Édesanyák köszöntése Két választás között

A Balkányi Református Egy-
házközség Szociális és 

Gondozási Központja Anyák 
Napja alkalmából 2014. má-
jus 6.-án a József Attila Mű-
velődési Házban köszöntötte 
azokat az Édesanyákat, akik 
az intézmény szolgáltatásait 
igénybe veszik.

Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével és köszöntőjével Bal-
kány város polgármestere, Pálosi 
László és jegyzőasszonya, Karócz-
kai Istvánné.

Az Intézmény fenntartója kép-
viseletében Sajtos Sándor lelki-
pásztor meghitt szavakkal és Ma-
gyarádi Jenő, Köszöntöm az Édes-
anyákat című versével üdvözölte 

az édesanyákat, nagymamákat, 
dédnagymamákat.

A művelődési ház előadótermé-
ben ezen a délelőttön az önzetlen 
anyai szeretet iránti hála és köszö-
net fejeződött ki. Mindannyian az 
édesanyánkra gondoltunk és könny-
től csillogó szemmel néztük végig a 
gyermekek műsorait. A Barackvirág 
Óvoda, a Szent Jácint Görög-katoli-
kus Óvoda kedves apróságai és a 
Szabolcs Vezér Oktatási Központ 
3/a osztályos tanulói erre a külön-
leges alkalomra versekkel, játékok-
kal készültek. A kicsinyek lelkes 
műsoráért a szervezők e helyen is 
köszönetet mondanak felkészítőik-
nek. Az Anyák napi rendezvényt 
szeretetvendégséggel és bensőséges 
beszélgetéssel zártuk.

Április 6-án parlamenti 
képviselőket választott 

az ország. Az eredmény 
ismert: a Fidesz-KDNP 
pártkoalíció kétharmados 
többséget szerzett, máso-
dik helyen a baloldali pár-
tok összefogása végzett, 
harmadik a Jobbik lett, s 
bejutott a Parlamentbe az 
LMP is.

Május 25-én ismét választha-
tunk: ekkorra írta ki Áder János, 
Magyarország köztársasági el-
nöke az európai parlamenti vá-
lasztás időpontját. 

Az államfő közleményének  
bevezetőjében az alábbiakat 
írta:

„Magyarország kormánya 20 
esztendővel ezelőtt nyújtotta be 
hazánk hivatalos EU-tagsági ké-
relmét, és immár 10 esztendeje 
annak, hogy egyenrangú tagjává 
váltunk az európai polgári de-
mokráciák családjának.

2004-ben Magyarország pol-
gárai először váltak jogosulttá 
arra, hogy az unió más nemze-
teihez hasonlóan az akkori vá-
lasztáson kinyilvánított szemé-
lyes döntésükkel maguk is részt 
vegyenek az Európai Parlament 
összetételének kialakításában, az 
idei év tavaszán pedig immár 
harmadik alkalommal nyílik le-
hetőségünk arra, hogy eldönt-
sük, a következő öt esztendőben 
kik képviseljék majd politikai 

nemzetünket az Európai Par-
lamentben. A szabad választás 
joga demokráciánk egyik leg-
fontosabb alkotmányos pillére. 
Ez a jog ugyanakkor lehetőség is 
arra, hogy szavazatunkkal befo-
lyásoljuk Európa jövőjét.”

A megadott határidőig 9 párt 
és 2 pártszövetség adta le az 
aláírásgyűjtő íveket, de a JESZ, 
a MOMA[8] és az ÚMP eseté-
ben nem volt meg a szükséges  
20 000 érvényes támogató alá-
írás. Így csak az alábbi 8 lista kö-
zül lehet választani (zárójelben a 
szavazólapon szereplő sorrend):

 A Haza Nem Eladó Mozgalom ●l

Párt (4.)
 Demokratikus Koalíció (8.)●l

 Együtt – A Korszakváltók ●l

Pártja–Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt (7.)
 Fidesz – Magyar Polgári Szö-●l

vetség–Kereszténydemokrata 
Néppárt (3.)
 Jobbik Magyarországért Moz-●l

galom (5.)
 Lehet Más a Politika (6.)●l

 Magyar Szocialista Párt (1.)●l

 Seres Mária Szövetségesei (2.)●l

A Fidesz és a KDNP az Eu-
rópai Néppárt (EPP), az MSZP 
a Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetsége (S&D), 
az LMP pedig az Európai Zöld 
Párt (EGP) tagja. 

A többi induló szervezet 
nem rendelkezik európai párt-
családdal.
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Köszöntöm az Édesanyákat, 
Akik életet adtak nekünk, 

Akik óvtak ezer éjszakán át, 
És megszegték a kenyerünk. 
Akik imára kulcsolt kézzel 

Mondták a szent szót: Miatyánk, 
Aki, mint asszony örökké  

szent lesz, 
Hiszen csak egy van...  

Édesanyánk. 

Köszöntöm az édesanyákat... 
Az élőket és a holtakat, 

Akiknek szíve nem tudja temetni 
Az úton elbukottakat. 

Akik a rosszért jót fizetnek, 
A vétkünkért is csak mosolyt... 

Akik az éjből nappalt tesznek, 
Ha veszély jönne valahol.

Köszöntöm az édesanyákat 
És megcsókolom a szent kezet... 
Mert vetne meg a népek milliója, 

Ő akkor is a szívéből szeret. 
Hát van-e szebb és nagyobb a vi-

lágon, 
És van-e fény, mely vetekszik vele? 
Mert vethet neki száz erő is gátat, 

Legyőzi mind a szeretet ereje. 

Köszöntöm az édesanyákat... 
Könnyező szemmel csendesen... 
Ami csak áldás van az Égben 

Az Édesanyákra adjad Istenem. 

Magyarádi Jenő 

Köszöntöm az Édesanyákat

A Steel-Building Kft. az Új 
Széchenyi Terv Észak-Al-

földi Operatív Program 
keretén belül sikerrel pályá-
zott a „Telephelyfejlesztés” 
című pályázati felhívásra 
és 47 716 770 Ft összegű, 
vissza nem térítendő uniós 
támogatásban részesült fej-
lesztési elképzelései megva-
lósításához.

Az ÉAOP-1.1.1/D-12 kódszámú 
pályázati felhívásra benyújtott pro-
jekt fő célja a Steel-Building Kft. 
versenyképességének növelése és 
energiahatékonyságának javítá-
sa volt épületeinek átalakításával, 
infrastruktúra fejlesztésével és ha-
tékonyságot növelő eszközbeszer-
zéssel.

A 86 757 765 Ft összköltségve-
tésű beruházás keretében megva-
lósult egy csomagoló üzem kiala-
kítása a használaton kívüli raktár-
csarnok teljes átalakításával, mely 
után a csarnok export csomagoló-
anyag-gyártó üzemként működik 
tovább. Megvalósult továbbá egy 
félig kihasznált és elavult meglévő 
üzem átalakításával és moderni-
zálásával egy új, modern forgá-
csoló üzem kialakítása, mely új 
termékek gyártását teszi lehetővé, 

jól kiegészítve ezzel a vállalkozás 
alaptevékenységét.

A fejlesztés további elemeként 
megvalósult az üzemcsarnok kor-
szerűsítése az energiahatékonyság 
javítása érdekében. Ennek kere-
tében a homlokzatok hőszigete-
lésére, biomassza kazánra épülő 
fűtési rendszer kialakítására és a 
csarnok gyártórészének villamos 
korszerűsítésére került sor. Az iro-
daház felújításának befejezésével 
új öltözők, szociális helyiségek és 
irodahelyiségek teljes körű moder-
nizálása valósult meg.

A projekt keretében beszerzés-
re került továbbá 2 db 6,3 ton-
na teherbírású, 16,5 m fesztávú 
egy főtartós futódaru és kiépítésre 
került a hozzátartozó 60 m zárt 
pályamenti áramellátó rendszer 
a nagyobb acélszerkezeti elemek 
gyárthatósága és összeszerelhető-
sége érdekében.

A pályázatban megfogalmazott 
fejlesztések végrehajtásával új, 
komplexebb gyártási kapacitás 
jött létre, az energiahatékonyságot 
növelő beruházások révén pedig 
jelentősen csökkent a vállalkozás 
energiaigénye.

A cégről bővebb információ ta-
lálható a www.steelbuilding.hu in-
ternetes oldalon. 

Steel-Building Kft.
4233 Balkány, Bocskai u. 10.
E-mail: titkarsag@steelbuilding.hu
www.steelbuilding.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Uniós támogatással sikeresen  
megvalósította telephely-fejlesztési 

projektjét a Steel-Building Kft.

Aki Balkányból Nyír-
egyházára, vagy 

onnét hazafelé tart, 
Nagykállóban, a Korá-
nyi Gimnázium szom-
szédságában, a Korá-
nyi út 37. szám alatt 
egy fél éve megnyílt 
éttermet láthat, neve 
Kálló Étterem. 

Akár hiánypótlónak is 
nevezhetnénk, hiszen ami-
óta az Óbester étterem be-
zárt, nem volt étterme a 
járási székhelynek. Most 
száz vendég étkezhet egy-
szerre, többnyire menüt vá-
lasztanak, de a nyolcvanat 
is meghaladja az étlapon 
szereplő készételek és fris-

sensültek száma. Pénteken, 
szombaton cigányzene is 
szórakoztatja a vendégeket. 
Tankonyhát is kialakítot-
tak, szakácsokat képez itt 
Dankó László, az étterem 
üzemeltetője, aki egészen 
fiatalon szerezte meg a 
mesterszakács címet. Most 
készül a nyári étlap. Ren-
geteg külön rendezvénynek 
ad otthont az étterem, az 
elmúlt napokban a középis-
kolások ballagása miatt telt 
meg, de az általános isko-
lások ballagása is ad majd 
munkát a három felszolgá-
lónak és a két szakácsnak. 
Nyáridőben az utca felőli 
részen kerthelyiség is várja 
a vendégeket. 

Étterem a főút mellett

Elkészült néhány hónappal 
ezelőtt a balkányi temető 

ravatalozója. Erre a beruhá-
zásra az Európai Unió és a 
Magyar Köztársaság Kor-
mány az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési program 
keretében 7 millió 864 ezer 
forintot adott az önkormány-
zatnak. 

A ravatalozó megépült, de ezzel 
nem fejeződött be az építkezés: 
kiderült, hogy túlságosan huzatos 
az előtér, ha befalazzák, nyáron 
elviselhetetlen lett volna a hőség, 
ezért majdnem egymillió forintért 
zsalukat vásárolt és szereltetett 
fel az önkormányzat a ravatalozó 
két oldalára, ami a huzattól védi a 
gyászszertartásokon részt vevőket.  
A napokban tovább gazdagodott 
a ravatalozó: a belső teremben az 
önkormányzat pénzéből és ado-
mányokból elkészült a szertartást 
végző papok számára a szónoki 

emelvényt, kívül pedig felépült 
az urnafal, ahol hetvenkét elhunyt 
hamvainak elhelyezése vált lehe-
tővé. Mára igazi városi színvonalú 
ravatalozója van Balkánynak. 

Befejeződött a  
temetőfejlesztés
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Amint az április 6-án kide-
rült: választó-kerületünk-

ben dr. Simon Miklós nyerte 
el a legtöbb szavazatot, így ő 
képviseli  az itt élők érdekeit 
a Parlamentben. Arról, hogy 
mik a tervei, az alábbiakat 
nyilatkozta:

A z 
e l m ú l t 
4 évben 
a térsé-
g ü n k -
b e n 
számos 
beruhá-
zás, fej-
lesz tés 

valósult meg, jelentősen javultak az 
itt élők életkörülményei. Az M3-as 
autópálya megépítésével vonzób-
bá vált a térségünk a befektetők 
számára, ami újabb munkahelyek 
százait jelentheti. A térségben 2 
bölcsőde, 6 óvoda, 23 iskola, 1 
pedagógiai szakszolgálat, 8 egész-
ségház, 1 járó beteg szakrendelő, 11 
szociális központ fejlesztése, illetve 
felújítása történt meg. 

A 9 milliárd forint értékű, 4500 
fős, értékteremtő közfoglalkoztatás 
és a 2000 új, a versenyszférában te-

remtett munkahely szintén beszédes 
eredmény. A fejlődés folytatásához 
kértünk és kaptunk felhatalmazást 
április 6-án.

A 2014–2020-as uniós ciklusban 
a 7500 milliárd forintnyi támoga-
tás 60%-a gazdaságfejlesztést fog 
szolgálni, így meg fogjuk tudni 
valósítani azon ígéretünket, misze-
rint 2010-től 10 év alatt 1 millió új 
munkahelyet hozunk létre Magyar-
országon!

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont III.-IV. korcsoportú leány csa-
pata a körzeti „Diákolimpia” lab-
darúgó döntőjében III. helyezést 
ért el! Csapatnévsor: Sándor János 

tanár, Deák Dóra, Balogh Kitti, 
Majoros Réka, Molnár Dorottya, 
Seres Tamara, Kovács Fanni, Gi-
lányi Petra, Nagy Beáta, Felföldi 
Dóra, Néző Kitti!

Magyarország csatlakozása az 
Európai Unióhoz megköveteli, 
hogy az Országgyűlés megalkossa 
az Európai Parlamentben Magyar-
ország képviselői részére fenntar-
tott parlamenti helyek betöltésének 
szabályait, amelyek biztosítják a 
választójogot az Európai Unió más 
tagállamainak Magyarországon la-
kóhellyel rendelkező állampolgá-
rai részére az Európai Parlament 
tagjainak választásán. Ezért az Or-
szággyűlés a következő törvényt 
alkotja:

Választás

2. § (1) A választás arányos vá-
lasztási rendszerben, listás szava-
zással történik.

(2) A választáson Magyarország 
területe egy választókerületet al-
kot.

2/A. § (1) Az Európai Parlament 
tagjainak választásán az választó 
és választható, aki Magyarorszá-
gon lakóhellyel rendelkezik.

(2) Az Európai Parlament tagjai-
nak választásán nem választható, 
aki jogerős ítélet alapján szabad-
ságvesztés büntetését vagy bün-
tetőeljárásban elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelését tölti.

Választójog

3. § (1) A választójog gyakorlása 
a választópolgár szabad elhatáro-
zásán alapul.

(2) A választópolgár az Európai 
Uniónak csak egy tagállamában 
gyakorolhatja választójogát.

4. § Magyarországon az Európai 
Parlament tagjainak választásán a 
választójogát gyakorolhatja

a) minden magyar választópol-
gár, ha nem jelezte valamely másik 
uniós tagállamban, hogy választó-
jogát ott kívánja gyakorolni, va-
lamint

b) az Európai Unió más tagál-
lamainak minden választópolgára, 
ha nyilatkozatot tesz arról, hogy 
választójogát Magyarországon kí-
vánja gyakorolni,

és magyarországi lakóhellyel 
való rendelkezését igazolja.

Választójog

3. § (1) A választójog gyakorlása 
a választópolgár szabad elhatáro-
zásán alapul.

(2) A választópolgár az Európai 
Uniónak csak egy tagállamában 
gyakorolhatja választójogát.

4. § Magyarországon az Európai 
Parlament tagjainak választásán a 
választójogát gyakorolhatja

a) minden magyar választópol-
gár, ha nem jelezte valamely másik 
uniós tagállamban, hogy választó-
jogát ott kívánja gyakorolni, va-
lamint

b) az Európai Unió más tagál-
lamainak minden választópolgára, 
ha nyilatkozatot tesz arról, hogy 
választójogát Magyarországon kí-
vánja gyakorolni,

és magyarországi lakóhellyel 
való rendelkezését igazolja.

Szavazás

7. § A választópolgár egy listára 
szavazhat.

Az Európai Parlamenti Választá-
son az Országgyűlési választáshoz 
hasonlóan Balkányban 6 szavazó-
kör működik.

6. számú választókerület

képviselőjelöltek neve jelölő szervezetek
kapott  
szavazatok 
száma

szavazatok 
százalékos 
aránya

Váradi Gábor  független jelölt 227 0,54

Dr. Kiss Sándor Jobbik Magyarországért Mozgalom 11858 28,16

Nagy László Csaba Összefogás Párt 58 0,14

Orgován Zoltán Magyarországi Cigány Párt 266 0,63

Dani Zoltán Szabad Magyarok Pártja 11 0,03

Dr. Nagy Zsombor 
Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösség

108 0,26

Fekete Edit Klára 
Kisgazdapárt-Magyar Igazság és Élet 
Pártja

51 0,12

Kurucz Györgyné A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 147 0,35

Tanács István 
Sportos és Egészséges Magyarorszá-
gért Párt

51 0,12

Varga Krisztián 
Szociáldemokraták Magyar Polgári 
Pártja

94 0,22

Dr. Simon Miklós 
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség-Ke-
reszténydemokrata Néppárt

19768 46,97

Dr. Helmeczy László 
József

Magyar Szocialista Párt, Együtt a 
Korszakváltók Pártja, Demokratikus 
Koalíció- Párbeszéd Magyarországért 
Párt, Magyar Liberális Párt

8298 19,72

Tamás Sándor 
Független Kisgazda – Földmunkás és 
Polgári Párt

125 0,3

Horváth Jenőné Magyar Gazdaság Párt 41 0,1

Balogh István Magyar Cselekvő Párt 0 0

Máté György Ákos Lehet Más a Politika 587 1,39

Szécsi Miklós 
Európai Roma Keresztények Jobblété-
ért Demokratikus Párt

51 0,12

Bodó Istvánné Zöldek Pártja 85 0,2

Jakab József Társadalmi Béke Párt 51 0,12

Avakov Nyikolaj  
Viktorovics 

Közösség a Társadalmi Igazságossá-
gért Néppárt

19 0,05

Harsányi Simon Seres Mária Szövetségesei 195 0,46

Nyert dr. Simon Miklós Bronzérem a diákolimpiánMájus 25-én ●➜

Képviselőket válasz-
tunk az EU parlamentbe

1. Balkány 
2. Bátorliget 
3. Biri 
4. Bököny 
5. Encsencs 
6. Érpatak 
7. Fábiánháza
8. Geszteréd 
9. Kállósemjén 
10. Kisléta 
11. Máriapócs 
12. Mérk 
13. Nagykálló 
14. Nyírbátor 
15. Nyírbéltek 
16. Nyírbogát 
17. Nyírcsászári 

18. Nyírderzs 
19. Nyírgelse 
20. Nyírgyulaj 
21. Nyírkáta 
22. Nyírlugos 
23. Nyírmihálydi 
24. Nyírpilis 
25. Nyírvasvári 
26. Ömböly 
27. Penészlek 
28. Piricse 
29. Pócspetri 
30. Szakoly 
31. Terem 
32. Újfehértó 
33. Vállaj

6. számú országgyűlési 
egyéni választókerület

1. számú szavazókör:  4233 Balkány, Kossuth u. 3. (kijelölt)
2. számú szavazókör:  4233 Balkány, Szakolyi u. 9. (Óvoda)
3. számú szavazókör:  4233 Balkány, Fő utca 11. (Óvoda)
4. számú szavazókör:  4233 Balkány, Abapuszta 40. (tanyai Óvoda)
5. számú szavazókör:  4233 Balkány, Béke-telep 31. (Általános Iskola)
6. számú szavazókör:  4233 Balkány, Fő utca 11. (Óvoda)

Szavazókörök és címe:

Eligazítás 
szolgálat 
előtt

KonyhaKert. Az önkormányzat mezőgazdasági termelésbe fogott, 
a megtermelt zöldségfélékkel az üzemi konyhát kívánják kiszolgálni.



Megtörtént a piac felújítása, il-
letve a termelői piac kialakítása. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium pá-
lyázatán közel 32 millió forintot 
nyert az önkormányzat, a munkák 
elvégzését szintén a Madura és 
Társa Bt nyerte el. Amikor ott 
jártunk, április végén, még dol-
goztak a munkások, új kerítéssel 

vették közül a piacot, a hátsó rész 
térburkolatot, az első rész aszfalt-
burkolatot kapott. Akkor még nem 
kerültek helyükre az új elárusí-
tó-asztalok. Az új termelői piacot 
ünnepélyes átadás keretében május 
elején vehették birtokba az őster-
melők, a vásározók és természete-
sen a város lakossága. 

Pályázat útján nyert 7 millió 
686 ezer forintot Balkány önkor-
mányzata a Darányi Ignác terv 
keretében. Az Európai Unió és Ma-
gyarország kormánya által nyújtott 
támogatásból elvégzett kivitelezést 
a Madura és Társa balkányi szék-
helyű Bt végezte.

A felső szinten ebből a pénzből 
új nyílászárók kerültek a régiek 
helyére, de megtörtént a festés, a 
mázolás, szalagparkettázás, a vi-
zesblokk felújítása. Az alsó szint 
felújítása, amely maga a gyermek-
orvosi rendelő, saját erőből va-
lósult meg, mert a pályázat ezt 

nem támogatta. Amint azt Pálo-
si László polgármester elmond-
ta:  úgy gondoltuk, hogy annak az 
épületnek a teljes felújítását csak 
egyszerre, egy időben lehetett és 
kellett elvégezni. Minden nyílás-
záró műanyagból készült, külső 
szigetelést kapott az épület, a lapos 
tetőt nyeregtetőre cseréltük fel,, 
valamint kívül-belül átfestettük az 
egész épületet. 

A későbbiekben a felső részben 
a fecskeház kialakítására kerül sor, 
de ennek igen szigorú pályázati 
feltételei vannak. például csak fia-
tal diplomásnak adhatjuk ki.
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Az első Föld Napját 1970. 
április 22-én tartották 

meg. Később Denis Hayes 
kezdeményezésére 1989-ben 
létrehozták a Föld Napja 
Nemzetközi Hírközpontot.

Hazánkban a környezetvédők 
1990-ben alapították meg a Föld 
Napja Alapítványt. Az előző szer-
vezeteknek egységes célja, hogy 
környezetünk tisztaságát megőriz-
ze. A környezetünk tisztasága a mi 
egészségünket is jelenti. A környe-
zetszennyezés az élelmiszerterme-
lésünket és az ivóvíz bázisainkat, a 
levegő tisztaságát is veszélyezteti. 

A világ népessége körülbelül 7 
300 000 000 fő, ami folyamatosan 
nő. Mindannyiunk számára egy-
értelmű lehet, hogy ennyi ember-
nek nem csak a levegő tisztasága, 
az élelem, hanem az egészséges 
ivóvízzel való ellátása is gondot 
jelenthet rövid időn belül. Ha pe-
dig még azt is tudjuk, hogy 1 kg. 
marhahús előállításához kb. 16 000 
liter víz szükséges, akkor ez igazán 
elgondolkodtathat bennünket.

Sokan a kőolaj és a földgáztar-
talékok kimerülésétől tartanak leg-
inkább. A média is legtöbbször ez-
zel foglalkozik, sokszor figyelmen 
kívül hagyva azt, hogy megújuló 
energiaforrásokkal mindezt pótolni 
lehet majd ... és az EGÉSZSÉGES 
IVÓVIZET VAJON MIVEL FOG-
JÁK PÓTOLNI?

Ma a Földünkön 744 747 000 
ember nem jut egészséges ivó-
vízhez. Egyes becslések szerint 
2080-ban már több mint 2 milliárd 
ember szenvedhet vízhiány miatt, 
az éhínség pedig akár 600 millió 
embert is érinthet. 

Magyarország ivóvíz és termál-
víz-nagyhatalom. A nyugat is tisz-
tában van ivóvízkészleteink nagy-
ságával és nyugati viszonylatban 
alacsony árakon próbálnak hatal-
mas Magyarországi tópartokon 
lévő ingatlanokhoz hozzájutni. 

Az egészséges életünkhöz szük-
séges feltételeket naponta rombol-
juk káros anyagok elégetésével, 
szemeteléssel, illetve rombolják 
azok, akik az erdőkbe, dűlőutakra, 
fasorokba hordják ki a szemetüket, 
veszélyes hulladékaikat.

Mindenkinek tudnia kell azon-
ban azt is, hogy aki a települési 
hulladékot a közterületen engedély 
nélkül helyez el, vagy nem a ki-
jelölt lerakóhelyen rak le, szabály-
sértést követ el. Ebben az esetben 
a kiszabható pénzbírság legala-
csonyabb összege ötezer forint, a 
legmagasabb összeg százötvenezer 

forint, szabálysértési eljárással is 
büntethető, szabálysértések esetén 
háromszázezer forint. 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő Testületének 4/2014(II-
I.20.) önkormányzati rendeletének 
célja a város közigazgatási terü-
letén a köztisztaság, a környezet-
védelem érvényesítése, ezáltal a 
város általános környezeti kultúrá-
jának javítása. A képviselő testület 
annak érdekében, hogy a jogszabá-
lyokban meghatározott hulladék-
gazdálkodási feladatainak és a kör-
nyezetvédelem követelményeinek 
megfeleljen, hulladékkezelési köz-
szolgáltatást szervez és tart fenn.

Az ingatlanhasználók kötelesek 
az ingatlanukon keletkező vagy 
birtokukba került települési szi-
lárd hulladékot a rendeletben meg-
határozott módon, vagy helyen 
gyűjteni. Minden ingatlanhaszná-
ló jogosult és ugyanakkor köteles 
igénybe venni a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatást. A hulla-
dékgazdálkodási (szemétszállítási) 
közszolgáltatást igénybe vevőknek 
közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 
Az ingatlanhasználó a közszolgál-
tatási díj megfizetését nem tagad-
hatja meg. A díj be nem fizetéséből 
származó díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. Igaz, a köz-
szolgáltatás igénybevételét szüne-
teltetni is lehet azon az ingatlanon, 
amelyen legalább 90 napig senki 
nem tartózkodik és amiatt az in-
gatlanon hulladék sem keletkezik. 
Ezt ebben az esetben kötelesek 
vagyunk bejelenteni a közszolgál-
tatónak, vagy a Polgármesteri Hi-
vatalnak.

Az előzőket figyelembe véve ért-
hetetlen számomra, ha a feltételek 

biztosítva vannak, hogy ne legyen 
szemetes a környezetünk, ha min-
den ingatlanhasználó köteles igény-
be venni a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást, és ha nem fizeti 
ki a szolgáltatást, akkor azt a NAV 
előbb-utóbb tartozásként behajtja 
rajta, AKKOR MIÉRT KOCKÁZ-
TAT SZÁZEZRES BIRSÁGOKAT 
A KÖZTERÜLETEN A SZEME-
TÉT, VESZÉLYES HULLADÉ-
KAIKAT ELHELYEZŐ???

Egyébként hazánkban 2012-ben 
hatályba lépett alaptörvénye elis-
meri és érvényesíti minden ember 
jogát az egészséges környezethez. 

Aki pedig a környezetben kárt 
okoz, az köteles helyreállítani azt, 
vagy helyreállítási költségét vi-
selni. Mindezek ellenére a tele-
pülésünk utcavégein, dűlőútjain, 
fasoraiban a szeméthalmok csak 
gyűlnek.

Az ilyen környezet Földünket 
veszélyezteti, egészségünkre ártal-
mas, csökkenti ingatlanaink értékét 
és esztétikailag is kívánni valót 
hagy maga után.

Elgondolkodtat, hogy ha olyan 
emberhez érkeznek barátok vagy 
rokonok, aki a feleslegessé vált 
holmijait, dolgait, szemetét a ter-
mészetbe hordja, az a vendégei-
nek a szemetes környezetet mutatja 
meg, hogy: „...na, én itt, és így 
élek.” ... Vagy a szemetét elviszi a 
szomszéd utca, illetőleg a település 
végére.

Tennünk nekünk lehet a Földün-
kért. Amit érte teszünk, azt magun-
kért, gyermekeinkért tesszük. 

Nem is kell messzire mennünk, 
csak a legközelebbi fasorig vagy 
erdőig. Ahogy mondani szokták, a 
megoldás, illetőleg a téma előttünk 
hever, csak le kellene hajolni érte, 
elvinni a legközelebbi kukáig, s 
beledobni. 

Molnár Zoltán

A Föld Napja Piac a város szívében

Elkészült a fecskeház

Megtörtént az egészségügyi 
központ felújítása 3 és fél mil-
lió forintot költött rá az önkor-
mányzat saját erejéből. Ebből a 
pénzből cserélték ki az első oldali 
és az oldalon lévő, az ügyeleti 
nyílászárókat. Rég óhajtott vágy 
teljesült az álmennyezet kiala-
kításával. amely gipszkartonból 
és 20 centi vastag szigetelésből 
állt össze. 

Ez mind energiatakarékossá-
gi, mind esztétikai szempontból 
nagyon fontos volt. A beruházás 
elérte célját, mert a fűtési költ-
ségek csökkentésével megtérül 
majd a beruházás. Természete-

sen nem mondunk le arról, hogy 
az egészségügyi központ a ké-
sőbbiekben pályázat útján fel-
újításra kerülhessen. De ahhoz, 
hogy a tél beállta előtt erre min-
denképpen szükség volt, hogy 
ne fűtsük az egész épületet fö-
löslegesen. 

Egy kis külső felújítás, festés 
is történt az épületen, de egyelő-
re többet nem tervezek – mond-
ta Pálosi László, mert számítok 
arra, hogy a közeljövőben pá-
lyázat útján az egész épületet fel 
tudjuk újítani. De ez szerintem 
elengedhetetlen követelménye 
volt már az épület felújításának.

Saját erőből ●➜

Megújult az egészségügyi központ

Tizenhat buszmegállót újított 
fel az önkormányzat a város-
ban, illetve készítettek újakat 
is azokon a megállóhelyeken, 
ahol még nem volt. A tervek-
ben szerepel új buszmegállók 
gyártása, sajnos most kénysze-
rűségből várakozni kell, mert a 
start munkaprogram befejező-
dött, s míg az új program el nem 
kezdődhet, addig hiányoznak a 
közmunkások, akik a további 
buszmegállók építését és kihe-
lyezését folytathatnák.

Buszvárók 
városszerte
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„ÜZenet eUroPÁ-
naK aZ orSZÁGoK 

KÖZÖttI eGyÜtMÜ-
KŐDÉS ÁLtaL”

projekt keretén belül, Ro-
mániában, Lázári község 
(Szatmár megye) 2014 jú-
nius 13 – 15 között talál-

koznak a testvértelepülések 
Balkány és Zajta (Magyaror-
szág), Slopnice (Lengyelor-
szág) és Lázári (Románia).

Ez a projekt az Európai Bi-
zottság, Európa az emberekért 
program keretén belül nyert tá-
mogatást, mely eseményen részt 
vesznek a Magyar és Lengyel 
partnerek valamint, Lázárival 
szomszédos települések lakosai.

A háromnapos rendezvényen 
a jelenlévők különböző esemé-
nyeken vesznek részt melynek 
mind a három nap, más és más 
a témája.

1. napi téma –  
a hatÁr MeGnyItÁSa  

eUroPa FeLÉ
2. napi téma –  

ÉrtÉKeInK ÉS KULtÚra
3. napi téma –  

MI, eUroPa ÉS a JÖVŐ

A háromnapos rendezvényen a 
következő programok lelhetőek 
fel:

 A határ megnyitása Románia és ●l

Magyarország között, Nagype-
leske és Zajta településeknél.
 Testvéri szerződés aláírása Zaj-●l

ta településsel.
 A község bemutatása tradicio-●l

nális járművek segítségével.
 A négy település konyhaművé-●l

szetének bemutatója.
 Vállalkozók, mezőgazdászok ●l

bálja.
Gondolatok Európa felé.●l

A teljes program megtekinthe-
tő Lázári honlapján http://www.
lazuri.ro

Tájékoztató



Az elmúlt évben rendez-
tük meg először az APÁK 

NAPJÁT és most március 
19- én ismét nagy szeretettel 
vártuk őket a csoportokba.

Örömünkre szolgált, hogy na-
gyon sok apuka érkezett a gye-
rekével ezen a napon. Nagyon jó 
hangulatba tel el ez a néhány óra, 
ahol a barkácsolástól kezdve a kö-
zös játékon keresztül, a gyerek 
és apukák közösen készített tíz-
óraival, a sorversenyekkel tarkítva 
teli programokkal kedveskedtünk a 
résztvevőknek. Csodálatosan szép 
nap volt!

Májusban a Budapesten meg-
rendezésre kerülő PINDUR-PAN-
DÚR közlekedési versenyre ké-
szülünk a gyerekekkel és a rendőr 
bácsikkal, aki Nyírbátorból érke-
zett hozzánk, már több alkalom-
mal, valamint Ladik János rendőr-
őrsparancsnokkal együtt készítik 
fel a gyerekeket az elméleti és 
gyakorlati feladatokra.

A TÁMOP – 3.3.8. pályázat ke-
retében, családi nappal egybekö-
tött KERTÉPÍTÉST szerveztünk. 
A szülők, gyerekek és az óvodai  
dolgozók  közösen megszépítettük 
az előkertet. Nagyon szép örökzöld 
növényekkel, valamint álló, futó 
rózsákkal, babérmeggyel, csoda-
sövénnyel.

A gyerekek nagyon boldogan 
tevékenykedtek, ásóztak, ültettek, 
gereblyéztek, locsoltak. A közös 
munka mindenki számára felejthe-
tetlen élménnyel zárult.

FÉNYKÉPÉSZ látogatott el 
hozzánk, szebbnél, szebb képek 
készültek anyák napjára a gyere-
kekről.

Április 10-én valamennyi cso-
portunkkal (6) a MÚZEUMFA-
LUBA utaztunk, egy egész napos 

kirándulásra, amely minden gye-
reknek ingyenes volt, hiszen ez is 
a TÁMOP – 3.3.8. pályázat kere-
tében valósulhatott meg. A gye-
rekeket tojásfestés, mézes sütés, 
csuhézás, gyapjúból bárányka ké-
szítése, Múzeumi Magtár Mesék, 
és táncház programjai várták. Min-
den tevékenységben valamennyi 
csoport részt vett és természetesen 
az elkészült munkákat mindenki 
hazahozhatta. Ide is néhány apuka 
és anyuka elkísért bennünket, akik  
ismételten örömmel vettek részt a 
kiránduláson.  

Húsvét előtt gyermek liturgián 
vettünk részt, majd Szent György 
napján ismét, Esperes úrral  az ün-
nepi gyermek liturgia után a kert-
be sétáltunk és ott szentelte meg 
a búzát. A gyerekek ministráltak. 
Mindig nagy élményt tud esperes 
úr nyújtani gyermekeinknek, hi-
szen közvetlenségével, gyermek-
szeretetével érdekessé, figyelem-
felkeltővé teszi a liturgiákat.

Az óvoda-iskola kapcsolatát 
erősítve látogattak el hozzánk a 4. 
osztályos gyerekek, amely szintén 
a TÁMOP-3.3.8. pályázat kereté-
ben történt. Az óvodások a hús-
véti ünnepkör keretében kedves 
műsorral köszöntötték az iskolá-
sokat, majd egy közös barkácso-
lással húsvéti kosarat készítettek, 
amelyet mindenki haza vihetett 
és  a tojáskeresés játékkal zárult 
a délelőtt. 

Egy pár napja a HUNCUTKA 
alapítvány örvendeztette meg az 
óvodásokat, akik népi játszóházzal 
érkeztek, majd arcfestéssel szépí-
tették a gyerekeket.

A TÁMOP pályázatunk kereté-
ben mozgáskottát vásároltunk az 
óvodának, amelynek hasznosságát, 
a gyermekek fejlesztésére gya-
korolt hatását egy továbbképzés 

keretében ismerhettük meg. Vala-
mennyien úgy vélekedünk, ez egy 
igazán hasznos, a gyermekeknek 
jelentős fejlettséget adó eszköz.

Az édesanyákat köszöntöttük 

április 30-án, akik mint az édes-
apák, együtt tevékenykedtek édes-
anyjukkal. 

Ez történt másfél hónap leforgá-
sa alatt óvodánkba.
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Immár harmadik alkalommal 
láthatták a kedves nézők az 

„Ünnep ismét, itt a Húsvét” 
c. műsorunkat 2014. ápri-
lis 11-én a helyi Művelődési 
Házban.

Az óvodában nagy hangsúlyt 
fektetünk a hagyományok ápolásá-
ra, ennek megfelelően az ünnepek 
előtti ráhangolódásra. Ilyen szép 
alkalom volt ez is!

Mindhárom csoport fellépett, a 
gyerekek ízelítőt adtak tudásukról, 
jókedvükről. A kicsik dallal, vers-
sel, körjátékkal köszöntötték az 
idei tavaszt, tavaszi virágcsokrot 
átadva a kedves vendégeknek, a 
nézőtéren ülőknek. A nagyok pedig 
eljátszottak egy régi-régi locsol-
ódást, felidézve azt, hogy így tör-
ténhetett talán. A gyerekek nagyon 
ügyesek és aranyosak voltak. Az 
ötletes színpadi megoldásokban, 
lelkesedésükben nem volt hiány, 
játékukkal mindannyian elkápráz-
tatták a nézőket. A vastapsot és a 
gratulációkat ezúton is köszönjük!

A műsor bevételének célja, hogy 
a Barackvirág Óvoda gyerekeinek 
alapítványt hozzunk létre.

Ez az alkalom jótékonyságra 
késztette a kedves szülőket, tá-
mogatóinkat! Köszönjük minden 
egyes adományozónak a támoga-
tást! Reméljük tetszett műsorunk a 
jelenlevőknek a tavaszi jókedvben 
a Pillangó csoport előadása segített 
újra felidézni a múlt értékeit. Jó hí-
rünk szálljon a tavaszi széllel!

Madura Lászlóné
óvodapedagógus  

Az Önkormányzatunk polgármesterével Pálosi Lászlóval fenntartó váltásunk óta is nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk. Amiben szükségünk van, mindig segít. Így volt ez most is , amikor a Fő utcai óvoda homlokzata az eltelt 5 
év alatt erősen megrongálódott, így teljes mértékben segített ismét széppé varázsolni. Köszönjük segítségét.

Homlokzatfelújítás az óvodában

 Szülői értekezletet tartunk valamennyi csoportban,●l

 A Családsegítő által szervezett anyák napi műsoron fog részt venni ●l

a Csipet-csapat csoport
 A Felső –Tisza Alapítványtól érkezik hozzánk egy szakember, aki ●l

szintén a TÁMOP keretében a Madarak és Fák napja alkalmából te-
vékenykedik a gyerekekkel,
 A VIDÁM Vándorok előadását élvezhetjük közösen valamennyi ●l

csoporttal,
 A MÁRIAPÓCS GYERMEKBÚCSÚN veszünk rész, amelyet az ●l

idén mi szervezünk a Nyíracsádi iskolával közösen,
 A Magor Magyarjai népi játszóház örvendezteti meg gyerekeinket, ●l

(TÁMOP)
 Erdei túrára megyünk szintén valamennyi csoporttal. A gyerekek-●l

nek, kulacsot, iránytűt, távcsövet, látcsövet, bogárvizsgálót stb. vá-
sárolunk,(TÁMOP)
 Május 23-án évzáró keretében búcsúzunk az iskolába menő gyere-●l

kektől,
Nagyon fontosnak tartom, hogy mi felnőttek is kikapcsolódjuk, így 

Parádra megyünk egy óvodába, szakmai tapasztalatcserére a hónap 
végén, amely szintén a pályázatunk keretében történik. (TÁMOP)

Májusi programjaink

Apák napja, kertépítés, múzeumjárás
A Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda programjaiból

„Így történhetett talán!”



Az elmúlt évben rendez-
tük meg először az APÁK 

NAPJÁT és most március 
19- én ismét nagy szeretettel 
vártuk őket a csoportokba.

Örömünkre szolgált, hogy na-
gyon sok apuka érkezett a gye-
rekével ezen a napon. Nagyon jó 
hangulatba tel el ez a néhány óra, 
ahol a barkácsolástól kezdve a kö-
zös játékon keresztül, a gyerek 
és apukák közösen készített tíz-
óraival, a sorversenyekkel tarkítva 
teli programokkal kedveskedtünk a 
résztvevőknek. Csodálatosan szép 
nap volt!

Májusban a Budapesten meg-
rendezésre kerülő PINDUR-PAN-
DÚR közlekedési versenyre ké-
szülünk a gyerekekkel és a rendőr 
bácsikkal, aki Nyírbátorból érke-
zett hozzánk, már több alkalom-
mal, valamint Ladik János rendőr-
őrsparancsnokkal együtt készítik 
fel a gyerekeket az elméleti és 
gyakorlati feladatokra.

A TÁMOP – 3.3.8. pályázat ke-
retében, családi nappal egybekö-
tött KERTÉPÍTÉST szerveztünk. 
A szülők, gyerekek és az óvodai  
dolgozók  közösen megszépítettük 
az előkertet. Nagyon szép örökzöld 
növényekkel, valamint álló, futó 
rózsákkal, babérmeggyel, csoda-
sövénnyel.

A gyerekek nagyon boldogan 
tevékenykedtek, ásóztak, ültettek, 
gereblyéztek, locsoltak. A közös 
munka mindenki számára felejthe-
tetlen élménnyel zárult.

FÉNYKÉPÉSZ látogatott el 
hozzánk, szebbnél, szebb képek 
készültek anyák napjára a gyere-
kekről.

Április 10-én valamennyi cso-
portunkkal (6) a MÚZEUMFA-
LUBA utaztunk, egy egész napos 

kirándulásra, amely minden gye-
reknek ingyenes volt, hiszen ez is 
a TÁMOP – 3.3.8. pályázat kere-
tében valósulhatott meg. A gye-
rekeket tojásfestés, mézes sütés, 
csuhézás, gyapjúból bárányka ké-
szítése, Múzeumi Magtár Mesék, 
és táncház programjai várták. Min-
den tevékenységben valamennyi 
csoport részt vett és természetesen 
az elkészült munkákat mindenki 
hazahozhatta. Ide is néhány apuka 
és anyuka elkísért bennünket, akik  
ismételten örömmel vettek részt a 
kiránduláson.  

Húsvét előtt gyermek liturgián 
vettünk részt, majd Szent György 
napján ismét, Esperes úrral  az ün-
nepi gyermek liturgia után a kert-
be sétáltunk és ott szentelte meg 
a búzát. A gyerekek ministráltak. 
Mindig nagy élményt tud esperes 
úr nyújtani gyermekeinknek, hi-
szen közvetlenségével, gyermek-
szeretetével érdekessé, figyelem-
felkeltővé teszi a liturgiákat.

Az óvoda-iskola kapcsolatát 
erősítve látogattak el hozzánk a 4. 
osztályos gyerekek, amely szintén 
a TÁMOP-3.3.8. pályázat kereté-
ben történt. Az óvodások a hús-
véti ünnepkör keretében kedves 
műsorral köszöntötték az iskolá-
sokat, majd egy közös barkácso-
lással húsvéti kosarat készítettek, 
amelyet mindenki haza vihetett 
és  a tojáskeresés játékkal zárult 
a délelőtt. 

Egy pár napja a HUNCUTKA 
alapítvány örvendeztette meg az 
óvodásokat, akik népi játszóházzal 
érkeztek, majd arcfestéssel szépí-
tették a gyerekeket.

A TÁMOP pályázatunk kereté-
ben mozgáskottát vásároltunk az 
óvodának, amelynek hasznosságát, 
a gyermekek fejlesztésére gya-
korolt hatását egy továbbképzés 

keretében ismerhettük meg. Vala-
mennyien úgy vélekedünk, ez egy 
igazán hasznos, a gyermekeknek 
jelentős fejlettséget adó eszköz.

Az édesanyákat köszöntöttük 

április 30-án, akik mint az édes-
apák, együtt tevékenykedtek édes-
anyjukkal. 

Ez történt másfél hónap leforgá-
sa alatt óvodánkba.
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Immár harmadik alkalommal 
láthatták a kedves nézők az 

„Ünnep ismét, itt a Húsvét” 
c. műsorunkat 2014. ápri-
lis 11-én a helyi Művelődési 
Házban.

Az óvodában nagy hangsúlyt 
fektetünk a hagyományok ápolásá-
ra, ennek megfelelően az ünnepek 
előtti ráhangolódásra. Ilyen szép 
alkalom volt ez is!

Mindhárom csoport fellépett, a 
gyerekek ízelítőt adtak tudásukról, 
jókedvükről. A kicsik dallal, vers-
sel, körjátékkal köszöntötték az 
idei tavaszt, tavaszi virágcsokrot 
átadva a kedves vendégeknek, a 
nézőtéren ülőknek. A nagyok pedig 
eljátszottak egy régi-régi locsol-
ódást, felidézve azt, hogy így tör-
ténhetett talán. A gyerekek nagyon 
ügyesek és aranyosak voltak. Az 
ötletes színpadi megoldásokban, 
lelkesedésükben nem volt hiány, 
játékukkal mindannyian elkápráz-
tatták a nézőket. A vastapsot és a 
gratulációkat ezúton is köszönjük!

A műsor bevételének célja, hogy 
a Barackvirág Óvoda gyerekeinek 
alapítványt hozzunk létre.

Ez az alkalom jótékonyságra 
késztette a kedves szülőket, tá-
mogatóinkat! Köszönjük minden 
egyes adományozónak a támoga-
tást! Reméljük tetszett műsorunk a 
jelenlevőknek a tavaszi jókedvben 
a Pillangó csoport előadása segített 
újra felidézni a múlt értékeit. Jó hí-
rünk szálljon a tavaszi széllel!

Madura Lászlóné
óvodapedagógus  

Az Önkormányzatunk polgármesterével Pálosi Lászlóval fenntartó váltásunk óta is nagyon jó kapcsolatot ápo-
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év alatt erősen megrongálódott, így teljes mértékben segített ismét széppé varázsolni. Köszönjük segítségét.
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idén mi szervezünk a Nyíracsádi iskolával közösen,
 A Magor Magyarjai népi játszóház örvendezteti meg gyerekeinket, ●l
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 Erdei túrára megyünk szintén valamennyi csoporttal. A gyerekek-●l

nek, kulacsot, iránytűt, távcsövet, látcsövet, bogárvizsgálót stb. vá-
sárolunk,(TÁMOP)
 Május 23-án évzáró keretében búcsúzunk az iskolába menő gyere-●l

kektől,
Nagyon fontosnak tartom, hogy mi felnőttek is kikapcsolódjuk, így 
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Megtörtént a piac felújítása, il-
letve a termelői piac kialakítása. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium pá-
lyázatán közel 32 millió forintot 
nyert az önkormányzat, a munkák 
elvégzését szintén a Madura és 
Társa Bt nyerte el. Amikor ott 
jártunk, április végén, még dol-
goztak a munkások, új kerítéssel 

vették közül a piacot, a hátsó rész 
térburkolatot, az első rész aszfalt-
burkolatot kapott. Akkor még nem 
kerültek helyükre az új elárusí-
tó-asztalok. Az új termelői piacot 
ünnepélyes átadás keretében május 
elején vehették birtokba az őster-
melők, a vásározók és természete-
sen a város lakossága. 

Pályázat útján nyert 7 millió 
686 ezer forintot Balkány önkor-
mányzata a Darányi Ignác terv 
keretében. Az Európai Unió és Ma-
gyarország kormánya által nyújtott 
támogatásból elvégzett kivitelezést 
a Madura és Társa balkányi szék-
helyű Bt végezte.

A felső szinten ebből a pénzből 
új nyílászárók kerültek a régiek 
helyére, de megtörtént a festés, a 
mázolás, szalagparkettázás, a vi-
zesblokk felújítása. Az alsó szint 
felújítása, amely maga a gyermek-
orvosi rendelő, saját erőből va-
lósult meg, mert a pályázat ezt 

nem támogatta. Amint azt Pálo-
si László polgármester elmond-
ta:  úgy gondoltuk, hogy annak az 
épületnek a teljes felújítását csak 
egyszerre, egy időben lehetett és 
kellett elvégezni. Minden nyílás-
záró műanyagból készült, külső 
szigetelést kapott az épület, a lapos 
tetőt nyeregtetőre cseréltük fel,, 
valamint kívül-belül átfestettük az 
egész épületet. 

A későbbiekben a felső részben 
a fecskeház kialakítására kerül sor, 
de ennek igen szigorú pályázati 
feltételei vannak. például csak fia-
tal diplomásnak adhatjuk ki.
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Az első Föld Napját 1970. 
április 22-én tartották 

meg. Később Denis Hayes 
kezdeményezésére 1989-ben 
létrehozták a Föld Napja 
Nemzetközi Hírközpontot.

Hazánkban a környezetvédők 
1990-ben alapították meg a Föld 
Napja Alapítványt. Az előző szer-
vezeteknek egységes célja, hogy 
környezetünk tisztaságát megőriz-
ze. A környezetünk tisztasága a mi 
egészségünket is jelenti. A környe-
zetszennyezés az élelmiszerterme-
lésünket és az ivóvíz bázisainkat, a 
levegő tisztaságát is veszélyezteti. 

A világ népessége körülbelül 7 
300 000 000 fő, ami folyamatosan 
nő. Mindannyiunk számára egy-
értelmű lehet, hogy ennyi ember-
nek nem csak a levegő tisztasága, 
az élelem, hanem az egészséges 
ivóvízzel való ellátása is gondot 
jelenthet rövid időn belül. Ha pe-
dig még azt is tudjuk, hogy 1 kg. 
marhahús előállításához kb. 16 000 
liter víz szükséges, akkor ez igazán 
elgondolkodtathat bennünket.

Sokan a kőolaj és a földgáztar-
talékok kimerülésétől tartanak leg-
inkább. A média is legtöbbször ez-
zel foglalkozik, sokszor figyelmen 
kívül hagyva azt, hogy megújuló 
energiaforrásokkal mindezt pótolni 
lehet majd ... és az EGÉSZSÉGES 
IVÓVIZET VAJON MIVEL FOG-
JÁK PÓTOLNI?

Ma a Földünkön 744 747 000 
ember nem jut egészséges ivó-
vízhez. Egyes becslések szerint 
2080-ban már több mint 2 milliárd 
ember szenvedhet vízhiány miatt, 
az éhínség pedig akár 600 millió 
embert is érinthet. 

Magyarország ivóvíz és termál-
víz-nagyhatalom. A nyugat is tisz-
tában van ivóvízkészleteink nagy-
ságával és nyugati viszonylatban 
alacsony árakon próbálnak hatal-
mas Magyarországi tópartokon 
lévő ingatlanokhoz hozzájutni. 

Az egészséges életünkhöz szük-
séges feltételeket naponta rombol-
juk káros anyagok elégetésével, 
szemeteléssel, illetve rombolják 
azok, akik az erdőkbe, dűlőutakra, 
fasorokba hordják ki a szemetüket, 
veszélyes hulladékaikat.

Mindenkinek tudnia kell azon-
ban azt is, hogy aki a települési 
hulladékot a közterületen engedély 
nélkül helyez el, vagy nem a ki-
jelölt lerakóhelyen rak le, szabály-
sértést követ el. Ebben az esetben 
a kiszabható pénzbírság legala-
csonyabb összege ötezer forint, a 
legmagasabb összeg százötvenezer 

forint, szabálysértési eljárással is 
büntethető, szabálysértések esetén 
háromszázezer forint. 

Balkány Város Önkormányzata 
Képviselő Testületének 4/2014(II-
I.20.) önkormányzati rendeletének 
célja a város közigazgatási terü-
letén a köztisztaság, a környezet-
védelem érvényesítése, ezáltal a 
város általános környezeti kultúrá-
jának javítása. A képviselő testület 
annak érdekében, hogy a jogszabá-
lyokban meghatározott hulladék-
gazdálkodási feladatainak és a kör-
nyezetvédelem követelményeinek 
megfeleljen, hulladékkezelési köz-
szolgáltatást szervez és tart fenn.

Az ingatlanhasználók kötelesek 
az ingatlanukon keletkező vagy 
birtokukba került települési szi-
lárd hulladékot a rendeletben meg-
határozott módon, vagy helyen 
gyűjteni. Minden ingatlanhaszná-
ló jogosult és ugyanakkor köteles 
igénybe venni a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatást. A hulla-
dékgazdálkodási (szemétszállítási) 
közszolgáltatást igénybe vevőknek 
közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 
Az ingatlanhasználó a közszolgál-
tatási díj megfizetését nem tagad-
hatja meg. A díj be nem fizetéséből 
származó díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. Igaz, a köz-
szolgáltatás igénybevételét szüne-
teltetni is lehet azon az ingatlanon, 
amelyen legalább 90 napig senki 
nem tartózkodik és amiatt az in-
gatlanon hulladék sem keletkezik. 
Ezt ebben az esetben kötelesek 
vagyunk bejelenteni a közszolgál-
tatónak, vagy a Polgármesteri Hi-
vatalnak.

Az előzőket figyelembe véve ért-
hetetlen számomra, ha a feltételek 

biztosítva vannak, hogy ne legyen 
szemetes a környezetünk, ha min-
den ingatlanhasználó köteles igény-
be venni a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást, és ha nem fizeti 
ki a szolgáltatást, akkor azt a NAV 
előbb-utóbb tartozásként behajtja 
rajta, AKKOR MIÉRT KOCKÁZ-
TAT SZÁZEZRES BIRSÁGOKAT 
A KÖZTERÜLETEN A SZEME-
TÉT, VESZÉLYES HULLADÉ-
KAIKAT ELHELYEZŐ???

Egyébként hazánkban 2012-ben 
hatályba lépett alaptörvénye elis-
meri és érvényesíti minden ember 
jogát az egészséges környezethez. 

Aki pedig a környezetben kárt 
okoz, az köteles helyreállítani azt, 
vagy helyreállítási költségét vi-
selni. Mindezek ellenére a tele-
pülésünk utcavégein, dűlőútjain, 
fasoraiban a szeméthalmok csak 
gyűlnek.

Az ilyen környezet Földünket 
veszélyezteti, egészségünkre ártal-
mas, csökkenti ingatlanaink értékét 
és esztétikailag is kívánni valót 
hagy maga után.

Elgondolkodtat, hogy ha olyan 
emberhez érkeznek barátok vagy 
rokonok, aki a feleslegessé vált 
holmijait, dolgait, szemetét a ter-
mészetbe hordja, az a vendégei-
nek a szemetes környezetet mutatja 
meg, hogy: „...na, én itt, és így 
élek.” ... Vagy a szemetét elviszi a 
szomszéd utca, illetőleg a település 
végére.

Tennünk nekünk lehet a Földün-
kért. Amit érte teszünk, azt magun-
kért, gyermekeinkért tesszük. 

Nem is kell messzire mennünk, 
csak a legközelebbi fasorig vagy 
erdőig. Ahogy mondani szokták, a 
megoldás, illetőleg a téma előttünk 
hever, csak le kellene hajolni érte, 
elvinni a legközelebbi kukáig, s 
beledobni. 

Molnár Zoltán

A Föld Napja Piac a város szívében

Elkészült a fecskeház

Megtörtént az egészségügyi 
központ felújítása 3 és fél mil-
lió forintot költött rá az önkor-
mányzat saját erejéből. Ebből a 
pénzből cserélték ki az első oldali 
és az oldalon lévő, az ügyeleti 
nyílászárókat. Rég óhajtott vágy 
teljesült az álmennyezet kiala-
kításával. amely gipszkartonból 
és 20 centi vastag szigetelésből 
állt össze. 

Ez mind energiatakarékossá-
gi, mind esztétikai szempontból 
nagyon fontos volt. A beruházás 
elérte célját, mert a fűtési költ-
ségek csökkentésével megtérül 
majd a beruházás. Természete-

sen nem mondunk le arról, hogy 
az egészségügyi központ a ké-
sőbbiekben pályázat útján fel-
újításra kerülhessen. De ahhoz, 
hogy a tél beállta előtt erre min-
denképpen szükség volt, hogy 
ne fűtsük az egész épületet fö-
löslegesen. 

Egy kis külső felújítás, festés 
is történt az épületen, de egyelő-
re többet nem tervezek – mond-
ta Pálosi László, mert számítok 
arra, hogy a közeljövőben pá-
lyázat útján az egész épületet fel 
tudjuk újítani. De ez szerintem 
elengedhetetlen követelménye 
volt már az épület felújításának.

Saját erőből ●➜

Megújult az egészségügyi központ

Tizenhat buszmegállót újított 
fel az önkormányzat a város-
ban, illetve készítettek újakat 
is azokon a megállóhelyeken, 
ahol még nem volt. A tervek-
ben szerepel új buszmegállók 
gyártása, sajnos most kénysze-
rűségből várakozni kell, mert a 
start munkaprogram befejező-
dött, s míg az új program el nem 
kezdődhet, addig hiányoznak a 
közmunkások, akik a további 
buszmegállók építését és kihe-
lyezését folytathatnák.

Buszvárók 
városszerte
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„ÜZenet eUroPÁ-
naK aZ orSZÁGoK 

KÖZÖttI eGyÜtMÜ-
KŐDÉS ÁLtaL”

projekt keretén belül, Ro-
mániában, Lázári község 
(Szatmár megye) 2014 jú-
nius 13 – 15 között talál-

koznak a testvértelepülések 
Balkány és Zajta (Magyaror-
szág), Slopnice (Lengyelor-
szág) és Lázári (Románia).

Ez a projekt az Európai Bi-
zottság, Európa az emberekért 
program keretén belül nyert tá-
mogatást, mely eseményen részt 
vesznek a Magyar és Lengyel 
partnerek valamint, Lázárival 
szomszédos települések lakosai.

A háromnapos rendezvényen 
a jelenlévők különböző esemé-
nyeken vesznek részt melynek 
mind a három nap, más és más 
a témája.

1. napi téma –  
a hatÁr MeGnyItÁSa  

eUroPa FeLÉ
2. napi téma –  

ÉrtÉKeInK ÉS KULtÚra
3. napi téma –  

MI, eUroPa ÉS a JÖVŐ

A háromnapos rendezvényen a 
következő programok lelhetőek 
fel:

 A határ megnyitása Románia és ●l

Magyarország között, Nagype-
leske és Zajta településeknél.
 Testvéri szerződés aláírása Zaj-●l

ta településsel.
 A község bemutatása tradicio-●l

nális járművek segítségével.
 A négy település konyhaművé-●l

szetének bemutatója.
 Vállalkozók, mezőgazdászok ●l

bálja.
Gondolatok Európa felé.●l

A teljes program megtekinthe-
tő Lázári honlapján http://www.
lazuri.ro

Tájékoztató
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Amint az április 6-án kide-
rült: választó-kerületünk-

ben dr. Simon Miklós nyerte 
el a legtöbb szavazatot, így ő 
képviseli  az itt élők érdekeit 
a Parlamentben. Arról, hogy 
mik a tervei, az alábbiakat 
nyilatkozta:

A z 
e l m ú l t 
4 évben 
a térsé-
g ü n k -
b e n 
számos 
beruhá-
zás, fej-
lesz tés 

valósult meg, jelentősen javultak az 
itt élők életkörülményei. Az M3-as 
autópálya megépítésével vonzób-
bá vált a térségünk a befektetők 
számára, ami újabb munkahelyek 
százait jelentheti. A térségben 2 
bölcsőde, 6 óvoda, 23 iskola, 1 
pedagógiai szakszolgálat, 8 egész-
ségház, 1 járó beteg szakrendelő, 11 
szociális központ fejlesztése, illetve 
felújítása történt meg. 

A 9 milliárd forint értékű, 4500 
fős, értékteremtő közfoglalkoztatás 
és a 2000 új, a versenyszférában te-

remtett munkahely szintén beszédes 
eredmény. A fejlődés folytatásához 
kértünk és kaptunk felhatalmazást 
április 6-án.

A 2014–2020-as uniós ciklusban 
a 7500 milliárd forintnyi támoga-
tás 60%-a gazdaságfejlesztést fog 
szolgálni, így meg fogjuk tudni 
valósítani azon ígéretünket, misze-
rint 2010-től 10 év alatt 1 millió új 
munkahelyet hozunk létre Magyar-
országon!

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont III.-IV. korcsoportú leány csa-
pata a körzeti „Diákolimpia” lab-
darúgó döntőjében III. helyezést 
ért el! Csapatnévsor: Sándor János 

tanár, Deák Dóra, Balogh Kitti, 
Majoros Réka, Molnár Dorottya, 
Seres Tamara, Kovács Fanni, Gi-
lányi Petra, Nagy Beáta, Felföldi 
Dóra, Néző Kitti!

Magyarország csatlakozása az 
Európai Unióhoz megköveteli, 
hogy az Országgyűlés megalkossa 
az Európai Parlamentben Magyar-
ország képviselői részére fenntar-
tott parlamenti helyek betöltésének 
szabályait, amelyek biztosítják a 
választójogot az Európai Unió más 
tagállamainak Magyarországon la-
kóhellyel rendelkező állampolgá-
rai részére az Európai Parlament 
tagjainak választásán. Ezért az Or-
szággyűlés a következő törvényt 
alkotja:

Választás

2. § (1) A választás arányos vá-
lasztási rendszerben, listás szava-
zással történik.

(2) A választáson Magyarország 
területe egy választókerületet al-
kot.

2/A. § (1) Az Európai Parlament 
tagjainak választásán az választó 
és választható, aki Magyarorszá-
gon lakóhellyel rendelkezik.

(2) Az Európai Parlament tagjai-
nak választásán nem választható, 
aki jogerős ítélet alapján szabad-
ságvesztés büntetését vagy bün-
tetőeljárásban elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelését tölti.

Választójog

3. § (1) A választójog gyakorlása 
a választópolgár szabad elhatáro-
zásán alapul.

(2) A választópolgár az Európai 
Uniónak csak egy tagállamában 
gyakorolhatja választójogát.

4. § Magyarországon az Európai 
Parlament tagjainak választásán a 
választójogát gyakorolhatja

a) minden magyar választópol-
gár, ha nem jelezte valamely másik 
uniós tagállamban, hogy választó-
jogát ott kívánja gyakorolni, va-
lamint

b) az Európai Unió más tagál-
lamainak minden választópolgára, 
ha nyilatkozatot tesz arról, hogy 
választójogát Magyarországon kí-
vánja gyakorolni,

és magyarországi lakóhellyel 
való rendelkezését igazolja.

Választójog

3. § (1) A választójog gyakorlása 
a választópolgár szabad elhatáro-
zásán alapul.

(2) A választópolgár az Európai 
Uniónak csak egy tagállamában 
gyakorolhatja választójogát.

4. § Magyarországon az Európai 
Parlament tagjainak választásán a 
választójogát gyakorolhatja

a) minden magyar választópol-
gár, ha nem jelezte valamely másik 
uniós tagállamban, hogy választó-
jogát ott kívánja gyakorolni, va-
lamint

b) az Európai Unió más tagál-
lamainak minden választópolgára, 
ha nyilatkozatot tesz arról, hogy 
választójogát Magyarországon kí-
vánja gyakorolni,

és magyarországi lakóhellyel 
való rendelkezését igazolja.

Szavazás

7. § A választópolgár egy listára 
szavazhat.

Az Európai Parlamenti Választá-
son az Országgyűlési választáshoz 
hasonlóan Balkányban 6 szavazó-
kör működik.

6. számú választókerület

képviselőjelöltek neve jelölő szervezetek
kapott  
szavazatok 
száma

szavazatok 
százalékos 
aránya

Váradi Gábor  független jelölt 227 0,54

Dr. Kiss Sándor Jobbik Magyarországért Mozgalom 11858 28,16

Nagy László Csaba Összefogás Párt 58 0,14

Orgován Zoltán Magyarországi Cigány Párt 266 0,63

Dani Zoltán Szabad Magyarok Pártja 11 0,03

Dr. Nagy Zsombor 
Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösség

108 0,26

Fekete Edit Klára 
Kisgazdapárt-Magyar Igazság és Élet 
Pártja

51 0,12

Kurucz Györgyné A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 147 0,35

Tanács István 
Sportos és Egészséges Magyarorszá-
gért Párt

51 0,12

Varga Krisztián 
Szociáldemokraták Magyar Polgári 
Pártja

94 0,22

Dr. Simon Miklós 
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség-Ke-
reszténydemokrata Néppárt

19768 46,97

Dr. Helmeczy László 
József

Magyar Szocialista Párt, Együtt a 
Korszakváltók Pártja, Demokratikus 
Koalíció- Párbeszéd Magyarországért 
Párt, Magyar Liberális Párt

8298 19,72

Tamás Sándor 
Független Kisgazda – Földmunkás és 
Polgári Párt

125 0,3

Horváth Jenőné Magyar Gazdaság Párt 41 0,1

Balogh István Magyar Cselekvő Párt 0 0

Máté György Ákos Lehet Más a Politika 587 1,39

Szécsi Miklós 
Európai Roma Keresztények Jobblété-
ért Demokratikus Párt

51 0,12

Bodó Istvánné Zöldek Pártja 85 0,2

Jakab József Társadalmi Béke Párt 51 0,12

Avakov Nyikolaj  
Viktorovics 

Közösség a Társadalmi Igazságossá-
gért Néppárt

19 0,05

Harsányi Simon Seres Mária Szövetségesei 195 0,46

Nyert dr. Simon Miklós Bronzérem a diákolimpiánMájus 25-én ●➜

Képviselőket válasz-
tunk az EU parlamentbe

1. Balkány 
2. Bátorliget 
3. Biri 
4. Bököny 
5. Encsencs 
6. Érpatak 
7. Fábiánháza
8. Geszteréd 
9. Kállósemjén 
10. Kisléta 
11. Máriapócs 
12. Mérk 
13. Nagykálló 
14. Nyírbátor 
15. Nyírbéltek 
16. Nyírbogát 
17. Nyírcsászári 

18. Nyírderzs 
19. Nyírgelse 
20. Nyírgyulaj 
21. Nyírkáta 
22. Nyírlugos 
23. Nyírmihálydi 
24. Nyírpilis 
25. Nyírvasvári 
26. Ömböly 
27. Penészlek 
28. Piricse 
29. Pócspetri 
30. Szakoly 
31. Terem 
32. Újfehértó 
33. Vállaj

6. számú országgyűlési 
egyéni választókerület

1. számú szavazókör:  4233 Balkány, Kossuth u. 3. (kijelölt)
2. számú szavazókör:  4233 Balkány, Szakolyi u. 9. (Óvoda)
3. számú szavazókör:  4233 Balkány, Fő utca 11. (Óvoda)
4. számú szavazókör:  4233 Balkány, Abapuszta 40. (tanyai Óvoda)
5. számú szavazókör:  4233 Balkány, Béke-telep 31. (Általános Iskola)
6. számú szavazókör:  4233 Balkány, Fő utca 11. (Óvoda)

Szavazókörök és címe:

Eligazítás 
szolgálat 
előtt

KonyhaKert. Az önkormányzat mezőgazdasági termelésbe fogott, 
a megtermelt zöldségfélékkel az üzemi konyhát kívánják kiszolgálni.
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Édesanyák köszöntése Két választás között

A Balkányi Református Egy-
házközség Szociális és 

Gondozási Központja Anyák 
Napja alkalmából 2014. má-
jus 6.-án a József Attila Mű-
velődési Házban köszöntötte 
azokat az Édesanyákat, akik 
az intézmény szolgáltatásait 
igénybe veszik.

Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével és köszöntőjével Bal-
kány város polgármestere, Pálosi 
László és jegyzőasszonya, Karócz-
kai Istvánné.

Az Intézmény fenntartója kép-
viseletében Sajtos Sándor lelki-
pásztor meghitt szavakkal és Ma-
gyarádi Jenő, Köszöntöm az Édes-
anyákat című versével üdvözölte 

az édesanyákat, nagymamákat, 
dédnagymamákat.

A művelődési ház előadótermé-
ben ezen a délelőttön az önzetlen 
anyai szeretet iránti hála és köszö-
net fejeződött ki. Mindannyian az 
édesanyánkra gondoltunk és könny-
től csillogó szemmel néztük végig a 
gyermekek műsorait. A Barackvirág 
Óvoda, a Szent Jácint Görög-katoli-
kus Óvoda kedves apróságai és a 
Szabolcs Vezér Oktatási Központ 
3/a osztályos tanulói erre a külön-
leges alkalomra versekkel, játékok-
kal készültek. A kicsinyek lelkes 
műsoráért a szervezők e helyen is 
köszönetet mondanak felkészítőik-
nek. Az Anyák napi rendezvényt 
szeretetvendégséggel és bensőséges 
beszélgetéssel zártuk.

Április 6-án parlamenti 
képviselőket választott 

az ország. Az eredmény 
ismert: a Fidesz-KDNP 
pártkoalíció kétharmados 
többséget szerzett, máso-
dik helyen a baloldali pár-
tok összefogása végzett, 
harmadik a Jobbik lett, s 
bejutott a Parlamentbe az 
LMP is.

Május 25-én ismét választha-
tunk: ekkorra írta ki Áder János, 
Magyarország köztársasági el-
nöke az európai parlamenti vá-
lasztás időpontját. 

Az államfő közleményének  
bevezetőjében az alábbiakat 
írta:

„Magyarország kormánya 20 
esztendővel ezelőtt nyújtotta be 
hazánk hivatalos EU-tagsági ké-
relmét, és immár 10 esztendeje 
annak, hogy egyenrangú tagjává 
váltunk az európai polgári de-
mokráciák családjának.

2004-ben Magyarország pol-
gárai először váltak jogosulttá 
arra, hogy az unió más nemze-
teihez hasonlóan az akkori vá-
lasztáson kinyilvánított szemé-
lyes döntésükkel maguk is részt 
vegyenek az Európai Parlament 
összetételének kialakításában, az 
idei év tavaszán pedig immár 
harmadik alkalommal nyílik le-
hetőségünk arra, hogy eldönt-
sük, a következő öt esztendőben 
kik képviseljék majd politikai 

nemzetünket az Európai Par-
lamentben. A szabad választás 
joga demokráciánk egyik leg-
fontosabb alkotmányos pillére. 
Ez a jog ugyanakkor lehetőség is 
arra, hogy szavazatunkkal befo-
lyásoljuk Európa jövőjét.”

A megadott határidőig 9 párt 
és 2 pártszövetség adta le az 
aláírásgyűjtő íveket, de a JESZ, 
a MOMA[8] és az ÚMP eseté-
ben nem volt meg a szükséges  
20 000 érvényes támogató alá-
írás. Így csak az alábbi 8 lista kö-
zül lehet választani (zárójelben a 
szavazólapon szereplő sorrend):

 A Haza Nem Eladó Mozgalom ●l

Párt (4.)
 Demokratikus Koalíció (8.)●l

 Együtt – A Korszakváltók ●l

Pártja–Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt (7.)
 Fidesz – Magyar Polgári Szö-●l

vetség–Kereszténydemokrata 
Néppárt (3.)
 Jobbik Magyarországért Moz-●l

galom (5.)
 Lehet Más a Politika (6.)●l

 Magyar Szocialista Párt (1.)●l

 Seres Mária Szövetségesei (2.)●l

A Fidesz és a KDNP az Eu-
rópai Néppárt (EPP), az MSZP 
a Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetsége (S&D), 
az LMP pedig az Európai Zöld 
Párt (EGP) tagja. 

A többi induló szervezet 
nem rendelkezik európai párt-
családdal.

8 Balkányi
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Köszöntöm az Édesanyákat, 
Akik életet adtak nekünk, 

Akik óvtak ezer éjszakán át, 
És megszegték a kenyerünk. 
Akik imára kulcsolt kézzel 

Mondták a szent szót: Miatyánk, 
Aki, mint asszony örökké  

szent lesz, 
Hiszen csak egy van...  

Édesanyánk. 

Köszöntöm az édesanyákat... 
Az élőket és a holtakat, 

Akiknek szíve nem tudja temetni 
Az úton elbukottakat. 

Akik a rosszért jót fizetnek, 
A vétkünkért is csak mosolyt... 

Akik az éjből nappalt tesznek, 
Ha veszély jönne valahol.

Köszöntöm az édesanyákat 
És megcsókolom a szent kezet... 
Mert vetne meg a népek milliója, 

Ő akkor is a szívéből szeret. 
Hát van-e szebb és nagyobb a vi-

lágon, 
És van-e fény, mely vetekszik vele? 
Mert vethet neki száz erő is gátat, 

Legyőzi mind a szeretet ereje. 

Köszöntöm az édesanyákat... 
Könnyező szemmel csendesen... 
Ami csak áldás van az Égben 

Az Édesanyákra adjad Istenem. 

Magyarádi Jenő 

Köszöntöm az Édesanyákat

A Steel-Building Kft. az Új 
Széchenyi Terv Észak-Al-

földi Operatív Program 
keretén belül sikerrel pályá-
zott a „Telephelyfejlesztés” 
című pályázati felhívásra 
és 47 716 770 Ft összegű, 
vissza nem térítendő uniós 
támogatásban részesült fej-
lesztési elképzelései megva-
lósításához.

Az ÉAOP-1.1.1/D-12 kódszámú 
pályázati felhívásra benyújtott pro-
jekt fő célja a Steel-Building Kft. 
versenyképességének növelése és 
energiahatékonyságának javítá-
sa volt épületeinek átalakításával, 
infrastruktúra fejlesztésével és ha-
tékonyságot növelő eszközbeszer-
zéssel.

A 86 757 765 Ft összköltségve-
tésű beruházás keretében megva-
lósult egy csomagoló üzem kiala-
kítása a használaton kívüli raktár-
csarnok teljes átalakításával, mely 
után a csarnok export csomagoló-
anyag-gyártó üzemként működik 
tovább. Megvalósult továbbá egy 
félig kihasznált és elavult meglévő 
üzem átalakításával és moderni-
zálásával egy új, modern forgá-
csoló üzem kialakítása, mely új 
termékek gyártását teszi lehetővé, 

jól kiegészítve ezzel a vállalkozás 
alaptevékenységét.

A fejlesztés további elemeként 
megvalósult az üzemcsarnok kor-
szerűsítése az energiahatékonyság 
javítása érdekében. Ennek kere-
tében a homlokzatok hőszigete-
lésére, biomassza kazánra épülő 
fűtési rendszer kialakítására és a 
csarnok gyártórészének villamos 
korszerűsítésére került sor. Az iro-
daház felújításának befejezésével 
új öltözők, szociális helyiségek és 
irodahelyiségek teljes körű moder-
nizálása valósult meg.

A projekt keretében beszerzés-
re került továbbá 2 db 6,3 ton-
na teherbírású, 16,5 m fesztávú 
egy főtartós futódaru és kiépítésre 
került a hozzátartozó 60 m zárt 
pályamenti áramellátó rendszer 
a nagyobb acélszerkezeti elemek 
gyárthatósága és összeszerelhető-
sége érdekében.

A pályázatban megfogalmazott 
fejlesztések végrehajtásával új, 
komplexebb gyártási kapacitás 
jött létre, az energiahatékonyságot 
növelő beruházások révén pedig 
jelentősen csökkent a vállalkozás 
energiaigénye.

A cégről bővebb információ ta-
lálható a www.steelbuilding.hu in-
ternetes oldalon. 

Steel-Building Kft.
4233 Balkány, Bocskai u. 10.
E-mail: titkarsag@steelbuilding.hu
www.steelbuilding.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Uniós támogatással sikeresen  
megvalósította telephely-fejlesztési 

projektjét a Steel-Building Kft.

Aki Balkányból Nyír-
egyházára, vagy 

onnét hazafelé tart, 
Nagykállóban, a Korá-
nyi Gimnázium szom-
szédságában, a Korá-
nyi út 37. szám alatt 
egy fél éve megnyílt 
éttermet láthat, neve 
Kálló Étterem. 

Akár hiánypótlónak is 
nevezhetnénk, hiszen ami-
óta az Óbester étterem be-
zárt, nem volt étterme a 
járási székhelynek. Most 
száz vendég étkezhet egy-
szerre, többnyire menüt vá-
lasztanak, de a nyolcvanat 
is meghaladja az étlapon 
szereplő készételek és fris-

sensültek száma. Pénteken, 
szombaton cigányzene is 
szórakoztatja a vendégeket. 
Tankonyhát is kialakítot-
tak, szakácsokat képez itt 
Dankó László, az étterem 
üzemeltetője, aki egészen 
fiatalon szerezte meg a 
mesterszakács címet. Most 
készül a nyári étlap. Ren-
geteg külön rendezvénynek 
ad otthont az étterem, az 
elmúlt napokban a középis-
kolások ballagása miatt telt 
meg, de az általános isko-
lások ballagása is ad majd 
munkát a három felszolgá-
lónak és a két szakácsnak. 
Nyáridőben az utca felőli 
részen kerthelyiség is várja 
a vendégeket. 

Étterem a főút mellett

Elkészült néhány hónappal 
ezelőtt a balkányi temető 

ravatalozója. Erre a beruhá-
zásra az Európai Unió és a 
Magyar Köztársaság Kor-
mány az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési program 
keretében 7 millió 864 ezer 
forintot adott az önkormány-
zatnak. 

A ravatalozó megépült, de ezzel 
nem fejeződött be az építkezés: 
kiderült, hogy túlságosan huzatos 
az előtér, ha befalazzák, nyáron 
elviselhetetlen lett volna a hőség, 
ezért majdnem egymillió forintért 
zsalukat vásárolt és szereltetett 
fel az önkormányzat a ravatalozó 
két oldalára, ami a huzattól védi a 
gyászszertartásokon részt vevőket.  
A napokban tovább gazdagodott 
a ravatalozó: a belső teremben az 
önkormányzat pénzéből és ado-
mányokból elkészült a szertartást 
végző papok számára a szónoki 

emelvényt, kívül pedig felépült 
az urnafal, ahol hetvenkét elhunyt 
hamvainak elhelyezése vált lehe-
tővé. Mára igazi városi színvonalú 
ravatalozója van Balkánynak. 

Befejeződött a  
temetőfejlesztés


