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MEGÚJULTUNK!

Mostantól új külsővel és folyamatosan 
bővülő tartalommal jelentkezünk olvasóink 
számára.

E-mail címünk:
balkanyivelemeny@gmail.com

Levelezési cím:
Polgármesteri Hivatal

4233 Balkány, Rákóczi út 8.
A postai borítékra írja rá:

„Balkányi Beszélő”!

Kedves Olvasó!
Számítunk az Ön véleményére, és 
örömmel vesszük, ha megosztja ve-
lünk. Írja meg, mit gondol a megújult 
Balkányi Beszélőről, hogy milyen 
témákról olvasna a későbbiek során!
Üzenetét szerkesztőségünkre
elektronikus vagy postai úton is
eljuttathatja.
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Szent Miklós ikonját Szocska A. 
Ábel, a Nyíregyházi Egyház-

megye püspöke szentelte meg.
A négy Istenszülő-ikon és a 

Szent Mihály-ikon mellett most 
már Szent Miklós is vigyáz a bal-
kányi utakon elhaladókra.

Az ikonházat az egyházköz-
séghez tartozó vállalkozók segít-
ségével állították fel, hozzá a te-
rületet és annak rendbetételéhez 

szükséges emberi erőforrást Bal-
kány polgármestere biztosította.

Az ünnepélyes átadáson és 
szentelésen jelen voltak a Balká-
nyi Görögkatolikus Egyházköz-
ség lelkipásztorai, Jaczkó Sándor 
parókus, ifj. Obbágy László, se-

gédlelkész, Pálosi László polgár-
mester, Pásztor Lászlóné, a Szent 
Jácint Görögkatolikus Óvoda ve-
zetője, az intézmény Pipacs cso-

portjának gyermekei, és nevelői, 
a Szent Miklós udvara Alapszol-
gáltató Intézmény dolgozói, és a 
hívő közösség tagjai.

Terveik szerint a tavaly nyá-
ron megnyílt repülőtér bejáratá-
nál is állítanak majd ikont, hogy 
a felszállók is elmondhassanak 
egy fohászt útjuk megkezdése 
előtt.

Forrás: P. Tóth Nóra, Ellenség-
től azt megmenti, nem hagyja 
őt bűnbe esni – Szent Miklós 
ikonja óvja Balkányban az úton 
elhaladókat
https://www.nyirgorkat.hu
2020. január 16.
fotó: Katona Zoltánné

Ikonszentelés
ÖNKORMÁNYZAT HITÉLET

Amint azt Pálosi László pol-
gármester elmondta, több 

előre nem látható esemény is 
befolyásolta, akadályozta az in-
dulást.

„Problémás volt a gázellátás 
beindítása, mivel a TIGÁZ Zrt. 

többször is határidőt módosí-
tott. Így november közepén lett 
hivatalosan gáz az épületben. 
Ez a használatba vételi engedély 
megszerzésének egyik feltétele.

Később a bejárás során az 
építési hatóság nem fogadta el 

a lépcsőt, amelyen lejárnak a 
gyerekek a csoportszobából a 
játszóudvarra. Ezért egy új lép-
csőrendszert kellett kialakítani. 

A használatba vételi engedély 
megszerzése után fordulhatunk 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatalhoz műkö-
dési engedélyért. Ez újabb, több 
szakhatósági eljárást fog ered-
ményezni. 

Ezektől függ, hogy a bölcsődét 
mikor tudjuk beindítani, mikor 
kapunk hivatalos működési en-
gedélyt.”

Az intézmény berendezései: 
bútorok, játékok, különböző 
konyhai, irodai eszközök már az 
épületben várják végső helyüket. 

Bizonyosan nem kell már sok 
idő ahhoz, hogy „leendő tulajdo-
nosaik” mind birtokukba vegyék.

Friss hírek a 
bölcsődéről
A befejezett bölcsődeépületet látva 
sokakban felmerül a kérdés, mikor 
kezdődik meg abban a már több mint 
húsz beiratkozott kisgyermek ellátása.

Immáron a hatodik útmenti ikon 
átadására és megszentelésére került 
sor január 7-én, a Kossuth és az Árpád 
út kereszteződésénél.
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Ebben az évben mindez egy 
fantasztikus programmal 

egészült ki. A Travelorigo Uta-
zásszervező Iroda meghirdeté-
sére egy teljes napot tölthettünk 
Budapesten. 

46 tanuló és 4 kísérő pedagó-
gus indult el a Nyíradonyi Vasú-
tállomásról. A gyerekek számára 
nagy élmény volt a vonatozás. 
Balkányban nincs állomás és 
még csak 6 tanulónak volt eddig 

alkalma ezt az utazási módot 
kipróbálni, egyáltalán Buda-
pesten járni. Megérkezésünk 
után interaktív buszos-sétálós 
városnézésre került sor. Diák-
jaink ámulattal figyelték azokat 
az épületeket, hidakat, a Dunát, 
amit eddig csak a televízióból 
vagy a tankönyvekből láthattak. 
Bár elfáradtunk a Budai vár 
sok-sok lépcsőjén, de a látvány 
mindent kárpótolt. Második állo-

Advent
Budapesten

másunk a Hadtörténeti Múzeum 
volt. Itt akár fél napot is eltölt-
hettünk volna. Furcsa érzés volt 
elsétálni ágyúk, bombák, fegy-
verek mellett. Ilyenkor tudunk 
hálát adni azért, hogy egy békés 
időszakban élünk. A harc, a ha-

lál szele és a veszteség látványa 
után igazi felüdülést nyújtott a 
Grincs című mozifilm. A bohókás 
karácsonyi történet mindenki ar-
cára mosolyt csalt. Uzsonna után 
a Szent István téri karácsonyi 
forgatagba vitt utunk. A Bazilika 

csodás fényjátéka, a kivilágítás, 
a halk karácsonyi dallamok, a 
forró csoki és kürtőskalács illata 
mindenkit elvarázsolt. Utunk vé-
geztével minden gyerek kapott 
egy meglepetés ajándékot. Bár 
kissé fáradtan, de élményekkel 

telve érkeztünk meg városunk-
ba.

Köszönjük a szervezők színvo-
nalas munkáját, iskolánk veze-
tőségének támogatását! Készen 
állunk egy következő lehetőség 
kihasználására…

Vízkereszt ünnepén óvodása-
ink Szent Liturgián vettek 

részt a görögkatolikus templom-
ban, majd másnap Szocska  A. 
Ábel, a Nyíregyházi Egyházme-
gye püspöke szentelte meg óvo-
dánkat.

Köszönjük Ábel atya látoga-
tását! A jövőben is szeretettel 
várjuk!

Köszönjük Pálosi László  pol-
gármester úrnak, hogy óvodánk 
szentelésekor megtisztelt minket 
jelenlétével!

Házszentelés a Szent Jácint
Görögkatolikus Óvodában

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Iskolánkban nagy hagyománya van 
az adventi készülődésnek. Sokat 
vagyunk együtt: beszélgetünk, díszítjük 
tantermeinket, folyosóinkat, vannak 
közös gyertyagyújtások, éneklések, 
ajándékozások és ünneplés.
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Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem, engedjék meg, hogy a 
Balkányi Beszélőn keresztül 
mondjak köszönetet volt mun-
kahelyem, a Szent Jácint Görög-
katolikus Óvoda valamennyi 
munkatársának, amiért a múlt 
év decemberében mint nyugdí-
jas dolgozót egy gyönyörű aján-
dékkosárral leptek meg.  Csodá-
latos érzés volt számomra az a 
pillanat, amikor megérkeztek 
régi kollégáim, hiszen ugyan 8 
éve nyugdíjasként élem min-
dennapjaimat, de látogatásuk és 
ajándékuk azt fejezte ki nekem, 
nem felejtettek el, szeretetük és 
ragaszkodásuk nem múlt el.

Köszönöm nekik emberségü-
ket, és ezúton kívánok minden 
ott dolgozónak és minden óvo-
dásnak 2020-ra sok sikert, jó 
egészséget és sok olyan örömteli 
pillanatot, mint amilyet nekem 
okoztak!
Tisztelettel:
Béni Lászlóné Julika néni

Névadó pályázat
Tisztelt Városlakók!
A decemberben meghirdetett 
névadó pályázatunkkal kapcso-
latban tájékoztatjuk Önöket ar-
ról, hogy a Rákóczi úton felépült 
bölcsőde nevére tett javaslatok 
összesítése megtörtént. A 12 
pályázó által beküldött 97 el-
nevezés a képviselő-testület elé 
került, döntés a bölcsőde nevéről 
a következő képviselő-testületi 
ülésen születik.

Reményeink szerint a követ-
kező számunkban közölhetjük 
Önökkel városunk új közintéz-
ményének hivatalos nevét.

– véká

Megváltozott nyitva tartás
Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Tájékoztatjuk minden kedves ol-
vasónkat és partnerünket, hogy 
a Városi Könyvtár nyitvatartási 
rendje 2020. január 2-ától az 
alábbiak szerint változott. 

HÉTFŐ 8.00 – 16.00
KEDD 8.00 – 16.00
SZERDA 8.00 – 16.00
CSÜTÖRTÖK 8.00 – 16.00
PÉNTEK 9.00 – 17.00

Szombaton és vasárnap rendez-
vényeinkhez igazodóan állunk 
rendelkezésükre.

Elérhetőségünk,
címünk változatlan:

Tel.: 260 – 066
E-mail: balk.konyvtar@gmail.com

Balkány, Kossuth u. 1.
Megértésüket köszönjük, és sze-
retettel várjuk Önöket intézmé-
nyünkben!

– véká

Hálásan köszönjük valamennyi 
intézménynek és civil szervezet-
nek, így a Balkányi Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvoda Pipacs 
csoportjának, a Balkányi Sza-
bolcs Vezér Általános Iskolának, 
a Nyugdíjas Klub Egyesületnek, 
a Városvédő és Szépítő, Termé-
szetvédő Baráti Egyesületnek és 
a Református Egyház Szociális 
és Gondozási Központ énekka-
rának, hogy advent harmadik 
vasárnapján, december 15-én, 

városunk MINDENKI KARÁCSO-
NYÁN megajándékoztak ben-
nünket szívet melengető műso-
raikkal.

Kívánjuk fellépőinknek és hoz-
zátartozóiknak, a műsorban köz-
reműködő pedagógusoknak, kö-
zönségünk minden tagjának és 
valamennyi balkányinak, hogy 
2020-ban mindennapjaik telje-
nek békességben, egészségben és 
boldogságban!

– véká

A Nagykállói Járásban működő 
Egészségfejlesztési Iroda szer-
dánként 9.00 – 17.00 között egyé-
ni tanácsadást tart Nagykállóban 
a Sántha Kálmán Szakkórház 
területén (4320 Nagykálló, Sza-
badság Tér 13.). Tanácsadást a 
következő témákban lehet kér-
ni: egészségi állapotfelmérés, 
táplálkozás és életmód-tanács-
adás, illetve mentálhigiénés 
személyközpontú tanácsadás. 
A tanácsadáshoz előzetes idő-
pontegyeztetésre van szükség, 
melyet az alábbi elérhetőségek 
egyikén tehetnek meg.

E-mail: efi.nagykallo@szszbmk.hu
Telefonszám: +36-42/563-850; 
+36-42/563-852.
Kérdés esetén bátran keresse 
munkatársainkat.

Az ügyfélfogadás helye 
megváltozott
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Oroszné Dr. Nagy Matild ügy-
véd januártól új helyen: a városi 
könyvtár közösségi termében 
fogadja ügyfeleit. 

Az ügyfélfogadás ideje: 
keddenként 9-11 óra között.
A helyszín megközelítése: 

a dohánybolt felőli kapun át.
Telefonszám: +36 30 93 89 963

Továbbá, hogy a Dél-Nyírségi 
Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltató Központ Balkányi Fel-
adatellátási Család – és Gyer-
mekjóléti Szolgálata ez év 
kezdetétől a József Attila Mű-
velődési Házban érhető el.

hogy eljussatok a debreceni 
Csokonai Színházba,

hogy csodálatos élményekkel 
és fergeteges hangulattal térje-
tek otthonotokba.

Molnár Ferenc regénye sokféle 
formában aratott már kiemelke-
dő elismerést. Nekünk, 5-6. osz-
tályos diákoknak, az elmúlt év 
decemberében zenés formában 

sikerült megnéznünk és befo-
gadnunk ezt a lebilincselő tör-
ténetet. A darabot évek óta telt 
házzal játsszák, ami nem meg-
lepő Geszti Péter, Dés László és 
Grecsó Krisztián zenei feldolgo-
zását hallgatva. A klasszikus mű 
erejét tovább növeli mai nyelve-
zete, modern dallamvilága és a 
fiatal színészek elszánt játéka. A 

romantikus stílusban épült szín-
ház – ahol valamikor Latinovits 
Zoltán és Hofi Géza is kezdte pá-
lyáját - nézőtéren ülve egy pilla-
natra mindenki olyan komolyan 
vehette a fogadalmi dal szövegét, 
mint ahogyan csakis gyermek-
ként teheti. „Mért félnénk, mért 
élnénk, ha nem egy álomért?”

– P.A.

Akikre büszkék lehetünk 
Versenyeredmények az adventi 
hetekben matematika és magyar 
nyelv tantárgyakból:

Katona Andrea 8.a (III. helye-
zett), Molnár Zsófia 7.b (II. he-
lyezett), Nagy Szabina 6.b (III. 
helyezett), Tímár Fanni 5.a (II. 
helyezett), Kovács Balázs 7.b (I. 

helyezett), Klepács Hunor 7.b 
(III. helyezett), (Kurucz Petra 6.b 
(I.helyezett)

Felkészítő tanárok: Gyeskó Já-
nosné, Katona Ferenc, Ladányi 
Miklósné, Pásztor Angelika
Gratulálunk minden
résztvevőnek!

Kedves Gyerekek! Játékra fel!
Lapunk aktuális számaiban 
ezentúl egy-egy rejtvénnyel le-
pünk meg benneteket, melyek 
megfejtéseit negyedévente ér-
tékeljük. A helyes válaszokat 
minden hónap utolsó péntekéig 
– nevetek és címetek megjelö-
lésével – juttassátok el a Városi 

Könyvtárba, ahol összegyűjtik 
és értékelik azokat. Akinek mind 
a három megfejtése hibátlan, 
sorsoláson vesz részt, és értékes 
könyvjutalomban részesülhet.
Lássuk, mi a januári fejtörő?
Hány állat szerepel Balkány 
címerében?

– véká

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK

KÖZÉRDEKŰ OLVASÓI LEVÉL

Mindenki Karácsonya a Művelődési Házban

Táplálkozási- és életmód-
tanácsadás az EFI-ben

„Hé! Hó! – A grund mi vagyunk!”
„Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell 
lépnetek, hogy künn legyetek a végtelen rónán,…”

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK



Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy Balkány 
városában a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás terü-
letén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:

Polgármesteri Hivatal épületében, Balkány, Rákóczi utca 8.
2020. február 05. (szerda) 9:00 – 15:00 óra között

A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermek-
nek 42.500.-Ft életkezdési támogatást ad. Ez Kincstári Start-szám-
lára, Babakötvénybe helyezhető, ami jelenleg 5,8%-kal, február 
1-től 6,4%-kal kamatozik.
Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
• Kincstári Start-számla nyitása = Babakötvény
• Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
• Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési 

tranzakciók
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
• Díjmentes számlavezetés
• 100% állami garancia a tőkére és a kamatra
• Kényelmi szolgáltatások (WebKincstár, MobilKincstár, Tele-

Kincstár, SMS értesítési szolgáltatás, Hírlevél küldés)
• Online időpontfoglalás
• Rugalmas, értékálló, rövid-, közép- és hosszú távú befektetés

Kath Stathers: Bakancslista
1000 kihagyhatatlan úti cél a 
nagyvilágból

Egész életünkben álmodo-
zunk. Hétévesen szeretnénk 

kedvenc énekesünk mellett áll-
ni a színpadon, tizenhét évesen 
pedig már Kiotó cseresznyefái 
alatt sétálgatnánk. Be nem telje-
sült vágyaink listáját - a 2007-ben 
bemutatott Bakancslista című 
mozifilm hatására - ma már ba-
kancslistának nevezzük. A könyv 
ezer tippjének segítségével bárki 
belevághat élete kalandjába.

Az első dolog, ami eszünkbe 
jut, amikor a kezünkbe vesszük 
a könyvet, az az, hogy brutál 
nehéz. Nem véletlen, ugyanis 
500 oldalnyi érdekességet tart a 
kezében az olvasó. Nemcsak öt-
letgyűjtésre jó, megismerhetjük 
a minket körülvevő hatalmas, 
színes világunkat, annak több 
száz csodájával, ellentétben a 
közismert héttel. Hosszú ideig 
lehet vele szöszmötölni, néze-
getni a pontokat és rábukkanni 

olyanokra, amikre határozottan 
azt mondjuk; „Na, igen, ezt én 
is szeretném megcsinálni!” vagy 
„Tyűha, ide én is mindenképpen 
el akarok egyszer jutni!” Ezáltal 
ösztönöz minket arra, hogy új 
célokat tűzzünk ki magunk elé és 
sajátokat alkossunk. Segít hinni, 
hogy igenis lehetséges valóra vál-
tani az álmainkat. Például azt, 
hogy „Keljünk át a világ legidő-
sebb hídján!” (Görögországban) 
esetleg „Énekeljünk operát egy 
busz tetején a sivatag közepén” 
(Ausztráliában) vagy, hogy „Sze-
retgessünk elefántbébit men-
helyen!” (Kenyában, azon belül 
pedig Nairobiban.)

A könyv felépítése remek! Lát-
szik rajta, hogy temérdek mun-
ka áll mögötte, nagyon sok időt 
vehetett igénybe a szerkesztése. 
Ez megmutatkozik a részletes 
leírásokban (amit megsúgunk, 
sokszor nem volt türelmünk vé-
gigolvasni) és abban, hogy meny-
nyire világosan van felosztva 
fejezetenként, hogy a Földünk 
melyik részén barangolunk ép-

pen. Minden egyes ötlet számá-
nak a színéből megtudhatjuk, 
milyen célról van szó. Például a 
türkizkék kulturális felfedezé-
seket takar, a narancssárga vak-
merő utazásokat, a lila apró ki-
hívásokat. Összesen 9 különböző 
szín szerinti csoport van. De, ami 
igazán szembetűnő és magával 
ragadó, azok az illusztrációk. 

Nem egy összefüggő, drámai 
végigizgulós regény, de mégis 
letehetetlen, mert félig már min-
dig a következő pontra koncent-
rálunk, hogy hú, az vajon mi lesz, 
és azon gondolkozunk: „Jó, csak 
még ezt az egyet…”, amiből aztán 
lesz még minimum húsz másik. 

Nagy hirtelen könnyen azon kap-
juk magunkat, hogy már órák óta 
olvasunk. De azért mégsem egy-
egy éjszaka alatt felfalós kötet, 
hanem inkább egy „amikor épp 
kedvünk van hozzá, akkor előve-
vős”, kikapcsolódásra tökéletes 
könyv. 

Szerettük, mert: teljesen ki-
kapcsolja az agyat, és elrepít 
minket a világ számtalan pont-
jára.

Ajánljuk azoknak, akik sze-
retnek utazni, és látni, nemcsak 
nézni.

A könyv üzenete: sohasem 
késő valóra váltani az álmainkat!

– véká
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