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Újabb beruházás valósult meg
– átadták a Biri-Balkány külterületi kerékpárutat
Sokan gyűltek össze szeptember 2-án
Balkány külterületén, a görénypusztai
leágazás előtti területen a Balkány-Biri
kerékpárút átadóünnepsége
alkalmából.

A

rendezvény résztvevőit elsőként Pálosi László köszöntötte, elmondta, milyen régi álma
vált valóra a balkányiaknak a
beruházás megvalósulásával.
Dr. Simon Miklós, térségünk
országgyűlési képviselője kifejtette, a cél, hogy a későbbiekben
Szakoly és Nyírmihálydi települések érintésével csatlakozzon
a most átadott szakasz ahhoz
a hálózathoz, amely Debrecent
és Szatmárnémetit köti össze. A
tervek között szerepel továbbá
egy Balkányból Geszterédre, onnan Bököny irányába folytató-

dó kerékpárút megépítése is. A
turisztikai szempontok mellett
fontos az is, hogy egy ilyen fejlesztés megkönnyítheti a munkába járást, mindemellett pedig
nagyszerű lehetőséget biztosít a
sportolásra.
A megyei önkormányzatnak is
nagyszabású tervei vannak arra
nézve, hogy egyre több kerékpárút épüljön – mondta el Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke.
„Egy megyei kört fejlesztünk
ki ezekből a kerékpáros fejlesztésekből: Tokajból kiindulva, Nyír-

A képen balról Román István, Seszták
Oszkár, Dr. Simon Miklós, Szijjártó Péter,
Almási Katalin, Pálosi László.

egyházán, a szatmári térségen
keresztül, onnan visszafordulva
újra Tokaj felé vehetik majd az
irányt a jövő bringásai. Remélhetőleg ez már a következő 7 éves
fejlesztési ciklusban megvalósul.”

Magyarország kormánya nevében Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter mondott
ünnepi beszédet.
Cikkünk folytatását a 2. oldalon
olvashatja.
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Kifejtette, amellett, hogy ez a
kerékpárút az ide látogató turisták kényelmét is szolgálni fogja,
legalább ennyire fontos, hogy
Balkány, illetve Biri külterületei
könnyebben elérhetők lesznek.
„Márpedig a mezőgazdasági
munkák ellátásához nagyon sokan pattannak nyeregbe.” Most
az ő munkába jutásukat fogja
részben megkönnyíteni, részben
pedig biztonságosabbá tenni ez
a beruházás, amely összesen 365

millió forintból jött létre, és ehhez a kormány 284 millió forintos támogatást biztosított.
„A koronavírus okozta váratlan kihívások valamennyiünket
rávezettek arra, hogyan lehet
szabálytartó módon friss levegőn tartózkodni, hogy közben
az ember ne vétsen a korlátozásokkal szemben. És ennek a
szabálykövető, szabad levegőn
történő egészséges létnek legkézenfekvőbb formája volt a ke-

rékpározás, amely most népszerűbb, mint valaha.”
Hozzátette, a világon 50 évvel
ezelőtt ugyanannyi autót gyártottak, mint kerékpárt, ma már
azonban utóbbiból dupla annyi
készül.
A kormány kiemelten támogatja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését. 2010 óta 1500
kilométernyi kerékpárutat fejlesztettek, a most zajló, illetve a
hamarosan befejeződő fejlesztésekkel együtt pedig már több
mint 6000 kilométernyi kerékpárút áll majd Magyarországon a

Az eseménynek a Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház
épületegyüttese adott otthont,
a színházteremben a kulturális
találkozó ünnepélyes része zajlott, a tágas könyvtárudvar az

ezt követő baráti beszélgetések
helyszínévé vált.
A könyvbemutató népes közönséget vonzott, köszönhetően
a Mimi című regény népszerűségének és az Amerikában élő,
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biciklizők rendelkezésére.
„Minél több kerékpárút épül,
annál többet tudunk tenni az
egészségünk érdekében, annál
többet tudunk mozogni, és annál
jobban csökkenteni tudjuk a levegő szennyezettségét.”
A nemzeti színű szalag átvágását követően a beruházást a
balkányi görögkatolikus egyházközség vezetője, Jaczkó Sándor
esperes és Bak Ádám görögkatolikus segédlelkész szentelte meg.
– szerk.
Fotók: Katona Julcsi

A Református Nyugdíjas Énekkar

Mimi – immár harmadszor
E
gy igazán családias hangulatú rendezvényen vehettek
részt mindazok, akik 2020. szeptember 12-én elfogadták meghívásunkat városunk díszpolgára,
dr. Várdy-Huszár Ágnes Mimi
című kötete harmadik kiadásának bemutatójára.

Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja

A képen balról Kóródi Mária, a Floridai Világklub elnöke és Dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub Kiadó elnöke Pálosi László és Oláh János társaságában

balkányi gyökerekkel rendelkező szerző ismertségének és az
iránta érzett megbecsülésnek.
A nyitó, moderátori gondolatokat követően Pálosi László
polgármester úr köszöntötte a
megjelenteket, az ország különböző településeiről érkezett vendégeket, a Panoráma Világklub
Kiadó elnökét, dr. Tanka Lászlót,

valamint a Világklub több megyei képviselőjét. Beszédében
kiemelte, balkányiként csodálatos érzés megtapasztalni, hogy a
regény közszeretetének köszönhetően országosan milyen sokan
érdeklődnek településünk iránt.
A rendezvényen a Református Nyugdíjas Énekkar csodás
magyar dalcsokorral, majd Bede
Bálintné Julika néni egy lenyűgöző szavalattal kedveskedett a
közönségnek.
A vendégköszöntő blokk
után Kóródi Mária, a Floridai
Világklub elnöke mesélt egy
személyes történetet a közte és
Várdy-Huszár Ágnes között lévő
barátság születéséről, majd átadta a szót a Kiadó elnökének, dr.
Tanka Lászlónak.
Elnök úr zenei betétekkel színesített előadásában mutatta be
Várdy-Huszár Ágnesnek a magyarságunkat a tengerentúlon is
büszkén hirdető tevékenységét,
és a Mimi című regény harmadik
kiadásának előzményeit. A résztvevők betekintést nyerhettek a
Panoráma Világklub több orszá-

gon és kontinensen átívelő működésébe, mellyel felvállalják és
segítik a külföldön élő magyarok
és az általuk létrehozott értékes
életművek, életutak bemutatását.
Az előadást követően Molnár
Zoltán helytörténész beszélt Várdy-Huszár Ágnes balkányi őseiről, a balkányi Gődény család
múltjáról, valamint az írónővel
való személyes kapcsolatáról. A
képekkel illusztrált előadásában
hangsúlyozta a szerző szerteágazó munkásságát, melyet hazánk,
történelmünk megismertetése
érdekében évtizedek óta tesz
egyetemi oktatói és írói szerepében.
A rendezvényre messzebbről
érkező vendégek az ebéd és a kötetlen baráti beszélgetések után
egy kirándulással zárták a balkányi programot a Csiffytanyán, a
Balkányi Mamutnál, Oláh János
alpolgármester úr kíséretében.
Néhány elhangzott gondolat a
könyvbemutató bevezetőjéből:
„A regény 1997-es megjelenése
óta 23 év telt el, ezalatt a bő két

évtized alatt rengetegen olvasták
sorait. A több tízezres példányszámban elkelt regény nagy olvasótáborral rendelkezik idehaza,
Balkányban; óriási népszerűségre tett szert országosan is; sőt
az első kiadását követően szinte
azonnal több amerikai egyetem
kötelező olvasmányává vált. Várdy-Huszár Ágnes irodalomtörténész könyve őszinte, izgalmas
és gondolkozásunkat nemesítő
mű, a kor társadalmi viszonyait
és történelmi vonatkozásait egy
fiatal magyar bárónő szemével
láttató hiteles ábrázolás, melyre
nekünk, magyaroknak, legyünk
bárhol is a világban, Balkányban, Budapesten, Pittsburghben,
Clevelandban…, és még hosszan
folytathatnánk a sort – szóval,
éljünk mi, magyarok bárhol is a
világban – a Mimire óriási szükségünk van.
Mai találkozónk ennek a regénynek a harmadik kiadását
ünnepeli. Ünnepli a szerző gondolatait, ünnepli magát a szerzőt, ünnepli a népszerűségét, és
ünnepli a sorstragédiák ellenére

is egyenes magyar ember példáját.
És mindezért hálával tartozunk a rendezvény kezdeményezőjének, a Panoráma Világklubnak mint kiadónak, hogy
a regény immáron harmadik
kiadásával hozzájárul dr. Várdy-Huszár Ágnes személyének
és értékes gondolatainak továbbörökítéséhez.”
Balkány Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki a Városi
Könyvtár szakembereinek, Dankó Zsuzsának és Dr. Horváthné
Csinga Erzsébetnek a találkozó
megszervezéséért és lebonyolításáért, valamint Varga Lászlóné
Erzsikének, a Városvédő Baráti
Egyesület elnökének a program
zárásában nyújtott segítségéért,
továbbá a rendezvény valamen�nyi résztvevőjének, hogy jelenlétükkel támogatták a kulturális
találkozó megvalósítását.
Balkány Város Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Második tanévüket kezdték a Steel Building Kft.
és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói
N
egyvenen fejezték be sikeresen az első tanévet, és
egyúttal vették át az erről szóló
bizonyítványukat a Steel Building Kft.-nél, ahol a koronavírus
járvány miatt most egyszerre
történt az első tanév zárása és a
második megnyitója.
Szabó Szilvia, a Kft. tulajdonosa büszkén számolt be arról,
hogy a tanév során két nappali

tagozatos tanulóval gyarapodtak, akik a nyári gyakorlatukat a
cég tanműhelyében végezték.
A kétéves képzés során hegesztő, épület- és szerkezetlakatos,
gépi forgácsoló, illetve a későbbiek során - mivel a gépi forgácsoló szakmára épülő képzés - CNC
gépkezelő szakképesítést szerezhetnek a hallgatók.
A Steel Building Kft. tanműhe-

Szabó Szilvia köszönti a tanévnyitó résztvevőit

Fotók: Katona Julcsi

Duleba János veszi át bizonyítványát

lye vonzó környezetet biztosít a
tanulók számára:
korszerű
infrastruktúrát,
épületet, eszközöket, a duális
képzések feltételeinek biztosítását, folyamatosan korszerűsített
digitális tartalmakat, korszerű
oktatási technológiákat.
Az oktatók mérnökök, a gazdaságban dolgozó képzett szakemberek.

A rendezvény résztvevői reményüket fejezték ki, hogy a vállalat, a szakképző intézmény és
Balkány városa között kialakult
támogató együttműködés a jövőben is fennáll majd.
– szerk.

Településünkön, augusztus hónapban 7 pár fogadott egymásnak örök hűséget:
Vida Zsolt és Sopronyi Evelin Orsolya,
Szilágyi Zoltán és Juhász Anita,
Szürös Tamás és Győri Nikoletta,
Papp Gábor és Pócsik Hajnalka,
Gönczi János és Szilágyi Anna,
Balogh Roland és Tóth Ágnes,
Kerezsi Krisztián és Molnár Dóra.

Csorba Csenge

zeptember 11-én ünnepélyes
keretek között helyeztük el az
új kétcsoportos óvodánk alapkövét.
A gyerekek köszöntője után
Pásztor Lászlóné intézményvezető és Pálosi László, Balkány
Város polgármestere méltatta az
építkezés fontosságát.
A szertartást Szabó Tamás,
pasztorális helynök atya vezetésével Grunda János, oktatási
referens és Jaczkó Sándor, egyházközségünk parókusa végezte.
Részvételükkel tiszteletüket
fejezték ki: Bakó Sándor plébános, Sajtos Sándor református
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lelkész és Oláh János intézményvezető is.
Az alapkőbe helyezett kapszulába belekerült óvodánk alapító
okirata, a csoportok névsora, a
gyerekek - „Milyennek képzelem
el az új óvodát” témára készített
– rajzai, a jelenlegi dolgozók névsora és az építkezésen dolgozók
neve.
Rövid ünnepségünket állófogadással zártuk.
(további képek a https://www.
nyirgorkat.hu oldalon)
Szent Jácint Görögkatolikus
Óvoda

Kovács Noel Olivér 2020. 08. 04.
Donka Dóra
Szikora István
2020. 08. 07.
Kádár Marianna
Harazi Zalán
2020. 08. 12.
Dán Katalin

Szikora István

Jobbágy Árpád Zente

Kiss Áron

Halottaink

Molnár Pál (78)
Irinyi Sándorné (79)
Nagy Miklósné (99)
Soós Jánosné (75)
Bodogán Lászlóné (79)
Varga Lászlóné (56)
Emléküket megőrizzük!
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Kovács Noel Olivér

KÖZÉRDEKŰ

Mezőgazdasági összeírás
Balkányban
Agrárcenzus – 2020 elnevezéssel az ország valamennyi településére kiterjedő, általános mezőgazdasági összeírást hajt végre
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH).

Fotók: Katona Julcsi

Gólyahír

Jobbágy Árpád Zente 2020. 08. 16.
Irinyi Anikó
Kiss Áron
2020. 08. 18.
Varga Mónika
Csorba Csenge
2020. 08. 21.
Bencsik Erika
Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!

Fotók: Katona Julcsi

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Ünnepélyes
alapkőletétel
S

Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

„Meggyógyulok!” – Balkányi Daganatos Betegekért
Alapítvány
Tisztelt Balkányiak!
Alapítványunk egy sikeres pályázatnak és egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően ebben az
évben 4 db gyógyászati segédeszközzel gazdagodott, melyeket ezúton ajánljuk a balkányi
daganatos betegségben érintett

A felvétel célja, hogy nyomon
kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles
adatokkal szolgáljon a hazai
gazdaságirányítás, az EU és a
gazdálkodók részére, amelyhez
az adatszolgáltatók részvételükkel és pontos adatszolgáltatással
nagyban hozzájárulnak.
A válaszadás minden, az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó
szervezet vagy személy számára
kötelező.

Az összeírók személyesen fogják felkeresni a címeket szeptember 19. és november 22. között.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai
célra használják fel, azokat más
szervek, személyek részére nem
adják ki, az eredményeket ös�szesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvénynek, valamint az Európai
Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR)
megfelelően.

személyek/családok figyelmébe.
Keressenek bennünket bizalommal mindazok, akik számára
az ápolás és a mindennapi élet
során segítséget jelentenének az
alábbi tárgyak:
- összecsukható kerekesszék
- állítható magasságú szoba WC
- összecsukható járókeret
- fürdőkádra helyezhető, nagy
teherbírású mosdótálca.

Kérjük Önöket, az eszközök
iránti igényüket napközben a 0620-522-0075 és a 06-30-645-0950
telefonszám egyikén, vagy személyesen, a Városi Könyvtárban
jelezzék felénk!
Hálásan köszönjük, ha ezt
az információt továbbítják a
ráutalt lakosok számára.

Balkány településen a KSH megbízásából az összeírást végzik:
• Kissné Boros Anikó,
• Lovasné Kuritár Ildikó,
• Molnárné Kiss Katalin,
• Szilágyi-Juhász Anita,
• Rása Mónika,
• Csabai Attila,
• Cziotka Sándor.
Kérjük, fogadják bizalommal
összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában! Köszönjük közreműködésüket!
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A kerti hulladék égetésének
szabályai
Az őszi időszak beköszöntével
településünkön is gyakoribbá
válnak a kerti hulladékégetések.
Azonban ez a környezetre és természetesen az egészségre is igen
káros. Egy svájci tanulmány szerint egy nagy kupac avar és kerti
nyesedék hat órán át tartó égetése alatt annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órás folyamatos közlekedése során. Az
égetés következtében keletkező
és a levegőbe kerülő ultrafinom
részecskék évente közel 12 000
ember idő előtt bekövetkező halálát okozzák Magyarországon.
Ezek a részecskék pillanatok
alatt bejutnak a szervezetbe,
ahol számos káros hatásuk közül
például a vérrög képződéséhez is
hozzájárulnak, de a füst növeli
az asztma és az allergia kialakulásának esélyét is. (forrás: https://
www.e-misszio.hu)
Füstölés helyett inkább tanuljunk meg komposztálni, aminek
az eredményeként hasznos humusz keletkezik, amit később

újra felhasználhatunk a kertben.
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendelete értelmében
a kerti hulladékot elsősorban
hasznosítani kell.
Amennyiben a kerti hulladék
komposztálással történő hasznosítása a helyszínen nem lehetséges, úgy annak gyűjtése tároló
edényben történjék, és a továbbiakban háztartási hulladékként
kezelendő.
A kerti hulladék elszállítására
az évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre kerülő
lomtalanítás is igénybe vehető.
Avart és kerti hulladékot csak
kis mennyiségben, száraz állapotban, jól kialakított tűzrakó
helyen és telken szabad égetni,
fokozott figyelemmel arra, hogy
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, égetése,
hősugárzása kárt ne okozzon.
A lakosság egészségének és a
levegő tisztaságának védelme
érdekében az avar és kerti hulladék égetése csak március 1-jétől
május 1-jéig, illetve szeptember
15-étől november 30-áig végez-

Forrás: www.sokszinuvidek.hu

Faültetési távolságok
Az őszi faültetési időszak közeledtével egyre többen érdeklődnek a polgármesteri hivatalnál
a faültetési szabályok, különösen a telekhatártól számított
legkisebb ültetési távolság iránt.
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi építési szabályzatról szóló
10/2019. (VIII. 13.) önkormányzati rendeletében határozta meg a
telekhatártól mért ültetési távol-
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ságokat. Fontos tudnivaló, hogy
a rendeletben szereplő távolságokat az újonnan ültetett fák és
cserjék esetében kell alkalmazni,
tehát a már korábban elültetett,
az előírt távolságnál közelebb
álló fákra a rendelet nem vonatkozik.
A rendelet szerint telken belül fák és cserjék a telek határától a következő távolságok
betartásával ültethetők:
a. Belterületen, a kertterületen
és további beépítésre szánt terü-

KÖZÉRDEKŰ

Központi háziorvosi ügyelet
Telefon: (42) 361-644
2020. október
1. CS Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

2. P Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
3. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Forrás: www.bbc.com

hető, hétköznapokon reggel 7.00
órától este 18.00 óráig, szombaton reggel 7.00 órától 12.00 óráig.
Ünnepnapokon és vasárnap avar
és kerti hulladék égetése tilos!
A növényi hulladék égetése lakó- és gazdasági épülettől
kellő távolságban, biztonságos
módon, cselekvőképes nagykorú
személy állandó felügyelete mellett történhet.
Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel
kell lenni. Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz
időben szabad. Tilos az avar és
kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös, esős időben, valamint

tűzgyújtási tilalom idején.
Az égetés helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladék, stb.).
Tilos nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot – nedves
kerti hulladékot – égetni. A tüzelést végző túlzott füst-, illetve
koromképződés esetén köteles a
tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

letnek minősített területeken:
aa) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és
egyéb bokor (élő sövény) esetén
0,5 m,;
ab) 3 m-nél magasabbra nem
növő gyümölcs és egyéb fa esetén 1,0 m;
ac) 3 méternél magasabbra növő
gyümölcs és egyéb fa, valamint
gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetén 3,0 m;
b. külterületen és beépítésre
nem szánt területen:
ba) gyümölcsfa iskolai nevelés
alatt álló növény, továbbá szőlő,
köszméte, ribizke és málnabokor
esetén 0,8 m,
bb) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb.) esetében 2,0
m,
bc) birs, naspolya, birsalanyra
oltott körtefa esetén 2,5 m,
bd) törpealanyra oltott almafa,
továbbá meggy, szilva és mandulafa esetén 3,5 m,

be) vadalanyra oltott alma és
körtefa, továbbá kajszi fa esetén
4,0 m,
bf) cseresznyefa esetén 4,0 m
bg) dió- és gesztenyefa, továbbá
minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 4,0 m,
c. külterületen és beépítésre nem
szánt területen, amennyiben a
szomszédos földterület szőlő,
gyümölcsös vagy kertterület, szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban
foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy
fát az alábbi ültetési távolságok
megtartásával lehet ültetni:
ca) 1 m-nél magasabbra nem
növő bokor (élő sövény) esetén
0,80 m
cb) 2 m-nél magasabbra nem
növő bokor (élő sövény) esetében 1,2 m
cc) 2 m-nél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,0 m
cd) fa esetében 4,0 m.

4. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

5. H Dr. Szlinszky Éva

Göblyös Józsefné

6. K Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

7. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
8. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
9. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

10. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

11. V Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

12. H Dr. Szlinszky Éva

Göblyös Józsefné

13. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

Ha PÉNTEK, akkor TérZene! HIRDETMÉNY
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. szeptember
4-én újra elindult városunkban
a korábban nagy siker övezte
TérZene-program. Az őszi 8 alkalomból álló koncertsorozatot
hirdető szlogenünk ugyan valamelyest változott az előzőhöz képest, ám a helyszín és a szándék,
hogy minőségi zenei élményt
kínáljunk minden zeneszerető
balkányinak a hétvégére, az változatlan!
Péntekenként – egészen 2020.
november 6-ig – várunk mindenkit nagy szeretettel 16 órakor a
szökőkút lábához. Ne feledjék,
ha PÉNTEK, akkor TérZene!
– véká

14. SZ Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
15. CS Dr. Katona Melinda Molnárné Kiss Katalin
16. P Dr. Komoróczy Péter Balázs Andrásné
17. SZ Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
18. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

19. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
20. K Dr. Horváth József

lakossági tájékoztatás megújuló energia háztartási megvalósításáról
A megújuló energia lakossági
alkalmazására egyre nagyobb az
érdeklődés.
A PEN Perfect Napenergia Kft.
egy lakossági fórum keretében
tájékoztatni kívánja az érdeklődőket a megújuló energia, azon
belül kiemelten a napenergia
hasznosításának lehetőségeiről.
A lakossági fórum időpontja
és helyszíne:
2020. október 07., 17:30
Művelődési Ház, Balkány
Témák:
1. Általános tájékoztató a megújuló energiák hasznosságáról
2. Tájékoztató a napenergia műszaki, technológiai megvalósításáról
3. A felhasználás jogi lehetőségeiről
4. Tájékoztató a napenergiai beTUDTA-E?

Molnár Lászlóné

21. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
22. CS Dr. Svéda Melinda

ruházások pénzügyi finanszírozásáról
5. Felmerülő kérdések megválaszolása
Szeretettel Várunk minden
érdeklődőt, annak reményében,
hogy a megfogalmazódó kérdésekre válaszokat tudunk adni,
amivel elősegítjük a jelenlegi
drága energia napenergiára történő kiváltását.

Dobiné Szántó Emese

23. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
24. SZ Dr. Komoróczy Péter Krisztán Attiláné
25. V Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
26. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
27. K Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

28. SZ Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

29. CS Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
30. P Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
31. SZ Dr. Komoróczy Péter Krisztán Attiláné

Tudta-e,…

hogy a Kossuth úti római katolikus templom alapkövét 1937.
március 14-én tették le?

A 2019-re kívül-belül teljesen
megújult római katolikus templom

Fotó: Katona Julcsi

Abban pedig a következő szöveget helyezték el: „Nem tudjuk, ki
vagy, nem tudjuk, mikor találsz
reá írásunkra, nem tudjuk, hogy
milyen lesz a te idődben a hűség
szeretett Krisztusunk iránt, de
számolj be a nagyvilágnak, hogy
az Úr Jézus Krisztusnak 1936.
esztendejében az évszázadok
óta szünetelő balkányi rk. Plébániát a balkányi hívek kérésére
dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek
visszaállította, és ez a nép annyira szerette Krisztusát, Anyaszentegyházát, hogy a reá következő

1937-es esztendőben, amikor a
legnagyobb szegénységgel kellett
megküzdeni, Krisztusnak templomot emelt. Nemcsak anyagait
adta oda, hanem szívének is
minden szeretetét. A mi időnkben tombol a bűn, a hűtlenség,
a vallástalanság, de mi örömmel mutatunk templomunkra,
mint Krisztushoz való hűségünk
látható bizonyságára. Ezen írásunkat új templomunk falába
helyezzük bizonyságul annak,
hogy mi, akik ezt saját kezűleg
aláírtuk, hűtlenek Krisztusunkhoz, Anyaszentegyházunkhoz
nem leszünk, inkább vállaljuk
az életnek bármilyen megpróbáltatását, mint Krisztusnak, az
Ő Anyaszentegyházának megtagadását. Krisztusunk, amint
a templom fala befogadja most
ezen hűségnyilatkozatunkat, úgy
fogadj be bennünket, Téged nagyon szerető gyermekeidet örök
Országodba.”
– véká
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KÖNYVAJÁNLÓ
Jim Shepard: Áron könyve
Aron, a történet elbeszélője Lengyelország német megszállása
idején családjával együtt Varsóba kényszerül, ahol nélkülözés
vár rájuk. A gettóban élő gyerekekből összeverődő maroknyi
csapat tagjai nap mint nap életüket kockáztatva szöknek át a
falon, hogy csempészéssel és sefteléssel szerezzék meg a betevő
falatot. Eközben a zsarolókkal, a
zsidó, a lengyel és a német rendőrökkel, valamint nem utolsósorban a Gestapo fenyegetésével
is meg kell küzdeniük.
Családjának elvesztése után
Aront a valóságos személyről
mintázott, elismert orvos, Janusz
Korczak veszi magához, aki a
náci megszállás idején minden
erejét a varsói árvaház fenntartásának szentelte. Mint tudjuk,
mindannyiuk útja a treblinkai
haláltáborba vezetett. Vajon
Aronnak sikerül megmenekülnie, hogy hírét vigye, milyen
megpróbáltatásokon mentek keresztül a gettó gyermekei?

egy gyerek szemén át azt a kort,
azt a helyzetet, azt az életet, amikor az embereket csak azért zártak gettóba, mert zsidók.
Ajánljuk azoknak, akik szeretnének egy másfajta megközelítéssel, egy másfajta látásmóddal tekinteni a történelem ezen
korszakára.
A könyv üzenete: az élet
MÉGIS szép!
– véká
REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK
Kedves Gyerekek!

Jim Shepard gyermeki nézőpontból láttatja a történelem
legsötétebb időszakát úgy, hogy a
nyomasztó történetet megindító,
izgalmas fordulatokkal teli re-

génnyé formálja, amelyből még
a humor sem hiányzik.
Szerettük, mert: tárgyilagosan és valósághűen mutatja be

Szeptemberi számunkban azt
kérdezzük tőletek, tudjátok-e,
mikor nyílt meg Balkány első
gyógyszertára? Szorgalmi feladatként arra is válaszolhattok,
milyen névvel kezdte meg működését?
A helyes megoldást – nevetek
és címetek megjelölésével – a
balk.konyvtar@gmail.com címre
várjuk október 15-ig. Játékra fel!
– véká

TUDATOS SZÜLŐ

„Kis kedvencek titkos élete…”
B

iztos vagyok benne, hogy sok
szülő és persze még több gyerek látta a címben idézett animációs filmet és emlékszik a főszereplő cuki házikedvencekre.
Rendhagyó írásomban azokat a
pozitív hatásokat gyűjtöttem ös�sze, amellyel gyermekünket (és
persze magunkat is) megajándékozhatjuk, ha fejünket kisállatok
tartására adjuk.
Lássuk miért is érdemes a gyerkőcnek kis kedvencet tartani:
1. mert feltétel nélkül szereti
kis gazdiját (persze a nagyot is),
2. mert felelősségre tanít,
3. mert simogatása oldja a napi
stresszt, normalizálja a vérnyomást, örömet okoz,
4. mert miatta sosem lesz magányos,
5. mert meghálálja a gondoskodást,
6. mert könnyebbé teszi a ba-

rátkozást, a kapcsolatteremtést,
7. mert általa mindig fontosnak érezheti magát,
8. mert hűséges,
9. mert a négylábú kedvencért
szívesen és többet tartózkodik a
szabadban, ezért egészségesebb
lesz,
10. mert mindig kaphatóak egy
kis játékra, ami feledteti a napi
nehézségeket, rosszul sikerült
dolgokat.
Mielőtt azonban beszereznénk
a vágyott állatkát, érdemes átgondolni néhány fontos dolgot,
hogy a felsoroltak áldásos hatásait ne csak csemeténk, hanem
mi és új szerzeményünk is pozitívan élje meg. Tartsuk szem előtt
a lehetőségeinket. Egy hobbiállat
családunkba fogadása hosszú
távú döntés. A kis kedvenc gondozását, a felelős állattartást,
a vele való együttélést nekünk

Forrás: stododia.com.br

felnőtteknek kell megtanítanunk
gyerekeinknek. A gondozási feladatokba biztosan be kell segítenünk. Egy kis állatról való gondoskodás is remek lehetőséget
teremt a közös minőségi együttlétekre, arra, hogy megtanítsuk,
hogyan kell egy tőlünk függő
védtelen kis lénnyel bánni.

Ha csak tehetjük, ajándékozzuk meg gyermekünket ezzel az
izgalmas közös élménnyel.
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus

