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Újra együtt ünnepelt a város

Az idei születésnap nem csu-
pán azért volt különleges, 

mert a tizennyolc évével Balkány 
immár „nagykorú várossá” lett, 
hanem azért is, mert a mostani 

ünneplés két év szünetet követő-
en vált újra lehetővé.

A szokatlanul hűvös és esős 
szeptemberi időjárás sem szegte 
kedvét az ünnepség látogatói-

nak, mert mind a rendezvényso-
rozat pénteki megnyitó műsorán, 
mind a másnapi programokon 
nagy számban vettek részt.

A városnap előestéjén a 
ShowPro Europe produkció mű-
vészei nyújtottak majd kétórás, 
remek hangulatú, zenés, táncos 
előadást a balkányi közönség 
számára.

Szombaton a Balkányi Lovas 
Egyesület – mindig látványos és 
sokak érdeklődésére számot tar-
tó – lovas felvonulással tervezte 
ébreszteni a várost, ezt a progra-

mot azonban az aznap reggeli zá-
poreső a tervezettnél rövidebbre 
szabta.

Kora délután a Béketelepről 
indulva nagyszámú motoros 
sereg látványos felvonulással 
mutatkozott be a köbcentik dü-
börgéséért rajongó lakosoknak, 
ezzel egyidőben pedig a Városi 
Sportcentrumban is megkezdőd-
tek a különböző kulturális, szó-
rakoztató programok, műsorok.

18 éve már annak, hogy Balkány 
városi rangra emelkedett. Ezt a je-
les alkalmat 2004 szeptembere óta 
minden évben gazdag programso-
rozattal ünnepli a település.

A városnapi programok egyik látványos attrakciója volt a motoros felvonulás

Fotók: Katona Julcsi

Cikkünk folytatását a 3. oldalon olvashatja.
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Ezzel az idézettel kezdte ünne-
pi beszédét Balkány polgár-

mestere, Pálosi László.
Köszönetét fejezte ki a hazai 

és külföldi delegációknak, hogy 
meghívását elfogadva együtt ün-
neplik a város születésnapját a 
balkányi polgárokkal.

Sok minden történt az elmúlt 
tizennyolc évben, mondta, ma 
már alig lehet ráismerni a majd 
húsz évvel ezelőtti településre, 
olyan sokat fejlődött ez idő alatt. 
Megújultak közintézményeink, 
útjaink, építettünk és hamaro-
san újra építünk kerékpárutat, 
legújabban Szakoly község felé 
lesz biztonságosabb a kerékpá-
ros közlekedés. A bölcsődével 
új intézménye épült a városnak. 
Megújult a termelői piac, a Kos-
suth kert, lettek modern játszó-
tereink, folyamatosan újítjuk a 
belterületi útjainkat.

Jelenleg is vannak nyertes pá-
lyázataink. Ezek egyikével a Mű-
velődési Ház energetikai fejlesz-

tése fog megvalósulni, a másik 
a sportpálya megújulását teszi 
lehetővé. 

De nem dőlünk hátra, tette 
hozzá, képviselő úrnak is azt 
szoktam mondani, ahogyan a 
Fradi-tábor mondja: „Még, még, 
még! Ennyi nem elég!

Külön köszönetét fejezte ki 
Oláh János alpolgármester úr-
nak – akivel mára tizennégy éve 
dolgoznak közösen a városért 
–, hogy munkája során mindig 
számíthatott segítő együttműkö-
désére. Továbbá megköszönte a 
képviselő-testület munkáját is, 
kiemelten a sokszor tanúsított 
rugalmasságukat, mellyel nagy 
mértékben támogatják városve-
zetői munkáját. Bármikor hívtam 
össze őket sürgős ügyben, mond-
ta, mindig számíthattam rájuk. 

A civil szervezetekről, egye-
sületekről szólva elmondta, na-
gyon fontosnak tartja a jelenlétü-
ket, és kifejezte abbéli reményét, 
hogy a jövőben még több civil 
szerveződés jön létre Balkány-
ban. Vannak, - folytatta tovább 
gondolatát –, akik a lovak sze-
retete miatt szerveződtek egye-
sületbe, vannak, akiket a termé-
szetvédelem, vagy az egészség, a 
hagyományok ápolása és még so-
rolhatnám, mi minden motivált, 
lényegében nekünk mindegy is, 
csak kerüljünk egymáshoz köze-
lebb, beszélgessünk egymással, 
és legyünk együtt minél többet. 
Higgyék el, ez a legfontosabb!  

A vállalkozásoknak is köszö-
netet mondott a sok-sok tom-
bolaajándékért, és azért, hogy 
részesei a város kiemelkedő ese-
ményének.

Beszédét egy közelmúltbeli, 
szárazbereki látogatás alkalmá-
val a település református temp-
lomában elhangzott idézettel 
zárta: „Törekedj a szeretetre, a 
békességre!”

Rohanó világunkban – foly-
tatta beszédét - csak úgy tudunk 
fejlődni, szépet alkotni, ha törek-

szünk a szeretetre és a békes-
ségre. Van egy vírus köztünk, a 
közöny, a gonoszság, az irigység. 
Ezt a vírust csak úgy tudjuk le-
győzni, ha valamennyien a szere-
tetre és a békességre törekszünk. 
Kívánom, hogy ez mindannyi-
unknak sikerüljön.

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT
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Különleges időutazásra invitálta 
a Balkány Város Napja rendez-
vényre érkezőket a Mesélő fo-
tográfiák, avagy balkányi képes 
történelem című kiállítás, mely 
nagy méretű képek segítségével 
mutatta be a település egykori 
intézményeit, népszerű helyeit.

Néptánctudásukat csillogtat-
hatták meg az eseményre láto-
gatók előtt a Barackvirág Óvoda 
apró táncosai és az Almafa Mű-
vészeti Iskola harmadik osztá-
lyos növendékei.

A táncos előadásokat követően 
A Dal című produkcióból is ismert 
Erdős Fruzsi lépett színpadra, aki 
ezúttal zenekarával szórakoztatta 
közönségét, majd a nyíregyházi 
mazsorettesek és fúvósok mutat-
koztak be rövid játékukkal.

Törekedjünk a szere-
tetre és a békességre!
„Még nem tudjuk, a holnap merre 
tart, de még itt vagyunk, s míg együtt 
álmodunk, addig nincs baj.”

Különleges időutazásban lehetett 
része a Balkány Város Napja ren-
dezvényre érkezőknek szeptember 
10-én. A Mesélő fotográfiák, avagy 
balkányi képes történelem című ki-
állítás október végéig lesz elérhető 
azok számára, akik Balkány múltja 
iránt érdeklődnek.

Szárazberek néptáncegyüttese
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nos-díjat Kurta László tanár úr.
Újhelyi Jolán-díjat vett át 

Irinyi Sándorné tanítónő. 
Szentgyörgyi Amália-díjat Madu-
ra Lászlóné, Kerezsi Mihályné, 
Rusin Andrásné és Budinszki 
Sándorné óvónőknek adott át a 
képviselő-testület nevében a pol-
gármester.

Balkány város egészségügyi 
ellátása területén sok éven át 
végzett kiváló munkájáért Dr. 
Balogh István-díjban részesült 
Balázs Andrásné és Tóth Józsefné.

A testvértelepülési kapcsolat 
érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenységéért polgármesteri 
különdíjban részesült Kinga Es-
tera Jach-Skrzypczak és Artur 
Jach--Chrząszcz.

A regionális lengyel-magyar 
kapcsolatok érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenységéért 
Adam Sołtys polgármester úr 
számára Seszták Oszkár, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyűlés elnöke az elnöki különdíj 
bronz fokozatát adományozta.

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

A színpad ezután a városnap 
hivatalos ünnepségének adott 
teret. A meghívott vendégek, 
dr. Simon Miklós országgyűlé-
si képviselő, Seszták Oszkár, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke, Béres Antal, 
Balkány testvértelepülése, Lá-
zári polgármestere, Kosztya Zol-
tán, Zajta község polgármestere, 
Adam Soltys, Balkány lengyel-
országi testvértelepülése, Slop-

nice polgármestere és városunk 
polgármestere, Pálosi László kö-
szöntője után az ünnepi program 
elismerő díjak adományozásával 
folytatódott.

Az oktatás és nevelés területén 
végzett tevékenységük elismeré-
seként hét pedagógust díjazott a 
város képviselő-testülete.

2022-ben Szántó János-díjat 
kapott Ladányi Miklósné tanár-
nő és posztumusz Szántó Já-

A Barackvirág Óvoda apró táncosai is megörvendeztették a programokra kilátogatókat Az idei év díjazottjai 

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár- Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében 
a Balkányban élők szorgalmát, tenni akará-
sát méltatta.

Tulipános népi játszóház és alkotóműhely fogadta a kisgyermekes családokat a Nyírségi 
Generációk Kulturális és Hagyományőrző Egyesület jóvoltából

A vásári hangulat idén sem maradt el

Az ötven éve, 1972-ben házasságot kötött párokat köszöntötte Pálosi László polgármester és 
dr. Tóth János jegyző

A hivatalos városnapi ünnepségen Dr. 
Simon Miklós országgyűlési képviselő 
köszöntötte elsőként a balkányi lakosokat. 
Beszédében kiemelte a közelmúltban, illetve 
a hamarosan – már nyertes pályázatok 
által – megvalósuló beruházásokat.

Kosztya Zoltán, Zajta község polgármes-
tere gratulált a településen végbement 
fejlesztésekhez.

Béres Antal, Balkány testvértelepülése, Lá-
zári polgármestere abbéli örömét fejezte ki, 
hogy újra együtt ünnepelheti születésnapját 
a város.

Adam Sołtys, Balkány lengyelországi testvérvárosa, Slopnice polgármestere a regionális 
lengyel-magyar kapcsolatok érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért részesült 
elismerésben.

Adam Soltys, Slopnice polgármestere 
beszédében kiemelte, milyen nagyszerű 
az együttműködés a két település között, 
immár 17 éve.
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Sokéves hagyomány, hogy 
Balkány Város Napján a telepü-
lés külön köszönti legidősebb 
és legfiatalabb lakóit. Ebben az 
évben, mint a város legidősebb-
jét, a 99 éves Ilóczki Istvánnét, 
született Tóth Máriát, legfiata-
labb balkányiként pedig a 2022. 
augusztus 31-én született Balogh 
Gvendolin Amirát köszöntötték.

Az öt évtizeden át tartó egy-
más iránti szeretet, türelem tisz-
teletre méltó és példaértékű. Eb-
ben az évben hét olyan 1972-ben 
házasságot kötött párt köszöntött 
Pálosi László polgármester és dr. 
Tóth János jegyző, akik egykori 
fogadalmukat megtartva kitar-
tottak egymás mellett jóban, 

rosszban, örömök és nehézségek 
közepette egyaránt.
Ők: Tóth József és Bíró Ilona, Réti 
Gábor és Palugyai Anna Mária, 
Kiss Sándor és Oláh Erzsébet, Ka-
rajos Sándor és Ferencz Margit, 
Jaksi Bálint és Szilágyi Ilona, Máté 
Ferenc és Máté Margit, Pásztor 
László és Gemzsi Erzsébet.

Az ünnepi műsor - most is, 
mint minden alkalommal - az 
óriási születésnapi torta felvágá-
sával zárult.

Nem sokkal ez után Száraz-
berek néptáncegyüttesének 
előadásával folytatódtak az esti 
programok, akik az időközben 
újra eleredt esőben is fáradha-
tatlanul ropták a táncot.

Végül két népszerű együttes, 
előbb a Kelemen Kabátban, majd 
utánuk a Punnany Massif elneve-

zésű zenekar adott látványos és 
különleges hangzású koncertet a 
balkányi közönségnek.

Az eseménysorozat hagyomá-
nyosan tűzijátékkal ért véget.
– szerk

Balkány Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház
Balkányi Autójavító Szövetkezet
Balkányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület
Balla Andrea és családja
Bánházi Barnabás és a Cellspan 
Kft. dolgozói
Barkaszi és Társa Bt. – Kovács 
Attila
Baromfi Coop Kft.
BestBalkány 100-as bolt
Biró László Mezőgazdasági Bolt, 
Szakoly

Calceus Cipőbolt
Csányi Károly és felesége
Dán Tüzép
Dankó András és családja
Dankó Lovastanya
Demendi László
Dr. Kocsárdi Adrienn
Expo Privát Max Csemege
Gilányi Tibor e.v.
Havacsné Szilágyi Krisztina
Káplár Trans Kft.
Katona Tamás és családja
Kelet Metal Kft.

Kiss Sándorné önkormányzati 
képviselő asszony
Kóródi Balázs
Lottózó, Ital és Édesség Diszkont
Major Mihály - Mágus Autóke-
reskedés
Mező Gábor és családja 
Mezőstahl Kft.
Mokka Presszó és Kávézó
Nyírchem Kft.
Nyírproduct Kft.
Ötről A Hatra Nyelvi Egyesület
Papp István önkormányzati 
képviselő úr
Pappné Magyar Zsuzsanna
Rákóczi Téri Patika
Rau és Fiai Kft.

Réti Gáborné
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat – Botos Éva elnök
Sztancs Attila és családja
Tofu Büfé
Tóth Sándorné e.v. 
Városvédő és Szépítő, Termé-
szetvédő Baráti Egyesület

Továbbá köszönetünket fejez-
zük ki valamennyi részt vevő 
balkányi lakosnak, akik mun-
kájukkal, megjelenésükkel 
hozzájárultak az ünnepség 
sikeréhez.
Balkány Város 
Önkormányzata

Akiknek köszönettel tartozunk…
A városnapi „szerencsepercek” felajánlói – 2022

Telt ház előtt léptek színpadra a ShowPro Europe produkció művészei

Fergeteges Abba-show volt az ünnepségso-
rozat nyitó előadása

A Kelemen Kabátban zenekar látványos koncertműsorral szolgált közönségének

Punnany Massif együttes
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A város szívében lévő szökőkút 
tere Balkány egyik legkedvel-

tebb és leglátogatottabb közössé-
gi pontjai közé tartozik, szívesen 
látogatják gyerekek, családok, az 
idősebb és a fiatalabb generáci-
óhoz tartozók egyaránt. Legyen 
szó egy kis pihenésről, akár a 
pixeltáblán egy üzenet kiraká-
sáról, vagy a piros kupakgyűjtő 
alma töltögetéséről – a tér barát-
ságosan várja mindig látogatóit.

Régi álmunk vált valóra az-
zal, hogy 2022 júliusában végre 
hivatalos neve is lett a terület-
nek, ugyanis a képviselő-testület 
döntésének értelmében ekkor 
került bejegyzésre új közterü-

letként mint Benedek János tér. 
Az önkormányzat Balkány híres 
szülöttjének, Benedek Jánosnak 
az Egészségügyi Központ épülete 
elé 2020-ban emlékoszlopot állít-
tatott, ettől az évtől az oszloppal 
szemben lévő terület is őrzi már 
emlékét.

Az új közterület nevét szep-
tember 6-tól egy díszes táblán 
olvashatják az arra járók, a ková-
csoltvasból készült, többfunkciós 
alkotás Morvai Imre munkáját 
dicséri. Ezúton szeretnénk ki-
fejezni köszönetünket önzetlen 
felajánlásáért és segítségéért.

Városi Könyvtár

Nevet kapott a város 
kedvelt közterülete

Szép hagyomány, hogy a 90, 95, 
100 éves balkányi szépkorú-

akat az önkormányzat nevében 
polgármester úr köszönti szüle-
tésnapjuk alkalmából.

Szeptemberben Hornyák Ár-
pádné Irénke néninek és Molnár 
Józsefné Marika néninek fejezte 
ki jókívánságait Pálosi László 
polgármester és Kissné Boros 

Anikó anyakönyvvezető.  Az ün-
nepelteket otthonukban keres-
ték fel, és nyújtották át számukra 
a miniszterelnöki gratuláló em-
léklapot és a város ajándékát.

Irénke néni a 90., Marika néni 
pedig a 95. életévét töltötte be 
idén ősszel. Polgármester úr e je-

les alkalomból mindkettőjüknek 
gratulált és jó egészséget kívánt, 
bízva abban, hogy újabb kerek 
évfordulókon, a 95. és a 100. szü-
letésnapon is köszöntheti majd 
őket.
– szerk

Születésnapi köszöntés

Molnár Józsefné Marika néni Hornyák Árpádné Irénke néni

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az ÉMA-GÉP Kft. sikeresen pá-
lyázott a Széchenyi Terv Plusz 
„A mikro-, kis- és középvál-
lalkozások modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fej-
lesztések támogatása” pályá-
zaton. A „Komplex fejlesztés 
megvalósítása az ÉMA-GÉP Kft. 
számára - 2021” című projekt 
kapcsán elnyert 177,59 millió 

forint feltételesen vissza nem 
térítendő támogatás segítségé-
vel technológiai korszerűsítést 
hajt végre. A pályázat összkölt-
sége 253,71 millió forint.

Az ÉMA-GÉP Kft. 2012-ben ala-
kult a szakmai tisztesség, a józan 
kockázatvállalás és a gazdasági 
önállóság igényével. A Cég az 
elmúlt évek alatt stabil gazdál-
kodású, folyamatos fejlődést 

mutató, elismert céggé alakult a 
szakmán belül, korszerű, folya-
matosan fejlődő speciális gép-
parkkal rendelkezik. A vállalat 
fő profilja a folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése, tevé-
kenységünkhöz tartozik az út és 
mélyépítés, kerékpárutak teljes 
körű kivitelezése, nagytömegű 
földmunka végzése.

A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 ele-
vezésű támogatási kérelemben 
nagyteljesítményű földmunka-
végzéshez szükséges eszköz, egy 
Caterpillar M315 típusú kotró-
gép beszerzésére nyújtották be 
fejlesztési igényüket, és 2021. 
októberében támogatásban ré-
szesültek. A 70%-os támogatással 
megvalósuló projekt keretében 
beszerzendő géppel a termelési 
kapacitás növelhető. A technoló-
gia beüzemelésével bővül az el-

végezhető földmunkák spektru-
ma. Az alkalmazott technológiák 
köre innovatív módon megújul, 
ezáltal a Társaság versenyképe-
sebbé válik. 

A projekt keretében a meglévő 
balkányi telephely-épület ellá-
tottsága is javul, hiszen a telep-
helyen egy új épület épül, ahol a  
meglévő és az újonnan vásárolt 
gépek szervizelése és raktározá-
sa fog történni. Személyi kompe-
tenciafejlesztés is történik a pro-
jekt keretében: 1 fő képzésben 
vesz részt.

A beruházás várhatóan 
2022.12.31-ig befejeződik, és 2-3 
fő munkahelyteremtés prog-
nosztizálható a beruházás hatá-
sára. A projekt a Széchenyi Terv 
Plusz program keretében valósul 
meg, 177,59 millió forint támoga-
tás segítségével.

Támogatást nyert az 
ÉMA-GÉP Kft. a fejlesztési 
elképzelése megvalósításához

ÖNKORMÁNYZAT

A pályázat benyújtásának 
módja és határideje 
A pályázatok kezelésére a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszer szolgál. 
(elérhetősége: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx)

A pályázat beadáshoz az 
EPER-Bursa rendszerben egy-
szeri pályázói regisztráció szük-
séges. Azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtoká-
ban léphetnek be a rendszerbe. 

Az EPER-Bursa rendszerben 
a pályázók a regisztrációt köve-
tően maguk rögzítik adataikat. 
Az itt elkészített és véglegesített 
pályázatot kinyomtatva, aláírva 
kell benyújtani a Balkányi Pol-
gármesteri Hivatalhoz.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje:

2022. november 3.

A pályázók köre
„A” típusú pályázatot nyújthat-
nak be:

azok a Balkány közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, akik 
felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatot nyújthat-
nak be:
azok a Balkány közigazgatási te-
rületén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fia-
talok, akik:
a) a 2022/2023. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középis-
kolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;
és a 2023/2024 tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az 
a pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskola-
rendszerű felsőfokú szakképzés-
ben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegy-
veres szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban 

Az ösztöndíj időtartama
„A” típusú pályázat: 10 hónap, 
azaz két egymást követő tanul-
mányi félév (a 2022/2023. tanév 
második féléve és a 2023/2024. 
tanév első féléve); 
„B” típusú pályázat: 3x10 hó-
nap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév (a 2023/2024. 
tanév, a 2024/2025. tanév és a 
2025/2026. tanév).

Csatlakoztunk a 
Bursa Hungaricához

Fotó: Katona Julcsi

Fotók: Katona Julcsi
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Melyek a további tervek, célok a 
jövőt illetően? 

Van egy TOP-os pályázatunk 
benyújtva az óvoda épületének 
energetikai fejlesztésére, egy 
60 négyzetméteres tornaszoba 
építésére, illetve egy modern ját-
szóudvar kialakítására vonatko-
zóan. 

Továbbá szeretnénk a tavalyi 
évben elindított programjainkat 
folytatni, hagyományt teremtve 
belőlük. Ilyenek a Márton-napi 
felvonulás, aminek nagy sikere 
volt tavaly ősszel, és a táncház. 
Családi programjainkkal elsőd-
leges célunk, hogy a szülő ne 
csupán külső szemlélője, hanem 

aktív részese legyen az esemé-
nyeknek. Ezen felül évente két al-
kalommal tartunk családi napot, 
ahova különböző programokkal 
várjuk a szülőket, nagyszülőket.

Tervezünk ebben az évben is 
színházlátogatást.

És igyekszünk élni a nevelő-
testületben rejlő lehetőségek-

kel: folytatjuk az angol nyelvi, 
s a Kerekítő foglalkozásainkat, 
működik a néptánccsoportunk, 
mozgásterápiás gyakorlatokat 
építhetünk be a mindennapokba, 
és a gyermekjóga alapjaival is 
megismerkedhetnek óvodás gye-
rekeink.

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Erről és a további tervekről be-
szélgettünk az intézmény vezető-
jével, Kalu Veronikával.
Az elmúlt években a gyermekek 
számának csökkenése óvodai 
csoportok megszűnését okozta, 
manapság pedig óvodapeda-
gógus-hiány miatt jellemzők a 
csoportösszevonások. Ebben az 
intézményben meg azt látjuk, 
hogy mindez éppen ellenkezőleg 
alakul. 

Igen, ez mindenképpen siker a 
számunkra. Ha azt nézzük, hogy 
a demográfiai hullám még nem 
emelkedett – hiszen idén össze-
sen 62 beiratkozó gyermekkel 
számoltunk a településen –, mi 
meg 33 kiscsoportos óvodással 
kezdtük a szeptembert, akkor azt 
hiszem, valóban sikernek nevez-
hetjük a változást. Hozzáteszem, 
ez a létszám nem csupán balká-
nyi gyerekekből tevődik össze, 

mert érkeztek hozzánk a környe-
ző településekről is, így vannak 
nyíradonyi, geszterédi, szakolyi 
kiscsoportosaink.

Ha nem a születésszámnak, 
akkor minek köszönhető az újon-
nan beiratkozók nagyobb száma?

Elsősorban annak, hogy mi sokat 
tettünk azért, hogy ezt a célunkat 
elérjük. Szerveztünk „oviba csa-
logató” programokat, melyeken 
keresztül a szülők bepillantást 
nyerhettek a mindennapi éle-
tünkbe. Figyelmet fordítottunk 
arra is, hogy az interneten, a Bal-
kányi Beszélőben folyamatosan 
jelen legyünk. 

A nevelőtestületünk egy na-
gyon motivált, lendületes közös-
ség. A kolléganőknek rengeteg 
olyan új megoldásuk van, amivel 

könnyebbé, színesebbé tudjuk 
tenni a gyerekek hétköznapjait 
itt az óvodában, s amivel köze-
lebb hozhatjuk a családokat is. 

A fenntartónk, az önkormány-
zat támogatására is mindig 
számíthatunk. Az például egy 
nagyon ideális helyzet, hogy in-
tézményünkben 85 gyermeknek 
22 fős csoportokban történik az 
óvodai nevelése.

Hogyan sikerült megoldani a 
negyedik csoport elhelyezését?

Mivel évekkel ezelőtt is négy 
csoporttal működtünk, megvolt 
a plusz egy csoportszobánk. Ki-
csit felfrissítettük a helyiséget és 
sikerült új bútorokat is beszerez-
nünk.

Eddig ezt úgynevezett fejlesz-
tőszobaként használtuk – itt 
foglalkozott a logopédus, a fej-
lesztő-, illetve gyógypedagógus 
a gyerekekkel -, de kisebb átszer-
vezéssel ennek pótlására is talál-
tunk megoldást.

Beszélgetésünk elején emlí-
tettük az óvodákat is érintő pe-
dagógushiányt. Gondolom, az 
intézményben erről nincs szó, 
másképp nem is indulhatott vol-
na el a negyedik csoport.

Ilyen jellegű problémánk va-
lóban nincs. Új kolléganőnk is 
érkezett, így a megnövekedett lét-
szám mellett is minden feladatot 
el tudunk látni.

Új lendülettel indult a szeptember 
a Barackvirág Óvodában
Örömteli hír, hogy a Barackvirág 
Óvoda sok év után idén szeptemberben 
újra négy óvodai csoporttal kezdte meg 
működését. 

Kerekítő Manóval könnyebb a tanulás

A Balkányi Lovas Egyesület és a Dankó Lovastanya is gyakran színesítik az óvoda programjaitFotók: óvoda A néptáncos foglalkozások igen kedveltek a gyerekek körében

Mostanra már iskolába járnak a júniusban elballagott ovisok
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Balogh Alíz Piroska

Kollát Gréta

Balogh Gvendolin Amira

Nagy Szonja

Bécsi Nátán Medox

Petromán Barnabás

Dán Sára és Dán Nóra

Tonté Liliána

Településünkön augusztus hó-
napban négy pár fogadott egy-
másnak örök hűséget:

Kirnyák János és Szücs Kitti,

Dán László és Nagy Enikő,

Végvári Zoltán és Csuka 
Erzsébet Mária,

Nagy Sándor és Papp Debóra 
Boglárka.

Házasságkötésükhöz szívből gra-
tulálunk!

Gólyahír
Balogh Alíz Piroska 2022. 08. 06. 
Farkas Judit 

Nagy Szonja 2022. 08. 08. 
Sinka Dalma Andrea 

Kollát Gréta 2022. 08. 15. 
Oliár Krisztina

Tonté Liliána 2022. 08. 17. 
Sági Éva

Petromán Barnabás 2022. 08. 22. 
Szabó Dzsenifer

Dán Nóra 2022. 08. 29. 
Nagy Enikő

Dán Sára 2022. 08. 29. 
Nagy Enikő

Bécsi Nátán Medox 2022. 08. 30. 
Varga Erzsébet

Balogh Gvendolin Amira 
Balogh Zsanett 2022. 08. 31.
Egészségben, sikerekben, bol-
dogságban töltött hosszú életet 
kívánunk!

Halottaink
Győri János (61)
Magyar Mihályné (82)
Gilányi Jánosné (82)
Kegyelettel emlékezünk váro-
sunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Fotók: Katona Julcsi

TUDTA-E?

Tudta-e,
hogy Balkányban a II. 
világháborúban (1944) 
szovjet tábori kórház 
működött?

A Szepessy állatorvos lakásában 
létrehozott kórház a rengeteg se-
besült katona miatt hamar szűk-
nek bizonyult, kórteremmé kel-
lett átalakítani több tantermet is.
Városi Könyvtár

Kedves Gyerekek!
Szeptemberi kérdésünk egy régi 
cikkünk főszereplőinek, a híres 
balkányi oroszlánoknak a sorsá-
val kapcsolatos. Nézzetek utána, 
hová került Gencsy Ferenc altá-
bornagy kecskéspusztai síremlé-
kének négy öntöttvas dísze váro-
sunkból?

A helyes megoldást – nevetek 
és címetek megjelölésével – a 
balk.konyvtar@gmail.com címre 
várjuk október 15-ig. Játékra fel!
Városi Könyvtár

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK

Kiss Lajos felvétele a síremlékről

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

A vásári forgatagon és a szín-
padi programokon túl egy 

különleges időutazást is kínál-
tunk a Balkány Város Napja 
rendezvényre érkezők számára 
2022. szeptember 10-én. A Sport 
utcán elhelyezett, nagy méretű 
fotókat felvonultató kültéri tár-
latunk segítségével igyekszünk 
feleleveníteni közel egy évszá-
zadnyi balkányi történelmet a 
múlt század elejétől az 1980-as 

évekig tartó időszak fényképei 
alapján. 

Reméljük, legújabb akciónk 
boldog múltidéző élményt nyújt 
majd a felnőttek számára, a fia-
talok pedig e fotók láttán a régi 
Balkány semmihez sem hason-
lítható hangulatába nyerhetnek 
betekintést. 

A fényképek egy több éves 
gyűjtőmunka legbeszédesebb 
darabjai városunk intézménye-

iről, kultikus helyeiről, melyek 
látványa bizonyára sok kedves 
emléket és sok-sok történetet, 
akár mesét hoznak felszínre a 
fotókat szemlélőkben. 

A szabad ég alatt megvalósított 

kiállítás október végéig lesz elér-
hető, ami több mint egy hónapon 
át ösztönözheti egy könnyed sé-
tára a Balkány múltja iránt ér-
deklődőket.
Városi Könyvtár

Mesélő fotográfiák, 
avagy balkányi képes 
történelem

Bízunk benne, hogy minden, a 
gyerekek egészséges fejlődése ér-
dekében végzett munkánk megté-
rül, hogy gyermek, szülő és peda-
gógus egyaránt jól érzi magát az 
óvodai közösségünkben. Ez a mi 
elsődleges célunk.
– szerk

Az óvoda nevelőtestülete

Változatos eszközökkel színesítik az angol nyelvi foglalkozásokat
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KÖZÉRDEKŰ

Balkányi lakosok is részt vesznek 
a Szegedi Egyetem TTI Genetikai 
Tanszék Kollaborációs projekt-
jében „A magyarság genetikai 
múltjának meghatározása, re-
cens és archaikus minták össze-
hasonlítása” című témakörben 
induló kutatásban. 

A cél genetikai kapcsolatot 
keresni a mai magyarság és a 
honfoglaló magyarok között, 
valamint minden más olyan 
népcsoporttal, melyekből min-

tákkal rendelkezünk. A balkányi 
DNS-mintavételt rövid beszél-
getés, előadás előzte meg, ahol 
a téma ügyvivő szakértője, dr. 
Küzmös Imre ügyvéd úr - aki 
családja Dobi ágán balkányi 
gyökerekkel is bír -  így vallott 
a projektről: „A múltunk olyan 
mélységű feltárása a saját sejtje-
inkbe írt történelem segítségével, 
amelyről pár évtizede, sőt még 
10 éve sem mert álmodni senki!”

A kutatómunka során 1000 
mai magyar mintát hasonlíta-
nak össze 4000 archaikus, Kár-
pát-medencéből előkerült mintá-
val, mely utóbbiak a neolitikum, 
az Árpád-kor honfoglaló előkelői 
és köznépe, avar, hun, gepida, 
szarmata, longobárd, kelta, 
szkíta, és a négy-ötezer éve a 

Kárpát-medencében megfordult 
más népek csoportjaiból kerül-
tek ki. Ezek között megtalálhat-
juk az Árpád-házi királyainkat 
és hercegeinket: Aba Sámuelt, a 
Báthoryakat és a Hunyadiakat is. 

Nekem jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy Hajdú - Bihar me-
gye egy részében és Balkányban 

a mintavételeket koordináljam. 
Rendkívül izgalmas területe 

ez a történelemnek, ezért tervez-
zük, hogy Balkány helytörténetét 
egyes családjainak a DNS-eibe írt 
történelem segítségével tovább 
kutatjuk.

Molnár Zoltán

DNS-kutatás Balkányban

Október 1-jén kezdődik hazánk-
ban a Magyarország teljes né-
pességére és az összes lakására 
kiterjedő népszámlálás. Az adat-
gyűjtés pontos és részletes képet 
ad a népesség számáról, demo-
gráfiai jellemzőiről, egészségi 
állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemze-
tiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. A 
népszámláláson való részvételt 
a 2018. évi CI. törvény írja elő, 
eredményei mindannyiunk min-
dennapjait, jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, 
országos, regionális és helyi fej-
lesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) minden magyarországi 
lakcímre szeptember utolsó nap-
jaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan ér-
kezik a postaládába, a címzésben 
csak a ház címe szerepel. Annak 
érdekében, hogy a felkérőlevél 

minden háztartásba eljusson, 
kérjük, még a népszámlálás előtt 
mindenki gondoskodjon arról, 
hogy háza falán, a kerítésén lát-
ható legyen a házszám, hiszen 
ezzel megkönnyítik a felkérő-
leveleket kézbesítők munkáját. 
Nagyon fontos, hogy a felkérő-
levelet mindenki őrizze meg! A 
levélben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett egy 
12 jegyű belépési kód is találha-
tó, aminek segítségével minden 
háztartás önállóan, interneten 
keresztül ki tudja tölteni a nép-
számlálási kérdőíveket a nép-
számlálás honlapján.
http://nepszamlalas2022.hu
Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyaror-

szágon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 

12 hónapnál rövidebb ideig 
külföldön tartózkodnak,

• a külföldi állampolgárokról is, 

ha legalább 3 hónapja Magyar-
országon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakás-
körülményekről is nyilatkozunk. 
Az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb la-

kóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést 

szolgáló intézmény összeírása 
megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet 
minden, a tulajdonunkban álló, 
de adott esetben nem lakott, üre-
sen álló lakásról is ki kell tölteni, 
az arra a címre érkezett felkérő-
levél alapján.)

Minden háztartásnak egy la-
káskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan 
a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-jén 
fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet ön-
állóan, az interneten október 
1. és 16. között lehet kitölteni, 
egy, erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen ke-

resztül, amelybe a felkérőlevél-
ben szereplő egyedi, 12 jegyű 
kóddal lehet belépni. Mindazok, 
akik október 16-ig online kitöltik 
a népszámlálási kérdőívet, nye-
reményjátékban vehetnek részt, 
amelynek keretében az online 
kitöltési időszak alatt naponta 5 
db, egyenként 100 000 forint ér-
tékű ajándékutalványt sorsol ki 
a KSH a kitöltők között. Fontos, 
hogy a kitöltés végeztével kapott, 
a kitöltést igazoló kódot minden-
ki őrizze meg, mert azzal igazol-
ható, hogy valóban megtörtént 
az online válaszadás, ki lettek 
töltve a kérdőívek. Azokat a ház-
tartásokat, amelyek október 16-
ig nem élnek az online kitöltés 
lehetőségével, október 17. és 
november 20. között számlá-
lóbiztosok keresik fel, akik tab-
leten rögzítik a válaszaikat. Akik 
pedig sem online, sem számláló-
biztos által nem teljesítik novem-
ber 20-ig az adatszolgáltatási 
kötelezettségüket, november 21. 
és 28. között a település jegyző-
jénél jelentkezve tehetnek ennek 
eleget. 

Feleljünk, egymásért!

Népszámlálás 2022: 
Feleljünk, egymásért!

TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Ha az élet magával ragad… 
Sodró lendülete merre visz 
tovább? 
Hogyan nézel önmagadra, 
mikor éppen csendesedik az 
áramlat? 
Ki lettél az események árada-
tában?!

Életünket olyan sok esemény, 
érzés, külső tapasztalat, bel-

ső gondolat befolyásolja, hogy 
felsorolni sem lehet. Mégis ezek 
által vagyunk azok, akik jelen-
leg vagyunk. Az események és 
cselekedetek határoznak meg 
minket. Ezért kell kiemelni, hogy 
a negatív élethelyzetek, mint a 
félelmek, düh, szorongás, ne-
hézségek, sikertelenség hatására 
milyen irányban indulunk el. 
Ilyen lehet például mások hibáz-
tatása, és önmagunk tudatunkon 
kívüli áldozatszerepbe helyezé-
se és/vagy a mindent irányítani 
akarok szerepe, netalántán az 
önsajnálat mélységeibe való 
belehuppanás. (Neked könnyű, 
mert…, Ez is miattad van…, Mert 
a körülmények…, Az egész világ 
összefogott ellenem…)

És igen. A fájdalmak megélé-
sének pillanataiban természe-
tes, hogy keressük a hibát. Amit 
meg lehet találni másokban és a 

külső tényezőkben. Éppen ezért 
mikor észrevesszük, hogy ismét 
erőre kapnak negatív gondolat-
mintáink, akkor figyelmeztessük 
magunkat a saját szerepünkre a 
különböző helyzetek kialakulá-
sában. Ha hosszú ideig fennálló 
érzésekről beszélünk, akkor a 
következő negatív hatásokat ta-
pasztalhatjuk önmagunkon és 
másokon. 

Örömérzet elvesztése, ezzel 
együtt a hibalehetőség keresése 
mindenhol és mindenkiben, mely-
lyel párhuzamosan csökken a bol-
dogság megélésének lehetősége.

Az önbizalom jelentős mér-
tékű csökkenése, ami akadályoz-
za a normál társadalmi kapcsola-
tok és szerepek betöltését. 

Erős rossz érzések felerősödé-
se, mint például: „senkinek nem 
kellek”, vagy „bántani akarnak”, 
éppen ezért védekezésre össz-
pontosít, ami megkeményít és 
újabb sérüléseknek, félreérté-
seknek ad lehetőséget.

Nehézkessé válik a valóság 
észlelése, és egy torzított világké-
pet lát maga előtt. 

Az életünknek mi is részei va-
gyunk, éppúgy, ahogyan mások 
is életünk részesei. Az egymásra 
való odafigyelés, és egymáshoz 

való odafordulás gyökeresen 
megváltoztathatja az életünket. 
A saját nehézségeinket mi is-
merjük, és közben tudjuk, hogy 
mások is mindennap küzdenek 
a sajátjaikkal. Ezek figyelem-
bevételével a külvilágra adott 
reakcióinkra tudatosabban te-
kinthetünk, azért, hogy az újabb 
konfliktusokat elkerüljük. Ezek 
gyakran egy átlagos hétköznapi 
szituációból kiinduló feszültség-
források, melyek alapja nem a 
felszínen keresendő. A külvilág 
felé mutatott kép pedig minden 
esetben a jéghegy csúcsa csupán. 
Az önmagunkkal való szembené-
zés elkerülhetetlen, és felszaba-
dító is egyben. Ebben a helyzet-
ben is fontos, hogy hagyjunk időt 
magunknak a felismerésre és a 
cselekvésre. Gyakoroljunk azért, 
hogy ki tudjunk lépni ezekből a 
szerepekből és változtatni tud-
junk. 

A felismeréshez és a változás-
hoz vezető út:

Tégy fel kérdéseket! Kérdezd 
meg magadtól, hogy mi a te sze-
reped a helyzet kialakulásában? 
Biztosan a másik a hibás minde-
nért? Mit történik, ha az esemé-
nyeket a másik szempontjából 
nézem? 

A választ fogadd tiszta szívvel 
és hálával, ami megmutat egy 
újabb lehetőséget a pozitív irá-
nyú változásra. A kommunikáció 
azzal kezdődik, hogy önmagad-
dal őszinte vagy, utána pedig 
befogadóképessé válsz a kör-
nyezeted meghallgatására majd 
megértésére is. 

A kapott válaszok alapján 
készíts listát, amely segít a mér-
legelésben, elemzésben. Ezek 
segítségével fel tudsz állítani egy 
tervet a továbblépéshez. Közben 
maradj kapcsolatban önmagad-
dal a kérdéseid által. Mit tehetek, 
hogy javuljon a helyzet? Hogyan 
érezhetem magam jobban? 

Ne feledd! Kérhetsz segítséget 
szakemberektől és barátoktól is!

A szerepeinkből való kilépés 
következő fontos eleme a HÁLA 
gyakorlása. 

Amint észrevesszük, hogy a 
körülöttünk lévő világban meny-
nyi mindenért lehetünk hálásak, 
megkönnyebbül a szívünk, és bé-
kével tudjuk felépíteni a régi – új 
kapcsolatainkat. 

A felfedező út végén újra meg-
találod önmagad és helyed a kör-
nyezetedben!
Forrás: https://pszichoforyou.hu/onsajnalat/

Kelemen Anett
EFI mentális egészségfejlesztő 
munkatárs
Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Telefon: +36 42/563-850
E-mail: efi.nagykallo@gmail.com

Önsajnálatból a remény felé
Forrás: shutterstock.com

Forrás: videoklinika.hu

Forrás: Molnár Zoltán
A Szegedi Egyetem TTI Genetikai
Tanszék Kollaborációs projektjének résztvevői



Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu


