
Helyi közéleti lapHelyi közéleti lapHelyi közéleti lap Megjelenik negyedéventeMegjelenik negyedéventeMegjelenik negyedévente

2021. augusztus I - I I . NEGYEDÉV INGYENES2021. augusztus I - I I . NEGYEDÉV INGYENES2021. augusztus I - I I . NEGYEDÉV INGYENES

Tartalomjegyzék F F:  4. oldal:Temetőfejlesztés  5. oldal: Óvodai játszóudvar kialakítása 
F F 7. oldal: Fertőtlenítés az IKSZT-ben és a ravatalozóban  8. oldal: Parti szemlén a komp 

F F 9. oldal: Diákmunka az önkormányzatnál  10. oldal: Ballagó gyerekek az oviban 
F 14. oldal: Bemutatkozik Gorcsa Péter görög katolikus lelkész 

F F 16. oldal: A Balsai Polgárőr Egyesület 2020-2021 éves munkájáról  20. oldal: Ballagó nyolcadikosok. 

Tisztelt Balsaiak!  

Tisztelt Nyaralók! 

Itt a nyár tagadhatatlanul. A hosszúnek érzett 
fűtési szezon után szinte berobbant a nagy meleg, 
tarkítva egy-egy nagyobb esővel. Ebben az évben 
először jelenik meg a Balsai Híradó ,azonban  tar- 
talmasabb lapszámmal. 

Július-augusztusban  módunkban áll fellélegezni a  
Covid-járvány harmadik hulláma lecsengését köve- 
tően. Balsán a beoltottak száma nem kevés, de oda 
kell figyeljünk a járvány esetleges következő  hullá- 
ma miatt, hogyan is alakítsuk az itt élők, az Önök ér- 
dekében  a település életét. Balsa lakosságának  nagy 
része 65 éven felüli szépkorú, úgy gondolom, amikor tervezünk ezt 
mindenképpen figyelembe kell vennünk az elkövetkezendő idő- 
szakban. Mindemellett nagyon fontos tényező önkormányzatunk 
pénzügyi helyzete is, mire telik és mik az előrébb való teendők. 

 A veszélyhelyzet ideje alatt sok döntést hoztam, mint település- 
vezető, amely a jelenlegi nehezebb időszakon átsegítheti falunkat, 
viszonylag nyugodt, stabil gazdálkodást eredményezhetett ezidá- 
ig. A lakosság felé nagyon fontosnak tartottam, a palánták évente 
hagyományosan már megszokott átadását, a diámunkások alkal- 
mazását a faluban július-augusztusban. 2020 októbere óta először 
ülésesezett a Képviselőtestület június végén, már a megszokott 
rendben. A munka azonban folyamatos volt. A településfejlesztés 
érdekében számos pályázat került benyújtásra és jellemzően pozi- 
tív támogató döntésekkel zárultak. 

A Magyar Falu Programjain belül 2020-as évben elnyert  pályá- 
zatok közül 4 folyamatban lévő pályázat van megvalósítás alatt. 
Útkarbantartó eszközöket, homlokrakodót és egy komolyabb fű- 
nyírót és az ezekez szállító utánfutót sikerült beszereznie önkor- 
mányzatunknak. Problémalént fogalmazódott meg a régi házak 
sorsa, ezek közül pályázati támogatás segítségével sikerül két in- 
gatlant megvásárolnia az önkormányzatnak a Pozsonyi, illetve a 
Csáki úton.  

Az útépítések terén is megújulást érzekelhetnek a Petőfi, Kos- 
suth és Szabadkai utcán élő lakosok. Végre sok év után ez az ígéret 
is megvalósulhat, több éven át benyújtott pályázatokat követően. A 
kivitelezés a napokban zajlaik. 

A Meseház Óvodában a nyáron megkezdődik 
várhatóan a tornaszoba bővítése ,amelyhez a 
modern, mozgáskultúrát fejlesztő játékok, eszközök 
már beszerzésre kerültek. 

A Magyar Falu program keretein belül Önkor- 
mányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése kap- 
csán 2021-ben elnyertünk különálló 40 férőhelyes 
Urnafal építésére 3.209.569 Ft-ot, az új ravatalozó 
területén. Ez is megvalósulhat még ez évben.  

A stabil pénzügyi helyzetünk fenntartása érdeké-
ben Rendkívüli Működési Támogatásra nyújtott be 
kérelmet Balsa Község Önkormányzata, amelynek 
döntése még a jövőben várható. 

Rendezvényt Balsán először október szeret- 
nénk szervezni a fő téren helyi civil szervezeti tá- 

mogatással, ott reméljük találkozhatunk! 

Addig is mint Tisza-parti település polgármestere ajánlom, hogy 
minél több időt töltsenek a szabadban, amelyhez Balsa és környé- 
kének kedvezőek az adottságai. Sétáljanak, horgásszanak, kerék- 
pározzanak, ha tehetik kapcsolódjanak ki aktívan.

Kívánok mindannyiuknak mindehhez jó egészséget szép 
nyarat!

Somogyi Szilvia Balsa Község Polgármestere

Fejlesztések, beruházások, stabil gazdálkodás mellett



2 B a l s a i H í r a d ó 2021. augusztus

Falufejlesztéssel kapcsolatos találkozó 
Polgármester Akadémia Rendezvényén vettem részt 

Vértesacsán 2021. július utolsó napjaiban.

A rendezvényen értékes előadások voltak. A képeken Dr.Kállay 
Piroska az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkavál- 
lalói csoportjának delegáltja tartja interaktív előadását. A ren- 
dezvényen kistelepülési jó gyakorlat keretében bemutatásra került 

Alsómocsolád település Jövő-Szövő prgramja is többek között. A 
délután folyamán kerekasztal beszélgetés vendége volt Gaal Ger- 
gely miniszteri biztos, aki a helyi szintű és a hazai forrásból meg- 
valósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és nép- 
szerűsítésért felelős. 

Somogyi Szilvia polgármester

Szerkesztőség: 4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 32. E-mail: balsaihirado@gmail.com 

Felelős szerkesztő: Tóth Mihály. Szerkesztő: Csata Ignác Rudolf. Fotók: szerkesztőség. 

Készült: Printhub Hungary Kft., 4031, Debrecen. Felelős vezető: a kft. ügyvezetője

FalufejlesztésFalufejlesztésFalufejlesztés
Gaál Gergely válaszol a kérdésekre, Gaál Gergely válaszol a kérdésekre, 
mondja el meglátásait, javaslataitmondja el meglátásait, javaslatait

Gaál Gergely válaszol a kérdésekre, 
mondja el meglátásait, javaslatait

Kükedi Zsolt az Európai Gazdasági Kükedi Zsolt az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságának Sokféleség és Szociális Bizottságának Sokféleség 

Európája (civilek) csoportjának delegáltja  Európája (civilek) csoportjának delegáltja  
a Falufejlesztési Társaság Tagja  ad át a Falufejlesztési Társaság Tagja  ad át 

értékes információkat a hallgatóságnakértékes információkat a hallgatóságnak

Kükedi Zsolt az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságának Sokféleség 

Európája (civilek) csoportjának delegáltja  
a Falufejlesztési Társaság Tagja  ad át 

értékes információkat a hallgatóságnak

Megújultak az utak

Tervezett 40 urnahelyes Tervezett 40 urnahelyes 
urnafal, amely a Magyar urnafal, amely a Magyar 

Falu Program Falu Program 
támogatásával valósulhat támogatásával valósulhat 
meg várhatóan 2021-ben.meg várhatóan 2021-ben.

Tervezett 40 urnahelyes 
urnafal, amely a Magyar 

Falu Program 
támogatásával valósulhat 
meg várhatóan 2021-ben.
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MISI VEGYES BOLTMISI VEGYES BOLTMISI VEGYES BOLT
Balsa, Szabolcsvezér út 75.

Gazdag áruválasztékkal, kedvezőGazdag áruválasztékkal, kedvező
árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Gazdag áruválasztékkal, kedvező

árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva: H-P: 6:00-11:00 és 14:00-17:30; Szo: 6:00-12:00

Szépítsük, gondoskodjunk
környezetünkről!  

Értesítés!  Figyelemfelhívás! 
Önkormányzatunk lehetőségeinek figyelembe vételével szépítí 

falunkat! Azonban szeretném felhívni az Önök figyelmét is, hogy, 
kertjeiket, illetve házuk előtt tegyék rendbe a területet, hiszen a 
rendezett porta képe sokkal szebben mutat és Önök is jobban érez- 
hetik magukat!  

Augusztusban polgármesteri levelek kerülnek kiküldésre a ga- 
zos, rendezetlen és elhagyatott ingatlanok tekintetében, mert szép 
falut csak együttes tenni akarással lehet létrehozni. Kis lépésekkel 
és odafigyeléssel pár éven belül a falukép is jobb irányba változhat! 

Somogyi Szilvia Balsa Község Polgármestere

Ebédet rendelhet a Balsai 
Önkormányzat Konyhájából

Intézményeink is a megszokott rendben működnek, a Meseház 
Óvoda és a Balsai Önkormányzat Konyhája is.  

(686 Ft -ért napi menüt lehet rendelni, előzetes egyeztetés 
alapján 06 42/706-263)     

Kállai Zsuzsanna mg. intézmény vezető-élelmezésvezető

2021. augusztus

Új élelmezés vezető a konyhán

Kedves Balsai Lakosok!

2021. április 16-ától Balsa Konyháján én lettem az új élelmezés 
vezető.

1993. január 28-án születtem Kemecsén, Paszabon nevelked- 
tem. 2012-ben ismerkedtem meg párommal, aki balsai és azóta 
élek én is Balsán.

2018-ban kezdtem el dolgozni az önkormányzatnál osztott mun- 
kakörben voltam a Balsa Meseház Óvodában illetve konyhán bizo- 
nyára ezért is ismerős lehetek több ember számára. Munkám során 
szeretném minél több korosztály számára vonzóbbá tenni étlapun- 
kat. Igyekszünk közösen Erzsikével, Marikával és Gizikével tudá- 
sunk és eddig szerzett tapasztalataink alapján minél finomabb és 
ízletesebb ételeket eljuttatni minden kedves vendégünk asztalára.

Szívesen fogadjuk visszajelzésüket, és ha bármiben tudunk 
segíteni, keressenek bizalommal. Igyekszem azon lenni, hogy 
munkámmal rászolgáljak jelen és új vendégeink bizalmára!

Tisztelettel:                          Kállai Zsuzsanna Élelmezés vezető
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Temetőfejlesztés a Magyar Falu Program keretében
Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér) 4.721.860.,-

Ft támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretén belül az 
MFP-FFT/2019 Temető Fejlesztésére benyújtott  pályázatával. 

A 3033639450 azonosító számú támogatói okirat alapján az el- 
nyert támogatásból 2020-ban önkormányzatunk által beszerzésre 
került 1db CHL CM Hűtött koporsótároló kamra 2 darab koporsó- 

hoz és Víz vetéli helyek, parkositás, tereprendezés, részleges kerí- 
tés locsolórendszer került kiépítésre az épület előtti területen.  

Mindemellett 3 lámpaoszlop búrákkal és 4 darab hulladéktároló 
elhelyezésére is sor kerülhetett. 

Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!

2021. augusztus
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Óvodai játszóudvar kialakítása a Magyar Falu Program keretében
Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér 1.) 4.721.860 

Ft támogatást nyert el a Magyar Falu keretein belül az MFP-OUF 
/2019 Óvoda Udvar (Játszóudvar)  kialakítására.  A 3033746127 
azonosítószámú támogatói okirat alapján elnyert támogatásból 
2020-ban beszerzésre és telepítésre került egy többfunkciós kom- 
plex játék (Kéttornyú vár II. Gemini Extra – csúszda játékeszköz) 

egy darab rugós játék (billenő eszköz) és egy darab mérleghinta 
(billenő eszköz) Az ütéscsillapító talaj 4 cm-es. A kialakított új 

2óvodai alapterület 90 m . Az ütéscsillapító talaj köré betonszegély 
került kialakításra. 

Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!
A támogatás mértéke, intenzitása: 100% 

2021. augusztus
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Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés-2020 MFP-KKE2020

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
-hídépítésfelújítás 2020 MFP-ÖTU

Óvodai sportterem, 
tornaszoba fejlesztés - 2020

Elhagyatott ingatlanok közcélra történő 
megvásárlása-2020 MFP-EIM2020

Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése

3097196689 iratazonosítójú 

    1015/3009/973/3/2020 iktatószámú  
    Támogatói Okirat alapján

Közterület karbantartását szolgáló 

    eszközbeszerzés-2020 
    MFP-KKE/2020

Elnyert vissza nem térítendő 

    támogatás: 12.388.850. Ft

Megvalósítás tervezett kezdete: 

    2021.01.01.

Tervezett befejezés: 2021.12.31

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,-

    hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU

Balsa Község Önkormányzata

3200984541 iratazonosítójú támogatói   

    okirat 

MFP azonosító 1003070976

Elnyert vissza nem térítendő 

    támogatás: 26 493 838 ,-Ft

Megvalósítás tervezett kezdete: 

    2020.08.03

Tervezett fizikai befejezés: 2021.09.30

Támogatás intenzitás 100 %

3195779207 iratazonosítójú

    1052/3009/21/2020 
     iktatószámú támogatói okirat

Óvodai sportterem, tornaszoba 

    fejlesztés - 2020

Balsa Község Önkormányzata

Elnyert támogatás  13.817.873,- Ft

Vissza nem térítendő támogatás

Tervezett kezdés: 2021.01.01

Tervezett befejezés: 2022.03.31

33196657704 iratazonosítójú 

    támogatási okirat alapján iktatószám: 
    1062/3009/384/5/2020

Elhagyatott ingatlanok közcélra 

    történő megvásárlása-
    2020 MFP-EIM/2020

Elnyert összeg: 1.940.000 Ft

Projekt megvalósításának tervezett 

    kezdete: 2021.01.01.

Tervezett fizikai befejezés: 2022.06.30

Balsa Község Önkormányzata

Magyar falu Program 

    MFP-ÖTIF/2021

Önkormányzati temetők 

    infrastrukturális fejlesztése 2021

Elnyert vissza nem térítendő 

    támogatás: 3.209.569 Ft

40 férőhelyes urnafal kialakítása

Balsa Község Önkormányzata

Érkeznek a Magyar Falu által a "Közterület karbantartását szol- 
gáló eszközbeszerzés- 2020 című MFP-KKE/2020 számú pályá- 
zatán Balsa Község Önkormànyzata által elnyert karbantartó gé-
pek: Mini markológép, fűnyíró traktor, homlokrakodó, gépszállító 
utánfutó.

2021. augusztus
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Fertőtlenítés az IKSZT-ben ... 

... és a ravatalozóban

2021. augusztus



8 B a l s a i H í r a d ó

Kiosztották a szociális tüzifákat
Balsa Község Önkormányzata sikeresen pályázott 2020-ban is 

szociális tűzifára és nyert 2.153.920 Ft-ot. Összesen 106 erdei köb- 
métert kapott a település, s mintegy 141 fő részére juttatott házhoz 
az önkormányzat 0,752 erdei köbméter keménylombos tűzifát, 
amelyet a Nyírerdő Zrt-től vásárolt az elnyert pályázati támogatás- 
ból. A Balsára történő szállítási költséget Balsa Község Önkor- 
mányzata költségvetéséből biztosítja, a helyben szállítást pedig a 
rendelkezésre álló gépjárműpark igénybevételével és a Szabolcsi-
Halászati Kft felajánlott önkéntes munkával (gépi és személyi ön- 
kéntes felajánlással) kiegészítve végzi. Talán a legjobbkor került 
sor a kiosztásra, amely 2021. január 11-30-a között történt, mert a 
hidegebb januári napokban igazán nagy segítséget jelentett a la- 
kóknak. Ebben az évben nem az SZMSZ szerinti Szociális és Tele- 
pülésüzemeltetési Bizottság hozta a döntéseket, hanem a veszély- 
helyzet idején feladat és hatáskört gyakorló polgármester. Ebben 
az időszakban pedig még sajnos tartott a veszélyhelyzet (COVID-
19).                                                                                      (szerk.)

Az önkormányzat által üzemeltetett komp, - hogy biztonságban 
közlekedhessen és mint üzemeltetők megfeleljünk a jogszabályi 
feltételeknek - öt évente parti szemlére kell kerüljön. Ennek megfe- 
lelően 2021. május 10-én 6,00h-kor " elindult" Tiszalökre, ahova 

Megbeszélés polgármestereknek

Polgármesterek számára egyeztető év eleji megbeszélést tartott a 
Leader Egyesület Nagyhalászban . 2021. január 28-án.

szerencsésen meg is érkezett 10,45 órára. Az áradó Tisza kissé 
nehezítette az utat, a Tokaji híd alatti áthaladás a Bodrog és Tisza 
találkozásánál sem volt egyszerű. A hajójavítóban a szükséges 
munkálatok elvégzését követően kerül hazaszállításra a komp és 
biztosíthatja újra a Balsa-Kenézlő közötti összeköttetést.

Somogyi Szilvia Balsa Polgármestere 

Parti szemlén a komp

2021. augusztus

Dr. Vinnai Győző Orszűggyűlési képviselő és Berecz Dr. Vinnai Győző Orszűggyűlési képviselő és Berecz 
János Gávavencsellő Polgármestere is gyönyörködött János Gávavencsellő Polgármestere is gyönyörködött 

a Tiszai tájban itt Balsán a kompona Tiszai tájban itt Balsán a kompon

Dr. Vinnai Győző Orszűggyűlési képviselő és Berecz 
János Gávavencsellő Polgármestere is gyönyörködött 

a Tiszai tájban itt Balsán a kompon

Zajlik a szerkesztőségi ülés
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Palánta osztás községünkben
Balsa Község Önkormányzata 2021.05.10-én (hétfőn) kiosztotta 

a már több mint egy évtizede megszokott palántákat. A lakosok 
örömmel fogadták a helyi Kiss család által felnevelt és tőlük be- 
szerzett paprika, paradicsom, zeller, karalábé és uborka palántákat. 
A képen Hajdú Ferencné veszi át a kis csomagot önkormányzatunk 
segítőitől. 

A palánták kiosztásra várnak…

Diákmunka az önkormányzatnál

A nyári diákmunka keretében júliustól megkezdődött a munka. 
Az önkormányzat által a polgármester irányításával zajlik. Vál- 
tozatos, minden nap más munkafolyamatokat végeznek a fiatalok. 

A rendezvénysátor rendbe tételétől a csiszoláson keresztül  a fes- 
tésen át van mit tenni a falunk szépítése érdekében.

(szerk)

Kasmír Ajándékbolt

Tel.: - 06-30/180-63-98 

BALSA, Szabolcsvezér u. 20. 

Ajándékok, virágok, díszek, temetési Ajándékok, virágok, díszek, temetési 
csokrok és koszorúk, esküvői csokrok csokrok és koszorúk, esküvői csokrok 

készítése, rendezvénydekoráció, szolárium. készítése, rendezvénydekoráció, szolárium. 
2021-ben is várjuk kedves vásárlóinkat!2021-ben is várjuk kedves vásárlóinkat!

Ajándékok, virágok, díszek, temetési 
csokrok és koszorúk, esküvői csokrok 

készítése, rendezvénydekoráció, szolárium. 
2021-ben is várjuk kedves vásárlóinkat!

Órák, * ajtódíszek * díszpárnák * 
edényalátétek, kínálók * képkeretek * 
női/férfi illatszer csomagok * bögrék, 
készletek * kulcstartók, pénztárcák * 
fotóalbumok * levendulás konyhai ki- 
egészítők * vadász ajándékok * egyedi 
gyertyák, szalvéták, hőmérők * ékszer- 

tartók * szálas és cserepes virágok

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-tól-16.30-ig; szombat 8-13-ig!

Virág-Ajándék-Kávé

2021. augusztus

Horgászjegy váltása, horgász vizsgáztatás helyben!



Ballagó gyerekek az oviban
Tilk Zalán, Koleszár Hanna, Hegyes Annabella Klaudia, Kovács 

Géza Márió a Katica csoport tagjai szeptemberben az általános is- 
kola padjaiban kezdik meg az új tanévet. 

Sok sikert kívánunk számukra!                        (szerkesztőség)

12 B a l s a i H í r a d ó 2021. augusztus
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Egyre többször hallunk, látunk a világ- 
ban természeti és más típusú katasztrófa- 
helyzetről. Egy-egy község, így Balsa is a 
maga települési szintjén ellátja az ezzel 
kapcsolatos teendőket. Az Ibrányi Járás te- 
rületén Horvát Ernő segíti a polgármeste- 
rek, közbiztonsági referensek munkáját.

Az énekkar ritkán találkozik,Az énekkar ritkán találkozik,
de egy-egy köszöntés nem maradhat elde egy-egy köszöntés nem maradhat el

Az énekkar ritkán találkozik,
de egy-egy köszöntés nem maradhat el

A jövő nemzedéke..... Balsa 2021A jövő nemzedéke..... Balsa 2021A jövő nemzedéke..... Balsa 2021

Június 4-én a nemzeti összetartozás napján a trianoni Június 4-én a nemzeti összetartozás napján a trianoni 
emlékműnél tartott koszorúzást a civil szervezetemlékműnél tartott koszorúzást a civil szervezet

Június 4-én a nemzeti összetartozás napján a trianoni 
emlékműnél tartott koszorúzást a civil szervezet

Önkéntes munkàval szépúl a Önkéntes munkàval szépúl a 
központi főterünk... központi főterünk... 

Önkéntes munkàval szépúl a 
központi főterünk... 



Az év végi játszóházas kirándulás

Könyvtári program óvodásoknak

10 B a l s a i H í r a d ó 2021. augusztus



Óvodai életképek (ballagás és tanévzáró)
11B a l s a i H í r a d ó2021. augusztus
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Bemutatkozik Gorcsa Péter görög katolikus h. lelkész
Krisztusban Kedves Testvérek!

„Az én szívem jó beszédet önt ki, a Királynak 
ajánlom énekemet.” (Zsolt 44,2)

Újmisés jelmondatom választásánál az volt a fontos kritéri- 
um, hogy mi az, ami legkifejezőbb egy ember vagy pap életé- 
ben. 

Papi családból származom, amelyben öten nőttünk fel egymás 
mellett. Már gyermekkoromtól mély elhatározottsággal kerestem, 
hogy melyik az az út, amit meg kell tennem, hogy az oltár előtt áll- 
hassak, és jó pap lehessen belőlem. Talán sokan vannak úgy (lega- 
lábbis én sok olyan emberrel találkoztam), hogy nem mernek egy 
olyan bizonytalan úton elindulni, amely a papságban halmozottan 
megvilágosodik a teljes ráhagyatkozásban, önfeláldozásban, má- 
sokért vállalt életben.

Az általános iskolát Tokajban végeztem el és itt kaptam meg azt a 
futball szeretetet, amely meghatározó számomra. Szent Pál írja: „a 
jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtar- 
tottam.” (2. Tim 4,7). A sportban való küzdelem tanított meg, hogy 
az életben is megvan az a mindennapos küzdelem, amit vállalni 
kell az embernek akár az iskolapadban kell bizonyítania, akár a ta- 
nárai, vagy elöljárói előtt, akár a kollegái előtt, a felesége előtt, 
vagy a hívei előtt. Talán így könnyebb volt meglátni, hogy a futball 
nehézségei, kudarcai, az élet nehézségei és a hitéletben való nehéz- 
ségekkel való küzdelem sok szempontból összekapcsolható. A kö- 
zépiskolát a Hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnáziumban végez- 
tem el és a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolára jelentkeztem. 

Vácon, majd Nyíregyházán éltem meg azokat a kispapi, vagy papi 
mentalitást, ami szükséges, hogy az Isten szolgálatára hajthassam a 
fejem, de nem egyedül.

Feleségemmel, Gorcsáné Zuró Évával közös életünket Vajdács- 
kán kezdtük el, ahol egy csodálatos kis falut, kis közösséget kap- 
tunk, ahol egy papjelölt jó alapokkal tud elindulni a nagyobb fela- 
datok felé. Már az első nagy feladatot és hivatást itt kaptuk a Jóis- 
tentől, amikor gyermekáldással ajándékozott meg minket Flórián 
személyében. 

Fél év után diákónussá, majd Sárospatakon 2014. augusztus 10.-
én pappá szentelt dr. Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök úr és 
Sárospatakra nevezett ki káplánnak.

Egy év után Sárospatakról kerültünk Nagyhalászba. Nagy bizal- 
mat és nagy felelősséget jelent számomra, hogy az itt élő emberek 
lelki életminősége tőlem is függ. 

Ez évtől pedig a Balsa hívek és emberek vezetésével bízott meg 
Szocska Ábel püspök atya, ami megtisztelő, hogy egy ilyen szép 
templomnak és falunak lehetek az adminisztrátora. Nagy remény- 
nyel és elszántsággal szeretném a reám bízottakat vezetni az Isten 
országa felé, ahová mindannyian vágyunk és tartunk.

Kérem, forduljanak hozzám bizalommal!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010531151107 

Tisztelettel:                      Gorcsa Péter görög katolikus h. lelkész

Sereghy János Esperes búcsúztatója

2021. augusztus

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010531151107
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Ikonszentelések Balsán
Pünkösd vasárnapján, május 23-án megszentelésre került a 

Védőnői Ház falán lévő Ikonfal, amelyen Szent Gábor, Szent 
Mihály és Szent Rafael főangyalok kerültek megfestésre. 

Balsa Község Önkormányzata és a Balsai Népfőiskolai és Turiz- 
musfejlesztési Közhasznú Egyesület általi támogatással még az 
elmúlt nyáron Papp Éva ikonfestő vezetésével 6 fiatal kezeinek 
munkája által jött létre nemes céllal az alkotás, amely ezentúl a bal- 
sai emberek egészségének őrzőjévé vált. A Balsai Görögkatolikus 
Egyház részéről Gorcsa Péter vezette a szertartást és végezte a 
szentelést. Ugyanezen napon a Papp Éva által decemberben ké- 
szült "Karácsonyi Betlehem" is megszentelésre került. 

Köszönet az áldozatos munkáért mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult e példamutató kezdeményezéshez és mind- 
azoknak, akik az esősebb időben is fontosnak tartották, hogy részt 
vegyenek e jeles eseményen! 

Somogyi Szilvia Balsa Község Polgármestere

REMÉNYKEDÜNK
A Balsai Nyugdíjas Egyesület tagjai más embertársaikkal együtt 

remélik, hogy hamarosan véget ér a hosszantartó, kegyetlen jár- 
vány. A jókedvű előszilveszteri összejövetelünk óta óvatosságból 
nélkülöztük a csoportos, személyes találkozásokat, nem tartottunk 
összejöveteleket. Nagyon várjuk mi is a járvány végét, ami a sza- 
badságot, az életet jelenti. Tervezgetünk, gyűjtjük a pénzünket a 
kellemes, szép, tartalmas kirándulásokra, színházlátogatásokra.

Köszönjük a kormány és az egészségügyben dolgozók áldo- 
zatos munkáját, amely segít megszabadulni a vészhelyzettől.

Mi is betartjuk a szabályokat és mindenkit erre biztatunk. 

Faragó Istvánné egyesületi tag

2021. augusztus
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Gesztenye ABCGesztenye ABCGesztenye ABC

Naponta frissülő áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitvatartás: Nyitvatartás: 
H - P: 6:00 - 18:00H - P: 6:00 - 18:00

Szombat: 6:00 - 13:00Szombat: 6:00 - 13:00
Vasárnap:  6:00 - 11:00Vasárnap:  6:00 - 11:00

Nyitvatartás: 
H - P: 6:00 - 18:00

Szombat: 6:00 - 13:00
Vasárnap:  6:00 - 11:00

Retro Bisztró BalsaRetro Bisztró BalsaRetro Bisztró Balsa

Minden nap reggel Minden nap reggel 
6-tól -este 10-ig6-tól -este 10-ig

Várjuk kedves vendégeinket!Várjuk kedves vendégeinket!

Minden nap reggel 
6-tól -este 10-ig

Várjuk kedves vendégeinket!

A Balsai Polgárőr Egyesület 2020-2021 éves munkájáról
A napokban olyan meglepetés ért hogy egy kicsit elvette a 

kedvemet a polgárőrségnél betöltött vezető tisztségi munká- 
mat. 

Olyat mondtak a szemembe, hogy nem ingyen dolgozunk jó 
pénzt kapunk mi ezért. Ezúton szeretnék mindenkit tájékoztatni, 
hogy sem a vezetőség, sem a polgárőrség tagjai nem részesülnek és 
nem is részesülhetnek semmilyen havi fizetésben sem anyagi jut- 
tatásban mivel az alapszabályban rögzítve van, -- Balsai Polgárőr 
Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Balsa községben 
törvényesen működő, lakossági önszerveződésü, a szilárdabb köz- 
rend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-meg- 
előzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi 
céllal megalakult polgárőr szervezet. A Balsai Polgárőr Egyesület: 
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pár- 
toktól független, politikai pártok támogatását nem fogadja el, 
azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt.

Munkánkról:

2020-as évben községünkben kiemelkedő jelentőségű bűncse- 
lekmény nem történt. Mely köszönhető a gyakori polgárőr szolgá- 
latoknak Szeretném külön megköszönni a Balsai Cigány Önkor- 
mányzat vezetőjének Krajczár Jánosnénak az együttműködés ke- 
retei között végzett munkáját mely nagyban elősegítette hogy biz- 
tonságos a település. 

Jelenleg 38 fő a taglétszám és 4fő ifjú polgárőr teljesit polgárőr 
szolgálatot. Szeretném még kiemelni hogy az ifjúpolgárőrök túl- 
teljesítik a szolgálatban eltöltött időt, vagyis szeretik azt csinálni 
amit vállaltak és ezért dicséret illeti őket. Várom a leendő polgár- 
őrök és ifjúpolgárőrök jelentkezését e-nemes feladatra mivel a 
bővítés is a célok között szerepel. 

Nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából Dr Pintér Sán-
dor Belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes úr Nádudva- 

ron kitüntetésben és festmény emléktárgy jutalomban 
részesített, melyet Dr Túrós András ny. r.altábornagy az OPSZ 
elnökétől és Bodó Sándor államtitkár úrtól vettem át mely 
Balsa jóhírnevét tovább vitte.

Köszönetem szeretném kifejezni a polgárőség minden tagjának 
és családtagjainak hiszen ez az ők érdemük is.

2021-évben tovább szeretném folytatni azt a munkát a pol- 
gárőrség minden tagjával melyet 2007-ben elkezdtünk, és to- 
vábbi  jó eredményeket elérni mely Balsán élők megelégedését 
és biztonságát szolgálja.

               Tóth László a Balsai Polgárőr Egyesület elnöke

2021. augusztus
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Nepomuki Szent János ünnepe

Horgászat
Első hallásra egy könnyed szórakozás „fedőneve”, de valójá- 

ban számtalan, immár 700 000 magyar polgár szórakozása. 
Bizonyára mindenki tudja, hogy ennyi embert egy szervezetbe 

foglalva lehet csak kiszolgálni, elősegíteni abban, hogy a szóra- 
kozás örömet okozzon. 

A horgászatot magát egy önálló törvény, illetve abból képzett 
végrehajtási rendelet szabályozza, melyeknek alapján országos és 
helyi horgászrendek szorítják kordába a horgász nem egyszer za- 
bolátlan fantáziáját. 

A mai online világban sok mindent meg lehet oldani, azonban lé- 
vén, hogy az emberek érdekében folyik a tevékenység, ezért kisebb 
egységek létrehozásával hajtják végre az arra hivatottak ezeket a 
feladatokat. Ezek a kisebb egységek egyesületek, nevezetesen hor- 
gászegyesületek, melyek önkéntes alapon szerveződnek, kifeje- 
zetten a célból, hogy tagjaik ebbéli tevékenységét elősegítsék, kvá- 
zi igazgassák. Nem kevés feladatot hordoz ez magában, különösen 
nagy az a feladattömeg, amely egy akkora egyesület vonatkozásá- 
ban keletkezik, mint a Tisza-Rétköz Horgászegyesület. 

Erre vállalkoztunk 1997-ben, azok, akiknek elég sok közük volt 
a természetes vizekhez és pihenő idejükben érdeklődéssel fordul- 
tak e foglalkozáshoz. 11 fő összefogásából jött létre 1997-ben az 
egyesület. Önként vállalt feladata a térségben lévő természetes v- 
ízen való halfogási tevékenység, nevezetesen horgászat kedvelői- 
nek összefogása, a tevékenységhez szükséges dokumentumok be- 
szerzésének bonyolítása és, mint későbbi feladatként néhány, de 
összefüggésben lévő természetes víz szakszerű, a törvényben meg- 
határozott módon való kezelése. 

Mindez nem látszik nagy feladatnak, kivéve, amikor 5-6000 hor- 
gász vonatkozásában a fenti vállalásunkat teljesíteni szükséges. 

A Tisza-Rétköz Horgászegyesület szorosan kapcsolódott a Sza- 
bolcsi Halászati Kft-hez. Azonban szervezeti függőség nincs a két 
egység között, azok önállóan működnek. Mindkettőnek van veze- 
tője, vezető apparátusa, felettes szerve és nem utolsó sorban a gaz- 
daságos működéshez szükséges eszközrendszere. 

Mivel az érdekeltségébe tartozó vizek, valamint a tagsági kör 
földrajzilag leginkább Balsa környékére tevődik és a révátkelő mű-
ködésének eredményeként igen könnyen közelíthető meg minden 
más ponthoz viszonyítva, ezért négy éve székhelyéül az egyesület 
Balsát választotta. 

Néhányan balsai lakosként vesznek részt a tevékenység végzé- 
sében, az egyesület telephelyet tart fenn, ahonnét a feladat ellátás 
érdekében a kiindulás történik. Innét indul a halőri gépkocsi, adott 
esetben utána akasztva a motorcsónak, itt történnek a megbeszé- 
lések, valamint ide érkeznek a felettes szervek, adott esetben elle- 
nőrzésre hivatott alkalmazottjai. 

Az egyesület évente egyszer tart közgyűlést, a vezetőség azon- 
ban folyamatosan végzi operatív tevékenységét. 

Kirendeltségei vannak Szabolcs- és Borsod megyében, de a 
székhelye Balsán van.  Ezek a kirendeltségek napi tevékenységük 
során hozzásegítik a horgászokat a szükséges dokumentumok 
megszerzéséhez, többek között Balsán is létezik ilyen, a Kasmír 
Ajándékboltban. Itt lehetőség van a tagsági viszony fenntartására 
(évente), az Állami horgászjegy beszerzésére, valamint a térség- 
ben működő horgászvizek nagy részének területi engedélyek be- 
szerzésére. Az azonban, aki most szeretne horgásszá válni, szintén 
e helyen jelentkezhet, hiszen a horgászvizsga itt is letehető. Mind- 
ez természetesen nem csak a balsai lakosokra vonatkozik, hanem 
bárkire, aki rendelkezik az ehhez szükséges feltételekkel. 

Horgászni 15 éves korig szülői felügyelet mellett lehet, ettől idő- 
sebbeknek vizsga kötelezettségük van, a felnőtt horgász turista 
horgászjeggyel is leülhet a vízpartra, illetve a korban arra érdeme- 
sek különféle kedvezményekkel juthatnak horgászati lehetőség- 
hez. 

A horgászok köszöntése: „Görbüljön a botod!” Görbüljön 
hát a balsaiaké is belépve tagjaink sorába, tiszteletben tartva a 
természet adta lehetőségeket, szerezve természet ismeretet, 
élményeket, nyugodt perceket!                               Mercs Ágnes

Szabolcsi Halászati Kft. és a 
Tisza-Rétköz Horgászegyesület 

nevében Radóczi János koszorúz
Nepomuki Szent János ünnepe 

civilek koszorúznak
Nepomuki koszorúzás.... 

civilek

2021. augusztus
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Kiemelkedő helyezéseket ért el Target Sprintben Pataki János
A Target Sprint egy izgalmas sport mindenki számára, 

amely ötvözi a futást a sportlövészettel, ezáltal az ügyességet a 
pontossággal. Egyszerű, gyors és szórakoztató versenyszám, 
melynek szabályrendszere a biatlonén alapul.

2013-ban a Nemzetközi Spotrtlövő Szövetség (ISSF) vezette be 
a Target Sprintet nem titkolva a döntés jövőbeni célját, amely az 
volt, hogy a közeljövőben az új versenyszám olimpiai szintre fej- 
lődhesse ki magát.

A Target Sprintről dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy 1200 
méter futásból és 10 méterre lévő, 35mm átmérőjű bukócélok le- 
küzdéséből álló komplex, nagy állóképességet és pontos lőkész- 
séget igénylő versenyszám. A sportlövészeknek az 1200 métert, 
3x400 méteres résztávokban kell teljesíteniük, miközben körön- 
ként 5-5 bukócélt küzdenek le. A versenyzőknek nem kell a hátuk- 
ra venni a légpuskájukat a futás ideje alatt, azt a lőállásokban hagy- 
ják.

A versenyben különböző kategóriákban nemenként egyéni, 
csapat (3fő) és vegyes csapat (2 fő) számokat lehet rendezni.

Pataki János balsai fiatalember több alkalommal is bizonyította 
tehetségét ebben a sportágban. A település hírnevét öregbítve nem- 
egyszer ért el sikereket.

Ebben az évben a vírushelyzet miatt törölték a nemzetközi ver- 
senyeket, belföldön pedig számos versenyen részt vehetett.

 Versenyezett Hódmezővásárhelyen (I. hely), Csepelen (II. 
hely), Pécsen (I. hely) ahol mindig dobogós helyezést ért el.

 2021.05.29-én Miskolcon került megrendezésre a Target Sprint 
Országos Bajnokság. Nagyon mostoha körülmények között zajlott 
a verseny, a szakadó eső és az orkán erejű szél ellenére sikerült 
megvédenie az Országos Bajnoki címét. Levezetésképpen részt 
vehetett ezt követően az Olimpikon edzőtáborban Tatán, majd 
Mátraházán. 

2021.07.10-én pedig Hunter Field Target Országos Bajnokságon 
vett részt ahol egy bronz érmet sikerült elhoznia.Lövészet közben

Pataki János a dobogó első fokán

Egy igazi versenypillanat

2021. augusztus
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Tisztelt Olvasók! 
Bizonyára mindenki hallott már a Balsai Népfőiskolai és Turiz- 

musfejlesztési Közhasznú Egyesületről. Talán a tisztánlátás érde- 
kében nem árt, ha megismerik múltját, jelenét és jövőbeni elkép- 
zeléseit. A jövőben a Balsai Híradó lapszámaiban az egyesületi élet 
dióhéjban többnyire évekre lebontva, de a teljesség igénye nélkül 
bemutatásra kerül. Bízunk abban, hogy mire eljutunk napjainkhoz, 
nem csak az egyesület tagjai, hanem Önök is érzik majd, hogy a 
településen e közösség milyen formálója a falunak és mindannyian 
büszkék leszünk az elért eredményekre és a jövőbeni célokra. Eb- 
ben a közösségben a tagok önkéntesen és a közösségi élmény meg- 
éléséért teszik a dolgukat. S, hogy miért?  Talán a 25 év, amely 
most bemutatásra kerül mindenki számára megadja majd a választ. 

Csata Ignác Rudolf egyesül. elnök    Somogyi Szilvia polgárm.

Egy kis népfőiskolai történelem

1 rész 1997-2002

Szemelvények a Balsai Népfőiskolai és Turizmusfejlesztési 
Közhasznú Egyesület múltjából.

1997 A megalakulás éve - régen volt, hogy is volt? 

A Lakitelek Népfőiskola támogatásával Balsán létrejött egy új 
közösségi, felnőttképzési színtér, a népfőiskola. Akkoriban az ön- 
kormányzat további 15.000 Ft-tal támogatta a megvalósuló prog- 
ramokat. Családsegítő népfőiskolai kurzus keretein belül, a műve- 
lődési házban többnyire gyermekes édesanyák számára virágkötői 
ismeretek nyújtására indultak csoportos foglalkozások. Hétről-
hétre voltak a találkozók a könyvtárban, amelyeknek a későbbi 
hozadéka lett, hogy egyesületté alakult az akkori közösség. 1997-
ben már 27 főnek volt tagsága az egyesületben. A népfőiskolai sze- 
mélyes elindítója Somogyi Szilvia volt, aki az egyesület elnöke is 
lett.

1998: a közhasznúvá válás éve 

Az egyesület Jótékonysági bált szervezett, amelyen 30 000 Ft tá- 
mogatást gyűjtött a feladatai, céljai eléréséhez. 1998.január elsejé- 
től visszamenőleg megkapta a közhasznú státuszt az egyesület, 
azóta is közhasznú szervezet. Pályázott Teleház létesítésére. A Bal- 
sai Ifjúsági Információs Pontra sokan emlékezhetnek. 

1999: A működés megerősítésének éve 

100.000 Ft támogatást nyert az egyesület Művészeti és Szabad- 
művelődési Alapítványtól A támogatás tartalma: 586 HP 133-32-
1200 Cd-hangkazettás számítógép, monitor, Cannon BIC-1000 
nyomtató, kábelek, mikrofon, fejhallgató… Ezek az eszközök ma 
már a fiatalabbak számára szinte 100 évesnek tűnhetnek, de akkor 
a létét biztosíthatták a civil szervezetnek. 

2000: A Színes évek egyike A Millenium méltó megünnep- 
lésével 

50 000 Ft önkormányzati támogatásban részesült szerződés 
alapján az egyesület (fáklya, díszmagyar ruha, fellépő ruhák), 
amely kiegészítette az elnyert pályázatok megvalósítását, segítve 
az önkormányzati rendezvények színvonalának emelését. Két pá- 
lyázatot nyújtott be az egyesület az évben: Nemzeti Kulturális 
Alapprogramhoz és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alaphoz. 

Miskolci kirándulás is szerveződött 29 fővel. Ennek keretében a 
résztvevők megtekintették a színészmúzeumot. Az egyesület, ha 
szükéges volt újságot szerkesztett, rendszeresen hírt adott magáról 
helyben a Balsai Híradóban. Bálok tekintetében is aktív volt, az év- 
ben Mikulás-bált szervezett. A kulturális élet mozgatórugója lett…

2001

A helyi rendezvényeken rendszeresen képviseltette magát a Bal- 
sai Népfőiskolai Egyesület évről évre. Az akkori Szociális és Csa- 
ládügyi Minisztériumhoz pályázat került benyújtásra. A fotózást is 
megszerettette sok fiatallal Szuromi Eleonóra akkori tagunk. A 
fiatalok versenyeken is indultak, szép eredményeket értek el a tar- 
talmas fotókkal, filmekkel. „Budapestig, a parlamentig meg sem 
álltak a fiataljaink” Kapcsolat került kiépítésre az évek során a 
Nyíregyházi Népfőiskolai Egyesülettel, ahova 34 fő kirándult és 
közös múzeumlátogatással lett gazdagabb minden résztvevő. Ek- 
kor Dr. Vinnai Győzővel mint a „ népfőiskolát megszerettető törté- 
nelmet tanító egyetemi pedagógussal évek óta tartó kapcsolat mű- 
ködött már. Kistérségi Tájvédelmi Ház kialakítását tűzte ki célul az 
egyesület. Levelet írt több minisztériumba, és kapott is támogatást 
a ház vásárlásához, kialakításához. Ekkor magánszemélyek, cégek 
adományai is nagymértékben hozzájárultak elképzeléseihez. 

2002- Egy álom valóra vált , a  tervek megvalósultak 

350 .000 Ft támogatás segítségével a Magyar Állam Kincstár 
Pályázatos támogatáskezelői rendszer Közcélú támogatás előfi- 
nanszírozással foglalkoztatás bővítésére elnyert támogatással, cé- 
gek adományaival és a tagok segítségével sikerült foglalkoztatás- 
ra, s a tájvédelmi ház megvalósításának megvásárlására pontot 
tenni. Nem volt könnyű, de a tagok és közösség ereje sok mindent 
elért. Sokszor széllel szemben, de kitartóan és odaadóan tette min- 
denki a dolgát. Festett, fúrt, faragott, virágot ültetett, ki mihez ér- 
tett. Ekkor sikerült balsai képeslapot is kiadnia az egyesületnek 
összesen 1000 darabot. Környezetvédelmi tematikájú programok- 
ra is lehetőség nyílt pályázati támogatással. 

Az egyesületi élet azonban nem állt meg…..Újabb célok fogal- 
mazódtak meg , erről a következő Balsai Híradóban szintén olvas- 
hatnak majd .                                       Somogyi Szilvia alapító tag

Népfőiskolai történelem

A Tisza partján a balsai komp elő- 
jelző tábla kitakarításra került. Így 
előre figyelmezteti a hajósokat, 
hogy óvatosabban közelítsenek az 
átkelőhöz. A komp biztonságos köz- 
lekedéséhez is nagyon fontos ennek 
megléte. A  komp felújítás részeként  
pályázati támogatással 2021-ben 
megújultak  a csörlők is.

Virágos Vasútállomások pályázata

Balsa szeretné rendezettebbé tenni a régi 
kisvasúti állomás környezetét. 150 000 Ft 
támogatást nyert el 2021-ben, amelynek se- 
gítségével ebben az évben tujákat és ró- 
zsákat ültet majd a kijelölt területre. 

A munkákat segíti a Balsai Népfőiskolai 
és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egyesü- 
let tagsága önkéntes munkával.

Népföiskolai közgyűlés 2021Népföiskolai közgyűlés 2021Népföiskolai közgyűlés 2021



Pató Petra
Tokaj, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 8.a

20 B a l s a i H í r a d ó

Ballagó balsaiak

Fehér József
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Krajczár László Junior
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Nagy-Jójárt Zoltán
Tokaj, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 8.a

Kiss Máté 
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Nagy Katalin
Tokaj, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 8.a

Balogh Balázs
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Csata Blanka
Tokaj, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 8.a

Krajczár János
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Horváth Noémi
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Mikula Bence
Tokaj, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 8.a

Pataki Cintia Barbara
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Vadászi Márk
Gávavavencsellő, 

Rakovszky Sámuel 
Általásos Iskola

Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.

(Ernest Hemingway)

2021. augusztus


