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Népfőiskolai jubileum 16. oldal  F

A karácsony közeledtével azt mondhat- 
juk, nem volt könnyű évünk, balsaiaknak. A 
Covid-járvány különösen rányomta bélye- 
gét az év első felében hétköznapjainkra. 

Megtanultuk mennyire tehetetlenné tu- 
dunk válni az ismeretlennel szemben s, hogy 
mennyire meg kell becsülnünk az egészsé- 
günket. Sok minden változott. S mi is meg- 
változtunk biztosan.  

Van, aki a testi-lelki fájdalmát másra vetíti 
és másokat hibáztat az adott helyzetért, s van 
aki, éppen az ellenkezőjét teszi, csak adni 

szeretne önzetlenül, de nincs aki befogadná.  
Itt az ideje, hogy átgondoljuk, embertársainkról hogyan formá- 

lunk véleményt. Az ember gyarló. …S gyarló voltából adódóan 
könnyű akár földbe tiporni a másikat, az önbecsülését elvenni, az 
önbizalmát teljesen tönkre tenni. 

Bízom abban, hogy Balsán nem ez a meghatározó. Az ünnepek 
előtt sokat gondolok azokra, akik nem tehetik meg, hogy az asz- 
taluk ételektől roskadozzon, a karácsonyfa alatt drága ajándékok 
sorakozzanak. Decemberben különösen sok olyan történetet 
hallottam , éltem meg, amely számomra is szomorúságot okozott, 
sokszor nem értettem miért is történt ,ami történt. Mindenesetre 
nagy a feladott lecke mindannyiunknak. Év végén jó lenne, ha 
tényleg hittel és szeretettel fordulnánk egymás felé és megtanul- 
nánk hálánk kifejezéséül újra kimondani a „Köszönöm”-szót! – 
mert valakinek, valamiért biztosan meg kell tennünk. S talán pont 
annak nem tesszük meg, aki valóban megérdemelné. 

Néha a túl közel állóknak, szülőknek, nagyszülőknek, feleség- 
nek, férjnek, barátnak a legnehezebb kimondanunk…pedig talán a 
legjobban viharverte a mellettünk álló, s mégis kitart mellettünk. 

Néha túl késő van, s már nem tudjuk azt mondani: „Köszönöm!” 
Nincs értelme várni, a karácsony a megbocsájtás ünnepe is kell, 
hogy legyen!  A gyertyagyújtással hozzunk melegséget házainkba, 
s kívánjunk valóban Boldog Karácsonyt a szeretet asztalánál.!

Kívánom, hogy minden balsai házban nyugalom és békesség le- 
gyen az év utolsó napjaiban!  

Boldog Karácsonyt és egészségben, sikerekben, szerencsé- 
ben gazdag Új Évet Kívánok minden Olvasónak: 

Somogyi Szilvia Balsa Község Polgármestere

Tisztelt Balsaiak!  
Sajnos a 2021-es év sem volt könnyebb, mint az előző. A pandé- 

mia minden igyekezetünk ellenére velünk maradt, de idén már erős 
fegyverünk van ellene, az oltás. Ennek köszönhetően már nem kell 
teljes lezártságban élnünk, nem kell mellőznünk az emberi kapcso- 
latokat. Az első megrázkódtatás után, az élet minden területén tud- 
juk, hogy mit kell tennünk, tudjuk, mit kell tennünk a magánélet- 
ben, és nagyon jól tudja az állam is.

A nagyon gyors és sikeres első oltási intézkedéseknek köszönhe- 
tően Európában először tudtuk újraindítani a gazdaságot. Ennek 
eredményeként számos területen tudjuk támogatni a tavalyi év 
pandémia miatti kárvalottjait, a vállalkozókat, a gyermeket nevelő- 
ket, a nyugdíjasokat, azokat, akik elvesztették a munkájukat.

Mindezt nem tehettük volna meg, anélkül, hogy nem születik 
meg a szinte teljes társadalmat érintő összefogás és szolidaritás.

Közös eredményünk, hogy most 2021 végére itt tartunk.
Köszönöm mindannyiuk munkáját, kitartását, egymásért felelős 

gondoskodását.
Közeledik a karácsony, ragadjuk meg az alkalmat, pótoljuk be a 

külön töltött időt, gondoskodjunk szeretteinkről, adjuk meg azt a 
törődést, odafigyelést, ami néha elsikkadt a járványhelyzet és az 
azzal járó feszültségek miatt.

Kívánok mindannyiuknak áldott karácsonyt, és sikerekben 
gazdag, pandémiamentes új évet!

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő

Ünnepi köszöntő
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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

Közmeghallgatás Balsa 2021
Balsa Község Önkormányzata 2021. november 15-én közmeg- 

hallgatást tartott. A polgármesteri önkormányzati beszámolót kö- 
vetően az érdeklődő lakosok fogalmazták meg kérdéseiket. A sze- 
lektív hulladékszállítással, utakkal kapcsolatban, kóbor kutyákkal 
kapcsolatban érkeztek többek között kérdések. Szűcs István az Ib- 
rányi Rendőrőrs Parancsnoka is lakossági közbiztonsági tájékoz- 
tatót tartott és Szűcs Sándor az Ibrányi Járási Hivatal Vezetője is 
megosztott hasznos információkat a jelenlévőkkel.        

(szerkesztőség)

A Balsai Népfőiskolai és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egye- 
sület részéről Csata Ignác Rudolf, az önkormányzat részéről So- 
mogyi Szilvia Balsa Község Polgármestere ügyvédi jelenléttel az 
IKSZT-vel kapcsolatos dokumentumokat írja alá. 

A CSŰR IKSZT 2022. január elsejétől új funkciót kap: Tiszapar- 
ti Térségi Népfőiskolai Központként is működik az eddig ellátott 
feladatai mellett. 
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Balsán a járványhelyzet miatt nem sok program volt 2021-ben. A gyerekek örömére egy cirkuszi társulat érkezett Balsára, s a Fő 
téren vidám, kedves kis műsort láthattak a kicsik és nagyok 2021.augusztus 10- én, amelyet az önkormányzat finanszírozott.

2021.augusztusában folytatódott a diákmunka. A fiatalok többféle munkát végeztek. Festettek, pakoltak, a konyhában segédkeztek és 
az önkormányzati közösségi tereket is gondozták. Minden diákmunkára jelentkezőt fel tudott venni az önkormányzat. (szerk)

Egyeztetés az Ibrányi Rendőrőrs parancsnokávalNagy a sürgés a balsai önkormányzat konyháján
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A Magyar Falu Program keretében elnyert falubusz átvételének 
pillanatai

Lassan befejeződik a tornaszoba felújítása
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Közmunkaprogram részeként a Bethlen G.utcán lakossági 
bejelentésre a veszélyes faágakat távolítják el a dolgozók.

A római és görögkatolikus egyház templomainál a kiöregedett 
fákat kivágták. A képek a görögkatolikus templomnál készültek.

Folyamatosan zajlik a közösségi tér 
(sportpálya) karbantartása

Megoldandó feladat - Az orvosi rendelővel szemben lévő óvodai 
köz járhatóvá tétele nem kis feladat! Évente többször kell 
feltölteni, egyengetni. A csapadékos időjárás miatt állandó 

odafigyelés szükséges. 
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A közmunkaprogram keretén belül községünkben zöldségtermesztés, őszi falevelek 
összegyűjtése és a település utcáinak rendben tartása zajlott.
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Balsa Község Önkormányzata másodszor nyert el támogatást a 
régi kisvasúti állomás szépítésére. 150 000 Ft elnyert támogatás- 
hoz 10% önerőt kellett biztosítania. Az ültetésben a Balsai Nép- 
főiskolai és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egyesület tagjai ön- 

kéntes munkájukkal segítettek. 30 rózsatő elültetésére és tuják és 
levendula bokrok ültetésére került sor. Vidám órák keretében, de 
egyben értékteremtő munkával megszépült a falu ezen területe is.

Somogyi Szilvia Balsa Polgármestere
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Közfoglalkoztatási kiállítás Nyíregyháza belvárosában 
Nyíregyházán a Közfoglalkoztatási Kiállításon először vett részt 

önkormányzatunk. A standunknál sokan megfordultak, köztük or- 
szággyűlési képviselőnk is Dr. Vinnai Győző. Balsáról a városba 
elköltözöttek is meglátogattak bennünket és örömmel konstatál- 
ták, hogy jelen vagyunk. A látogatók megkóstolhatták a Balsán ké- 

Szent István Ünnepén - Kenyérszentelés Balsán
2021. augusztus 20-án első alkalommal volt a balsai Főtéren Ünnepi Kenyérszentelés. A szentelést Gorcsa Péter h.görög katolikus 

lelkész és Ferenczi Richárd római katolikus plébános végezte. A meghitt, családias délután lelki feltöltődéssel párosult.

Görögkatolikus búcsú volt novemberben

szült zakuszkát és balsai almából készült levet, s a sárgarépás süte- 
ményünket. A közfoglalkoztatási programban megtermelt javakat 
mutattuk be, s az általunk készített savanyúságokból is volt az asz- 
talon.                                   

Somogyi Szilvia Balsa Polgármestere
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Képek az óvodából 
Változatos programokkal teltek a gyerekek mindennapjai ősszel 

az óvodában. Festettek, rajzoltak és különböző kézügyességfej- 
lesztő feladatokat végeztek. Megismerkedhettek a kukoricamor- 
zsolással és a Márton-napi hagyománnyal is.
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Szépkorúak napja az IKSZT-ben
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A legidősebb lakó köszöntése
A szépkorúakat ünnepelve Karajz Péternét Balsa legidősebb la- 

kosát köszöntötte Balsa Község Polgármestere Somogyi Szilvia és 
Németh Szilvia Jegyző Asszony.

Polyák Miklósnét köszöntöttük otthonában 90.életéve 
betöltésének alkalmából. 

Séta a komphoz
A nők egészségének fontosságára felhívva a figyelmet…. 

A rózsaszín virágokkal.
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A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Balsán 
járt. Bepillanthattak Balsa életébe, komppozhattak és a Tiszai-

hídpillérnél is jártak, ahol közösen koszorúztunk. (szerk.)

Mammográfiai vizsgálaton voltunk Nyíregyházán. Csoportosan 
szervezve a két mikrobusszal közel 20 fő élt a lehetőséggel. 

(szerk.)
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A révhajósok éves konferenciáján 
Somogyi Szilvia polgármester, Tóth 

Ibolya kompreferens és Lénárt Ferenc 
hajózás-üzemeltetésért felelős vezető volt 

jelen. A helyszín Tengelic volt, ahol az 
aktualitásokról és egyéb hasznos 

információkról kaptunk ismertetőt. 

A Balsai Kisebbségi Önkormányzat 
elnökével Krajczár Jánosnéval 

2021.december 9-én Máriapócson voltunk 
szakmai úton, amely egyben lelki 

feltöltődést is jelentett. 
(Somogyi Szilvia polgármester)

A helyi polgárőr egyesületnél tisztújító 
közgyűlésre került sor, melyen Tóth 
László elnök jutalmakat adott át a 

legaktívabb tagoknak. 

Balsán a hivatalban is járt a mikulás
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Népfőiskolai Közösségi Szilvalekvár főzés 

Hagyományos közösségépítési napot 
tartott a népfőiskolai egyesület. Ezen 
alkalommal szilvalekvár készült, több 
mint 200 üveggel. Szinte minden tag 

kivette a részét és örömmel kavargatta a 
lekvárt az üstökben, amelynek az 

végeredményét késő este láthattuk. Jó 
érzés volt együtt lenni és újra találkozni. 

Somogyi Szilvia egyesületi tag

Népfőiskolai 
almaszedés
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A civil szervezetek a hideg ellenére is főztek és együtt ünnepel- 
tek 2021. október 16-án Balsa Fő terén. Különleges kompozíciók- 
kal, szelfi ponttal tarkítva a rendezvényt. A Színpadon fellépett 
Peller Anna az óvodások, Nanisky és Figaró, az énekkar, Sárospa- 
takról érkezett néptánccsoport, a Mohikán zenekar. Tombola sor- 
solás és egészség sátor állt rendelkezésre. A látogatók kóstolhattak 
ételeket, a halászlé is megszokott módon szinte azonnal elfogyott. 
Lángos, vadételek, töltött káposzta és sok-sok sütemény is gazdára 
talált ezen a napon.                                                              ( szerk.)

Szüreti nap
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25 év a közösség
szolgálatában

2021.december 11-én tartotta a Balsai Népfőiskolai és Turiz- 
musfejlesztési Közhasznú Egyesület 25 éves jubileumi ünnepsé- 
gét. Az egyesület tevékenysége meghatározó a közösségépítésben, 
a kultúra közvetítésében, s lokálpatriotizmus erősítése kapcsán. A 
32 tagból álló népfőiskola aktív munkájával teszi gazdagabbá Bal- 
sa és a környező térség életét. Az ünnepi gála egyben a 25 év mun- 
kájának is a gyümölcse, ahol barátságban és zárt körben ünnepelt 
az egyesület. 

Megtisztelte a rendezvényt Dr. Vinnai Győző Országgyűlési 
Képviselő Úr és Nagy Edina a Nemzeti Művelődési Intézet Me- 
gyei Igazgatója, Németh Szilvia a Tiszaberceli (Balsai) Közös Hi- 
vatal Jegyzője. A népfőiskola támogatásáért díjat vett át az ünnep- 
ségen át Dr.Vinnai Győző, Somogyi Szilvia, Radóczi János,Virág 
István,  Béres Zsolt és Majchrovics János. Távol maradtak ugyan, 
de szintén díjat kaptak: Lezsák Sándor (népfőiskola alapítója or- 
szágos szinten )  és Somogyi Attila (támogató) . 

Csata Ignác Rudolf Egyesületi Elnök


