Balkány város önkormányzatának és
XII. évfolyam 1. szám

●

Új felállásban

Új polgármester,
régi testület
Pálosi László nyerte el
a választók bizalmát
Április 13-án idõközi önkormányzati választás volt Balkányban. Mint közismert, a balkányi önkormányzat feloszlatta önmagát, mert a széthúzások következtében nem tudott hatékonyan
dolgozni a képviselõtestület. A helybeliek szavazhatnak a polgármester személyére, valamint a 13 képviselõ-testületi tagra. A közel 5200 választásra jogosult személy közül 3107 adta le a
szavazatát a polgármester személyére,
valamint a 13 képviselõ-testületi tagra,
ez 60,4 százalékos részvételi arányt
jelentett. A szavazatok alapján Pálosi
László, a Fidesz-MPSZ jelöltje lett
Balkány polgármestere: 82 szavazatnyi
különbséggel múlta felül az eddigi polgármestert, az MSZP és az Összefogás Balkányért Egyesület jelöltjét, Marjánné Rinyu Ilonát.

Tisztségviselõk:

lakosságának közéleti lapja

2008. május

õ másfél éve, 2006 decemberében, az akkori Balkányi Beszélõ
decemberi számának elsõ oldalán
az a cím jelent meg, hogy: Régi polgármester, új testület.

B

Most itt e kis köszöntõ mellett az ellenkezõje olvasható: Új polgármester, régi testület. Változott tehát a helyzet és remélhetõleg változik más is. A város lakóinak hangulata, késõbb a helyzete is. A hangulat talán már attól, amit az új polgármester e lap
2. oldalán mond: legfontosabb feladatának
az összefogást tartja. Vagyis azt, hogy el
kellene ásni a csatabárdot, be kellene temetni az árkokat az eddig egymásnak feszülõ, ellentétes oldalon álló balkányiaknak, s csak a város érdekeit kellene szem
elõtt tartani.
Ez a cél, ez a feladat, amelynek megvalósítását fõ feladatának tekinti, önmagában is
elegendõ lenne arra a másfél-két évre, ami
a legközelebbi önkormányzati választásokig hátra van, ám sajnos nemcsak ennyi a
tennivaló. Az is olvasható, hogy nincs pénz,
nem csak a fejlesztések egy része úszott el,

többnyire hanyagságból, nem csak pályázaton már elnyert összegek vesznek el, mert
elfelejtették lehívni, hanem a választás elõtti idõben kifizették a szociális juttatásokra
egész évre szánt összeg kilencven százalékát is, pedig az év nagyobbik része még
hátra van.
Egy önkormányzat, egy polgármester
ténykedését a települések általában azon
mérik, mennyit fejlõdött a város, a falu.
Most Pálosi László nagyon nehéz helyzetben van, mert nincs pénz, még a meglévõ
intézmények mûködését is hitelekbõl fizették. Mégis vállalta a megmérettetést, mégis
vállalta a polgármesteri feladatokat, mert
úgy ítélte meg: ha a város lakói bíznak benne, ha a város lakóitól bizalmat, türelmet
kap, akkor helyre hozhatók az elõzõ években elkövetett hibák, s Balkány olyan fejlõdési pályára állhat, amelyet megérdemel,
amely a lakossággal együtt, közösen, összefogással megoldható, még ha áldozatokat is
kell hozni érte. E cél megvalósítását kívánja segíteni sajátos eszközeivel a több hónap
után ismét megjelenõ Balkányi Beszélõ
Szerkesztõ Bizottsága.

Pálosi László
polgármester
Demendi László
(MSZP–Össz. Bal. E.)

Gyõri István
(független)

Halmos János József
(Össz. Bal. E.)

Járási Edit
(Össz. Bal. E.)

A képviselõtestület alakuló
ülése elõtt
visszalépett
Oláh János
Ifj. Oláh János
alpolgármester
Tanácsnok
Dr. Mezõsi Mariann, megbízott jegyzõ

Keszler János
(MSZP–Össz. Bal. E.)

Kiss Sándorné
(független)

Marjánné Rinyu Ilona
(MSZP–Össz. Bal. E.)

A képviselõ-testület:
Demendi László (MSZP – Összefogás Balkányért Egyesület), Gyõri István (független), Halmos
János József (Összefogás Balkányért Egyesület), id. Oláh János (Fidesz-MPSZ – MAGOSZ),
Járási Edit (Összefogás Balkányért Egyesület),
Keszler János (MSZP – Összefogás Balkányért
Egyesület), Kiss Sándorné (független), Oláh János (Fidesz-MPSZ), Papp István (független), dr.
Paraicz Ervin Tamás (független), Rácz Imre István (MAGOSZ), dr. Szilágyi Zsolt (FideszMPSZ).
Képekben >>

Papp István
(független)

Dr. Paraicz Ervin
Tamás (független)

Rácz Imre István
(MAGOSZ)

Dr. Szilágyi Zsolt
(Fidesz–MPSZ)
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Én az összefogást szeretném
Beszélgetés Pálosi László
polgármesterrel
008. április 13-án idõközi választás volt Balkányban, amelyen
Marjánné Rinyu Ilona és Pálosi
László indult a város polgármesteri
címének elnyeréséért.
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A választók többsége Pálosi Lászlóra adta
voksát, így õ lett Balkány polgármestere a
2010-es önkormányzati választásokig. Vele
beszélgettünk a választásról, arról a helyzetrõl, ami örökölt és azokról a célokról, amelyeket szeretne megvalósítani, természetesen a
képviselõ-testülettel közösen.
– Ami a választást illeti, 82 szavazattal többet kaptam, mint a volt polgármesterasszony,
a képviselõ-testület összetétele viszont szinte
ugyanaz, mint az idõközi választás elõtt volt,
egy új képviselõ jutott be a testületbe. Ez azt
jelenti, hogy nem a képviselõk munkájával
volt a baj, a lakosság ugyanúgy bizalmat szavazott nekik, mint 2006-ban, hanem a polgármesterrel voltak a gondok. Nem sok ez a 82
szavazat, de engem bizakodással tölt el, már
csak azért is, mert én nem akartam mindenáron polgármester lenni. Fölkértek rá, hogy induljak el, mint jobboldali ember és jobboldali
szimpatizáns, hogy ne csak egy induló legyen.
2006-ban 22 szavazattal kaptam ki, de akkor
is, s most is emelt fõvel járok Balkány városában, mert nincs miért szégyenkeznem. Egy
ilyen gyõzelem, egy ilyen szoros eredmény
mindképpen azt bizonyítja, hogy hisznek és
bíznak továbbra is az emberek bennem. Eljött
az az idõ, amikor úgy gondolták, hogy szükséges a váltás, amikor ki kell próbálni egy más
stílust, egy másfajta városvezetési formát,
amit a testülettel együtt fogunk megtestesíteni.
Az új testület kompromisszumkész testület
lesz. Az eddigiek alapján úgy látom, majdnem
mindenkivel megtaláltam azt a hangot, amivel tovább lehet folytatni az utat. Én nem kívánok titkolózni senki elõtt, nyílt lapokkal játszom és igyekszem már a bizottsági ülésen elmondani gondolataimat, elmondani a tárgyalandó témával kapcsolatban azt, amit feltétlenül szükségesnek ítélek meg ahhoz, hogy korrekt és jó döntés szülessen. Ezt az elõzõ vezetés soha nem tette meg, nem csak a bizottsági
üléseken, hanem ad hoc módon jöttek a különbözõ testületi ülések. Mindenképpen ragaszkodom hozzá, hogy a két és fél éves ciklusban a képviselõk megfelelõ információval
rendelkezhessenek ahhoz, hogy jó döntések
szülessenek. Természetesen egy polgármesternek valamilyen célt ki kell jelölni. Én az
összefogást szeretném. Elég volt Balkányban
a cirkuszból, a veszekedésbõl és az egymás
szidásából, így nem megyünk elõre. Tudomásul kell venni, hogy a város ezt akarja, ezt a
vezetést szerette volna és én ezt tudomásul
veszem, s együtt kívánok dolgozni minden
képviselõvel. Azt kérem az ellentábortól, fe-

jezzük be, legalább két és fél évig tegyük le
azt a bizonyos kardot, s ne vívjunk egymással, Ha segíteni nem akarnak, én tudomásul
veszem, de akkor ne ártsanak se nekem, se a
városnak, segítsenek a munkában és abban,
hogy Balkány szebb és jobb legyen.
Az örökségrõl meglehetõsen kedvezõtlen
híreket mondott az új polgármester.
– Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz
és óriási fejfájásokat okozó anyagi helyzetet
öröklök. Már a kampány során láttam az esztelen pénzköltéseket, a segélyszórásokat, illetve hallottam
mendemondákat, de ilyen
anyagi helyzetre álmomban
nem gondoltam
volna. Jelenleg
Balkánynak 35
milliós bérhitele, 80 millió forintos mûködési
hitele, 50 milliós fejlesztési
hitele van és 67
millióval tartozik a szállítóknak. Eddig türelmesek voltak,
várták, hogy a vezetõváltás megoldja a gondot, de nincs mibõl megoldani. Ezt örököltem. Ezen kívül sorozatban jönnek elõ azok a
nemtörõdömségbõl, hanyagságból származó
ügyek, amelyekkel minden nap meg kell küzdenem. Csak néhány példa erre. Elvesztettük
a mûvelõdési ház székeinek megvásárlásához
pályázaton nyert pénzét, nem adták be az
ÁFA-bevallásokat, nem igényelték le a mezõõri támogatásokat és sorolhatnám tovább.
Örököltem olyan befejezett pereket, amelyek
kész tények elé állítanak. Egyik ilyen az úgynevezett Kossuth park és játszótér pályázata,
amit másodfokon elvesztettünk.
Lehetõség lett volna még az elõzõ ciklusban arra, hogy a Legfelsõbb Bírósághoz forduljunk, de információim szerint ezen már
változtatni nem lehet, a fellebbezés határideje
lejárt. Most tehát ott tartunk, hogy készítettünk egy Kossuth parkot és egy játszóteret saját zsebbõl, mert az elnyert állami támogatást
elvesztettük. Vannak folyamatban lévõ peres
ügyek, amelyek kibogozása, az utánajárás
több idõt igényel, de meg fogjuk ezeket is oldani, ugyanúgy, mint a pénzügyi helyzetet.
Nagyon kemény munka lesz, sajnos a hitelezõk nem várnak.
– A beiktatásom elõtt három nappal bejártam a hivatalba átvenni az ügyeket, s akkor
tudtam meg, hogy ki akarják kötni a gázt, mert
a számlát nem fizette ki az önkormányzat. Akkor tudtam meg, hogy az éves szociális keret
90 százalékát kimerítették, kifizettek olyan
számlákat, amelyek határidõ szerint még nem
voltak szükségesek. Teljesen kimerítettek
minden hitelkeretet, egyik napról a másikra
élünk, de megpróbáljuk húzni a nadrágszíjat,
ameddig csak lehet. Bármelyik bankhoz for-

dulunk, nem adnak szívesen hitelt, mert az önkormányzatok helyzete egyre nehezebb. Pedig
fejlesztési hitelt – mivel nincs a mûködésre
sem elég pénz –, muszáj felvenni, ahhoz, hogy
fejlõdjünk, másképp nem tudunk semmilyen
pályázathoz csatlakozni. Amennyi állami támogatást kapunk, annyival kell gazdálkodnunk, ezt minden intézménynek be kell látni a
hivatallal együtt, és az önkormányzatot nulla
közelébe kell hozni. Nincs más kiút ebbõl az
ördögi körbõl, mert ha további hiteleket veszünk fel, akkor a jövõnket
ássuk el.
Polgármesteri programomban legfõbb célom az Szabolcs
Vezér
Oktatási Központ régi kollégiumi szárnyának a befejezése, ez ugyanis
annak idején
kimaradt a pályázatból. Most
azon
dolgozunk, hogy bekerüljön a pályázatba, mert van lehetõség,
hogy a pótmunkák terhére megvalósítsuk.
Amennyiben pénzügyi lehetõségeink engedik,
tisztázni kell a sörkert tulajdonjogát és végre
leülni a vállalkozóval, illetve a sörkert tulajdonosával megállapodni az adásvételben. A harmadik, ami a szívemhez talán legközelebb
van, a gyermekváros kérdése. Én a megyei
közgyûlés tagja, a megyei közgyûlés pénzügyi
bizottságának alelnöke és a közbeszerzési bizottság elnöke vagyok. Nagyon szeretném a
megyétõl azt az épületet Balkánynak megszerezni. Rengeteg terv és sokfajta variáció merült fel a hasznosítására. Lehetne akár polgármesteri hivatal, létrehozhatnánk különbözõ
klubhelyiségeket a könyvtár tehermentesítésére. De egyelõre meg kellene szerezni, nehogy eladják a fejünk felett és egy idegen tulajdonos kezébe kerüljön, mert ez nem szolgálná Balkány érdekeit.
Ha miénk lenne, pályázattal szeretnénk
pénzt szerezni a felújításra. Amióta polgármester vagyok, már három pályázatot indítottunk el, a két óvoda külsõ szigetelése, tetõszerkezetének felújítása, az egészségügy központ
külsõ szigetelése, mûanyag nyílászárók, fûtéskorszerûsítés illetve a városközpont rehabilitációja. Bízunk a kedvezõ döntésben. Most a
legnagyobb gondot a Szakolyi út szennyvízcsatornázásának megoldása okozza. Az utat
felújítják, s ezt megelõzõen a csatornázást
meg kellene oldani, Nehéz ügy, mert 1 kilométernél rövidebb az út, semmilyen pályázat
nincs rá, önerõ nincs, a lakosságot pedig ilyen
óriási kiadással nem lehet megterhelni.
A helyzetünk nagyon nehéz, de a képviselõtestülettel és a lakossággal együtt, nem reménytelen. Ezért tartom legfontosabb célomnak az összefogást.
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Diákköltõk
■ Majoros Barbara és Varga Csilla
8. osztályos tanulók (magyar tanáruk Gyeskó Jánosné) részt vettek
a „Ragadj tollat“ országos versíró
pályázaton, ahol mindketten kiváló
minõsítést kaptak versírásért. A két
költemény egy gyermekvers-kötetben fennmarad az utókor számára
is. A Szabolcs Vezér Oktatási Központ büszke lehet rájuk.

Varga Csilla és Majoros Barbara

Bizottságok
Ügyrendi bizottság
Elnöke: Dr. Szilágyi Zsolt
Tagjai: Keszler János, Halmos János, Gyõri István, Ifj. Rácz Imre,
Kékessy Zsolt, Maduráné Bíró Ágnes
Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Rácz Imre
Tagjai: Demendi László, Papp István,
Gilányi Miklósné, Molnár Sándor
Jóléti, Oktatási és Sport Bizottság
Elnöke: Dr. Paraicz Tamás
Tagjai: Járási Edit, Kiss Sándorné,
Nézõ Ferenc, Gyeskó Jánosné
Közbeszerzési Bizottság
Elnöke: Rácz Imre
Tagjai: Dr. Szilágyi Zsolt, Dr. Paraicz
Tamás, Tóth József, Gyõri Pál
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Zöld Óvoda lett a Barackvirág
007. augusztus 7. óta megbízott
vezetõje a balkányi Barackvirág
Óvodának Pásztor Lászlóné. Vezetése idején nyerte el az intézet egy országos pályázaton a Zöld Óvoda címet. A rövid, mindössze tíz hónapos
tevékenységrõl nagy szeretettel és
lelkesedéssel beszél.
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Szeptemberben 244 gyerekkel indítottuk
el az évet. Kezdtük a tíz csoport névadó ünnepségével, az óvó nénik találták ki a nevüket, mint pl. Micimackó, Szivárvány, stb.
Két helyi cukrász segített abban, hogy az
ünnepség emlékezetes legyen a
gyerekeknek.
Tortát kaptunk a
csoportok nevével díszítve, ez
nagy
örömet
okozott a gyerekeknek. A csoport elnevezésének megfelelõ
csasztuskákkal
készültek a gyerekek az ünnepségre. Õsszel a
tanító néniknek
tartottunk alkotó
házat, csuhébabát készítettünk közösen. Ez a két intézmény összekovácsolását szolgálta, s szeretnénk ezt hagyománnyá tenni!
Aprók az aprókért elnevezéssel gyûjtöttük az 1–2 forintosokat, a pénzbõl a karácsonyi gálára vásároltunk a gyerekeknek a
fenyõfa alá játékokat. Madárkarácsonyt tartottunk, ehhez a Felsõ-Tisza Alapítványtól
kitömött állatokat kaptunk. Ekkor már tulajdonképpen a Zöld Óvoda elnevezésére
fókuszáltunk, ugyanis február 15-ig kellett
beadni a Zöld Óvoda cím elnyeréséért a pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Pályázott a Ságvári úti és a Szakolyi úti óvoda, a napokban kaptuk meg az
örömteli hírt, hogy mindkét óvoda nyert.
A környezetvédelem, a környezettel való
ismerkedés a fõ feladatunk ebben a tanévben. A gyermek születésétõl kezdve ismerkedik a környezetével és az ismeretszerzés

folyamata végül egy környezetbarát életvitel megvalósulását eredményezheti. Az
óvodai nevelésben figyelembe vettük a családi nevelést, hiszen a családok életvitele,
mindennapjai határozzák meg elsõsorban a
gyermek attitûdjét, szokásait, kommunikatív képességeit. Az óvodai életben meghatározó az óvónõ személyisége, példát adhat
a gyermeknek, a szülõknek.
A környezetbarát életvitel kialakulásához
fontos a környezetbarát óvoda megteremtése. Célunk, olyan gyermekeket nevelni,
akik ismerik és szeretik a természetet, fogékonyak a körülöttük lévõ élõ és élettelen
környezet szépségei iránt. Feladataink: építeni
a
gyermekek
egyéni élményeire, tapasztalataira, hogy mi magunk is biztosítsunk olyan jellegû élményeket,
amelyek lehetõvé teszik a gyermek számára a
közeli, távolabbi
és környezetükben végbemenõ
folyatok meglátását, illetve az
azokban való tevékeny részvételt. Fontos,
hogy az óvodai életbe olyan hagyományokat építsünk, amelyek szebbé, gazdagabbá
teszik a gyermekek életét.
Például a takarítási világnap, állatok napja, a víz napja és sorolhatnám tovább, hiszen a kisgyermekkorban szerzett élmények mindig meghatározóak a késõbbiekben is. Igyekszünk olyan helyzetet teremteni, hogy a gyermek beleszeressen a természetbe, mert amit szeretünk, azt védjük is.
A következõ idõszak tervei közül Pásztor
Lászlóné kiemelte: pályázatot nyújtottak be
a Generali Providencia Biztosítóhoz. Egyik
az egészségmegõrzést, a másik a balesetmegelõzést szolgálja. Az elsõhöz egy sószobát szeretnének kialakítani a légcsõhuruttal vagy asztmás problémákkal küszködõ
gyerekek egészségmegõrzéséhez, a másik
pályázaton elnyerhetõ pénzbõl a bútorzatot
szeretnék felújítani.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

KÖZLEKEDÉSI VERSENY
2008. ápr. 29. 3–4. évfolyam

A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választás eredménye
Ssz. Képviselõ neve
Jelölõ
Kapott érvényes
szervezet(ek)
szavazat
1.
Benke Jánosné
MCF
26
2.
Horváth János
MCF
24
3.
Horváth János ifj.
MCF
24
4.
Horváth Sándor
MCF
24
5.
Balogh Károly
MCF
24

%
19,85
18,32
18,32
18,32
18,32
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Hírek
■ Kopjafát állítanak a Hõsök
Napján, július elsõ hétvégéjén a
Vígnyári temetõben a II. világháborúban elesett Máté János székely
honvéd sírjánál. A kopjafaállítást az
önkormányzat szervezi egy helybéli lakos anyagi támogatásával.
■ Megemlékezést tartanak a
Pedagógus Napon, június elsõ vasárnapján a Béke-telepen a mártírhalált halt Ihász pedagógus házaspár sírjánál. A házaspárt 1943. október 22-én lõtték le az orosz katonák.
■ Szemészeti szakrendelés. Új
szakrendelõvel bõvült a városban az
egészségügyi szolgáltatás. A szemészeti rendelésen minden kedden
8-12 óra, csütörtökön 16-18 óra között várja a betegeket dr. Pálffy Andrea szemész szakorvos, egyetemi
tanársegéd. Amint az Egészségügyi
Központban olvasható: szükség
esetén a rendelési idõtõl eltérõ idõpontban elõzetes egyeztetés után is
ellátja a betegeket a szakorvos. Telefonszáma: 06/30 619-04-31.
■ Terhes tanácsadás. Június 9én és 10-én az egészségügyi terhes-tanácsadóban nõgyógyászati
rákszûrést végez dr. Leskó Tibor
szakorvos. A betegség-megelõzést
szolgáló szûrésre mindkét napon
reggel kilenc órától várják a balkányi
lányokat-asszonyokat.
■ Talán Teátrum – tökmakk
„Fõszerepben a vidámság“
Teltházas színházi elõadást tartott a
balkányi mûvelõdési házban április
19-én a nyírbátori Talán Teátrum
színtársulata. A Tökmakk címû bélteki komédia nem kímélte a rekeszizmokat, ízes poénokkal kápráztatta
el a kulturára éhes nézõközönséget.
■ A Mûvelõdési Ház
folyamatos programjai:
Aerobic:
h., sze., cs. 1800–1900
Táncház:
péntek 1800–2000
Hastánc:
hétfõ 1800–1900
■ Focitorna idõseknek
„Egy életen át kell játszani.“
Hazánkban elsõ alkalommal rendeztek focitornát 60 éven felüliek számára Újfehértón április 6-án. Az ötlet
a népszerû sportembertõl, Csukrán
Mihálytól származik, s az õ Honvéd
utcai sportpályáján rendezték meg a
„nagypapák“ tornáját. A focitornát az
MLSZ is bevette a 2008-as versenynaptárába. Újfehértó után a kupasorozat részeként Balkányban 2008.
május 24-én 14:30 kezdettel volt az
összecsapás, majd Nyíradonyban,
Balatonfûzfõn, Nagykállóban, Gyõrben, Pápán és Budapesten folytatódik a játék.
KÉP>>
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Az ördögárok
fiatalabbak már csak Lengyel Dénes Régi magyar mondáiból ismerhetik az ördögárok, vagy Csörsz árkának történetét, melyben Csörsz avar
király a longobárdok királyának szépséges leányát, Délibábot kéri feleségül,
cserébe azért, mert megmentette Rád
királyt Frigyes király seregétõl.

A

Az idõsebbek még ma is meg tudják azt,
hogy Balkányban hol van ez az árok. Nem
kell messzire menni, hiszen a városközponthoz közel, a vígnyári temetõ mögött is felfedezhetõk nyomai.
Településünket kelet-nyugati irányban osztotta ketté, így Balkány több részén is találhatunk e nem szabályos, átlag két-három méter
mély, 3–10 méter széles árokból. Sok helyen
szinte érintetlennek tûnik, de akadnak olyan
helyek is, amelyeket már csak az avatott szem
fedez fel. Eltûnésének oka többnyire a földmûvelés terjedése, és a korábban idõszakos,
vagy állandó vízállással borított földek, vagy
a gyepek feltörése. Abán szinte már nyomát
sem lelhetjük, hiszen e területeket 1838 óta
folyamatosan mûvelik. Nyomai könnyen felismerhetõk az Erdõskerti (Fényes kert) szõlõ
mögött is. Az Alföldön többfelé találhatók
ilyen árkok. A népnyelv hívta Ördög árkának,

Ördög gátjának, Csörsz árkának, Hun árkának. Létre jöttüket különféle mesékkel, mondákkal magyarázzák. Hazánkban több is található belõlük. Az Alföldön szinte rendszert alkotnak. Egymástól 2–3, 3–15 kilométer távolságban, nagyjából egymással párhuzamos vonalakat alkotnak, északról délre haladva.
A monda szerint Csörsz király azzal a feltétellel kaphatta meg szerelme kezét, ha birodalmába vízen viszi haza jövendõbelijét. A
házasságból nem lett semmi, mert Csörsz, miközben irányította a folyómeder ásását, egy
villám agyonütötte. A munkát alattvalói abbahagyták, de az árok ma is az avar király nevét
viseli. Felénk Csörsz árkának hívják.
A régészek a sáncok átvágásánál többnyire
III. századi sírokat (Tiszazsadány), telepeket
(Kötegyán), vagy XI. századi temetõt
(Oszlár) találtak. Egyes feltevések szerint az
árkok szarmata sáncrendszerek és a 300-as
évek elején készültek. A rajtaütésektõl voltak
hivatva védeni készítõit. A határjelzõ és védelmi szerepük a népvándorlás kezdetén megszûnt. A másik feltevés szerint észak-déli
irányban vízelvezetõ szerepük volt. Míg mások, például Balkányban az 1289-es határjárás eredményeként tartják számon. Eredeti állapotában már csak kevés helyen látható.
Aki kíváncsi, egy ilyen helyreállított sáncrendszert Debrecen mellett, Nagycserén, a
Vámospércsi út Csereerdõi kisvasút megállójánál még ma is megtekinthet.
Molnár Zoltán
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Hírek
■ Író-olvasó találkozó
Vígh Balázzsal
„Javíthatatlan optimista vagyok:
hiszem, hogy jobb lehet a világ.“
2008 június 11. (szerda) 18 óra
Mûvelõdési Ház
Versei személyes, közvetlen és elemi élményekbõl táplálkoznak. Élményeket közvetlen formában kifejezõ
költészet az övé, melyet önkifejezés,
õszinteség jellemez. A találkozón 5.
A legismertebb idegen címû kötetét ismerteti meg az érdeklõdõkkel.

Kerékpáros vetélkedõ

Május 6-án közlekedésbiztonsági vetélkedõt szerveztek iskolánkban, amely
kerékpáros ügyességi és elméleti részbõl
állt. Minden osztályból 2 fiú és 2 leány
képviselte a közösséget. A rajz és az osztályfõnöki óráinkon visszatérõ témaként
jelentkezett a biztonságos közlekedés.
Célunk mindezzel az volt, hogy felhívjuk
tanulóink figyelmét a városunk növekvõ
forgalmára és a szabályokat betartó biztonságos közlekedésre.
A vetélkedõ lebonyolításában részt
vevõ pedagógusok:
Terdik Anita, Molnár Zoltán, Sas Józsefné, Szabóné Varga Georgina, Békési
Attila, Molnár Árpád, Papp József
A közlekedési verseny eredményei:
Elméleti eredmények:
I. 7.c., 6.a.
(14 pont)
II. 5.b., 6.b., 7.a., 7.c.
(12 pont)
III. 6.c., 8.b.
(11 pont)
Az ügyességi verseny legjobbja:
Dán László, 8. d.

Kullancs kisokos
hazai kullancsok jelenlegi ismereteink szerint kilencféle betegséget terjeszthetnek, melyek közül egyet vírus,
egyet egysejtû parazita, a többit baktériumok okoznak.

A

A kullancscsípés nagy ijedtséget okoz, pedig
ez a riadalom elkerülhetõ, ha megismerjük a kórokozókat. A kullancsokban tucatnyi baktérium,
vírus és egysejtû is gazdára lel. A vírusos agyvelõgyulladás (kullancsencephalitis) védõoltással
megelõzhetõ, a többi betegség pedig antibiotikummal gyógyítható. Tehát nem állunk tehetetlenül a betegségekkel szemben: többségüket eredményesen lehet kezelni, amelyiknél pedig nincs
specifikus kezelési lehetõség, azzal szemben hatásos védõoltással rendelkezünk.A kullancsok által terjesztett fertõzõ betegségek többsége a csípés után 3–30 nap között jelentkezik.

Mire utal a nyirokmirigy-duzzanat?
A nyirokmirigy-duzzanat a kullancscsípéshez
legközelebb esõ régióban tularemiában (nyúlpestis), bartonellosisban és TIBOLA-fertõzésben fordul elõ. Fontos azonban tudni, hogy a
nyirokmirigy-duzzanat számos más fertõzõ és
nem fertõzõ betegség kísérõ tünete lehet, ezért
az orvosi vizsgálat elengedhetetlen.

Ízületi és mozgásszervi panaszok

Elõször is, ha lehet, védekezzünk a kullancscsípés ellen. Ez a legjobb megelõzés. A megfelelõ öltözék (pl. nadrágszárra felhúzott zokni,
nadrágba betûrt ing), a kullancsot távol tartó riasztó kenõcsök krémek 3–4 óráig hatásosak,
utána ismételni kell használatukat. Tévhit, hogy
a „Polybé“ tabletta riasztja a kullancsokat, ezzel
szemben biztosan kellemetlen vizelet- és testszagot okoz.
Ha nem sikerült megelõzni a csípést, mielõbb
el kell távolítani a kullancsot. Minél tovább tartózkodik a kullancs a bõrben, annál nagyobb a
fertõzés esélye. A napi „kullancsvizit“ célszerû
minden kirándulás, kertészkedés, erdei-mezei
munka után. A gyermekek fehér bõrén a szülõ
könnyen észreveszi a kifejlett kullancsot. A kullancslárva észrevételéhez azonban nagyon jó
szem kell.
A kullancs eltávolítása nem orvosi feladat.
Egy egyszerû csipesszel mindenki elvégezheti.
A gyakorlott vadászok, erdõn dolgozók között
akad, aki a kés hegyével is ki tudja emelni a bõrbe fúródott kullancsot. Ha eltávolításkor a kullancs feje bennszakad, akkor sincs baj. Két hét
alatt idegentestként (mint egy szálka) kilökõdik.
Ellenben, ha megpróbáljuk tûvel vagy egyéb
eszközökkel kiszedegetni a fej darabkáit, menthetetlenül befertõzzük a csípés helyét, aminek
bõrgyulladás, esetleg orbánc lesz a következménye. Jegyezzük fel a kullancscsípés és az eltávolítás idejét (erre a késõbbiekben szükség lehet).
A kullancsbetegségek többsége két héten belül
jelentkezik. A legfontosabb tünetek: láz, fejfájás,
bõrpír, nyirokmirigy-duzzanat.

Heveny lázas betegség kezdetén nem ritka a
végtagfájdalom (pl. influenza, egyéb légúti fertõzések), amely azonban a lázcsillapodással
egyidejûleg fokozatosan elmúlik. A kullancsencephalitis kezdetén is jelentkezhet végtagfájdalom. A Lyme-kór késõi tünetei között elõfordulhat egy-egy nagyízület fájdalmas duzzanata. A
szimmetrikus (kétoldali) ízületi fájdalom azonban nem jellemzõ a Lyme-kórra.
A kullacsok terjesztette betegségek lappangási ideje 3 nap és egy hónap között van. Egy hónapnál hosszabb lappangási ideje csak a késõi
Lyme-kórnak van. Ennek felismeréséhez infektológus szakorvos segítségét célszerû igénybe
venni. Az ország erdeiben és bokros-csalitos tájain, fõleg a Nyugat-Dunántúlon, igen elterjedtek a kullancsok. A legtöbb megbetegedést Zala,
Somogy, Vas, Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
jelentik. Kullancscsípés azonban a kiskertben és
városi (fõvárosi) parkban is szerezhetõ!

Az eltávolított kullancs helye lehet teljesen
békés, reakciómentes. Máskor, fõleg, ha a kullancs hosszabb ideig volt a bõrben, lencsényi
halványpiros göb látható. A kullancs nyálára érzékeny személyekben 2–3 cm-es élénkpiros
viszketõ folt jelentkezik, amely a következõ 2–3
nap alatt magától elhalványodik. Azonban a csípés után legalább 3 nappal, esetleg hetekkel késõbb kezdõdõ, fokozatosan növekvõ, vándorló
bõrpír a Lyme-kór korai tünete, amely kezelést
igényel.

Milyen jelentõsége van a láznak?
verseny 4. osztályos díjazottjai

ritkább kullancs terjesztette betegségekben is. A
Lyme-kórra viszont nem jellemzõ a láz.

Mit kell figyelni? Mi a teendõ?

Mi látható a kullancscsípés helyén?

BENEDEK ELEK körzeti olvasási
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A kullancsok által terjesztett fertõzõ betegségek további fontos tünete lehet a láz, különösen
kullancsencephalitisben és tularemiában, de a

Védõoltás agyvelõgyulladás ellen
A kullancsencephalitis súlyos idegrendszeri
tünetekkel, nem ritkán izombénulással és kellemetlen maradványtünetekkel járó betegség.
Minden korosztályt érinthet, de legsúlyosabban
a felnõtt férfiak betegednek meg. A megfigyelések szerint a gyermekek betegsége enyhébben
zajlik. A kullancsencephalitis elleni védõoltás jó
15 éve hozzáférhetõ a hazai gyógyszertárakban.
Az oltási sorozat három adagból áll: az elsõ oltás után 1, majd 12 hónap múlva, ezután pedig
háromévenként egy újraoltás szükséges.
A gyorsított immunizálás azok számára javasolt, ahol nincs idõ az egy hónap kivárására. Ebben az esetben az elsõ oltás után 1 héttel kapják
a másodikat, újabb két hét múlva a harmadikat,
majd 12 hónap múlva a negyediket. Ettõl kezdve szintén háromévenként ajánlatos az emlékeztetõ oltás. Felnõttek és gyermekek számára külön oltóanyag van forgalomban. Az oltási reakció enyhe: az elsõ oltás napján magától múló hõemelkedés és fejfájás jelentkezhet, a többi oltásnál még ennyi reakció sincs. Az oltás helye 2–3
napig érzékeny. Szabályszerûen oltott felnõtt
esetében gyakorlatilag nem fordul elõ kullancsencephalitis. A kullancsok hozzátartoznak
a környezetünkhöz. Kiirtásukra tett minden kísérlet sokkal nagyobb környezeti kárral járna,
mint megtanulni a védekezést, amellyel az általuk terjesztett betegségek elkerülhetõk.
Dr. Mátrai Zsolt
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Alfa Rádió, Balkány
éhány hónap múlva, november
elsején felhangzik az FM 88 megahertzes hullámhosszon az Alfa
Rádió, Balkány bemutatkozó köszöntõ is. Koordinátorát, Balla Andrást kérdeztük a létrehozás okairól,
körülményeirõl.

N

SZÍNHÁZI ELÕADÁS balkányban – alsó tagozat

„Balkány“ – projekt
skolánk 6. évfolyamos tanulói
május 5–6–7-én a Balkányi Napok címet viselõ programon vettek részt.

I

Az elsõ nap kerékpáros túrán voltak,
az Oláh-tanyán szalonnát sütöttek,
megismerkedtek a tanyán élõk életével
és a vizek élõvilágával. Második nap
honismereti sétán városunk múltjáról
hallhattak történeteket, mûemlékeinket
látogatták meg. Harmadik nap a tanulók Takács Krisztián rajztanár segítségével a Gencsy kastélyt örökítették
meg rajzlapjaikon – szabadon választott technikával.

Tanyák megismerése
A programokat a 6. osztály osztályfõnökei Czene Enikõ, Dán Angelika,
Molnár Zoltán, Terdik Anita szervezték. A 3–4. évfolyam környezetismeret,
magyar órák keretében ismerkedett
meg településünk földrajzával, élõvilágával, történetével. Matematikaórán
pedig a lakossági adatok alakulásával
foglalkoztak. A 6. évfolyam magyar
óráin fõ téma Balkány dûlõ, tanya neveinek gyûjtése és a velük való megismerkedés volt a feladat. A projekttel pedagógiai célunk az volt, hogy e felnövekvõ generáció jobban kötõdjön
Balkányhoz. Szeresse és tisztelje városát, lakóhelyét!

A rádió létrehozásának gondolata kb. három éve vetõdött föl bennem. A tájékoztatás teljes hiányát láttam itt városkánkban és
azt is fájó volt látni, mennyire szétforgácsolta a közösségeket a politika és a közöny. Minden erõmmel azon tevékenykedem, hogy megteremtsem az objektív tájékoztatás és a közösségi élet alapjait. Ezt
legcélszerûbben egy közösségi rádió felállításával érhetem el. Ez egyrészt objektíven
tájékoztatja a lakosságot, másrészt kialakul
egy közösségi „mag“, ami a késõbbiekben
mint egy „hólabda“ egyre nagyobbra terebélyesedhet.
A rádió megteremtésekor az a cél lebegett
szemem elõtt, hogy újra fel kell támasztania városunkban szunnyadó közösségi életet. Ezt a rádió segítségével két úton érhetjük el: egyrészt lehetnek az aktív hallgatók,
másrészt viszont az Önök közremûködésére, segítségére és ötleteire építve fogjuk
megszerkeszteni a mûsorunkat.
Az Alfa Rádió nem kereskedelmi rádió,
hanem közösségi rádió. Ez azt jelenti, hogy

nem csak
három-négy
ember csinálja, a többi meg hallgatja.
A
hallgatók a
balkányi
emberek,
akik egyben
résztvevõi
és szerkesztõi is a rádió
mûsorainak. Bárki bejöhet, s ha azt mondja, szeretne egy mezõgazdasági, zenei, stb.
mûsort szerkeszteni, híreket gyûjteni, akkor
lehetõsége lesz rá akár élõben is. Ezt nem
munkaként, hanem egy hasznos hobbiként
kell felfogni. Így esélyt látok arra, hogy városunkban egy közösség, egy „mag“ jöjjön
létre, mely segítségével egyre több embert
szólíthatunk meg. Rajtunk balkányiakon
múlik, milyen lesz az Alfa Rádió mûsora.
A Rádió stúdiója a Ságvári utcán, a piaccal szemben lévõ épületben lesz. Az adásidõ reggel hattól este hatig tart. Mint a legtöbb közösségi rádiót, ezt is pályázati pénzekbõl szeretnénk fenntartani, nem reklámbevételekbõl. Elõírás, hogy non profit szervezetnek kell lennie. Lesznek állandó dolgozói a rádiónak, a szélesebb stábot a
balkányi érdeklõdõ emberek alkotják majd.

Aranymálinkóink Mándokon
008. május 10-én rendezték meg
Mándokon az 5. Megyei Ifjúsági
Népzenei Találkozót. Ezen a rendezvényen részt vett a 2. Számú Körzeti
Általános Iskola Aranymálinkó nevû
népdalköre is.

2

A mûsorukban nógrádi és szatmár-beregi
tréfás népdalcsokrot adtak elõ szép sikerrel.
Bár ebben az évben kevés lehetõség volt a
rendszeres gyakorlásra, a mûsoron ez mégsem látszott meg. A zsûri véleménye szerint
az elõadás megállta volna helyét egy minõsítõ versenyen is. Amint lehetõség nyílik rá
beneveznek egy ilyen megmérettetésre. Ad-

dig folytatják kitartó munkájukat, amelyben segítségükre van felkészítõ tanáruk,
Miterkóné Kónya Margit. Köszönet az
Balkányi „Esély az akáclombok alatt“
Egyesületnek és minden kedves támogatónknak, hogy a fesztiválon való fellépésünk sikerülhetett. Sok élménnyel, kellemes emlékekkel és jól elfáradva érkeztek
haza a késõ délutáni órákban.
Elismerés a diákoknak és a kísérõ tanároknak Gyõri Istvánnak és Teremi Lászlónak, hogy szabadidejüket nem sajnálták, és
részt vettek ezen a hagyományõrzõ találkozón, amelyen nemcsak a szellem, hanem a
lélek is gazdagodott.
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Projektzáró az iskolában

Mesecsinálók
z autóbusz megállt. A gyerekek
izgatottan léptek a sóstói park
vizes talajára. Érkezésükre még a
nap is elmosolyodott. Az esõfelhõk
elszégyellték magukat a többnapos
sírásukért, s átadták helyüket a simogató tavaszi napsugaraknak.

A

■ 2008. február 25-én tartotta projektzáró konferenciáját a balkányi
Szabolcs Vezér Oktatási Központ.
Az intézmény a HEFOP 2.1.6-os
„Esélyegyenlõség gyermekeink
számára inkluzív neveléssel“ címû
projektjét zárta ezzel a rendezvénnyel. A közel kétéves – elsõsorban pedagógiai módszertani megújulást és az együttnevelés megvalósítását eredményezõ – munka sikeresen befejezõdött, melyrõl a térség meghívott pedagógusai, valamint az OKMT munkatársai elõtt
számoltak be.
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A hátizsákok a rendeltetési helyükre kerültek, és a menet elindult. A gyerekek tudták, hogy ma egy különleges feladat vár rájuk. A tanító néni az iskolában arról beszélt, hogy hamarosan egy
olyan színházba mennek, ahol
õk maguk lesznek a színészek.
Játszani jönnek, színházat játszani!
Az épületbe lépve három
nyílt tekintetû felnõtt köszöntötte a gyermekeket. Azt mondták, hogy szeretnének együtt
játszani – velük.
– Azt mi nagyon tudunk! –
gondolták és bátran, ám egyre
növekvõ izgalommal követték
az ismeretlenül is barátságos
embereket fel a hosszú lépcsõn.
A teremben aztán elkezdõdött a varázslat! A történetet talán páran valamikor már
hallották, de valahogy most mégis más volt.
Sokkal érdekesebb! A színészek hangja, az
egészet körüllengõ áhítat, a szavak, a mondatok hamar elbûvölték õket. Csöndben ültek, csak a feszült figyelem alatt észlelhetõ
visszafojtott lélegzet neszezett.
Majd - számukra teljesen észrevétlenül néhány pillanat alatt hallgatókból cselekvõvé váltak. S azokat a szárnyaló gondolatokat, melyeket egy osztálynyi 7–8 éves kíváncsi elme hívott életre, a három mesélõ
hirtelen egy képlékeny világba utaztatta.
Oda, ahol nem volt díszlet, sem zene, sem
rendezõi instrukció, mégis minden mûködött. Úgy, mint a valódi színházban! Néhány jelzésértékû jelmez segített csak az átlényegülésben.
A felnõttek sem voltak többé felnõttek.
Gyerekekké lettek, kortársakká. Akik értik
a gyermek igazságérzetét, akik tökéletesen
látják azt, amit csakis gyerek láthat. Talán
azért, mert nem felejtették el soha, milyen
is gyereknek lenni.
A közösen elkezdett történet aztán soksok meglepetést tartogatott még. Meghökkentõ módon került a középpontba egy
újabb „felnõttgyerek“. Az õ színre lépése
lett a legmeghatározóbb esemény, amit már
csak a játék során megteremtõdött bajtársiasságból is tovább kellett gördíteni. A szövevényes történetet így már vele együtt, a
fantáziajáték legkiszolgáltatottabb helyzetû
szereplõjével álmodták tovább.
A gyerekek ebben a mesevilágban – a felszínre törõ érzelmektõl vezérelve – nyújtot-

7

tak aztán segítõ kezet egymásnak, szereztek
örömöket társaiknak, s büntették meg azt,
aki tettei miatt méltán megérdemelte. A játékban mindvégig önmagukat játszották,
érzelmeik valós érzelmek voltak. A helyszínt, az idõt az általuk kitalált mintha-birodalomban igaznak élték meg.
Aztán, mielõtt a varázslat a végéhez ért
volna, a közösen alakított mese kincsekkel
ajándékozta meg mindnyájukat: számtalan
újabb lehetséges történet kezdõ mozaikjaival. A gyerekek ezzel a szellemi útravalóval
vettek búcsút a négy – idõközben baráttá
vált – felnõttõl.
Azóta mesék és zenék születnek, alakok
formálódnak, rajzok színesednek az osz-

tályban. Kérdéseket kérdések követnek, a
válaszokat kiegészíti egy újabb válasz. S
esténként, amikor odahaza a jóéjt-puszi
után a kis „mesecsinálók“ ágyba bújnak, újra arról álmodnak, hogy: Egyszer volt, hol
nem volt, volt egyszer egy...
Kollégáim nevében szeretném megköszönni Hajós Zsuzsának, Lipták Ildikónak,
Bethlenfalvy Ádámnak és Nyári Arnoldnak, a budapesti Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színész-drámatanárainak,
hogy a Fogságban címû elõadásukkal hozzájárultak a balkányi Szabolcs Vezér Oktatási Központ színházi nevelési programjának kibõvítéséhez. Színészi és tanári munkájukhoz sok sikert és szorgos „mesecsinálókat“ kívánunk! (A Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ pályázatot hirdet intézmények, szervezetek számára a következõ
témakörben: színházi nevelési program ingyenes, nyilvános bemutatása a pályázó intézményben vagy az általuk kijelölt helyszínen. A pályázat anyaga letölthetõ a
www.kerekasztalszinhaz.hu honlapról.)
Továbbá köszönettel tartozunk Tomcsikné Császári Viktória drámatanárnak, a
nyíregyházi székhellyel mûködõ Megyei
Drámamûhely megálmodójának is, amiért
lehetõvé tette iskolánk 102 elsõs és másodikos diákja valamint 7 pedagógusa számára,
hogy 2008. március 3-án és 4-én – ezen elõadás kapcsán – megismerhessék a TIE
(Theatre in Education = színház a nevelésben) módszerét.
Horváthné Csinga Erzsébet
drámapedagógus
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Béke-telepi diákok
a Dunakanyarban

■ Egy csapat kisdiák indult útnak
2008. május 21-én a 2. sz. Körzeti Általános Iskolából, a Béke-teleprõl,
hogy három vidám napot töltsenek el
a Dunakanyarban Takács János tanár
úr vezetésével. Az elsõ napon Budapesten a Hõsök terén tettek egy sétát,
azután a Néprajzi Múzeum kiállítását
nézték meg, majd a Parlamenti látogatás után Szentendrén a kempingben foglalták el szállásukat a Duna
partján. Másnap Visegrádon a Mátyás
Király Múzeumba látogattak, majd a
Fellegvárból csodálhatták meg az elébük táruló gyönyörû panorámát. A délutáni program Esztergomban folytatódott, ahol a Bazilikába látogatott el a
csoport. Az utolsó nap a szentendrei
Skanzenben kezdõdött, hazafelé jövet
útba ejtették még Budapesten a Csodák Palotáját. Köszönet mindenkinek,
aki segített, hogy ez a felejthetetlen
kirándulás létrejöhessen.

Majális 2008 május 1. (csütörtök)
Jó hangulatban telt a május elseje
Balkányban: volt zene, tánc, fõzõverseny
és sok-sok sport is. Játszóház, kézmûves
sátrak gondoskodtak a gyerekek szórakoztatásáról. Színpadra léphettek Balkány „reménységei“, akik ének és tánctudásukkal
kápráztatták el a közönséget. Fõzõtudományukról adhattak számot akik a fõzõversenyre beneveztek. A zsûri az elsõ helyezettnek járó díjat a Görög Katolikus Egyházat képviselõ csapatnak ítélte oda, akik
babgulyást és csõrögét tálaltak fel az éhes
zsûritagoknak. Fél hétkor az UNISEX
együttes lépett színpadra, majd az estét a
balkányi CREDO zenekar zárta.

2008. május

Tisztelt Szülõk! Kedves Diákok!

Újra lehetõséget kapott
intézményünk, hogy a
dél-lengyelországi testvérvárosunkban, Slopnicében
táborozhasson 20–25
tanulónk a nyári szünetben.
A program
2008. július 6-tól (vasárnap)
13-ig (vasárnap) tart.
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ
(részletfizetési lehetõséggel)
Bõvebb információ és feliratkozás:
Horváthné Csinga Erzsébet
igazgatóhelyettesnél
Ladányi Miklósné
és Takács Jánosné
tanárnõknél
Várjuk
a jelentkezéseket!

