
2011. október 25-én isko-
lánk 12 felsős diákja vett 

részt az Összetett Honvédel-
mi Versenyen.

A baktalórántházi Vay Ádám 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége szervezé-
sében rendezte meg a megyei for-
dulót, ahova iskolánkat meghívá-
sos nevezéssel várták. A nagysza-
bású rendezvényt egybekötötték az 
iskola nyílt napjaival. Kurta László 
tanár úr 12 gyereket készített fel a 
megmérettetésre.
A versenyen résztvevők:

A háromfős csapataink közül kü-
lönösen szép eredményt ért el  a 
Pusztítók csapata, 1 pont választot-

ta el a dobogótól. A verseny a fizi-
kai megmérettetés mellett szellemi 
felkészültséget is igényelt.

Gratulálunk mindannyiuknak, s 
Kurta László tanár úrnak, aki évek 
óta viszi a balkányi tanulókat ha-
sonló versenyekre, s mindig  dobo-
gós helyezésekkel térnek haza.

Balkány Város Önkormányzatának 
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Karácsony. Nincs a világnak 
olya sarka, ahol keresztények él-
nek, ahol e szó hallatán ne ugyan-
arra gondolnának az emberek: Ka-
rácsony az Örömhír, a Békesség és 
a Szeretet ünnepe. Azé a szereteté, 
aki 2011 évvel ezelőtt örömhírt 
hozott, s ami egyet jelentett: Isten 
szeretetének bizonyságát, amikor 
egyszülött fiát elküldte, hogy meg-
váltsa az embert.

Karácsony. Jézus születésnap-
ja. A gyertyafényben fürdő fenyő-
fa alatt összejön a család apra-
ja- nagyja, imára kulcsolódnak a 
kezek, és a felnőttek mosolyogva 
nézik a kicsiket, akik ezúttal meg-
bocsátható módon, kicsit gépiesen 
mondják a Miatyánkot, miközben 
alig várják a pillanatot, hogy a 
csillogó papírba öltöztetett ajándé-
kaikat birtokba vehessék. Ajándé-
kozni, látni a mosolygó gyermek-
arcokat, az izgatottan csillogó sze-
meket, a legnagyobb öröm, amit 
ember érezhet.

Karácsony. A fényesség ünnepe. 
Azé a fényé, amely 2011 évvel ez-
előtt egy szegény betlehemi istálló-
ban megjelent.

Melegség tölti el szívünket kará-
csony közeledtével, egy-egy pilla-
natra megállunk a rohanó világban 
és számvetést készítünk az elmúlt 
évről. Felidézzük a legszebb pil-
lanatokat és minden szépséget, 
jóságot elraktározunk lelkünkben, 
hogy ebből meríthessünk erőt az 
elkövetkező újév napjaira is. Az 
ünnep hangulatában a másik em-
berre figyelünk, és arra gondolunk, 
hogy mit nyújthatnánk szeret-
teinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra. Ez a meleg emberibb 
értékünk.Nem drága ajándékok je-
lentik szeretetünket, hanem hogy 
önmagunkból mit adhatunk. Az az 
ember, aki nem csak saját magáért 
él, aki igazi harmóniát tud teremte-
ni belső világában, saját lelkében 
és a maga környezetében, minde-
nekelőtt családjában, ami talán ki-
sugározhat a barátok, munkatársak 
felé is. Ahol harmónia, béke, sze-
retet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet 
teremteni, amely érzelmi lelki kö-
zösséget, élményt nyújt.

Úgy érzem, csak így tudjuk az 
otthon melegét valósággá, megél-
hetővé tenni, ami végig kíséri egész 
életünket és mindig megadja szá-
munkra a megújulás lehetőségét.

Móra Ferenc így írt erről a gyö-
nyörű ünnepről:

„Jólesik legalább egy rövid órá-
ra megállni a csudavilágot termő 
fenyőfa alatt-, ahonnan az élet 
zsibvásárán meggyötört lélek a hit 
bensőségével és a megtisztulás vá-
gyával fordul a betlehemi jászol 
felé, az igazság, a szeretet, a maga-
megtagadó föláldozás oltára felé.”

„A kis Jézus megszületett ör-
vendjünk!” Így kezdődik az egyik 
karácsonyi ének. Meg kell tanul-
nunk tiszta szívvel, szeretettel 
örülni. S az igazi öröm csak ak-
kor, és úgy születhetik szívünk-
ben, ha másokat, embertársainkat 
is örvendeni látjuk. Ha a betlehemi 
istálló fényei nemcsak a mi arcun-
kat világítják meg, hanem min-
denkiét. Karácsony üzenetével, az 
ünnep ragyogása után lesz erőnk 
azt a 2012-es esztendőben tovább 
is adni. Ebben a hitben kívánok 
mindenkinek szeretettel teli, békés 
boldog karácsonyi ünnepeket!

Engedjék meg, hogy Wass Al-
bart gondolataival kívánjak min-
den balkányi polgárnak békés, bol-
dog, élményekben gazdag szent 
karácsonyi ünnepeket.

„Nyissátok meg szíveteknek 
minden ablakát, és eresszétek be 
oda a napfényt, hadd pusztítson ki 
belőletek minden sötétséget ezen 
a karácsonyon. A civódás, pár-
toskodás nemzetéből változzatok 
át a szeretet nemzetévé, s lássátok 
meg: attól a pillanattól kezdve ve-
letek lesz az Isten. Megmaradá-
sunknak, megmaradásotoknak, a 
magyar sors jobbra fordulásának 
ez az egyetlen lehetősége. Adjon az 
Úristen boldog, áldott karácsonyt, 
és szeretetben gazdag újesztendőt 
mindnyájatoknak!”

Pálosi László polgármester 

A balkányi hagyományőr-
ző betlehemesek közös 

misztériumjátékára hívnak 
mindenkit 2011. december 
24-én, Szentestén 18.30 órá-
tól a piac területére. 

Idén is december 24-én, Szente-
sén betlehemesek elevenítik meg 
a kis Jézus születésének körülmé-
nyeit. A Piac térről indul a me-
net, körbejárják a belvárost, majd 
visszatérnek a piactérre, ahol a 
színpadon megelevenedik a Szent 
Éj története. Közben három he-
lyen – az óvoda előtt, a református 
templom előtt és a szeretetotthon-

nal szemben – próbálnak szállást 
kérni. Immáron hatodik alkalom-
mal látható Balkányban Szentes-
te a település apraját és nagyját 
összefogó rendezvény. A régi ha-
gyományok felelevenítését tűzte ki 
célul a lelkes csapat. A szereplők 
életkora 0-tól 77 éves korig terjed, 
olyan emberek, akik szeretik a vá-
rosukat, amelyben élnek és meg 
akarják mutatni, hogy összefogás-
sal, közösségformálással a mai vi-
lágban is lehet értéket teremteni, 
másoknak örömet szerezni.

Hívunk, várunk mindenkit, aki 
az ünnepet meghittebbé szeretné 
tenni a maga és családja számára.

Közmeghallgatáson ismer-
hette meg Balkány lakos-

sága a város képviselő-tes-
tületének 2011. évi tevékeny-
ségét és a 2012. évi terveit 
december 7-én a József Atti-
la Művelődési Házban. 

Pálosi László polgármester kö-
szöntötte a képviselő-testület tag-

jait és a közmeghallgatáson meg-
jelenteket. 

Elöljáróban Karóczkai Istvánné 
Jegyző Asszonyt, valamint Tátrai-
né Tálas Juditot, a Pénzügyi-, El-
lenőrzési- és Intézményfelügyeleti 
Iroda vezetőjét, majd bemutatta a 
képviselő-testület tarjait és ismer-
tette választott tisztségüket:

Folytatás a 2. oldalon.

A fényesség ünnepén Betlehemes Szentestén

A nehézségek ellenére 
fizetőképesek maradtunk

Gondolkodtat, nevettet

Jótékonysági bál

Jön a téli szünet!

Talán nem túlzás azt állíta-
ni, nincs még egy olyan 

dolog a világon, mely egy-
szerre szórakoztat és elgon-
dolkodtat, nevettet és meg-
ríkat, mely képes feledtetni 
a mindennapok nehézségeit, 
küzdelmét, s mindeközben 
még tanít is. Ez az olvasás. A 
könyvek olvasása.

Amikor ezt tesszük, észrevét-
lenül jutunk szellemi és érzelmi 
gazdagodáshoz, műveltség- és tu-
dásgyarapodáshoz, személyiség-
formálódáshoz.

Az olvasás megtanítása, a helyes 
olvasástechnika elsajátíttatása, az 
értő olvasás fejlesztése az egyik 
legfontosabb célunk. Mindemel-
lett ebben a tanévben a különböző 
rendezvényeink, versenyeink által 
kiemelt hangsúlyt fektetünk az ol-
vasás iránti érzelmi és gondolati 
érdeklődés felébresztésére, az iro-
dalmi művek értékei iránti fogé-
konyság megalapozására.

Mert tudjuk, hogy aki iskolásko-
rában egyszer beleszeret a köny-
vek varázslatos világába, azt arról 
később soha semmilyen csábítás 
– sem látványos mozifilm, sem di-
gitális játék, sem az internet – nem 
tudja eltéríteni. Aki megszereti az 
olvasást, az mindig is olvasni fog. 

Diákjaink ebben a tanévben első 
alkalommal adtak számot hangos 
és értő olvasásukról.

A harmadik évfolyamon nagy 
számban, tizenkilencen vettek részt 
a versenyeken. A tanulók kiváló 
olvasási képességét bizonyította, 
hogy a zsűri – Turán Zsuzsanna, 
Demendi Anita tanítónők – hosz-
szas tanácskozás után hozta meg 
döntését. 
A hangos olvasási verseny első fordu-
lójában 
I. helyezett László Ákos (3. c),
II. helyezett Kékesi Balázs (3. c),
III.  helyezett Páll Kitti (3. c, Katona Zoltánné).
Az értő olvasási verseny első forduló-
jában 
I.  helyezést ért el Sándor Vivien (3. b, Ster-

né Tóth Klára),
II.  helyezett Oláh János és Kékesi Balázs (3. 

c, Katona Zoltánné),
III.  helyezett Ladó Gabriella és Soós Kriszto-

fer (3. c, 3. b).
A másodikosok Bölcs Bagoly olvasási 
versenyének eredménye:
Hangos olvasási verseny:
I.  Néző Barbara Fanni – SZVOK Béketelep 

(Molnárné Rajtik Zsuzsanna)
II.  Nagy Nikolett –2. a (Bonyhády Éva)
III.  Mihály Melitta – 2. a és Molnár Zoltán – 

2. b (Bonyhády Éva, Demendi Anita)
Szövegértés: 
I. Répási Nóra – 2. a 
II. Serbán Tímea – 2. a 
III. Pénzes Hajnalka és Molnár Zoltán – 2. b
IV. Trella Bence és Néző Barbara Fanni
V. Hanzel Nikolett
VI. Mihály Melitta
VII. Rau András
VIII. Nagy Nikolett és Gilányi Laura
IX. Terdik Richárd
X. Magyar Nikolett Vivien

A versenyek valamennyi részt-
vevőjének gratulálunk az eredmé-
nyes szereplésért!

2011. november 26-án a 
Szabolcs Vezér Oktatási 

Központban került megren-
dezésre a szülők szervezésé-
ben az iskola hagyományos 
jótékonysági bálja.

Közel 170 felnőtt és gyerek 
érezte jól magát a jó hangulatú 
rendezvényen. A bál nettó bevétele 
250 000 forint, mellyel a szülői 

közösség döntésének megfelelően 
az osztálykirándulásokat és a kü-
lönböző versenyeket fogjuk támo-
gatni. 

A gyerekek és a nevelők nevé-
ben megköszönöm mindenkinek 
a munkáját, akik segítették a bál 
sikeres megrendezését. Köszönöm 
minden támogatónak a felajánlá-
sait, támogatását.

Szabó Gusztáv igazgató

December 22-én kezdődik a téli 
szünidő. Tanulóink 11 napig pihen-
hetnek, élvezhetik a tél örömeit. 
Szünet után január 3-án kell elő-
ször iskolába jönni.

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-

pont  vezetősége nevében kívánok 
minden gyereknek, pedagógusnak 
és minden olvasónak kellemes ka-
rácsonyt és sikerekben gazdag bol-
dog új évet! 

Szabó Gusztáv igazgató

„Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert: Karácsonyi versek I.)
A fenti sorokkal kívánok minden tisztelt bal-
kányi lakosnak áldott, békés és szeretetteljes 
karácsonyt, valamint örömökben és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő

Karácsonyi köszöntő

Szövegértési és hangos olvasási verseny a harma-
dik évfolyamon

Akik a legszebben olvasnak: balról Kékesi Balázs, László Ákos, Páll Kitti

Bevetésen Baktalórántházán

Magyar István
Vanka György
Bihari Gergő 
Dán Imre
Bordás Attila
Molnár József

Kozma Ferenc
Diczkó Ferenc
Mulik Máté
Csabai Gergő
Kiss Attila 
Guzsik Ferenc
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Folytatás az 1. oldalról.

Elmondta: nincs mindig minden-
ben teljes egyetértés, s kritikaként 
megemlítette: egy-egy döntéshoza-
talnál a kisebbségben maradt kép-
viselők nehezen, vagy egyáltalán 
nem tudnak azonosulni a többség 
véleményével. 

Ezután arról szólt, hogy Ma-
gyarországon ma sem a közpénzzel 
gazdálkodóknak, sem az állampol-
gároknak nem könnyű az élete. A 
pénzszűke átalakítja a magyar va-
lóságot. Az emberek most érzéke-
lik egyre mélyebben a valóságnak 
a személyes életükre, környezetük-
re gyakorolt hatását. 

Azok, akik lépést tartanak a vi-
lágban, az országban zajló folya-
matokkal, híreket hallgatnak, új-
ságot olvasnak, azt láthatják, hogy 
nagy változások mennek végbe.  
Azt kell tapasztalnunk, hogy fel-
épülőben van egy olyan új rend-
szer, amelyben önmagunkért kell 
felelnünk és nem az Állam felel 
értünk. 

A pénzügyi válság rádöbbentett 
mindenkit arra, hogy nem élhetünk 
hitelekből, a jövőnket nem épít-
hetjük hitelekre, és arra is, hogy 
nem fogyaszthatunk többet, mint 
amennyit megtermeltünk. Persze 
mindenkinek van rá magyaráza-
ta, hogyan is kerülhettünk ilyen 
helyzetbe. Azonban úgy gondo-
lom, hogy a másikra mutogatás 
helyett mindenkinek meg kelle-
ne vizsgálnia a saját lelkiismeretét 
is.  Nincs-e neki is egy kis része 
abban, hogy most az ország is ne-
héz helyzetbe került? Nem biztos, 
hogy mindig mindenben rajtunk 
kívülálló okokat kell keresni. 

El kellene gondolkodni az aláb-
biakon is: 

 Befizette-e rendesen a rá kirótt ●l

adókat?
 Nem vett igénybe támogatást ●l

úgy, hogy nem is lett volna rá 
jogosult? 
 Biztos, hogy mindig megfelelt ●l

azoknak a feltételeknek, amik a 

szociális támogatáshoz kellet-
tek, vagy néha trükközött, hogy 
megkapja? 
Persze, biztosan úgy gondolják, 

hogy „hát az nem volt nagy ösz-
szeg”, de azt mondják, hogy „a sok 
kicsi, azért nagyon sokra megy”.

El kell egyszer gondolkodni 
azon, hogy tettünk-e annyit a kö-
zösbe, mint amennyit ki szeret-
nénk venni belőle?  Nem felelős-e 
az, aki úgy lett milliárdos, hogy a 
közvagyonhoz jóval annak valós 
értéke alatt tudott hozzájutni? 

Azonban én optimista vagyok. 
Hinni kell abban, hogy a siker tő-
lünk is függ, és vállalnunk kell azt 
a munkát, ami a siker eléréséhez 
szükséges. 

Úgy gondolom, hogy Balkány-
ban az elmúlt időszakban sok si-
kert értünk el, még ha ez nem 
is látványos.  Azonban azt mon-
dom, hogy nagyon nagy siker az, 
hogy Balkány talpon tudott ma-
radni, a pénzügyi stabilitását meg 
tudta őrizni. Nem szünetelnek a 
közszolgáltatások, a gyerekek ét-
keztetéséről tudunk gondoskod-
ni, a fizetéseket mindig idejében 
ki tudjuk fizetni. Nem mondom, 
hogy nem táncoltunk borotvaélen, 
és nem voltak álmatlan éjszakáim 
amiatt, hogy hogyan tovább hol-
nap? De, tiszta lelkiismerettel állok 
itt most Önök előtt, és mondom a 
pénzügyi helyzetünk stabil, és a 
takarékos gazdálkodás, az átszer-
vezések meghozták és meghozzák 
a várt eredményt.     

A Szocialista Kormány 2010-ben 
120 milliárdot vont ki az önkor-
mányzati szektorból. A 2011. évi 
költségvetés készítésekor már lát-
szott, hogy az új Kormány a gaz-
dasági válság és az örökölt nagy 
államadósság miatt az önkormány-
zati támogatást nem tudja emelni, 
a normatívákat semmiképpen nem 
emeli. Ez azt jelentette, hogy vagy 
azonnal csökkentjük a költségeket, 
vagy működési hitelt kell felven-
nünk. 

Az első lépés a GEI megszün-

tetése, átszervezése volt. Sajnos 
már majdnem későn, mert addig 
35 millió kifizetetlen számlát hal-
mozott fel. A rendszer továbbra 
is működőképes maradt, a takarí-
tás, a karbantartás átszerveződött, 
valamint a konyha nyereségét is 
sikerült biztosítani. A 35 millió fo-
rintos kifizetetlen számla azonban 
komoly likviditási gondokat oko-
zott 2011-ben. 

A GEI megszüntetésével sikerült 
központosítani a beszerzéseket is, 
amelyek további költségcsökken-
téssel jártak. A következő lépés a 
Szabolcs Vezér Oktatási Központ 
átszervezése volt. 

Elsősorban a Béke-telepi iskola 
5-8. osztályának központi integrá-
lása osztotta meg a képviselőket 
és a lakosságot egyaránt. Úgy gon-
dolom, hogy az akkori ellenzők is 
megnyugodtak. A Béke-telepen to-
vábbra is megmaradt az iskola.

A balkányi tanári kart sikerült 
megtartani. Az 5-8. osztályosok 
felkészült tanárok vezetésével foly-
tatják tanulmányaikat egy korsze-
rű, modern, mindennel felszerelt 
iskolában. Igen, való igaz, hogy 
mind a két átszervezés érdeksérel-
mekkel, elbocsátásokkal járt. Ezek 
a lépések nem voltak népszerű in-
tézkedések, de meg kellett lépni a 
gyereklétszám-csökkenés, a pénz-
ügyi helyzet stabilitása miatt. 

Az Óvoda Ságvári úti, Cibak-
pusztai és Abapusztai telepének 
a  Görög Katolikus Egyház szá-
mára a működtetési jog átadása 
is megosztottságot eredményezett. 
Bebizonyosodott, hogy a verseny-
helyzet mindkét óvodának jót tett. 
A szülőknek megmaradt a válasz-
tási lehetőség. Aki nem szerette 
volna az egyházi neveltetést, an-
nak megmaradt továbbra is az ön-
kormányzati óvoda. A munkajogi 
megállapodással minden dolgozót 
sikerült megtartani!

2012. január 1-től a Református 
Egyház működteti majd a Balká-
nyi Szociális és Gondozási Köz-
pontot. A dolgozók itt is átvételre 

kerülnek, vagyis munkahely nem 
szűnik meg. Sőt, reményeim sze-
rint csak tovább bővül. Mindkét 
esetben a tulajdonjog az önkor-
mányzatnál maradt, csak működ-
tetésre adtuk át az intézményeket. 
Sikerült megőrizni a dolgozóknak 
a munkahelyüket, valamint az egy-
házi normatíva lehetővé teszi a 
pénzügyi-gazdasági biztonságot. 

Az átszervezések 2011-ben nem 
eredményeztek nagy megtakarítást, 
de 2012-ben már konkrét számok-
ról beszélünk majd.  A 2011-es 
évben a működőképesség megőr-
zése szempontjából  71 172 000 Ft, 
amelyet az úgynevezett ÖNHIKI-s 
pályázaton nyertünk, nagy segítsé-
get jelentett. Engedjék meg, hogy 
külön megköszönjem dr. Budai 
Gyulának, országgyűlési képvise-
lőnknek a sikeres lobbi tevékeny-
ségét. Sikeresnek mondható az Is-
kolatej Program, amelyet 2011-ben 
újraélesztettünk. 

Eredményesen pályáztunk a 
Nyári Gyermek Étkeztetésre. 539 
gyermek 55 napra 10 968 650 Ft 
értékben kapott, elsősorban fel-
melegíthető konzervet. Szorosabb 
a kapcsolatunk a Magyar Élelmi-
szerbankkal, amelynek segítségé-
vel minden évben, így 2011-ben is 
több élelmiszert tudtunk szétosz-
tani a rászorulók között. Teljesen 
újjászerveződött a közfoglalkozta-
tás. Minden szociális segélyben ré-
szesülő személyt sikerült munkára 
ösztönözni. 13 fő 8 órás, 18 fő 6 
órás, és 410 fő 4 órás időkeretben 
dogozott, illetve dolgozik 2011. 
december 31-ig. Jövőre indul a 
START Munka Program, amelyre 
Balkány is pályázik. 

Ebben a programban konkrét 
feladatok lesznek meghatározva  
napi 8 órás időkeretben:

 Belvízelvező árok felújítás;●l

 Illegális szeméttelep felszámo-●l

lás;
 valamint a dűlőutak tisztítása, ●l

karbantartása.  
Összességében elmondhatjuk, 

hogy a gondok  ellenére  sike-

A válság jelentősen átalakítot-
ta a lakásfinanszírozási lehetősé-
geket hazánkban. Azok számára 
is felértékelődött az önerő sze-
repe, akik banki hitelt akarnak 
igénybe venni az otthonterem-
téshez. Bár sokféle megtakarítási 
forma létezik, amelynek segítsé-
gével gyarapítható a kezdőtőke 
a felhalmozás során, érdemes 
kimondottan a lakáscélokat szol-
gáló előtakarékossági formát vá-
lasztani. 

Magyarországon a lakosság 
12%-ának van lakás-előtakarékos-
sági számlája az OTP Öngondos-
kodási Index eredményei szerint. 
Minek köszönhető, hogy ennyire 
elterjedt a lakás-takarékpénztári 
megtakarítás? – Bodnár Ferencnét, 
az OTP Bank balkányi fiókjának 
vezetőjét kérdeztük.

A lakástakarékpénztár olyan 
megtakarítási forma, amellyel la-
káscéljainkat tudjuk finanszírozni 
úgy, hogy az vállalható és előre 
kiszámítható teherviselést jelent-
sen a család számára. Ráadásul 
egyszerre kínál biztonságot, magas 
hozamot és kedvező hitellehető-
séget. A pénztári megtakarítások 
és a hozzá kapcsolódó hitel pedig 
rendkívül rugalmasan, szinte va-
lamennyi lakáshoz kapcsolódó cél 
megvalósítására felhasználható.

A legtöbb estben választani kell 
a biztonság és a magas hozam 
között.  Hogyan garantálja eze-
ket egyszerre ez a konstrukció?

A Lakástakarékpénztár állami 
támogatással segít a lakáscélok 
megvalósításában. Ennek mértéke 
a befizetett összeg 30%-a, de ma-
ximum évi 72 ezer forint. A biztos 
gyarapodást törvény is garantálja: e 
szerint a megkötött szerződéseknél 
az állami támogatás, és a  kamatok 
mértéke a megtakarítási idő alatt 
nem változtatható. A kamat és az 
állami támogatás révén – a válasz-
tott konstrukciótól és a befizetett 

összegtől függően – az éves hozam 
a 14,28%-ot is elérheti. Ráadásul a 
hozam kamatadó-mentes.

Eddig megtakarításról beszél-
tünk. Hol kapcsolható ehhez a 
konstrukcióhoz hitel?

A megtakarítási időszakot kö-
vetően a számlatulajdonos – hitel-
képessége esetén – automatiku-
san igénybe veheti azt a rendkívül 
kedvező kamatozású forint alapú 
lakáskölcsönt, amelynek mértékét 
már a számlanyitáskor előre rög-
zítjük. Persze dönthet úgy is, hogy 
e nélkül használja fel az össze-
gyűjtött összeget lakáscéljai meg-
valósítására. 

Mekkora összeg jöhet így ösz-
sze?

Ez a választott konstrukciótól, 
megtakarítási időtől és befizetett 
összegtől függ. A szerződéses ösz-
szeg maximuma – a megtakarí-
tással és a kedvezményes hitellel 
együtt – több mint 8 millió forint.  
Mivel akár több családtag nevére 
is nyitható számla, egy négytagú 
család akár 32 millió forinttal gaz-
dálkodhat a felhalmozási időszak 
végén.

Mire használható fel a felhalmo-
zott tőke és a hozzá kapcsolódó 
hitel?

A lakástakarékpénztári forráso-
kat rendkívül széles körűen lehet 
felhasználni: nem csak lakóin-
gatlan, vagy lakótelek vásárlásá-
ra, hanem közműépítésre, a lakás 
bővítésére, felújítására és szinte 
minden beépített berendezés – pl. 
konyhabútor, beépített szekrények, 
tűzhely, légkondicionáló berende-
zés – finanszírozására. Ráadásul a 
szerződéses összeg a közeli hozzá-
tartozó lakáscéljaira is fordítható.

A tájékoztatás nem teljeskörű, 
részletes információk és a termé-
kek szabályai a www.otplakasta-
karek.hu oldalon érhetőek el.

2011. május 26. sorsdöntő 
napot jelentett Balkányban 

egy család életében. Boros 
János, Balkány, Abapusz-
ta 83. szám alatti lakos, egy 
iparkodó, életvidám fiú bolt-
ba indult, de sajnos nem ért 
haza. 

Út közben súlyos motorbalese-
tet szenvedett. Olyan súlyos fej-
sérülése lett, hogy az orvosok azt 
mondták, nagyon kevés az esély, 
hogy túléli. De János túlélte, és 
élni akar, tudja, hogy csak Ő van 
az édesanyának. A baleset napjától 
gyökeresen megváltozott az életük. 
János több életmentő műtéten esett 
át, az édesanya mindennap ott volt 
mellette a Jósa András kórházban. 
Jelenleg éberkómában van, állapota 
stabilizálódott. 2011. október 28. 
napján a kórházból hazakerült, de 
azóta további műtétekre került sor.

Segítőkész Embereknek köszön-
hetően János kórházi ágyat kapott, 
konyhai robotgépet, mely speciális 
étkeztetését biztosítja, de még na-
gyon sok mindenre lenne szükség.

A gyógyulás a felépülés hosszú 
folyamat, melyhez szakemberek 
mint pl.: gyógytornász, masszőr te-
vékenysége is elengedhetetlen. Az 
édesanya mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ezeket biztosítsa 
Jánosnak, de anyagi lehetőségei 
korlátozottak. Az eddigi, és a jövő-
beli segítség is János felépülését 
segíti elő! Mi ismerősök, barátok, 
embertársak csodálattal nézünk az 
Édesanyára, aki elérhetetlent nem 
ismerve minden nap a fiával, és a 
fiáért küzd. Kívánunk hozzá na-
gyon sok erőt, kitartást.

Ezúton hívjuk fel a lakosok fi-
gyelmét, amennyiben segítséget, 
támogatást kíván nyújtani, megte-
heti a Balkányi Szociális Egyesü-
let közreműködésével. (Balkány, 
Benedek u. 5.)  

Amennyiben anyagi támogatás-
sal tud segíteni, a következő szám-
laszámra teheti meg.

12042809-01162138-00100009

Balkány Város Polgármesteri  
Hivatala

2011. november 11-én is-
kolánk újra megszervezte 

az immár hagyománnyá vált 
őszi egészségnapot.

A köszöntő után a gyerekek 
osztályonként termeikbe vonultak 
osztályfőnökeikkel. A feladatokat 
csoportokban oldották meg. Volt 
tesztmegoldás, plakáttervezés, 
egészséges heti étrend összeállítá-
sa, s a legizgalmasabb,  a zöldség 
és gyümölcssaláta tálak elkészítése. 
Mialatt folyt a lázas munka, az au-
lában a szülők számára vérnyomás, 
koleszterin és vércukormérést szer-
veztünk , sajnos ezt a lehetőséget 
nagyon kevesen vették igénybe. A 
gyerekek megajándékozását csak 

adományok felajánlásával tudtuk 
megoldani. Vadon Pálné, a Coop 
üzlet vezetője, Mászlai György, a 
CBA tulajdonosa, Hegyes János, 
az Adonyi úti pékség tulajdonosa, 
Szabó Mária Bernadett üzlettulaj-
donos sajtot, gyümölcsöt, vitamin-
tablettát, mazsolát, 1000 darab po-
gácsát, ásványvizet adományoztak 
a gyerekeknek.

A méréseket dr. Paraiczné Szabó 
Krisztina végezte.A gyerekek és 
intézményünk nevében hálával és 
tisztelettel köszönjük nemes hoz-
záállásukat, s külön büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy Balkány-
ban vannak ilyen nagylelkű ado-
mányozók.

A SZVOK IPR csoportja

VáltozáSok A lAkáSfInAnSzírozáSBAn

Felértékelődött az önerő szerepe

Fogjunk össze, és segítsünk!

Egészségnap a SzVok-ban

Iskolánk IPR cso-
portjának szervezésében 
december 13-án a 7. és 
8. évfolyam tanulóinak 
drogprevenciós előadást 
tartott Kiss András, a 
nyírbátori Rendőrkapi-
tányság munkatársa. A 
program célja a megelő-
zés és a tanulóink felvilá-
gosítása a drog egészség-
romboló hatásáról. 

Molnár Zoltán

Diákoknak a drogról
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rült megőrizi fizetőképességünket.  
Mindenki időben megkapja a fize-
tését, időben tudjuk utalni a szo-
ciális ellátásokat. Nem kell attól 
tartanunk, hogy kikapcsolják az 
áramot, a gázt, vagy hogy nincs 
nyersanyag a főzéshez.  

A beruházásokról szólva el-
mondta: 2011-ben finanszírozási 
gondokat okozott, hogy pályáza-
ti pénzeink nehézkesen érkeztek 
meg, sajnos még ma is vannak 
olyan régebbi pályázataink, ame-
lyeknek az elszámolása már meg-
történt, de a pénzügyi kifizetés 
még nem. 

A 2007-2013-as évek uniós fej-
lesztéseivel kapcsolatos tervezés 
elhibázottnak minősült. Az akkori 
Szocialista Kormány nem készí-
tette fel az önkormányzatokat arra, 
hogyan kell és hogyan érdemes 
pályázatot beadni és lehívni. Nem 
vizsgálta senki, hogy a beadott 
pályázathoz valóban meg van-e a 
fedezet, a saját erő, és miből fogja 
az önkormányzat előre kifizetni 
a számlákat. Balkány Városa is 
ebbe a pénzügyi csapdába került, 
amelynek megoldása a ma és a 
jövő feladata is. Én a kis lépések 
politikájával értek egyet. 

Meg kell vizsgálni, hogy az adott 
projekt mennyibe kerül az önkor-
mányzatnak és milyen az uniós 
finanszírozása. Nem vagyok híve 
az olyan pályázatoknak, ahová az 
önkormányzatnak 30-40 % önerőt 
kell biztosítania. Ezért csak olyan 
pályázatokat nyújtunk be, amelye-
ket az önkormányzat pénzügyileg 
finanszírozni tud.   

Még ebben az évben beadásra 
kerül a KEOP 7.1.0/11. Derogációs 
vízi-közmű projektek előkészítése 
című pályázat 5,9 millió forint ér-
tékben, amelyet 85%-ban az Unió, 
15%-ban a  Magyar Állam finan-
szíroz. Ez az első lépés a KEOP 
1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javító 
Program pályázatnak, amely remé-
nyeink szerint megoldhatja a tanyai 
települések ivóvíz problémáit. 

Pályázatot adtunk be a tanyás 
térségek külterületi földutjainak 
karbantartását, felújítását segí-
tő gépek, eszközök beszerzésére 
30 187 500 Ft értékben. 

A pályázat reményeink szerint 
lehetőséget nyújt majd 

MTZ 952.3 traktor, ●l

Humor T-16 pótkocsi, ●l

homokrakodó, ●l

fű és bozótnyíró gép,●l

árokásó-rakodó, ●l

 mechanikusan állítható tolólap ●l

beszerzésére.

2012-ben várhatóan kiírásra ke-
rülő pályázatok 

– KEOP kiírások várhatóan első-
sorban megújuló energia és ener-

giahatékonyság ösztönzésére lesz-
nek átcsoportosítva.

– Város-rehabilitációs pályáza-
tok (amelyben a Gencsy kastély 
is pályázható lenne) ha lesznek, 
csak szociális területre koncent-
rálódnak majd. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az elő-
terjesztést megvitatni és az abban 
foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 
A képviselő-testület 2011. évi tevé-
kenységéről, a 2012. évi tervekről 
szóló beszámolót elfogadta. 

Elsőnek 
Ladó Já-
nosné kért 
szót. Azt 
k é r d e z t e : 
miért nem 
f ize the t ik 
csekken a 
szemétszál-
lítási díjat? 

A polgármester azt válaszolta: a 
NYÍR-Flop Kft szállítja a szeme-
tet, nem az önkormányzat szedi 
be a pénzt, így az önkormány-
zatnak nincs módja a díjbeszedés 
módszerén változtatni. Elmondta: 
a jövő évre még érvényes szer-
ződése van az önkormányzatnak 
a NYÍR-Flop-pal, de utána meg-
próbálnak egy olyan szolgáltatóval 
szerződni, amelyik olcsóbb és jobb 
szolgáltatást végez. Nincs olyan 
eszköz a kezünkben, amivel ösz-
tönöznénk, vagy kényszerítenénk a 
NYÍR-Flop Kft-t. 

Jendrek 
János Per-
kedpusztá-
ról azt tette 
szóvá, hogy 
az ivóvíz-
problémák 
még min-
dig gondot 
okoznak, s 

kérte, legalább nappal legyen meg-
felelő az ellátás.  

Pálosi László azt válaszolta: 
nem csak Perkedpusztán gond az 
ivóvíz. Sajnos mind az abapusztai, 
mind a perkedpusztai vízműtelep 
nagyon kis kapacitású, és szinte 
állandóan fertőtleníteni kell ahhoz, 
hogy a vizet egyáltalán a rend-
szerbe lehessen engedni. Az ön-
kormányzat beadta a pályázatot az 
ivóvízminőség-javító programra, 
reményein szerint száz százalékos 
támogatást nyer Balkány, s ha de-
cemberben elbírálják, 2012 tava-
szán elkezdődhet a tervezés, s év 
végén vagy 2013 tavaszán elkez-
dődhet a kivitelezése. A balkányi 
vízműtelepről viszik majd ki a vi-
zet Perkedpusztára és Abapusztára, 
s remélhetőleg Nagymogyorós és 
Budalapos lakói is ugyanebből az 
ivóvízből kapnak majd. 

Diczkó Attila az abapusztai iha-

tatlan ivóvíz 
miatt kérte 
a város ve-
zetőinek se-
gítségét. 

Neki is 
azt vála-
szolta Pá-
losi László, 
amit Jend-

rek Jánosnak, hiszen a két tanyai 
település ivóvízgondjait egyszerre 
oldja meg a tavasszal kezdődő ivó-
víz-beruházás.  

Barnucz 
Gábor ar-
ról beszélt, 
hogy nála a 
főmérő órán 
82 köbmé-
ter víz jött 
be, az al-
mérő órán 
meg 74 

köbméter. Kifizette a főmérő óra 
után a vízdíjat, a szennyvizet csak 
az almérő óra után kellett volna 
kifizetni, de három éven keresz-
tül kifizettették vele a főmérő óra 
szerinti vízdíjat. Most perben van 
a vízüggyel

A polgármester megismételte, 
nem magánügyekről, hanem köz-
ügyekről szóló kérdéseket vár. A 
személyes ügyekben a Polgármes-
teri Hivatalban kaphatnak érdemi 
választ, illetve ott lehet panasszal 
élni, reklamálni. 

Szilágyi 
Mihály azt 
k é r d e z t e , 
miért van 
mindig zár-
va a Kállói 
úti temető, 
miért nem 
vezetik be 
oda a vizet, 

vagy engedik be a vizet szállító 
autókat, hogy ápolni lehessen a 
sírokat. 

Pálosi László azt mondta: úgy 
tudja, a Kállai utcai temető kiska-
puja mindig nyitva van. A halottak 
iránti tiszteletből nem illik kocsival 
közlekedni a sírok között. A vizet 
már nem vezetik be, mert a régi te-
metők előbb-utóbb megszűnnek. 

M e z ő 
Sándor kér-
dése az volt: 
miért szűnt 
meg az Ok-
mányiroda, 
miért kell 
Nagykálló-
ba menni, 
sorszámot 

kérni, várakozni? Kérte, hogy a 
sepregetés ne csak az iskolától a 
CBA-ig tartson, hanem azok előtt 
a házak előtt is, akik már nem 
tudják maguk előtt elseperni a ha-

vat, vagy a füvet levágni. Pálosi 
László elmondta: Három olyan cég 
van Balkányban, amelyik szociális 
tevékenységet folytat. Elég nagy 
számban és elég széles körűen ellát-
ják azokat a balkányiakat, akik va-
lamilyen gondozásra szorulnak. Ha 
mégis van olyan, aki az ellátásból 
kimaradt – mert a szolgáltatás az 
említett tevékenységre is vonatko-
zik – Szőke Attilával, a SZOGOK 
vezetőjével meglévő jó kapcsolat 
alapján segítséget nyújt ebben.  

Az Okmányiroda ügyéről azt 
mondta: – Az önkormányzatnak 
van kötelező és van nem kötelező 
feladata. A kötelezők között van 
az oktatás, a nevelés, a családse-
gítés, a szociális ellátás, az orvosi 
ellátás. A nem kötelező feladatok 
között az egyik az Okmányiroda. 
A 2006-os vezetés olyan szerző-
dést kötött Nagykállóval, hogy al-
okmányiroda nyílhasson  Balkány-
ban. A szerződés szerint Balkány 
minden költséget átvállal, és senki 
nem nézte, ez a költség mennyi. 
Míg magas volt a normatíva, az Ok-
mányiroda működtetése nem volt 
problémás. 2007-ben és 2008-ban 
már nem fizették az Okmányiro-
da működéséhez a hozzájárulást. 
Amikor polgármester lettem, az el-
sők között harcoltam azért, hogy itt 
gépjármű-ügyintézés legyen, s ez 
a szolgáltatás ismét beindult. De 
az Okmányiroda működtetése 10 
millió Ft. Akkor, amikor a kötelező 
feladatokra, az oktatásra, a szociá-
lis ellátásra, az orvosi ellátásra alig 
van pénzünk, amikor azt kell nézni, 
hogy a dolgozókat ki tudjuk-e fi-
zetni, meg azt, nehogy kikapcsol-
ják a gázt, akkor úgy gondolom, 
nem a nem kötelező feladatokat 
kell finanszírozni. Úgy gondolom, 
kell Okmányiroda, de nem mind-
egy mennyiért. Képviselőtársaim 
tudják, hogy személyes közbejárá-
somra nem szüntették meg március 
óta az Okmányirodát. A napokban, 
míg kórházban voltam, a nagykállói 
képviselőtestület úgy döntött, hogy 
bezárja az Okmányirodát. Mikor 
hazajöttem, rendkívüli ülést tartott a 
képviselő-testületünk, itt volt Nagy-
kálló város jegyzője, akivel sikerült 
olyan kompromisszumos megoldást 
találni, ami reményt ad rá, hogy 
2012 januártól ismét működhet az 
okmányiroda. Azt nem mondom, 
hogy minden dolgozó megmarad-
hat, hogy minden nap lesz ügyinté-
zés, de valamilyen szinten lesz Bal-
kányban is ügyintézés és nem kell a 
balkányiaknak személyi igazolvány 
vagy útlevélügyekben Nagykállóba 
utazni. Ez még az idei év megoldan-
dó feladata lesz és én bízom benne, 
hogy meg is tudjuk ezt oldani. 

Több kérdés, hozzászólás nem 
lévén, Pálosi László megköszönte 
a részvételt, az érdeklődést és be-
zárta a közmeghallgatást. 

2011.december 15-én nagyon 
kedves vendég érkezett a balká-
nyi Szent Jácint Görögkatolikus 
és a Barackvirág Óvodába.

A nyírmeggyesi NEEKA ala-
pítvány segítségével Hollandiá-
ból ellátogatott hozzánk a MIKU-
LÁS. Csomagokkal és játékokkal 
kedveskedtek, mosolyt és örömöt 
varázsoltak óvodásaink arcára.

Az újságon keresztül is köszö-
netet mondunk Rácz Ferencnek a 
NEEKA Alapítvány Elnökének, 
Valu Tibornak és feleségének és 
a többi segítőnek, akik lehető-
vé tették, hogy a gyerekek igazi 
meglepetésben részesüljenek.

Köszönjük szépen!
Madura Lászlóné és Juhász Imréné 

óvodapedagógusok

Január elsejétől változik a 
szemétszállítás díja Bal-

kányban. A képviselő-testü-
let döntése alapján az

 Egy fős háztartás, vagy 60 literes ●l

gyűjtőedény esetén 200 forint + áfa,
 Két fős háztartás vagy 80 literes ●l

gyűjtőedény esetén 218 forint + áfa,
 Három, vagy annál több fős háztar-●l

tás, vagy 120 literes gyűjtőedény ese-
tén 255 forint +áfa lesz ürítésenként 
a szemétszállítás díja. 
A közszolgáltatás díja magában 

foglalja a begyűjtés, a szállítás, az 
elhelyezés és ártalmatlanítás dí-
ját, valamint az évi két alkalom-
mal elvégzett lomtalanítás költ-
ségeit. Járatszervezési okok miatt 
a NYÍR-Flop Kft. 2012. január 
elsejétől megváltoztatja a lakos-
sági hulladékszállítás időpontját a 
tanyai településeken. 

Január 1-től az eddigi keddi na-
pok helyett csütörtöki napokon vi-
szik el a szemetet. A belterületen 
változatlanul a szerdai napokon 
történik a szállítás.

„Édes, kedves Mikulás,
köszöntünk most téged,

eljöttél az idén is,
ahogy megígérted.”

Ezekkel a kedves szavakkal kö-
szöntötték december 6-án a jó öreg 
Mikulást a Béke-telepi kisdiákok.

Egész reggel nagy volt az iz-
galom az iskolában. A gyerekek 
minden percben lesték az ablakot. 
„Mikor jön a Mikulás?” – kér-
dezgették szüntelen. Alig lehetett 
kíváncsiságukat csillapítani. A tíz-
órai után, a folyosón összegyűlve, 
közös énekléssel hangolódtunk a 

nagy „vendégfogadásra”. S mikor 
végre megcsillant az a bizonyos pi-
ros ruha és fehér szakáll, megszep-
penve állt a maroknyi gyereksereg. 

Osztályonként külön köszöntöt-
ték a várva-várt Mikulást. Énekkel, 
verssel, furulya dalokkal kedves-
kedtek neki. A nagyszakállú ezután 
néhány kedves mondattal átadta a 
megérdemelt csomagokat. A gye-
rekek fájó szível búcsúztak a ba-
rátságos, kedves Mikulás bácsitól, 
hiszen tudják, csak egy eszten-
dő múlva látják újra. Addig is, jó 
egészséget kívánunk neki!

2011 októberében a becs-
lések szerint a földünkön 

már 7 milliárdan voltunk. 

Igaz, hogy korábban e szám el-
érését csak decemberre jósolták. 
Persze azt is bele kell kalkulálnunk, 
hogy plusz- mínusz pár százmillió 
eltérés lehet. De ez a 7 milliárdos 
szám akkor is óriási, és ahogy 
mondani szokták még túrós gom-
bócból is sok lenne. Még akkor is, 
ha az Index szakértőjének becslése 
szerint földünk megfelelő fejlettsé-
gi szint mellett húsz- harminc mil-
liárdos népességet is elbírna. 

1800 körül lettünk egy milliár-
dan. 1927-ben 2 milliárd, 1960-ban 
3 milliárd, 1975-ben 4 milliárd, 
1987-ben 5 milliárd, 1999-ben 6 
milliárd volt a föld lakossága. Vi-
lágviszonylatban sok gyerek szü-
letik, de nőtt a várható élettartam 
is. A probléma azonban nem eb-
ben található, hanem abban, hogy 
vannak országok, ahol a gazdasági 
fejletlenség, a szegénység és a nagy 
lakosságlétszám egyszerre van je-
len. A legmagasabb termékenységet 
Afrikában és Ázsiában tapasztalhat-
juk, ugyanakkor itt találkozhatunk a 
legmélyebb szegénységgel is. 

Ma a világon körülbelül egy mil-
liárd ember éhezik. Régebben talán 
Kínát és Indiát emlegették legtöbb-
ször elrettentésül e témakörben. 
Igaz, azóta már nagyon sok min-
den megváltozott. 1979-ben Kína 
családpolitikai programot vezetett 
be. (egykepolitika) 1965-ben még 
átlag 6 és fél gyerek született csa-
ládonként. Ez mára másfélre mér-
séklődött. Ha három évtizede nem 
vezetik be a születésszabályozást, 
akkor ma Kínában nem 1,3 milliár-
dan, hanem 1,7 milliárdan élnének. 
Egy ma megszületett kínai gyer-
mek várható élettartama elérheti a 
73 és fél évet. 

A másik hatalmas létszámú or-
szág, India. Jelenleg ott, 1,2 milli-
árd ember él. Az első születésszabá-
lyozási politikát 1952-ben vezetik 
be, mely első volt a világon. Egy 
ilyen korai családtervezési prog-
ram létrehozása mellett is az ENSZ 
szerint 2050-re létszámukat még 
mindig több mint 1,6 milliárd főre 
jósolja. 2030-ra már többen lehet-
nek, mint a Kínaiak. Sterilizációs 
programokat is bevezettek, me-
lyeket elsősorban nőkön végeztek. 
Ezen a gyakorlaton folyamatosan 
próbáltak változtatni, mert a fér-
fiakon végzett műtétek olcsóbbnak 
bizonyultak. Az indiai férfiak ösz-
tönzésére, hogy részt vegyenek a 
műtéteken, 1100 rúpiát ajánlott fel a 
kormány. Ez egy ottani munkás kö-
rülbelül egy heti bére. Az 1970-es 
kényszer sterilizációs programot 
Indira Gandhi és fia vezette be. 
1977-re több mint 8 millió műtétet 
hajtottak végre. Háromszor annyit, 
mint egy évvel korábban. Olyan 
is előfordult, hogy csak az kapott 
lakáshitelt, aki korábban részt vett 
a sterilizációs programban. De az 
is előfordult, hogy az utcai nincste-
leneket fogdosták össze a program 
sikeressége érdekében. 

Nos, ahogy a világ több országá-
ban a népességnövekedés a problé-
ma, nálunk a társadalom elörege-
dése és a népesség rohamos csök-
kenése. Egyre kevesebb gyerek 
születik, aminek hátrányait igazán 
akkor fogjuk érezni, ha a ma gyer-
mekei lesznek a keresőképes kor-
osztály és az ország jelentős részét 
nekik kell majd hordozni vállaikon. 
Mi hiányzik hát ahhoz, hogy több 
gyerek szülessen hazánkban? Sze-
rintem azt a két dolgot, amire leg-
inkább szükségünk van, mindenki 
tudja. Munkahely és kiszámítható, 
előre látható családpolitika. 

Molnár Zoltán

Minden héten lesz 
szemétszállítás

Mikulásünnep Béke-telepen

Hétmilliárdan vagyunk
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 1  Szo  Egyed, Egon
  2  V Rebeka, Dorina
  3  H Hilda
  4  K Rozália
  5  Sze Viktor, Lőrinc
  6  Cs Zakariás
  7  P Regina
  8  Szo Mária, Adrienn
  9  V Ádám
  10  H Nikolett, Hunor
  11  K Teodóra
  12  Sze Mária
  13  Cs Kornél
  14  P Szeréna, Roxána
  15  Szo Enikő, Melitta
  16  V Edit
  17  H Zsófia
  18  K Diána
  19  Sze Vilhelmina
  20  Cs Friderika
  21  P Máté, Mirella
  22  Szo Móric
  23  V Tekla
  24  H Gellért, Mercédesz
  25  K Eufrozina, Kende
  26  Sze Jusztina
  27  Cs Adalbert
  28  P Vencel
  29  Szo Mihály
  30  V Jeromos

Szeptember

 1 Cs Albin
 2 P Lujza
  3  Szo Kornélia
  4  V Kázmér
  5  H Adorján, Adrián
  6  K Leonóra, Inez
  7  Sze Tamás
  8  Cs Zoltán
  9  P Franciska, Fanni
  10  Szo Ildikó
  11  V Szilárd
  12  H Gergely
  13  K Krisztián, Ajtony
  14  Sze Matild
  15  Cs Nemzeti ünnep, Kristóf
  16  P Henrietta
  17  Szo Gertrúd, Patrik
  18  V Sándor, Ede
  19  H József, Bánk
  20  K Klaudia
  21  Sze Benedek
  22  Cs Beáta, Izolda
  23  P Emőke
  24  Szo Gábor
  25 V Irén, Írisz
  26  H Emánuel
  27  K Hajnalka
  28  Sze Gedeon
  29  Cs Auguszta
  30  P Zalán
  31 Szo Árpád

Március
 1 Sze Ignác
  2 Cs Karolina, Aida
  3 P Balázs
  4 Szo Ráhel, Csenge
  5 V Ágota, Ingrid
  6 H Dóra, Dorottya
  7 K Rómeó, Tódor
  8 Sze Aranka
  9 Cs Abigél, Alex
  10 P Elvira
  11 Szo Bertold, Marietta
  12 V Lívia, Lídia
  13 H Ella, Linda
  14 K Bálint, Valentin
  15 Sze Kolos, Georgina
  16 Cs Julianna, Lilla
  17 P Donát
  18 Szo Bernadett
  19 V Zsuzsanna
  20 H Aladár, Álmos
  21 K Eleonóra
  22 Sze Gerzson
  23 Cs Alfréd
  24 P Mátyás, Jázmin
  25 Szo Géza
  26 V Edina
  27 H Ákos, Bátor
  28 K Elemér
 29 Sze Szökőnap

Február
 1 V Újév, Fruzsina
  2 H  Ábel, Gergely
  3 K  Benjamin
  4 Sze Titusz, Leona
  5 Cs Simon, Cézár 
  6 P  Boldizsár, Menyhért
  7 Szo Attila, Ramóna
  8 V Gyöngyvér
  9 H Marcell
  10 K  Melánia
  11 Sze Ágota, Baltazár
  12 Cs Ernő
  13 P Veronika
  14 Szo Bódog, Félix
  15 V Lóránt, Loránd
  16 H Gusztáv
  17 K  Antal, Antónia
  18 Sze Piroska
  19 Cs  Sára, Márió
  20 P Fábián, Sebestyén
  21 Szo Ágnes
  22 V Vince, Artúr
  23 H Zelma, Rajmund
  24 K  Timót, Xénia
  25 Sze Pál
  26 Cs  Vanda, Paula
  27 P Angelika, Angéla
  28 Szo Károly, Karola
  29 V Adél
  30 H Gerda, Martina
  31 K Marcella

Január
 1 V Hugó
  2  H Áron
  3  K Buda, Richárd
  4  Sze Izidor
  5  Cs Vince
  6  P Vilmos, Bíborka
  7  Szo Herman
  8  V Húsvét, Dénes
  9  H Húsvét, Erhard 
  10  K Zsolt
  11  Sze Leó
  12  Cs Gyula
  13  P Ida
  14  Szo Tibor
  15  V Anasztázia, Tas
  16  H Csongor
  17  K Rudolf
  18  Sze Andrea, Ilma
  19  Cs Emma
  20  P Tivadar
  21  Szo Konrád
  22  V Csilla, Noémi
  23  H Béla
  24  K György
  25  Sze Márk
  26  Cs Ervin
  27  P Zita, Mariann
  28  Szo Valéria
  29  V Péter
  30  H Katalin, Kitti

Április
 1  K A munka ünnepe, Fülöp
  2  Sze Zsigmond
  3  Cs Tímea, Irma
  4  P Mónika, Flórián
  5   Szo Györgyi
  6  V Ivett, Frida
  7  H Gizella
  8  K Mihály
  9  Sze Gergely
  10  Cs Ármin, Pálma
  11  P Ferenc
  12  Szo Pongrác
 13  V Szervác, Imola
  14  H Bonifác
  15  K Zsófia
  16  Sze Mózes
  17  Cs Paszkál
  18  P Erik, Alexandra
  19  Szo Ivó, Milán
 20  V Bernát, Felícia
  21  H Konstantin
  22  K Júlia, Rita
  23  Sze Dezső
  24  Cs Eszter
  25  P Orbán
  26  Szo Fülöp, Evelin
  27  V Pünkösd, Hella
  28  H Pünkösd, Emil
  29  K Magdolna
  30  Sze Janka
  31  Cs Angéla

Május

  1  P Tünde
  2  Szo Kármen, Anita
  3  V Klotild
  4  H Bulcsú
  5  K Fatime
  6  Sze Norbert, Cintia
  7  Cs Róbert
  8  P Medárd
  9  Szo Félix
  10  V Margit, Gréta
  11  H Barnabás
  12  K Villő
  13  Sze Antal, Anett
  14  Cs Vazul
  15  P Jolán, Vid
  16  Szo Jusztin
  17  V Laura, Alida
  18  H Arnold, Levente
  19  K Gyárfás
  20  Sze Rafael
  21  Cs Alajos, Leila
  22  P Paulina
  23  Szo Zoltán, Szidónia
  24  V Iván
  25  H Vilmos, Viola
  26  K János, Pál
  27  Sze László
  28  Cs Levente, Irén
  29  P Péter, Pál
  30  Szo Pál

Június Június
  1  V Annamária, Tihamér
  2  H Ottó
  3  K Kornél, Soma
  4  Sze Ulrik
  5  Cs Emese, Sarolta
  6  P Csaba
  7  Szo Apollónia
  8  V Ellák
  9  H Lukrécia
  10  K Amália
  11  Sze Nóra, Lili
  12  Cs Izabella, Dalma
  13  P Jenő
  14  Szo Örs, Stella
  15  V Henrik, Roland
  16  H Valter
  17  K Endre, Elek
  18  Sze Frigyes
  19  Cs Emília
  20  P Illés
  21  Szo Daniella, Dániel
  22  V Magdolna
  23  H Lenke
  24  K Kinga, Kincső
  25  Sze Kristóf, Jakab
  26  Cs Anna, Anikó
  27  P Olga, Liliána
  28  Szo Szabolcs
  29  V Márta, Flóra
  30  H Judit, Xénia
  31  K Oszkár

Július

  1  Sze Boglárka
  2  Cs Lehel
  3  P Hermina
  4  Szo Domonkos, Dominika
  5  V Krisztina
  6  H Berta, Bettina
  7  K Ibolya
  8  Sze László
  9  Cs Emőd
  10  P Lőrinc
  11  Szo Zsuzsanna, Tiborc
  12  V Klára
  13  H Ipoly
  14  K Marcell
  15  Sze Mária
  16  Cs Ábrahám
  17  P Jácint
  18  Szo Ilona
  19  V Huba
  20  H Az államal. ü., István
  21  K Sámuel, Hajna
  22  Sze Menyhért, Mirjam
  23  Cs Bence 
  24  P Bertalan
  25  Szo Lajos, Patrícia
  26  V Izsó
  27  H Gáspár
  28  K Ágoston
  29  Sze Beatrix, Erna
  30  Cs Rózsa
  31  P Erika, Bella

Augusztus
   1  H Malvin
  2  K Petra
  3  Sze Helga
  4  Cs Ferenc
  5  P Aurél
  6  Szo Brúnó, Renáta
  7  V Amália
  8  H Koppány
  9  K Dénes
  10 Sze Gedeon
  11  Cs Brigitta, Gitta
  12  P Miksa
  13  Szo Kálmán, Ede
  14  V Helén
  15  H Teréz
  16  K Gál
  17  Sze Hedvig
  18  Cs Lukács
  19  P Nándor
  20  Szo Vendel
  21  V Orsolya
  22  H Előd
  23  K Nemzeti ünnep, Gyöngyi
  24  Sze Salamon
  25  Cs Blanka, Bianka
  26  P Dömötör
  27  Szo Szabina
  28  V Simon, Szimonetta
  29  H Nárcisz
  30  K Alfonz
  31  Sze Farkas

Október
  1  Cs Mindenszentek, Marianna
  2  P Achilles
  3  Szo Győző
  4  V Károly
  5  H Imre
  6  K Lénárd
  7  Sze Rezső
  8  Cs Zsombor
  9  P Tivadar
  10  Szo Réka
  11  V Márton
  12  H Jónás, Renátó
  13  K Szilvia
  14  Sze Aliz
  15  Cs Albert, Lipót
  16  P Ödön
  17  Szo Hortenzia, Gergő
  18  V Jenő
  19  H Erzsébet, Zsóka
  20  K Jolán
  21  Sze Olivér
  22  Cs Cecília
  23  P Kelemen, Klementina
  24  Szo Emma
  25  V Katalin
  26  H Virág
  27  K Virgil
  28  Sze Stefánia
  29  Cs Taksony
  30  P András, Andor

November
  1  Szo Elza
  2  V Melinda, Vivien
  3  H Ferenc, Olívia
  4  K Borbála, Barbara
  5  Sze Vilma
  6  Cs Miklós
  7  P Ambrus
  8  Szo Mária
  9  V Natália
  10  H Judit
  11  K Árpád
  12  Sze Gabriella
  13  Cs Luca, Otília
  14  P Szilárda
  15  Szo Valér
  16  V Etelka, Aletta
  17  H Lázár, Olimpia
  18  K Auguszta
  19  Sze Viola
  20  Cs Teofil
  21  P Tamás
  22  Szo Zénó
  23  V Viktória
  24  H Ádám, Éva
  25  K Karácsony, Eugénia
  26  Sze Karácsony, István
  27  Cs János
  28  P Kamilla
  29  Szo Tamás, Tamara
  30  V Dávid
  31  H Szilveszter

December

A mentőállomás korszerű műszerekkel ellátott mentőautója Játékosan tanulnak a cibakpusztai óvodában

Korszerű taneszközökkel felszerelt iskola Városunk egészségügyi központja

Az új iskola sportpályái

Karácsonyi díszben a szökőkút Balkányi betlehemes

Óvodások tánca a városnapon Egy látványos pillanat a városnapról

Balkányi Beszélő 2012



rült megőrizi fizetőképességünket.  
Mindenki időben megkapja a fize-
tését, időben tudjuk utalni a szo-
ciális ellátásokat. Nem kell attól 
tartanunk, hogy kikapcsolják az 
áramot, a gázt, vagy hogy nincs 
nyersanyag a főzéshez.  

A beruházásokról szólva el-
mondta: 2011-ben finanszírozási 
gondokat okozott, hogy pályáza-
ti pénzeink nehézkesen érkeztek 
meg, sajnos még ma is vannak 
olyan régebbi pályázataink, ame-
lyeknek az elszámolása már meg-
történt, de a pénzügyi kifizetés 
még nem. 

A 2007-2013-as évek uniós fej-
lesztéseivel kapcsolatos tervezés 
elhibázottnak minősült. Az akkori 
Szocialista Kormány nem készí-
tette fel az önkormányzatokat arra, 
hogyan kell és hogyan érdemes 
pályázatot beadni és lehívni. Nem 
vizsgálta senki, hogy a beadott 
pályázathoz valóban meg van-e a 
fedezet, a saját erő, és miből fogja 
az önkormányzat előre kifizetni 
a számlákat. Balkány Városa is 
ebbe a pénzügyi csapdába került, 
amelynek megoldása a ma és a 
jövő feladata is. Én a kis lépések 
politikájával értek egyet. 

Meg kell vizsgálni, hogy az adott 
projekt mennyibe kerül az önkor-
mányzatnak és milyen az uniós 
finanszírozása. Nem vagyok híve 
az olyan pályázatoknak, ahová az 
önkormányzatnak 30-40 % önerőt 
kell biztosítania. Ezért csak olyan 
pályázatokat nyújtunk be, amelye-
ket az önkormányzat pénzügyileg 
finanszírozni tud.   

Még ebben az évben beadásra 
kerül a KEOP 7.1.0/11. Derogációs 
vízi-közmű projektek előkészítése 
című pályázat 5,9 millió forint ér-
tékben, amelyet 85%-ban az Unió, 
15%-ban a  Magyar Állam finan-
szíroz. Ez az első lépés a KEOP 
1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javító 
Program pályázatnak, amely remé-
nyeink szerint megoldhatja a tanyai 
települések ivóvíz problémáit. 

Pályázatot adtunk be a tanyás 
térségek külterületi földutjainak 
karbantartását, felújítását segí-
tő gépek, eszközök beszerzésére 
30 187 500 Ft értékben. 

A pályázat reményeink szerint 
lehetőséget nyújt majd 

MTZ 952.3 traktor, ●l

Humor T-16 pótkocsi, ●l

homokrakodó, ●l

fű és bozótnyíró gép,●l

árokásó-rakodó, ●l

 mechanikusan állítható tolólap ●l

beszerzésére.

2012-ben várhatóan kiírásra ke-
rülő pályázatok 

– KEOP kiírások várhatóan első-
sorban megújuló energia és ener-

giahatékonyság ösztönzésére lesz-
nek átcsoportosítva.

– Város-rehabilitációs pályáza-
tok (amelyben a Gencsy kastély 
is pályázható lenne) ha lesznek, 
csak szociális területre koncent-
rálódnak majd. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az elő-
terjesztést megvitatni és az abban 
foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 
A képviselő-testület 2011. évi tevé-
kenységéről, a 2012. évi tervekről 
szóló beszámolót elfogadta. 

Elsőnek 
Ladó Já-
nosné kért 
szót. Azt 
k é r d e z t e : 
miért nem 
f ize the t ik 
csekken a 
szemétszál-
lítási díjat? 

A polgármester azt válaszolta: a 
NYÍR-Flop Kft szállítja a szeme-
tet, nem az önkormányzat szedi 
be a pénzt, így az önkormány-
zatnak nincs módja a díjbeszedés 
módszerén változtatni. Elmondta: 
a jövő évre még érvényes szer-
ződése van az önkormányzatnak 
a NYÍR-Flop-pal, de utána meg-
próbálnak egy olyan szolgáltatóval 
szerződni, amelyik olcsóbb és jobb 
szolgáltatást végez. Nincs olyan 
eszköz a kezünkben, amivel ösz-
tönöznénk, vagy kényszerítenénk a 
NYÍR-Flop Kft-t. 

Jendrek 
János Per-
kedpusztá-
ról azt tette 
szóvá, hogy 
az ivóvíz-
problémák 
még min-
dig gondot 
okoznak, s 

kérte, legalább nappal legyen meg-
felelő az ellátás.  

Pálosi László azt válaszolta: 
nem csak Perkedpusztán gond az 
ivóvíz. Sajnos mind az abapusztai, 
mind a perkedpusztai vízműtelep 
nagyon kis kapacitású, és szinte 
állandóan fertőtleníteni kell ahhoz, 
hogy a vizet egyáltalán a rend-
szerbe lehessen engedni. Az ön-
kormányzat beadta a pályázatot az 
ivóvízminőség-javító programra, 
reményein szerint száz százalékos 
támogatást nyer Balkány, s ha de-
cemberben elbírálják, 2012 tava-
szán elkezdődhet a tervezés, s év 
végén vagy 2013 tavaszán elkez-
dődhet a kivitelezése. A balkányi 
vízműtelepről viszik majd ki a vi-
zet Perkedpusztára és Abapusztára, 
s remélhetőleg Nagymogyorós és 
Budalapos lakói is ugyanebből az 
ivóvízből kapnak majd. 

Diczkó Attila az abapusztai iha-

tatlan ivóvíz 
miatt kérte 
a város ve-
zetőinek se-
gítségét. 

Neki is 
azt vála-
szolta Pá-
losi László, 
amit Jend-

rek Jánosnak, hiszen a két tanyai 
település ivóvízgondjait egyszerre 
oldja meg a tavasszal kezdődő ivó-
víz-beruházás.  

Barnucz 
Gábor ar-
ról beszélt, 
hogy nála a 
főmérő órán 
82 köbmé-
ter víz jött 
be, az al-
mérő órán 
meg 74 

köbméter. Kifizette a főmérő óra 
után a vízdíjat, a szennyvizet csak 
az almérő óra után kellett volna 
kifizetni, de három éven keresz-
tül kifizettették vele a főmérő óra 
szerinti vízdíjat. Most perben van 
a vízüggyel

A polgármester megismételte, 
nem magánügyekről, hanem köz-
ügyekről szóló kérdéseket vár. A 
személyes ügyekben a Polgármes-
teri Hivatalban kaphatnak érdemi 
választ, illetve ott lehet panasszal 
élni, reklamálni. 

Szilágyi 
Mihály azt 
k é r d e z t e , 
miért van 
mindig zár-
va a Kállói 
úti temető, 
miért nem 
vezetik be 
oda a vizet, 

vagy engedik be a vizet szállító 
autókat, hogy ápolni lehessen a 
sírokat. 

Pálosi László azt mondta: úgy 
tudja, a Kállai utcai temető kiska-
puja mindig nyitva van. A halottak 
iránti tiszteletből nem illik kocsival 
közlekedni a sírok között. A vizet 
már nem vezetik be, mert a régi te-
metők előbb-utóbb megszűnnek. 

M e z ő 
Sándor kér-
dése az volt: 
miért szűnt 
meg az Ok-
mányiroda, 
miért kell 
Nagykálló-
ba menni, 
sorszámot 

kérni, várakozni? Kérte, hogy a 
sepregetés ne csak az iskolától a 
CBA-ig tartson, hanem azok előtt 
a házak előtt is, akik már nem 
tudják maguk előtt elseperni a ha-

vat, vagy a füvet levágni. Pálosi 
László elmondta: Három olyan cég 
van Balkányban, amelyik szociális 
tevékenységet folytat. Elég nagy 
számban és elég széles körűen ellát-
ják azokat a balkányiakat, akik va-
lamilyen gondozásra szorulnak. Ha 
mégis van olyan, aki az ellátásból 
kimaradt – mert a szolgáltatás az 
említett tevékenységre is vonatko-
zik – Szőke Attilával, a SZOGOK 
vezetőjével meglévő jó kapcsolat 
alapján segítséget nyújt ebben.  

Az Okmányiroda ügyéről azt 
mondta: – Az önkormányzatnak 
van kötelező és van nem kötelező 
feladata. A kötelezők között van 
az oktatás, a nevelés, a családse-
gítés, a szociális ellátás, az orvosi 
ellátás. A nem kötelező feladatok 
között az egyik az Okmányiroda. 
A 2006-os vezetés olyan szerző-
dést kötött Nagykállóval, hogy al-
okmányiroda nyílhasson  Balkány-
ban. A szerződés szerint Balkány 
minden költséget átvállal, és senki 
nem nézte, ez a költség mennyi. 
Míg magas volt a normatíva, az Ok-
mányiroda működtetése nem volt 
problémás. 2007-ben és 2008-ban 
már nem fizették az Okmányiro-
da működéséhez a hozzájárulást. 
Amikor polgármester lettem, az el-
sők között harcoltam azért, hogy itt 
gépjármű-ügyintézés legyen, s ez 
a szolgáltatás ismét beindult. De 
az Okmányiroda működtetése 10 
millió Ft. Akkor, amikor a kötelező 
feladatokra, az oktatásra, a szociá-
lis ellátásra, az orvosi ellátásra alig 
van pénzünk, amikor azt kell nézni, 
hogy a dolgozókat ki tudjuk-e fi-
zetni, meg azt, nehogy kikapcsol-
ják a gázt, akkor úgy gondolom, 
nem a nem kötelező feladatokat 
kell finanszírozni. Úgy gondolom, 
kell Okmányiroda, de nem mind-
egy mennyiért. Képviselőtársaim 
tudják, hogy személyes közbejárá-
somra nem szüntették meg március 
óta az Okmányirodát. A napokban, 
míg kórházban voltam, a nagykállói 
képviselőtestület úgy döntött, hogy 
bezárja az Okmányirodát. Mikor 
hazajöttem, rendkívüli ülést tartott a 
képviselő-testületünk, itt volt Nagy-
kálló város jegyzője, akivel sikerült 
olyan kompromisszumos megoldást 
találni, ami reményt ad rá, hogy 
2012 januártól ismét működhet az 
okmányiroda. Azt nem mondom, 
hogy minden dolgozó megmarad-
hat, hogy minden nap lesz ügyinté-
zés, de valamilyen szinten lesz Bal-
kányban is ügyintézés és nem kell a 
balkányiaknak személyi igazolvány 
vagy útlevélügyekben Nagykállóba 
utazni. Ez még az idei év megoldan-
dó feladata lesz és én bízom benne, 
hogy meg is tudjuk ezt oldani. 

Több kérdés, hozzászólás nem 
lévén, Pálosi László megköszönte 
a részvételt, az érdeklődést és be-
zárta a közmeghallgatást. 

2011.december 15-én nagyon 
kedves vendég érkezett a balká-
nyi Szent Jácint Görögkatolikus 
és a Barackvirág Óvodába.

A nyírmeggyesi NEEKA ala-
pítvány segítségével Hollandiá-
ból ellátogatott hozzánk a MIKU-
LÁS. Csomagokkal és játékokkal 
kedveskedtek, mosolyt és örömöt 
varázsoltak óvodásaink arcára.

Az újságon keresztül is köszö-
netet mondunk Rácz Ferencnek a 
NEEKA Alapítvány Elnökének, 
Valu Tibornak és feleségének és 
a többi segítőnek, akik lehető-
vé tették, hogy a gyerekek igazi 
meglepetésben részesüljenek.

Köszönjük szépen!
Madura Lászlóné és Juhász Imréné 

óvodapedagógusok

Január elsejétől változik a 
szemétszállítás díja Bal-

kányban. A képviselő-testü-
let döntése alapján az

 Egy fős háztartás, vagy 60 literes ●l

gyűjtőedény esetén 200 forint + áfa,
 Két fős háztartás vagy 80 literes ●l

gyűjtőedény esetén 218 forint + áfa,
 Három, vagy annál több fős háztar-●l

tás, vagy 120 literes gyűjtőedény ese-
tén 255 forint +áfa lesz ürítésenként 
a szemétszállítás díja. 
A közszolgáltatás díja magában 

foglalja a begyűjtés, a szállítás, az 
elhelyezés és ártalmatlanítás dí-
ját, valamint az évi két alkalom-
mal elvégzett lomtalanítás költ-
ségeit. Járatszervezési okok miatt 
a NYÍR-Flop Kft. 2012. január 
elsejétől megváltoztatja a lakos-
sági hulladékszállítás időpontját a 
tanyai településeken. 

Január 1-től az eddigi keddi na-
pok helyett csütörtöki napokon vi-
szik el a szemetet. A belterületen 
változatlanul a szerdai napokon 
történik a szállítás.

„Édes, kedves Mikulás,
köszöntünk most téged,

eljöttél az idén is,
ahogy megígérted.”

Ezekkel a kedves szavakkal kö-
szöntötték december 6-án a jó öreg 
Mikulást a Béke-telepi kisdiákok.

Egész reggel nagy volt az iz-
galom az iskolában. A gyerekek 
minden percben lesték az ablakot. 
„Mikor jön a Mikulás?” – kér-
dezgették szüntelen. Alig lehetett 
kíváncsiságukat csillapítani. A tíz-
órai után, a folyosón összegyűlve, 
közös énekléssel hangolódtunk a 

nagy „vendégfogadásra”. S mikor 
végre megcsillant az a bizonyos pi-
ros ruha és fehér szakáll, megszep-
penve állt a maroknyi gyereksereg. 

Osztályonként külön köszöntöt-
ték a várva-várt Mikulást. Énekkel, 
verssel, furulya dalokkal kedves-
kedtek neki. A nagyszakállú ezután 
néhány kedves mondattal átadta a 
megérdemelt csomagokat. A gye-
rekek fájó szível búcsúztak a ba-
rátságos, kedves Mikulás bácsitól, 
hiszen tudják, csak egy eszten-
dő múlva látják újra. Addig is, jó 
egészséget kívánunk neki!

2011 októberében a becs-
lések szerint a földünkön 

már 7 milliárdan voltunk. 

Igaz, hogy korábban e szám el-
érését csak decemberre jósolták. 
Persze azt is bele kell kalkulálnunk, 
hogy plusz- mínusz pár százmillió 
eltérés lehet. De ez a 7 milliárdos 
szám akkor is óriási, és ahogy 
mondani szokták még túrós gom-
bócból is sok lenne. Még akkor is, 
ha az Index szakértőjének becslése 
szerint földünk megfelelő fejlettsé-
gi szint mellett húsz- harminc mil-
liárdos népességet is elbírna. 

1800 körül lettünk egy milliár-
dan. 1927-ben 2 milliárd, 1960-ban 
3 milliárd, 1975-ben 4 milliárd, 
1987-ben 5 milliárd, 1999-ben 6 
milliárd volt a föld lakossága. Vi-
lágviszonylatban sok gyerek szü-
letik, de nőtt a várható élettartam 
is. A probléma azonban nem eb-
ben található, hanem abban, hogy 
vannak országok, ahol a gazdasági 
fejletlenség, a szegénység és a nagy 
lakosságlétszám egyszerre van je-
len. A legmagasabb termékenységet 
Afrikában és Ázsiában tapasztalhat-
juk, ugyanakkor itt találkozhatunk a 
legmélyebb szegénységgel is. 

Ma a világon körülbelül egy mil-
liárd ember éhezik. Régebben talán 
Kínát és Indiát emlegették legtöbb-
ször elrettentésül e témakörben. 
Igaz, azóta már nagyon sok min-
den megváltozott. 1979-ben Kína 
családpolitikai programot vezetett 
be. (egykepolitika) 1965-ben még 
átlag 6 és fél gyerek született csa-
ládonként. Ez mára másfélre mér-
séklődött. Ha három évtizede nem 
vezetik be a születésszabályozást, 
akkor ma Kínában nem 1,3 milliár-
dan, hanem 1,7 milliárdan élnének. 
Egy ma megszületett kínai gyer-
mek várható élettartama elérheti a 
73 és fél évet. 

A másik hatalmas létszámú or-
szág, India. Jelenleg ott, 1,2 milli-
árd ember él. Az első születésszabá-
lyozási politikát 1952-ben vezetik 
be, mely első volt a világon. Egy 
ilyen korai családtervezési prog-
ram létrehozása mellett is az ENSZ 
szerint 2050-re létszámukat még 
mindig több mint 1,6 milliárd főre 
jósolja. 2030-ra már többen lehet-
nek, mint a Kínaiak. Sterilizációs 
programokat is bevezettek, me-
lyeket elsősorban nőkön végeztek. 
Ezen a gyakorlaton folyamatosan 
próbáltak változtatni, mert a fér-
fiakon végzett műtétek olcsóbbnak 
bizonyultak. Az indiai férfiak ösz-
tönzésére, hogy részt vegyenek a 
műtéteken, 1100 rúpiát ajánlott fel a 
kormány. Ez egy ottani munkás kö-
rülbelül egy heti bére. Az 1970-es 
kényszer sterilizációs programot 
Indira Gandhi és fia vezette be. 
1977-re több mint 8 millió műtétet 
hajtottak végre. Háromszor annyit, 
mint egy évvel korábban. Olyan 
is előfordult, hogy csak az kapott 
lakáshitelt, aki korábban részt vett 
a sterilizációs programban. De az 
is előfordult, hogy az utcai nincste-
leneket fogdosták össze a program 
sikeressége érdekében. 

Nos, ahogy a világ több országá-
ban a népességnövekedés a problé-
ma, nálunk a társadalom elörege-
dése és a népesség rohamos csök-
kenése. Egyre kevesebb gyerek 
születik, aminek hátrányait igazán 
akkor fogjuk érezni, ha a ma gyer-
mekei lesznek a keresőképes kor-
osztály és az ország jelentős részét 
nekik kell majd hordozni vállaikon. 
Mi hiányzik hát ahhoz, hogy több 
gyerek szülessen hazánkban? Sze-
rintem azt a két dolgot, amire leg-
inkább szükségünk van, mindenki 
tudja. Munkahely és kiszámítható, 
előre látható családpolitika. 

Molnár Zoltán

Minden héten lesz 
szemétszállítás

Mikulásünnep Béke-telepen

Hétmilliárdan vagyunk
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Folytatás az 1. oldalról.

Elmondta: nincs mindig minden-
ben teljes egyetértés, s kritikaként 
megemlítette: egy-egy döntéshoza-
talnál a kisebbségben maradt kép-
viselők nehezen, vagy egyáltalán 
nem tudnak azonosulni a többség 
véleményével. 

Ezután arról szólt, hogy Ma-
gyarországon ma sem a közpénzzel 
gazdálkodóknak, sem az állampol-
gároknak nem könnyű az élete. A 
pénzszűke átalakítja a magyar va-
lóságot. Az emberek most érzéke-
lik egyre mélyebben a valóságnak 
a személyes életükre, környezetük-
re gyakorolt hatását. 

Azok, akik lépést tartanak a vi-
lágban, az országban zajló folya-
matokkal, híreket hallgatnak, új-
ságot olvasnak, azt láthatják, hogy 
nagy változások mennek végbe.  
Azt kell tapasztalnunk, hogy fel-
épülőben van egy olyan új rend-
szer, amelyben önmagunkért kell 
felelnünk és nem az Állam felel 
értünk. 

A pénzügyi válság rádöbbentett 
mindenkit arra, hogy nem élhetünk 
hitelekből, a jövőnket nem épít-
hetjük hitelekre, és arra is, hogy 
nem fogyaszthatunk többet, mint 
amennyit megtermeltünk. Persze 
mindenkinek van rá magyaráza-
ta, hogyan is kerülhettünk ilyen 
helyzetbe. Azonban úgy gondo-
lom, hogy a másikra mutogatás 
helyett mindenkinek meg kelle-
ne vizsgálnia a saját lelkiismeretét 
is.  Nincs-e neki is egy kis része 
abban, hogy most az ország is ne-
héz helyzetbe került? Nem biztos, 
hogy mindig mindenben rajtunk 
kívülálló okokat kell keresni. 

El kellene gondolkodni az aláb-
biakon is: 

 Befizette-e rendesen a rá kirótt ●l

adókat?
 Nem vett igénybe támogatást ●l

úgy, hogy nem is lett volna rá 
jogosult? 
 Biztos, hogy mindig megfelelt ●l

azoknak a feltételeknek, amik a 

szociális támogatáshoz kellet-
tek, vagy néha trükközött, hogy 
megkapja? 
Persze, biztosan úgy gondolják, 

hogy „hát az nem volt nagy ösz-
szeg”, de azt mondják, hogy „a sok 
kicsi, azért nagyon sokra megy”.

El kell egyszer gondolkodni 
azon, hogy tettünk-e annyit a kö-
zösbe, mint amennyit ki szeret-
nénk venni belőle?  Nem felelős-e 
az, aki úgy lett milliárdos, hogy a 
közvagyonhoz jóval annak valós 
értéke alatt tudott hozzájutni? 

Azonban én optimista vagyok. 
Hinni kell abban, hogy a siker tő-
lünk is függ, és vállalnunk kell azt 
a munkát, ami a siker eléréséhez 
szükséges. 

Úgy gondolom, hogy Balkány-
ban az elmúlt időszakban sok si-
kert értünk el, még ha ez nem 
is látványos.  Azonban azt mon-
dom, hogy nagyon nagy siker az, 
hogy Balkány talpon tudott ma-
radni, a pénzügyi stabilitását meg 
tudta őrizni. Nem szünetelnek a 
közszolgáltatások, a gyerekek ét-
keztetéséről tudunk gondoskod-
ni, a fizetéseket mindig idejében 
ki tudjuk fizetni. Nem mondom, 
hogy nem táncoltunk borotvaélen, 
és nem voltak álmatlan éjszakáim 
amiatt, hogy hogyan tovább hol-
nap? De, tiszta lelkiismerettel állok 
itt most Önök előtt, és mondom a 
pénzügyi helyzetünk stabil, és a 
takarékos gazdálkodás, az átszer-
vezések meghozták és meghozzák 
a várt eredményt.     

A Szocialista Kormány 2010-ben 
120 milliárdot vont ki az önkor-
mányzati szektorból. A 2011. évi 
költségvetés készítésekor már lát-
szott, hogy az új Kormány a gaz-
dasági válság és az örökölt nagy 
államadósság miatt az önkormány-
zati támogatást nem tudja emelni, 
a normatívákat semmiképpen nem 
emeli. Ez azt jelentette, hogy vagy 
azonnal csökkentjük a költségeket, 
vagy működési hitelt kell felven-
nünk. 

Az első lépés a GEI megszün-

tetése, átszervezése volt. Sajnos 
már majdnem későn, mert addig 
35 millió kifizetetlen számlát hal-
mozott fel. A rendszer továbbra 
is működőképes maradt, a takarí-
tás, a karbantartás átszerveződött, 
valamint a konyha nyereségét is 
sikerült biztosítani. A 35 millió fo-
rintos kifizetetlen számla azonban 
komoly likviditási gondokat oko-
zott 2011-ben. 

A GEI megszüntetésével sikerült 
központosítani a beszerzéseket is, 
amelyek további költségcsökken-
téssel jártak. A következő lépés a 
Szabolcs Vezér Oktatási Központ 
átszervezése volt. 

Elsősorban a Béke-telepi iskola 
5-8. osztályának központi integrá-
lása osztotta meg a képviselőket 
és a lakosságot egyaránt. Úgy gon-
dolom, hogy az akkori ellenzők is 
megnyugodtak. A Béke-telepen to-
vábbra is megmaradt az iskola.

A balkányi tanári kart sikerült 
megtartani. Az 5-8. osztályosok 
felkészült tanárok vezetésével foly-
tatják tanulmányaikat egy korsze-
rű, modern, mindennel felszerelt 
iskolában. Igen, való igaz, hogy 
mind a két átszervezés érdeksérel-
mekkel, elbocsátásokkal járt. Ezek 
a lépések nem voltak népszerű in-
tézkedések, de meg kellett lépni a 
gyereklétszám-csökkenés, a pénz-
ügyi helyzet stabilitása miatt. 

Az Óvoda Ságvári úti, Cibak-
pusztai és Abapusztai telepének 
a  Görög Katolikus Egyház szá-
mára a működtetési jog átadása 
is megosztottságot eredményezett. 
Bebizonyosodott, hogy a verseny-
helyzet mindkét óvodának jót tett. 
A szülőknek megmaradt a válasz-
tási lehetőség. Aki nem szerette 
volna az egyházi neveltetést, an-
nak megmaradt továbbra is az ön-
kormányzati óvoda. A munkajogi 
megállapodással minden dolgozót 
sikerült megtartani!

2012. január 1-től a Református 
Egyház működteti majd a Balká-
nyi Szociális és Gondozási Köz-
pontot. A dolgozók itt is átvételre 

kerülnek, vagyis munkahely nem 
szűnik meg. Sőt, reményeim sze-
rint csak tovább bővül. Mindkét 
esetben a tulajdonjog az önkor-
mányzatnál maradt, csak működ-
tetésre adtuk át az intézményeket. 
Sikerült megőrizni a dolgozóknak 
a munkahelyüket, valamint az egy-
házi normatíva lehetővé teszi a 
pénzügyi-gazdasági biztonságot. 

Az átszervezések 2011-ben nem 
eredményeztek nagy megtakarítást, 
de 2012-ben már konkrét számok-
ról beszélünk majd.  A 2011-es 
évben a működőképesség megőr-
zése szempontjából  71 172 000 Ft, 
amelyet az úgynevezett ÖNHIKI-s 
pályázaton nyertünk, nagy segítsé-
get jelentett. Engedjék meg, hogy 
külön megköszönjem dr. Budai 
Gyulának, országgyűlési képvise-
lőnknek a sikeres lobbi tevékeny-
ségét. Sikeresnek mondható az Is-
kolatej Program, amelyet 2011-ben 
újraélesztettünk. 

Eredményesen pályáztunk a 
Nyári Gyermek Étkeztetésre. 539 
gyermek 55 napra 10 968 650 Ft 
értékben kapott, elsősorban fel-
melegíthető konzervet. Szorosabb 
a kapcsolatunk a Magyar Élelmi-
szerbankkal, amelynek segítségé-
vel minden évben, így 2011-ben is 
több élelmiszert tudtunk szétosz-
tani a rászorulók között. Teljesen 
újjászerveződött a közfoglalkozta-
tás. Minden szociális segélyben ré-
szesülő személyt sikerült munkára 
ösztönözni. 13 fő 8 órás, 18 fő 6 
órás, és 410 fő 4 órás időkeretben 
dogozott, illetve dolgozik 2011. 
december 31-ig. Jövőre indul a 
START Munka Program, amelyre 
Balkány is pályázik. 

Ebben a programban konkrét 
feladatok lesznek meghatározva  
napi 8 órás időkeretben:

 Belvízelvező árok felújítás;●l

 Illegális szeméttelep felszámo-●l

lás;
 valamint a dűlőutak tisztítása, ●l

karbantartása.  
Összességében elmondhatjuk, 

hogy a gondok  ellenére  sike-

A válság jelentősen átalakítot-
ta a lakásfinanszírozási lehetősé-
geket hazánkban. Azok számára 
is felértékelődött az önerő sze-
repe, akik banki hitelt akarnak 
igénybe venni az otthonterem-
téshez. Bár sokféle megtakarítási 
forma létezik, amelynek segítsé-
gével gyarapítható a kezdőtőke 
a felhalmozás során, érdemes 
kimondottan a lakáscélokat szol-
gáló előtakarékossági formát vá-
lasztani. 

Magyarországon a lakosság 
12%-ának van lakás-előtakarékos-
sági számlája az OTP Öngondos-
kodási Index eredményei szerint. 
Minek köszönhető, hogy ennyire 
elterjedt a lakás-takarékpénztári 
megtakarítás? – Bodnár Ferencnét, 
az OTP Bank balkányi fiókjának 
vezetőjét kérdeztük.

A lakástakarékpénztár olyan 
megtakarítási forma, amellyel la-
káscéljainkat tudjuk finanszírozni 
úgy, hogy az vállalható és előre 
kiszámítható teherviselést jelent-
sen a család számára. Ráadásul 
egyszerre kínál biztonságot, magas 
hozamot és kedvező hitellehető-
séget. A pénztári megtakarítások 
és a hozzá kapcsolódó hitel pedig 
rendkívül rugalmasan, szinte va-
lamennyi lakáshoz kapcsolódó cél 
megvalósítására felhasználható.

A legtöbb estben választani kell 
a biztonság és a magas hozam 
között.  Hogyan garantálja eze-
ket egyszerre ez a konstrukció?

A Lakástakarékpénztár állami 
támogatással segít a lakáscélok 
megvalósításában. Ennek mértéke 
a befizetett összeg 30%-a, de ma-
ximum évi 72 ezer forint. A biztos 
gyarapodást törvény is garantálja: e 
szerint a megkötött szerződéseknél 
az állami támogatás, és a  kamatok 
mértéke a megtakarítási idő alatt 
nem változtatható. A kamat és az 
állami támogatás révén – a válasz-
tott konstrukciótól és a befizetett 

összegtől függően – az éves hozam 
a 14,28%-ot is elérheti. Ráadásul a 
hozam kamatadó-mentes.

Eddig megtakarításról beszél-
tünk. Hol kapcsolható ehhez a 
konstrukcióhoz hitel?

A megtakarítási időszakot kö-
vetően a számlatulajdonos – hitel-
képessége esetén – automatiku-
san igénybe veheti azt a rendkívül 
kedvező kamatozású forint alapú 
lakáskölcsönt, amelynek mértékét 
már a számlanyitáskor előre rög-
zítjük. Persze dönthet úgy is, hogy 
e nélkül használja fel az össze-
gyűjtött összeget lakáscéljai meg-
valósítására. 

Mekkora összeg jöhet így ösz-
sze?

Ez a választott konstrukciótól, 
megtakarítási időtől és befizetett 
összegtől függ. A szerződéses ösz-
szeg maximuma – a megtakarí-
tással és a kedvezményes hitellel 
együtt – több mint 8 millió forint.  
Mivel akár több családtag nevére 
is nyitható számla, egy négytagú 
család akár 32 millió forinttal gaz-
dálkodhat a felhalmozási időszak 
végén.

Mire használható fel a felhalmo-
zott tőke és a hozzá kapcsolódó 
hitel?

A lakástakarékpénztári forráso-
kat rendkívül széles körűen lehet 
felhasználni: nem csak lakóin-
gatlan, vagy lakótelek vásárlásá-
ra, hanem közműépítésre, a lakás 
bővítésére, felújítására és szinte 
minden beépített berendezés – pl. 
konyhabútor, beépített szekrények, 
tűzhely, légkondicionáló berende-
zés – finanszírozására. Ráadásul a 
szerződéses összeg a közeli hozzá-
tartozó lakáscéljaira is fordítható.

A tájékoztatás nem teljeskörű, 
részletes információk és a termé-
kek szabályai a www.otplakasta-
karek.hu oldalon érhetőek el.

2011. május 26. sorsdöntő 
napot jelentett Balkányban 

egy család életében. Boros 
János, Balkány, Abapusz-
ta 83. szám alatti lakos, egy 
iparkodó, életvidám fiú bolt-
ba indult, de sajnos nem ért 
haza. 

Út közben súlyos motorbalese-
tet szenvedett. Olyan súlyos fej-
sérülése lett, hogy az orvosok azt 
mondták, nagyon kevés az esély, 
hogy túléli. De János túlélte, és 
élni akar, tudja, hogy csak Ő van 
az édesanyának. A baleset napjától 
gyökeresen megváltozott az életük. 
János több életmentő műtéten esett 
át, az édesanya mindennap ott volt 
mellette a Jósa András kórházban. 
Jelenleg éberkómában van, állapota 
stabilizálódott. 2011. október 28. 
napján a kórházból hazakerült, de 
azóta további műtétekre került sor.

Segítőkész Embereknek köszön-
hetően János kórházi ágyat kapott, 
konyhai robotgépet, mely speciális 
étkeztetését biztosítja, de még na-
gyon sok mindenre lenne szükség.

A gyógyulás a felépülés hosszú 
folyamat, melyhez szakemberek 
mint pl.: gyógytornász, masszőr te-
vékenysége is elengedhetetlen. Az 
édesanya mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ezeket biztosítsa 
Jánosnak, de anyagi lehetőségei 
korlátozottak. Az eddigi, és a jövő-
beli segítség is János felépülését 
segíti elő! Mi ismerősök, barátok, 
embertársak csodálattal nézünk az 
Édesanyára, aki elérhetetlent nem 
ismerve minden nap a fiával, és a 
fiáért küzd. Kívánunk hozzá na-
gyon sok erőt, kitartást.

Ezúton hívjuk fel a lakosok fi-
gyelmét, amennyiben segítséget, 
támogatást kíván nyújtani, megte-
heti a Balkányi Szociális Egyesü-
let közreműködésével. (Balkány, 
Benedek u. 5.)  

Amennyiben anyagi támogatás-
sal tud segíteni, a következő szám-
laszámra teheti meg.

12042809-01162138-00100009

Balkány Város Polgármesteri  
Hivatala

2011. november 11-én is-
kolánk újra megszervezte 

az immár hagyománnyá vált 
őszi egészségnapot.

A köszöntő után a gyerekek 
osztályonként termeikbe vonultak 
osztályfőnökeikkel. A feladatokat 
csoportokban oldották meg. Volt 
tesztmegoldás, plakáttervezés, 
egészséges heti étrend összeállítá-
sa, s a legizgalmasabb,  a zöldség 
és gyümölcssaláta tálak elkészítése. 
Mialatt folyt a lázas munka, az au-
lában a szülők számára vérnyomás, 
koleszterin és vércukormérést szer-
veztünk , sajnos ezt a lehetőséget 
nagyon kevesen vették igénybe. A 
gyerekek megajándékozását csak 

adományok felajánlásával tudtuk 
megoldani. Vadon Pálné, a Coop 
üzlet vezetője, Mászlai György, a 
CBA tulajdonosa, Hegyes János, 
az Adonyi úti pékség tulajdonosa, 
Szabó Mária Bernadett üzlettulaj-
donos sajtot, gyümölcsöt, vitamin-
tablettát, mazsolát, 1000 darab po-
gácsát, ásványvizet adományoztak 
a gyerekeknek.

A méréseket dr. Paraiczné Szabó 
Krisztina végezte.A gyerekek és 
intézményünk nevében hálával és 
tisztelettel köszönjük nemes hoz-
záállásukat, s külön büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy Balkány-
ban vannak ilyen nagylelkű ado-
mányozók.

A SZVOK IPR csoportja

VáltozáSok A lAkáSfInAnSzírozáSBAn

Felértékelődött az önerő szerepe

Fogjunk össze, és segítsünk!

Egészségnap a SzVok-ban

Iskolánk IPR cso-
portjának szervezésében 
december 13-án a 7. és 
8. évfolyam tanulóinak 
drogprevenciós előadást 
tartott Kiss András, a 
nyírbátori Rendőrkapi-
tányság munkatársa. A 
program célja a megelő-
zés és a tanulóink felvilá-
gosítása a drog egészség-
romboló hatásáról. 

Molnár Zoltán

Diákoknak a drogról
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2011. október 25-én isko-
lánk 12 felsős diákja vett 

részt az Összetett Honvédel-
mi Versenyen.

A baktalórántházi Vay Ádám 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége szervezé-
sében rendezte meg a megyei for-
dulót, ahova iskolánkat meghívá-
sos nevezéssel várták. A nagysza-
bású rendezvényt egybekötötték az 
iskola nyílt napjaival. Kurta László 
tanár úr 12 gyereket készített fel a 
megmérettetésre.
A versenyen résztvevők:

A háromfős csapataink közül kü-
lönösen szép eredményt ért el  a 
Pusztítók csapata, 1 pont választot-

ta el a dobogótól. A verseny a fizi-
kai megmérettetés mellett szellemi 
felkészültséget is igényelt.

Gratulálunk mindannyiuknak, s 
Kurta László tanár úrnak, aki évek 
óta viszi a balkányi tanulókat ha-
sonló versenyekre, s mindig  dobo-
gós helyezésekkel térnek haza.

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXV. évfolyam 11. szám l 2011. december

Karácsony. Nincs a világnak 
olya sarka, ahol keresztények él-
nek, ahol e szó hallatán ne ugyan-
arra gondolnának az emberek: Ka-
rácsony az Örömhír, a Békesség és 
a Szeretet ünnepe. Azé a szereteté, 
aki 2011 évvel ezelőtt örömhírt 
hozott, s ami egyet jelentett: Isten 
szeretetének bizonyságát, amikor 
egyszülött fiát elküldte, hogy meg-
váltsa az embert.

Karácsony. Jézus születésnap-
ja. A gyertyafényben fürdő fenyő-
fa alatt összejön a család apra-
ja- nagyja, imára kulcsolódnak a 
kezek, és a felnőttek mosolyogva 
nézik a kicsiket, akik ezúttal meg-
bocsátható módon, kicsit gépiesen 
mondják a Miatyánkot, miközben 
alig várják a pillanatot, hogy a 
csillogó papírba öltöztetett ajándé-
kaikat birtokba vehessék. Ajándé-
kozni, látni a mosolygó gyermek-
arcokat, az izgatottan csillogó sze-
meket, a legnagyobb öröm, amit 
ember érezhet.

Karácsony. A fényesség ünnepe. 
Azé a fényé, amely 2011 évvel ez-
előtt egy szegény betlehemi istálló-
ban megjelent.

Melegség tölti el szívünket kará-
csony közeledtével, egy-egy pilla-
natra megállunk a rohanó világban 
és számvetést készítünk az elmúlt 
évről. Felidézzük a legszebb pil-
lanatokat és minden szépséget, 
jóságot elraktározunk lelkünkben, 
hogy ebből meríthessünk erőt az 
elkövetkező újév napjaira is. Az 
ünnep hangulatában a másik em-
berre figyelünk, és arra gondolunk, 
hogy mit nyújthatnánk szeret-
teinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra. Ez a meleg emberibb 
értékünk.Nem drága ajándékok je-
lentik szeretetünket, hanem hogy 
önmagunkból mit adhatunk. Az az 
ember, aki nem csak saját magáért 
él, aki igazi harmóniát tud teremte-
ni belső világában, saját lelkében 
és a maga környezetében, minde-
nekelőtt családjában, ami talán ki-
sugározhat a barátok, munkatársak 
felé is. Ahol harmónia, béke, sze-
retet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet 
teremteni, amely érzelmi lelki kö-
zösséget, élményt nyújt.

Úgy érzem, csak így tudjuk az 
otthon melegét valósággá, megél-
hetővé tenni, ami végig kíséri egész 
életünket és mindig megadja szá-
munkra a megújulás lehetőségét.

Móra Ferenc így írt erről a gyö-
nyörű ünnepről:

„Jólesik legalább egy rövid órá-
ra megállni a csudavilágot termő 
fenyőfa alatt-, ahonnan az élet 
zsibvásárán meggyötört lélek a hit 
bensőségével és a megtisztulás vá-
gyával fordul a betlehemi jászol 
felé, az igazság, a szeretet, a maga-
megtagadó föláldozás oltára felé.”

„A kis Jézus megszületett ör-
vendjünk!” Így kezdődik az egyik 
karácsonyi ének. Meg kell tanul-
nunk tiszta szívvel, szeretettel 
örülni. S az igazi öröm csak ak-
kor, és úgy születhetik szívünk-
ben, ha másokat, embertársainkat 
is örvendeni látjuk. Ha a betlehemi 
istálló fényei nemcsak a mi arcun-
kat világítják meg, hanem min-
denkiét. Karácsony üzenetével, az 
ünnep ragyogása után lesz erőnk 
azt a 2012-es esztendőben tovább 
is adni. Ebben a hitben kívánok 
mindenkinek szeretettel teli, békés 
boldog karácsonyi ünnepeket!

Engedjék meg, hogy Wass Al-
bart gondolataival kívánjak min-
den balkányi polgárnak békés, bol-
dog, élményekben gazdag szent 
karácsonyi ünnepeket.

„Nyissátok meg szíveteknek 
minden ablakát, és eresszétek be 
oda a napfényt, hadd pusztítson ki 
belőletek minden sötétséget ezen 
a karácsonyon. A civódás, pár-
toskodás nemzetéből változzatok 
át a szeretet nemzetévé, s lássátok 
meg: attól a pillanattól kezdve ve-
letek lesz az Isten. Megmaradá-
sunknak, megmaradásotoknak, a 
magyar sors jobbra fordulásának 
ez az egyetlen lehetősége. Adjon az 
Úristen boldog, áldott karácsonyt, 
és szeretetben gazdag újesztendőt 
mindnyájatoknak!”

Pálosi László polgármester 

A balkányi hagyományőr-
ző betlehemesek közös 

misztériumjátékára hívnak 
mindenkit 2011. december 
24-én, Szentestén 18.30 órá-
tól a piac területére. 

Idén is december 24-én, Szente-
sén betlehemesek elevenítik meg 
a kis Jézus születésének körülmé-
nyeit. A Piac térről indul a me-
net, körbejárják a belvárost, majd 
visszatérnek a piactérre, ahol a 
színpadon megelevenedik a Szent 
Éj története. Közben három he-
lyen – az óvoda előtt, a református 
templom előtt és a szeretetotthon-

nal szemben – próbálnak szállást 
kérni. Immáron hatodik alkalom-
mal látható Balkányban Szentes-
te a település apraját és nagyját 
összefogó rendezvény. A régi ha-
gyományok felelevenítését tűzte ki 
célul a lelkes csapat. A szereplők 
életkora 0-tól 77 éves korig terjed, 
olyan emberek, akik szeretik a vá-
rosukat, amelyben élnek és meg 
akarják mutatni, hogy összefogás-
sal, közösségformálással a mai vi-
lágban is lehet értéket teremteni, 
másoknak örömet szerezni.

Hívunk, várunk mindenkit, aki 
az ünnepet meghittebbé szeretné 
tenni a maga és családja számára.

Közmeghallgatáson ismer-
hette meg Balkány lakos-

sága a város képviselő-tes-
tületének 2011. évi tevékeny-
ségét és a 2012. évi terveit 
december 7-én a József Atti-
la Művelődési Házban. 

Pálosi László polgármester kö-
szöntötte a képviselő-testület tag-

jait és a közmeghallgatáson meg-
jelenteket. 

Elöljáróban Karóczkai Istvánné 
Jegyző Asszonyt, valamint Tátrai-
né Tálas Juditot, a Pénzügyi-, El-
lenőrzési- és Intézményfelügyeleti 
Iroda vezetőjét, majd bemutatta a 
képviselő-testület tarjait és ismer-
tette választott tisztségüket:

Folytatás a 2. oldalon.

A fényesség ünnepén Betlehemes Szentestén

A nehézségek ellenére 
fizetőképesek maradtunk

Gondolkodtat, nevettet

Jótékonysági bál

Jön a téli szünet!

Talán nem túlzás azt állíta-
ni, nincs még egy olyan 

dolog a világon, mely egy-
szerre szórakoztat és elgon-
dolkodtat, nevettet és meg-
ríkat, mely képes feledtetni 
a mindennapok nehézségeit, 
küzdelmét, s mindeközben 
még tanít is. Ez az olvasás. A 
könyvek olvasása.

Amikor ezt tesszük, észrevét-
lenül jutunk szellemi és érzelmi 
gazdagodáshoz, műveltség- és tu-
dásgyarapodáshoz, személyiség-
formálódáshoz.

Az olvasás megtanítása, a helyes 
olvasástechnika elsajátíttatása, az 
értő olvasás fejlesztése az egyik 
legfontosabb célunk. Mindemel-
lett ebben a tanévben a különböző 
rendezvényeink, versenyeink által 
kiemelt hangsúlyt fektetünk az ol-
vasás iránti érzelmi és gondolati 
érdeklődés felébresztésére, az iro-
dalmi művek értékei iránti fogé-
konyság megalapozására.

Mert tudjuk, hogy aki iskolásko-
rában egyszer beleszeret a köny-
vek varázslatos világába, azt arról 
később soha semmilyen csábítás 
– sem látványos mozifilm, sem di-
gitális játék, sem az internet – nem 
tudja eltéríteni. Aki megszereti az 
olvasást, az mindig is olvasni fog. 

Diákjaink ebben a tanévben első 
alkalommal adtak számot hangos 
és értő olvasásukról.

A harmadik évfolyamon nagy 
számban, tizenkilencen vettek részt 
a versenyeken. A tanulók kiváló 
olvasási képességét bizonyította, 
hogy a zsűri – Turán Zsuzsanna, 
Demendi Anita tanítónők – hosz-
szas tanácskozás után hozta meg 
döntését. 
A hangos olvasási verseny első fordu-
lójában 
I. helyezett László Ákos (3. c),
II. helyezett Kékesi Balázs (3. c),
III.  helyezett Páll Kitti (3. c, Katona Zoltánné).
Az értő olvasási verseny első forduló-
jában 
I.  helyezést ért el Sándor Vivien (3. b, Ster-

né Tóth Klára),
II.  helyezett Oláh János és Kékesi Balázs (3. 

c, Katona Zoltánné),
III.  helyezett Ladó Gabriella és Soós Kriszto-

fer (3. c, 3. b).
A másodikosok Bölcs Bagoly olvasási 
versenyének eredménye:
Hangos olvasási verseny:
I.  Néző Barbara Fanni – SZVOK Béketelep 

(Molnárné Rajtik Zsuzsanna)
II.  Nagy Nikolett –2. a (Bonyhády Éva)
III.  Mihály Melitta – 2. a és Molnár Zoltán – 

2. b (Bonyhády Éva, Demendi Anita)
Szövegértés: 
I. Répási Nóra – 2. a 
II. Serbán Tímea – 2. a 
III. Pénzes Hajnalka és Molnár Zoltán – 2. b
IV. Trella Bence és Néző Barbara Fanni
V. Hanzel Nikolett
VI. Mihály Melitta
VII. Rau András
VIII. Nagy Nikolett és Gilányi Laura
IX. Terdik Richárd
X. Magyar Nikolett Vivien

A versenyek valamennyi részt-
vevőjének gratulálunk az eredmé-
nyes szereplésért!

2011. november 26-án a 
Szabolcs Vezér Oktatási 

Központban került megren-
dezésre a szülők szervezésé-
ben az iskola hagyományos 
jótékonysági bálja.

Közel 170 felnőtt és gyerek 
érezte jól magát a jó hangulatú 
rendezvényen. A bál nettó bevétele 
250 000 forint, mellyel a szülői 

közösség döntésének megfelelően 
az osztálykirándulásokat és a kü-
lönböző versenyeket fogjuk támo-
gatni. 

A gyerekek és a nevelők nevé-
ben megköszönöm mindenkinek 
a munkáját, akik segítették a bál 
sikeres megrendezését. Köszönöm 
minden támogatónak a felajánlá-
sait, támogatását.

Szabó Gusztáv igazgató

December 22-én kezdődik a téli 
szünidő. Tanulóink 11 napig pihen-
hetnek, élvezhetik a tél örömeit. 
Szünet után január 3-án kell elő-
ször iskolába jönni.

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-

pont  vezetősége nevében kívánok 
minden gyereknek, pedagógusnak 
és minden olvasónak kellemes ka-
rácsonyt és sikerekben gazdag bol-
dog új évet! 

Szabó Gusztáv igazgató

„Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert: Karácsonyi versek I.)
A fenti sorokkal kívánok minden tisztelt bal-
kányi lakosnak áldott, békés és szeretetteljes 
karácsonyt, valamint örömökben és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő

Karácsonyi köszöntő

Szövegértési és hangos olvasási verseny a harma-
dik évfolyamon

Akik a legszebben olvasnak: balról Kékesi Balázs, László Ákos, Páll Kitti

Bevetésen Baktalórántházán

Magyar István
Vanka György
Bihari Gergő 
Dán Imre
Bordás Attila
Molnár József

Kozma Ferenc
Diczkó Ferenc
Mulik Máté
Csabai Gergő
Kiss Attila 
Guzsik Ferenc
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