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Tantárgyi versenyeredmények a SZVOK-ban
T

eljes gőzzel folynak a tantárgyi versenyekre a felkészülések, s azok lebonyolítása intézményünkben.

XV. évfolyam 2. szám l 2011. február

Tisztelet a nőknek

Anyanyelvünk ápolása fontos és
nemes feladat kell, hogy legyen a
családban és az iskolában egyaránt.
A nyelvhasználat, a nyelvtani szabályok helyes gyakorlati alkalmazásáról tett tanúbizonyságot tollbamondás utáni írással, nyelvtani feladatok
megoldásával közel hatvan tanuló.
A magyar nyelvet, nyelvtant
legjobban használó, ápoló tanulók a következők:
8. évfolyamon:

Eszeretettel köszöntsek

ngedjék meg, hogy sok

1. Horváth Réka 8. b osztály
2. Radványi Andrea 8. a osztály
3. Krisztán Daniella 8. a osztály

7. évfolyamon:

1. Nagy Ferenc 7. b osztály
2. Brinkusz Bettina 7. c osztály
3. Miszkuly Gyöngyi 7. b osztály

6. évfolyamon:

1. Paraicz Dóra 6. b osztály
2. Szabó Dóra 6. b osztály
3. Farkas Ramóna 6. a osztály

5. évfolyamon:

A legeredményesebb anyanyelvápolók

nyu Miklósné, Katonáné Molnár
Julianna, Takács Jánosné, Turán
Zsuzsanna, Pásztor Angelika.

1. Karsai István 5. c osztály
2. Kerezsi Imre 5. a osztály
3. Pénzes Alexander 5. a osztály

Eredményes munkájukért oklevél
és könyvjutalomban részesültek.
Felkészítő tanáraik: Gyeskó
Jánosné, dr. Horváthné Csinga
Erzsébet, Ladányi Miklósné, Sas
Józsefné .

Szabadidő kulturált eltöltése

Idegen nyelvi csapatversenyt is
rendeztünk a télről, a téli ünnepkörről kb. száz tanuló részvételével
kooperatív formában.
A gyerekek már a versenyre nevező un. versenybeugró feladatot
is nagy lelkesedéssel, igényességgel oldották meg. Angol és német
nyelven adtak számot tudásukról.
A legjobb eredményt elérő csapatok névsora:
Angol nyelv – 5–6. évfolyam:
1. helyezés: Paraicz Dóra (6. b), Kerezsi
Imre (5. a), Duczki Bence (Béketelep)
2. helyezés: Pásztor Angéla (6. b), Páll
Krisztina (5. a), Balogh Kitti (Béketelep)
3. helyezés: Kóródi Klaudia (6. c), Sallai
Patrícia (6. c), Brinkusz Csilla (5. b)
Kis nyelvművelők

Az alsó tagozatosok öt legjobb
nyelvművelője Nyíregyházán, a
megyei helyesírási versenyen képviselte iskolánkat. Közel kettőszáz
versenyző között eredményesen
szerepeltek.
Akikre büszkék vagyunk: Horváth Balázs 3. c, Kékesi Balázs 2.
c, Kiss Bence 3. b, Kovács Fanni
4. a, Pintér Dávid 2. a, osztályos
tanulók.
A felkészítő tanító nénik: Ri-

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Német nyelv – 7–8. évfolyam:

1. helyezés: Mező Boglárka (8. b), Molnár Dóra (8. b), Tóth Szabina (7. b)
2. helyezés: Horváth Réka (8. b), Pásztor Nikoletta (8. c), Kiss Barnabás (7. b)
3. helyezés: Molnár Márk (8. b), Rehócsin Gergő (8. c), Szőllősi Tamás (8. b)

Felkészítő pedagósok: Bagolyné Hargitay Gertrud, Barnuczné
Bíró Katalin, Fejes Anikó, Lakatos
Lívia, Mezőné Tóth Gabriella, Sas
Józsefné .
Szintén a téli évszak, a tél örömei adta a rajzverseny témáját,
melyre ötven tanuló alkotása közül
a következők kerültek díjazásra:
7–8. évfolyamon:
1. helyezés: Horváth Réka (8. b)
2. helyezés: Balla Judit (7. a)
3. helyezés: Kerezsi Vivien (7. a)

5–6. évfolyamon:

1. helyezés: Dán Tamás (5. c), Csongrádi József (6. b)
2. helyezés: Mihály Szabina (6. b)
3. helyezés: Erdei Tamara (5. c)

Felkészítő tanáraik: Marjánné
Kiss Gizella és Takács Krisztián.
Több fordulós versenyek is zajlanak iskolánkban. Legutóbb ma-

tematikából zárult le a felsőtagozaton az 1. forduló.
A legjobb eredményt elérő tanulók: Karsai István (5. c), Paraicz csilla (5. c), Gilányi Szabolcs
(5. c), Magyar Konstantin (5. c),
Balázs László (6. a), Csongrádi
Elizabeth (6. a), Szabó Dóra (6.
b), Pásztor Eszter (6. b) Balogh
Alexandra (7. c), Kovács Laura (7.
c), Dán Imre (7. c), Boros János
(7. a), Horváth Réka (8. b), Molnár
Márk (8. b).
Akik részt vettek a versenyen,
de nem került ide a nevük, ne csüggedjenek, – Hajrá, készüljetek! –
hisz a végleges eredményig hátra
van még két forduló.
A versenyre felkészítő matamatikusok: Békési Attila, Ferkóné
Molnár Erika, Katona Ferenc, Ladikné Szabó Csilla, Petrovics-Réti
Renáta, Szilágyi Anna.
Gratulálunk a versenyzőknek, és
köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját. További sikeres versenyzést kívánunk mindenkinek!
Papp Anna
(iskolai könyvtáros)

Angol nyelv – 7–8. évfolyam:

1. helyezés: Radványi Andrea (8. a), Magyar Zsuzsanna (8. a), Madar dóra (7. b)
2. helyezés: Krisztán Daniella (8. a), Barnucz Andrea (7. b), Juhász Rebeka (7. b)
3. helyezés: Vida Márk (8. b), Hegyes
Benjámin (8. c), Boros János (7. a)

Német nyelv – 5–6. évfolyam:
1. helyezés: Gilányi Szabolcs (5. c), Paraicz Csilla (5. c), karsai István (5. c)
2. helyezés: Mészáros Luca (6. c), Kovács Klaudia (5. c), turán Mátyás (5. c)
3. helyezés: Barcsik Tibor (6. c), Zsigó
Ferenc (6. c), Papp Zoltán (5. c)

Iskolai busszal érkező tanulók reggel a könyvtárban

minden balkányi nőt 0-tól
110 éves korig a közelgő
nőnap alkalmából!
A nők, akár tetszik, akár nem,
meghatározó szerepet játszanak
az életünkben. Se velük, se nélkülük nem tudunk élni, lényük
megfejthetetlen.
Férfiasan be kell vallanom nekem sem sikerült megfejteni a
női lélek titkát. Ezért jómagam
inkább feltételek nélkül csodálom és tisztelem a nőket. Csodálom a fiatalságot, és tisztelem
az időseket. Hiszem, hogy minden női kornak megvan a maga
szépsége, kisugárzása. A teremtés könyve szerint Isten Ádám
oldalbordájából teremtette meg
Évát, az első nőt, hogy a férfinak
társául legyen. Egy mese szerint
került a nőbe a róka ravaszságából, a kígyó simulékonyságából,
az őzike szelídségéből és a kutya
hűségéből is. Sok mindent gyúrt
bele a Jóisten.
Sokszor halljuk, hogy azt
mondják: a „gyengébbik nem”.
És valljuk be férfiasan, ez a
kifejezés egyáltalán nem pontos. Hiszen sokszor van olyan
helyzet, amelyben egy nő akár
fizikailag, akár lelkileg sokkal
erősebbnek bizonyul, mint egy
férfi. Ha valaki már mindenképpen különbséget akar tenni,
akkor mondja inkább: a gyengédebbik nem. Ez sokkal inkább
igaz a nőkre. Ilyenkor mindig
jusson eszünkbe az anyai és a
hitvesi gyengédség!
Kedves nagymamák, édesanyák, lányok, asszonyok!
Nőnap alkalmából most, itt
köszönetet mondok mindenért. A hétköznapokat színesítő gyengédségért, a mindennapi
sok-sok kedvességért. Köszönetet mondok az erőért, amelyből mi férfiak meríthetünk. Köszönetet mondok a támaszért, a
kitartásért, amit mindig magunk
mellett érezhetünk.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm képviselő-társaimmal
együtt a lányokat, asszonyokat,
az édesanyákat, a nagymamákat, A NŐKET! Köszönjük – és
nem csak ilyenkor –, hogy léteznek, hogy vannak!
Pálosi László polgármester

Meghívó március 15-re
A város polgármestere és képviselő-testülete mindenkit
szeretettel hív és vár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 153. évfordulója tiszteletére 2011. március
15-én délelőtt 10 órakor, a József Attila Művelődési Házban
rendezendő megemlékező ünnepségre. Ünnepi beszédet mond
Kozma Péter országgyűlési képviselő az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságának tagja. Az ünnepi
műsorban közreműködnek a Szabolcs Vezér Oktatási Központ 3–4. évfolyamos tanulói, valamint a Zeneiskola növendékei.
A megemlékezés után a résztvevők megkoszorúzzák
a Kossuth parkban lévő hősi emlékművet.

Fő cél: támogatni a
családi gazdaságokat
Kormánytisztviselők a balkányi gazdafórumon

Interjú a költségvetésről

Beszélgetés Pálosi László polgármesterrel. (3. oldal)

Közvetítés
a testületi ülésekről

Gről, hasznos információk
azdákat érintő kérdések-

ismertetéséről, 2011. január
28-án pénteken 16.00 óra
kezdettel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének Balkány és
Térsége Gazdaköre szervezésében gazdafórumot tartottak a balkányi Művelődési
Házban.
A meghívott vendégek között
volt Jakab István a MAGOSZ
elnöke, az Országgyűlés alelnöke;
dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára, dr. Budai Gyula Elszámoltatási Kormánybiztos, körzetünk Országgyűlési képviselője,
dr. Vinnai Győző, a Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei vezetője, Wachal Kálmán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei MgSZH földművelésügyi
igazgatója, Gutyán Tamás, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye főfalugazdásza.
A balkányiak mellett a környező

településekről érkező mintegy háromszáz gazda várta a vendégeket.
Rácz Imre a Balkány és Térsége
Gazdakör elnöke üdvözlő szavait
követően dr Vinnai Győző a Kormányhivatal részéről szólt néhány
szót a vidéki élet méltó rangjának
visszaállításáról. Egy jó államot
kell megteremteni – tette hozzá –,
ahol a mezőgazdaság területén működő hivatalok segítik a gazdákat.
Készen áll ennek a hivatalnak a
létrehozására.
Ezt követően Rácz Imre elnök úr
dr. Ángyán József államtitkárnak
adta át a szót, aki elmondta, hogy a
kis és közepes családi gazdaságok
támogatását, illetve a helyi gazdaságok és piacok megerősítését
állította az új mezőgazdasági politika középpontjába a kormány.
Az európai mezőgazdaság nem a
tőkés társaságokról szól. Más kérdés, hogy az elmúlt időszakban az
előző kormányok ebbe az irányba
próbálták terelni a folyamatokat, a
tőkés társaságokat helyzetbe hozó
agrár- és vidékpolitika alakult ki.
Folytatás a 2. oldalon.

A decemberi közmeghallgatáson azt kérték Pálosi László
polgármestertől, hogy a képviselő-testületi nyilvános ülések
legyenek láthatóak az interneten. Pálosi László akkor azt
válaszolta: előfordulhat, hogy a
vita hevében a testület bármelyik tagja személyiségi jogokat
sért, ezért az egyenes közvetítés
nem megoldható.
A megoldás megszületett,
február 16-tól WEB-kamerával
készített felvétel látható a nyilvános testületi ülésekről a balkany.hu című honlapon. A felvétel a testületi ülést követően
látható, így kiszűrhetők belőle
az esetleges személyiségi jogokat sértő megnyilvánulások.

Tüdőszűrés

A Jósa András Oktatókórház tüdőszűrő vizsgálatot szervez Balkányban 2011. március
21-től 2011. március 31-ig naponta 8–13 óráig. A tüdőszűrés
szűrőbuszon történik a Művelődési Ház udvarán. A tüdőszűrésen való megjelenés 30
éves kortól KÖTELEZŐ ÉS
INGYENES! 30 éves kor alatt
házi orvosi beutalóval ingyenes! A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási
kártyáját és személyazonossági
igazolványát-lakcímkártyáját
magával hozni szíveskedjen!
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Fő cél: támogatni a családi gazdaságokat
Folytatás az 1. oldalról!

Hangsúlyozta: a belvíz, árvíz
és egyéb katasztrófák miatt szükségessé vált kárenyhítés jelentős
feladatokat rótt az államra. A politikus szerint az agrártámogatások
összege jelentősen emelkedik, több
uniós és hazai forráshoz juthatnak
a gazdák. Szem előtt tartják a demográfiai földprogram keretében, a
vidéken letelepedni és gazdálkodni
kívánó fiatal házasok számára kínálkozó életpálya-modell lehetőségét, ahol 25 vagy 50 évre kedvezményes, örökölhető földbérletet
kaphatnak, amennyiben két vagy
három gyermeket vállalnak. Ángyán Józseftől megtudhattuk, hogy
készül és a közeljövőben a parlament elé kerül a hungarikumtörvény. Ebben megnevezik a helyi,
megyei, nemzeti, Kárpát-medencei
értékeket, másrészt rögzítik a fejlesztési stratégiát.
A következőkben Jakab István
alelnök tartott előadást a mezőgazdaság helyzetéről, a kormány által
tett lépésekről, a mezőgazdaság
átalakításáról. Szavait a jelenlévők nagy figyelemmel hallgatták,
hiszen mindnyájukat hátrányosan
érintett az elmúlt 8 év mezőgazdaságot sújtó intézkedései. Sajnos a
jelenlegi kormány 8 hónapos tevékenysége még nem volt elegendő
a helyzet megnyugtató kezelésére.
Sok még a tennivaló – mondta –,
mindenkinek a maga területén meg
kell tennie, ami az ő dolga.
A kereskedő cégekkel kötött, a
magyar gazdák számára előnytelen
szerződések elkerülésére, törvényalkotóként jogi védelmet tudnak
biztosítani a vis major-igazolást
becsatolóknak.
Az agrárkamarai rendszer módosításáról elmondta, indokolt egy
olyan hálózat kialakítása, amely

az összes gazdasági szereplő érdekeire figyelemmel van, és szolgáltatást is nyújt a gazdák számára.
Az összefogással felálló Magyar
Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszergazdasági Kamara olyan gazdasági integráció, szakmai szerveződés, melyre Nyugat-Európában
már jó pár példa akad.
Az előzetesen feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az
AKG programban részt vevők is
mentesülnek az előírások betartása alól a vis major-igazolással. A
mezőgazdasági utak rendbetételére
a későbbiekben kerülnek kiírásra
pályázati lehetőségek.
Nem volt a kérdések között, de
örök téma a tavaszi munkálatok
kezdetével a széles járművek kérdése. Elmondta: „Oda és annyi villogó sárga lámpát rakunk, amen�nyit kérnek, de ettől többet nem.
A gépekkel akkor kell indulni a
földekre, amikor azt a talaj megkívánja”.
ADR ügy: nem fogadjuk el azt
az álláspontot, hogy a nemzetközi
fuvarozásban meghatározott feltételeket követelik meg a saját földjére műtrágyát szállító gazdától.
Végezetül a fajtahasználati díj
kérdéséről szólt: ugyan nem volt
kötelező, de Gráf úrék bevezették
és beszedték a magyar gazdáktól
ezt a díjat. Utánajárt, Lengyelország nem tett meg, de csatlakozásunk után az EU már nem engedi
meg a visszalépést. Ha már így
van, akkor mindent megtesz azért,
hogy a magyar vetőmag nemesítőkhöz kerüljenek ezek a források,
oda, ahol a kutatásokat, nemesítéseket végzik. „Semmiképpen nem
akarjuk érteni és látni az integrátori
cégeket a támogatások listáján.
Dr. Budai Gyula kormánybiztos, országgyűlési képviselőnk
elmondta: a nemzeti ügyek kor-

mányának továbbra is rendkívül
fontos feladata és célkitűzése az
elszámoltatás. Az ebből visszafolyó pénzekkel hozzájárulhat az
állami költségvetés bevételéhez.
De ugyanolyan fontosnak tartja továbbra is a mezőgazdaságból élő
családok boldogulását, megélhetését. Az érdeklődés tükrében pedig
megfogalmazható, hogy van még
bőven tennivaló. Ebben nyújthat
segítséget a kialakult jó kapcsolat
a helyi gazdakör tagjaival, amely
gyors és pontos információcserét
jelent nem csak számukra, hanem
az itt élők számára is, ezzel is
segítve mindannyiuk előrelépését.
Örült annak, hogy választókerületében került sor az első olyan konzultációra, mely a problémák megoldására közelebb hozta a kormány
tagjait és a helyi termelőket.
Wachal Kálmán földművelésügyi igazgató a kormányhivatalba
történt integrációval kapcsolatban
bizakodó, mert a gazdáknak nagy
szüksége van a kormány segítségére. A helyzet ugyanis a számok
tükrében meglehetősen ijesztőnek
tűnik.
Gutyán Tamás főfalugazdász
zárta a felszólalók sorát: zökkenőmentesen végzik az alapfeladataikat, így január 5-től megkezdődött
az őstermelői igazolványok kiváltása, érvényesítése a régi szabályok szerint.
Úgy gondolom, hogy egy kisváros életében az igen nagydolog
mikor, egyszerre több kormányzati
vezetőt láthat vendégül, ezért örülök annak, hogy a Gazdakörünk
meghívását minden meghívott
vendég elfogadta és bízunk abban,
hogy ez a kapcsolat a jövőre nézve
eredményes lesz.
Rácz Imre
Balkány és Térsége Gazdakör
elnöke

Kedvezmények mozgáskorlátozottaknak

Amányrendelet hatálya

164/1995. (XII. 27.) Kor-

kiterjed azokra a Magyar
Köztársaság területén élő
súlyos mozgáskorlátozott
személyekre, akik a településen bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.
A támogatás fajtái:

I. közlekedési támogatás
II. személygépkocsi szerzési támogatás
III. személygépkocsi átalakítási támogatás

A támogatás feltételei:

– I. fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottságról (ha
az állapota változó, az igazolást
évente meg kell újítani!)
– a családban együtt élők előző
évi összes jövedelmének egy havi
nettó összege
– tanulói jogviszonyról szóló igazolás
– ha jelenleg munkaviszonyban áll,
arról szóló igazolás

A közlekedési támogatás a
súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.
A támogatás alapösszege: 7 000
Ft. pótlék számolható el, ha a
mozgáskorlátozott tanulói jogviszonyban áll, vagy munkaviszonya van, vagy 18 éven aluli
gyermeket nevel.
Nem állapítható meg támogatás, ha a családban az egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 2,5-szeresét meghaladja.
(2011-ben 71 250 Ft)!
Nem jogosult közlekedési támogatásra, aki fogyatékossági
támogatásban részesül!
Gépkocsi szerzési (max.
300 000 Ft értékű utalvány)
vagy átalakítási (max. 30 000 Ft)
összegű támogatás igényelhető
7 évenként az előbbi feltételek
fennállása esetén. A szerzési támogatás további feltételei: személyi igazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, forgalmi engedély,
orvosi kezelést igazoló iratok
fénymásolata, munkaviszony,
vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolás, érvényes vezetői
engedély, vagy ennek hiányában az a mozgáskorlátozottal
legalább 1 éve közös háztartásban élő házastárs-élettárs, gyermek, szülő, aki nyilatkozatban a
szállítását vállalja.
A közlekedési kedvezmények iránti kérelem április 30-ig
nyújtható be, kivételt képez, ha
a mozgáskorlátozottság ténye
év közben keletkezett.

Balkányi
Beszélő

2010. február

Gazdálkodók figyelmébe!

Fáll az agrártámogatást

ebruár 15-től egy hónap

kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék
adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Az adatszolgáltatás kiterjed minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és
Halászati Operatív Program (HOP)
keretében meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan
nyújtható be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Az E–monitoring benyújtása 38
ezer gazdát érint és a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben
a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.
gov.hu oldalon az „Elektronikus
ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az
ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni
a névre szóló adatlapokat.
teA monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki 2007
óta valamely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik 2010. év végén.
Továbbá adatszolgáltatási kötelezettséggel járnak a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében finanszírozott áthúzódó támogatások

a kapcsolódó kötelezettségek időszakára is kiterjedően. A 2011. évi
adatszolgáltatási időszakban már
az AKG támogatások jogosultjaira
is vonatkozik a kötelezettség, mivel kiadásra kerültek – és többnyire jogerőre emelkedtek - a Terület
Azonosítási Kérelmeket jóváhagyó
határozatok (TAK) is, amelyekben
véglegesen jóváhagyott területek
képezik a támogatási időszakban a
kötelezettségvállalás tárgyát fizikai
blokkonként és célprogramonként
(jogosultság). Az ügyfélnek az e
rendelet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton
kell teljesítenie.
A leggyakrabban előforduló
adatszolgáltatási kötelezettséggel
járó jogcímek – teljesség igénye
nélkül az összesen 32 jogcímből:
●● Agrár-környezetgazdálkodási támogatási jogcímek
●● Natura 2000 támogatás,
●● KAT támogatások,
●● Fiatal mezőgazdasági termelők
induló és a gazdaságátadási támogatások,
●● Szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételének támogatása
●● Az összes beruházási jellegű
jogcím,
●● A kötelező és ajánlott képzésekhez igénybevett támogatások
amennyiben a támogatásról döntő határozat jogerőre emelkedik
2010.12.31-ig, ha nem akkor
majd a következő adatszolgáltatási időszakban (2012) kell

Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

teljesíteni. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén
a 2007. évi XVII. évi intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szoló törvény: „71.
§ (1) Az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a támogatási ös�szeggel, illetve az (5) bekezdés
szerinti jogellenes magatartás
súlyával arányos mulasztási bírsággal sújtható, ha az e törvény,
valamint annak felhatalmazása
alapján kihirdetett jogszabály
szerinti, továbbá közigazgatási
határozatban, hatósági szerződésben meghatározott:
a) bejelentési, változás bejelentési, monitoring vagy más jellegű
adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az
előírt módon teljesíti,
(3) A bejelentkezési, bejelentési,
változás bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet – határidő
tűzésével – teljesítésre hívja fel.
A kiszabott bírság kétszeresét kell
újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező
újabb határozatban előírt határidőt
az ügyfél szintén elmulasztja. A
kötelezettség teljesítése esetén az
e bekezdés alapján kiszabott bírság
korlátlanul mérsékelhető”

Sportbál jótékonykodással

Mészáros Árpád Zsolt és Vastagh Csaba sztárvendégek emelték a bál színvonalát

Abalkányiak táncmulatsága
sportolók, a sportszerető

nyitotta az idei farsangi báli
szezont február 5-én.

Amint azt Kékessy Mihálytól, a
sportegyesület elnökétől megtudtuk: jól sikerült a mulatság, népes
vendégsereg szórakozott és adakozott azért, hogy a város sportegyesületénél kevesebb gond nehezítse
az eredményes munkát, hogy a
sportolók több örömet szerezhessenek a szurkolóknak. A tombolaárusításból és a báli bevételből
mintegy félmillió forint jött össze,
ennyivel lett gazdagabb az egyesület, ez az összeg a januári kiadásokat, az átigazolási díjakat fedezi.
És kifejez még valamit, azt,
hogy a balkányiak örömmel vették
tudomásul: a focicsapat egyre inkább helybeli fiatalokra épül, s az
eddig mutatott játék alapján jobb

lesz, mint a sok idegenlégióssal
megtűzdelt együttes.
Az érkezők között szinte kizárólag olyan játékosok szerepelnek,
akik balkányi nevelésűek. Hatan is
visszatértek a geszterédi kölcsönadásból: a birkózómúlttal is rendelkező P. Juhász Attila valamint
a hozzá hasonlóan 22 éves Kiss
László és Görög Tibor, utóbbi 20
éves öccse, Görög Norbert, a vele
egykorú Pásztor Bence és a 27
esztendősen a rutint képviselő Kiss
László is a megyei II. osztályú csapatból került vissza Balkányba.
Az első eredmény már február
19-én megmutatkozott: kilenc balkányi játékos volt egyszerre a pályán, s sikerült legyőzni az NB III.
listavezetőjét, a Tiszakanyárt Vass
Zoltán 11-esből rúgott góljával,
így február 27-én döntőt játszhat
a csapat. Mire e sorok napvilágot
látnak, már az eredmény is ismere-
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tes lesz a szurkolók előtt. A vállalkozók segítőkészségén is látszik,
hogy honorálják a helybeli kötődésű játékosok hazahozatalát. Obsitos Norberttől például egy tréningöltönyt kaptak a játékosok, amit
február 26-án vett át a csapat. Más
ígéretes ajánlatok is vannak, ezekről is beszámolunk, ha teljesülnek
az adakozási szándékok. Ezekből
az olvasható ki, hogy sikeresebb,
gondtalanabb lesz az idei év, mint
az elmúlt esztendő.
Ami a sportbált illeti: este 7 órakor kezdtek gyülekezni a résztvevők. A finom vacsora után (köszönet érte a konyha dolgozóinak) egy
fiatal latin táncot mutatott be a közönségnek. Éjfélkor mutatkoztak
be a sztárvendégek: a nyíregyházi
születésű, de az ország legnagyobb
színpadain is sikereket arató Mészáros Árpád Zsolt énekelt legsikeresebb számaiból, majd Vastagh

Kétség esetén az adatszolgáltatási kötelezettség könnyen és
gyorsan ellenőrizhető az MVH
elektronikus kérelemkezelő felületén. A monitoring adatszolgáltatás
menüpont elindításával megjelenik
a megszemélyesített elektronikus
űrlap amennyiben adatszolgáltatási
kötelezettsége van az érintett gazdálkodóknak. Az egyéni űrlapon
az összes igénybe vett jogcímre
vonatkozó kérdések megjelennek
és hiányosan nem adható be. Az
adatszolgáltatás előkészítéséhez
ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, különösen a hosszabb támogatási időszak
esetén, mert könnyebb az időközi
változásokat követni, mint teljes
egészében újra kezdeni az adatgyűjtést, illetve így elkerülhető az
egymásnak ellentmondó téves adatok megadása. Különösen a származtatott adatok és/ vagy egyébként is nyilvántartásra és jelentésre
kötelezett adatok – foglalkoztatottak létszám adatai, költségek, kiadások, művelt terület stb. – igényelnek nagy körültekintést, mert
azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban
szereplő és a más szervezetek felé
már jelentett/ jelentendő adatokkal
(keresztellenőrzések!).
A Gazdálkodási Napló vezetési
kötelezettséggel járó jogcímek esetében a gazdálkodásra vonatkozó
adatokat a naplóból – azzal egyezően – kell megadni.
Csaba, az X faktor győztese győzte
meg a közönséget, hogy nem véletlenül nyerte meg a versenyt.
Az éjféli másodvacsora finom
hurka-kolbászból állt, majd megkezdődött a tombolasorsolás. Lakatos Mihály volt balkányi vállalkozó egy színes tévét ajánlott fel,
ezt Rácz Henriette balkányi kézilabdás lány nyerte el. (Ősszel ismét
beindulnak a balkányi kézilabdás
lányok, s két év szünet után ismét
örömet szerezhetnek a kézilabdát
szerető szurkolóknak).
Kékessy Mihály köszönetet mondott a támogatóknak, elsősorban az
önkormányzatnak, Pálosi László
polgármesternek, Oláh János alpolgármesternek, hogy a szűkös
anyagiak ellenére nem mondtak
le a sport támogatásáról, köszönte
Pásztor Tibornak és Szőllősi Ferencnek a támogatást, Papp Mihály
és Szulyák Tibor vállalkozóknak,
hogy szponzorálásukkal lehetővé
tették a sztárvendégek közreműködését, valamint Kékesi Mónikának
és Nagy Gabriellának a bál szervezésében végzett fáradozásukat.
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Balkányi
Beszélő

A rendszer egymásra épülve létezhet
Nyílt levél Kerecsen József nevelőszülői
tanácsadó részére.

Anevelőszülő!” címmel

januári Beszélőben „Légy

megjelent felhívásában leírtak súlyos szakmai tévedéseket és vádakat tartalmaznak.
A cikk elején, alaptalanul negatív és sértő véleményeket állapít
meg a gyermekotthonok szakmai
munkájáról. Az otthonokban a
gyerekek elhelyezése minden esetben a Területi Gyermekvédelmi
Központ által összehívott szakmai
team véleménye alapján történt.
A beutaltak közel fele nevelőszülőktől került vissza az otthonokba. A hozzánk beutaltak között
volt olyan gyerek, aki korábban
két-három nevelőcsaládnál is élt
már. Sok 13–15 éves gyereket a
serdülőkori problémák miatt adtak
vissza a családok. Olyan eset az
otthon működése alatt soha nem
fordult elő, hogy a magatartási
problémák miatt az otthonunkból
a gyereknevelő családokhoz történő elhelyezését kértük volna, mert
olyan család, aki ezt vállalta volna
soha nem volt.
Az otthonokban élő gyerekek
nem voltak „eldugva”, hiszen külső iskolákba és óvodákba jártak
és általában nem volt velük több
probléma, mint a többi gyerekkel.
Ha az iskola jelzett problémát, közösen mindig találtunk megoldást.
A gyerekek mindig aktívan részt
vállaltak a város életében, a fiúk
közül többen a helyi futballcsapatban játszottak, a népi tánccsoportunk a FICE által meghírdetett
versenyekről rendszeresen előkelő
díjakkal érkezett haza és felléptek
a városi rendezvényeken. Kerecsen
Úr nem sokat járhatott gyermekotthonokban, ha az ottani nevelést
„iszonyúan” hiányosnak minősíti.
Nem sokat tud arról, hogy a volt
otthonunkban valamennyi gyerek
elvégzett valamilyen szakmunkásképző iskolát, sokan leérettségiztek, főiskolát (tanítóképző, mező-

gazdasági főiskola, informatika)
végeztek.
Volt olyan szakács tanulónk aki
a fővárosi Gundel étteremben teljes megelégedéssel töltötte a szakmai gyakorlatát és két nyáron is
Görögországban végzett terepgyakorlatot. Nem volt jellemző a
szökés, az abortusz, a rendőrségi
ügy. (ha volt bírósági ügyünk, ez
a bekerülés előtti esetek lezárása
volt). Több kislány, nagykorúvá
válva férjhez ment, a városunkban
vagy a szomszéd településen találta meg a párját, végleges otthonát,
tisztességesen, kiegyensúlyozott
családban nevel egy-két gyereket.
Nem a „csorda effekt” jellemző
rájuk, megtartották a személyiségüket, megtanulták az otthonban
töltött évek alatt, hogyan kell megbecsülni az összegyűjtött pénzüket,
hogyan kell a gyerekeiket nevelni, háztatást vezetni, mindnyájan
példás családanyákká váltak. Az
Ő nevükben és az otthonban becsületesen dolgozók nevében is
visszautasítom a cikk elején leírtakat. A mai napig rendszeresen
előfordul, hogy kapjuk az életben helytálló volt gyerekeinktől
a köszönő elismeréseket a tőlünk
kapott gondoskodásért, nevelésért.
A gyermekvédelemben a nevelőotthonokra épp úgy szükség van,
mint a jól működő nevelőszülői
hálózatra. Mindig lesznek olyan
gyerekek akiket a családoknál nem
tudnak elhelyezni és csak az otthonok vállalják fel esetenként a 7–8
testvért, vagy a súlyos személyiségzavarral küszködő 15–17 éves
serdülők nevelését. Itt is, ott is
vannak sikerek és van sok sikertelenség, épp ezért méltatlan egymás
munkájának lebecsülése és alaptalan vádakkal való megbélyegzése.
A más munkájának semmibe vétele
nem jó reklám a nevelőszülői kedv
felébresztésére. A rendszer együtt,
egymásra épülve létezhet.
Hetey Vilma nyugdíjas igazgató

Kukák mellől csak emblémás zsákban

Balkány Város Önkormányzatának döntése értelmében 2011.
januárjától a téli időszakban a
települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága kéthetesre
változott.
A Nyír-Flop Kft. közlése szerint februártól nem viszik el a

kukák mellé kihelyezett többlethulladékot, csak céges emblémás
zsákban, amely árában a szolgáltatás díja benne foglaltatik.
(Emblémás zsák kapható: Major
Pálné, Kossuth u. 30., valamint
Barkaszi és Társa Bt. Petőfi u.
58. alatt).

2011. február

Helyi adó március 16-ig

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések
A. Helyi adó, Kommunális
adók, iparűzési adó
a.) Magánszemélyek kommunális adója
Balkány Város közigazgatási területén lakóház, illetve telek
tulajdonnal, illetve lakásbérleti
jogviszonnyal rendelkező magánszemélyeknek kell ezt az adót
megfizetniük évente két egyenlő
részletben március 16-ig, és szeptember 15-ig. Az adó évi mértéke
5000 Ft. mentességet az adó megfizetése alól az az adóalany élvezhet aki, vagy akinek, a házastársa,
élettársa a 70. életévét betöltötte,
a 70. életév betöltését követő adóévtől.
(Itt jegyezzük meg, hogy ennek
az adónemnek a felülvizsgálatára a hetekben kerül sor. Aki elmulasztotta bejelenteni lakóház,
illetve telek tulajdonát és ezt az
adóhatóság deríti fel, az adó vis�szamenőleg kerül megállapításra,
mulasztási bírság megállapítása
mellett.)
b. Vállalkozók kommunális adója
Melyet az 1990. évi C. törvény
27.§ – 29.§ szabályozott, 2010.
december 31–ével hatályon kívül
helyeződött. 2010-es év záróbevallásként lesz feldolgozva.
c. Helyi iparűzési adó
A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget (egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével)
a várható éves fizetendő adó ös�szegére az adóév december 20.
napjáig kell kiegészíteni.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység befejezése napján kell megfizetni.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét
az adóévet követő év május 31-ig
fizeti meg, illetőleg ettől az időpontban igényelheti vissza. 2011
első féléves befizetésének összege
március 15-ig, az adózó által hozzánk eljuttatott 2010 évben beérkező 2009 évi bevallásában szerepel. (a 2009. év önkormányzatra
számított adókötelezettség ½-e).
B. Gépjárműadó
Az adózó a belföldi rendszámú
gépjárművek után a gépjárműadót
félévenként, két egyenlő részlet-
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ben fizeti meg az adóév március
16-ig, illetve szeptember 15-ig.
(Az első féléves csekkek postázása folyamatban van egy adózó minden gépjárműve után egy
csekken fizeti meg az adót, határozatot 2010. évben postáztunk minden gépjárműre a későbbiekben
csak változás esetén készül újabb
határozat. A mozgáskorlátozottak
mentessége 2011. január 1-től a
mozgáskorlátozott tulajdonos és
üzembentartót, illetve üzembentartót is megilleti viszont a mentesség egy 100 KW teljesítményt
meg nem haladó személygépjármű
után csak 13 000 Ft erejéig terjed,
ezen összeget meghaladó adót teljesíteni kell.)
Az év közben történő adókötelezettséget érintő változás esetén, az
adóalany az év időarányos részére
őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.
C. Talajterhelési díj
Felhívom a Tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra nem kötött lakások után
talajterhelési díjat kell fizetni. A
kiküldésre kerülő bevallási nyomtatványokat 2011. március 31.
napjáig kell benyújtani és a kirótt
díjat megfizetni!
A talajterhelési díjat mindaddig
fizetni kell, amíg a közcsatornára
való rákötés meg nem történik.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhasználása alapján Balkány Város
Önkormányzat képviselő-testülete
a 6/2005. (II. 28.) sz. rendelete
alapján talajterhelési díjat állapított meg. A talajterhelési díj alapja
a szolgáltatott víz mennyisége.
Felhívom a szíves figyelmét,
hogy a bevallások benyújtásának
elmulasztása, illetve késedelmes
benyújtása mulasztási bírság jogkövetkezményét vonja maga után,
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Megőrizzük működőképességünket
Imesterrel az idei költségventerjú Pálosi László polgár-

tés elkészítéséről

A tavasz legnehezebb feladata az
önkormányzatoknál a költségvetés
elkészítése. Mivel még ősszel nem
pontosan ismeretesek a normatívák, a konkrét számadatok, addig
egy koncepció elkészítése a fő feladat, s ha ismertté válnak a konkrét
adatok, akkor helyettesíthetők be a
megjelölt célokhoz felhasználható
összegekkel. Balkányban sincs tehát költségvetés, de a koncepciót
már elfogadta a testület. Milyen
év vár Balkányra, milyen célok
látszanak megvalósíthatónak, ilyen
kérdésekről beszélgettünk Pálosi
László polgármesterrel.
Miért nem fogadták el a 2011-es
költségvetést?

– Az Önkormányzati törvény
alapján az önkormányzat gazdálkodásának megalkotásáért és biztonságáért a képviselő-testület a
felelős. A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költségvetési
koncepciót, melynek elsődleges
célja a költségvetési egyensúly
megteremtése, a város működőképességének megőrzése és a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása. Sajnos
az elkészített 2011-es költségvetés
nem alkalmas a végrehajtásra mert
nem biztosít forrást minden feladat
elvégzésére.

Január 27.

Amányzati politika központi
z 1930-as évektől a kor-

témája lett a zsidó kérdés.
Darányi Kálmán 1938. március 5-én a győri beszédében
az alábbiakat mondta: „A
kérdés lényegét abban látom, hogy az ország határain
belül élő zsidóság különleges diszpozícióinál és helyzeténél fogva, de részben a
magyar fajra közömbössége
miatt is, aránytalan nagy szerepet játszik a gazdasági élet
bizonyos ágazataiban.
A kérdés törvényes és tervszerű
rendezésének alapfeltétele, hogy
igazságos helyzetet teremtsünk...
amely az említett szociális aránytalanságot helyrehozza vagy kiküszöböli, és a zsidóság befolyásolását a nemzeti élet kulturális
és más területein illető mértékre
csökkenti”.
A társadalmi és a gazdasági élet
egyensúlyának hatályosabb bizto-

kiadásokat csökkenteni, mert több
bevételünk nem lesz.

Mit tesz és mit tett a polgármester?

– A képviselők javaslatait várom
a költségek csökkentése érdekében. Folyamatosan hangsúlyoztam
a képviselőknek, és számszakilag
is bemutattam, hogy ezt a költségvetést nem lehet végrehajtani. A
könyvvizsgáló véleménye is hasonló az enyémhez. A bevétel és
a kiadás nincs összhangban. Több
egyeztető megbeszélést szerveztem és szervezek annak érdekében,
hogy végrehajtható költségvetés
készüljön, de ehhez szükség van a
képviselők véleményére és pozitív
hozzáállására is.
Mi a cél?

– A képviselők többségének be
kell látnia azt, hogy még szigorúbb
és takarékosabb gazdálkodás szükséges. A képviselők több mint fele
olyan költségvetést szavazzon meg,
amely tartható. Azt szeretném, ha
minél több képviselő partner lenne.
Nem egyéni érdekek menté szavaznának, hanem úgy, hogy a város
működőképes legyen.

Volt-e, van-e javaslata?

– Igen, volt és lesz is. A Gazdasági Ellátó Iroda (GEI) megszüntetése is az én javaslatom volt. Ugyan
két és fél éve kérem, de csak most
sikerült, most is alig. A megszüntetéssel a rendszer működőképes
maradt, valamint 10 millió forintot
spórolunk vele 2011-ben. Volt még
más javaslatom is, de az nem kapta

Mi lesz, ha nem sikerül?

Pálosi László polgármester

meg a többségi szavazatot. A képviselőktől várom a javaslatokat,
az ő felelősségük a költségvetés
megalkotása.
Milyen most az önkormányzat
anyagi helyzete?

– Sok más önkormányzathoz hasonlóan nehéz. Megörököltük a
Gazdasági Ellátó Iroda 32 millió forintos kifizetetlen számláit.
Ezt nagyon nehéz kezelni. Vannak
szállítói tartozásaink, valamint az
előző évi beruházások támogatásának visszaigénylése is elég nehézkesen halad. Ezeket figyelembe
véve, azért is ragaszkodom ahhoz,
hogy egy ésszerű, teljesíthető költségvetés készüljön. Nem lehet felelőtlenül ígérgetni. A képviselőknek
kell eldönteni, hogy honnan lehet a

Holokauszt emléknap
sításáról címet viselő első zsidótörvényt a parlament 1938 májusában
fogadta el. Az értelmiségi pályákon és a szabad foglalkozásokban
20%-ban maximálták a zsidónak
minősülők részvételi arányát. A
II. zsidótörvény már az 1938-as
értékeket 6%-ra csökkentette le.
A főiskolákon és az egyetemeken
visszaállította a faji numerus clausust, a köztisztviselői pályát elzárta
a zsidóság elől és megszüntette a
felsőházi képviseletüket.
A törvények egyértelmű célja a zsidóság gazdasági szerepének csökkentése volt. 1939-ben a
fegyveres testületekből is ki akarták rekeszteni a zsidókat. A zsidó tiszteket, altiszteket megfosztották rendfokozatuktól. Az 1941.
novemberében életbe léptetett új
törvény szerint a zsidók és nem
zsidók teljes elkülönítését akarták
megvalósítani. Tiltották a vegyes
házasságokat és szigorúan büntették a házasságon kívüli kapcsola-

tokat. 1942-ben így tartóztatták le
Balkányi Sándor gazdálkodót, aki
egy fedél alatt élt keresztény házvezetőnőjével, és a törvény szerint
fajgyalázás vétségét követte el.
1944-től a zsidóellenes rendeletek szinte egymást érték. Csak néhányat említve: kormányrendelet
született a zsidók megkülönböztető
jelzése tárgyában, a zsidók közszolgálatának és közmegbízatásainak,
továbbá ügyvédi működéseinek
megszüntetéséről, sajtókamarai,
színművészeti és filmművészeti
kamarai tagságuknak megszüntetéséről, esetleges ékszermentési
kísérleteinek megakadályozásáról,
utazásuk korlátozása és megszüntetése ügyében vagyonuk elkobzásáról, élelmiszerellátásuk csökkentéséről stb.
A német megszállás kezdetétől
életbe lépett a végső megoldás.
Megyénk területén, Nyíregyházán,
Kisvárdán, Mátészalkán voltak
gettók. A nyíregyházi gettó lakóit

– Adósságrendezési eljárás.
Nincs annyi bevételünk, amely a
kiadásokat a mostani szinten fedezni tudná. A kiadásokat csökkenteni kell. Ne az adósságrendező
mondja meg, hogy mit nem kell
finanszírozni, mi az, ami nem kötelező feladat. Ezért is teszek meg
mindent annak érdekében, hogy
erre ne kerüljön sor. De az utolsó
órában vagyunk. Dönteni kell a
képviselőknek felelősen a város
érdekében, a működőképesség érdekében.
A jövő évi fejlesztésekről ezek
után csak félve kérdezem...

– Csak olyan fejlesztésbe foghatunk bele, amelyre fedezetünk van.
Szeretnénk pályázni a közvilágítás
korszerűsítésére, megújuló energia
alapú villamos energia termelésére. Valamint szeretném, ha az új
Széchenyi terv közlekedésfejlesztési programjába bekerülne a Balkány–Tormáspuszta–Hajdúsámson
összekötő út felújítása. Régi terv
már ez és most az új Széchenyi
terv – ami a napokban jelent meg
– lehetőséget ad a Magyar Közút
NZRT tulajdonában lévő 4-es 5
számjegyű kül- és belterületi utak
felújítására. Pályázni a Magyar
Közút NZRT-nek kell, de a támogatás száz százalékos.
ahová a balkányi zsidókat is telepítették egy idő után túlzsúfoltsága miatt Nyírjes, Sima, Harangod
pusztákra vitték. Majd egy- két
hét múlva nyíregyházáról négy- öt
napiga tartó marhavagonban való
utazás után Auschwitzba kerültek.
A marhavagonokból álló szerelvények elején és végén elhelyezett
őr kocsikban Kassáig csendőrök
kísérték a szállítmányokat. Innen
vette át a SS az őrséget. A deportálások 1944-től kezdődtek. A Holokausztban meggyilkolt minden
10. zsidó magyar állampolgár volt.
Eichmann rendkívül gyors munkát
végzett. 56 nap alatt 147 vonattal
437 ezer 402 magyar zsidót deportáltak.
Molnár Zoltán
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Középkori
Magyarország

90
éves

Özv. Papp Józsefné (szül. Czirják Mária) Balkány,
Abapusztai lakos 2011. február 13-án ünnepelte
90. születésnapját. Egészséget, hosszú életet
kívánunk, Isten éltesse még sokáig Mária nénit!

Történelmi vetélkedőn
vehettek részt a 6. osztályos tanulók, a középkori
Magyarország témakörben, melyet a Szabolcs
Vezér Oktatási Központ
és a Városi Könyvtár
szervezett.
Eredmények:
1. Horváth Tamás 6.b
2. Dobi Szabolcs 6.b
3. Nyíri Bence 6.b
Eredményeikhez gratulálunk.
Felkészítő tanáruk:
Molnár Zoltán

2011. február

50. házassági évfordulóját ünnepelte 2011. január 11-én Nádasi Sándor és
Nádasi Sándorné (szül: Papp Ilona) Balkány, abapusztai lakos. Hosszú, boldog, együtt töltött éveket kívánunk az aranylakodalmas házaspárnak.

2011. MÁRCIUS 11. 18:00
József Attila Művelődési Ház

Friss nyugdíjas nagymama, szívesen vállal
gyermekfelügyeletet
a hét minden napján,
0–10 éves korig, Önöknél, vagy saját otthonában. Ár megegyezés
szerint. Kérem, hívjon
bizalommal.

Aranyhaj és a
nagy gubanc

NAGY-VIRÁG-AJÁNDÉK DEKOR

KEDVEZŐ ÁRON!

Megrendelőink
ajándékban részesülnek

Cím:
4233 Balkány,
Jókai u. 4.
Tel.:
06-20/9396-233
06-20/5664-598

2011. február

Aranylakodalom

MOZI MOZI MOZI

Teremdíszítés
Székhuzatok
Menyasszonyi csokor
Autódíszítés

Balkányi
Beszélő

Színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 91 perc, 2010
Az Aranyhaj
és a nagy gubanc tipikus
Disney-musical, bár némi
frissítéssel.
A különbség
mégis csak
annyi, hogy
kevesebb a dilis szereplő és
a film 3D-ben
készült. És mintha kevesebbet énekelnének benne.
A királyság legkeresettebb és egyben
legsármosabb körözött banditája,
Flynn Rider egy titokzatos toronyban
próbál menedéket találni üldözői
elől, ahol fogságba ejti 21 méteres
mágikus aranyhajával a torony lakója, a gyönyörű és bátor Aranyhaj.
Flynn felettébb kíváncsi fogvatartója
eddig csak a megfelelő alkalomra
várt, hogy az éveken át tartó rabságból szabadulhasson, és ez az alkalom, úgy tűnik, eljött. Alkut köt hát
a jóképű tolvajjal, így kezdetét veszi
egy kalandokkal teli utazás, melyen
a furcsa párost elkíséri egy minden
bajtól óva intő, túlságosan aggodalmaskodó kaméleon, egy szuperzsaru
ló, és a mogorva-goromba kocsmagengszeterek bandája.

Jótékonysági mentős bál
Harmadik alkalommal került
megrendezésre február 12-én a
mentőállomás jótékonysági bálja.
19-órától a nyitóbeszédekkel, majd
a sényői ének és tánccsoport valamint az érpataki asszonykórus
fergeteges előadásával indult a bál.
Remek hangulat, tombola hajnal
04-ig tartó tánc. Megköszönjük
mindenkinek, aki támogatott fel-

ajánlással, adományokkal, a belépő
megvásárlásával egy jótékonysági
kezdeményezést. Köszönjük polgármester úrnak, az önkormányzatnak, a konyha dolgozóinak, takarítóknak a támogatást, a személyes
jelenlétet. Az elmúlt években a
mentőalapítvány és a jótékonysági
bál bevételéből 4,2 millió forinttal
gyarapodott az eszközök tárháza a

mentőkön. 2010. augusztus 01-től
az esetkocsi 24 órában teljesít szolgálatot. Létszámunk 20 fő. Elindult
egy újabb kezdeményezés a www.
segitsokosan.hu oldalon, kérjük,
akinek számítógépe van szavazzon
a balkányi mentőkre. A tét 250 000
Ft, ami pénzbe nem kerül, csak egy
kattintásba.
Magyar István állomásvezető

Kinek ajánljuk?

– A rajzfilmek rajongóinak.
– Minden kislánynak, aki királylány
szeretne lenni.
– A 3D megszállottjainak.

Kinek nem?

– Aki nem bírja a „kornyikálós”
filmeket.
– 12 éven felülieknek, gyerekkíséret
nélkül.

Érpataki asszonykórus

Sényői tánccsoport
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A rendszer egymásra épülve létezhet
Nyílt levél Kerecsen József nevelőszülői
tanácsadó részére.

Anevelőszülő!” címmel

januári Beszélőben „Légy

megjelent felhívásában leírtak súlyos szakmai tévedéseket és vádakat tartalmaznak.
A cikk elején, alaptalanul negatív és sértő véleményeket állapít
meg a gyermekotthonok szakmai
munkájáról. Az otthonokban a
gyerekek elhelyezése minden esetben a Területi Gyermekvédelmi
Központ által összehívott szakmai
team véleménye alapján történt.
A beutaltak közel fele nevelőszülőktől került vissza az otthonokba. A hozzánk beutaltak között
volt olyan gyerek, aki korábban
két-három nevelőcsaládnál is élt
már. Sok 13–15 éves gyereket a
serdülőkori problémák miatt adtak
vissza a családok. Olyan eset az
otthon működése alatt soha nem
fordult elő, hogy a magatartási
problémák miatt az otthonunkból
a gyereknevelő családokhoz történő elhelyezését kértük volna, mert
olyan család, aki ezt vállalta volna
soha nem volt.
Az otthonokban élő gyerekek
nem voltak „eldugva”, hiszen külső iskolákba és óvodákba jártak
és általában nem volt velük több
probléma, mint a többi gyerekkel.
Ha az iskola jelzett problémát, közösen mindig találtunk megoldást.
A gyerekek mindig aktívan részt
vállaltak a város életében, a fiúk
közül többen a helyi futballcsapatban játszottak, a népi tánccsoportunk a FICE által meghírdetett
versenyekről rendszeresen előkelő
díjakkal érkezett haza és felléptek
a városi rendezvényeken. Kerecsen
Úr nem sokat járhatott gyermekotthonokban, ha az ottani nevelést
„iszonyúan” hiányosnak minősíti.
Nem sokat tud arról, hogy a volt
otthonunkban valamennyi gyerek
elvégzett valamilyen szakmunkásképző iskolát, sokan leérettségiztek, főiskolát (tanítóképző, mező-

gazdasági főiskola, informatika)
végeztek.
Volt olyan szakács tanulónk aki
a fővárosi Gundel étteremben teljes megelégedéssel töltötte a szakmai gyakorlatát és két nyáron is
Görögországban végzett terepgyakorlatot. Nem volt jellemző a
szökés, az abortusz, a rendőrségi
ügy. (ha volt bírósági ügyünk, ez
a bekerülés előtti esetek lezárása
volt). Több kislány, nagykorúvá
válva férjhez ment, a városunkban
vagy a szomszéd településen találta meg a párját, végleges otthonát,
tisztességesen, kiegyensúlyozott
családban nevel egy-két gyereket.
Nem a „csorda effekt” jellemző
rájuk, megtartották a személyiségüket, megtanulták az otthonban
töltött évek alatt, hogyan kell megbecsülni az összegyűjtött pénzüket,
hogyan kell a gyerekeiket nevelni, háztatást vezetni, mindnyájan
példás családanyákká váltak. Az
Ő nevükben és az otthonban becsületesen dolgozók nevében is
visszautasítom a cikk elején leírtakat. A mai napig rendszeresen
előfordul, hogy kapjuk az életben helytálló volt gyerekeinktől
a köszönő elismeréseket a tőlünk
kapott gondoskodásért, nevelésért.
A gyermekvédelemben a nevelőotthonokra épp úgy szükség van,
mint a jól működő nevelőszülői
hálózatra. Mindig lesznek olyan
gyerekek akiket a családoknál nem
tudnak elhelyezni és csak az otthonok vállalják fel esetenként a 7–8
testvért, vagy a súlyos személyiségzavarral küszködő 15–17 éves
serdülők nevelését. Itt is, ott is
vannak sikerek és van sok sikertelenség, épp ezért méltatlan egymás
munkájának lebecsülése és alaptalan vádakkal való megbélyegzése.
A más munkájának semmibe vétele
nem jó reklám a nevelőszülői kedv
felébresztésére. A rendszer együtt,
egymásra épülve létezhet.
Hetey Vilma nyugdíjas igazgató

Kukák mellől csak emblémás zsákban

Balkány Város Önkormányzatának döntése értelmében 2011.
januárjától a téli időszakban a
települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága kéthetesre
változott.
A Nyír-Flop Kft. közlése szerint februártól nem viszik el a

kukák mellé kihelyezett többlethulladékot, csak céges emblémás
zsákban, amely árában a szolgáltatás díja benne foglaltatik.
(Emblémás zsák kapható: Major
Pálné, Kossuth u. 30., valamint
Barkaszi és Társa Bt. Petőfi u.
58. alatt).

2011. február

Helyi adó március 16-ig

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések
A. Helyi adó, Kommunális
adók, iparűzési adó
a.) Magánszemélyek kommunális adója
Balkány Város közigazgatási területén lakóház, illetve telek
tulajdonnal, illetve lakásbérleti
jogviszonnyal rendelkező magánszemélyeknek kell ezt az adót
megfizetniük évente két egyenlő
részletben március 16-ig, és szeptember 15-ig. Az adó évi mértéke
5000 Ft. mentességet az adó megfizetése alól az az adóalany élvezhet aki, vagy akinek, a házastársa,
élettársa a 70. életévét betöltötte,
a 70. életév betöltését követő adóévtől.
(Itt jegyezzük meg, hogy ennek
az adónemnek a felülvizsgálatára a hetekben kerül sor. Aki elmulasztotta bejelenteni lakóház,
illetve telek tulajdonát és ezt az
adóhatóság deríti fel, az adó vis�szamenőleg kerül megállapításra,
mulasztási bírság megállapítása
mellett.)
b. Vállalkozók kommunális adója
Melyet az 1990. évi C. törvény
27.§ – 29.§ szabályozott, 2010.
december 31–ével hatályon kívül
helyeződött. 2010-es év záróbevallásként lesz feldolgozva.
c. Helyi iparűzési adó
A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget (egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével)
a várható éves fizetendő adó ös�szegére az adóév december 20.
napjáig kell kiegészíteni.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység befejezése napján kell megfizetni.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét
az adóévet követő év május 31-ig
fizeti meg, illetőleg ettől az időpontban igényelheti vissza. 2011
első féléves befizetésének összege
március 15-ig, az adózó által hozzánk eljuttatott 2010 évben beérkező 2009 évi bevallásában szerepel. (a 2009. év önkormányzatra
számított adókötelezettség ½-e).
B. Gépjárműadó
Az adózó a belföldi rendszámú
gépjárművek után a gépjárműadót
félévenként, két egyenlő részlet-

Impresszum

Balkányi Beszélő
Balkány Város Önkormányzatának
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ben fizeti meg az adóév március
16-ig, illetve szeptember 15-ig.
(Az első féléves csekkek postázása folyamatban van egy adózó minden gépjárműve után egy
csekken fizeti meg az adót, határozatot 2010. évben postáztunk minden gépjárműre a későbbiekben
csak változás esetén készül újabb
határozat. A mozgáskorlátozottak
mentessége 2011. január 1-től a
mozgáskorlátozott tulajdonos és
üzembentartót, illetve üzembentartót is megilleti viszont a mentesség egy 100 KW teljesítményt
meg nem haladó személygépjármű
után csak 13 000 Ft erejéig terjed,
ezen összeget meghaladó adót teljesíteni kell.)
Az év közben történő adókötelezettséget érintő változás esetén, az
adóalany az év időarányos részére
őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.
C. Talajterhelési díj
Felhívom a Tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra nem kötött lakások után
talajterhelési díjat kell fizetni. A
kiküldésre kerülő bevallási nyomtatványokat 2011. március 31.
napjáig kell benyújtani és a kirótt
díjat megfizetni!
A talajterhelési díjat mindaddig
fizetni kell, amíg a közcsatornára
való rákötés meg nem történik.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhasználása alapján Balkány Város
Önkormányzat képviselő-testülete
a 6/2005. (II. 28.) sz. rendelete
alapján talajterhelési díjat állapított meg. A talajterhelési díj alapja
a szolgáltatott víz mennyisége.
Felhívom a szíves figyelmét,
hogy a bevallások benyújtásának
elmulasztása, illetve késedelmes
benyújtása mulasztási bírság jogkövetkezményét vonja maga után,
melynek mértéke az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése alapján
– magánszemély adózó 200 000
Ft-ig, más adózó esetén 500 000
Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
Karóczkai Istvánné
Balkány Város jegyzője
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal,
4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
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Megőrizzük működőképességünket
Imesterrel az idei költségventerjú Pálosi László polgár-

tés elkészítéséről

A tavasz legnehezebb feladata az
önkormányzatoknál a költségvetés
elkészítése. Mivel még ősszel nem
pontosan ismeretesek a normatívák, a konkrét számadatok, addig
egy koncepció elkészítése a fő feladat, s ha ismertté válnak a konkrét
adatok, akkor helyettesíthetők be a
megjelölt célokhoz felhasználható
összegekkel. Balkányban sincs tehát költségvetés, de a koncepciót
már elfogadta a testület. Milyen
év vár Balkányra, milyen célok
látszanak megvalósíthatónak, ilyen
kérdésekről beszélgettünk Pálosi
László polgármesterrel.
Miért nem fogadták el a 2011-es
költségvetést?

– Az Önkormányzati törvény
alapján az önkormányzat gazdálkodásának megalkotásáért és biztonságáért a képviselő-testület a
felelős. A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költségvetési
koncepciót, melynek elsődleges
célja a költségvetési egyensúly
megteremtése, a város működőképességének megőrzése és a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása. Sajnos
az elkészített 2011-es költségvetés
nem alkalmas a végrehajtásra mert
nem biztosít forrást minden feladat
elvégzésére.

Január 27.

Amányzati politika központi
z 1930-as évektől a kor-

témája lett a zsidó kérdés.
Darányi Kálmán 1938. március 5-én a győri beszédében
az alábbiakat mondta: „A
kérdés lényegét abban látom, hogy az ország határain
belül élő zsidóság különleges diszpozícióinál és helyzeténél fogva, de részben a
magyar fajra közömbössége
miatt is, aránytalan nagy szerepet játszik a gazdasági élet
bizonyos ágazataiban.
A kérdés törvényes és tervszerű
rendezésének alapfeltétele, hogy
igazságos helyzetet teremtsünk...
amely az említett szociális aránytalanságot helyrehozza vagy kiküszöböli, és a zsidóság befolyásolását a nemzeti élet kulturális
és más területein illető mértékre
csökkenti”.
A társadalmi és a gazdasági élet
egyensúlyának hatályosabb bizto-

kiadásokat csökkenteni, mert több
bevételünk nem lesz.

Mit tesz és mit tett a polgármester?

– A képviselők javaslatait várom
a költségek csökkentése érdekében. Folyamatosan hangsúlyoztam
a képviselőknek, és számszakilag
is bemutattam, hogy ezt a költségvetést nem lehet végrehajtani. A
könyvvizsgáló véleménye is hasonló az enyémhez. A bevétel és
a kiadás nincs összhangban. Több
egyeztető megbeszélést szerveztem és szervezek annak érdekében,
hogy végrehajtható költségvetés
készüljön, de ehhez szükség van a
képviselők véleményére és pozitív
hozzáállására is.
Mi a cél?

– A képviselők többségének be
kell látnia azt, hogy még szigorúbb
és takarékosabb gazdálkodás szükséges. A képviselők több mint fele
olyan költségvetést szavazzon meg,
amely tartható. Azt szeretném, ha
minél több képviselő partner lenne.
Nem egyéni érdekek menté szavaznának, hanem úgy, hogy a város
működőképes legyen.

Volt-e, van-e javaslata?

– Igen, volt és lesz is. A Gazdasági Ellátó Iroda (GEI) megszüntetése is az én javaslatom volt. Ugyan
két és fél éve kérem, de csak most
sikerült, most is alig. A megszüntetéssel a rendszer működőképes
maradt, valamint 10 millió forintot
spórolunk vele 2011-ben. Volt még
más javaslatom is, de az nem kapta

Mi lesz, ha nem sikerül?

Pálosi László polgármester

meg a többségi szavazatot. A képviselőktől várom a javaslatokat,
az ő felelősségük a költségvetés
megalkotása.
Milyen most az önkormányzat
anyagi helyzete?

– Sok más önkormányzathoz hasonlóan nehéz. Megörököltük a
Gazdasági Ellátó Iroda 32 millió forintos kifizetetlen számláit.
Ezt nagyon nehéz kezelni. Vannak
szállítói tartozásaink, valamint az
előző évi beruházások támogatásának visszaigénylése is elég nehézkesen halad. Ezeket figyelembe
véve, azért is ragaszkodom ahhoz,
hogy egy ésszerű, teljesíthető költségvetés készüljön. Nem lehet felelőtlenül ígérgetni. A képviselőknek
kell eldönteni, hogy honnan lehet a

Holokauszt emléknap
sításáról címet viselő első zsidótörvényt a parlament 1938 májusában
fogadta el. Az értelmiségi pályákon és a szabad foglalkozásokban
20%-ban maximálták a zsidónak
minősülők részvételi arányát. A
II. zsidótörvény már az 1938-as
értékeket 6%-ra csökkentette le.
A főiskolákon és az egyetemeken
visszaállította a faji numerus clausust, a köztisztviselői pályát elzárta
a zsidóság elől és megszüntette a
felsőházi képviseletüket.
A törvények egyértelmű célja a zsidóság gazdasági szerepének csökkentése volt. 1939-ben a
fegyveres testületekből is ki akarták rekeszteni a zsidókat. A zsidó tiszteket, altiszteket megfosztották rendfokozatuktól. Az 1941.
novemberében életbe léptetett új
törvény szerint a zsidók és nem
zsidók teljes elkülönítését akarták
megvalósítani. Tiltották a vegyes
házasságokat és szigorúan büntették a házasságon kívüli kapcsola-

tokat. 1942-ben így tartóztatták le
Balkányi Sándor gazdálkodót, aki
egy fedél alatt élt keresztény házvezetőnőjével, és a törvény szerint
fajgyalázás vétségét követte el.
1944-től a zsidóellenes rendeletek szinte egymást érték. Csak néhányat említve: kormányrendelet
született a zsidók megkülönböztető
jelzése tárgyában, a zsidók közszolgálatának és közmegbízatásainak,
továbbá ügyvédi működéseinek
megszüntetéséről, sajtókamarai,
színművészeti és filmművészeti
kamarai tagságuknak megszüntetéséről, esetleges ékszermentési
kísérleteinek megakadályozásáról,
utazásuk korlátozása és megszüntetése ügyében vagyonuk elkobzásáról, élelmiszerellátásuk csökkentéséről stb.
A német megszállás kezdetétől
életbe lépett a végső megoldás.
Megyénk területén, Nyíregyházán,
Kisvárdán, Mátészalkán voltak
gettók. A nyíregyházi gettó lakóit

– Adósságrendezési eljárás.
Nincs annyi bevételünk, amely a
kiadásokat a mostani szinten fedezni tudná. A kiadásokat csökkenteni kell. Ne az adósságrendező
mondja meg, hogy mit nem kell
finanszírozni, mi az, ami nem kötelező feladat. Ezért is teszek meg
mindent annak érdekében, hogy
erre ne kerüljön sor. De az utolsó
órában vagyunk. Dönteni kell a
képviselőknek felelősen a város
érdekében, a működőképesség érdekében.
A jövő évi fejlesztésekről ezek
után csak félve kérdezem...

– Csak olyan fejlesztésbe foghatunk bele, amelyre fedezetünk van.
Szeretnénk pályázni a közvilágítás
korszerűsítésére, megújuló energia
alapú villamos energia termelésére. Valamint szeretném, ha az új
Széchenyi terv közlekedésfejlesztési programjába bekerülne a Balkány–Tormáspuszta–Hajdúsámson
összekötő út felújítása. Régi terv
már ez és most az új Széchenyi
terv – ami a napokban jelent meg
– lehetőséget ad a Magyar Közút
NZRT tulajdonában lévő 4-es 5
számjegyű kül- és belterületi utak
felújítására. Pályázni a Magyar
Közút NZRT-nek kell, de a támogatás száz százalékos.
ahová a balkányi zsidókat is telepítették egy idő után túlzsúfoltsága miatt Nyírjes, Sima, Harangod
pusztákra vitték. Majd egy- két
hét múlva nyíregyházáról négy- öt
napiga tartó marhavagonban való
utazás után Auschwitzba kerültek.
A marhavagonokból álló szerelvények elején és végén elhelyezett
őr kocsikban Kassáig csendőrök
kísérték a szállítmányokat. Innen
vette át a SS az őrséget. A deportálások 1944-től kezdődtek. A Holokausztban meggyilkolt minden
10. zsidó magyar állampolgár volt.
Eichmann rendkívül gyors munkát
végzett. 56 nap alatt 147 vonattal
437 ezer 402 magyar zsidót deportáltak.
Molnár Zoltán
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Fő cél: támogatni a családi gazdaságokat
Folytatás az 1. oldalról!

Hangsúlyozta: a belvíz, árvíz
és egyéb katasztrófák miatt szükségessé vált kárenyhítés jelentős
feladatokat rótt az államra. A politikus szerint az agrártámogatások
összege jelentősen emelkedik, több
uniós és hazai forráshoz juthatnak
a gazdák. Szem előtt tartják a demográfiai földprogram keretében, a
vidéken letelepedni és gazdálkodni
kívánó fiatal házasok számára kínálkozó életpálya-modell lehetőségét, ahol 25 vagy 50 évre kedvezményes, örökölhető földbérletet
kaphatnak, amennyiben két vagy
három gyermeket vállalnak. Ángyán Józseftől megtudhattuk, hogy
készül és a közeljövőben a parlament elé kerül a hungarikumtörvény. Ebben megnevezik a helyi,
megyei, nemzeti, Kárpát-medencei
értékeket, másrészt rögzítik a fejlesztési stratégiát.
A következőkben Jakab István
alelnök tartott előadást a mezőgazdaság helyzetéről, a kormány által
tett lépésekről, a mezőgazdaság
átalakításáról. Szavait a jelenlévők nagy figyelemmel hallgatták,
hiszen mindnyájukat hátrányosan
érintett az elmúlt 8 év mezőgazdaságot sújtó intézkedései. Sajnos a
jelenlegi kormány 8 hónapos tevékenysége még nem volt elegendő
a helyzet megnyugtató kezelésére.
Sok még a tennivaló – mondta –,
mindenkinek a maga területén meg
kell tennie, ami az ő dolga.
A kereskedő cégekkel kötött, a
magyar gazdák számára előnytelen
szerződések elkerülésére, törvényalkotóként jogi védelmet tudnak
biztosítani a vis major-igazolást
becsatolóknak.
Az agrárkamarai rendszer módosításáról elmondta, indokolt egy
olyan hálózat kialakítása, amely

az összes gazdasági szereplő érdekeire figyelemmel van, és szolgáltatást is nyújt a gazdák számára.
Az összefogással felálló Magyar
Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszergazdasági Kamara olyan gazdasági integráció, szakmai szerveződés, melyre Nyugat-Európában
már jó pár példa akad.
Az előzetesen feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az
AKG programban részt vevők is
mentesülnek az előírások betartása alól a vis major-igazolással. A
mezőgazdasági utak rendbetételére
a későbbiekben kerülnek kiírásra
pályázati lehetőségek.
Nem volt a kérdések között, de
örök téma a tavaszi munkálatok
kezdetével a széles járművek kérdése. Elmondta: „Oda és annyi villogó sárga lámpát rakunk, amen�nyit kérnek, de ettől többet nem.
A gépekkel akkor kell indulni a
földekre, amikor azt a talaj megkívánja”.
ADR ügy: nem fogadjuk el azt
az álláspontot, hogy a nemzetközi
fuvarozásban meghatározott feltételeket követelik meg a saját földjére műtrágyát szállító gazdától.
Végezetül a fajtahasználati díj
kérdéséről szólt: ugyan nem volt
kötelező, de Gráf úrék bevezették
és beszedték a magyar gazdáktól
ezt a díjat. Utánajárt, Lengyelország nem tett meg, de csatlakozásunk után az EU már nem engedi
meg a visszalépést. Ha már így
van, akkor mindent megtesz azért,
hogy a magyar vetőmag nemesítőkhöz kerüljenek ezek a források,
oda, ahol a kutatásokat, nemesítéseket végzik. „Semmiképpen nem
akarjuk érteni és látni az integrátori
cégeket a támogatások listáján.
Dr. Budai Gyula kormánybiztos, országgyűlési képviselőnk
elmondta: a nemzeti ügyek kor-

mányának továbbra is rendkívül
fontos feladata és célkitűzése az
elszámoltatás. Az ebből visszafolyó pénzekkel hozzájárulhat az
állami költségvetés bevételéhez.
De ugyanolyan fontosnak tartja továbbra is a mezőgazdaságból élő
családok boldogulását, megélhetését. Az érdeklődés tükrében pedig
megfogalmazható, hogy van még
bőven tennivaló. Ebben nyújthat
segítséget a kialakult jó kapcsolat
a helyi gazdakör tagjaival, amely
gyors és pontos információcserét
jelent nem csak számukra, hanem
az itt élők számára is, ezzel is
segítve mindannyiuk előrelépését.
Örült annak, hogy választókerületében került sor az első olyan konzultációra, mely a problémák megoldására közelebb hozta a kormány
tagjait és a helyi termelőket.
Wachal Kálmán földművelésügyi igazgató a kormányhivatalba
történt integrációval kapcsolatban
bizakodó, mert a gazdáknak nagy
szüksége van a kormány segítségére. A helyzet ugyanis a számok
tükrében meglehetősen ijesztőnek
tűnik.
Gutyán Tamás főfalugazdász
zárta a felszólalók sorát: zökkenőmentesen végzik az alapfeladataikat, így január 5-től megkezdődött
az őstermelői igazolványok kiváltása, érvényesítése a régi szabályok szerint.
Úgy gondolom, hogy egy kisváros életében az igen nagydolog
mikor, egyszerre több kormányzati
vezetőt láthat vendégül, ezért örülök annak, hogy a Gazdakörünk
meghívását minden meghívott
vendég elfogadta és bízunk abban,
hogy ez a kapcsolat a jövőre nézve
eredményes lesz.
Rácz Imre
Balkány és Térsége Gazdakör
elnöke

Kedvezmények mozgáskorlátozottaknak

Amányrendelet hatálya

164/1995. (XII. 27.) Kor-

kiterjed azokra a Magyar
Köztársaság területén élő
súlyos mozgáskorlátozott
személyekre, akik a településen bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.
A támogatás fajtái:

I. közlekedési támogatás
II. személygépkocsi szerzési támogatás
III. személygépkocsi átalakítási támogatás

A támogatás feltételei:

– I. fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottságról (ha
az állapota változó, az igazolást
évente meg kell újítani!)
– a családban együtt élők előző
évi összes jövedelmének egy havi
nettó összege
– tanulói jogviszonyról szóló igazolás
– ha jelenleg munkaviszonyban áll,
arról szóló igazolás

A közlekedési támogatás a
súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.
A támogatás alapösszege: 7 000
Ft. pótlék számolható el, ha a
mozgáskorlátozott tanulói jogviszonyban áll, vagy munkaviszonya van, vagy 18 éven aluli
gyermeket nevel.
Nem állapítható meg támogatás, ha a családban az egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 2,5-szeresét meghaladja.
(2011-ben 71 250 Ft)!
Nem jogosult közlekedési támogatásra, aki fogyatékossági
támogatásban részesül!
Gépkocsi szerzési (max.
300 000 Ft értékű utalvány)
vagy átalakítási (max. 30 000 Ft)
összegű támogatás igényelhető
7 évenként az előbbi feltételek
fennállása esetén. A szerzési támogatás további feltételei: személyi igazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, forgalmi engedély,
orvosi kezelést igazoló iratok
fénymásolata, munkaviszony,
vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolás, érvényes vezetői
engedély, vagy ennek hiányában az a mozgáskorlátozottal
legalább 1 éve közös háztartásban élő házastárs-élettárs, gyermek, szülő, aki nyilatkozatban a
szállítását vállalja.
A közlekedési kedvezmények iránti kérelem április 30-ig
nyújtható be, kivételt képez, ha
a mozgáskorlátozottság ténye
év közben keletkezett.

Balkányi
Beszélő

2010. február

Gazdálkodók figyelmébe!

Fáll az agrártámogatást

ebruár 15-től egy hónap

kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék
adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Az adatszolgáltatás kiterjed minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és
Halászati Operatív Program (HOP)
keretében meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan
nyújtható be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Az E–monitoring benyújtása 38
ezer gazdát érint és a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben
a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.
gov.hu oldalon az „Elektronikus
ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az
ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni
a névre szóló adatlapokat.
teA monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki 2007
óta valamely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik 2010. év végén.
Továbbá adatszolgáltatási kötelezettséggel járnak a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében finanszírozott áthúzódó támogatások

a kapcsolódó kötelezettségek időszakára is kiterjedően. A 2011. évi
adatszolgáltatási időszakban már
az AKG támogatások jogosultjaira
is vonatkozik a kötelezettség, mivel kiadásra kerültek – és többnyire jogerőre emelkedtek - a Terület
Azonosítási Kérelmeket jóváhagyó
határozatok (TAK) is, amelyekben
véglegesen jóváhagyott területek
képezik a támogatási időszakban a
kötelezettségvállalás tárgyát fizikai
blokkonként és célprogramonként
(jogosultság). Az ügyfélnek az e
rendelet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton
kell teljesítenie.
A leggyakrabban előforduló
adatszolgáltatási kötelezettséggel
járó jogcímek – teljesség igénye
nélkül az összesen 32 jogcímből:
●● Agrár-környezetgazdálkodási támogatási jogcímek
●● Natura 2000 támogatás,
●● KAT támogatások,
●● Fiatal mezőgazdasági termelők
induló és a gazdaságátadási támogatások,
●● Szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételének támogatása
●● Az összes beruházási jellegű
jogcím,
●● A kötelező és ajánlott képzésekhez igénybevett támogatások
amennyiben a támogatásról döntő határozat jogerőre emelkedik
2010.12.31-ig, ha nem akkor
majd a következő adatszolgáltatási időszakban (2012) kell

Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

teljesíteni. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén
a 2007. évi XVII. évi intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szoló törvény: „71.
§ (1) Az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a támogatási ös�szeggel, illetve az (5) bekezdés
szerinti jogellenes magatartás
súlyával arányos mulasztási bírsággal sújtható, ha az e törvény,
valamint annak felhatalmazása
alapján kihirdetett jogszabály
szerinti, továbbá közigazgatási
határozatban, hatósági szerződésben meghatározott:
a) bejelentési, változás bejelentési, monitoring vagy más jellegű
adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az
előírt módon teljesíti,
(3) A bejelentkezési, bejelentési,
változás bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet – határidő
tűzésével – teljesítésre hívja fel.
A kiszabott bírság kétszeresét kell
újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező
újabb határozatban előírt határidőt
az ügyfél szintén elmulasztja. A
kötelezettség teljesítése esetén az
e bekezdés alapján kiszabott bírság
korlátlanul mérsékelhető”

Sportbál jótékonykodással

Mészáros Árpád Zsolt és Vastagh Csaba sztárvendégek emelték a bál színvonalát

Abalkányiak táncmulatsága
sportolók, a sportszerető

nyitotta az idei farsangi báli
szezont február 5-én.

Amint azt Kékessy Mihálytól, a
sportegyesület elnökétől megtudtuk: jól sikerült a mulatság, népes
vendégsereg szórakozott és adakozott azért, hogy a város sportegyesületénél kevesebb gond nehezítse
az eredményes munkát, hogy a
sportolók több örömet szerezhessenek a szurkolóknak. A tombolaárusításból és a báli bevételből
mintegy félmillió forint jött össze,
ennyivel lett gazdagabb az egyesület, ez az összeg a januári kiadásokat, az átigazolási díjakat fedezi.
És kifejez még valamit, azt,
hogy a balkányiak örömmel vették
tudomásul: a focicsapat egyre inkább helybeli fiatalokra épül, s az
eddig mutatott játék alapján jobb

lesz, mint a sok idegenlégióssal
megtűzdelt együttes.
Az érkezők között szinte kizárólag olyan játékosok szerepelnek,
akik balkányi nevelésűek. Hatan is
visszatértek a geszterédi kölcsönadásból: a birkózómúlttal is rendelkező P. Juhász Attila valamint
a hozzá hasonlóan 22 éves Kiss
László és Görög Tibor, utóbbi 20
éves öccse, Görög Norbert, a vele
egykorú Pásztor Bence és a 27
esztendősen a rutint képviselő Kiss
László is a megyei II. osztályú csapatból került vissza Balkányba.
Az első eredmény már február
19-én megmutatkozott: kilenc balkányi játékos volt egyszerre a pályán, s sikerült legyőzni az NB III.
listavezetőjét, a Tiszakanyárt Vass
Zoltán 11-esből rúgott góljával,
így február 27-én döntőt játszhat
a csapat. Mire e sorok napvilágot
látnak, már az eredmény is ismere-

7

tes lesz a szurkolók előtt. A vállalkozók segítőkészségén is látszik,
hogy honorálják a helybeli kötődésű játékosok hazahozatalát. Obsitos Norberttől például egy tréningöltönyt kaptak a játékosok, amit
február 26-án vett át a csapat. Más
ígéretes ajánlatok is vannak, ezekről is beszámolunk, ha teljesülnek
az adakozási szándékok. Ezekből
az olvasható ki, hogy sikeresebb,
gondtalanabb lesz az idei év, mint
az elmúlt esztendő.
Ami a sportbált illeti: este 7 órakor kezdtek gyülekezni a résztvevők. A finom vacsora után (köszönet érte a konyha dolgozóinak) egy
fiatal latin táncot mutatott be a közönségnek. Éjfélkor mutatkoztak
be a sztárvendégek: a nyíregyházi
születésű, de az ország legnagyobb
színpadain is sikereket arató Mészáros Árpád Zsolt énekelt legsikeresebb számaiból, majd Vastagh

Kétség esetén az adatszolgáltatási kötelezettség könnyen és
gyorsan ellenőrizhető az MVH
elektronikus kérelemkezelő felületén. A monitoring adatszolgáltatás
menüpont elindításával megjelenik
a megszemélyesített elektronikus
űrlap amennyiben adatszolgáltatási
kötelezettsége van az érintett gazdálkodóknak. Az egyéni űrlapon
az összes igénybe vett jogcímre
vonatkozó kérdések megjelennek
és hiányosan nem adható be. Az
adatszolgáltatás előkészítéséhez
ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, különösen a hosszabb támogatási időszak
esetén, mert könnyebb az időközi
változásokat követni, mint teljes
egészében újra kezdeni az adatgyűjtést, illetve így elkerülhető az
egymásnak ellentmondó téves adatok megadása. Különösen a származtatott adatok és/ vagy egyébként is nyilvántartásra és jelentésre
kötelezett adatok – foglalkoztatottak létszám adatai, költségek, kiadások, művelt terület stb. – igényelnek nagy körültekintést, mert
azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban
szereplő és a más szervezetek felé
már jelentett/ jelentendő adatokkal
(keresztellenőrzések!).
A Gazdálkodási Napló vezetési
kötelezettséggel járó jogcímek esetében a gazdálkodásra vonatkozó
adatokat a naplóból – azzal egyezően – kell megadni.
Csaba, az X faktor győztese győzte
meg a közönséget, hogy nem véletlenül nyerte meg a versenyt.
Az éjféli másodvacsora finom
hurka-kolbászból állt, majd megkezdődött a tombolasorsolás. Lakatos Mihály volt balkányi vállalkozó egy színes tévét ajánlott fel,
ezt Rácz Henriette balkányi kézilabdás lány nyerte el. (Ősszel ismét
beindulnak a balkányi kézilabdás
lányok, s két év szünet után ismét
örömet szerezhetnek a kézilabdát
szerető szurkolóknak).
Kékessy Mihály köszönetet mondott a támogatóknak, elsősorban az
önkormányzatnak, Pálosi László
polgármesternek, Oláh János alpolgármesternek, hogy a szűkös
anyagiak ellenére nem mondtak
le a sport támogatásáról, köszönte
Pásztor Tibornak és Szőllősi Ferencnek a támogatást, Papp Mihály
és Szulyák Tibor vállalkozóknak,
hogy szponzorálásukkal lehetővé
tették a sztárvendégek közreműködését, valamint Kékesi Mónikának
és Nagy Gabriellának a bál szervezésében végzett fáradozásukat.
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Tantárgyi versenyeredmények a SZVOK-ban
T

eljes gőzzel folynak a tantárgyi versenyekre a felkészülések, s azok lebonyolítása intézményünkben.

XV. évfolyam 2. szám l 2011. február

Tisztelet a nőknek

Anyanyelvünk ápolása fontos és
nemes feladat kell, hogy legyen a
családban és az iskolában egyaránt.
A nyelvhasználat, a nyelvtani szabályok helyes gyakorlati alkalmazásáról tett tanúbizonyságot tollbamondás utáni írással, nyelvtani feladatok
megoldásával közel hatvan tanuló.
A magyar nyelvet, nyelvtant
legjobban használó, ápoló tanulók a következők:
8. évfolyamon:

Eszeretettel köszöntsek

ngedjék meg, hogy sok

1. Horváth Réka 8. b osztály
2. Radványi Andrea 8. a osztály
3. Krisztán Daniella 8. a osztály

7. évfolyamon:

1. Nagy Ferenc 7. b osztály
2. Brinkusz Bettina 7. c osztály
3. Miszkuly Gyöngyi 7. b osztály

6. évfolyamon:

1. Paraicz Dóra 6. b osztály
2. Szabó Dóra 6. b osztály
3. Farkas Ramóna 6. a osztály

5. évfolyamon:

A legeredményesebb anyanyelvápolók

nyu Miklósné, Katonáné Molnár
Julianna, Takács Jánosné, Turán
Zsuzsanna, Pásztor Angelika.

1. Karsai István 5. c osztály
2. Kerezsi Imre 5. a osztály
3. Pénzes Alexander 5. a osztály

Eredményes munkájukért oklevél
és könyvjutalomban részesültek.
Felkészítő tanáraik: Gyeskó
Jánosné, dr. Horváthné Csinga
Erzsébet, Ladányi Miklósné, Sas
Józsefné .

Szabadidő kulturált eltöltése

Idegen nyelvi csapatversenyt is
rendeztünk a télről, a téli ünnepkörről kb. száz tanuló részvételével
kooperatív formában.
A gyerekek már a versenyre nevező un. versenybeugró feladatot
is nagy lelkesedéssel, igényességgel oldották meg. Angol és német
nyelven adtak számot tudásukról.
A legjobb eredményt elérő csapatok névsora:
Angol nyelv – 5–6. évfolyam:
1. helyezés: Paraicz Dóra (6. b), Kerezsi
Imre (5. a), Duczki Bence (Béketelep)
2. helyezés: Pásztor Angéla (6. b), Páll
Krisztina (5. a), Balogh Kitti (Béketelep)
3. helyezés: Kóródi Klaudia (6. c), Sallai
Patrícia (6. c), Brinkusz Csilla (5. b)
Kis nyelvművelők

Az alsó tagozatosok öt legjobb
nyelvművelője Nyíregyházán, a
megyei helyesírási versenyen képviselte iskolánkat. Közel kettőszáz
versenyző között eredményesen
szerepeltek.
Akikre büszkék vagyunk: Horváth Balázs 3. c, Kékesi Balázs 2.
c, Kiss Bence 3. b, Kovács Fanni
4. a, Pintér Dávid 2. a, osztályos
tanulók.
A felkészítő tanító nénik: Ri-

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Német nyelv – 7–8. évfolyam:

1. helyezés: Mező Boglárka (8. b), Molnár Dóra (8. b), Tóth Szabina (7. b)
2. helyezés: Horváth Réka (8. b), Pásztor Nikoletta (8. c), Kiss Barnabás (7. b)
3. helyezés: Molnár Márk (8. b), Rehócsin Gergő (8. c), Szőllősi Tamás (8. b)

Felkészítő pedagósok: Bagolyné Hargitay Gertrud, Barnuczné
Bíró Katalin, Fejes Anikó, Lakatos
Lívia, Mezőné Tóth Gabriella, Sas
Józsefné .
Szintén a téli évszak, a tél örömei adta a rajzverseny témáját,
melyre ötven tanuló alkotása közül
a következők kerültek díjazásra:
7–8. évfolyamon:
1. helyezés: Horváth Réka (8. b)
2. helyezés: Balla Judit (7. a)
3. helyezés: Kerezsi Vivien (7. a)

5–6. évfolyamon:

1. helyezés: Dán Tamás (5. c), Csongrádi József (6. b)
2. helyezés: Mihály Szabina (6. b)
3. helyezés: Erdei Tamara (5. c)

Felkészítő tanáraik: Marjánné
Kiss Gizella és Takács Krisztián.
Több fordulós versenyek is zajlanak iskolánkban. Legutóbb ma-

tematikából zárult le a felsőtagozaton az 1. forduló.
A legjobb eredményt elérő tanulók: Karsai István (5. c), Paraicz csilla (5. c), Gilányi Szabolcs
(5. c), Magyar Konstantin (5. c),
Balázs László (6. a), Csongrádi
Elizabeth (6. a), Szabó Dóra (6.
b), Pásztor Eszter (6. b) Balogh
Alexandra (7. c), Kovács Laura (7.
c), Dán Imre (7. c), Boros János
(7. a), Horváth Réka (8. b), Molnár
Márk (8. b).
Akik részt vettek a versenyen,
de nem került ide a nevük, ne csüggedjenek, – Hajrá, készüljetek! –
hisz a végleges eredményig hátra
van még két forduló.
A versenyre felkészítő matamatikusok: Békési Attila, Ferkóné
Molnár Erika, Katona Ferenc, Ladikné Szabó Csilla, Petrovics-Réti
Renáta, Szilágyi Anna.
Gratulálunk a versenyzőknek, és
köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját. További sikeres versenyzést kívánunk mindenkinek!
Papp Anna
(iskolai könyvtáros)

Angol nyelv – 7–8. évfolyam:

1. helyezés: Radványi Andrea (8. a), Magyar Zsuzsanna (8. a), Madar dóra (7. b)
2. helyezés: Krisztán Daniella (8. a), Barnucz Andrea (7. b), Juhász Rebeka (7. b)
3. helyezés: Vida Márk (8. b), Hegyes
Benjámin (8. c), Boros János (7. a)

Német nyelv – 5–6. évfolyam:
1. helyezés: Gilányi Szabolcs (5. c), Paraicz Csilla (5. c), karsai István (5. c)
2. helyezés: Mészáros Luca (6. c), Kovács Klaudia (5. c), turán Mátyás (5. c)
3. helyezés: Barcsik Tibor (6. c), Zsigó
Ferenc (6. c), Papp Zoltán (5. c)

Iskolai busszal érkező tanulók reggel a könyvtárban

minden balkányi nőt 0-tól
110 éves korig a közelgő
nőnap alkalmából!
A nők, akár tetszik, akár nem,
meghatározó szerepet játszanak
az életünkben. Se velük, se nélkülük nem tudunk élni, lényük
megfejthetetlen.
Férfiasan be kell vallanom nekem sem sikerült megfejteni a
női lélek titkát. Ezért jómagam
inkább feltételek nélkül csodálom és tisztelem a nőket. Csodálom a fiatalságot, és tisztelem
az időseket. Hiszem, hogy minden női kornak megvan a maga
szépsége, kisugárzása. A teremtés könyve szerint Isten Ádám
oldalbordájából teremtette meg
Évát, az első nőt, hogy a férfinak
társául legyen. Egy mese szerint
került a nőbe a róka ravaszságából, a kígyó simulékonyságából,
az őzike szelídségéből és a kutya
hűségéből is. Sok mindent gyúrt
bele a Jóisten.
Sokszor halljuk, hogy azt
mondják: a „gyengébbik nem”.
És valljuk be férfiasan, ez a
kifejezés egyáltalán nem pontos. Hiszen sokszor van olyan
helyzet, amelyben egy nő akár
fizikailag, akár lelkileg sokkal
erősebbnek bizonyul, mint egy
férfi. Ha valaki már mindenképpen különbséget akar tenni,
akkor mondja inkább: a gyengédebbik nem. Ez sokkal inkább
igaz a nőkre. Ilyenkor mindig
jusson eszünkbe az anyai és a
hitvesi gyengédség!
Kedves nagymamák, édesanyák, lányok, asszonyok!
Nőnap alkalmából most, itt
köszönetet mondok mindenért. A hétköznapokat színesítő gyengédségért, a mindennapi
sok-sok kedvességért. Köszönetet mondok az erőért, amelyből mi férfiak meríthetünk. Köszönetet mondok a támaszért, a
kitartásért, amit mindig magunk
mellett érezhetünk.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm képviselő-társaimmal
együtt a lányokat, asszonyokat,
az édesanyákat, a nagymamákat, A NŐKET! Köszönjük – és
nem csak ilyenkor –, hogy léteznek, hogy vannak!
Pálosi László polgármester

Meghívó március 15-re
A város polgármestere és képviselő-testülete mindenkit
szeretettel hív és vár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 153. évfordulója tiszteletére 2011. március
15-én délelőtt 10 órakor, a József Attila Művelődési Házban
rendezendő megemlékező ünnepségre. Ünnepi beszédet mond
Kozma Péter országgyűlési képviselő az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságának tagja. Az ünnepi
műsorban közreműködnek a Szabolcs Vezér Oktatási Központ 3–4. évfolyamos tanulói, valamint a Zeneiskola növendékei.
A megemlékezés után a résztvevők megkoszorúzzák
a Kossuth parkban lévő hősi emlékművet.

Fő cél: támogatni a
családi gazdaságokat
Kormánytisztviselők a balkányi gazdafórumon

Interjú a költségvetésről

Beszélgetés Pálosi László polgármesterrel. (3. oldal)

Közvetítés
a testületi ülésekről

Gről, hasznos információk
azdákat érintő kérdések-

ismertetéséről, 2011. január
28-án pénteken 16.00 óra
kezdettel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének Balkány és
Térsége Gazdaköre szervezésében gazdafórumot tartottak a balkányi Művelődési
Házban.
A meghívott vendégek között
volt Jakab István a MAGOSZ
elnöke, az Országgyűlés alelnöke;
dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára, dr. Budai Gyula Elszámoltatási Kormánybiztos, körzetünk Országgyűlési képviselője,
dr. Vinnai Győző, a Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei vezetője, Wachal Kálmán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei MgSZH földművelésügyi
igazgatója, Gutyán Tamás, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye főfalugazdásza.
A balkányiak mellett a környező

településekről érkező mintegy háromszáz gazda várta a vendégeket.
Rácz Imre a Balkány és Térsége
Gazdakör elnöke üdvözlő szavait
követően dr Vinnai Győző a Kormányhivatal részéről szólt néhány
szót a vidéki élet méltó rangjának
visszaállításáról. Egy jó államot
kell megteremteni – tette hozzá –,
ahol a mezőgazdaság területén működő hivatalok segítik a gazdákat.
Készen áll ennek a hivatalnak a
létrehozására.
Ezt követően Rácz Imre elnök úr
dr. Ángyán József államtitkárnak
adta át a szót, aki elmondta, hogy a
kis és közepes családi gazdaságok
támogatását, illetve a helyi gazdaságok és piacok megerősítését
állította az új mezőgazdasági politika középpontjába a kormány.
Az európai mezőgazdaság nem a
tőkés társaságokról szól. Más kérdés, hogy az elmúlt időszakban az
előző kormányok ebbe az irányba
próbálták terelni a folyamatokat, a
tőkés társaságokat helyzetbe hozó
agrár- és vidékpolitika alakult ki.
Folytatás a 2. oldalon.

A decemberi közmeghallgatáson azt kérték Pálosi László
polgármestertől, hogy a képviselő-testületi nyilvános ülések
legyenek láthatóak az interneten. Pálosi László akkor azt
válaszolta: előfordulhat, hogy a
vita hevében a testület bármelyik tagja személyiségi jogokat
sért, ezért az egyenes közvetítés
nem megoldható.
A megoldás megszületett,
február 16-tól WEB-kamerával
készített felvétel látható a nyilvános testületi ülésekről a balkany.hu című honlapon. A felvétel a testületi ülést követően
látható, így kiszűrhetők belőle
az esetleges személyiségi jogokat sértő megnyilvánulások.

Tüdőszűrés

A Jósa András Oktatókórház tüdőszűrő vizsgálatot szervez Balkányban 2011. március
21-től 2011. március 31-ig naponta 8–13 óráig. A tüdőszűrés
szűrőbuszon történik a Művelődési Ház udvarán. A tüdőszűrésen való megjelenés 30
éves kortól KÖTELEZŐ ÉS
INGYENES! 30 éves kor alatt
házi orvosi beutalóval ingyenes! A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási
kártyáját és személyazonossági
igazolványát-lakcímkártyáját
magával hozni szíveskedjen!

