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Megmentettünk 12 fát

A

Föld napja alkalmából
papírgyűjtést rendeztünk, mellyel környezetünk,
a föld védelmére szeretnénk
felhívni tanulóink figyelmét.

Egy tonna újságpapírból 12 fa
anyagának megfelelő papír állítható
elő. Az iskola tanulói 12 736 kg papírt
gyűjtöttek össze, így 153 fát mentettek meg! A természeten kívül az iskolába járó tanulóink is nyertek, mivel a
gyűjtésért kapott pénz nagyobb része
az osztályoké, kisebb része a Diákön-

kormányzat kasszáját növelte, melyet
a május 31-én tartandó gyereknapra
fordítunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Ladányi Miklós vállalkozó úrnak, a szülőknek, valamint
Balkány lakosságának a segítségért.
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Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Eredmények:

Alsó tagozat:
1. helyezett 4. B (807 Kg)
2. helyezett 1. A (500 Kg)
3. helyezett 3. A (480 Kg)
Felső tagozat:
1. helyezett 7. C (1662 Kg)
2. helyezett 5. C (1450 Kg)
3. helyezett 6. B (1425 Kg)

Nagyhalászban szerepelt
a Pedagógus Énekkar
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ Pedagógus Énekkara 15 évvel ezelőtt alakult iskolánk dalolni
szerető nevelőiből. Később kibővültünk néhány lelkes óvodapedagógussal, így alkotunk egy jó hangulatú, a közös éneklés öröméért
szabadidejéből is áldozó közösséget. Rendszeres szereplői vagyunk
Balkány város kulturális rendezvényeinek, a karácsonyi koncerteknek, jótékonysági báloknak.
A nagyhalászi Petőfi Sándor

Művelődési Ház és a Római Katolikus Egyházközösség meghívását
elfogadva 2011. június 13-án a
IX. Pünkösdi Kórustalálkozón idén
először idegen közönség előtt is
bemutatkoztunk. A hangversenyen
több kórussal együtt szerepeltünk a
római katolikus templomban.
Ezúttal mondunk köszönetet Ladikné Szabó Csilla kórusvezető
tanárnőnek kitartó, türelmes felkészítő munkájáért.
Pedagógus Énekkar tagjai

Országos nyelvi verseny
1

500 diák nevezett szerte
az országból. A versenyzők 4 fordulóban mérhették
össze tudásukat.

A feladatlapok megoldásához
a német nyelvi ismereteken kívül
használniuk kellett az internetet,
valamint a sikeres munkához a
pármunka és csapatmunka szabályait is el kellett sajátítaniuk.
Iskolánkból az alábbi diákok értek el szép eredményt:
●● Gilányi Flóra, Kovács Klaudia, Paraicz Csilla 6. helyezés

Mező Sándor, Szőllősi Fanni
8. helyezés
●● Gilányi Petra, Molnár Dorot�tya 13. helyezés
●● Gilányi Szabolcs, Karsai István 18. helyezés
Helyezéseikért oklevelet, míg
Nagy Beáta és Nyitrai Tamara
(36. helyezés) emléklapot kaptak.
Köszönjük a diákok sikerében
nagy szerepet játszó felkészítő
tanárok: Mező Sándorné és Barnuczné Bíró Katalin tanárnők áldozatos munkáját.
Papp Anna
●●

Íjászbemutató volt a Béke-telepen

Elbúcsúztak
a nyolcadikosok
Gyermeknap

Megmarad az iskola és a remény
Beszélgetés Pálosi László polgármesterrel a Béke-telepi iskolás gyerekek sorsáról

Acsökkenése miatt a város

képviselő-testülete kényszerhelyzetbe került, olyan döntésre kényszerült, amelyet
fájó szívvel, de kénytelen
volt meghozni.

adók is folyamatosan csökkennek és egyre nehezebb behajtani.
Egyetlen egy lehetőségünk maradt:
abból az állami normatívából kell
kigazdálkodni és működtetni az
intézményrendszert, amit kapunk.
Sajnos folyamatos és állandó plusz

Volt is visszhangja a városban,
szülők napokig tiltakoztak a döntés
ellen. Mára lecsillapodtak a kedélyek, szeptembertől nyugodt körülmények között kezdődhet a tanítás.
Pálosi László polgármestert a lépéskényszer okairól kérdeztük.
A mai költségvetési helyzetünkben nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy olyan intézményeket
üzemeltessünk, amelyre nincs fedezetünk. Ez csődhelyzethez, az
önkormányzat teljes eladósodásához vezethet, nem hogy fejlesztésre, de működésre sem jutna pénz.
Nagyon szűk és nagyon feszített
költségvetést fogadott el a képviselő-testület. Ezt a költségvetést csak
akkor lehet megtartani, ha folyamatosan pénzt tudunk megspórolni, pénzt tudunk valamilyen szinten kivonni a rendszerből. A helyi
adóbevételeinkre nem nagyon tudunk alapozni, sajnos a vállalkozói adók, illetve egyéb lakossági

állami támogatásra nincs lehetőségünk nekünk sem és másnak sem,
abból a pénzből kell gazdálkodni,
amit kap az önkormányzat.
Azért született az a döntés a 2-es
iskola sorsáról, hogy az iskola az
1-4 osztály összevonásával is, de
megmaradjon. A felső tagozatos
osztályok bejöjjenek a Szabolcs
Vezér Oktatási Központba. Hála

tanulói létszám drasztikus

Istennek, a szülők nagy része most
már ezt megértette. Az összevont
osztályokban az alapvető tantárgyakat, a matematikát, a környezetismeretet és a magyart nem ös�szevontan fogják tanítani, hanem
mindegyik osztály külön órában
fogja tanulni. Az ötödiktől a nyolcadik osztályig mindenki bejön az
1-es iskolába, de az ötödik, a hatodik és hetedik osztály teljesen egyben marad lehetőleg ugyanazokkal
a pedagógusokkal, akik eddig tanították őket és lehetőleg ugyanaz
az osztálylétszám marad a benti
iskolában is. Különösebb változás
velük nem történt.
Egy történt: megmarad az iskola
és megmarad a lehetősége annak,
hogy amennyiben később kormányzati vagy egyéb támogatást
kapunk, visszaállíthatjuk az 1-4
osztályt. De most ezt meg kellett
lépnünk ahhoz, hogy a gazdálkodásunkat valamilyen szinten rendbe tegyük. Én bízom abban, hogy
ezeket a változtatásokat a szülők
nem fogják észrevenni. Ugyanúgy
behordjuk a gyerekeket, ahogy eddig behordtuk, semmiféle változtatást nem tervezünk a 2-es iskola
tekintetében – mondta végezetül
Pálosi László.
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elhívom figyelmét, hogy

mányzat a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
4/2004 (II. 11.) számú Önk.
rendeletének 5. §.-a előírja az
ingatlantulajdonos feladatait
1.) Az ingatlantulajdonosnak a
közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának,
(járda hiányában egy méter széles területsávnak), járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének, legfeljebb az épület
10 (tíz) méteres körzetén belüli
területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó
eltakarítása és síkosság mentesítése: ha két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét
irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt árkok
és műtárgyainak tisztántartása
gyommentesítése,

T

ájékoztatjuk a Tisztelt
Ingatlantulajdonosokat,
hogy a 2005. évi XXXVIII.
törvény módosította a növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvényt, melynek
következményeképpen új
szabályozás lépett életbe a
parlagfű visszaszorítása érdekében.
Az új jogszabályi előírások azért
kerületek nagymértékben megszigorításra, mert a parlagfű gyomnövény kipusztítása csak országos
méretű összefogással és évek alatti
folyamatos gyommentesítéssel valósulhat meg.
A jogszabály értelmében (5. §
(3.) bek.) a földhasználó köteles
az adott év június 30-ig napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágzását
megakadályozni, és azt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Belterületen a jegyző köteles elrendelni a parlagfű elleni
közérdekű védekezést, külterületen
pedig az illetékes megyei növényés talajvédelmi szolgálat.
A földhasználó nem minden
esetben azonos az ingatlantulajdonossal, az eljárás alá tehát az

c) a két szomszédos terület, épület
közötti – kiépített úttal, járdával
ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség
a tulajdonosok között fele-fele
arányban oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak
fészkelő helyei alatti közterület
szennyeződéstől való megtisztítása,
2.) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot
köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
A kötelesség elmulasztása az
(4/2004. (II.11.) számú Önk. rendeletének 33. §-a értelmében) az
alábbi büntetést vonja maga után:
Szabálysértést követ el és
30.000 (harmincezer) forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az
5. §-ában az ingatlantulajdonosnak
a közterület, épület és telek tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket megszegi.

ingatlantulajdonos, illetve az ingatlant használó személy vonható (pl.
haszonélvező).
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően
a parlagfű virágzásától függetlenül
köteles hatósági eljárást kezdeni
azon földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű ellen védekezési kötelezettségüket
teljesíteni.
A hatósági intézkedéshez nem
szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának
június 30-a után történő megállapítása.
A jegyző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani és arról az új szabályok értelmében már nem kell
értesítenie a földhasználót. Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és a hivatal dolgozói jogosultak
az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a parlagfű
szennyezettség mértékét.
A jegyző határozatot hozhat továbbá a növényvédelmi bírságról
is, melynek összege 20.000-2 millió forintig terjedhet.
Karóczkai Istvánné
jegyző

2011. június

Gyerekek és az internet
Agyerekszoba elengedhemai XXI. században a

tetlen részei a különböző
műszaki cikkek, mint például a televízió, DVD-lejátszó, a számítógép és vele
együtt az internet is. Ma a
legtöbb gyermek előszeretettel használja a világhálót
játékra, levelezésre, és jobb
esetben tanulásra is.

Sajnos azonban az internet veszélyes is lehet a felnövekvő generációra, hiszen rengeteg olyan
oldal található, amelyekkel még
ilyen korban nem igazán kellene
találkozniuk. A szülők azonban
nem lehetnek ott gyermekeikkel
minden percben, ezért csak abban
bízhatnak, hogy kizárólag nekik
való oldalakat látogatnak. Általában az erőszakos és erotikus
oldalak nézésétől szokták védeni
a gyermekeket.
De ez csak egy része annak,
ami veszélyes lehetnek rájuk.
Ugyanis vannak olyan ártatlannak tűnő oldalak, mint például a
ma nagy népszerűségnek örvendő közösségi oldalak, amelyektől szintén jobb, ha megvédjük
csemetéinket. A fiatalok, ezeken
az oldalakon, sokszor kihívó képeket tesznek fel magukról. Ezzel
érdemes vigyázni, mert vannak
olyan emberek, akik kimásolják
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az oldalról a pikáns képeket, valamint a gyermekhez tartozó telefonszámot, és visszaélnek vele.
Különösen károsak lehetnek
egészséges szellemi és erkölcsi
fejlődésükre, a gyakran erőszakos, s pornográf tartalmú oldalak.
A chatszobák látogatása szintén
veszély forrása lehet.
A gyermekeket, illetve a fiatalkorúakat védeni kell a káros
tartalmaktól. Ebben nagy felelőssége van a szülőknek, pedagógusoknak, s a közvetlen környezetnek egyaránt.
Ezen gondolatok jegyében
került megrendezésre az – IPR
program – keretén belül az a foglalkozás, amely a Biztonságos
Internet-használatról szólt.
A Gyermek és Életmentő Alapítványtól érkezett az előadó,
Szűcs Norbert, aki hasznos tanácsokkal látta el a fiatalokat:
– 2011. május 4-én az 5. és 8.
évfolyamos tanulókat,
– 2011. május 18-án 6. és 7.
osztályos balkányi gyerekeket.
Az előadás alkalmával megismerkedtek alapvető védelmi
intézkedésekkel, levelezés szabályaival, tanácsot kaptak a személyes adatok védelméről továbbá
hasznos oldalak Internet-címével
probléma esetén.
Demendi Anita
IPR csoportvezető
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A kereskedelmi tevékenységeket
a kereskedelemről szóló 2005.évi
CLXIV. Törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza.
Tájékoztatom a kereskedőket és
a lakosságot, hogy a kereskedelmi egységeket, szórakozóhelyeket
az év folyamán a Rendőrséggel
együttműködve, már eddig is el-

Május 30-án délután a Művelődési Házban került megrendezésre
első alkalommal a „SZVOK-faktor” tehetségkutató rendezvényünk.
Nagy öröm volt számomra,
hogy lázas igyekezettel készültek
tanulóink az eseményre, melyet a
jelentkezők nagy száma is mutatott. Végül már csak 27 produkciót
hallhatott a (teltházas) közönség
és a tisztelt zsűri, melynek tagjai
Sajtosné Zemanek Erika igazgatóhelyettes asszony, Gyeskó Jánosné
zsűri elnök és Szabó Gábor zenetanár. Nagyon színes és sokrétű
volt a délután. Hallhattuk különböző hangszeren játszó diákjainkat,
szavalatokat, meséket, egyéni és
csoportos éneket. Láthattunk formációs- és néptáncos csoportokat.

lenőriztük, de ezeket az ellenőrzéseket a jövőben is folytatni fogjuk.
Felhívom a kereskedők figyelmét, hogy az egységükre vonatkozó nyitva tartási időt pontosan
tartsák be!
Vegyék figyelembe, hogy a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogát biztosítani kell.
Karóczkai Istvánné
jegyző

EREDMÉNYEK:

Néptánc kategória:
1. helyezett
Apró Toppantók 2. c
2. helyezett
Pongó János, Szabó Balázs,
Pongó Gergő
3. helyezett
Horváth Dávid, Pongó János
Moderntánc kategória:
1. helyezett
2. B osztály
2. helyezett
3. A osztály
3. helyezett
Kovács Fanni
Ének kategória:
1. helyezett
Serbán Nóra,
Major Renátó kettőse
2. helyezett
Balogh Richárd
3. helyezett
Joó Szabina
Hangszer kategória:
1. helyezett
Ladik Máté (gitár)
2. helyezett
Sopronyi Boglárka (zongora)
3. helyezett
Szőke Áron (citera)
Külön díjjal jutalmazta a zsűri Major Kristóf
és Radics Iván szavalatát.

Mönkormányzati normatíindenki tudja, hogy az

vák sokkal kisebbek, mint a
jelenlegi egyházi normatívák,
ezért az óvodák fenntartása
is hatalmas gondot okozott
volna az önkormányzatnak.
Pályázatot hirdettek az intézmény működtetésre, amelyre egy
érvényes pályázat érkezett határidőre a Görög Katolikus Egyháztól. A képviselő-testület túlnyomó
többsége úgy döntött, hogy szeptember elsejétől a görög katolikus
egyháznak adta át a Barackvirág
Óvoda Ságvári úti telephelyét és
két külterületi tagintézményét. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések,
de jelen pillanatban úgy néz ki,
hogy a Szakolyi úti óvoda önkormányzati óvoda marad.
A gyermeklétszám elvándorlása
minimális, a pedagógusok és a dajkák nagy része is marad a helyén.
Ugyanezt mondta el Pálosi Lász-

–G
 ránit sírkő már
250 ezer Ft-tól
– Minden 400 000 Ft
feletti sírkő választás esetén ajándék
bronz betű

Gratulálok a résztvevőknek és
felkészítőiknek!
Ladikné Szabó Csilla

s köszönjük a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját.
Kiemelkedően szerepelt Hidasi
Marietta 7. b osztályos tanuló;Jókívánságok a családomnak a
2011-es évre című szövegalkotásával. Ezzel elnyerte az öt legjobb versenyzőnek és felkészítő
tanárának járó különdíjat.
Így Hidasi Marietta és dr. Horváthné Csinga Erzsébet egy egynapos debreceni különleges állatkerti túrával fűszerezett kiránduláson szerezhettek felejthetetlen
élményeket.
Kimagasló eredményükhöz
mindekettejüknek szívből gratulálunk. Gyerekek, ezúton hívom
fel a figyelmeteket a Ne felejtsek! anyanyelvi versenyre, hisz
a következő tanévben 10 éves
évfordulójához ér, s sok érdekes, izgalmas, szórakoztató feladat, és meglepetés várja majd a
versenyzőket. Tegyétek próbára
tudásotokat, jelentkezzetek minél
többen!
Papp Anna isk. könyvtáros

ló polgármester a görög katolikus
egyház által átveendő Ságvári és a
két tanyasi óvodáról. Minimális a
gyermeklétszám-csökkenés, illetve
minimális csere alakul ki a dajkák
és az óvónők között.
Tehát szinte semmi nem fog változni, csak egy: az önkormányzat
helyzete stabilabb lesz, mert az
óvodák működéséhez is pénzt kellett tenni. Többször is felmerült
az a kérdés, hogy milyen szinten
tudjuk csökkenteni a költségvetést.
Ennek egyik szintje, hogy a görög
katolikus egyház átvette az óvodákat.
A Görög Katolikus Egyház balkányi egyház, tősgyökeres egyház,
a balkányiak nagy része elfogadja
a görög katolikus vallást és magát
a katolikus taníttatást. Én úgy éreztem a beszélgetések során, hogy
sok szülő igényli is akár óvoda,
akár az iskola tekintetében a katolikus vallás gyakorlását, a gyerekek
katolikus neveltetését.

Sírkő Akció

Országos levelező anyanyelvi verseny
Ez a színvonalas vetélkedő 9.
alkalommal került az általános
iskolák körében lebonyolításra,
melyen 359 iskola 2418 tanulója
vett részt. A Szabolcs Vezér Oktatási Központból 17 tanuló nevezett, s az alábbi eredményükkel
öregbítették iskolánk hírnevét.
Arany fokozatot ért el
97–100%-os teljesítményével:
Karsai István 5. c, Pásztor Eszter 6. b.
Ezüst fokozatot ért el
92–96%-os feladatmegoldásával: Csongrádi Elizabet 6.
a, Horváth Tamás 6. b, Paraicz
Dóra 6. b, Bódor Eszter 8. b,
Horváth Réka Fanni 8. b, Mező
Boglárka 8. b
Bronz fokozatot kapott
86–91%-os teljesítményével:
Brüll Hajnalka 6. c, Hidasi Marietta 7. b, Miszkuly Gyöngyi 7.
b, Katona Flóra 7. b.
Felkészítő tanáraik: Ladányi
Miklósné és dr. Horváthné Csinga Erzsébet tanárnők.
Gratulálunk a versenyzőknek,
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Ajánlatunkért keresse:
Keczán János
Nyíradony, Galamb u. 73/A. Tel.: 06-30/749-3511

Tehetségnap
Amelten Közhasznú Ala„Míg Megnövök” Kie-

pítvány 2011. április 29-én
”Megnövök” Tehetségnapot
szervezett a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokba,
melyre iskolánk is meghívást
kapott.
A megnyitót követően a Hetedhét
Határ matematika verseny döntőjére került sor, melyre Molnár Ágnes
6. a osztályos tanuló kapott meghívást korábbi eredményei alapján.
A versenyt követően a meghívott 5
intézmény tehetséges tanulói mutatkoztak be. Iskolánk műsorában
elsőként Ladik Máté gitárjátékát
hallhatták, ezt követően Farkas Ramóna mesélt egy tanulságos törté-

netet. Nagykunsági népdalcsokrot
énekelt Járó Klaudia, melyet Miszkuly Gyöngyi különleges citerajátékával kísért. Végezetül a sikeres Pitypalatty Néptánc Együttes
Vásárosdi című előadását láthatták
a résztvevők Marinka Tibor tanár
úr lelkiismeretes munkájának köszönhetően.
A délutánt Játékos Sportvetélkedő zárta az intézmények 12 fős
csapatainak részvételével. A sportvetélkedőn részt vevő tanulók pólót
kaptak ajándékba a diákönkormányzattól, melyre a Szabolcs Vezér Oktatási Központ emblémája került.
Köszönet a programban résztvevő
Szabó Gusztáv igazgató úrnak, Petrovics Réti Renáta, Sándor János,
Turán Zsuzsanna, Horváthné Csinga Erzsébet, Takács Krisztián és
Békési Attila pedagógusoknak.
Ladikné Szabó Csilla

6

Balkányi
Beszélő

2011. június

Balkányi
Beszélő

2011. június

3

Hetven éremmel 11 évesen

M

ilyen ajánlataik vannak a
hitel iránt érdeklődő ügyfeleik számára? – kérdeztük
Bodnár Ferencnét az OTP Bank
balkányi fiókjának vezetőjét.

Előnyári ingatlanhitel és lakáslízing akciónk keretében a lakás- vagy
szabad felhasználású jelzáloghitel illetve lakáshitel esetében a hitelfelvétel induló költségeiből kedvezményt
adunk. Az akció keretében a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj teljes
összegét a szerződéskötést követően
visszatérítjük ügyfeleinknek, a közjegyzői szerződéskötés díját pedig az
engedélyezett hitelösszeg 1,5%-áig
bankunk fizeti meg. Az akció a 2011.
július 1-ig befogadott forint alapú
lakás-és jelzálog típusú hitelekre, valamint forint vagy euró alapú lakáslízingre vonatkozik.
Személyi kölcsön akciónk keretében a 2011. június 30-ig megkötött
személyi kölcsön szerződéseknél az
első 12 törlesztő részlet 2 százalékponttal alacsonyabb és fix kamatozású.
A lakossági ügyfelek részére milyen számlavezetési szolgáltatásokat
ajánlana?
Bankunk az ügyfelek igényeit,
pénzügyi céljait szem előtt tartva
többféle folyószámla vezetési lehetőséget kínál. Biztos vagyok benne,
hogy minden érdeklődő megtalálja
nálunk az igényeihez leginkább igazodó számlacsomagot, melynek kiválasztásában ügyintézőink készséggel
állnak rendelkezésre. A számlacsomag kiválasztásán túl kollégáink a
vagyontervezési szolgáltatásunk keretében ügyfeleinknek egyéni élethelyzetüknek és igényeiknek megfelelő megtakarítási ajánlatot is tudnak
készíteni.
Junior számlanyitási akciónk keretében október 2-ig minden 14-24
év közötti számlát nyitó ügyfelünket
megajándékozzuk egy Cinema City
mozijeggyel.
Mondana pár szót a lakás-takarékpénztári törvény változásával kapcsolatban?
A kormány javaslatára a Parlament
a lakás-takarékpénztári konstrukció
népszerűségének és a lakásfinanszírozásban betöltött szerepének növelése
céljából módosította a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényt.
Egy családban minden családtag
köthet, vagy minden családtag javára
köthető lakás-takarékpénztári szerződés, kihasználva az esőtakarékossághoz nyújtott 30%-os, maximum évi
72 000 forintos állami támogatást.
További kedvező változás, hogy
a törvény meghosszabbítja az állami
támogatás nyújtásának időtartamát.
Eszerint az állami támogatás 8 megtakarítási év helyett 10 megtakarítási

éven keresztül vehető igénybe ugyanazon szerződés után.
2011. július 1-ig tartó akciónk keretében a havi betétösszeg függvényében a lakás-takarékpénztári számlanyitás díj 25% illetve 50%-át kell
megfizetnie ügyfeleinknek.
A vállalkozói ügyfelek részére milyen akciós ajánlataik vannak?
Kisvállalkozói számlanyitásért
bankunk nem számol fel egyszeri díjat, költségként a havi számlavezetési
díj merül fel, de 2011. július 1-ig tartó
akciónk keretében új kisvállalkozói
számlacsomagot nyitó ügyfeleink számára 6 hónapig nem számítjuk fel a
számlavezetés havidíját (kivéve Gold
számlacsomag). A kisvállalkozások
bankunknál akár már havi 390 Ft-os
áron is tudnak számlát vezetni. Biztos vagyok benne, hogy bankunknál
mindenki megtalálja a vállalkozása
számára leginkább megfelelő számlavezetési megoldást, hiszen már 15
számlacsomag közül választhatnak
ügyfeleink.
A 2011. július 1-ig tartó akciónk
keretében az OTP Új Forrás forgóeszközhitel esetén, számlaforgalommal
nem rendelkező ügyfeleinknél kezelési költség kedvezményt (a jelenlegi
2% helyett 1%) nyújtunk a legalább 7
millió Ft-os hitelügyleteknél.
Ezen túl az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel esetén, melyet érdemi
számlaforgalommal bankunknál nem
rendelkező ügyfeleinknek ajánlunk,
szintén kedvezményes (1,5% helyett
1%) kezelési költséget számítunk fel
7 millió Ft feletti hitelösszeg esetén.
Az AKG, SAPS és top up támogatások igénybevételére jogosult
őstermelők, egyéni vállalkozók, kisvállalkozások esetén lehetőség van
arra, hogy bankunk előfinanszírozást
nyújtson a támogatás megérkezése
előtt. Előfinanszírozási hitelünk szabad felhasználású, igénybevételéhez
OTP banki számlamúlt sem szükséges. A felvett hitel visszafizetése a támogatásból történik. SAPS támogatás
esetén minősítéstől függően 42.800
– 45.475 Ft hitelösszeg igényelhető
hektáronként.
Új termékünk, a Zöldkártya hitelünk által ügyfeleink több éves
területalapú támogatásukhoz is egy
összegben hozzájuthatnak, akár már
most is.
Amennyiben fenti ajánlatunk valamelyike felkeltette érdeklődését keressen minket a Balkány Szakolyi u.
5. szám alatt, ahol hétfőnként 7:45 –
17:00 között, keddtől csütörtökig 8:00
– 12:30 között, péntekenként pedig
8:00 – 12:00 között várjuk Önöket.

Egy zsemle színű labrador ugaLaci sorsáról beszélünk.
tása hívja fel a háziak figyelmét,
Holnap (június 22-én) megyek
hogy idegen érkezett Abapuszta szóbelizni. Először lakatosként
első házába, Pásztorékhoz. Meg végzek, aztán belekezdek egy esti
is jelenik egy kisfiú fekete alsó és gimnáziumba, majd vagy a testnekék felső melegítőben. A nadrág velési főiskola következik, vagy ki
szárán a felirat: Cellspan, mint tudja. Még kuszák a tervek. De a
utóbb kiderül annak a szponzor- birkózással mindenképp szeretnék
cégnek a neve, aki a tehetséges fiú még foglalkozni, mert még van
sportolását támogatja. Ő Pásztor bennem, aztán majd meglátjuk, mi
Richard, aki legutóbb ötödik lett lesz még.
az országos birkóA sportsikereiről
zó-bajnokságon.
kérdezzük.
2007-ben lettem
Igencsak tömöelőször diákolimpiai
ren mutatkozik be:
bajnok. Azelőtt két
Pásztor Richard vaévvel. 2005-ben letgyok,11 éves, Baltem a Nagy-budapesti
kányba járok iskodiákolimpián harmalába, hét éve birkódik, akkor, mikor kétzom, legutóbbi eredezer induló volt. Volményem egy ötödik
tam magyar bajnok,
hely az országos bajnagyon sok váloganokságon.
tót nyertem, válogaRicsi a 29 kilós,
tott kerettag voltam
a diák 1-es súlykét évig, de mindig
csoportban indult a
11-12 évesek között. Ricsinek csak az érmek második emberként,
Pesten volt a verseny fele fért el a nyakában mert mindig volt valaki, akitől gyengébba Tungsram csarnokban, az Újpesti csarnok mellett. nek bizonyultam. Sajnos egy emHárom szőnyegen folytak a ver- ber mindig előttem áll. Adok még
senyek. Azt mondja: elég nehéz magamnak egy évet, hogy junior
bajnokként esetleg válogatott levolt.
Edzője Farkas László, a Huber- gyek, aztán pedig igazából konkrét
terveim nincsenek, de foglalkozni
tusz vezetője.
Arról faggatjuk, miért kezdett szeretnék vele mindig.
Öcsémet abszolút tehetségesnek
el birkózni, miért nem mondjuk a
tartom, csak itt a vidéki viszonyok
focit választotta?
Azt válaszolja: mert a bátyám azt mutatják, hogy nem megfelelőis birkózott és én szerettem volna ek a körülmények a felkészülésre.
őt követni. Ő országos bajnok- Az is baj, hogy itt a környező meságon második helyezést ért el. gyékben vannak ugyan versenyek,
Válogatott is lehetett volna, de de túlságosan is megismerték egymást a korosztályokban, a súlycsoabbahagyta.
Mintha hallaná testvére, hogy portokban, és noha közülük Ricsi
róla beszélünk, ő is megjelenik. a legjobb, jó lenne országos verBemutatkozik: Pásztor László va- senyekre járni, ahová nagyon sok
gyok. Először az öccséről mond- helyről jönnek a versenyzők, de ez
ja: hároméves, óvodás kora óta neki még új dolog.
A család?
birkózik. Akkor még én vittem el
Ketten vagyunk testvérek, a
Farkas László edző úrhoz, s a helyi
versenyeken elég jól szerepelt. Az- szüleinkkel élünk, Hála Istennek
tán elvittük területi, majd országos mindkettőjüknek van munkahelye.
versenyekre, egyelőre elég szép Édesapám Borsod megyében az
eredményeket ért el ahhoz képest, építőiparban dolgozik, édesanyám
hogy vidéken edz. A fővárosiak épp ma (június 21) felvételizik
és nagyobb városbeliek általában egy Nyírbátori cégnél, eddig Nyírsokkal profibb körülmények kö- egyházán dolgozott egy kft-nél.
zött edzenek, de valószínűnek tar- Amennyire tőlük telik, támogattom, hogy ez változni fog nála nak minket a sportban is.
A további programról Ricsi azt
is, ha középiskolába megy, talán
nagyobb klubnál fog edzeni. Va- mondja: most a nyáron leálltunk,
lószínű Diósgyőrben, ott, ahol én majd szeptembertől kezdjük. Lesz
is versenyzek most már negyedik két edzőtábor, egyik Miskolc mellett, Abaújszántón, meg itt is lesz
éve.
Milyen iskolába akarsz menni? Balkányban.
Az iskola támogatja a sportoló– érdeklődünk Richardtól.
Az még azért odébb van, de kat, most, a tanévzárón is könyvet
szakmát szeretnék tanulni. Most kaptak, akik jobb eredményeket
négyes az átlagom.
értek el valamelyik sportágban.

8. a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bene Kitti Valentina
Dán Ágnes
Kiss Anita
Kiss Balázs
Krisztán Daniella
Lázi Eleonóra
Madár Gábor
Magyar Zsuzsanna
Moldván Krisztián
Pongó Erik
Radványi Andrea
Törő Flórián
Ulics Éva
Váradi Dorina
Zalánfi Mariann
Zsíros Ákos Szabolcs

8. b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Antal István
Antal Péter
Balogh Evelin
Bódor Eszter
Egry Zoltán Ferenc
Fábián Bence
Fülöp Dominik
Gilányi Evelin
Gyirán Emese Róza
Horváth Réka Fanni
Katona Flóra Fruzsina
Katona Richárd
Kékesi Alex
Madura Mátyás Gábor
Mező Boglárka
Molnár Dóra
Molnár Márk
Nagy Ildikó
Siket Gergő
Szilágyi Kitti
Szőllősi Tamás
Szuhi Szabina Ibolya
Tóth Fanni
Vida Márk Sándor

8. c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Benke Alexandra
Bihari János
Blazsán Patrik
Farkas Beatrix
Fehér Miklós
Győri Márkó
Hegyes Benjámin
Kajzer Krisztián
Kiss László
Kiss Richárd
Koszta Dominik
Kovács Kitti
Linter Alex
Molnár Szilvia
Nagy László
Pásztor Nikoletta
Rehócsin Gergő
Sinka Tamás Tibor
Stock Bence
Tátrai Balázs
Vislóczki Gergő

8. d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bodogán Tímea
Bulyáki Gabriella
Csorba Petra
Dán Gabriella
Duczki Zsolt
Gilányi Barbara Éva
Illés Csaba
Juhász Imre
Juhász Mihály
Káplár Ádám
Kígyósi Nikoletta
Koncz Miklós
Nagy Alex Renátó
Nagy Andrea
Nagy Dániel
Pásztor Kinga
Serbán Martin Alex
Száraz Bence
Vass Beatrix

A Béke-telepi nyolcadikosok
névsora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Csonka György
Felföldi Róbert
Gellér István
Győri Tímea
Hajdu Péter
Hanzel Kitti
Juhász Alex
Juhász János
Magyar Bettina
Major Martin
Marozsán Márk
Márton Dávid
Miszkuly Csaba
Nagy Melinda
Papp György
Szilágyi Zsolt
Szoták Gabriella
Vanka Richárd

Ismét eltelt egy év, elbúcsúzott
egy nyolcadikos évfolyam. Ebben
az évben is, mint már hosszú évek
óta, szinte hagyományként, az Oktatásért Alapítvány megjutalmazta
azokat a diákokat, akik nyolc éven
át kitűnőre teljesítettek. 6 ilyen
diákunk volt ebben az évben. Legyünk rájuk büszkék, hiszen olyan
megfeszített munka, kitartás, és
szorgalom van e mögött, ami igen
figyelemre méltó. Azt kívánom
nekik, hogy az elkövetkezendő
években is ugyanilyen lendülettel,
hasonló teljesítményt nyújtsanak.
Kitartásukat Alapítványunk 30 000
Ft vásárlási utalvánnyal jutalmazta. Ők pedig:
●● KRISZTÁN Daniella 8. a
●● RADVÁNYI Andrea 8. a
●● GYIRÁN Emese 8. b

„Magyarok az Újvilágban”

A napokban meghívót kaptam
a Magyar Tudományos Akadémiáról Dr. Várdy Béla történészprofesszor székfoglalójára. Várdy
professzor úr ugyan nem balkányi,
de felesége Dr. Várdy Huszár Ágnes irodalomtörténész professzor
révén (aki a Gödény család leszármazottja) ezer szállal kötődik
településünkhöz.
Évente legalább egyszer ellátogatnak Balkányba, ilyenkor elmaradhatatlan program a családi
ház (Gödény kuria, a mai rendőrség épülete) és a családi sírkert
előtti tisztelettétel. De nemcsak
emlékezni és baráti kapcsolatokat
ápolni jönnek Balkányba, hanem
gulágkutatóként volt málenkíj robotosokkal és gulág rabokkal is
készítettek riportokat.

Az e riportokból készült könyv
már kapható. Legutóbb
Molnár Erzsébet adjunktussal
átutazóban
jártak Balkányban, mikor Kárpátaljára mentek málekíj robotosokról adatokat
gyűjteni.
Várdy Béla a Nógrád megyei
Bercelen született. A II. Világháború végén a Szovjet hadsereg
elől menekülve hagyta el családjával hazánkat. Később szüleivel
Amerikába került. Egyetemi tanulmányait Cleveland-ben és Bloomington-ban végezte. 1964-től

a Pennsylvaniai állambeli Pittsburgh-ben, a Német alapítású katolikus Duquesne egyetemen tanít. Az egyetemi „History Forum”
igazgatója. 1970-80-as években
több amerikai és európai egyetemnek és tudományos intézetnek volt
vendégkutatója. 1974. meghívott
tagja a Cleveland-i Árpád Akadémiának. 1985-ben elnyerte a Duquesne University Tudományos
Nagydíját, és tagja az International P.E. N. amerikai tagozatának.
1992. munkásságát Berzsenyi díjjal jutalmazzák. 1997. kutatásait
az Árpád Akadémia aranyérmével
jutalmazzák. 1998-ban megkapta
a Duquesne University „Distinguished Professor” címet. 2000-ben
volt diákjai és kollégái tiszteletére emlékkönyvet szerkesztenek.

HORVÁTH Réka 8. b
MEZŐ Boglárka 8. b és
●● MOLNÁR Márk 8. b osztályos
tanulók
Volt további 2 tanuló, akiket
az Alapítvány számos tanulmányi
versenyen elért kimagasló eredményéért részesített 15 000 Ft-os
vásárlási utalványban.
●● BÓDOR Eszter 8. b és
●● MOLNÁR Dóra 8. b osztályos
tanulók
Az Alapítvány nevében Szabó
Gusztáv igazgató úr megköszönte azoknak az SZMK-s szülőknek
a munkáját, akiknek elballagott a
nyolcadikos gyermeke. Ajándékot
kaptak:
●● KOSZTA Jánosné
●● LINTERNÉ Bartha Erika
●● MEZŐ Sándorné
●● MOLNÁR Enikő
●● MOLNÁRNÉ Kiss Katalin
●● NAGY Tiborné
Kilenc évig volt az SZMK elnöke Maduráné Biró Ágnes.
„Azért vagy itt, hogy mindent láss
Hogy értsd a szót, olvasd az írást
Azért vagy itt, hogy mindent
megtanulj
Hogy az égbe szállj,
nehogy a porba hullj!”
(Ákos)
●●
●●

2001-ben kitüntetik a Magyar
Köztársaság Tiszti Keresztjével.
2004-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi
tagságával tüntetik ki.
Egyik alapítója az Amerikai
Magyar Történelmi Társulatnak.
Feleségével Dr. Várdy Huszár
Ágnes irodalomtörténésszel létrehozták a Nyugat-Pennsylvaniai
Magyar Kulturális Társaságot.
Több mint 600 cikk, tanulmány
és több kötetben foglalkozik a
magyarságtudománnyal. Kutatási
területei elsősorban a Magyar és a
Kelet Európai történetírás és a 19.
századi Magyar művelődéstörténet mellett az amerikai magyarság
múltja. Munkássága céljaként tűzte ki a magyarság megismertetését
az angolszász világgal. A profes�szor úr Magyar Tudományos Akadémiai tagságához gratulálunk és
további erőt és kitartást kívánunk
munkájához.
Molnár Zoltán
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Gyermeknap

Így búcsúztak az iskolától
műsora
A 7. és 8. évfolyam közös ballagási

Tűzoltóverseny

„A tűzoltó szíve nemesen érez, ha életet, értéket menteni képes.”

Búcsú a tanárokt
ól és
diáktársaktól

Béke-telepi ballagók

mindig kitűnő
Akik nyolc éven át
ek haza
bizonyítványt vitt

Béke-telepi

ballagók

Szakoly Község Önkormányzata, a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szabolcs–Szatmár–Bereg
Megyei Tűzoltószövetség szervezésében került megrendezésre május 28-án a 2011. évi Nemzetközi
és Megyei Önkéntes Tűzoltóverseny.
A rendezvény helyszínéül a
Básty-kert szolgált Szakolyban. A
rekkenő hőség sem szegte kedvét
a lelkes, versenyezni vágyó tűzoltóknak.
Balkány várost képviselte az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk
felnőtt férfi csapata, valamint egy
gyermekraja.
A felnőtt csapat tagjai: Nagy Tibor, Irinyi Norbert, P. Kiss József,
Horváth István, Dobi Levente,
Béni László és Bánházi György.
A gyermek versenyraj tagjait a
Sz.V.O.K. 2. Sz. Körzeti Általános
Iskola Béke-telep Tagintézményének 8. osztályos lelkes fiataljai
alkották: Csonka György, Felföldi
Róbert, Gellér István, Juhász Alex,
Major Martin, Papp György, Szilágyi Zsolt és Vanka Richárd.
A fiatalok felkészítésében részt
vett Nagy Tibor helyi Tűzoltóparancsnok, Győri István és Kurta
László tanár úr.

A megmérettetés egy staféta
(váltófutás) versenyszámból és egy
szerelési gyakorlatból állt. A két
feladat időeredményéből alakult ki
a végső sorrend.
Így a felnőtt férfi csapatunk kategóriájukban /Honda 1300 – férfi/
az előkelő 3. helyezést érték el,
míg a gyermek csapatunk /Honda
1300 – gyermek/ a rangsorban éppen csak lecsúszva a dobogóról 4.
helyen végeztek.
Az izgalmakkal teli és látványos
versenyzés, valamint a kulturális
programok kiváló kikapcsolódást
jelentettek minden néző számára.
Mindkét csapatunk méltán lehet
büszke az eredményes szereplésére
és sportszerű magatartására!
Molnárné Rajtik Zsuzsanna

Gyermeknapon könyvtárhasználati ismeretekkel kapcsolatos képrejtvények, rejtvények megoldásában versengtek az alsó tagozatos
tanulók az iskolai könyvtárban. A SZVOK gyermeknapi programját támogatta: Tonté Ágnes vállalkozó (ugráló vár, vattacukor), Ladik János
szülő (íjászat), Mokka Kávézó (fagyi), Városvédő-és Szépítő Egyesület
(lángos), Rákóczi Patika (egészségsarok).
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Hetven éremmel 11 évesen

M

ilyen ajánlataik vannak a
hitel iránt érdeklődő ügyfeleik számára? – kérdeztük
Bodnár Ferencnét az OTP Bank
balkányi fiókjának vezetőjét.

Előnyári ingatlanhitel és lakáslízing akciónk keretében a lakás- vagy
szabad felhasználású jelzáloghitel illetve lakáshitel esetében a hitelfelvétel induló költségeiből kedvezményt
adunk. Az akció keretében a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj teljes
összegét a szerződéskötést követően
visszatérítjük ügyfeleinknek, a közjegyzői szerződéskötés díját pedig az
engedélyezett hitelösszeg 1,5%-áig
bankunk fizeti meg. Az akció a 2011.
július 1-ig befogadott forint alapú
lakás-és jelzálog típusú hitelekre, valamint forint vagy euró alapú lakáslízingre vonatkozik.
Személyi kölcsön akciónk keretében a 2011. június 30-ig megkötött
személyi kölcsön szerződéseknél az
első 12 törlesztő részlet 2 százalékponttal alacsonyabb és fix kamatozású.
A lakossági ügyfelek részére milyen számlavezetési szolgáltatásokat
ajánlana?
Bankunk az ügyfelek igényeit,
pénzügyi céljait szem előtt tartva
többféle folyószámla vezetési lehetőséget kínál. Biztos vagyok benne,
hogy minden érdeklődő megtalálja
nálunk az igényeihez leginkább igazodó számlacsomagot, melynek kiválasztásában ügyintézőink készséggel
állnak rendelkezésre. A számlacsomag kiválasztásán túl kollégáink a
vagyontervezési szolgáltatásunk keretében ügyfeleinknek egyéni élethelyzetüknek és igényeiknek megfelelő megtakarítási ajánlatot is tudnak
készíteni.
Junior számlanyitási akciónk keretében október 2-ig minden 14-24
év közötti számlát nyitó ügyfelünket
megajándékozzuk egy Cinema City
mozijeggyel.
Mondana pár szót a lakás-takarékpénztári törvény változásával kapcsolatban?
A kormány javaslatára a Parlament
a lakás-takarékpénztári konstrukció
népszerűségének és a lakásfinanszírozásban betöltött szerepének növelése
céljából módosította a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényt.
Egy családban minden családtag
köthet, vagy minden családtag javára
köthető lakás-takarékpénztári szerződés, kihasználva az esőtakarékossághoz nyújtott 30%-os, maximum évi
72 000 forintos állami támogatást.
További kedvező változás, hogy
a törvény meghosszabbítja az állami
támogatás nyújtásának időtartamát.
Eszerint az állami támogatás 8 megtakarítási év helyett 10 megtakarítási

éven keresztül vehető igénybe ugyanazon szerződés után.
2011. július 1-ig tartó akciónk keretében a havi betétösszeg függvényében a lakás-takarékpénztári számlanyitás díj 25% illetve 50%-át kell
megfizetnie ügyfeleinknek.
A vállalkozói ügyfelek részére milyen akciós ajánlataik vannak?
Kisvállalkozói számlanyitásért
bankunk nem számol fel egyszeri díjat, költségként a havi számlavezetési
díj merül fel, de 2011. július 1-ig tartó
akciónk keretében új kisvállalkozói
számlacsomagot nyitó ügyfeleink számára 6 hónapig nem számítjuk fel a
számlavezetés havidíját (kivéve Gold
számlacsomag). A kisvállalkozások
bankunknál akár már havi 390 Ft-os
áron is tudnak számlát vezetni. Biztos vagyok benne, hogy bankunknál
mindenki megtalálja a vállalkozása
számára leginkább megfelelő számlavezetési megoldást, hiszen már 15
számlacsomag közül választhatnak
ügyfeleink.
A 2011. július 1-ig tartó akciónk
keretében az OTP Új Forrás forgóeszközhitel esetén, számlaforgalommal
nem rendelkező ügyfeleinknél kezelési költség kedvezményt (a jelenlegi
2% helyett 1%) nyújtunk a legalább 7
millió Ft-os hitelügyleteknél.
Ezen túl az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel esetén, melyet érdemi
számlaforgalommal bankunknál nem
rendelkező ügyfeleinknek ajánlunk,
szintén kedvezményes (1,5% helyett
1%) kezelési költséget számítunk fel
7 millió Ft feletti hitelösszeg esetén.
Az AKG, SAPS és top up támogatások igénybevételére jogosult
őstermelők, egyéni vállalkozók, kisvállalkozások esetén lehetőség van
arra, hogy bankunk előfinanszírozást
nyújtson a támogatás megérkezése
előtt. Előfinanszírozási hitelünk szabad felhasználású, igénybevételéhez
OTP banki számlamúlt sem szükséges. A felvett hitel visszafizetése a támogatásból történik. SAPS támogatás
esetén minősítéstől függően 42.800
– 45.475 Ft hitelösszeg igényelhető
hektáronként.
Új termékünk, a Zöldkártya hitelünk által ügyfeleink több éves
területalapú támogatásukhoz is egy
összegben hozzájuthatnak, akár már
most is.
Amennyiben fenti ajánlatunk valamelyike felkeltette érdeklődését keressen minket a Balkány Szakolyi u.
5. szám alatt, ahol hétfőnként 7:45 –
17:00 között, keddtől csütörtökig 8:00
– 12:30 között, péntekenként pedig
8:00 – 12:00 között várjuk Önöket.

Egy zsemle színű labrador ugaLaci sorsáról beszélünk.
tása hívja fel a háziak figyelmét,
Holnap (június 22-én) megyek
hogy idegen érkezett Abapuszta szóbelizni. Először lakatosként
első házába, Pásztorékhoz. Meg végzek, aztán belekezdek egy esti
is jelenik egy kisfiú fekete alsó és gimnáziumba, majd vagy a testnekék felső melegítőben. A nadrág velési főiskola következik, vagy ki
szárán a felirat: Cellspan, mint tudja. Még kuszák a tervek. De a
utóbb kiderül annak a szponzor- birkózással mindenképp szeretnék
cégnek a neve, aki a tehetséges fiú még foglalkozni, mert még van
sportolását támogatja. Ő Pásztor bennem, aztán majd meglátjuk, mi
Richard, aki legutóbb ötödik lett lesz még.
az országos birkóA sportsikereiről
zó-bajnokságon.
kérdezzük.
2007-ben lettem
Igencsak tömöelőször diákolimpiai
ren mutatkozik be:
bajnok. Azelőtt két
Pásztor Richard vaévvel. 2005-ben letgyok,11 éves, Baltem a Nagy-budapesti
kányba járok iskodiákolimpián harmalába, hét éve birkódik, akkor, mikor kétzom, legutóbbi eredezer induló volt. Volményem egy ötödik
tam magyar bajnok,
hely az országos bajnagyon sok váloganokságon.
tót nyertem, válogaRicsi a 29 kilós,
tott kerettag voltam
a diák 1-es súlykét évig, de mindig
csoportban indult a
11-12 évesek között. Ricsinek csak az érmek második emberként,
Pesten volt a verseny fele fért el a nyakában mert mindig volt valaki, akitől gyengébba Tungsram csarnokban, az Újpesti csarnok mellett. nek bizonyultam. Sajnos egy emHárom szőnyegen folytak a ver- ber mindig előttem áll. Adok még
senyek. Azt mondja: elég nehéz magamnak egy évet, hogy junior
bajnokként esetleg válogatott levolt.
Edzője Farkas László, a Huber- gyek, aztán pedig igazából konkrét
terveim nincsenek, de foglalkozni
tusz vezetője.
Arról faggatjuk, miért kezdett szeretnék vele mindig.
Öcsémet abszolút tehetségesnek
el birkózni, miért nem mondjuk a
tartom, csak itt a vidéki viszonyok
focit választotta?
Azt válaszolja: mert a bátyám azt mutatják, hogy nem megfelelőis birkózott és én szerettem volna ek a körülmények a felkészülésre.
őt követni. Ő országos bajnok- Az is baj, hogy itt a környező meságon második helyezést ért el. gyékben vannak ugyan versenyek,
Válogatott is lehetett volna, de de túlságosan is megismerték egymást a korosztályokban, a súlycsoabbahagyta.
Mintha hallaná testvére, hogy portokban, és noha közülük Ricsi
róla beszélünk, ő is megjelenik. a legjobb, jó lenne országos verBemutatkozik: Pásztor László va- senyekre járni, ahová nagyon sok
gyok. Először az öccséről mond- helyről jönnek a versenyzők, de ez
ja: hároméves, óvodás kora óta neki még új dolog.
A család?
birkózik. Akkor még én vittem el
Ketten vagyunk testvérek, a
Farkas László edző úrhoz, s a helyi
versenyeken elég jól szerepelt. Az- szüleinkkel élünk, Hála Istennek
tán elvittük területi, majd országos mindkettőjüknek van munkahelye.
versenyekre, egyelőre elég szép Édesapám Borsod megyében az
eredményeket ért el ahhoz képest, építőiparban dolgozik, édesanyám
hogy vidéken edz. A fővárosiak épp ma (június 21) felvételizik
és nagyobb városbeliek általában egy Nyírbátori cégnél, eddig Nyírsokkal profibb körülmények kö- egyházán dolgozott egy kft-nél.
zött edzenek, de valószínűnek tar- Amennyire tőlük telik, támogattom, hogy ez változni fog nála nak minket a sportban is.
A további programról Ricsi azt
is, ha középiskolába megy, talán
nagyobb klubnál fog edzeni. Va- mondja: most a nyáron leálltunk,
lószínű Diósgyőrben, ott, ahol én majd szeptembertől kezdjük. Lesz
is versenyzek most már negyedik két edzőtábor, egyik Miskolc mellett, Abaújszántón, meg itt is lesz
éve.
Milyen iskolába akarsz menni? Balkányban.
Az iskola támogatja a sportoló– érdeklődünk Richardtól.
Az még azért odébb van, de kat, most, a tanévzárón is könyvet
szakmát szeretnék tanulni. Most kaptak, akik jobb eredményeket
négyes az átlagom.
értek el valamelyik sportágban.

8. a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bene Kitti Valentina
Dán Ágnes
Kiss Anita
Kiss Balázs
Krisztán Daniella
Lázi Eleonóra
Madár Gábor
Magyar Zsuzsanna
Moldván Krisztián
Pongó Erik
Radványi Andrea
Törő Flórián
Ulics Éva
Váradi Dorina
Zalánfi Mariann
Zsíros Ákos Szabolcs

8. b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Antal István
Antal Péter
Balogh Evelin
Bódor Eszter
Egry Zoltán Ferenc
Fábián Bence
Fülöp Dominik
Gilányi Evelin
Gyirán Emese Róza
Horváth Réka Fanni
Katona Flóra Fruzsina
Katona Richárd
Kékesi Alex
Madura Mátyás Gábor
Mező Boglárka
Molnár Dóra
Molnár Márk
Nagy Ildikó
Siket Gergő
Szilágyi Kitti
Szőllősi Tamás
Szuhi Szabina Ibolya
Tóth Fanni
Vida Márk Sándor

8. c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Benke Alexandra
Bihari János
Blazsán Patrik
Farkas Beatrix
Fehér Miklós
Győri Márkó
Hegyes Benjámin
Kajzer Krisztián
Kiss László
Kiss Richárd
Koszta Dominik
Kovács Kitti
Linter Alex
Molnár Szilvia
Nagy László
Pásztor Nikoletta
Rehócsin Gergő
Sinka Tamás Tibor
Stock Bence
Tátrai Balázs
Vislóczki Gergő

8. d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bodogán Tímea
Bulyáki Gabriella
Csorba Petra
Dán Gabriella
Duczki Zsolt
Gilányi Barbara Éva
Illés Csaba
Juhász Imre
Juhász Mihály
Káplár Ádám
Kígyósi Nikoletta
Koncz Miklós
Nagy Alex Renátó
Nagy Andrea
Nagy Dániel
Pásztor Kinga
Serbán Martin Alex
Száraz Bence
Vass Beatrix

A Béke-telepi nyolcadikosok
névsora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Csonka György
Felföldi Róbert
Gellér István
Győri Tímea
Hajdu Péter
Hanzel Kitti
Juhász Alex
Juhász János
Magyar Bettina
Major Martin
Marozsán Márk
Márton Dávid
Miszkuly Csaba
Nagy Melinda
Papp György
Szilágyi Zsolt
Szoták Gabriella
Vanka Richárd

Ismét eltelt egy év, elbúcsúzott
egy nyolcadikos évfolyam. Ebben
az évben is, mint már hosszú évek
óta, szinte hagyományként, az Oktatásért Alapítvány megjutalmazta
azokat a diákokat, akik nyolc éven
át kitűnőre teljesítettek. 6 ilyen
diákunk volt ebben az évben. Legyünk rájuk büszkék, hiszen olyan
megfeszített munka, kitartás, és
szorgalom van e mögött, ami igen
figyelemre méltó. Azt kívánom
nekik, hogy az elkövetkezendő
években is ugyanilyen lendülettel,
hasonló teljesítményt nyújtsanak.
Kitartásukat Alapítványunk 30 000
Ft vásárlási utalvánnyal jutalmazta. Ők pedig:
●● KRISZTÁN Daniella 8. a
●● RADVÁNYI Andrea 8. a
●● GYIRÁN Emese 8. b

„Magyarok az Újvilágban”

A napokban meghívót kaptam
a Magyar Tudományos Akadémiáról Dr. Várdy Béla történészprofesszor székfoglalójára. Várdy
professzor úr ugyan nem balkányi,
de felesége Dr. Várdy Huszár Ágnes irodalomtörténész professzor
révén (aki a Gödény család leszármazottja) ezer szállal kötődik
településünkhöz.
Évente legalább egyszer ellátogatnak Balkányba, ilyenkor elmaradhatatlan program a családi
ház (Gödény kuria, a mai rendőrség épülete) és a családi sírkert
előtti tisztelettétel. De nemcsak
emlékezni és baráti kapcsolatokat
ápolni jönnek Balkányba, hanem
gulágkutatóként volt málenkíj robotosokkal és gulág rabokkal is
készítettek riportokat.

Az e riportokból készült könyv
már kapható. Legutóbb
Molnár Erzsébet adjunktussal
átutazóban
jártak Balkányban, mikor Kárpátaljára mentek málekíj robotosokról adatokat
gyűjteni.
Várdy Béla a Nógrád megyei
Bercelen született. A II. Világháború végén a Szovjet hadsereg
elől menekülve hagyta el családjával hazánkat. Később szüleivel
Amerikába került. Egyetemi tanulmányait Cleveland-ben és Bloomington-ban végezte. 1964-től

a Pennsylvaniai állambeli Pittsburgh-ben, a Német alapítású katolikus Duquesne egyetemen tanít. Az egyetemi „History Forum”
igazgatója. 1970-80-as években
több amerikai és európai egyetemnek és tudományos intézetnek volt
vendégkutatója. 1974. meghívott
tagja a Cleveland-i Árpád Akadémiának. 1985-ben elnyerte a Duquesne University Tudományos
Nagydíját, és tagja az International P.E. N. amerikai tagozatának.
1992. munkásságát Berzsenyi díjjal jutalmazzák. 1997. kutatásait
az Árpád Akadémia aranyérmével
jutalmazzák. 1998-ban megkapta
a Duquesne University „Distinguished Professor” címet. 2000-ben
volt diákjai és kollégái tiszteletére emlékkönyvet szerkesztenek.

HORVÁTH Réka 8. b
MEZŐ Boglárka 8. b és
●● MOLNÁR Márk 8. b osztályos
tanulók
Volt további 2 tanuló, akiket
az Alapítvány számos tanulmányi
versenyen elért kimagasló eredményéért részesített 15 000 Ft-os
vásárlási utalványban.
●● BÓDOR Eszter 8. b és
●● MOLNÁR Dóra 8. b osztályos
tanulók
Az Alapítvány nevében Szabó
Gusztáv igazgató úr megköszönte azoknak az SZMK-s szülőknek
a munkáját, akiknek elballagott a
nyolcadikos gyermeke. Ajándékot
kaptak:
●● KOSZTA Jánosné
●● LINTERNÉ Bartha Erika
●● MEZŐ Sándorné
●● MOLNÁR Enikő
●● MOLNÁRNÉ Kiss Katalin
●● NAGY Tiborné
Kilenc évig volt az SZMK elnöke Maduráné Biró Ágnes.
„Azért vagy itt, hogy mindent láss
Hogy értsd a szót, olvasd az írást
Azért vagy itt, hogy mindent
megtanulj
Hogy az égbe szállj,
nehogy a porba hullj!”
(Ákos)
●●
●●

2001-ben kitüntetik a Magyar
Köztársaság Tiszti Keresztjével.
2004-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi
tagságával tüntetik ki.
Egyik alapítója az Amerikai
Magyar Történelmi Társulatnak.
Feleségével Dr. Várdy Huszár
Ágnes irodalomtörténésszel létrehozták a Nyugat-Pennsylvaniai
Magyar Kulturális Társaságot.
Több mint 600 cikk, tanulmány
és több kötetben foglalkozik a
magyarságtudománnyal. Kutatási
területei elsősorban a Magyar és a
Kelet Európai történetírás és a 19.
századi Magyar művelődéstörténet mellett az amerikai magyarság
múltja. Munkássága céljaként tűzte ki a magyarság megismertetését
az angolszász világgal. A profes�szor úr Magyar Tudományos Akadémiai tagságához gratulálunk és
további erőt és kitartást kívánunk
munkájához.
Molnár Zoltán
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elhívom figyelmét, hogy

mányzat a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
4/2004 (II. 11.) számú Önk.
rendeletének 5. §.-a előírja az
ingatlantulajdonos feladatait
1.) Az ingatlantulajdonosnak a
közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának,
(járda hiányában egy méter széles területsávnak), járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének, legfeljebb az épület
10 (tíz) méteres körzetén belüli
területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó
eltakarítása és síkosság mentesítése: ha két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét
irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt árkok
és műtárgyainak tisztántartása
gyommentesítése,

T

ájékoztatjuk a Tisztelt
Ingatlantulajdonosokat,
hogy a 2005. évi XXXVIII.
törvény módosította a növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvényt, melynek
következményeképpen új
szabályozás lépett életbe a
parlagfű visszaszorítása érdekében.
Az új jogszabályi előírások azért
kerületek nagymértékben megszigorításra, mert a parlagfű gyomnövény kipusztítása csak országos
méretű összefogással és évek alatti
folyamatos gyommentesítéssel valósulhat meg.
A jogszabály értelmében (5. §
(3.) bek.) a földhasználó köteles
az adott év június 30-ig napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágzását
megakadályozni, és azt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Belterületen a jegyző köteles elrendelni a parlagfű elleni
közérdekű védekezést, külterületen
pedig az illetékes megyei növényés talajvédelmi szolgálat.
A földhasználó nem minden
esetben azonos az ingatlantulajdonossal, az eljárás alá tehát az

c) a két szomszédos terület, épület
közötti – kiépített úttal, járdával
ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség
a tulajdonosok között fele-fele
arányban oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak
fészkelő helyei alatti közterület
szennyeződéstől való megtisztítása,
2.) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot
köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
A kötelesség elmulasztása az
(4/2004. (II.11.) számú Önk. rendeletének 33. §-a értelmében) az
alábbi büntetést vonja maga után:
Szabálysértést követ el és
30.000 (harmincezer) forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az
5. §-ában az ingatlantulajdonosnak
a közterület, épület és telek tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket megszegi.

ingatlantulajdonos, illetve az ingatlant használó személy vonható (pl.
haszonélvező).
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően
a parlagfű virágzásától függetlenül
köteles hatósági eljárást kezdeni
azon földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű ellen védekezési kötelezettségüket
teljesíteni.
A hatósági intézkedéshez nem
szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának
június 30-a után történő megállapítása.
A jegyző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani és arról az új szabályok értelmében már nem kell
értesítenie a földhasználót. Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és a hivatal dolgozói jogosultak
az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a parlagfű
szennyezettség mértékét.
A jegyző határozatot hozhat továbbá a növényvédelmi bírságról
is, melynek összege 20.000-2 millió forintig terjedhet.
Karóczkai Istvánné
jegyző

2011. június

Gyerekek és az internet
Agyerekszoba elengedhemai XXI. században a

tetlen részei a különböző
műszaki cikkek, mint például a televízió, DVD-lejátszó, a számítógép és vele
együtt az internet is. Ma a
legtöbb gyermek előszeretettel használja a világhálót
játékra, levelezésre, és jobb
esetben tanulásra is.

Sajnos azonban az internet veszélyes is lehet a felnövekvő generációra, hiszen rengeteg olyan
oldal található, amelyekkel még
ilyen korban nem igazán kellene
találkozniuk. A szülők azonban
nem lehetnek ott gyermekeikkel
minden percben, ezért csak abban
bízhatnak, hogy kizárólag nekik
való oldalakat látogatnak. Általában az erőszakos és erotikus
oldalak nézésétől szokták védeni
a gyermekeket.
De ez csak egy része annak,
ami veszélyes lehetnek rájuk.
Ugyanis vannak olyan ártatlannak tűnő oldalak, mint például a
ma nagy népszerűségnek örvendő közösségi oldalak, amelyektől szintén jobb, ha megvédjük
csemetéinket. A fiatalok, ezeken
az oldalakon, sokszor kihívó képeket tesznek fel magukról. Ezzel
érdemes vigyázni, mert vannak
olyan emberek, akik kimásolják
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az oldalról a pikáns képeket, valamint a gyermekhez tartozó telefonszámot, és visszaélnek vele.
Különösen károsak lehetnek
egészséges szellemi és erkölcsi
fejlődésükre, a gyakran erőszakos, s pornográf tartalmú oldalak.
A chatszobák látogatása szintén
veszély forrása lehet.
A gyermekeket, illetve a fiatalkorúakat védeni kell a káros
tartalmaktól. Ebben nagy felelőssége van a szülőknek, pedagógusoknak, s a közvetlen környezetnek egyaránt.
Ezen gondolatok jegyében
került megrendezésre az – IPR
program – keretén belül az a foglalkozás, amely a Biztonságos
Internet-használatról szólt.
A Gyermek és Életmentő Alapítványtól érkezett az előadó,
Szűcs Norbert, aki hasznos tanácsokkal látta el a fiatalokat:
– 2011. május 4-én az 5. és 8.
évfolyamos tanulókat,
– 2011. május 18-án 6. és 7.
osztályos balkányi gyerekeket.
Az előadás alkalmával megismerkedtek alapvető védelmi
intézkedésekkel, levelezés szabályaival, tanácsot kaptak a személyes adatok védelméről továbbá
hasznos oldalak Internet-címével
probléma esetén.
Demendi Anita
IPR csoportvezető
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A kereskedelmi tevékenységeket
a kereskedelemről szóló 2005.évi
CLXIV. Törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza.
Tájékoztatom a kereskedőket és
a lakosságot, hogy a kereskedelmi egységeket, szórakozóhelyeket
az év folyamán a Rendőrséggel
együttműködve, már eddig is el-

Május 30-án délután a Művelődési Házban került megrendezésre
első alkalommal a „SZVOK-faktor” tehetségkutató rendezvényünk.
Nagy öröm volt számomra,
hogy lázas igyekezettel készültek
tanulóink az eseményre, melyet a
jelentkezők nagy száma is mutatott. Végül már csak 27 produkciót
hallhatott a (teltházas) közönség
és a tisztelt zsűri, melynek tagjai
Sajtosné Zemanek Erika igazgatóhelyettes asszony, Gyeskó Jánosné
zsűri elnök és Szabó Gábor zenetanár. Nagyon színes és sokrétű
volt a délután. Hallhattuk különböző hangszeren játszó diákjainkat,
szavalatokat, meséket, egyéni és
csoportos éneket. Láthattunk formációs- és néptáncos csoportokat.

lenőriztük, de ezeket az ellenőrzéseket a jövőben is folytatni fogjuk.
Felhívom a kereskedők figyelmét, hogy az egységükre vonatkozó nyitva tartási időt pontosan
tartsák be!
Vegyék figyelembe, hogy a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogát biztosítani kell.
Karóczkai Istvánné
jegyző

EREDMÉNYEK:

Néptánc kategória:
1. helyezett
Apró Toppantók 2. c
2. helyezett
Pongó János, Szabó Balázs,
Pongó Gergő
3. helyezett
Horváth Dávid, Pongó János
Moderntánc kategória:
1. helyezett
2. B osztály
2. helyezett
3. A osztály
3. helyezett
Kovács Fanni
Ének kategória:
1. helyezett
Serbán Nóra,
Major Renátó kettőse
2. helyezett
Balogh Richárd
3. helyezett
Joó Szabina
Hangszer kategória:
1. helyezett
Ladik Máté (gitár)
2. helyezett
Sopronyi Boglárka (zongora)
3. helyezett
Szőke Áron (citera)
Külön díjjal jutalmazta a zsűri Major Kristóf
és Radics Iván szavalatát.

Mönkormányzati normatíindenki tudja, hogy az

vák sokkal kisebbek, mint a
jelenlegi egyházi normatívák,
ezért az óvodák fenntartása
is hatalmas gondot okozott
volna az önkormányzatnak.
Pályázatot hirdettek az intézmény működtetésre, amelyre egy
érvényes pályázat érkezett határidőre a Görög Katolikus Egyháztól. A képviselő-testület túlnyomó
többsége úgy döntött, hogy szeptember elsejétől a görög katolikus
egyháznak adta át a Barackvirág
Óvoda Ságvári úti telephelyét és
két külterületi tagintézményét. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések,
de jelen pillanatban úgy néz ki,
hogy a Szakolyi úti óvoda önkormányzati óvoda marad.
A gyermeklétszám elvándorlása
minimális, a pedagógusok és a dajkák nagy része is marad a helyén.
Ugyanezt mondta el Pálosi Lász-

–G
 ránit sírkő már
250 ezer Ft-tól
– Minden 400 000 Ft
feletti sírkő választás esetén ajándék
bronz betű

Gratulálok a résztvevőknek és
felkészítőiknek!
Ladikné Szabó Csilla

s köszönjük a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját.
Kiemelkedően szerepelt Hidasi
Marietta 7. b osztályos tanuló;Jókívánságok a családomnak a
2011-es évre című szövegalkotásával. Ezzel elnyerte az öt legjobb versenyzőnek és felkészítő
tanárának járó különdíjat.
Így Hidasi Marietta és dr. Horváthné Csinga Erzsébet egy egynapos debreceni különleges állatkerti túrával fűszerezett kiránduláson szerezhettek felejthetetlen
élményeket.
Kimagasló eredményükhöz
mindekettejüknek szívből gratulálunk. Gyerekek, ezúton hívom
fel a figyelmeteket a Ne felejtsek! anyanyelvi versenyre, hisz
a következő tanévben 10 éves
évfordulójához ér, s sok érdekes, izgalmas, szórakoztató feladat, és meglepetés várja majd a
versenyzőket. Tegyétek próbára
tudásotokat, jelentkezzetek minél
többen!
Papp Anna isk. könyvtáros

ló polgármester a görög katolikus
egyház által átveendő Ságvári és a
két tanyasi óvodáról. Minimális a
gyermeklétszám-csökkenés, illetve
minimális csere alakul ki a dajkák
és az óvónők között.
Tehát szinte semmi nem fog változni, csak egy: az önkormányzat
helyzete stabilabb lesz, mert az
óvodák működéséhez is pénzt kellett tenni. Többször is felmerült
az a kérdés, hogy milyen szinten
tudjuk csökkenteni a költségvetést.
Ennek egyik szintje, hogy a görög
katolikus egyház átvette az óvodákat.
A Görög Katolikus Egyház balkányi egyház, tősgyökeres egyház,
a balkányiak nagy része elfogadja
a görög katolikus vallást és magát
a katolikus taníttatást. Én úgy éreztem a beszélgetések során, hogy
sok szülő igényli is akár óvoda,
akár az iskola tekintetében a katolikus vallás gyakorlását, a gyerekek
katolikus neveltetését.

Sírkő Akció

Országos levelező anyanyelvi verseny
Ez a színvonalas vetélkedő 9.
alkalommal került az általános
iskolák körében lebonyolításra,
melyen 359 iskola 2418 tanulója
vett részt. A Szabolcs Vezér Oktatási Központból 17 tanuló nevezett, s az alábbi eredményükkel
öregbítették iskolánk hírnevét.
Arany fokozatot ért el
97–100%-os teljesítményével:
Karsai István 5. c, Pásztor Eszter 6. b.
Ezüst fokozatot ért el
92–96%-os feladatmegoldásával: Csongrádi Elizabet 6.
a, Horváth Tamás 6. b, Paraicz
Dóra 6. b, Bódor Eszter 8. b,
Horváth Réka Fanni 8. b, Mező
Boglárka 8. b
Bronz fokozatot kapott
86–91%-os teljesítményével:
Brüll Hajnalka 6. c, Hidasi Marietta 7. b, Miszkuly Gyöngyi 7.
b, Katona Flóra 7. b.
Felkészítő tanáraik: Ladányi
Miklósné és dr. Horváthné Csinga Erzsébet tanárnők.
Gratulálunk a versenyzőknek,
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Ajánlatunkért keresse:
Keczán János
Nyíradony, Galamb u. 73/A. Tel.: 06-30/749-3511

Tehetségnap
Amelten Közhasznú Ala„Míg Megnövök” Kie-

pítvány 2011. április 29-én
”Megnövök” Tehetségnapot
szervezett a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokba,
melyre iskolánk is meghívást
kapott.
A megnyitót követően a Hetedhét
Határ matematika verseny döntőjére került sor, melyre Molnár Ágnes
6. a osztályos tanuló kapott meghívást korábbi eredményei alapján.
A versenyt követően a meghívott 5
intézmény tehetséges tanulói mutatkoztak be. Iskolánk műsorában
elsőként Ladik Máté gitárjátékát
hallhatták, ezt követően Farkas Ramóna mesélt egy tanulságos törté-

netet. Nagykunsági népdalcsokrot
énekelt Járó Klaudia, melyet Miszkuly Gyöngyi különleges citerajátékával kísért. Végezetül a sikeres Pitypalatty Néptánc Együttes
Vásárosdi című előadását láthatták
a résztvevők Marinka Tibor tanár
úr lelkiismeretes munkájának köszönhetően.
A délutánt Játékos Sportvetélkedő zárta az intézmények 12 fős
csapatainak részvételével. A sportvetélkedőn részt vevő tanulók pólót
kaptak ajándékba a diákönkormányzattól, melyre a Szabolcs Vezér Oktatási Központ emblémája került.
Köszönet a programban résztvevő
Szabó Gusztáv igazgató úrnak, Petrovics Réti Renáta, Sándor János,
Turán Zsuzsanna, Horváthné Csinga Erzsébet, Takács Krisztián és
Békési Attila pedagógusoknak.
Ladikné Szabó Csilla
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Megmentettünk 12 fát

A

Föld napja alkalmából
papírgyűjtést rendeztünk, mellyel környezetünk,
a föld védelmére szeretnénk
felhívni tanulóink figyelmét.

Egy tonna újságpapírból 12 fa
anyagának megfelelő papír állítható
elő. Az iskola tanulói 12 736 kg papírt
gyűjtöttek össze, így 153 fát mentettek meg! A természeten kívül az iskolába járó tanulóink is nyertek, mivel a
gyűjtésért kapott pénz nagyobb része
az osztályoké, kisebb része a Diákön-

kormányzat kasszáját növelte, melyet
a május 31-én tartandó gyereknapra
fordítunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Ladányi Miklós vállalkozó úrnak, a szülőknek, valamint
Balkány lakosságának a segítségért.

XV. évfolyam 6. szám l 2011. június

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Eredmények:

Alsó tagozat:
1. helyezett 4. B (807 Kg)
2. helyezett 1. A (500 Kg)
3. helyezett 3. A (480 Kg)
Felső tagozat:
1. helyezett 7. C (1662 Kg)
2. helyezett 5. C (1450 Kg)
3. helyezett 6. B (1425 Kg)

Nagyhalászban szerepelt
a Pedagógus Énekkar
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ Pedagógus Énekkara 15 évvel ezelőtt alakult iskolánk dalolni
szerető nevelőiből. Később kibővültünk néhány lelkes óvodapedagógussal, így alkotunk egy jó hangulatú, a közös éneklés öröméért
szabadidejéből is áldozó közösséget. Rendszeres szereplői vagyunk
Balkány város kulturális rendezvényeinek, a karácsonyi koncerteknek, jótékonysági báloknak.
A nagyhalászi Petőfi Sándor

Művelődési Ház és a Római Katolikus Egyházközösség meghívását
elfogadva 2011. június 13-án a
IX. Pünkösdi Kórustalálkozón idén
először idegen közönség előtt is
bemutatkoztunk. A hangversenyen
több kórussal együtt szerepeltünk a
római katolikus templomban.
Ezúttal mondunk köszönetet Ladikné Szabó Csilla kórusvezető
tanárnőnek kitartó, türelmes felkészítő munkájáért.
Pedagógus Énekkar tagjai

Országos nyelvi verseny
1

500 diák nevezett szerte
az országból. A versenyzők 4 fordulóban mérhették
össze tudásukat.

A feladatlapok megoldásához
a német nyelvi ismereteken kívül
használniuk kellett az internetet,
valamint a sikeres munkához a
pármunka és csapatmunka szabályait is el kellett sajátítaniuk.
Iskolánkból az alábbi diákok értek el szép eredményt:
●● Gilányi Flóra, Kovács Klaudia, Paraicz Csilla 6. helyezés

Mező Sándor, Szőllősi Fanni
8. helyezés
●● Gilányi Petra, Molnár Dorot�tya 13. helyezés
●● Gilányi Szabolcs, Karsai István 18. helyezés
Helyezéseikért oklevelet, míg
Nagy Beáta és Nyitrai Tamara
(36. helyezés) emléklapot kaptak.
Köszönjük a diákok sikerében
nagy szerepet játszó felkészítő
tanárok: Mező Sándorné és Barnuczné Bíró Katalin tanárnők áldozatos munkáját.
Papp Anna
●●

Íjászbemutató volt a Béke-telepen

Elbúcsúztak
a nyolcadikosok
Gyermeknap

Megmarad az iskola és a remény
Beszélgetés Pálosi László polgármesterrel a Béke-telepi iskolás gyerekek sorsáról

Acsökkenése miatt a város

képviselő-testülete kényszerhelyzetbe került, olyan döntésre kényszerült, amelyet
fájó szívvel, de kénytelen
volt meghozni.

adók is folyamatosan csökkennek és egyre nehezebb behajtani.
Egyetlen egy lehetőségünk maradt:
abból az állami normatívából kell
kigazdálkodni és működtetni az
intézményrendszert, amit kapunk.
Sajnos folyamatos és állandó plusz

Volt is visszhangja a városban,
szülők napokig tiltakoztak a döntés
ellen. Mára lecsillapodtak a kedélyek, szeptembertől nyugodt körülmények között kezdődhet a tanítás.
Pálosi László polgármestert a lépéskényszer okairól kérdeztük.
A mai költségvetési helyzetünkben nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy olyan intézményeket
üzemeltessünk, amelyre nincs fedezetünk. Ez csődhelyzethez, az
önkormányzat teljes eladósodásához vezethet, nem hogy fejlesztésre, de működésre sem jutna pénz.
Nagyon szűk és nagyon feszített
költségvetést fogadott el a képviselő-testület. Ezt a költségvetést csak
akkor lehet megtartani, ha folyamatosan pénzt tudunk megspórolni, pénzt tudunk valamilyen szinten kivonni a rendszerből. A helyi
adóbevételeinkre nem nagyon tudunk alapozni, sajnos a vállalkozói adók, illetve egyéb lakossági

állami támogatásra nincs lehetőségünk nekünk sem és másnak sem,
abból a pénzből kell gazdálkodni,
amit kap az önkormányzat.
Azért született az a döntés a 2-es
iskola sorsáról, hogy az iskola az
1-4 osztály összevonásával is, de
megmaradjon. A felső tagozatos
osztályok bejöjjenek a Szabolcs
Vezér Oktatási Központba. Hála

tanulói létszám drasztikus

Istennek, a szülők nagy része most
már ezt megértette. Az összevont
osztályokban az alapvető tantárgyakat, a matematikát, a környezetismeretet és a magyart nem ös�szevontan fogják tanítani, hanem
mindegyik osztály külön órában
fogja tanulni. Az ötödiktől a nyolcadik osztályig mindenki bejön az
1-es iskolába, de az ötödik, a hatodik és hetedik osztály teljesen egyben marad lehetőleg ugyanazokkal
a pedagógusokkal, akik eddig tanították őket és lehetőleg ugyanaz
az osztálylétszám marad a benti
iskolában is. Különösebb változás
velük nem történt.
Egy történt: megmarad az iskola
és megmarad a lehetősége annak,
hogy amennyiben később kormányzati vagy egyéb támogatást
kapunk, visszaállíthatjuk az 1-4
osztályt. De most ezt meg kellett
lépnünk ahhoz, hogy a gazdálkodásunkat valamilyen szinten rendbe tegyük. Én bízom abban, hogy
ezeket a változtatásokat a szülők
nem fogják észrevenni. Ugyanúgy
behordjuk a gyerekeket, ahogy eddig behordtuk, semmiféle változtatást nem tervezünk a 2-es iskola
tekintetében – mondta végezetül
Pálosi László.

