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Alfa biciklitúra!

2rádió szervezésében

011. május14-én az Alfa

került megrendezésre a
tavaszi bicajtúra, melynek
útvonala Balkány-Abapuszta-Béketelep-Balkány.

Két verseny, nyolc dobogós helyezés
AKözpont diákjai két héten
Szabolcs Vezér Oktatási

belül két atlétikai versenyen
is nagyon szép eredményeket értek el.

Elsőként Napkoron, a „Körzeti
többpróba” (60 m-es futás; kislabdadobás; távolugrás; 600 m-es futás) atlétika versenyen mutathatták
meg tehetségüket fiatal sportolóink. A 3–4. osztályosok csapatversenyében lányaink – Kovács Fanni, Majoros Réka, Kiss Alexandra,
Molnár Dorottya, Balogh Beáta – a
3. helyezést szerezték meg.
A napkori verseny után néhány
nappal még nagyobb kihívás várt
atlétáinkra Nyíregyházán, ahol

szintén bizonyítaniuk kellett, ám
ezúttal 30 m-es és 3000 m-es futásban, valamint helyből távolugrásban. Az óriási stadionban – a nagy
hőség ellenére – csapatunk sikeresen vette az akadályokat. Lelkes
diákjaink a 3000 m futásban még a
középiskolásokat is megelőzték.
A 40 fiú és 40 leány versenyzőt felvonultató sporteseményről
a következő eredményekkel térhettünk haza:

30 m futás:
I. hely: Turán Mátyás 5. c
III. hely: Kerezsi Imre 5. a
Lány 3000 m futás:
I.hely: Nagy Beáta 5. a
II.hely: Csongrádi Elizabet 6. a
III.hely: Vinkler Margit 6. a

Fiú 3000 m futás
I. hely: Balogh Gábor 6. c
III. hely: Simon Béla 6. b
Felkészítő tanáraik: Petrovics-Réti
Renáta, Herczku István, Sándor János

Bízunk benne, hogy iskolánk
megújult, illetve vadonatúj sportlétesítményeinek és sporteszközeinek használata a következő tanévben még sikeresebb eredmények
eléréséhez segíti hozzá diákjainkat.
A napkori és a nyíregyházi versenyen részt vevő valamennyi versenyzőnek ezúton is szívből gratulálunk.
Petrovics-Réti Renáta
tanárnő

A közel 16 km-es távon szinte minden korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb
pótülésen élvezte a gyönyörű
akácvirággal szegélyezett utat,
de a 64 éves nyugdíjas tempója
is edzettségről árulkodott!
Városunk polgármestere Pálosi László is szívesen kerekezett velünk! Gratulálunk minden résztvevőnek!!! A kerékpártúra főtámogatója Katona
Tamás Bicikli boltja, aki többek
között láthatósági mellénnyekkel ajándékozta meg a jelenlévőket és természetesen maga is
résztvettek az eseményen!
Balla András

z Úton Ifjúsági – Kulturális

Fiatalok Egyesülete önkéntes
temetőtakarítási napot szervezett Balkány városában
2011. május 6-án (péntek) 8
órától.
A program helyszíne a Kállói úti
református temető volt, amely a város egyik legnagyobb és legrégebbi
temetője, itt található a Gencsy család kriptája is.
A debreceni „Úton” Ifjúsági –
Kulturális Egyesület koordinálásával balkányi és debreceni fiatalok
dolgoznak együtt 2011 júliusáig egy
olyan projekten, mely ötvözi Balkányban a helyi kulturális örökség
védelmét, a fiatalok aktív tevékenységét saját környezetükért és egy ta-

nulási folyamatot, ahol a projektben
résztvevők képességei gyarapodnak. Önismereti, közösségfejlesztő
foglalkozások alatt a csoporttagok
játékos gyakorlatok során fejleszthetik önmagukat, gyakorolhatják
a nyilvános beszédet, konfliktuskezelési ismereteket sajátíthatnak
el, valamint megismerkedhetnek a
projektmódszerrel, és a pályázatírás
alapjaival.
2011. május 6-án fiatalok által
kezdeményezett városi összefogás
során valósult meg a Kállói úti református temető takarítása.
A rendezvény sikeres volt, hiszen
közel 70 fő vett részt rajta. A város a
kezdeményezés hatására megmozdult, fiataloktól az idős korosztályig
képviseltették magukat a helyiek,
együtt tették szebbé a temetőt.

Az eseményen több mint 130
darab nagy szemeteszsákot töltöttek meg a szorgos önkéntesek,
amelyet még aznap szemétgyűjtő
helyre szállítottak. A szemét és a
gaz elszállítása mellett pótolták a
szemetes konténereket, felújították
a sírkert kapuját, új kerítést húztak a temető köré. A Gencsy-kriptáig vezető főútvonalat gépekkel
elegyengették, az út mentén tujákat
ültettek.
A sírok közötti utakat a lelkes
dolgozók járhatóvá tették, a közlekedést akadályozó ágakat levágták.
A projekt a Fiatalok Lendületben
Program támogatásával valósul
meg. A szervezőket segíti a megvalósításban Balkány Város Önkormányzata, valamint a Balkányi
Református Egyházközség.

Uniós támogatásból
új gyártócsarnok

Szakemberek értékelik a kár nagyságát

Komoly fagykár a
gyümölcsösökben
Aszerint mintegy 18 milli-

z elsődleges felmérések

Temetőtakarítás a Kállói úton

AEgyesület és a Balkányi
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árd forintos árbevétel-kiesést
okozott a május első hetének
végén érkezett fagy.
Szatmár-Beregben 100, Szabolcsban 80, a megye nyugati részén pedig átlagosan 40–70 százalékos kárt okozott 24 000 hektár
gyümölcsösben a mínusz 2 és mínusz 8 fok közötti hőmérséklet –
ismertette a Wachal Kálmán.
Minimum olyan mértékben
szükséges megtéríteni a gazdák
fagykárát, mint a 2007. évi hasonló
természeti csapás bekövetkeztekor,
akkor 49 százalékos volt a kifizetés – emlékeztetett Budai Gyula
kormánybiztos, a Magosz szövetségi igazgatója a sajtótájékoztatón.
A politikus elmondta: a fagykárt

szenvedett gazdák kártalanítási lehetőségeit a kormány utasítására
az agrártárca dolgozza ki. Ebben
lényeges pont a kárenyhítési rendszer kérdése lehet, amely Budai
Gyula vélekedése szerint pillanatnyilag alkalmatlan funkciójának
betöltésére.
Az alapban jelenleg mindössze
4,5 milliárd forint található, ami –
egy aszályos nyár esetén – már nem
elegendő az összes mezőgazdasági
kultúrára – tette hozzá. A kormánybiztos tájékoztatása szerint több
javaslat született az integrátori hitelt felvett, károsult gazdálkodók
és termelők megsegítésére. Az elképzelések szerint számukra egy
hosszú távú, kamatmentes hitelt
biztosítanának, amelyet a Magyar
Fejlesztési Bank kezelne.
Folytatás a 2. oldalon

Lelkes fiatalok szemetet gyűjtenek

Előtérben Szőllősi István balkányi gazda a fagy okozta kárt mutatja

Atartottak május 6-án Ballapkőletételi ünnepséget

kányban a STEEL-BUILDING
Kft. telephelyén. Az ünnepségen részt vettek az üzem dolgozói, valamint Pálosi László
polgármester.
Kovács Gábor, a kft ügyvezetője
köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Rövid beszédében elmondta:
felépül egy új 1200 négyzetméter
alapterületű daruzott gyártócsarnok, és felújítjuk a meglévő 8000
négyzetméteres gyártócsarnokunkat. Kicseréljük a donga-felülvilágítókat, a régi ipari kapukat pedig
automata ipari kapukra cseréljük.
Gyakorlatilag a donga-felülvilágítók cseréje már megtörtént, a
kapuk cseréje és az építkezés is folyamatban van. Olyannyira, hogy
a beruházás május végére, június
közepére elkészül.
A kivitelezés fővállalkozója a
szomszédos nyíradonyi Sib-Ép
Kft, ők a csarnok komplett kivitelezői, a balkányi SB Kft dolgozói a
régi csarnokok felújítását végzik. A
beruházás hat fővel bővíti a dolgozók létszámát.
Az új csarnokban új termékek
gyártását tudjuk megkezdeni. Az új
csarnok lényegesen nagyobb belmagasságú lesz, nagyobb teher-

bírású daruk lesznek benne, mint
a régi csarnokunkban, ennél fogva olyan új termékeket tudunk itt
gyártani, amelyeknek a forgatása,
mozgatása már a régi csarnokunkban nem működött volna. Erre az
idei második fél évre már két komoly megrendelésünk van: Afrikába szállítunk egy mészégető művet, az Egyesült Államokba pedig
egy faipari feldolgozó üzemnek a
gépeit.
Pálosi László polgármester örömét fejezte ki, hogy Balkány ilyen
jelentős beruházással gyarapodik,
az üzem az eddiginél több embernek ad megélhetési lehetőséget,
más földrészeken is megismerik a
település nevét, az itt élő emberek
munkáját. Gratulált a kft vezetőinek, dolgozóinak, s további sikereket kívánt munkájukhoz.
A kft a beruházásról közleményt
juttatott el a Balkányi Beszélőnek.
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Hasonló elképzelés a nemzeti és
uniós támogatások kifizetésének
előrehozatala, ezeknek faktoráltatása, beleértve az agrár-környezetgazdálkodási támogatást is - ismertette Budai Gyula. A fagykárt szenvedett szabolcsi gazdák ügyében
tárgyalásokat kezdeményeznek az
agrártárcával a térség országgyűlési képviselői, illetve a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) – jelentette be Jakab István, a szervezet
elnöke május 8-án Balkányban,
miután átvette a gazdálkodók erről
szóló kérelmét.
A május 6-án virradóra mért
mínusz 2, mínusz 8 fokos fagy a
mezőgazdasági ültetvényekben és
a gyümölcsösökben okozott komoly károkat. A természeti csapás
főként a Dél-Nyírséget, valamint
Kisvárda és Vásárosnamény környékét sújtotta leginkább; utóbbi
város körzetében az eddigi adatok alapján száz százalékos a kár,
itt gyakorlatilag a teljes idei gyümölcstermés elpusztult. Rácz Imre,
a Magosz országos elnökségének
szabolcsi tagja a károsult gazdák
nevében arra kérte a térség országgyűlési képviselőit, valamint
Budai Gyula szövetségi igazgatót, hogy kezdjenek tárgyalásokat
a kormánnyal a gazdálkodóknak
nyújtandó kárenyhítés ügyében.

A kérelem így hangzik: „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyümölcstermesztő Gazdák azzal a
kéréssel fordulnak a MAGOSZ
országos elnökéhez egyben az
országgyűlés alelnökéhez, Jakab
István úrhoz és Dr. Budai Gyula
a MAGOSZ szövetségi igazgatójához, elszámoltatási kormánybiztos
úrhoz, aki a térségünk országgyűlési képviselője, hogy fogjanak
össze a megye többi országgyűlési
képviselőjével és a megyénkben
május 6-án bekövetkezett rend-

kívüli időjárás okozta kár enyhítésében közreműködni szíveskedjenek.
A helyszíni szemlén tapasztalt
súlyos helyzetbe került gazdák túlélési lehetőségeinek megteremtésében kezdeményezzenek tárgyalásokat az Agrártárca vezetőivel
és hozzanak olyan döntéseket,
melyek olyan segítségre adnak lehetőséget, hogy egy családnak se
kerüljön veszélybe a megélhetése
a rendkívüli időjárás miatt. A kár
felmérés a legrövidebb időn belül történjen meg, csak így lehet
a valóban kárt szenvedett gazdák
megsegítése.
Az átalakítás előtt álló Kárenyhítési törvényben a gyümölcstermelők a befektetett összeg nagyságához mérten nagyobb kockázatviselési díjjal járuljanak a befizetési alaphoz, melyhez a kormány
ugyanilyen arányú összeget vállal,
csak így növekedhet a keret, amely
a kárenyhítésre fordítható”.
Jakab István, a Magosz elnöke a
kérelem átvétele után leszögezte:
az idei gyümölcstermés nagy részét tönkretevő fagykárokról kapott hiteles információk alapján
tárgyalások kezdődnek a kormán�nyal a kárenyhítési támogatások
és a terméskiesés mérséklésének
ügyében. Szavai szerint lehetővé
kell tenni, hogy a súlyos fagykárt
szenvedett gazdálkodók valóban
a kár mértékével arányosan kapjanak esélyt a „túlélésre”, és ne fordulhasson elő olyan kárenyhítés,
amelyik a már kivágás előtt álló
ültetvényeknek kedvez. Közlése
szerint a térség országgyűlési képviselői és a Magosz benyújtják az
erről szóló javaslatukat az agrártárcához.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 13 900 hektáron
almát, 4900 hektáron meggyet,
700 hektáron pedig cseresznyét
termelnek a gazdálkodók, az ültetvények nagy része a péntek reggeli
fagy miatt tönkrement – hangzott
el a sajtótájékoztatón.
A károk mértékét és a termelők
véleményét személyesen ismerte
meg ültetvényekben járva Jakab
István, az országgyűlés alelnöke, a
MAGOSZ elnöke, dr. Vinnai Győző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormánymegbízott, Wachal
Kálmán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei MGSzH vezetője és
Gutyán Tamás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főfalugazdász.

2011. május

Uniós támogatásból
új gyártócsarnok

Folytatás az 1. oldalról
„A STEEL-BUILDING Kft.,
mint kedvezményezett az ÉAOP-2009-1.1.1./D kódszámú pályázati felhíváson nyert támogatásból megkezdte az „Új daruzott
üzemcsarnok építése és meglévő
gyártócsarnok korszerűsítése”
című projektjének megvalósítását. A projekt keretén belül felújításra kerül a meglévő, 8000
m2 hasznos alapterületű gyártócsarnok, melynek korszerűsítése során kicserélésre kerülnek az
elöregedett dongabevilágítók és
7 db régi acélszerkezetű bejárati
kapu, új, hőszigetelt, elektromos
működtetésű ipari kapukra.

A projekt megvalósítása során egy új,
1.200 m2 alapterületű, 1 hajós kivitelű
daruzott gyártócsarnok is megépítésre kerül.
A projekt összköltsége
180 050 000 Ft.
Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege
90 000 000 Ft

A cégről és a fejlesztésekről
bővebb információt a www.steelbulding.hu oldalon olvashatnak”.

Tavaszi papírgyűjtés
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 Diákönkormányzat
kasszáját növelte, melyet a május 31-én tartandó gyereknapra
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Balkányi Beszélő
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fordítunk. A gyermeknapi programra szeretettel várjuk déltől a
kedves szülőket is.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Ladányi Miklós vállalkozó úrnak, a szülőknek, valamint Balkány lakosságának a
segítségért.
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Legyen a zene
mindenkié!
(Kodály Zoltán)

,,Az én hangom”
2011.május 12-én került sor az,,ÉN HANGOM ” énekverseny II.
fordulójára, melyre 13 elszánt kis
diák jelentkezett. A megmérettetésre ismét egy kötelező és egy szabadon választott dallal kellett készülniük a gyerekeknek. Ahogyan az
előző fordulón is, most is zsűri előtt
kellett tudásukat bemutatniuk.

jukat. Nagyon ügyesen adták elő
a tanult dalokat. Miután mindenki
énekelt, a zsűrin volt a sor, hogy
eldöntse, ki a második évfolyam
legszebb hangú kis diákja. Ahogy
az előző fordulón, most sem volt
könnyű feladat dönteni, de végül
megszületett az eredmény.

I. helyezett: BALOGH ALEXA
2. b osztályos tanuló
Felkészítő tanára:
Tereminé Agárdi Mária
II. helyezett: SERBÁN NÓRA
2. c osztályos tanuló
Felkészítő tanára: Katona Zoltánné
III. helyezett: MAJOR RENÁTÓ MIHÁLY
2. c osztályos tanuló
Felkészítő tanára: Katona Zoltánné

GRATULÁLUNK NEKIK!

A zsűri tagjai: Bonyhády Éva, Karalyos Pálné

A gyerekek sorszámot húztak, s
izgatottan, egymást bíztatva várták,
hogy megmutathassák énekhang-

Ám, akik nem értek el helyezést,
azok sem mentek haza üres kézzel.
Mindenki kapott egy ének-zenei
motívumokkal ellátott kulcstartót,
ami mindig eszükbe juttatja iskolai
évük legelső énekversenyét.
Ezúton szeretném megköszönni
a részvételt és a sikeres szereplést
valamennyi résztvevő kisdiáknak
és felkészítő tanáraiknak!
Tereminé Agárdi Mária
tanítónő

MEGHÍVÓ
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ Integrációs Pedagógiai Csoportja és Diákönkormányzata nevében szeretettel meghívom

2011. május 31-én megrendezésre kerülő

Szülői Fórumra
és szabadidős délutánra.

Programok:

– A Ligetalja Természetvédő Egyesület bemutatkozása
– A balkányi mentőállomás szakembere által tartott előadás a
közelgő nyári szünidő és otthoni balesetek veszélyeiről
– Dr. Zajácz Tamás, gyógyszerész által bemutatott gyógyhatású
gyógynövény készítmények ismertetése
– Dr. Paraiczné Szabó Krisztina és Dobi Istvánné Emese által
végzett vérnyomás, vércukor és koleszterinmérés
– Erdei Róbert pszichológus előadása a gyermekkori agresszió
kialakulásáról és kezeléséről

Várjuk Önt továbbá egészséges harapnivalókkal, frissítővel,
baráti hangulattal-Gyermekeinkért.

A Szabolcs Vezér Oktatási Központ Balkány

4. B (807 kg)
1. A (500 kg)
3. A (480 kg)

a 2011/2012-es tanévben az alábbi
osztályokat indítja:

7. C (1662 kg)
5. C (1450 kg)
6. B (1425 kg)

Ladikné Szabó Csilla
diákönkormányzati vezető

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal,
4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
Tel./fax: (42)561-000
Kiadó: Balkány Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Balogh József
Nyomtatás: Tóth Imre, Nyírtelek
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tanulmány keretében helyszíni
ellenőrzést tart, melynek során
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt
is megkeresheti a forgalmi érték
(gépkocsi, ingatlan, termőföld,
stb.), és a becsatolt jövedelemigazolás valódiságának megállapítása
céljából.
Ezért, ha családja jövedelmi, valamint vagyoni viszonyaiban változás következik be köteles azt a
Polgármesteri Hivatalban 15 napon belül bejelenteni. Amennyiben
ezen bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor az ellátás
megszüntetésre kerül, a jogtalanul
felvett ellátást kamattal megemelt
összegben köteles visszatéríteni.
Karóczkai Istvánné jegyző

Helyszín: Szabolcs Vezér Oktatási Központ aulája
Időpont: 2011. május 31. 1200-1600

Eredmények:
Alsó tagozat:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
Felső tagozat:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

A 29/2011 (III.10.) számú határozatával a képviselő-testület felkérte a jegyzőt – a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(III.11.) sz. önkormányzati
rendelet értelmében – hozzon létre
egy csoportot, melynek feladata,
a szociális ellátásokat kérelmező
személyek jövedelmi, és vagyoni
viszonyainak, a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata.
Az 6 főből álló csoport a szociális ellátást kérelmező személyek,
valamint a már szociális ellátásban
részesülők jövedelmi, és vagyoni
helyzetét a kérelmező/jogosult lakásásán környezettanulmány alkalmával vizsgálhatja.
A vitatott esetekben környezet-
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BALOGH ALEXA

SERBÁN NÓRA

MAJOR RENÁTÓ
MIHÁLY

Lakóház eladó Balkány Klapka u. 16. sz. alatt.
988 m -en minden közművel ellátva
(víz, villany, gázfűtés, szennyvíz-csatorna).
Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 06-20/514-2131-es számon
2

4 általános tantervű képzés
4 angol-német nyelvi képzés első évfolyamtól
4 emelt szintű angol- és matematikaoktatás az 5.
évfolyamtól (5 óra/hét)
Információ: Szabolcs Vezér Oktatási Központ
4233 Balkány, Kossuth u. 5.
Telefon: 06-42-561-010 , 06-42-561-011
Honlap: szabolcsvezer-balkany.sulinet.hu
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Nyelvhasználat angolul és németül
AKözpont idegen nyelvet

szakmai megbeszélésen konzultáltak, tapasztalatot cseréltek.
A versenyen résztvevők száma
átlagosan 120 fő volt. Nevezési
díjként 800 forintot kértünk a versenyzőktől. Intézményünk tanulói
a versenyen elért teljesítményükkel magas szintű tudásukról tettek
tanúbizonyságot.
Iskolánk hírnevét öregbítő, helyezést elérő diákjaink és felkészítő tanáraik névsora:

Szabolcs Vezér Oktatási

oktató tanárai 14. alkalommal szervezték meg ez év
áprilisában, ma már több
megyére kiterjedő – eredetileg kistérségi – angol-német
feladatmegoldó versenyt
5–8. osztályos tanulók számára.
Ez feladatmegoldó tesztverseny
volt, melyben nyelvtan, szókincs,
nyelvhasználat és országismeret
témakörökben mérhették le tudásukat a diákok. A vetélkedő ideje alatt a felkészítő pedagógusok

Német nyelv:
Ötödik évfolyam:
I. hely: Mező Sándor 5. a osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
II. hely: Pénzes Alexander 5. a osz-

tály (Felkészítette: Hargitai Gertrúd
tanárnő.)
III. hely: Paraicz Csilla 5. c osztály
(Felkészítette: Barnuczné Bíró Katalin
tanárnő.)
Hatodik évfolyamon
Pellei Mihály 6. b osztályos tanuló III.
helyezést ért el. (Felkészítette: Mező
Sándorné tanárnő.)
Hetedik évfolyam:
I. hely: Balázs Attila 7. b osztály (Felkészítette: Hargitai Gertrúd tanárnő.)
II. hely: Tóth Szabina 7. b osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
III. hely: Huszár Sándor 7. a osztály
(Felkészítette: Hargitai Gertrúd
tanárnő.)
Nyolcadik évfolyam:
I. hely: Mező Boglárka 8. b osztály

(Felkészítette: Mező Sándorné
tanárnő.)
II. hely: Horváth Réka 8. b osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
III. hely: Molnár Dóra 8. b osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
Angol nyelv:
Hatodik évfolyamon
Paraicz Dóra 6. c osztályos tanuló III.
helyezést ért el. (Felkészítette: Lakatos Lívia tanárnő.)
Hetedik évfolyam:
I. hely: Kovács Laura 7. c osztály (Felkészítette: Sas Józsefné tanárnő.)
II. hely: Balla Judit 7. a és Brinkusz Betti 7.c osztály (Felkészítette: Sas Józsefné tanárnő.)
III. hely: Gondor Fanni 7. a osztály (Felkészítette: Sas Józsefné tanárnő.)
Nyolcadik évfolyam:
I. hely: Krisztán Daniella 8. a osztály
(Felkészítette: Lakatos Lívia tanárnő.)
II. hely: Radványi Andrea 8. a és Katona Flóra 8.b osztály (Felkészítette:
Lakatos Lívia tanárnő.)

School of Business Üzleti
és Művészeti Szakképző Iskola
4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3.
Tel.: 06/42/563-077, 06/30/9039-387
e-mail cím: titkarsag@sobu.sulinet.hu

OM: 101 384

Jutalomként a résztvevők értékes könyvet és oklevelet, illetve
emléklapot kaptak. A verseny támogatója: Papp István, Goethe
Intézet, Ziel Kiadó, Hueber Kiadó, MMPUBLICATIONS Kiadó,
Oxford University Press Kiadó.
Köszönjük támogatásukat.
Gratulálunk a versenyzőknek,
és valamennyi felkészítő pedagógusnak. A versenyen résztvevő
gyerekekre méltán lehetnek büszkék szüleik és iskolánk is.
Papp Anna
iskolai könyvtáros

Tandíjmentes nappali és esti rendszerű szakképzés Nyíregyházán és Nagykállóban
A 2011/2012-es tanév képzési kínálata:
10. évfolyam elvégzése után
(bármely iskolatípusból)
2 éves képzések:
l Számítógép-szerelő, -karbantartó
l Irodai asszisztens
l Bolti eladó
l Karosszérialakatos
l Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
l Gazda, Kertész

l

l
l
l
l
l
l
l
l

12. évfolyam elvégzése után, érettségi nem
szükséges:
l Autószerelő (2 év)

l
l
l

Érettségi bizonyítványhoz
kötött szakképesítések:
l Informatikus (2év)
l Informatikai rendszergazda (2 év)

Karosszérialakatos tanulók gyakorlat közben

l
l
l
l

Idegen nyelvi titkár, Ügyintéző titkár vagy Iskolatitkár (2 év)
Kereskedő (2 év)
Logisztikai ügyintéző (2 év)
Marketing és reklámügyintéző (1év)
Pénzügyi számviteli ügyintéző (1,5 év)
Vám, jövedéki és termékdíj üi. (1év)
Családpedagógiai mentor (1 év)
Pedagógiai asszisztens (1 év)
Színházi és filmszínész
vagy Vers- és prózamondó (3 év)
Népi énekes vagy Népzenész (3 év)
Idegenvezető (2 év)
Protokoll és Utazásügyintéző (1 év)
Panziós, falusi vendéglátó (2év)
Sportedző 16 sportágban (1 éves)
Fitness-wellness asszisztens (1év)
Sportszervező-menedzser (1 év)

Rendszerinformatikus gyakorlati vizsga

Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk www.sobu.sulinet.hu

Népi játékok fesztiválja az Óvodában

2011. május 6-án került megrendezésre a népi játékok fesztiválja a Barackvirág Óvodában. Az
intézmény pedagógusai pályáztak
a lehetőségre, hogy kicsik és nagyok játékos időutazást tehessenek. A rendezvényt a Bóbita tánccsoport tánca nyitotta meg.
A rendkívül egyszerű, de ötletes
és szórakoztató játékok, ugyanúgy
elvarázsolták a gyerekeket, mint a
legmodernebb digitális eszközök.
Volt sárkányölő, fakard, trónszék,
vesszőkosaras fakörhinta és kézi

malom, amivel ügyes kis kezek
őrölték a búzát és rögtön meg
is sütötték a lepényt. Mindehhez
hangulatában illő frissen sült kenyérlángost készítettek szülők és
nagymamák , a gyerekek előtt
dagasztotta a tésztát az ügyes pék.
Köszönjük segítségüket!
Dióhéjban ennyi a nap története, de egy színes a közös játék
élményével gazdagított esemény
részesei voltunk és reméljük lesz
jövőre is!
B. A.
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Emlékezés
Mváltás polgármesterére,
ájus 22-én a rendszer-

Ma Szabolcs Vezér Oktaájus 6-án iskolánkban

tási Központban a TÁMOP
– 3.3.2-08/2-20008-0080 azonosítóju pályázatot valósítottuk meg, melynek célja
a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának
növelése a szülőkkel és a
segítő szolgálatokkal, társadalmi partnerekkel.
A tevékenységünk nemcsak egy
pályázat része volt, hanem úgy
érzem, hogy túlmutatott azon. Túlmutatott, hiszen megszólította az
iskolánkkal együttműködő és kapcsolatot tartó intézmények mellett
a leendő partnereket is. Megismertettük az iskolánkban folyó munkával azokat is, akik úgy gondolták,
hogy nálunk csak egy hétköznapi
általános iskolai alaptevékenység
folyik. Remélem, láthatóvá vált,
hogy mennyi plusz az, amit egy
iskola jó pedagógusgárdával adhat a gyerekeknek, szülőknek, a
településnek és Balkány vonzáskörzetének.

Ma már ahhoz, hogy egy intézmény jól működjön, alaptevékenysége mellett ki kell, hogy szolgálja
a környezete által megkívánt igényeket is. Ez lehet, úgy ahogy a mi
iskolánkban, a zene, a tánc, a sport
vagy a nyelvtanulás. De gondolhatunk itt a felzárkóztatásra és a
tehetséggondozásra is. Nagy a felelősség rajtunk, hiszen az általunk
tanított és nevelt gyerekek vállán
fog nyugodni hazánk sorsa. Azon
vagyunk, hogy nemcsak tetszetős
külső és belső képéről legyen ismert iskolánk, hanem a sport és
tanulmányi eredményei mellett
mindarról a pluszról, amit adni tudunk. Tevékenységünk tárgyi feltételei mellett a személyi feltételek is
fontosak. Felkészült, nem egy esetben több diplomás, szakvizsgázott,
egyetemi és mestervizsgával rendelkező pedagógusaink mindent
megtesznek, hogy tanulóinknak a
lehető legtöbbet nyújtsák. Milyen
feladat vár ebben a munkában a
partnerintézményekre? TOVÁBBI
SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS!
Molnár Zoltán

Színházlátogatás
AZsigmond Színház

két előadását tekintették meg a béke-telepi
iskola kisdiákjai.

gény Dzsoni és Árnika című
előadás lelkes nézői voltak.
A gyerekek sok szép és új
élménnyel gazdagodva tértek vissza az iskolába.

A bérlettel rendelkező 1.,
2., és 3. osztályos tanulók
októberben a Kelekótya tündér, áprilisban pedig a Sze-

A programot szervező
pedagógusok: Takács János, Molnárné Rajtik Zsuzsanna, Teremi László

nyíregyházi Móricz

dr Kun Bertalanra emlékezünk. Tizenöt év telt el azóta, hogy itt hagyott minket
dr Kun Bertalan. Még mindig nehéz a szívünk a bánat
súlyától. Az emlékezés szomorú, ám büszke sóhajával
gondolunk doktor úrra, polgármester úrra.
Mindnyájunkat lever a fájdalom még ma is, de felemel a
tisztelet az ő személyének emléke
előtt. Az alkotó éveit kettétörte,
környezetét megrendítette halála. Akkor, 1996-ban bénultan álltunk: Ez nem lehet igaz, ez nem
történhet meg velünk, hogy árván
maradunk! Sajnos igen.
A doktor úr, polgármester úr
hiányát a mai napig érezzük. A
gyógyító gyógyíthatatlanná lett:
bizonyára el kellett mennie. A
rendszerváltó, az önzetlen közéleti ember munkája félbeszakadt:
bizonyára ennyi feladat méretett
rá. Isten akaratát tudomásul vettük, de nagyon nehéz nélkület az
élet. Az elmúlt másfél évtized az
ő nevéhez, emlékéhez, munkásságához képest méltatlanul telt
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„Gondolj rám, ha egyszer nem
leszek! Sokszor, sokszor.”
(Szabó Magda)
el. Megfeledkeztek róla. Egyesek
szándékosan, mások talán gyávaságból nem idézték meg őt,
nem emlékeztek meg róla nyilvánosan.
Bűnbocsánatért esedezve most
tisztelettel és alázattal gondolunk
a rendkívüli emberre, aki szétosztotta magát közöttünk, és gyorsan
égette élete gyertyáját. Hivatásával, odaadó közéletiségével,
igaz keresztény hitével szolgálta az embereket, a balkányiakat.
Hihetetlen erő, fáradhatatlanság
jellemezte orvosi és polgármesteri
tevékenységét.
Az ő személyében párosult a
tudás a magabiztossággal, derűlátással, törhetetlen akarattal és reménységgel. Tele volt lelkesedéssel, nagylelkűséggel és bőkezűséggel is. Nem ismert lehetetlent,
bosszankodott a kishitűségünk
miatt. Soha nem tétovázott, gyorsan gondolkodott, határozottan
cselekedett. Kiválóan helytállt orvosi hivatásában és polgármesteri
tisztségében egyaránt.
A 90-es évek elején ő indította
el településünket a fejlődés útján.
Kiépítette a teljes infrastruktúrát
(telefon, gáz, aszfaltutak, tanyai
ivóvíz). Megálmodta és létrehozta
az egészségügyi és családsegítő
központokat. Ő alapozta meg a
várossá válás folyamatát. Ezeket
a tényeket nem lehet elvitatni tőle,
és nem szabad elfelejteni soha.
Még sok nagyszerű tervet vitt magával a halálba.
Az orvos polgármester elveszítésével reménytelenség, erőtlenség lett úrrá rajtunk. A veszteség
óriási, éreztük akkor is, de érezzük évről évre még ma is. Felmerült bennünk, hogy másképp
alakulhatott volna sok minden,
ha ma is élne. A sors azonban
úgy rendelkezett, hogy nélküle,
de az ő bölcsességének, munkabírásának örökségével folytassuk életünket, munkálkodásunkat
Balkányban.

„És se esték, se hajnalok, se
felhők, se szelek, se csillagok
többet olyanok nem lesznek...”
(Vass Albert)
Doktor Úr! Polgármester Úr!
Fáj a nemlét,
de örökre itt hagyta nevét.
Nyugodjon békében!
Balkány, 2011. május 22.
Gyeskó Jánosné
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Nyílt nap a rendőr
kapitányságon

Iskolások az óvodában
A

z óvodából az iskolába
való átmenet megkön�nyítése érdekében szoros
szakmai együttműködés kialakítására törekszik az idei
tanévben is a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ és a Barackvirág Óvoda.

Szívhez szóló
köszöntés
Mkedves nap, az Anyák
inden évben van egy

napja, amiről sohasem feledkezünk meg. Május első vasárnapja az Édesanyáké.
Eme alkalomból ünnepi műsor-összeállítással kedveskedtek
az anyukáknak a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ első osztályos
tanulói.
1. a osztály felkészítő tanárai: Bonyhády Éva és Rehócsinné Tóth Tünde;
1. b osztály felkészítő tanárai: Demendi Anita és Jeszenszky Zoltánné
tanítónők

Titkolózva köszöntő verseket,

„...Nincs aki őt pótolja,
ki hiányát olthatja,
Ezért fülébe súgom halkan,
Édesanya csak egy van...”

dalokat tanulgattak, és az általuk
készített ajándékokkal köszöntötték a gyerekek édesanyjukat és a
nagymamákat. A szülők könnyeikkel küszködő, ragyogó szemekkel,
meghatódva fogadták a kincset,
a szeretetet, melyet az apróságok
nyújtottak számukra.
Fontos, hogy már kicsi korban
megtanulják a gyerekek, hogy
nemcsak köszönteni kell az édesanyákat anyák napján, hanem a
mindennapokban tisztelni, szót fogadni, értékelni fáradozásukat.
A megható pillanatok felvételeiből:
Demendi Anita tanító

Bronzérem hittanversenyen

Ötödik hely birkózásban. Május 13-án az Oroshá-

zán megrendezett diákolimpián
192 induló közül ötödik helyezést ért el a balkányi Pásztor
Richárd a 29 kg-os súlycsoport
országos döntőjében birkózás
sportágban. Felkészítő edzője
Farkas László. Gratulálunk az
eredményes szerepléshez!

Ápilis 2-án a kerületi hittanversenyen I. helyezést értünk el,
így tovább jutottunk az országos
versenyre.
Több mint egy hónapon keresztül kitartóan készültünk a
nagy döntőre, amely május 13-án
a Hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központban került megrendezésre. Mivel az idei év a
Családok éve, a verseny is ennek
jegyében zajlott.
A tudáspróbán bibliai családokkal, Árpád-házi szentekkel
és a házasságkötés szertartásával
kapcsolatosak voltak a kérdések.
A 7-8. osztályos korosztályban a
18 induló csapat közül III. helyezést értünk el. Felkészítő tanárnőnk Dévai Renáta volt.
Duleba Mária
Miszkuly Gyöngyike
Oláh Bettina

Ennek egyik jele volt, hogy – a
leendő elsősök beiratkozása után
– 2011. április 19-én iskolások látogattak el az óvodába.
Nagycsoportos óvodások és negyedikes kisdiákok köszöntötték
a tavaszt, a húsvétot kézműves
foglalkozások során. Az énekek és
a beszélgetés bevezetése után jöhetett a közös munka: krepp-papír
és színes papír felhasználásával

2bátori Rendőrkapitányság
011. április 20-án a Nyír-

tavaszi virágok, tavirózsák készültek valamint az ünnep közeledtét
jelezte a viaszos tojásfestés, tojástartó alkotása.
A közös munka közben valamennyien átéltük a közös együttlét
és a munka örömét.
A már hagyománynak számító
találkozóra azért került sor, hogy a
ma még nagycsoportos óvodások
szeptemberben, mikor elsősként
lépnek be a SZVOK iskolakapuján,
szorongás nélkül, ismerős arcokkal
és legfőképp örömmel érkezzenek.
Köszönjük az óvónők és a gyerekek áldozatkész munkáját!
Ízelítőül néhány pillanatkép:
Demendi Anita
IPR csoportvezető
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a Bocskai úti objektumában
rendőrségi nyílt napot szervezett, melyen iskolánk, a
SZVOK 2. Sz. Körzeti Általános Iskola Béke-telepi Tagintézményéből a felső tagozatos diákok vettek részt.

Tehetségnap 2011
Amelten Közhasznú Ala„Míg Megnövök” Kie-

pítvány 2011. április 29-én
„Megnövök” Tehetségnapot
szervezett a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban,
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 Ra-

móna mesélt egy tanulságos történetet. Nagykunsági népdalcsokrot
énekelt Járó Klaudia, melyet Miszkuly Gyöngyike 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.
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
Diákönkormányzat-vezető

A nyílt nap egyik fő célja, hogy
a gyermekek számára ember-közelibbé tegyék szervezetüket és magát a rendőröket. Rálátást nyújtsanak a rendőri munkára, eszközökre, segítsék a pályaválasztást
és végül, de nem utolsó sorban egy
kellemes emléket szerezzenek a
gyermekeknek.
A rendezvényen a rendőrség különböző különítményei mellett a
tűzoltóság is képviseltette magát.
Megismerkedhettek a gyerekek
a rendőrség által használt egyes

fegyverekkel, kényszerítő eszközökkel, gépjárművekkel, és kipróbálhatták az ez év tavaszára kialakított rendőrségi fogdát. Láthatták
egy kábítószer-kereső kutya aktív
munkáját. Betekintést nyerhettek a
bűnügyi technikusok munkájába és
felszereléseibe.
A nyílt napon került megrendezésre a kerékpáros iskola kupa
területi döntője is, melyen iskolánk négy tanulója: Juhász Katalin, Horváth Anett, Felföldi Róbert, Papp György eredményesen
szerepeltek. Külön örömteli volt
számunkra, hogy Kerezsi Balázs
főhadnagy, a Balkányi Rendőrőrs
parancsnoka kalauzolt végig bennünket. Köszönjük a Nyírbátori
Rendőrkapitányság minden dolgozójának vendégszeretetét és a családias fogadtatását.
A csoportot vezették: Kurta
László és Győri István tanárok.
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Május 10 és 31. táskák, övek,egyéb kiegészítők,
.
között a tavaszi
gy öltözéke teljes legyen
ho
kollekciót

20%,
30%,
40%-os

árengedmén�nyel vásárolhatja meg.
Szeretettel várunk minden hölgyet a DIVATSZIGET-ben.
(Nyíradony, Árpád u. 3. sz. alatt, a piacudvarban)
Nyitvatartás: H.–K.–Cs.–P.: 9.00–17.30-ig
Sze.: 7.00–17.30-ig. Szo.: 8.00–12.00-ig

4

Balkányi
Beszélő

2011. május

Balkányi
Beszélő

2011. május

Nyílt nap a rendőr
kapitányságon

Iskolások az óvodában
A

z óvodából az iskolába
való átmenet megkön�nyítése érdekében szoros
szakmai együttműködés kialakítására törekszik az idei
tanévben is a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ és a Barackvirág Óvoda.

Szívhez szóló
köszöntés
Mkedves nap, az Anyák
inden évben van egy

napja, amiről sohasem feledkezünk meg. Május első vasárnapja az Édesanyáké.
Eme alkalomból ünnepi műsor-összeállítással kedveskedtek
az anyukáknak a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ első osztályos
tanulói.
1. a osztály felkészítő tanárai: Bonyhády Éva és Rehócsinné Tóth Tünde;
1. b osztály felkészítő tanárai: Demendi Anita és Jeszenszky Zoltánné
tanítónők

Titkolózva köszöntő verseket,

„...Nincs aki őt pótolja,
ki hiányát olthatja,
Ezért fülébe súgom halkan,
Édesanya csak egy van...”

dalokat tanulgattak, és az általuk
készített ajándékokkal köszöntötték a gyerekek édesanyjukat és a
nagymamákat. A szülők könnyeikkel küszködő, ragyogó szemekkel,
meghatódva fogadták a kincset,
a szeretetet, melyet az apróságok
nyújtottak számukra.
Fontos, hogy már kicsi korban
megtanulják a gyerekek, hogy
nemcsak köszönteni kell az édesanyákat anyák napján, hanem a
mindennapokban tisztelni, szót fogadni, értékelni fáradozásukat.
A megható pillanatok felvételeiből:
Demendi Anita tanító

Bronzérem hittanversenyen

Ötödik hely birkózásban. Május 13-án az Oroshá-

zán megrendezett diákolimpián
192 induló közül ötödik helyezést ért el a balkányi Pásztor
Richárd a 29 kg-os súlycsoport
országos döntőjében birkózás
sportágban. Felkészítő edzője
Farkas László. Gratulálunk az
eredményes szerepléshez!

Ápilis 2-án a kerületi hittanversenyen I. helyezést értünk el,
így tovább jutottunk az országos
versenyre.
Több mint egy hónapon keresztül kitartóan készültünk a
nagy döntőre, amely május 13-án
a Hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központban került megrendezésre. Mivel az idei év a
Családok éve, a verseny is ennek
jegyében zajlott.
A tudáspróbán bibliai családokkal, Árpád-házi szentekkel
és a házasságkötés szertartásával
kapcsolatosak voltak a kérdések.
A 7-8. osztályos korosztályban a
18 induló csapat közül III. helyezést értünk el. Felkészítő tanárnőnk Dévai Renáta volt.
Duleba Mária
Miszkuly Gyöngyike
Oláh Bettina

Ennek egyik jele volt, hogy – a
leendő elsősök beiratkozása után
– 2011. április 19-én iskolások látogattak el az óvodába.
Nagycsoportos óvodások és negyedikes kisdiákok köszöntötték
a tavaszt, a húsvétot kézműves
foglalkozások során. Az énekek és
a beszélgetés bevezetése után jöhetett a közös munka: krepp-papír
és színes papír felhasználásával

2bátori Rendőrkapitányság
011. április 20-án a Nyír-

tavaszi virágok, tavirózsák készültek valamint az ünnep közeledtét
jelezte a viaszos tojásfestés, tojástartó alkotása.
A közös munka közben valamennyien átéltük a közös együttlét
és a munka örömét.
A már hagyománynak számító
találkozóra azért került sor, hogy a
ma még nagycsoportos óvodások
szeptemberben, mikor elsősként
lépnek be a SZVOK iskolakapuján,
szorongás nélkül, ismerős arcokkal
és legfőképp örömmel érkezzenek.
Köszönjük az óvónők és a gyerekek áldozatkész munkáját!
Ízelítőül néhány pillanatkép:
Demendi Anita
IPR csoportvezető
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a Bocskai úti objektumában
rendőrségi nyílt napot szervezett, melyen iskolánk, a
SZVOK 2. Sz. Körzeti Általános Iskola Béke-telepi Tagintézményéből a felső tagozatos diákok vettek részt.

Tehetségnap 2011
Amelten Közhasznú Ala„Míg Megnövök” Kie-

pítvány 2011. április 29-én
„Megnövök” Tehetségnapot
szervezett a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban,
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 Ra-

móna mesélt egy tanulságos történetet. Nagykunsági népdalcsokrot
énekelt Járó Klaudia, melyet Miszkuly Gyöngyike 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.
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
Diákönkormányzat-vezető

A nyílt nap egyik fő célja, hogy
a gyermekek számára ember-közelibbé tegyék szervezetüket és magát a rendőröket. Rálátást nyújtsanak a rendőri munkára, eszközökre, segítsék a pályaválasztást
és végül, de nem utolsó sorban egy
kellemes emléket szerezzenek a
gyermekeknek.
A rendezvényen a rendőrség különböző különítményei mellett a
tűzoltóság is képviseltette magát.
Megismerkedhettek a gyerekek
a rendőrség által használt egyes

fegyverekkel, kényszerítő eszközökkel, gépjárművekkel, és kipróbálhatták az ez év tavaszára kialakított rendőrségi fogdát. Láthatták
egy kábítószer-kereső kutya aktív
munkáját. Betekintést nyerhettek a
bűnügyi technikusok munkájába és
felszereléseibe.
A nyílt napon került megrendezésre a kerékpáros iskola kupa
területi döntője is, melyen iskolánk négy tanulója: Juhász Katalin, Horváth Anett, Felföldi Róbert, Papp György eredményesen
szerepeltek. Külön örömteli volt
számunkra, hogy Kerezsi Balázs
főhadnagy, a Balkányi Rendőrőrs
parancsnoka kalauzolt végig bennünket. Köszönjük a Nyírbátori
Rendőrkapitányság minden dolgozójának vendégszeretetét és a családias fogadtatását.
A csoportot vezették: Kurta
László és Győri István tanárok.
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Május 10 és 31. táskák, övek,egyéb kiegészítők,
.
között a tavaszi
gy öltözéke teljes legyen
ho
kollekciót

20%,
30%,
40%-os

árengedmén�nyel vásárolhatja meg.
Szeretettel várunk minden hölgyet a DIVATSZIGET-ben.
(Nyíradony, Árpád u. 3. sz. alatt, a piacudvarban)
Nyitvatartás: H.–K.–Cs.–P.: 9.00–17.30-ig
Sze.: 7.00–17.30-ig. Szo.: 8.00–12.00-ig
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Nyelvhasználat angolul és németül
AKözpont idegen nyelvet

szakmai megbeszélésen konzultáltak, tapasztalatot cseréltek.
A versenyen résztvevők száma
átlagosan 120 fő volt. Nevezési
díjként 800 forintot kértünk a versenyzőktől. Intézményünk tanulói
a versenyen elért teljesítményükkel magas szintű tudásukról tettek
tanúbizonyságot.
Iskolánk hírnevét öregbítő, helyezést elérő diákjaink és felkészítő tanáraik névsora:

Szabolcs Vezér Oktatási

oktató tanárai 14. alkalommal szervezték meg ez év
áprilisában, ma már több
megyére kiterjedő – eredetileg kistérségi – angol-német
feladatmegoldó versenyt
5–8. osztályos tanulók számára.
Ez feladatmegoldó tesztverseny
volt, melyben nyelvtan, szókincs,
nyelvhasználat és országismeret
témakörökben mérhették le tudásukat a diákok. A vetélkedő ideje alatt a felkészítő pedagógusok

Német nyelv:
Ötödik évfolyam:
I. hely: Mező Sándor 5. a osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
II. hely: Pénzes Alexander 5. a osz-

tály (Felkészítette: Hargitai Gertrúd
tanárnő.)
III. hely: Paraicz Csilla 5. c osztály
(Felkészítette: Barnuczné Bíró Katalin
tanárnő.)
Hatodik évfolyamon
Pellei Mihály 6. b osztályos tanuló III.
helyezést ért el. (Felkészítette: Mező
Sándorné tanárnő.)
Hetedik évfolyam:
I. hely: Balázs Attila 7. b osztály (Felkészítette: Hargitai Gertrúd tanárnő.)
II. hely: Tóth Szabina 7. b osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
III. hely: Huszár Sándor 7. a osztály
(Felkészítette: Hargitai Gertrúd
tanárnő.)
Nyolcadik évfolyam:
I. hely: Mező Boglárka 8. b osztály

(Felkészítette: Mező Sándorné
tanárnő.)
II. hely: Horváth Réka 8. b osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
III. hely: Molnár Dóra 8. b osztály (Felkészítette: Mező Sándorné tanárnő.)
Angol nyelv:
Hatodik évfolyamon
Paraicz Dóra 6. c osztályos tanuló III.
helyezést ért el. (Felkészítette: Lakatos Lívia tanárnő.)
Hetedik évfolyam:
I. hely: Kovács Laura 7. c osztály (Felkészítette: Sas Józsefné tanárnő.)
II. hely: Balla Judit 7. a és Brinkusz Betti 7.c osztály (Felkészítette: Sas Józsefné tanárnő.)
III. hely: Gondor Fanni 7. a osztály (Felkészítette: Sas Józsefné tanárnő.)
Nyolcadik évfolyam:
I. hely: Krisztán Daniella 8. a osztály
(Felkészítette: Lakatos Lívia tanárnő.)
II. hely: Radványi Andrea 8. a és Katona Flóra 8.b osztály (Felkészítette:
Lakatos Lívia tanárnő.)

School of Business Üzleti
és Művészeti Szakképző Iskola
4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3.
Tel.: 06/42/563-077, 06/30/9039-387
e-mail cím: titkarsag@sobu.sulinet.hu

OM: 101 384

Jutalomként a résztvevők értékes könyvet és oklevelet, illetve
emléklapot kaptak. A verseny támogatója: Papp István, Goethe
Intézet, Ziel Kiadó, Hueber Kiadó, MMPUBLICATIONS Kiadó,
Oxford University Press Kiadó.
Köszönjük támogatásukat.
Gratulálunk a versenyzőknek,
és valamennyi felkészítő pedagógusnak. A versenyen résztvevő
gyerekekre méltán lehetnek büszkék szüleik és iskolánk is.
Papp Anna
iskolai könyvtáros

Tandíjmentes nappali és esti rendszerű szakképzés Nyíregyházán és Nagykállóban
A 2011/2012-es tanév képzési kínálata:
10. évfolyam elvégzése után
(bármely iskolatípusból)
2 éves képzések:
l Számítógép-szerelő, -karbantartó
l Irodai asszisztens
l Bolti eladó
l Karosszérialakatos
l Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
l Gazda, Kertész

l

l
l
l
l
l
l
l
l

12. évfolyam elvégzése után, érettségi nem
szükséges:
l Autószerelő (2 év)

l
l
l

Érettségi bizonyítványhoz
kötött szakképesítések:
l Informatikus (2év)
l Informatikai rendszergazda (2 év)

Karosszérialakatos tanulók gyakorlat közben

l
l
l
l

Idegen nyelvi titkár, Ügyintéző titkár vagy Iskolatitkár (2 év)
Kereskedő (2 év)
Logisztikai ügyintéző (2 év)
Marketing és reklámügyintéző (1év)
Pénzügyi számviteli ügyintéző (1,5 év)
Vám, jövedéki és termékdíj üi. (1év)
Családpedagógiai mentor (1 év)
Pedagógiai asszisztens (1 év)
Színházi és filmszínész
vagy Vers- és prózamondó (3 év)
Népi énekes vagy Népzenész (3 év)
Idegenvezető (2 év)
Protokoll és Utazásügyintéző (1 év)
Panziós, falusi vendéglátó (2év)
Sportedző 16 sportágban (1 éves)
Fitness-wellness asszisztens (1év)
Sportszervező-menedzser (1 év)

Rendszerinformatikus gyakorlati vizsga

Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk www.sobu.sulinet.hu

Népi játékok fesztiválja az Óvodában

2011. május 6-án került megrendezésre a népi játékok fesztiválja a Barackvirág Óvodában. Az
intézmény pedagógusai pályáztak
a lehetőségre, hogy kicsik és nagyok játékos időutazást tehessenek. A rendezvényt a Bóbita tánccsoport tánca nyitotta meg.
A rendkívül egyszerű, de ötletes
és szórakoztató játékok, ugyanúgy
elvarázsolták a gyerekeket, mint a
legmodernebb digitális eszközök.
Volt sárkányölő, fakard, trónszék,
vesszőkosaras fakörhinta és kézi

malom, amivel ügyes kis kezek
őrölték a búzát és rögtön meg
is sütötték a lepényt. Mindehhez
hangulatában illő frissen sült kenyérlángost készítettek szülők és
nagymamák , a gyerekek előtt
dagasztotta a tésztát az ügyes pék.
Köszönjük segítségüket!
Dióhéjban ennyi a nap története, de egy színes a közös játék
élményével gazdagított esemény
részesei voltunk és reméljük lesz
jövőre is!
B. A.
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Beszélő
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Emlékezés
Mváltás polgármesterére,
ájus 22-én a rendszer-

Ma Szabolcs Vezér Oktaájus 6-án iskolánkban

tási Központban a TÁMOP
– 3.3.2-08/2-20008-0080 azonosítóju pályázatot valósítottuk meg, melynek célja
a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának
növelése a szülőkkel és a
segítő szolgálatokkal, társadalmi partnerekkel.
A tevékenységünk nemcsak egy
pályázat része volt, hanem úgy
érzem, hogy túlmutatott azon. Túlmutatott, hiszen megszólította az
iskolánkkal együttműködő és kapcsolatot tartó intézmények mellett
a leendő partnereket is. Megismertettük az iskolánkban folyó munkával azokat is, akik úgy gondolták,
hogy nálunk csak egy hétköznapi
általános iskolai alaptevékenység
folyik. Remélem, láthatóvá vált,
hogy mennyi plusz az, amit egy
iskola jó pedagógusgárdával adhat a gyerekeknek, szülőknek, a
településnek és Balkány vonzáskörzetének.

Ma már ahhoz, hogy egy intézmény jól működjön, alaptevékenysége mellett ki kell, hogy szolgálja
a környezete által megkívánt igényeket is. Ez lehet, úgy ahogy a mi
iskolánkban, a zene, a tánc, a sport
vagy a nyelvtanulás. De gondolhatunk itt a felzárkóztatásra és a
tehetséggondozásra is. Nagy a felelősség rajtunk, hiszen az általunk
tanított és nevelt gyerekek vállán
fog nyugodni hazánk sorsa. Azon
vagyunk, hogy nemcsak tetszetős
külső és belső képéről legyen ismert iskolánk, hanem a sport és
tanulmányi eredményei mellett
mindarról a pluszról, amit adni tudunk. Tevékenységünk tárgyi feltételei mellett a személyi feltételek is
fontosak. Felkészült, nem egy esetben több diplomás, szakvizsgázott,
egyetemi és mestervizsgával rendelkező pedagógusaink mindent
megtesznek, hogy tanulóinknak a
lehető legtöbbet nyújtsák. Milyen
feladat vár ebben a munkában a
partnerintézményekre? TOVÁBBI
SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS!
Molnár Zoltán

Színházlátogatás
AZsigmond Színház

két előadását tekintették meg a béke-telepi
iskola kisdiákjai.

gény Dzsoni és Árnika című
előadás lelkes nézői voltak.
A gyerekek sok szép és új
élménnyel gazdagodva tértek vissza az iskolába.

A bérlettel rendelkező 1.,
2., és 3. osztályos tanulók
októberben a Kelekótya tündér, áprilisban pedig a Sze-

A programot szervező
pedagógusok: Takács János, Molnárné Rajtik Zsuzsanna, Teremi László

nyíregyházi Móricz

dr Kun Bertalanra emlékezünk. Tizenöt év telt el azóta, hogy itt hagyott minket
dr Kun Bertalan. Még mindig nehéz a szívünk a bánat
súlyától. Az emlékezés szomorú, ám büszke sóhajával
gondolunk doktor úrra, polgármester úrra.
Mindnyájunkat lever a fájdalom még ma is, de felemel a
tisztelet az ő személyének emléke
előtt. Az alkotó éveit kettétörte,
környezetét megrendítette halála. Akkor, 1996-ban bénultan álltunk: Ez nem lehet igaz, ez nem
történhet meg velünk, hogy árván
maradunk! Sajnos igen.
A doktor úr, polgármester úr
hiányát a mai napig érezzük. A
gyógyító gyógyíthatatlanná lett:
bizonyára el kellett mennie. A
rendszerváltó, az önzetlen közéleti ember munkája félbeszakadt:
bizonyára ennyi feladat méretett
rá. Isten akaratát tudomásul vettük, de nagyon nehéz nélkület az
élet. Az elmúlt másfél évtized az
ő nevéhez, emlékéhez, munkásságához képest méltatlanul telt
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„Gondolj rám, ha egyszer nem
leszek! Sokszor, sokszor.”
(Szabó Magda)
el. Megfeledkeztek róla. Egyesek
szándékosan, mások talán gyávaságból nem idézték meg őt,
nem emlékeztek meg róla nyilvánosan.
Bűnbocsánatért esedezve most
tisztelettel és alázattal gondolunk
a rendkívüli emberre, aki szétosztotta magát közöttünk, és gyorsan
égette élete gyertyáját. Hivatásával, odaadó közéletiségével,
igaz keresztény hitével szolgálta az embereket, a balkányiakat.
Hihetetlen erő, fáradhatatlanság
jellemezte orvosi és polgármesteri
tevékenységét.
Az ő személyében párosult a
tudás a magabiztossággal, derűlátással, törhetetlen akarattal és reménységgel. Tele volt lelkesedéssel, nagylelkűséggel és bőkezűséggel is. Nem ismert lehetetlent,
bosszankodott a kishitűségünk
miatt. Soha nem tétovázott, gyorsan gondolkodott, határozottan
cselekedett. Kiválóan helytállt orvosi hivatásában és polgármesteri
tisztségében egyaránt.
A 90-es évek elején ő indította
el településünket a fejlődés útján.
Kiépítette a teljes infrastruktúrát
(telefon, gáz, aszfaltutak, tanyai
ivóvíz). Megálmodta és létrehozta
az egészségügyi és családsegítő
központokat. Ő alapozta meg a
várossá válás folyamatát. Ezeket
a tényeket nem lehet elvitatni tőle,
és nem szabad elfelejteni soha.
Még sok nagyszerű tervet vitt magával a halálba.
Az orvos polgármester elveszítésével reménytelenség, erőtlenség lett úrrá rajtunk. A veszteség
óriási, éreztük akkor is, de érezzük évről évre még ma is. Felmerült bennünk, hogy másképp
alakulhatott volna sok minden,
ha ma is élne. A sors azonban
úgy rendelkezett, hogy nélküle,
de az ő bölcsességének, munkabírásának örökségével folytassuk életünket, munkálkodásunkat
Balkányban.

„És se esték, se hajnalok, se
felhők, se szelek, se csillagok
többet olyanok nem lesznek...”
(Vass Albert)
Doktor Úr! Polgármester Úr!
Fáj a nemlét,
de örökre itt hagyta nevét.
Nyugodjon békében!
Balkány, 2011. május 22.
Gyeskó Jánosné
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Balkányi
Beszélő

Folytatás az 1. oldalról
Hasonló elképzelés a nemzeti és
uniós támogatások kifizetésének
előrehozatala, ezeknek faktoráltatása, beleértve az agrár-környezetgazdálkodási támogatást is - ismertette Budai Gyula. A fagykárt szenvedett szabolcsi gazdák ügyében
tárgyalásokat kezdeményeznek az
agrártárcával a térség országgyűlési képviselői, illetve a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) – jelentette be Jakab István, a szervezet
elnöke május 8-án Balkányban,
miután átvette a gazdálkodók erről
szóló kérelmét.
A május 6-án virradóra mért
mínusz 2, mínusz 8 fokos fagy a
mezőgazdasági ültetvényekben és
a gyümölcsösökben okozott komoly károkat. A természeti csapás
főként a Dél-Nyírséget, valamint
Kisvárda és Vásárosnamény környékét sújtotta leginkább; utóbbi
város körzetében az eddigi adatok alapján száz százalékos a kár,
itt gyakorlatilag a teljes idei gyümölcstermés elpusztult. Rácz Imre,
a Magosz országos elnökségének
szabolcsi tagja a károsult gazdák
nevében arra kérte a térség országgyűlési képviselőit, valamint
Budai Gyula szövetségi igazgatót, hogy kezdjenek tárgyalásokat
a kormánnyal a gazdálkodóknak
nyújtandó kárenyhítés ügyében.

A kérelem így hangzik: „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyümölcstermesztő Gazdák azzal a
kéréssel fordulnak a MAGOSZ
országos elnökéhez egyben az
országgyűlés alelnökéhez, Jakab
István úrhoz és Dr. Budai Gyula
a MAGOSZ szövetségi igazgatójához, elszámoltatási kormánybiztos
úrhoz, aki a térségünk országgyűlési képviselője, hogy fogjanak
össze a megye többi országgyűlési
képviselőjével és a megyénkben
május 6-án bekövetkezett rend-

kívüli időjárás okozta kár enyhítésében közreműködni szíveskedjenek.
A helyszíni szemlén tapasztalt
súlyos helyzetbe került gazdák túlélési lehetőségeinek megteremtésében kezdeményezzenek tárgyalásokat az Agrártárca vezetőivel
és hozzanak olyan döntéseket,
melyek olyan segítségre adnak lehetőséget, hogy egy családnak se
kerüljön veszélybe a megélhetése
a rendkívüli időjárás miatt. A kár
felmérés a legrövidebb időn belül történjen meg, csak így lehet
a valóban kárt szenvedett gazdák
megsegítése.
Az átalakítás előtt álló Kárenyhítési törvényben a gyümölcstermelők a befektetett összeg nagyságához mérten nagyobb kockázatviselési díjjal járuljanak a befizetési alaphoz, melyhez a kormány
ugyanilyen arányú összeget vállal,
csak így növekedhet a keret, amely
a kárenyhítésre fordítható”.
Jakab István, a Magosz elnöke a
kérelem átvétele után leszögezte:
az idei gyümölcstermés nagy részét tönkretevő fagykárokról kapott hiteles információk alapján
tárgyalások kezdődnek a kormán�nyal a kárenyhítési támogatások
és a terméskiesés mérséklésének
ügyében. Szavai szerint lehetővé
kell tenni, hogy a súlyos fagykárt
szenvedett gazdálkodók valóban
a kár mértékével arányosan kapjanak esélyt a „túlélésre”, és ne fordulhasson elő olyan kárenyhítés,
amelyik a már kivágás előtt álló
ültetvényeknek kedvez. Közlése
szerint a térség országgyűlési képviselői és a Magosz benyújtják az
erről szóló javaslatukat az agrártárcához.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 13 900 hektáron
almát, 4900 hektáron meggyet,
700 hektáron pedig cseresznyét
termelnek a gazdálkodók, az ültetvények nagy része a péntek reggeli
fagy miatt tönkrement – hangzott
el a sajtótájékoztatón.
A károk mértékét és a termelők
véleményét személyesen ismerte
meg ültetvényekben járva Jakab
István, az országgyűlés alelnöke, a
MAGOSZ elnöke, dr. Vinnai Győző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormánymegbízott, Wachal
Kálmán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei MGSzH vezetője és
Gutyán Tamás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főfalugazdász.

2011. május

Uniós támogatásból
új gyártócsarnok

Folytatás az 1. oldalról
„A STEEL-BUILDING Kft.,
mint kedvezményezett az ÉAOP-2009-1.1.1./D kódszámú pályázati felhíváson nyert támogatásból megkezdte az „Új daruzott
üzemcsarnok építése és meglévő
gyártócsarnok korszerűsítése”
című projektjének megvalósítását. A projekt keretén belül felújításra kerül a meglévő, 8000
m2 hasznos alapterületű gyártócsarnok, melynek korszerűsítése során kicserélésre kerülnek az
elöregedett dongabevilágítók és
7 db régi acélszerkezetű bejárati
kapu, új, hőszigetelt, elektromos
működtetésű ipari kapukra.

A projekt megvalósítása során egy új,
1.200 m2 alapterületű, 1 hajós kivitelű
daruzott gyártócsarnok is megépítésre kerül.
A projekt összköltsége
180 050 000 Ft.
Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege
90 000 000 Ft

A cégről és a fejlesztésekről
bővebb információt a www.steelbulding.hu oldalon olvashatnak”.

Tavaszi papírgyűjtés
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 Diákönkormányzat
kasszáját növelte, melyet a május 31-én tartandó gyereknapra

Impresszum

Balkányi Beszélő
Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

fordítunk. A gyermeknapi programra szeretettel várjuk déltől a
kedves szülőket is.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Ladányi Miklós vállalkozó úrnak, a szülőknek, valamint Balkány lakosságának a
segítségért.

Balkányi
Beszélő

2011. május

Legyen a zene
mindenkié!
(Kodály Zoltán)

,,Az én hangom”
2011.május 12-én került sor az,,ÉN HANGOM ” énekverseny II.
fordulójára, melyre 13 elszánt kis
diák jelentkezett. A megmérettetésre ismét egy kötelező és egy szabadon választott dallal kellett készülniük a gyerekeknek. Ahogyan az
előző fordulón is, most is zsűri előtt
kellett tudásukat bemutatniuk.

jukat. Nagyon ügyesen adták elő
a tanult dalokat. Miután mindenki
énekelt, a zsűrin volt a sor, hogy
eldöntse, ki a második évfolyam
legszebb hangú kis diákja. Ahogy
az előző fordulón, most sem volt
könnyű feladat dönteni, de végül
megszületett az eredmény.

I. helyezett: BALOGH ALEXA
2. b osztályos tanuló
Felkészítő tanára:
Tereminé Agárdi Mária
II. helyezett: SERBÁN NÓRA
2. c osztályos tanuló
Felkészítő tanára: Katona Zoltánné
III. helyezett: MAJOR RENÁTÓ MIHÁLY
2. c osztályos tanuló
Felkészítő tanára: Katona Zoltánné

GRATULÁLUNK NEKIK!

A zsűri tagjai: Bonyhády Éva, Karalyos Pálné

A gyerekek sorszámot húztak, s
izgatottan, egymást bíztatva várták,
hogy megmutathassák énekhang-

Ám, akik nem értek el helyezést,
azok sem mentek haza üres kézzel.
Mindenki kapott egy ének-zenei
motívumokkal ellátott kulcstartót,
ami mindig eszükbe juttatja iskolai
évük legelső énekversenyét.
Ezúton szeretném megköszönni
a részvételt és a sikeres szereplést
valamennyi résztvevő kisdiáknak
és felkészítő tanáraiknak!
Tereminé Agárdi Mária
tanítónő

MEGHÍVÓ
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ Integrációs Pedagógiai Csoportja és Diákönkormányzata nevében szeretettel meghívom

2011. május 31-én megrendezésre kerülő

Szülői Fórumra
és szabadidős délutánra.

Programok:

– A Ligetalja Természetvédő Egyesület bemutatkozása
– A balkányi mentőállomás szakembere által tartott előadás a
közelgő nyári szünidő és otthoni balesetek veszélyeiről
– Dr. Zajácz Tamás, gyógyszerész által bemutatott gyógyhatású
gyógynövény készítmények ismertetése
– Dr. Paraiczné Szabó Krisztina és Dobi Istvánné Emese által
végzett vérnyomás, vércukor és koleszterinmérés
– Erdei Róbert pszichológus előadása a gyermekkori agresszió
kialakulásáról és kezeléséről

Várjuk Önt továbbá egészséges harapnivalókkal, frissítővel,
baráti hangulattal-Gyermekeinkért.

A Szabolcs Vezér Oktatási Központ Balkány

4. B (807 kg)
1. A (500 kg)
3. A (480 kg)

a 2011/2012-es tanévben az alábbi
osztályokat indítja:

7. C (1662 kg)
5. C (1450 kg)
6. B (1425 kg)

Ladikné Szabó Csilla
diákönkormányzati vezető

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal,
4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
Tel./fax: (42)561-000
Kiadó: Balkány Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Balogh József
Nyomtatás: Tóth Imre, Nyírtelek
ISSN 1786-531X

tanulmány keretében helyszíni
ellenőrzést tart, melynek során
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt
is megkeresheti a forgalmi érték
(gépkocsi, ingatlan, termőföld,
stb.), és a becsatolt jövedelemigazolás valódiságának megállapítása
céljából.
Ezért, ha családja jövedelmi, valamint vagyoni viszonyaiban változás következik be köteles azt a
Polgármesteri Hivatalban 15 napon belül bejelenteni. Amennyiben
ezen bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor az ellátás
megszüntetésre kerül, a jogtalanul
felvett ellátást kamattal megemelt
összegben köteles visszatéríteni.
Karóczkai Istvánné jegyző

Helyszín: Szabolcs Vezér Oktatási Központ aulája
Időpont: 2011. május 31. 1200-1600

Eredmények:
Alsó tagozat:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
Felső tagozat:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

A 29/2011 (III.10.) számú határozatával a képviselő-testület felkérte a jegyzőt – a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(III.11.) sz. önkormányzati
rendelet értelmében – hozzon létre
egy csoportot, melynek feladata,
a szociális ellátásokat kérelmező
személyek jövedelmi, és vagyoni
viszonyainak, a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata.
Az 6 főből álló csoport a szociális ellátást kérelmező személyek,
valamint a már szociális ellátásban
részesülők jövedelmi, és vagyoni
helyzetét a kérelmező/jogosult lakásásán környezettanulmány alkalmával vizsgálhatja.
A vitatott esetekben környezet-
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BALOGH ALEXA

SERBÁN NÓRA

MAJOR RENÁTÓ
MIHÁLY

Lakóház eladó Balkány Klapka u. 16. sz. alatt.
988 m -en minden közművel ellátva
(víz, villany, gázfűtés, szennyvíz-csatorna).
Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 06-20/514-2131-es számon
2

4 általános tantervű képzés
4 angol-német nyelvi képzés első évfolyamtól
4 emelt szintű angol- és matematikaoktatás az 5.
évfolyamtól (5 óra/hét)
Információ: Szabolcs Vezér Oktatási Központ
4233 Balkány, Kossuth u. 5.
Telefon: 06-42-561-010 , 06-42-561-011
Honlap: szabolcsvezer-balkany.sulinet.hu
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Balkányi
Beszélő

2011. május

Alfa biciklitúra!

2rádió szervezésében

011. május14-én az Alfa

került megrendezésre a
tavaszi bicajtúra, melynek
útvonala Balkány-Abapuszta-Béketelep-Balkány.

Két verseny, nyolc dobogós helyezés
AKözpont diákjai két héten
Szabolcs Vezér Oktatási

belül két atlétikai versenyen
is nagyon szép eredményeket értek el.

Elsőként Napkoron, a „Körzeti
többpróba” (60 m-es futás; kislabdadobás; távolugrás; 600 m-es futás) atlétika versenyen mutathatták
meg tehetségüket fiatal sportolóink. A 3–4. osztályosok csapatversenyében lányaink – Kovács Fanni, Majoros Réka, Kiss Alexandra,
Molnár Dorottya, Balogh Beáta – a
3. helyezést szerezték meg.
A napkori verseny után néhány
nappal még nagyobb kihívás várt
atlétáinkra Nyíregyházán, ahol

szintén bizonyítaniuk kellett, ám
ezúttal 30 m-es és 3000 m-es futásban, valamint helyből távolugrásban. Az óriási stadionban – a nagy
hőség ellenére – csapatunk sikeresen vette az akadályokat. Lelkes
diákjaink a 3000 m futásban még a
középiskolásokat is megelőzték.
A 40 fiú és 40 leány versenyzőt felvonultató sporteseményről
a következő eredményekkel térhettünk haza:

30 m futás:
I. hely: Turán Mátyás 5. c
III. hely: Kerezsi Imre 5. a
Lány 3000 m futás:
I.hely: Nagy Beáta 5. a
II.hely: Csongrádi Elizabet 6. a
III.hely: Vinkler Margit 6. a

Fiú 3000 m futás
I. hely: Balogh Gábor 6. c
III. hely: Simon Béla 6. b
Felkészítő tanáraik: Petrovics-Réti
Renáta, Herczku István, Sándor János

Bízunk benne, hogy iskolánk
megújult, illetve vadonatúj sportlétesítményeinek és sporteszközeinek használata a következő tanévben még sikeresebb eredmények
eléréséhez segíti hozzá diákjainkat.
A napkori és a nyíregyházi versenyen részt vevő valamennyi versenyzőnek ezúton is szívből gratulálunk.
Petrovics-Réti Renáta
tanárnő

A közel 16 km-es távon szinte minden korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb
pótülésen élvezte a gyönyörű
akácvirággal szegélyezett utat,
de a 64 éves nyugdíjas tempója
is edzettségről árulkodott!
Városunk polgármestere Pálosi László is szívesen kerekezett velünk! Gratulálunk minden résztvevőnek!!! A kerékpártúra főtámogatója Katona
Tamás Bicikli boltja, aki többek
között láthatósági mellénnyekkel ajándékozta meg a jelenlévőket és természetesen maga is
résztvett az eseményen!
Balla András

z Úton Ifjúsági – Kulturális

Fiatalok Egyesülete önkéntes
temetőtakarítási napot szervezett Balkány városában
2011. május 6-án (péntek) 8
órától.
A program helyszíne a Kállói úti
református temető volt, amely a város egyik legnagyobb és legrégebbi
temetője, itt található a Gencsy család kriptája is.
A debreceni „Úton” Ifjúsági –
Kulturális Egyesület koordinálásával balkányi és debreceni fiatalok
dolgoznak együtt 2011 júliusáig egy
olyan projekten, mely ötvözi Balkányban a helyi kulturális örökség
védelmét, a fiatalok aktív tevékenységét saját környezetükért és egy ta-

nulási folyamatot, ahol a projektben
résztvevők képességei gyarapodnak. Önismereti, közösségfejlesztő
foglalkozások alatt a csoporttagok
játékos gyakorlatok során fejleszthetik önmagukat, gyakorolhatják
a nyilvános beszédet, konfliktuskezelési ismereteket sajátíthatnak
el, valamint megismerkedhetnek a
projektmódszerrel, és a pályázatírás
alapjaival.
2011. május 6-án fiatalok által
kezdeményezett városi összefogás
során valósult meg a Kállói úti református temető takarítása.
A rendezvény sikeres volt, hiszen
közel 70 fő vett részt rajta. A város a
kezdeményezés hatására megmozdult, fiataloktól az idős korosztályig
képviseltették magukat a helyiek,
együtt tették szebbé a temetőt.

Az eseményen több mint 130
darab nagy szemeteszsákot töltöttek meg a szorgos önkéntesek,
amelyet még aznap szemétgyűjtő
helyre szállítottak. A szemét és a
gaz elszállítása mellett pótolták a
szemetes konténereket, felújították
a sírkert kapuját, új kerítést húztak a temető köré. A Gencsy-kriptáig vezető főútvonalat gépekkel
elegyengették, az út mentén tujákat
ültettek.
A sírok közötti utakat a lelkes
dolgozók járhatóvá tették, a közlekedést akadályozó ágakat levágták.
A projekt a Fiatalok Lendületben
Program támogatásával valósul
meg. A szervezőket segíti a megvalósításban Balkány Város Önkormányzata, valamint a Balkányi
Református Egyházközség.

Uniós támogatásból
új gyártócsarnok

Szakemberek értékelik a kár nagyságát

Komoly fagykár a
gyümölcsösökben
Aszerint mintegy 18 milli-

z elsődleges felmérések

Temetőtakarítás a Kállói úton
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Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

árd forintos árbevétel-kiesést
okozott a május első hetének
végén érkezett fagy.
Szatmár-Beregben 100, Szabolcsban 80, a megye nyugati részén pedig átlagosan 40–70 százalékos kárt okozott 24 000 hektár
gyümölcsösben a mínusz 2 és mínusz 8 fok közötti hőmérséklet –
ismertette a Wachal Kálmán.
Minimum olyan mértékben
szükséges megtéríteni a gazdák
fagykárát, mint a 2007. évi hasonló
természeti csapás bekövetkeztekor,
akkor 49 százalékos volt a kifizetés – emlékeztetett Budai Gyula
kormánybiztos, a Magosz szövetségi igazgatója a sajtótájékoztatón.
A politikus elmondta: a fagykárt

szenvedett gazdák kártalanítási lehetőségeit a kormány utasítására
az agrártárca dolgozza ki. Ebben
lényeges pont a kárenyhítési rendszer kérdése lehet, amely Budai
Gyula vélekedése szerint pillanatnyilag alkalmatlan funkciójának
betöltésére.
Az alapban jelenleg mindössze
4,5 milliárd forint található, ami –
egy aszályos nyár esetén – már nem
elegendő az összes mezőgazdasági
kultúrára – tette hozzá. A kormánybiztos tájékoztatása szerint több
javaslat született az integrátori hitelt felvett, károsult gazdálkodók
és termelők megsegítésére. Az elképzelések szerint számukra egy
hosszú távú, kamatmentes hitelt
biztosítanának, amelyet a Magyar
Fejlesztési Bank kezelne.
Folytatás a 2. oldalon

Lelkes fiatalok szemetet gyűjtenek

Előtérben Szőllősi István balkányi gazda a fagy okozta kárt mutatja

Atartottak május 6-án Ballapkőletételi ünnepséget

kányban a STEEL-BUILDING
Kft. telephelyén. Az ünnepségen részt vettek az üzem dolgozói, valamint Pálosi László
polgármester.
Kovács Gábor, a kft ügyvezetője
köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Rövid beszédében elmondta:
felépül egy új 1200 négyzetméter
alapterületű daruzott gyártócsarnok, és felújítjuk a meglévő 8000
négyzetméteres gyártócsarnokunkat. Kicseréljük a donga-felülvilágítókat, a régi ipari kapukat pedig
automata ipari kapukra cseréljük.
Gyakorlatilag a donga-felülvilágítók cseréje már megtörtént, a
kapuk cseréje és az építkezés is folyamatban van. Olyannyira, hogy
a beruházás május végére, június
közepére elkészül.
A kivitelezés fővállalkozója a
szomszédos nyíradonyi Sib-Ép
Kft, ők a csarnok komplett kivitelezői, a balkányi SB Kft dolgozói a
régi csarnokok felújítását végzik. A
beruházás hat fővel bővíti a dolgozók létszámát.
Az új csarnokban új termékek
gyártását tudjuk megkezdeni. Az új
csarnok lényegesen nagyobb belmagasságú lesz, nagyobb teher-

bírású daruk lesznek benne, mint
a régi csarnokunkban, ennél fogva olyan új termékeket tudunk itt
gyártani, amelyeknek a forgatása,
mozgatása már a régi csarnokunkban nem működött volna. Erre az
idei második fél évre már két komoly megrendelésünk van: Afrikába szállítunk egy mészégető művet, az Egyesült Államokba pedig
egy faipari feldolgozó üzemnek a
gépeit.
Pálosi László polgármester örömét fejezte ki, hogy Balkány ilyen
jelentős beruházással gyarapodik,
az üzem az eddiginél több embernek ad megélhetési lehetőséget,
más földrészeken is megismerik a
település nevét, az itt élő emberek
munkáját. Gratulált a kft vezetőinek, dolgozóinak, s további sikereket kívánt munkájukhoz.
A kft a beruházásról közleményt
juttatott el a Balkányi Beszélőnek.
Folytatás a 2. oldalon

