
88 BalkányiBalkányi
BeszélőBeszélő 2011. március2011. március

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXV. évfolyam 3. szám ● 2011. március

’48 üzenete a mának, a holnapnak
Március 15-ei ünnepség a József Attila Művelődési Házban

Erkel-vetélkedő

Kezdődhet a maszkabál

4. oldal ▲

4. oldal ▲

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 163. 

évfordulójának megünneplé-
sére gyűltek össze március 
15-én délelőtt a József Attila 
Művelődési Házban a balká-
nyiak. Farkasné Solymosi 
Éva köszöntötte a megjelen-
teket ezekkel a szavakkal: 

„Minden évszaknak vannak ün-
nepei. A mai ünnep már a tavaszé. 
Minden tavasz az új élet ígéretét 
hozza. A természet újjászületését. 
De az ember számára valami mást 
is: új reményt. Annak a reményét, 
hogy valami szebb jön. Valami 
megváltozik... Minden ünnepnek 
vannak színei. A mai ünnepé: a 
piros – fehér – zöld. Jelképe a ko-
kárda”. 

A Himnusz eléneklése után fel-
kérte Kozma Péter országgyűlési 
képviselőt ünnepi beszéde meg-
tartására.

„Szeresd hazádat... 
Oh, a honszerelem
Most lehet őszinte, 
igaz, önzéstelen.
Ne is tőle kívánd, 
amit ő nem adhat:

Magadban keressed 
az édes jutalmat.

Csillagi nem lesznek, 
fénye díszjelei:

Keresztje elég van, 
de maga viseli”.

Tisztelt Polgármester Úr, Kép-
viselő Úr, Tisztelt Ünneplő Közös-
ség, Kedves Balkányiak!

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján Arany 
János versének soraival köszöntöm 
Önöket, megköszönve Polgármes-
ter Úr szíves meghívását, s hogy 
önökkel együtt ünnepelhetek. 

A mai nap az ünneplésen túl arra 
is alkalmat ad, hogy feltegyük a 
kérdést: a nemzet sorsfordító nap-
jai, melyekre emlékezünk, milyen 
üzenettel szolgálnak a ma és a jö-
vendő nemzedékeinek. 

Mire is jók ünnepeink? Arra, 
hogy újra összegyűlve, számot vet-
ve a múlttal a mában, a jövőbe 
tekintünk. Arra, hogy ismét meg-
tapasztalhatjuk a közösségi össze-
tartozás felemelő érzéseit, hogy 

alkotni, célokat megfogalmazni, 
azokat megvalósítani csakis a kö-
zösség erejébe kapaszkodva lehet.  
Mert e történelmi napokba sűrűsö-
dik be a kollektív emlékezet, mind-
az, ami előtte a történelem folya-
mata volt. 

S ha múlnak is ezek a napok, 
mégis ott állnak előttünk igazodá-
si pontként, melyhez mérve hatá-
rozhatjuk meg teendőink erkölcsi 
magasságát a magyar történelem 
egén. Amikor a forradalom és sza-
badságharc eseményeit felidézzük, 
nem haszontalan, ha keressük azo-
kat a fogódzókat, amelyek a mai 
nemzedékhez kötik azokat a mon-
danivalókat, amelyek ma is idősze-
rűek számunkra.

Ezek is az ünnep jellemzői.
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
„Szeressed hazádat...” – szó-

lít fel bennünket Arany János. Ez 
az érzés éltette 163 éve a magyar 
nemzedéket, azokat, akik más-más 
korban, de tenni igyekeztek a ho-
nért, akik kitartásukkal és min-
dennapi munkálkodással kiálltak a 
nemzetért. 

A mai napon a nemzet, a magyar 
nemzet születésére emlékezünk. 

A forradalom polgárai fejlődést 
megalapozó célkitűzései, a törvény 
előtti egyenlőség, a sajtó- és véle-
ményszabadság olyan vívmányok, 
amelyek mai államberendezkedé-
sünk alapfeltételei is. 

Folytatás a 2. oldalon.

Első lett a Pittypalatty

5. oldal ▲

Az első kislemez

6. oldal ▲

„Semmilyen költemény nem ké-
pes olyan finoman beszélni a 
szívhez, mint a mese.”

(Herder)

A SZVOK-ban már hagyomány, 
hogy az alsó tagozatos munkakö-
zösség szervezésében évente kör-
zeti  Benedek Elek hangos olvasási 
versenyt rendezünk.

Idén március 3-ára hívtuk körze-
tünk 3., 4. évfolyamos diákjait.

Ebben az évben Geszteréd, 
Nyírmihálydi, Nagykálló, Biri és 
Balkány iskolái 19 tanulója ver-
sengett.

A verseny 14 h-tól kezdődött. 
A versenyző gyerekeket és az 
őket felkészítő pedagógusokat, 
étellel-itallal, apró ajándékokkal 
vártuk.

Szabó Gusztáv igazgató úr és 
Sajtosné Zemanek Erika ig. helyet-
tes nő köszöntő és bíztató szavai 
után, kezdetét vette a megméret-
tetés. A két zsűri elnöke Ladányi 
Miklósné és Gyeskó Jánosné a 
zsűritagokkal egyetértésben hozták 
meg a végső döntést, kik bizonyul-
tak a legjobbnak.

Ők ebben az évben a követke-
zők.

3. évfolyam:
I. Tóth Amira (Nagykálló)
II. Felföldi Csenge (Geszteréd)
III. Tóth Vivien (Balkány, SZVOK)
4. évfolyam:
I. Kovács Fanni (Balkány, SZVOK)
II. Cziolta Anna (Geszteréd)
III. Pór Eszter (Biri)
Különdíjban részesült: Sopro-
nyi Boglárka (Balkány, SZVOK)

A díjazott tanulók értékes könyv-
jutalmat és oklevelet kaptak. A 4. 
évfolyam első három helyezett-
je továbbjutott a Kazinczy Ferenc 
megyei hangos olvasási versenyre.
Pásztor Istvánné alsós mk. vezető

A résztvevők egy csoportja
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„Semmilyen költemény nem ké-
pes olyan finoman beszélni a 

A verseny 14 h-tól kezdődött. 
A versenyző gyerekeket és az 

3. évfolyam:
I. Tóth Amira (Nagykálló)

Alsósok az ünnepi 
műsorban

3. oldal ▲

Alsósok az ünnepi
A lap tartalmából:A lap tartalmából:

Elhunyt Arnóth Sándor
Arnóth Sándor, a Fidesz-KDNP 

országgyűlési képviselője, Püs-
pökladány polgármestere március 
17-én halálos kimenetelű balesetet 
szenvedett. Egy – mint azóta ki-
derült –, ittas állapotban lévő au-
tós az autópályán szembe haladva 
a forgalommal, nekihajtott annak 
a gépkocsinak, melyben Arnóth 
Sándor Budapestről hazafelé tar-
tott. Balkány város önkormány-
zata mély együttérzését fejezi ki 
az elhunyt Balkányból származó 
özvegyének és a Balkányban élő 
rokonságának.

2011. ÁPRILIS 15. (péntek) 18:00
József Attila Művelődési Ház

Gulliver utazásai
Színes, magyarul beszélő, ameri-
kai kalandfilm, 85 perc, 2010
Lemuel Gulliver (Jack Black) igazi kis-
ember. Legfőbb ellensége a vekkere, a 
munkahelye, és irodai kollégái. Pedig 
egy nagy New York-i újságnál dolgozik – 
igaz, csak a postázóban. Végül valahogy 
mégis ráveszi elérhetetlennek tűnő 
szerelmét (Amanda Peet), az utazási 
rovat szerkesztőjét, hogy adjon neki egy 
komolyabb munkát, méghozzá hogy a 
Bermuda-háromszögből tudósítsa lap-
ját. Gulliver utazása közben hajótörést 
szenved egy különös törpekirályságban, 
ahol a miniatűr uralkodónak azt hazud-
ja, hogy ő az Egyesült Államok Elnöke. 
Aztán részt vesz a helyiek háborújában 
és békéjében, szerelmi és stratégiai ta-
nácsokat ad nekik – egészen addig míg 
megjelennek az óriások. A klasszikus 
történet feldolgozásának főszerepében 
a mindig vicces Jack Black-et láthatjuk, 
a Spancserek, és a Felkoppintva vígjáté-
kokból már ismert Jason Segel, a bájos 
Emily Blunt, Amanda Peet, és Billy Co-
nolly oldalán. Swift fantáziavilága most 
egy igazán látványos, és humorral teli 
filmen kel életre.

MOZI MOZI MOZI
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Folytatás az 1. oldalról.

A forradalom és szabadságharc 
nyomán elfogadott áprilisi törvé-
nyek utat nyitottak az egyenlő, 
arányos közteherviselés elvének 
érvényesítéséhez, az úrbériség és 
még számos évszázados nemesi 
előjog eltörléséhez, azaz – mai 
szóhasználattal élve – alapvető 
alkotmányos változásokat hoztak 
Magyarország életében. 

Reményeink szerint újra beszél-
hetünk áprilisi törvényekről, al-
kotmányozásról, mert a következő 
hetek feladata, hogy megalkossuk 
magyar hazánk első demokratikus 
népképviseleti szerv által jóváha-
gyott törvényét. 

A mi nemzedékünk sikere le-
het, hogy 20 évvel a rendszer-
váltás után új fejezetet nyithatunk 
Magyarország történetében. Mi 
magunk, szabadon és függetlenül. 
A mi nemzedékünk sikere lehet, 
hogy visszaadjuk az országnak az 
önrendelkezés szabadságát, hogy 
megszabadítjuk az országot a nyo-
masztó terhektől és a kiszolgálta-
tottságtól. 

Az események, amelyekre most 
emlékezünk, arra is irányítják fi-
gyelmünket, hogy nincs remény-
telen helyzet és minden rontó 
együttes körülmény ellenére van 
remény. Ehhez azonban olyan hit 
és elszántság szükségeltetik, ami-
vel a szabadságharc neves és név-
telen hősei rendelkeztek. 

Mert Pest-Buda elfoglalásakor 
a Honvédelmi Bizottmány Deb-
recenbe költözésekor ki gondolta 
volna a tavaszi hadjárat dicső tet-
teit, és hogy az aradi vár szomo-
rú október 6-ai hajnala után lesz 

kiegyezés, elindul az Európát is 
ámulatba ejtő gazdasági, társadal-
mi fejlődés, mely a földrész élvo-
nalába repíti Magyarországot.

Mindezek bekövetkeztek, mert a 
nemzett hitt és hordozta keresztjét. 

„Az égtől várt csak megváltó 
csodát:

S Te megjelentél, 
testté lett vágyunk,

Kivívtad a nép igazát, jogát!
Te izentél – így mondta azt a dal,
És követett reménnyel a magyar!

Így írt Kossuthról Ady Endre és 
ma is időszerűek és követendőek 
Kossuth szavai. 

A forradalom és szabadságharc 
nagy tanulsága: csak magunkra 
számíthatunk, de kell, hogy ma-
gunkra számítsunk. Mindazokért, 

amiért a szabadság hősei küzdöt-
tek, még ma is küzdhetünk, ez 
pedig Magyarország függetlensé-
ge, olyan ország megteremtése, 
amely minden tekintetben szabad. 
Olyan haza megteremtése, ahol 
elsőrendű, mi több, természetes 
a köz érdeke. Küzdhetünk a nem-
zet szabadságáért, a nemzet sorsá-
nak jobbrafordulásáért, mert egy 
adósságcsapdába sodort ország ki 
van szolgáltatva a pénztőkének. 
Ma nem hadsereg tör ránk kelet-
ről, miként azt tették 1849-ben, és 
1956-ban, hanem a karvalytőke. 
Láthatjuk nap mint nap, hogy tra-
dicionális közösségeink – a család, 
az egyház – elleni támadásokat, az 
összetartozás szálait nem csak kí-
vülről,  hanem belül is tépdesik. 

Az előttünk álló feladatok közös-
ségi összefogást, elszántságok, szí-

vós munkát kívánnak. Számunkra 
nehézséget az örökölt adósság, a 
sikert a talpra állás jelentheti, mert 
ellenkező esetben Tompa Mihály 
szavaival élve „mint oldott kéve, 
széthull nemzetünk...”

Tisztelt ünneplő közösség!
Lázár Vilmos a vesztőhelyen 

utolsó szavaként a következőket 
mondta:

„Ki tehet arról, hogy ilyen a 
magyar sorsa? Krisztus keresztje 
tövében érett apostollá az apos-
tolok lelke, és a bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar 
lelkeknek”.

Sokat mondó, de egyben buz-
dító szavak ezek a jövő nemzedé-
keinek. 

Nemzeti ünnepünk üzenete ép-
pen az, hogy nemzetünk e nehéz 
helyzetében, melyért oly sokat tet-
tek a közelmúlt belső hatalmassá-
gai, erőinket megsokszorozva, hit-
tel és reménnyel nézünk a jövőbe. 

Eljött az idő, hogy példát merít-
sünk nem csak Lázár Vilmos, de a 
branyiszkói hágón átkelő Guyon 
Richard, a nászágyról a fiatal fe-
leségét hátrahagyva egyenesen a 
kápolnai csatába siető, szintén ara-
di vértanú, Dessewffy Arisztid, a 
Komáromot hősiesen védő Klapka 
György, az Erdélyt visszafoglaló 
Bem József, a szabadságharc utol-
só csatáját a Nyergestetőn 1849. 
augusztus 1. napján megvívó Gál 
Sándor és Tuzson János derék hu-
szárai hitéből. 

Mert ők életüket adták e hazáért. 
Nekünk kevesebbet kell tennünk, 
kétkezünk munkáját, építő gondo-
latainkat, tetteinket kell a szorgos 
napokban a köz javára felajánlani.

Folytatás a 3. oldalon.

’48 üzenete a mának, a holnapnak

Garibaldi-nóták a Furulya Kamarától

’48-as dalok citerakísérettel

Kivételek a 
mozgáskorlá-
tozottak támo-
gatásában

A Balkányi Beszélő feb-
ruári számában kö-

zöltük, hogy milyen ked-
vezmények illetik meg a 
mozgáskorlátozottakat. 
Hely hiány miatt kimaradt 
néhány fontos dolog, eze-
ket ezuttal pótoljuk.

Kimaradt egyebek között, 
hogy a rendelet hatálya nem 
terjed ki azokra a súlyos moz-
gáskorlátozott személyekre,

a)  akik tartós bentlakásos in-
tézményben ellátásban ré-
szesülnek, kivéve a moz-
gásfogyatékosok rehabili-
tációs intézményében élő 
súlyos mozgáskorlátozott 
személyeket,

b)  életvitelszerűen ágyhoz 
kötött fekvőbetegek, ha 
szállításuk csak mentőjár-
művel biztosítható,

A mozgáskorlátozott a jogo-
sulatlanul igénybe vett támoga-
tás visszafizetésére kötelezhető, 
és 5 évig közlekedési kedvez-
ményben nem részesíthető!

Lomtalanítás 
május 25-én

A Nyír-Flop Kft. május 25-én 
végzi Balkány területén a lomta-
lanítást. Azt kérik  a lakosságtól: 
az elszállítandó hulladékot úgy he-
lyezzék el a közterületen, hogy  a 
jármű- és gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a begyűjtő szállító-
eszköz által jól megközelíthető le-
gyen, s ne járjon baleset, vagy kár-
okozás veszélyének előidézésével. 

Felhívják a figyelmet: tilos ve-
szélyes hulladékot a lomok közé 
kirakni, mivel az sok esetben nem 
azonosítható, és a csomagoló anya-
gok sérülése miatt mind a környe-
zetre, mind az emberi egészségre 
megnövekedett kockázatot jelent. 

Veszélyes hulladéknak számít az 
akkumulátor, a szárazelem, a fes-
tékes göngyölegek, a növényvédő 
szerek és azok csomagolása, hasz-
nált hűtőberendezések, veszélyes 
összetevőjű tisztítószerek, gyógy-
szerek, elektronikai cikkek, hasz-
nált étolaj, olajos flakon, fáradt 
olaj, fénycső, leselejtezett számító-
gép, pala, autógumi, stb. 

Ebben az évben is kérjük támogatásukat
Az Oktatásért Alapítvány Ku-

ratóriuma köszönetét fejezi ki 
minden magánszemélynek, aki az 
elmúlt évben személyi jövedelem-

adójának 1 százalékával az alapít-
ványt támogatta. Tisztelettel kér-
jük, hogy továbbra is támogassák 
az alapítványt személyi jövedelem-

adójuk 1 százalékával. Az Alapít-
vány adószáma: 18792296–1–15

Tisztelettel: Maduráné Bíró 
Ágnes a kuratórium elnöke

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 

Tandíjmentes nappali és esti rendszerű 
szakképzés Nyíregyházán és Nagykállóban

A 2011/2012-es tanév képzési kínálata:

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

10. évfolyam elvégzése után 
(bármely iskolatípusból) 
2 éves képzések:
●  Számítógép-szerelő, -karbantartó
●  Irodai asszisztens
●  Bolti eladó
●  Karosszérialakatos
●  Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
●  Gazda, Kertész

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

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

●  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)

Karosszérialakatos tanulók gyakorlat közben  Rendszerinformatikus gyakorlati vizsga
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1848. március 15.
Hazánk forradalmi esemé-

nyeire ösztönzőleg hatott 
a pozsonyi országgyűlésen 
elhangzott Kossuth beszéd. 
A párizsi forradalom annyi-
ra felbátorította az ország-
gyűlés alsó tábláját, hogy 
elfogadták az ellenzék indít-
ványát.

Támogatták a kötelező örökvált-
ságot, a közteherviselést és a fele-
lős magyar kormány létrehozása 
mellett az alkotmányt a birodalom 
örökös tartományai számára is. 
Március 13.-án Bécsben fegyveres 
felkelés tört ki. Két nappal később 
Kossuth Bécsbe indult, hogy V. 
Ferdinánd elé terjessze a magyar 
országgyűlés küldöttségével a kö-
veteléseinket. 

A sokat emlegetett 12 pont már 
március 11.-én készen volt. Szöve-
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(Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi 
János, Vajda János, Jókai Mór, Vi-
dats János, Bulyovszky Gyula). A 
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melyeket az Irinyi által a nép ne-
vében lefoglalt sajtón nyomtattak 
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ők azok, akik kinyomtatták a nem-
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nek azok, akiknek a forradalmi 
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si tanács vezetőire bizonyára nagy 
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a városháza előtt. Innen a tömeg 
a helytartótanács elé vonult Budá-
ra. Követelték Táncsics szabadon 
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hajszálon függött.” 

Március 17.-én kinevezték Ma-
gyarország első felelős miniszter-
elnökévé gróf Batthyány Lajost. 
A kormány 2 hét alatt 31 törvényt 
alkotott, melyeket a király április 
11.-én jóváhagyott. (áprilisi törvé-
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területét megváltoztatták. Jelentő-
ségben sokan az államalapítással 
együtt szokták említeni. Európá-
ban a leghaladóbbnak mondható 
a magyar jobbágyfelszabadítás, 
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de házzal felszabadított jobbágyok 
aránya (házas zsellér). 10%-uk pe-
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lett felszabadítva. 

Molnár Zoltán

Folytatás a 2. oldalról.

Csak akkor, csak is akkor va-
gyunk méltóak az ünneplésre, ha 
példájuk jár előttünk. 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Beszédemet a korán elhunyt 

barátját mindhalálig sirató Arany 
János szavaival kezdtem, s most 
vele fejezem be. Mondanivalójá-
nak különös aktualitása van, egy-
szersmind zsinórmértékül is szol-
gál számunkra. „A régi panasz” 
versének sorai:

„Mennyi szájhős! Mennyi lárma!
S egyre süllyedt a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen a hazát”.

Adja meg az Isten, hogy a hét-
köznapi munkálkodásainkkal, tet-
teinkkel, embertársaink iránti tisz-
telettel és szolidaritással tudjuk jól 
és bölcsen szeretni a hazát. 

Ehhez adjon a jó Isten mindenki-
nek hitet, erőt és jó egészséget!

Az ünnepi beszédet követő mű-
sor nyitányaként a Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ zeneiskolásainak 
előadását jelentette be Solymosi 
Éva. Elsőként a Furulya Kama-
ra előadásában Fisher: Induló-ját. 
Zongorán kísérte: Bódor Eszter.

A Furulya Kamarát Nagy Éva, a 
zongora kíséretet Madár Csabáné 
tanárnők tanították be. Ezt követő-
en Sopronyi Boglárka zongorázott, 
felkészítő tanár: Madár Csabáné

Garibaldi-nótákat hallhatott ez-
után a közönség a Furulya Kamará-
tól, melyet citerán Miszkuly Gyön-
gyi és Szőke Áron kísért. Közre-
működött a felsős énekkar néhány 
tagja. Felkészítő tanár: Nagy Éva 
és Ladikné Szabó Csilla tanárnők. 
Ismét zongoramuzsika következett 
Bódor Eszter előadásában Bartók 
Béla: Bucsumi Tánc-a hangzott el. 
Ennek a betanításában is Madár 
Csabáné tanárnő jeleskedett.

A zeneiskolásaink műsorának 
zárásaképpen ’48-as dalokat hall-
hatunk Szabó Gábor tanár úr szol-
fézsos és népi énekes tanítványai-
nak részvételével. Citerán kísért 
Ladikné Szabó Csilla, és Szabó 
Gábor. Az idén rendhagyó módon 
az alsó tagozatos diákok készültek 
felidézni a forradalom és szabad-
ságharc eseményeit és az azt kö-
vető időket. 

A műsort összeállította Turán 
Zsuzsa és Pásztor Angelika tanár-
nő. Munkájukat Békési Attila és 
Jeszenszki Zoltán technikus segí-
tette.

A Szózat eléneklése után az 
ünnepség résztvevői átsétáltak a 
Kossuth-kertben tartott koszorúzá-
si ünnepségre.

Versíró pályázat
Iskolánk Humán Szakmai Kö-

zössége versíró pályázatot hirdet  
Mondd el versben! címmel.

A pályázók köre: 5–8. évfo-
lyamos diákok.

Nevezési feltételek: 
–  csak saját költeménnyel pá-

lyázhatsz
– több művel is pályázhatsz
–  tetszőleges versforma és ter-

jedelem

A versek témái, melyek közül 
szabadon választhattok: 
– tavasz, – diákélet, – szerelem

Az elkészült pályaműveket 
magyartanárotoknál adhatjátok le 
2011. április 4-ig!

Eredményhirdetés: 2011. áp-
rilis 11-én, a Magyar költészet 
napján. A beérkező versek közül 
a három legjobb mű kerül díja-
zásra, valamint megjelenik az is-
kolai tablón, honlapon és a városi 
újságban.

Ragadj tollat, verselj nekünk!
A Szervezők 

Színház
Iskolánk 94 tanulója bérletes 

előadás keretében nézte meg a 
Móricz Zsigmond Színház szí-
nészeinek előadásában  a nagysi-
kerű  Aranycsapat című darabot, 
mely a legendás magyar foci-
csapatról és koráról ad ízelítőt a 
szerelem, foci, Rock ’n’ Roll han-
gulatában. Nagyszerű élményben 
volt részük.

A szervezést dr. Horváthné 
Csinga Erzsébet tanárnőnek kö-
szönhetik tanulóink.

Bemutató tanítás
TÁMOP-os pályázat keretében 

bemutató tanítást tartottak peda-
gógusaink a kistérségi iskolák 
tanárainak. Színvonalas oktatást, 
új módszerek tárházát láthattuk 
Hargitai Gertrúd és Mező Sán-
dorné tanárnők 5. évfolyam né-
met nyelvű, Fejes Anikó és Sas 
Józsefné tanárnők 6., 7. évfo-
lyam angol nyelvi  óráján. A 7. 
évfolyam matematika tudásáról 
adhatott számot Ferkóné Molnár 
Erika tanárnő vezetésével.

Hírek az iskola életéből

Tánc a forradalom emlékére

Az alsó tagozatosok ünnepi műsora

A Polgármesteri Hivatal koszorúz

Megjelent a balkányi énekduó első kislemeze
Nem minden lány címmel 

megjelent a tehetséges 
balkányi énekduó, 
a KrisztAlex első 
kislemeze. 

Az együttes 2010. 
március 19-én (szom-
baton) 14 órától a 
nyíregyházi Korzó 
1. emeleti színpadán 
tartott lemezbemuta-
tó koncertet. Délelőtt 
10.15-kor lépett fel 
egy szintén balkányi 
„színeket” képviselő 
lánycsapat a TINI 2.

MIT KELL TUDNI 
A KRISZT ALEX 

FORMÁCIÓRÓL?
A KrisztAlex 

együttes 2007 nyarán 
alakult, és az évek 

során számos alkalommal adtak 
műsort zenei és egyéb kulturális 

rendezvényeken, de még a ro-
mániai és szlovákiai fellépések 

sem maradhatnak ki a 
sorból. Elnevezésüket 
nem nehéz kitalálni, a 
Kriszta (Győri Krisz-
tina) és Alex (Varga 
Sándor) nevek egye-
süléséből jött létre. 
Főként Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében 
népszerűek, Debre-
cenben, Nyíregyházán 
és környékén. 

2011 elején jelen-
tették meg első anya-
gukat, amely a Nem 
minden lány címet 
viseli, és 7 bulizós, 
trendi hangszerelésű, 
dallamos dalt tartal-
maz, amelyek a zene-
kar weboldaláról le is 
tölthetőek.

Köszönet az
1 százalékért!

A Balkányi „ Esély az akác-
lombok alatt” Egyesület köszönetét 
fejezi ki mindazon személyeknek, 
akik az elmúlt évben adójuk 1%-át  
az egyesület javára ajánlották fel.

Az 1%-ból befolyt összeget a 

Béke-telepi iskola hátrányos hely-
zetű tanulóinak támogatására, va-
lamint esélyegyenlőségük biztosí-
tására használtuk fel. Tisztelettel 
kérjük kedves támogatóinkat, hogy 
ha tehetik, továbbra is támogassák 
egyesületünket személyi jövede-
lemadójuk 1%-val. Az egyesület 
adószáma: 18810062-1-15.

Köszönettel: 
az egyesület vezetősége
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A SZVOK-ban március 03-án lezajlott Benedek 
Elek területi olvasási versenyen díjazott tanu-
lóink: Kovács Fanni (4. a) első helyezés, Tóth Vivien (3. 
a) harmadik helyezés, Sopronyi Boglárka (4. c) különdíj
Oklevél és könyvjutalomban részesültek. 
A felkészítő tanító nénik: Turán Zsuzsa, Pásztor István-
né, Tóth Jánosné. Gratulálunk a sikerhez, és köszönjük a 
felkészítő pedagógusok munkáját. 

Dudás Dóra 4. a osztályos tanuló Vásáros-
naményban a Zrínyi Ilona matematikaverseny 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fordulóján a 
megye 300 legjobb 4. osztályos kis matemati-
kusa között XIV. helyezést ért el. Tudását érté-
kes könyvvel és oklevéllel ismerték el.
Felkészítő tanára: Brátán Györgyné.

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont tanulói 2011. február 25-én 
farsangi mulatságon vettek részt, 
amely az iskolai együttlétnek az 
egyik legvidámabb ünnepe. A far-
sangi ünnepek a tél temetését, a 
tavasz közeledtét jelzik, s szám-
talan hagyomány kötődik ehhez 
az időszakhoz. A felső tagozatos 
tanulók farsangja az egybegyűltek 
köszöntésével, a zsűri bemutatásá-
val kezdődött, majd az osztályok 

mutatták meg jelmezeiket mese-
figurák témakörben. A bemutatók 
után, míg a zsűri tanácskozott, tél-
búcsúztatás következett zenével. 
Eredményhírdetés követően tánc, 
karaoke és tombolasorsolás színe-
sítette a délutánt.
Helyezettek:
I. helyezett 6. b II. helyezett 5. a
III. helyezett 8. b IV. helyezett 8. d
V. helyezett 5. c

Ladikné Szabó Csilla DÖK vezető

Kétszáz esztendeje, 1810 
novemberében született a 

magyar nemzeti opera meg-
teremtője és a Himnusz ze-
neköltője, Erkel Ferenc. 

Ez alkalomból 2011. február 
25-én a Vivace kamarazenekar köz-
reműködésével filharmóniai hang-
versenyt hallhattak a SZVOK és a 
Béke-telepi iskola diákjai „Erkel 
és a nemzeti romantika” címmel. 
A hangversenyen részleteket hall-
hattak Erkel Ferenc két leghíresebb 
operájából, a Hunyadi Lászlóból és 
a Bánk bánból.

2011. március 18-án a Szabolcs 
Vezér Oktatási Központ és a Váro-
si Könyvtár által szervezett Erkel 
vetélkedőn 8 csapat mérte össze 

tudását. A délután folyamán fel-
csendültek Erkel Ferenc leghíresebb 
műveiből részletek, és feladatokon 
keresztül emlékeztünk életének fon-
tosabb állomásaira.
EREDMÉNYEK:
I. helyezett

Magyar Bettina, Molnár Krisztián, 
Hanzel Kitti (Béke-telepi iskola) 

II. helyezett
Nagy Melinda, Győri Tímea, Juhász 
Anett(Béke-telepi iskola) 

III. helyezett
Balla Judit, Kerezsi Vivien, Radványi 
Andrea (SZVOK)

Felkészítő tanárok:
Miterkóné Kónya Margit 
(Béke-telepi iskola)
Kurta László (Béke-telepi iskola)
Ladikné Szabó Csilla (SZVOK)
Ladikné Szabó Csilla zenetanár

Korcsoportjukban első helye-
zést ért el a balkányi Pitypalatty 
Néptánc Együttes a 2011. február 
19-én, Kisvárdán megrendezésre 
kerülő I. Nemzetközi Néptánc és 
Világtánc Fesztiválon. 

A táncosok harmadik, negyedik 
osztályos tanulók, és a N.A.P.-Fény 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény keretein belül tanulják a ma-
gyar néptáncot a Szabolcs Vezér 

Oktatási Központban. A hagyo-
mányteremtő szándékkal létrejött 
rendezvény, a táncszínházi kate-
gória mellett az autentikus táncok 
vonalát is megőrizte. Ez utóbbiban 
lehettek eredményesek gyerekeink 
is, akikre nagyon büszke felkészítő 
tanáruk: Marinka Tibor.

Gratulálunk a kis mezítlábas 
táncosoknak, s köszönjük szépen a 
tanár úr lelkiismeretes munkáját.

Köszönet
A SZVOK tanuló ifjúsá-

ga nevében köszönjük 
Nagy János úrnak, Fe-
jes Anikó és Papp Anna 
tanárnőknek az iskolai 
könyvtárnak ajándékozott 
könyveket.

Továbbra is szívesen fogad-
juk könyv, CD, DVD adomá-
nyaikat az iskolai könyvtárban. 
Ha gondot okoz a beszállítás, 
házhoz megyünk érte, csak je-
lezze ajándékozási szándékát az 
iskola portáján.

„Egy gyermek egyedül a 
könyvével valahol bent a lélek 
titkos szobáiban saját képeket 
alkot, amelyek minden mást fe-
lülmúlnak. Ezekre a képekre az 
embereknek szüksége van. Azon 
a napon, amikor a gyerekek fan-
táziája többé már nem tudja 
megalkotni őket, azon a napon 
az emberiség szegény lesz. Min-
den nagy dolog, ami a világban 
történt, először egy ember fantá-
ziájában történt, és hogy a hol-
nap világa hogyan fog kinézni, 
nagyrészt annak a képzelőerő-
nek a mértékétől függ, amit azok 
birtokolnak, akik éppen most ta-
nulnak meg olvasni. Ezért van 
szüksége a gyerekeknek köny-
vekre.” (Astrid Lindgren)

Papp Anna isk. könyvtáros
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Anett(Béke-telepi iskola) 

III. helyezett
Balla Judit, Kerezsi Vivien, Radványi 
Andrea (SZVOK)

Felkészítő tanárok:
Miterkóné Kónya Margit 
(Béke-telepi iskola)
Kurta László (Béke-telepi iskola)
Ladikné Szabó Csilla (SZVOK)
Ladikné Szabó Csilla zenetanár

Korcsoportjukban első helye-
zést ért el a balkányi Pitypalatty 
Néptánc Együttes a 2011. február 
19-én, Kisvárdán megrendezésre 
kerülő I. Nemzetközi Néptánc és 
Világtánc Fesztiválon. 

A táncosok harmadik, negyedik 
osztályos tanulók, és a N.A.P.-Fény 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény keretein belül tanulják a ma-
gyar néptáncot a Szabolcs Vezér 

Oktatási Központban. A hagyo-
mányteremtő szándékkal létrejött 
rendezvény, a táncszínházi kate-
gória mellett az autentikus táncok 
vonalát is megőrizte. Ez utóbbiban 
lehettek eredményesek gyerekeink 
is, akikre nagyon büszke felkészítő 
tanáruk: Marinka Tibor.

Gratulálunk a kis mezítlábas 
táncosoknak, s köszönjük szépen a 
tanár úr lelkiismeretes munkáját.

Köszönet
A SZVOK tanuló ifjúsá-

ga nevében köszönjük 
Nagy János úrnak, Fe-
jes Anikó és Papp Anna 
tanárnőknek az iskolai 
könyvtárnak ajándékozott 
könyveket.

Továbbra is szívesen fogad-
juk könyv, CD, DVD adomá-
nyaikat az iskolai könyvtárban. 
Ha gondot okoz a beszállítás, 
házhoz megyünk érte, csak je-
lezze ajándékozási szándékát az 
iskola portáján.

„Egy gyermek egyedül a 
könyvével valahol bent a lélek 
titkos szobáiban saját képeket 
alkot, amelyek minden mást fe-
lülmúlnak. Ezekre a képekre az 
embereknek szüksége van. Azon 
a napon, amikor a gyerekek fan-
táziája többé már nem tudja 
megalkotni őket, azon a napon 
az emberiség szegény lesz. Min-
den nagy dolog, ami a világban 
történt, először egy ember fantá-
ziájában történt, és hogy a hol-
nap világa hogyan fog kinézni, 
nagyrészt annak a képzelőerő-
nek a mértékétől függ, amit azok 
birtokolnak, akik éppen most ta-
nulnak meg olvasni. Ezért van 
szüksége a gyerekeknek köny-
vekre.” (Astrid Lindgren)

Papp Anna isk. könyvtáros
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1848. március 15.
Hazánk forradalmi esemé-

nyeire ösztönzőleg hatott 
a pozsonyi országgyűlésen 
elhangzott Kossuth beszéd. 
A párizsi forradalom annyi-
ra felbátorította az ország-
gyűlés alsó tábláját, hogy 
elfogadták az ellenzék indít-
ványát.

Támogatták a kötelező örökvált-
ságot, a közteherviselést és a fele-
lős magyar kormány létrehozása 
mellett az alkotmányt a birodalom 
örökös tartományai számára is. 
Március 13.-án Bécsben fegyveres 
felkelés tört ki. Két nappal később 
Kossuth Bécsbe indult, hogy V. 
Ferdinánd elé terjessze a magyar 
országgyűlés küldöttségével a kö-
veteléseinket. 

A sokat emlegetett 12 pont már 
március 11.-én készen volt. Szöve-
gét Irinyi József fogalmazta meg. 
A gyülekező radikálisok aláírás-
gyűjtéssel akarták programjukhoz 
támogatókat találni. A József napi 
országos vásárra (március 19.) 
bankettot hirdettek. Azonban a 
terveikbe a történelem beleszólt. 
A bécsi forradalom híre március 
14.-én érkezett meg Pestre. Így 
már másnap, nem várva meg a 
19.-ét, a közeli egyetemekre vo-
nultak. Az események szervezői a 
radikális ifjak egy csoportja volt 
(Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi 
János, Vajda János, Jókai Mór, Vi-
dats János, Bulyovszky Gyula). A 
menetükhöz csatlakoztak az orvosi 
kar, a mérnök- és jogászkar hall-
gatói. A Landerer és Heckenast 
nyomdában követelték a 12 pont 
és a nemzeti dal kinyomtatását, 
melyeket az Irinyi által a nép ne-
vében lefoglalt sajtón nyomtattak 
ki. Minden bizonnyal nagy nyomás 
nehezedhetett a nyomda tulajdono-
saira, hiszen e kiforratlan helyzet-
ben az uralkodó ház elleni tevé-
kenység az, mikor engedélyezik a 
nyomdák használatát az ifjaknak. 

Vajon elgondolkodhattak-e azon, 
hogy mi történhet, ha esetleg győz 
a forradalom, és mi,ha elbukik. 
Tudatosan vagy nem tudatosan 
bebiztosították magukat mindkét 
esetre. Megsúgták Irinyinek, hogy 
foglalja le a sajtót a nép nevében. 
Így, ha győz a forradalom, akkor 
ők azok, akik kinyomtatták a nem-
zeti dalt és a 12 pontot, ha pedig 
bukik a forradalom, akkor ők lesz-
nek azok, akiknek a forradalmi 
ifjúság engedély nélkül használta 
a nyomdagépeiket. Délután a tö-
meg a Nemzeti Múzeum előtt meg-
hallgatta a 12 pontot és a Nemzeti 
Dalt. A pesti városházán az ifjak 
aláíratták a követeléseiket. A váro-

si tanács vezetőire bizonyára nagy 
nyomásként nehezedett az a 10 
ezres tömeg is, amely megjelent 
a városháza előtt. Innen a tömeg 
a helytartótanács elé vonult Budá-
ra. Követelték Táncsics szabadon 
bocsátását. A helytartótanács min-
denbe beleegyezett. A nap ünnepi 
befejezése volt a Nemzeti Szín-
házban Katona József Bánk Bánjá-
nak díszelőadása. Széchenyi így írt 
naplójába e napokról: „Barátom, 
csudákat éltünk. Nemzeti sorsunk 
hajszálon függött.” 

Március 17.-én kinevezték Ma-
gyarország első felelős miniszter-
elnökévé gróf Batthyány Lajost. 
A kormány 2 hét alatt 31 törvényt 
alkotott, melyeket a király április 
11.-én jóváhagyott. (áprilisi törvé-
nyek) E törvények voltak azok, me-
lyek hazánk életének szinte minden 
területét megváltoztatták. Jelentő-
ségben sokan az államalapítással 
együtt szokták említeni. Európá-
ban a leghaladóbbnak mondható 
a magyar jobbágyfelszabadítás, 
mindezek ellenére, voltak lázon-
gások is. A szabadságból nem min-
denki részesült azonosképpen. A 
jobbágy ingyen jutott ahhoz a föld-
tulajdonhoz, amelyet éppen bérelt. 
A zsellérek azonban a megélhetést 
biztosító föld nélkül szabadultak 
fel. A földdel felszabadított job-
bágyok az összjobbágyság 45%-át 
tették ki. 45% volt a föld nélkül, 
de házzal felszabadított jobbágyok 
aránya (házas zsellér). 10%-uk pe-
dig nincstelenül, föld és ház nélkül 
lett felszabadítva. 

Molnár Zoltán

Folytatás a 2. oldalról.

Csak akkor, csak is akkor va-
gyunk méltóak az ünneplésre, ha 
példájuk jár előttünk. 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Beszédemet a korán elhunyt 

barátját mindhalálig sirató Arany 
János szavaival kezdtem, s most 
vele fejezem be. Mondanivalójá-
nak különös aktualitása van, egy-
szersmind zsinórmértékül is szol-
gál számunkra. „A régi panasz” 
versének sorai:

„Mennyi szájhős! Mennyi lárma!
S egyre süllyedt a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen a hazát”.

Adja meg az Isten, hogy a hét-
köznapi munkálkodásainkkal, tet-
teinkkel, embertársaink iránti tisz-
telettel és szolidaritással tudjuk jól 
és bölcsen szeretni a hazát. 

Ehhez adjon a jó Isten mindenki-
nek hitet, erőt és jó egészséget!

Az ünnepi beszédet követő mű-
sor nyitányaként a Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ zeneiskolásainak 
előadását jelentette be Solymosi 
Éva. Elsőként a Furulya Kama-
ra előadásában Fisher: Induló-ját. 
Zongorán kísérte: Bódor Eszter.

A Furulya Kamarát Nagy Éva, a 
zongora kíséretet Madár Csabáné 
tanárnők tanították be. Ezt követő-
en Sopronyi Boglárka zongorázott, 
felkészítő tanár: Madár Csabáné

Garibaldi-nótákat hallhatott ez-
után a közönség a Furulya Kamará-
tól, melyet citerán Miszkuly Gyön-
gyi és Szőke Áron kísért. Közre-
működött a felsős énekkar néhány 
tagja. Felkészítő tanár: Nagy Éva 
és Ladikné Szabó Csilla tanárnők. 
Ismét zongoramuzsika következett 
Bódor Eszter előadásában Bartók 
Béla: Bucsumi Tánc-a hangzott el. 
Ennek a betanításában is Madár 
Csabáné tanárnő jeleskedett.

A zeneiskolásaink műsorának 
zárásaképpen ’48-as dalokat hall-
hatunk Szabó Gábor tanár úr szol-
fézsos és népi énekes tanítványai-
nak részvételével. Citerán kísért 
Ladikné Szabó Csilla, és Szabó 
Gábor. Az idén rendhagyó módon 
az alsó tagozatos diákok készültek 
felidézni a forradalom és szabad-
ságharc eseményeit és az azt kö-
vető időket. 

A műsort összeállította Turán 
Zsuzsa és Pásztor Angelika tanár-
nő. Munkájukat Békési Attila és 
Jeszenszki Zoltán technikus segí-
tette.

A Szózat eléneklése után az 
ünnepség résztvevői átsétáltak a 
Kossuth-kertben tartott koszorúzá-
si ünnepségre.

Versíró pályázat
Iskolánk Humán Szakmai Kö-

zössége versíró pályázatot hirdet  
Mondd el versben! címmel.

A pályázók köre: 5–8. évfo-
lyamos diákok.

Nevezési feltételek: 
–  csak saját költeménnyel pá-

lyázhatsz
– több művel is pályázhatsz
–  tetszőleges versforma és ter-

jedelem

A versek témái, melyek közül 
szabadon választhattok: 
– tavasz, – diákélet, – szerelem

Az elkészült pályaműveket 
magyartanárotoknál adhatjátok le 
2011. április 4-ig!

Eredményhirdetés: 2011. áp-
rilis 11-én, a Magyar költészet 
napján. A beérkező versek közül 
a három legjobb mű kerül díja-
zásra, valamint megjelenik az is-
kolai tablón, honlapon és a városi 
újságban.

Ragadj tollat, verselj nekünk!
A Szervezők 

Színház
Iskolánk 94 tanulója bérletes 

előadás keretében nézte meg a 
Móricz Zsigmond Színház szí-
nészeinek előadásában  a nagysi-
kerű  Aranycsapat című darabot, 
mely a legendás magyar foci-
csapatról és koráról ad ízelítőt a 
szerelem, foci, Rock ’n’ Roll han-
gulatában. Nagyszerű élményben 
volt részük.

A szervezést dr. Horváthné 
Csinga Erzsébet tanárnőnek kö-
szönhetik tanulóink.

Bemutató tanítás
TÁMOP-os pályázat keretében 

bemutató tanítást tartottak peda-
gógusaink a kistérségi iskolák 
tanárainak. Színvonalas oktatást, 
új módszerek tárházát láthattuk 
Hargitai Gertrúd és Mező Sán-
dorné tanárnők 5. évfolyam né-
met nyelvű, Fejes Anikó és Sas 
Józsefné tanárnők 6., 7. évfo-
lyam angol nyelvi  óráján. A 7. 
évfolyam matematika tudásáról 
adhatott számot Ferkóné Molnár 
Erika tanárnő vezetésével.

Hírek az iskola életéből

Tánc a forradalom emlékére

Az alsó tagozatosok ünnepi műsora

A Polgármesteri Hivatal koszorúz

Megjelent a balkányi énekduó első kislemeze
Nem minden lány címmel 

megjelent a tehetséges 
balkányi énekduó, 
a KrisztAlex első 
kislemeze. 

Az együttes 2010. 
március 19-én (szom-
baton) 14 órától a 
nyíregyházi Korzó 
1. emeleti színpadán 
tartott lemezbemuta-
tó koncertet. Délelőtt 
10.15-kor lépett fel 
egy szintén balkányi 
„színeket” képviselő 
lánycsapat a TINI 2.

MIT KELL TUDNI 
A KRISZT ALEX 

FORMÁCIÓRÓL?
A KrisztAlex 

együttes 2007 nyarán 
alakult, és az évek 

során számos alkalommal adtak 
műsort zenei és egyéb kulturális 

rendezvényeken, de még a ro-
mániai és szlovákiai fellépések 

sem maradhatnak ki a 
sorból. Elnevezésüket 
nem nehéz kitalálni, a 
Kriszta (Győri Krisz-
tina) és Alex (Varga 
Sándor) nevek egye-
süléséből jött létre. 
Főként Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében 
népszerűek, Debre-
cenben, Nyíregyházán 
és környékén. 

2011 elején jelen-
tették meg első anya-
gukat, amely a Nem 
minden lány címet 
viseli, és 7 bulizós, 
trendi hangszerelésű, 
dallamos dalt tartal-
maz, amelyek a zene-
kar weboldaláról le is 
tölthetőek.

Köszönet az
1 százalékért!

A Balkányi „ Esély az akác-
lombok alatt” Egyesület köszönetét 
fejezi ki mindazon személyeknek, 
akik az elmúlt évben adójuk 1%-át  
az egyesület javára ajánlották fel.

Az 1%-ból befolyt összeget a 

Béke-telepi iskola hátrányos hely-
zetű tanulóinak támogatására, va-
lamint esélyegyenlőségük biztosí-
tására használtuk fel. Tisztelettel 
kérjük kedves támogatóinkat, hogy 
ha tehetik, továbbra is támogassák 
egyesületünket személyi jövede-
lemadójuk 1%-val. Az egyesület 
adószáma: 18810062-1-15.

Köszönettel: 
az egyesület vezetősége
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Folytatás az 1. oldalról.

A forradalom és szabadságharc 
nyomán elfogadott áprilisi törvé-
nyek utat nyitottak az egyenlő, 
arányos közteherviselés elvének 
érvényesítéséhez, az úrbériség és 
még számos évszázados nemesi 
előjog eltörléséhez, azaz – mai 
szóhasználattal élve – alapvető 
alkotmányos változásokat hoztak 
Magyarország életében. 

Reményeink szerint újra beszél-
hetünk áprilisi törvényekről, al-
kotmányozásról, mert a következő 
hetek feladata, hogy megalkossuk 
magyar hazánk első demokratikus 
népképviseleti szerv által jóváha-
gyott törvényét. 

A mi nemzedékünk sikere le-
het, hogy 20 évvel a rendszer-
váltás után új fejezetet nyithatunk 
Magyarország történetében. Mi 
magunk, szabadon és függetlenül. 
A mi nemzedékünk sikere lehet, 
hogy visszaadjuk az országnak az 
önrendelkezés szabadságát, hogy 
megszabadítjuk az országot a nyo-
masztó terhektől és a kiszolgálta-
tottságtól. 

Az események, amelyekre most 
emlékezünk, arra is irányítják fi-
gyelmünket, hogy nincs remény-
telen helyzet és minden rontó 
együttes körülmény ellenére van 
remény. Ehhez azonban olyan hit 
és elszántság szükségeltetik, ami-
vel a szabadságharc neves és név-
telen hősei rendelkeztek. 

Mert Pest-Buda elfoglalásakor 
a Honvédelmi Bizottmány Deb-
recenbe költözésekor ki gondolta 
volna a tavaszi hadjárat dicső tet-
teit, és hogy az aradi vár szomo-
rú október 6-ai hajnala után lesz 

kiegyezés, elindul az Európát is 
ámulatba ejtő gazdasági, társadal-
mi fejlődés, mely a földrész élvo-
nalába repíti Magyarországot.

Mindezek bekövetkeztek, mert a 
nemzett hitt és hordozta keresztjét. 

„Az égtől várt csak megváltó 
csodát:

S Te megjelentél, 
testté lett vágyunk,

Kivívtad a nép igazát, jogát!
Te izentél – így mondta azt a dal,
És követett reménnyel a magyar!

Így írt Kossuthról Ady Endre és 
ma is időszerűek és követendőek 
Kossuth szavai. 

A forradalom és szabadságharc 
nagy tanulsága: csak magunkra 
számíthatunk, de kell, hogy ma-
gunkra számítsunk. Mindazokért, 

amiért a szabadság hősei küzdöt-
tek, még ma is küzdhetünk, ez 
pedig Magyarország függetlensé-
ge, olyan ország megteremtése, 
amely minden tekintetben szabad. 
Olyan haza megteremtése, ahol 
elsőrendű, mi több, természetes 
a köz érdeke. Küzdhetünk a nem-
zet szabadságáért, a nemzet sorsá-
nak jobbrafordulásáért, mert egy 
adósságcsapdába sodort ország ki 
van szolgáltatva a pénztőkének. 
Ma nem hadsereg tör ránk kelet-
ről, miként azt tették 1849-ben, és 
1956-ban, hanem a karvalytőke. 
Láthatjuk nap mint nap, hogy tra-
dicionális közösségeink – a család, 
az egyház – elleni támadásokat, az 
összetartozás szálait nem csak kí-
vülről,  hanem belül is tépdesik. 

Az előttünk álló feladatok közös-
ségi összefogást, elszántságok, szí-

vós munkát kívánnak. Számunkra 
nehézséget az örökölt adósság, a 
sikert a talpra állás jelentheti, mert 
ellenkező esetben Tompa Mihály 
szavaival élve „mint oldott kéve, 
széthull nemzetünk...”

Tisztelt ünneplő közösség!
Lázár Vilmos a vesztőhelyen 

utolsó szavaként a következőket 
mondta:

„Ki tehet arról, hogy ilyen a 
magyar sorsa? Krisztus keresztje 
tövében érett apostollá az apos-
tolok lelke, és a bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar 
lelkeknek”.

Sokat mondó, de egyben buz-
dító szavak ezek a jövő nemzedé-
keinek. 

Nemzeti ünnepünk üzenete ép-
pen az, hogy nemzetünk e nehéz 
helyzetében, melyért oly sokat tet-
tek a közelmúlt belső hatalmassá-
gai, erőinket megsokszorozva, hit-
tel és reménnyel nézünk a jövőbe. 

Eljött az idő, hogy példát merít-
sünk nem csak Lázár Vilmos, de a 
branyiszkói hágón átkelő Guyon 
Richard, a nászágyról a fiatal fe-
leségét hátrahagyva egyenesen a 
kápolnai csatába siető, szintén ara-
di vértanú, Dessewffy Arisztid, a 
Komáromot hősiesen védő Klapka 
György, az Erdélyt visszafoglaló 
Bem József, a szabadságharc utol-
só csatáját a Nyergestetőn 1849. 
augusztus 1. napján megvívó Gál 
Sándor és Tuzson János derék hu-
szárai hitéből. 

Mert ők életüket adták e hazáért. 
Nekünk kevesebbet kell tennünk, 
kétkezünk munkáját, építő gondo-
latainkat, tetteinket kell a szorgos 
napokban a köz javára felajánlani.

Folytatás a 3. oldalon.

’48 üzenete a mának, a holnapnak

Garibaldi-nóták a Furulya Kamarától

’48-as dalok citerakísérettel

Kivételek a 
mozgáskorlá-
tozottak támo-
gatásában

A Balkányi Beszélő feb-
ruári számában kö-

zöltük, hogy milyen ked-
vezmények illetik meg a 
mozgáskorlátozottakat. 
Hely hiány miatt kimaradt 
néhány fontos dolog, eze-
ket ezuttal pótoljuk.

Kimaradt egyebek között, 
hogy a rendelet hatálya nem 
terjed ki azokra a súlyos moz-
gáskorlátozott személyekre,

a)  akik tartós bentlakásos in-
tézményben ellátásban ré-
szesülnek, kivéve a moz-
gásfogyatékosok rehabili-
tációs intézményében élő 
súlyos mozgáskorlátozott 
személyeket,

b)  életvitelszerűen ágyhoz 
kötött fekvőbetegek, ha 
szállításuk csak mentőjár-
művel biztosítható,

A mozgáskorlátozott a jogo-
sulatlanul igénybe vett támoga-
tás visszafizetésére kötelezhető, 
és 5 évig közlekedési kedvez-
ményben nem részesíthető!

Lomtalanítás 
május 25-én

A Nyír-Flop Kft. május 25-én 
végzi Balkány területén a lomta-
lanítást. Azt kérik  a lakosságtól: 
az elszállítandó hulladékot úgy he-
lyezzék el a közterületen, hogy  a 
jármű- és gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a begyűjtő szállító-
eszköz által jól megközelíthető le-
gyen, s ne járjon baleset, vagy kár-
okozás veszélyének előidézésével. 

Felhívják a figyelmet: tilos ve-
szélyes hulladékot a lomok közé 
kirakni, mivel az sok esetben nem 
azonosítható, és a csomagoló anya-
gok sérülése miatt mind a környe-
zetre, mind az emberi egészségre 
megnövekedett kockázatot jelent. 

Veszélyes hulladéknak számít az 
akkumulátor, a szárazelem, a fes-
tékes göngyölegek, a növényvédő 
szerek és azok csomagolása, hasz-
nált hűtőberendezések, veszélyes 
összetevőjű tisztítószerek, gyógy-
szerek, elektronikai cikkek, hasz-
nált étolaj, olajos flakon, fáradt 
olaj, fénycső, leselejtezett számító-
gép, pala, autógumi, stb. 

Ebben az évben is kérjük támogatásukat
Az Oktatásért Alapítvány Ku-

ratóriuma köszönetét fejezi ki 
minden magánszemélynek, aki az 
elmúlt évben személyi jövedelem-

adójának 1 százalékával az alapít-
ványt támogatta. Tisztelettel kér-
jük, hogy továbbra is támogassák 
az alapítványt személyi jövedelem-

adójuk 1 százalékával. Az Alapít-
vány adószáma: 18792296–1–15

Tisztelettel: Maduráné Bíró 
Ágnes a kuratórium elnöke

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 

Tandíjmentes nappali és esti rendszerű 
szakképzés Nyíregyházán és Nagykállóban

A 2011/2012-es tanév képzési kínálata:

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

10. évfolyam elvégzése után 
(bármely iskolatípusból) 
2 éves képzések:
●  Számítógép-szerelő, -karbantartó
●  Irodai asszisztens
●  Bolti eladó
●  Karosszérialakatos
●  Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
●  Gazda, Kertész

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

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

●  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)

Karosszérialakatos tanulók gyakorlat közben  Rendszerinformatikus gyakorlati vizsga
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’48 üzenete a mának, a holnapnak
Március 15-ei ünnepség a József Attila Művelődési Házban

Erkel-vetélkedő

Kezdődhet a maszkabál

4. oldal ▲

4. oldal ▲

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 163. 

évfordulójának megünneplé-
sére gyűltek össze március 
15-én délelőtt a József Attila 
Művelődési Házban a balká-
nyiak. Farkasné Solymosi 
Éva köszöntötte a megjelen-
teket ezekkel a szavakkal: 

„Minden évszaknak vannak ün-
nepei. A mai ünnep már a tavaszé. 
Minden tavasz az új élet ígéretét 
hozza. A természet újjászületését. 
De az ember számára valami mást 
is: új reményt. Annak a reményét, 
hogy valami szebb jön. Valami 
megváltozik... Minden ünnepnek 
vannak színei. A mai ünnepé: a 
piros – fehér – zöld. Jelképe a ko-
kárda”. 

A Himnusz eléneklése után fel-
kérte Kozma Péter országgyűlési 
képviselőt ünnepi beszéde meg-
tartására.

„Szeresd hazádat... 
Oh, a honszerelem
Most lehet őszinte, 
igaz, önzéstelen.
Ne is tőle kívánd, 
amit ő nem adhat:

Magadban keressed 
az édes jutalmat.

Csillagi nem lesznek, 
fénye díszjelei:

Keresztje elég van, 
de maga viseli”.

Tisztelt Polgármester Úr, Kép-
viselő Úr, Tisztelt Ünneplő Közös-
ség, Kedves Balkányiak!

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján Arany 
János versének soraival köszöntöm 
Önöket, megköszönve Polgármes-
ter Úr szíves meghívását, s hogy 
önökkel együtt ünnepelhetek. 

A mai nap az ünneplésen túl arra 
is alkalmat ad, hogy feltegyük a 
kérdést: a nemzet sorsfordító nap-
jai, melyekre emlékezünk, milyen 
üzenettel szolgálnak a ma és a jö-
vendő nemzedékeinek. 

Mire is jók ünnepeink? Arra, 
hogy újra összegyűlve, számot vet-
ve a múlttal a mában, a jövőbe 
tekintünk. Arra, hogy ismét meg-
tapasztalhatjuk a közösségi össze-
tartozás felemelő érzéseit, hogy 

alkotni, célokat megfogalmazni, 
azokat megvalósítani csakis a kö-
zösség erejébe kapaszkodva lehet.  
Mert e történelmi napokba sűrűsö-
dik be a kollektív emlékezet, mind-
az, ami előtte a történelem folya-
mata volt. 

S ha múlnak is ezek a napok, 
mégis ott állnak előttünk igazodá-
si pontként, melyhez mérve hatá-
rozhatjuk meg teendőink erkölcsi 
magasságát a magyar történelem 
egén. Amikor a forradalom és sza-
badságharc eseményeit felidézzük, 
nem haszontalan, ha keressük azo-
kat a fogódzókat, amelyek a mai 
nemzedékhez kötik azokat a mon-
danivalókat, amelyek ma is idősze-
rűek számunkra.

Ezek is az ünnep jellemzői.
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
„Szeressed hazádat...” – szó-

lít fel bennünket Arany János. Ez 
az érzés éltette 163 éve a magyar 
nemzedéket, azokat, akik más-más 
korban, de tenni igyekeztek a ho-
nért, akik kitartásukkal és min-
dennapi munkálkodással kiálltak a 
nemzetért. 

A mai napon a nemzet, a magyar 
nemzet születésére emlékezünk. 

A forradalom polgárai fejlődést 
megalapozó célkitűzései, a törvény 
előtti egyenlőség, a sajtó- és véle-
ményszabadság olyan vívmányok, 
amelyek mai államberendezkedé-
sünk alapfeltételei is. 

Folytatás a 2. oldalon.

Első lett a Pittypalatty

5. oldal ▲

Az első kislemez

6. oldal ▲

„Semmilyen költemény nem ké-
pes olyan finoman beszélni a 
szívhez, mint a mese.”

(Herder)

A SZVOK-ban már hagyomány, 
hogy az alsó tagozatos munkakö-
zösség szervezésében évente kör-
zeti  Benedek Elek hangos olvasási 
versenyt rendezünk.

Idén március 3-ára hívtuk körze-
tünk 3., 4. évfolyamos diákjait.

Ebben az évben Geszteréd, 
Nyírmihálydi, Nagykálló, Biri és 
Balkány iskolái 19 tanulója ver-
sengett.

A verseny 14 h-tól kezdődött. 
A versenyző gyerekeket és az 
őket felkészítő pedagógusokat, 
étellel-itallal, apró ajándékokkal 
vártuk.

Szabó Gusztáv igazgató úr és 
Sajtosné Zemanek Erika ig. helyet-
tes nő köszöntő és bíztató szavai 
után, kezdetét vette a megméret-
tetés. A két zsűri elnöke Ladányi 
Miklósné és Gyeskó Jánosné a 
zsűritagokkal egyetértésben hozták 
meg a végső döntést, kik bizonyul-
tak a legjobbnak.

Ők ebben az évben a követke-
zők.

3. évfolyam:
I. Tóth Amira (Nagykálló)
II. Felföldi Csenge (Geszteréd)
III. Tóth Vivien (Balkány, SZVOK)
4. évfolyam:
I. Kovács Fanni (Balkány, SZVOK)
II. Cziolta Anna (Geszteréd)
III. Pór Eszter (Biri)
Különdíjban részesült: Sopro-
nyi Boglárka (Balkány, SZVOK)

A díjazott tanulók értékes könyv-
jutalmat és oklevelet kaptak. A 4. 
évfolyam első három helyezett-
je továbbjutott a Kazinczy Ferenc 
megyei hangos olvasási versenyre.
Pásztor Istvánné alsós mk. vezető

A résztvevők egy csoportja
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„Semmilyen költemény nem ké-
pes olyan finoman beszélni a 

A verseny 14 h-tól kezdődött. 
A versenyző gyerekeket és az 

3. évfolyam:
I. Tóth Amira (Nagykálló)

Alsósok az ünnepi 
műsorban

3. oldal ▲

Alsósok az ünnepi
A lap tartalmából:A lap tartalmából:

Elhunyt Arnóth Sándor
Arnóth Sándor, a Fidesz-KDNP 

országgyűlési képviselője, Püs-
pökladány polgármestere március 
17-én halálos kimenetelű balesetet 
szenvedett. Egy – mint azóta ki-
derült –, ittas állapotban lévő au-
tós az autópályán szembe haladva 
a forgalommal, nekihajtott annak 
a gépkocsinak, melyben Arnóth 
Sándor Budapestről hazafelé tar-
tott. Balkány város önkormány-
zata mély együttérzését fejezi ki 
az elhunyt Balkányból származó 
özvegyének és a Balkányban élő 
rokonságának.

2011. ÁPRILIS 15. (péntek) 18:00
József Attila Művelődési Ház

Gulliver utazásai
Színes, magyarul beszélő, ameri-
kai kalandfilm, 85 perc, 2010
Lemuel Gulliver (Jack Black) igazi kis-
ember. Legfőbb ellensége a vekkere, a 
munkahelye, és irodai kollégái. Pedig 
egy nagy New York-i újságnál dolgozik – 
igaz, csak a postázóban. Végül valahogy 
mégis ráveszi elérhetetlennek tűnő 
szerelmét (Amanda Peet), az utazási 
rovat szerkesztőjét, hogy adjon neki egy 
komolyabb munkát, méghozzá hogy a 
Bermuda-háromszögből tudósítsa lap-
ját. Gulliver utazása közben hajótörést 
szenved egy különös törpekirályságban, 
ahol a miniatűr uralkodónak azt hazud-
ja, hogy ő az Egyesült Államok Elnöke. 
Aztán részt vesz a helyiek háborújában 
és békéjében, szerelmi és stratégiai ta-
nácsokat ad nekik – egészen addig míg 
megjelennek az óriások. A klasszikus 
történet feldolgozásának főszerepében 
a mindig vicces Jack Black-et láthatjuk, 
a Spancserek, és a Felkoppintva vígjáté-
kokból már ismert Jason Segel, a bájos 
Emily Blunt, Amanda Peet, és Billy Co-
nolly oldalán. Swift fantáziavilága most 
egy igazán látványos, és humorral teli 
filmen kel életre.

MOZI MOZI MOZI
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