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Birkózás:

Pásztor Richard
aranyat nyert

XV. évfolyam 9. szám l 2011. október

’48 óta ily dicső, ily
dudud nem volt e nép

Diáksportnap a SZVOK-ban

Öt nemzet 220 birkózója esett egymásnak 2011. október. 9-én a IV.
Bergamo tartományi nagydíjon Mozzanica városában. Megyénkből
négy fiatal fiú mutatta meg milyen is a szabolcsi habitus. Városunkat a Farkas László edző által vezetett Balkányi Cellspan SE
reménységei képviselték. A nemzetközi versenyen 30 kilós súlycsoportban Pásztor Richárd állhatott fel csillogó arannyal a nyakában,
S. É.
a dobogó legfelső fokára.

Programunk déli 12 órakor
2011m-es futással indult. Tanulóink korcsoportonként versenyezve
futották le a távot. Az elért eredményeket külön jutalmaztuk korcsoportonként és nemenként.
Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy ősszel és tavasszal
futóversenyt rendezünk diákjainknak. Ezen a pályázati lehetőség
megerősített minket abban, hogy
jó úton kezdtük el és haladunk az
egészséges életmódra való nevelésben.
Programunkat a következő képen állítottuk össze:
●● Déli 12 órakor korcsoportonként
futóversenyt rendeztünk tanulóinknak

Halottak napjára

 futóversenyt követően alsós
A
diákjaink (235 tanuló) évfolyamonként sor-és váltóversenyen
mérte össze ügyességét.
●● Felsős tanulóink labdajátékokban mutathatták meg osztálybajnokság keretében ki a legügyesebb.
A lányoknak korcsoportonként
és osztályonként kosárlabda
meccset szerveztünk; a fiúknak
focit.
●● Az meccseket követően tanár-diák kosárlabda meccsre került
sor, melyet mind diákjaink, mind
diákjaink nagy örömmel fogadtak és játszottak.

Emlékünnepség az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

●●

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Diáksport Szövetségnek
ezt a kezdeményezést és lehetőséget. Reméljük Magyarország
egyre több diákja fog részt venni
ezen rendezvényen az elkövetkező
években.

November 2-a a Halottak napja. Ilyenkor aki csak tud, kimegy a temetőbe, hogy
emlékezzen halottaira, egy imát mondjon
elhunyt szüleiért, nagyszüleiért, gyerekeiért,
a rokonokért. Mi ezzel a néhány soros versrészlettel emlékezünk:
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
– Dobjuk el a tettető álcát,
Ma ünnep van, ma sírhatunk! Ady Endre

Csarnokavató
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A MEZŐSTAHL MÉRNÖKI
IRODA KFT. az Észak-Alföldi
Operatív Program „Telephelyfejlesztés” c. pályázatának köszönhetően
Balkány Geszterédi út 1. szám
alatt épített fel egy 772 m2 alapterületű, 10 t teherbírású futódaruval
felszerelt prés és hasító üzemet.

(Fotók: Elek Emil)
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Szabolcs Vezér Oktatási
Központ 530 diákja szeptember 30-án 12 órától diáksport napi rendezvényen vett
részt.

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

A projekt összköltsége: 77 335 234 Ft
A támogatás intenzitása: 50%
A nyert támogatás összértéke:
38 667 617 Ft

Aévfordulójáról emlékeztek
z 1956-os forradalom 55.

meg Balkány lakói október
23-án a József Attila Művelődési Házban.

A Himnusz eléneklése után
Solymosy Éva köszöntötte a megjelenteket, köztük Pálosi László
polgármestert, Karóczkai Istvánné
jegyzőasszonyt, dr. Budai Gyula
kormánybiztost, a választókerület
országgyűlési képviselőjét és Benke Miklós balkányi lakost, az egykori pesti srácot.
Az ünnepség a zeneiskola növendékeinek műsorával vette kezdetét, majd Budai Gyula kormánybiztos mondott ünnepi beszédet.
1956. október 23-ra emlékezünk
ma, a magyarság egyik nemzeti
ünnepére a három közül.
Felemelő ez a nap, hiszen a költő, Márai Sándor szavaival élve e
napon „meghasadt az égbolt, mert
egy nép azt mondta: Elég volt.”
Mert a diktatúra sötét évei fellobbantották benne a szabadságvágy
piciny gyertyáit, amelyek azokon
az őszi napokon mindent elsöprő
tűzzé hatalmasodtak. Mert ez az
ország és népe fel tudta emelni a
fejét, hogy szembenézzen hatalmas
zsarnokával, s így egész Európának és a világ elnyomott népeinek
is példát mutatott.
De egyszerre fájdalmas és lesújtó is az emlékezés, hiszen októ-

berre november jött, novemberben
pedig tankok tapostak, és sírtak az
utcák és sírtak az emberek.
Ennek az 55 évvel ezelőtti napnak az emléke összefonódott a szabadságharc megannyi hősével: a
lengyelekkel szolidaritást vállaló
tömegekével, a forradalmi ifjúságéval, a rendszer által elnyomott
parasztokéval és értelmiségiekével, akik felismerve a diktatúra
hazugságait egy jobb élet reményében fogtak fegyvert.
A bizonytalanság napjaiban, a
novemberi ausztrál nyárelőn 10 és
10 000 kilométernyire küzdöttek
hazájuk dicsőségéért a melbourne-i
olimpián. Azokban a vérzivataros
napokban ugyanis, mikor nem működtek a telefonok és a táviratok
sem mindig érték el a címzettet,

sportolóink 9 arany, 10 ezüst és 7
bronzérmet szereztek.
A forradalom emléke és üzenete
számunkra így egyszerre szólhat
Nagy Imréről és Papp Laciról, Maléter Pálról és Kárpáti Rudolfról,
Mindszenty bíborosról. Szólnia
kell azonban mindenekelőtt a pesti
srácokról, akikről az utca ismeretlen szerzője így ír a szabadságharc
napjaiban született költeményében:
„Te pesti srác! Te hősök hőse!
Öntötted drága véredet.
S kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsi bajtárs! Esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága bért!
Mert nem lehet,
hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért.
Te pesti srác!
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz!
Te, kinek élete mindössze
vagy 15 sivár tavasz!
Te, ki azt a drága életet
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön,
nem felejtünk el soha.”

Dr. Budai Gyula

De ugyanígy szólnia kell a megemlékezésnek a forradalmárok
számára életük kockáztatásával
élelmiszert szállító vidékiekről,
városiakról és falusiakról.
Folytatás a 2. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Jó vízre és jó
utakra pályáztunk

Kbalkányi önkormányzat az
ét pályázatot nyújtott be a

elmúlt napokban. Ha elnyerik
a támogatást és megvalósul,
a város és a tanyavilág lakóinak életminősége jelentősen
javul.

Egyik, a
települések
földútjainak
rendszeres
k a r b a n t a rtására kiírt
pályázat.
Amint azt
Pócsi Rezsőtől, a Balkányi Non Profit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a
pályázatnak szeptember 30-án járt
le a benyújtási határideje . Pályáztunk a földmunkához szükséges
gépekre, berendezésekre, ami bruttó 30 millió forintba kerül.
Részletek a 6. oldalon
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A zöldebb Balkányért

Folytatás az első oldalról
Szólni kell a művészekről és
kétkezi dolgozókról, fiatalokról és
idősekről, rendőrökről és civilekről. Szólnia kell a magyar nép
barátairól Európában és a világban, akik a forradalom igaz ügyét
szerény eszközeikhez mérten a legmesszebbmenően támogatták.
Ez a nap egyszerre azoké a százezreké is, akik mindent feladva
elhagyni kényszerültek szülőhazájukat a szabadságharc után, és
egyszerre azoké is, akik mindent
vállalva itthon maradtak vagy éppen hazatértek a világ másik szegletéből.
Október 23-a ünnepe minden
elnyomott népé a világban, de elsősorban a miénk, a megalázott
magyar nemzeté, amely szabadságáért, mint oly sokszor történelme
során ismételten a legdrágábbat
áldozta: saját gyermekeit.
Ahogy Albert Camus francia író
jegyezte le A magyarok vére című
munkájában, 1957-ben, a szabadságharc után:
„A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. […] A magára maradt
Európában, csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha
és sehol el nem áruljuk, amiért a
magyar harcosok életüket adták,
és soha, sehol, - még közvetve sem
- igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz
minékünk méltónak lenni ennyi
áldozatra. … Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál
erőivel, amelyek elhomályosítják
a történelmet, bontakozik az élet
és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma,
melyet kultúrának nevezzünk. A

magyar munkások és értelmiségiek
mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik
és száműzöttségük ellenére királyi
örökséget hagytak ránk, melyet ki
kell érdemelnünk: a szabadságot,
amelyet ők nem nyertek el, de
egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!”
Ennek az áldozatnak, ennek az
örökségnek a gyümölcsét élvezheti
az a nemzedék, amely a rendszerváltoztatást követően immár egy
szabad világban, demokratikus hazában nevelkedhet.
Reméljük, hogy ennek a nemzedéknek és az utánuk jövő generációknak soha nem kell megtapasztalniuk az Illyés Gyula által
megénekelt zsarnokság nyomasztó
gyötrelmét, amelynek ma, 20 év
elteltével is nyögi az ország a gazdasági és egyéb következményeit.
’56 dicsősége nem a novemberi győzőé, nem a zsarnoké és
nem hazai kiszolgálóié, ’56 erkölcsi diadala a névtelen ifjúé, aki
szinte pusztán a szívével küzdött,
sportolóinké, akik a levert forradalom árnyékában késztették csodálatra a világot teljesítményükkel az
olimpián és azoké, akik a szabadságharcban való szerepvállalásuk
miatt családjukkal együtt évtizedekig számkivetettként éltek saját
szülőhazájukban.
Rájuk emlékezzünk, előttük tisztelegjünk ma, s ahogy az imént
idézett versben írta a költő: nem
felejthetjük Őket soha! Méltó emlékezetükre ne csak gyertyát gyújtsunk és koszorúzzunk ezen a napon,
hanem a jövőbe derűvel tekintve és
példájukból tanulva fogjunk össze
és tegyünk minden nap egy szabad, független, demokratikus és
élhető Magyarország felépítéséért!

B

izonyára Önnel is előfordult már, hogy fűnyírás
után vagy a kert rendberakását követően gondja volt
a megmaradt zöldhulladék
elhelyezésével.

Nem csak az előbbieket, hanem
bizonyára a konyhai nyesedékeket
is sokszor a kukába rakta és ezek
nagy helyet elfoglalva, valamint a
szeméttelepeken bomlásnak indulva terhelik környezetünket és
terhelik pénztárcáját is – hiszen a szemét
elszállításának
díja egyre magasabb.
Gondoljon
arra, hogy ez a
sok újrahasznosítható biohulladék, egy erre a célra kialakított ládában (komposztálóban) lebomlik, és mint humusz
/ komposzt otthonában újra felhasználhatná (virágföldként, trágya helyett, stb). Az Európai Unió
2005-től elkezdődött és 2013-ig

Az ünnepség résztvevői

ZÖLDEBB BALKÁNYÉRT!

A SZVOK irodalmi műsora
Legyünk méltók az örökségükre és
teljesítsük be mi az álmukat! – fejezte be beszédét a választókerület
országgyűlési képviselője.
(Mivel a forradalom dicső napjai november elején még tartottak,
majd a terror és a megtorlás napjai
következtek, novemberi lapunkban
még visszatérünk balkányi vonatkozásaival is az eseményekre)
Az ünnepi beszéd után Áldott
itt e föld címmel a Szabolcs Vezér Oktatási Központ tanulói adtak
színvonalas zenés, táncos irodalmi
emlékműsort.

tartó Új Magyarország Fejlesztési
Tervén belül az egyik legfontosabb téma a környezetvédelem és
az ahhoz kapcsolódó pályázatok.
Cél, hogy megtanuljuk megóvni
környezetünket, és tudatosan úgy
élni mindennapjainkat, hogy gyermekeinknek és unokáinknak is lehetőségük legyen egy tisztább és
élhetőbb Világhoz!
Ehhez nyújt lehetőséget a komposztálást népszerűsítő program is.
Ez a szórólap egy
felmérés, amely
alapján szeretnénk
megtudni, hogy
hány család vállalja a továbbiakban,
hogy a háztartásában keletkezett
szerves hulladékot a kuka helyett
a Karsai Bt-től, és
az Észak-alföldi Tanácsadó Kft-től
kapott komposztálóba gyűjti. A
láda ingyenes, tartalma elszállításra
nem kerül, így költségei sem most,
sem a későbbiekben nincsenek.
A komposztáló ládához most ingyenesen juthat hozzá!

Az ünnepség résztvevői ezután
az ’56-os emlékműhöz vonultak,
itt rótták le kegyeletüket koszorúval, virágokkal gyertyákkal a
forradalom hősei előtt. A Polgármesteri Hivatal nevében Pálosi
László polgármester, Oláh János
alpolgármester és Karóczkai Istvánné jegyző koszorúzott, majd
az önkormányzat intézményei, az
egyházak, a civil szervezetek, végül a város lakói helyezték el a
kegyelet virágait. A koszorúzási
ünnepség a Szózat eléneklésével
ért véget.

Újra – ingyenes komposztládák osztása Balkányban ha még
nem kapott, igényeljen most!
A komposztáló ládához most ingyenesen juthat hozzá a Karsai Bt, és
az Észak-alföldi Tanácsadó Kft közreműködésével! A komposztláda
ingyenes, tartalma nem kerül elszállításra, így azért sem most, sem a
későbbiekben nem kell fizetni! Igényét minél hamarabb jelezze, mivel
a ládák korlátozott számúak! Ehhez az kell, hogy az alábbi nyilatkozatot kitöltve és aláírva adja le az alábbi gyűjtőhelyek egyikében november 7. napjáig:
Karsai Bt. – Balkány Rákóczi tér 1.
Észak-alföldi Tanácsadó Kft. – Balkány, Dobi István u. 38.
A komposztálást népszerűsítő programban részt kívánok venni. Vállalom, hogy a később ingyenesen kapott komposztáló ládákat a célnak
megfelelően használni fogom.
Település:________________________________
Utca:______________________________________ Házszám: ______________________
Név: ______________________________________ Telefon: ________________________
Lakók száma (Önnel azonos címen): ____________________________________
Aláírás: _________________________

Lakóház eladó Balkány
Klapka u. 16. sz. alatt.

988 m2-en minden közművel
ellátva (víz, villany, gázfűtés,
szennyvíz-csatorna).

A SZVOK táncosai

Koszorúzás az ’56-os emlékműnél

Irányár: 3,5 millió Ft.
Érd.: 06-20/514-2131-es
számon

Balkány
Szakolyi út 56. szám

(főutcán) áron alul két szoba,
fürdőszobás kettős fűtés rendszerű (konvektor, cserépkályha)

családi ház eladó.
Irányár: 4 800 000 Ft
Érdeklődni: 06-30/3866-923
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A kultúrház és a könyvtár hírei
MÁRAI-PROGRAM

2ra az egymilliárd forintos
011. év elején indult útjá-

keretből finanszírozott Márai-program, amelynek célja,
hogy az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását,
forgalmazását és könyvtári
jelenlétét támogassa.
A Márai-program mű- és olvasó-központú program. Alapvető
célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb

művek eljussanak a könyvtárak
közvetítésével az olvasókhoz.
A magyar irodalom és a minőségi magyar könyvkiadás támogatásának igénye hívta életre
A gondolat elindítója és a döntés
meghozója a Nemzeti Kulturális
Alap és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma volt.
A program keretébe könyvtárunk 550 000 forint támogatásban
részesült. A mintegy 200 kötet feldolgozása megtörtént, s az olvasók
rendelkezésére áll a városi könyvtárban.

Akciós ajánlatok az
OTP Bankban
A lakossági ügyfelek részére milyen
számlavezetési szolgáltatásokat
ajánlanak? – kérdeztük Bodnár Ferencnét az OTP Bank balkányi fiókjának vezetőjét.

Az OTP Bank többféle folyószámla
vezetési lehetőséget kínál ügyfeleinek,
amelyek kiválasztásában ügyintézőink
készséggel állnak rendelkezésre. Biztos
vagyok benne, hogy nálunk minden érdeklődő megtalálja az igényeihez leginkább igazodó számlacsomagot. Vagyontervezési szolgáltatásunk keretében az
egyéni élethelyzeteknek és igényeknek
megfelelő megtakarítási ajánlatokkal várjuk ügyfeleinket.
Milyen lehetőségeket tud ajánlani a
megtakarítást elhelyezni kívánó érdeklődőknek?
Az OTP Bank számos akciós megtakarítási formát kínál, így mindenki kiválaszthatja a saját elképzeléseinek, megtakarítási céljainak leginkább megfelelőt.
Akciós betétlekötési lehetőségeket
biztosítunk 3 és 4 hónapos időtávra is.
A betétlekötés mellett befektetési alapokban, kötvénycsaládokban és tartós
befektetési számlákon helyezhetik el ügyfeleink megtakarításaikat.
A magánnyugdíj pénztári reálhozam
kifizetésekkel rendelkező ügyfeleink is
számos lehetőség közül választhatnak
bankfiókjainkban.
A hosszú távon megtakarítani szándékozók figyelmébe ajánlanám Lakás
takarékpénztár számlanyitási akciónkat,
amelynek keretében november 30-ig elengedjük a számlanyitási díjat, amennyiben a számlát nyitó eleget tesz a hirdetményben feltüntetett feltételeknek,
Van-e valamilyen ajánlatuk a hitelkártyák iránt érdeklődők részére?
Amex Blue hitelkártya akciónk keretében 2011. november 13-ig nem számoljuk
fel az elsőéves kártyadíjat, 3%-os vásárlási visszatérítést biztosítunk az első két
hónapban, valamint az első 6 hónapban
nem számolunk fel zárlati díjat és csoportos beszedési díjat sem a hirdetményben
szereplő feltételek teljesülése esetén.

Milyen ajánlataik vannak a vállalkozások részére?
A Széchenyi50 program olyan hiteleket és számlacsomagokat tartalmaz,
amelyek kimondottan mikro- és kisvállalkozások számára biztosítanak kiegyensúlyozott pénzügyi hátteret.
Bankunk többféle mikro- és kisvállalkozási hitele tárgyi fedezet és rendelkezésre
tartási jutalék nélkül nyújt jó megoldást. A
szabad felhasználású LendületPlusz Hitel
igénybevételével a vállalkozások átmeneti likviditási problémáikat hidalhatják át.
Az Új Forrás Forgóeszközhitel a cégeket
az árukészlet bővítéséhez vagy egyéb
kedvező beszerzési lehetőségek kihasználásához segíti hozzá.
A 2011. november 30-ig tartó számlanyitási akciónk keretében 6 hónapig 0
Ft-os számlavezetési díj mellett nyithatnak vállalkozói számlacsomagot..
OTPdirekt alap- és kontroll-szolgáltatásunkkal a cégek gyorsan és egyszerűbben férhetnek hozzá számláikhoz.
Induló vállalkozásoknak a Start számlacsomag biztosít olyan kedvezményeket,
mint az OTP ATM-ből történő havi első
készpénzfelvétel, vagy a havi első 2 db
elektronikus bankon kívüli belföldi forint
eseti átutalás díjmentessége.
A Szinkron Számlacsomag keretében
ügyfeleink lakossági és vállalkozói számláikat egy helyen, egyetlen számlavezetési havidíj fejében vezethetik.
Az E-Számlacsomag a leggyakrabban
használt szolgáltatásokat ötvözi. Egyebek mellett havi 10 db OTPdirekt-en
keresztül kezdeményezhető ingyenes
belföldi forint eseti átutalást is kínál.

Amennyiben ajánlataink valamelyike felkeltette érdeklődését, keressen minket a Balkány, Szakolyi u. 5.
szám alatti bankfiókunkban, hétfőn
7.45–17.00-ig, keddtől csütörtökig
8.00–12.30-ig, pénteken 8.00–12.00-ig
várják a Bank dolgozói.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem
minősül ajánlattételnek. A termékek részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban
és a www.otpbank.hu honlapon elérhető
hirdetmények és üzletszabályzatok tartalmazzák.
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Ebben szerepel egy MTZ 82-es
új erőgép, egy új billenő pótkocsi,
az erőgépre felszerelhető és kompatibilis vonólap, tolólap, homokrakodó, fűkasza és árokásó berendezés,
ami gyakorlatilag a csapadékelvezetést, az útfelület karbantartását és
egyengetését teszi lehetővé.
A balkányi önkormányzat területén 250 kilométer földút található.
Ha nyer a pályázat, nagyon sokat
tudnánk segíteni a tanyai településeken élők közlekedésén, végső
soron életminőségük javításán, a
gazdálkodóknak pedig a termények
betakarításában, hazaszállításában.
Igaz, sikerese pályázat esetén ezeknek az utaknak a folyamatos karbantartása a balkányi NON Profit
Kft-re nagyon nagy feladatot ró.
Mivel a polgármester úr minden
kapcsolatát, ismeretségét latba veti,
hogy a pályázat útját egyengesse,
reméljük eredményes lesz a munkája.
A másik pályázat az ivóvízminőség-javító program, megvalósítása
Uniós támogatást élvez száz százalékban. Mint közismert, Perkedpusztán és Abapusztán két törpe
vízmű működik. Sajnos a kutak
arzén tartalma meghaladja az európai szabvány határértékét, ezért a
laboreredmények alapján az ország
16 településével együtt felvettek
bennünket ebbe a programba. Egy
debreceni cég készíti el az előzetes
terveket és a költségvetést, polgármester úr a megyétől is támogatást
kért. Ha ezt a programot sikerül
megvalósítani, a két törpe vízművet megszüntetnénk, mert költségesebb lenne felújításuk, mint a városi
nagy vízműről távvezetéken a vizet
kivezetni. Ha a nyertesek között leszünk, akkor bekapcsolhatnánk a jó
minőségű ivóvízellátásába Ordastelepet, Dugótanyát, a Vecsernyei
tanyát, Kecskéstanyát, vagy akár
még Budalapost is. Természetesen
bizonyos fejlesztést a városi vízműtelepen is el kell végezni. Bővíteni
kell az ivóvízbázist, új kutat kell
fúrni, az automata üzemmódot korszerűsíteni, és egy hálózati szivat�tyút is cserélni kell. Ezek költségeit
is beépítettük a programba.
A két beruházást a Balkányi
NON-Profit Kft, végezné el. Lenne-e hozzá elegendő munkaerő?
Pócsi Rezső azt válaszolta: Jelenleg 15 fővel dolgozunk,és sikeresen pályáztunk öt közhasznú

munkás foglalkoztatásra. Őket 75
százalékos támogatottság mellett
napi nyolc órában foglalkoztatjuk.
Igaz, most november végén lejár
a támogatottság, de újból pályázunk a következő évre is közhasznú
munkások foglalkoztatásra. Mivel a
városnak 80–100 közhasznú munkása van, előzetes megbeszélések
alapján igénybe fogjuk venni a közműhálózat építésében őket.
A Balkányi Noin Profit Kft-t a
Balkányi Önkormányzat alapította, pontosan azért, hogy az önkormányzatnál jelentkező feladatokat
– útkarbantartás, szemétszállítás,
temetőüzemeltetés, talán később a
piac üzemeltetés is – elvégezze.
Elsődleges feladatunk, hogy kiszolgáljuk az önkormányzat igényeit,
hogy segítsük, támogassuk a polgármester urat mindennapi munkavégzésében a város területén. Amikor két éve a nagy vihar hatalmas
károkat okozott, akkor mi szabadítottuk meg az önkormányzati utakat a kidőlt fáktól, a belvízkárnál
a csapadékvíz elvezetésén dolgoztunk. És természetesen a vízmű és a
szennyvízrendszer üzemeltetése is a
feladatunk volt.
Amikor két éve átvettem a céget, nagy gondok problémák voltak, rengeteg volt a kintlévőség,
a hátralékok, a tartozások. Ezeket
január elsejével sikerült lenullázni. Munkatársaim rengeteget dolgoztak, hogy egyenesbe kerüljünk.
Fejlesztettük a vízműtelepet, nyílászárókat cseréltünk, eszközöket
szereztünk be, gépeket cseréltünk,
hogy feladatainkat maradéktalanul
tudjuk elvégezni.
Szerszámaink, gépeink gyakorlatilag alig voltak. Igaz, hogy mind
az ivóvízrendszer, mind a szennyvízrendszer mind az egész telep
nagyon öreg, ezért újabb pályázati
lehetőségeket várunk, hogy megújíthassuk az egész telepet. Pályázat nélkül azonban ezt nem tudjuk
elvégezni, mert annyi tőkéje nincs
az önkormányzatnak
Munkánk sikeres volt. Az önkormányzat elfogadta a beszámolónkat, a könyvvizsgáló jóváhagyta
a pénzügyi mérlegbeszámolónkat,
mérlegeredményünk is pozitív lett.
Amit vállaltunk, sikerült teljesíteni.
Azt szeretnénk, hogy az önkormányzat, és a lakosság megelégedésére végeznénk a munkánkat.
– mondta vegezetül Pócsi Rezső, a
Balkányi Non Profit Kft. ügyvezető
igazgatója.
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Jó vízre és jó
utakra pályáztunk
Folytatás az első oldalról
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Bmányzata az Oktatási és
alkány Város Önkor-

Üzemcsarnok-avató
a Mezőstahl-nál
Új üzemcsarnokot avattak október 13-án a Balkányi Mezőstahl
üzemében. Mező Sándor ügyvezető
igazgató köszöntötte az avató ünnepség résztvevőit, majd röviden
ismertette a fiatal gyár életét a megalakulástól napjainkig. A hasító és
présüzembe beépítettek egy nagy
teherbírású darut, ami komolyabb
tekercsek fogadására is képes a kft
Ezzel nő egyes termékek versenyképessége.

A csarnoképítés ötlete 2009-ben
vetődött fel, pályázaton nyert pénzt
38 millió saját erővel kellett kiegészíteni, így jöhetett létre az új
üzemcsarnok.
Pálosi László polgármester gratulált az új üzemcsarnokhoz, amelynek átadása azért is nagy öröm,
mert a kft terjeszkedése több helybeli embernek adhat munkát, termékeik jó szolgálatot tesznek Balkány hírnevének.

Kulturális Minisztériummal
együttműködve 2012. évre a
149/2011. (IX. 29.) sz. határozata alapján ezennel kiírja a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.
A pályázatra („A” típusú) azok
az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1 § (2) bekezdése értelmében
nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények
katonai, rendvédelmi képzésben
részt vevő hallgatói.
Pályázhatnak továbbá („B” típusú) az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2010/2011. tanévben utolsó

éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek), akik a 2011/2012.
tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2012-ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázati kiírás teljes szövegét
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is olvashatják az érdeklődők.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál (4233 Balkány, Rákóczi u.
8.) írásban, pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14. (hétfő)
A települési önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága bírálja el 2011. december 5-ig a
beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az
általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2011. december
16-ig (péntek) az önkormányzat
hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható a
Polgármesteri Hivatal Humán, Jogi
és Igazgatási Irodájában.

E kép alatt a múlt hónapban az szerepelt, hogy a szakolyi Vadvirág
Tánccsoport. Ők a balkányi Fekete Gyöngyszemek Hagyományőrző
roma tánccsoport tagjai. Elnézést a pontatlanságért!
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Egyenlő esélyekért

Az Integrált Pedagógiai Rend- támogatás révén lehetőség adódott,
szer/IPR/ alapú intézmény-fejlesz- hogy a programban részt vevő tanutés a 2011/2012-es tanévben is lók a szociális hátrányok enyhítése
folytatódik a Szabolcs Vezér Okta- céljából tartós könyvekhez, kötetási Központban.
lező olvasmányokhoz juthassanak
Az előző tanévben elnyert IPR ingyenesen.
1–2. évfolyamon:	Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
3–4. évfolyamon:	A magyar helyesírás szabályai
5. évfolyamon:	Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk és
A magyar helyesírás szabályai
6. évfolyamon:	Gárdonyi Géza: Egri csillagok és
A magyar helyesírás szabályai
7. évfolyamon:	Jókai Mór: A kőszívű ember fiai és
A magyar helyesírás szabályai
8. évfolyamon:	Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig és A magyar
helyesírás szabályai könyveket kapták a gyerekek.

Könyvet kapni mindig
öröm
A felső tagozatos gyerekek énekléssel köszönték meg az ajándékot.
Jeszenszki Zoltán szolgáltatta a zenét, de népdaltanulásra is sor került.
Ladikné Szabó Csilla tanárnő veze-

tésével megtanulták a Tavaszi szél
vizet áraszt ….kezdetű népdalt.
Úgy véljük, hogy egy apró lépést tettünk annak érdekében, hogy
iskolánk a társadalmi egyenlőtlenség kiegyenlítésének minél hatékonyabb eszközévé tudjon válni.
Az IPR csoport vezetői
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Tanévkezdés a
Barackvirágban
Skal, az Önkormányzati

zakítva a hagyományok-

Óvoda idén augusztusban
nemcsak az új, kiscsoportos
óvodások szüleit hívta össze
szokásos szülői értekezletre,
hanem minden szülőt vendégül láttak.
Ekkor szembesültünk először
azzal, mennyit változott az óvodánk a nyári szünidő alatt. Az óvó
nénik szabadságuk ideje alatt, időt
és fáradtságot nem kímélve, mesésen szép falakat varázsoltak folyosókra, mosdókba. Köszöntő felirat
fogadott bennünket, s majd szeptemberben gyermekeinket.
Köszönetet mondok az óvoda
minden dolgozójának azért a családias, nyugodt, békés légkörért,
és szép, rendezett, igényes környezetért, ahol minden nap szeretettel,
odafigyeléssel, törődéssel, kedves
szóval várják és fogadják gyermekeinket. Kívánok számukra jó
egészséget és további sok sikert!

Ez azonban csak a kezdet volt.
Alig telt el pár hét a tanévből, s a jelenlegi intézményvezető, Kovácsné
Kalu Veronika közreműködésével,
valamint Lőrinczyné Csonka Tünde anyagi támogatásával, új játékcentrummal és babaházzal bővült
az udvari játékok sora. Szállításban közreműködött Győri Sándor,
Csonka László, Csonka Csaba, ifj.
Oláh János, valamint Orbán Tibor,
aki szúnyoghálókat és új küszöböket is készített óvodánk részére. Nagy Attila udvari homokozót
készített a kiscsoportos gyerekek
nagy örömére. Köszönjük Dohányos Istvánnénak az elektromos
szeletelőt és a szőnyegeket.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani minden szülőnek, segítőnek önzetlen támogatásukért.
Mindannyiunk számára példaértékű és felemelő tapasztalni, mire
képesek az emberek összefogással,
együttműködéssel. Boldog vagyok,
hogy ilyen közösséghez tartozik
gyermekem.

Szüreti mulatság az óvodában
„Közhírré tétetik, hogy az Úr
2011. esztendeje október havának
14. napján a Szent Jácint Görög
katolikus Óvoda ismét megrendezi
a Szüreti mulattságot az óvoda
udvarán. Halljon szót, éneket és
muzsikát Kegyelmed: Ha a szemét
is tágra kerekíti, találhat még más
kedvére valót is a vásárunkon.
A szüreti mulatság híre nem
pusztába kiáltott szó: aki nem hiszi, járjon utána.
Senki magát otthon ne felejtse!”
A kisbíró kikiáltása után közös imával nyitottuk meg a szüreti
hetünk záró napját 2011. október
14-én, majd dr. Sivadó Csaba atya
és Jaczkó Sándor esperes úr megszentelte óvodánkat. Intézetünkben
már hagyomány, hogy egy nagy
átfogó programot szervezünk a
szüretnek, az ezzel járó néphagyo-

mány megismertetésének, a múlt
és jelen összekapcsolásának.
Az óvodai tevékenységeink kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, így most az ősz az, amely
köré csoportosítottuk mindenféle
elfoglaltságunkat. (verseket, meséket, mondókákat, énekeket, táncot,
csúfolódókat tanultak gyerekeink)
Felelevenítjük a régi néphagyományokon alapuló szüretek eseményeit, a szüreteléssel kapcsolatos
eszközökről beszélgetünk és képeket nézegetünk. Szó esik közvetlen
tapasztaltatás mellett azokról a kifejezésekről, amelyeket a mai kor
gyermekei csak részben ismernek.
(csősz, présház, must, szemelés)
Köszönet Vass Jánosnak és feleségének, Svank Józsefnének és
Kovács Ferencnek. Külön köszönjük a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnokának, Kerezsi Balázs úrnak, kollégáinak és a polgárőrség
tagjainak, hogy segítették az utak
biztonságossá tételét a felvonulás
alatt.
Szeptembertől megújult óvodánk, hiszen a belterületi óvoda új
kerítést kapott, az udvarunkon lévő
fa játékok átfestésre kerültek, új
babaházak épültek, a folyosónkat

gyerekekhez közel álló mesefigurákkal dekoráltuk ki.
A rajzolásban segítségünkre volt
Takács Krisztián tanár bácsi és
Szilágyiné Rácz Rita, festésében
pedig Kévésné Varga Valéria, Terdikné Balázs Enikő és Sallai Lászlóné szülők. Az abapusztai óvodában teljesen megújult a mosdó,
az öltöző, a konyha, melyekben új
csempék kerültek padlóra és falra
egyaránt. A dajka nénik örömére új
konyhabútor is szépíti munkaterületüket. A nagyon balesetveszélyes

járda új esztétikus burkolatot kapott. Hálával és köszönettel tartozunk Jaczkó Sándor esperes úrnak,
hiszen mindez az ő segítségével
valósulhatott meg.
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Népmesekincsünk és hagyományaink
Isokszínű programkínálat-

skolánkban minden évben

tal készülünk szeptember
30-ára, nagy meseírónk, Benedek Elek születésnapjára,
amikor a magyar népmese
napját ünnepeljük.
Idén már hetekkel az ünnep előtt
meseillusztrációs rajzpályázatot írtunk ki alsó tagozatos diákjaink
számára. A célunk az volt, hogy
a tanulók egy (vagy több) szabadon választott mese illusztrálásával, egyéni technikával jelenítsék
meg a magyar népmesék képi világát. Nagy örömünkre igen sok,
szebbnél szebb alkotás érkezett a
pályázatra. Ezekből 30-a reggelére néhányan – Turán Zsuzsanna,
Herczkuné Kovács Judit, Demendi
Anita és Katona Zoltánné – kiállítást rendeztünk.
A pályázat fődíját, egy értékes,
rajzolást segítő kiadványt Minier
Panna nyerte (1. c oszt., Turán
Zsuzsanna). A beérkezett pályamunkák nagy száma miatt a zsűri két különdíjat is adott: Varga
Amanda (2. a, Bonyhády Éva) és
Barnucz Katalin (3. c, Katona Zoltánné) tanulóknak.
Mesélni szerető diákjainknak
lehetőségük volt elmondani legkedvesebb meséjüket. Igen nagy
számban, huszonheten jelentkeztek a mesemondó versenyre. Előadásukat két kategóriában Takács
Jánosné, Dankó Zsuzsa és Sajtosné
Zemanek Erika értékelte.
Az I. kategóriában (1-2. osztály) első helyezett lett Rácz Tamás
(1.c), második Gombola Csenge

Adél (1.c, Turán Zsuzsanna), harmadik Trella Bence (2.b, Demendi
Anita).
A II. kategóriában (3-4. osztály) első helyezést ért el Rehócsin
Flóra (2.c, Katona Zoltánné), második lett Kékesi Balázs (2.c, Katona Zoltánné), harmadik helyezett
Major Kristóf (2.a, Siposné Sárosi Brigitta). Papp Anna tanítónő
közreműködésének köszönhetően
néhány nappal később minden díjazott elmondhatta meséjét az Alfa
Rádióban is.
Előzőleg, 29-én délelőtt minden tanulócsoportban megnéztünk
néhány filmet a népszerű Magyar
népmesék
rajzfilmsorozatból,
melyhez kapcsolódóan 30-án délután Bonyhády Éva, Jeszenszky
Zoltánné és Tereminé Agárdi Mária tanítónők népmese-vetélkedőt
szerveztek. Itt aztán a hétpróbás
legények és okos leányok megmutathatták, mennyire ismerik a
magyar népmeséket. Vándorútra
is indultak, „szerencsepróbálni”.
Céljuk a felső tagozaton párhuzamosan zajló népmese-vetélkedő
volt, ahol csapatonként egy-egy
magyar népmesét játszottak el a
felsős versenyzőknek, akiknek ki
kellett találniuk, melyik népmese
jelent meg előttük a kicsik előadásában.
Jutalmuk a győzelemhez vezető
útjuk során valódi hamuban sült
pogácsa volt. Mesevilág hat birodalma közül azonban, ahogy a népmesékben, itt is csak egy lehetett
a győztes. Ők az idén Óperencia
csapata: Boros Noémi (2. b, Demendi Anita), Ladó Gabriella (3. c,

Katona Zoltánné), Horváth Roxána
(3.a, Siposné Sárosi Brigitta), Horváth Balázs (4.c, Rinyu Miklósné),
akik egy-egy társasjátékkal gazdagították osztályukat.
Míg a verseny, s a vetélkedő
zajlott, három különböző kézműves foglalkozás várta a gyerekeket.
Készíthettek csuhéjátékokat Miszkulyné Nyíri Gyöngyi óvó néni segítségével, rongyokból, fakanálból
Siposné Sárosi Brigitta és Takács
Balázs irányításával megalkothatták kedvenc meseszereplőjüket, és
Demendi Anita, Turán Zsuzsanna
és Horváthné Illés Klára tanító
nénikkel színes papírból elkészíthették népmeséink valamely állatfiguráját. Ötletes, szép munkák
kerültek ki a kezük alól.
A népmesék, a népi kézművesség mellől elmaradhatatlan a
népdal, a népzene. Ezek együttes
közösségkovácsoló, közösségös�szetartó ereje ma sem fogható semmihez. Éppen ezért az utolsó, záró
program, a Tóthné Nagy Gabriella
vezetésével megvalósult Táncház
volt, ahol népdalokat tanultunk,
együtt énekeltünk, táncoltunk.
Végül kihirdettük a rajzpályázat,
a mesemondó verseny és a népmese-vetélkedő eredményét, jutalmaztuk a helyezetteket.
Az ünnephez kapcsolódva intézményünk IPR csoportja ezen a
napon az alsó tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak

értékes, a tanulásukat támogató
ajándékkönyveket osztott ki. Az
1–2. osztályosoknak Móra Ferenc:
Kincskereső Kisködmön c. kötetét,
a 3–4. évfolyamon tanulóknak A
magyar helyesírás szabályai című
akadémiai kiadvány 11. kiadását.
Külön köszönjük Miszkulyné
Nyíri Gyöngyi, Tóthné Nagy Gabriella és Takács Jánosné pedagógusoknak, valamint Dankó Zsuzsa, a
József Attila Művelődési Ház és
Városi Nyilvános Könyvtár vezetőjének, hogy munkájukkal gazdagították iskolánk népmese napi
programjait, és hozzájárultak e jeles nap méltó megünnepléséhez.
Katona Zoltánné
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Tanévkezdés a
Barackvirágban
Skal, az Önkormányzati

zakítva a hagyományok-

Óvoda idén augusztusban
nemcsak az új, kiscsoportos
óvodások szüleit hívta össze
szokásos szülői értekezletre,
hanem minden szülőt vendégül láttak.
Ekkor szembesültünk először
azzal, mennyit változott az óvodánk a nyári szünidő alatt. Az óvó
nénik szabadságuk ideje alatt, időt
és fáradtságot nem kímélve, mesésen szép falakat varázsoltak folyosókra, mosdókba. Köszöntő felirat
fogadott bennünket, s majd szeptemberben gyermekeinket.
Köszönetet mondok az óvoda
minden dolgozójának azért a családias, nyugodt, békés légkörért,
és szép, rendezett, igényes környezetért, ahol minden nap szeretettel,
odafigyeléssel, törődéssel, kedves
szóval várják és fogadják gyermekeinket. Kívánok számukra jó
egészséget és további sok sikert!

Ez azonban csak a kezdet volt.
Alig telt el pár hét a tanévből, s a jelenlegi intézményvezető, Kovácsné
Kalu Veronika közreműködésével,
valamint Lőrinczyné Csonka Tünde anyagi támogatásával, új játékcentrummal és babaházzal bővült
az udvari játékok sora. Szállításban közreműködött Győri Sándor,
Csonka László, Csonka Csaba, ifj.
Oláh János, valamint Orbán Tibor,
aki szúnyoghálókat és új küszöböket is készített óvodánk részére. Nagy Attila udvari homokozót
készített a kiscsoportos gyerekek
nagy örömére. Köszönjük Dohányos Istvánnénak az elektromos
szeletelőt és a szőnyegeket.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani minden szülőnek, segítőnek önzetlen támogatásukért.
Mindannyiunk számára példaértékű és felemelő tapasztalni, mire
képesek az emberek összefogással,
együttműködéssel. Boldog vagyok,
hogy ilyen közösséghez tartozik
gyermekem.

Szüreti mulatság az óvodában
„Közhírré tétetik, hogy az Úr
2011. esztendeje október havának
14. napján a Szent Jácint Görög
katolikus Óvoda ismét megrendezi
a Szüreti mulattságot az óvoda
udvarán. Halljon szót, éneket és
muzsikát Kegyelmed: Ha a szemét
is tágra kerekíti, találhat még más
kedvére valót is a vásárunkon.
A szüreti mulatság híre nem
pusztába kiáltott szó: aki nem hiszi, járjon utána.
Senki magát otthon ne felejtse!”
A kisbíró kikiáltása után közös imával nyitottuk meg a szüreti
hetünk záró napját 2011. október
14-én, majd dr. Sivadó Csaba atya
és Jaczkó Sándor esperes úr megszentelte óvodánkat. Intézetünkben
már hagyomány, hogy egy nagy
átfogó programot szervezünk a
szüretnek, az ezzel járó néphagyo-

mány megismertetésének, a múlt
és jelen összekapcsolásának.
Az óvodai tevékenységeink kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, így most az ősz az, amely
köré csoportosítottuk mindenféle
elfoglaltságunkat. (verseket, meséket, mondókákat, énekeket, táncot,
csúfolódókat tanultak gyerekeink)
Felelevenítjük a régi néphagyományokon alapuló szüretek eseményeit, a szüreteléssel kapcsolatos
eszközökről beszélgetünk és képeket nézegetünk. Szó esik közvetlen
tapasztaltatás mellett azokról a kifejezésekről, amelyeket a mai kor
gyermekei csak részben ismernek.
(csősz, présház, must, szemelés)
Köszönet Vass Jánosnak és feleségének, Svank Józsefnének és
Kovács Ferencnek. Külön köszönjük a Balkányi Rendőrőrs őrsparancsnokának, Kerezsi Balázs úrnak, kollégáinak és a polgárőrség
tagjainak, hogy segítették az utak
biztonságossá tételét a felvonulás
alatt.
Szeptembertől megújult óvodánk, hiszen a belterületi óvoda új
kerítést kapott, az udvarunkon lévő
fa játékok átfestésre kerültek, új
babaházak épültek, a folyosónkat

gyerekekhez közel álló mesefigurákkal dekoráltuk ki.
A rajzolásban segítségünkre volt
Takács Krisztián tanár bácsi és
Szilágyiné Rácz Rita, festésében
pedig Kévésné Varga Valéria, Terdikné Balázs Enikő és Sallai Lászlóné szülők. Az abapusztai óvodában teljesen megújult a mosdó,
az öltöző, a konyha, melyekben új
csempék kerültek padlóra és falra
egyaránt. A dajka nénik örömére új
konyhabútor is szépíti munkaterületüket. A nagyon balesetveszélyes

járda új esztétikus burkolatot kapott. Hálával és köszönettel tartozunk Jaczkó Sándor esperes úrnak,
hiszen mindez az ő segítségével
valósulhatott meg.
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Népmesekincsünk és hagyományaink
Isokszínű programkínálat-

skolánkban minden évben

tal készülünk szeptember
30-ára, nagy meseírónk, Benedek Elek születésnapjára,
amikor a magyar népmese
napját ünnepeljük.
Idén már hetekkel az ünnep előtt
meseillusztrációs rajzpályázatot írtunk ki alsó tagozatos diákjaink
számára. A célunk az volt, hogy
a tanulók egy (vagy több) szabadon választott mese illusztrálásával, egyéni technikával jelenítsék
meg a magyar népmesék képi világát. Nagy örömünkre igen sok,
szebbnél szebb alkotás érkezett a
pályázatra. Ezekből 30-a reggelére néhányan – Turán Zsuzsanna,
Herczkuné Kovács Judit, Demendi
Anita és Katona Zoltánné – kiállítást rendeztünk.
A pályázat fődíját, egy értékes,
rajzolást segítő kiadványt Minier
Panna nyerte (1. c oszt., Turán
Zsuzsanna). A beérkezett pályamunkák nagy száma miatt a zsűri két különdíjat is adott: Varga
Amanda (2. a, Bonyhády Éva) és
Barnucz Katalin (3. c, Katona Zoltánné) tanulóknak.
Mesélni szerető diákjainknak
lehetőségük volt elmondani legkedvesebb meséjüket. Igen nagy
számban, huszonheten jelentkeztek a mesemondó versenyre. Előadásukat két kategóriában Takács
Jánosné, Dankó Zsuzsa és Sajtosné
Zemanek Erika értékelte.
Az I. kategóriában (1-2. osztály) első helyezett lett Rácz Tamás
(1.c), második Gombola Csenge

Adél (1.c, Turán Zsuzsanna), harmadik Trella Bence (2.b, Demendi
Anita).
A II. kategóriában (3-4. osztály) első helyezést ért el Rehócsin
Flóra (2.c, Katona Zoltánné), második lett Kékesi Balázs (2.c, Katona Zoltánné), harmadik helyezett
Major Kristóf (2.a, Siposné Sárosi Brigitta). Papp Anna tanítónő
közreműködésének köszönhetően
néhány nappal később minden díjazott elmondhatta meséjét az Alfa
Rádióban is.
Előzőleg, 29-én délelőtt minden tanulócsoportban megnéztünk
néhány filmet a népszerű Magyar
népmesék
rajzfilmsorozatból,
melyhez kapcsolódóan 30-án délután Bonyhády Éva, Jeszenszky
Zoltánné és Tereminé Agárdi Mária tanítónők népmese-vetélkedőt
szerveztek. Itt aztán a hétpróbás
legények és okos leányok megmutathatták, mennyire ismerik a
magyar népmeséket. Vándorútra
is indultak, „szerencsepróbálni”.
Céljuk a felső tagozaton párhuzamosan zajló népmese-vetélkedő
volt, ahol csapatonként egy-egy
magyar népmesét játszottak el a
felsős versenyzőknek, akiknek ki
kellett találniuk, melyik népmese
jelent meg előttük a kicsik előadásában.
Jutalmuk a győzelemhez vezető
útjuk során valódi hamuban sült
pogácsa volt. Mesevilág hat birodalma közül azonban, ahogy a népmesékben, itt is csak egy lehetett
a győztes. Ők az idén Óperencia
csapata: Boros Noémi (2. b, Demendi Anita), Ladó Gabriella (3. c,

Katona Zoltánné), Horváth Roxána
(3.a, Siposné Sárosi Brigitta), Horváth Balázs (4.c, Rinyu Miklósné),
akik egy-egy társasjátékkal gazdagították osztályukat.
Míg a verseny, s a vetélkedő
zajlott, három különböző kézműves foglalkozás várta a gyerekeket.
Készíthettek csuhéjátékokat Miszkulyné Nyíri Gyöngyi óvó néni segítségével, rongyokból, fakanálból
Siposné Sárosi Brigitta és Takács
Balázs irányításával megalkothatták kedvenc meseszereplőjüket, és
Demendi Anita, Turán Zsuzsanna
és Horváthné Illés Klára tanító
nénikkel színes papírból elkészíthették népmeséink valamely állatfiguráját. Ötletes, szép munkák
kerültek ki a kezük alól.
A népmesék, a népi kézművesség mellől elmaradhatatlan a
népdal, a népzene. Ezek együttes
közösségkovácsoló, közösségös�szetartó ereje ma sem fogható semmihez. Éppen ezért az utolsó, záró
program, a Tóthné Nagy Gabriella
vezetésével megvalósult Táncház
volt, ahol népdalokat tanultunk,
együtt énekeltünk, táncoltunk.
Végül kihirdettük a rajzpályázat,
a mesemondó verseny és a népmese-vetélkedő eredményét, jutalmaztuk a helyezetteket.
Az ünnephez kapcsolódva intézményünk IPR csoportja ezen a
napon az alsó tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak

értékes, a tanulásukat támogató
ajándékkönyveket osztott ki. Az
1–2. osztályosoknak Móra Ferenc:
Kincskereső Kisködmön c. kötetét,
a 3–4. évfolyamon tanulóknak A
magyar helyesírás szabályai című
akadémiai kiadvány 11. kiadását.
Külön köszönjük Miszkulyné
Nyíri Gyöngyi, Tóthné Nagy Gabriella és Takács Jánosné pedagógusoknak, valamint Dankó Zsuzsa, a
József Attila Művelődési Ház és
Városi Nyilvános Könyvtár vezetőjének, hogy munkájukkal gazdagították iskolánk népmese napi
programjait, és hozzájárultak e jeles nap méltó megünnepléséhez.
Katona Zoltánné
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Ebben szerepel egy MTZ 82-es
új erőgép, egy új billenő pótkocsi,
az erőgépre felszerelhető és kompatibilis vonólap, tolólap, homokrakodó, fűkasza és árokásó berendezés,
ami gyakorlatilag a csapadékelvezetést, az útfelület karbantartását és
egyengetését teszi lehetővé.
A balkányi önkormányzat területén 250 kilométer földút található.
Ha nyer a pályázat, nagyon sokat
tudnánk segíteni a tanyai településeken élők közlekedésén, végső
soron életminőségük javításán, a
gazdálkodóknak pedig a termények
betakarításában, hazaszállításában.
Igaz, sikerese pályázat esetén ezeknek az utaknak a folyamatos karbantartása a balkányi NON Profit
Kft-re nagyon nagy feladatot ró.
Mivel a polgármester úr minden
kapcsolatát, ismeretségét latba veti,
hogy a pályázat útját egyengesse,
reméljük eredményes lesz a munkája.
A másik pályázat az ivóvízminőség-javító program, megvalósítása
Uniós támogatást élvez száz százalékban. Mint közismert, Perkedpusztán és Abapusztán két törpe
vízmű működik. Sajnos a kutak
arzén tartalma meghaladja az európai szabvány határértékét, ezért a
laboreredmények alapján az ország
16 településével együtt felvettek
bennünket ebbe a programba. Egy
debreceni cég készíti el az előzetes
terveket és a költségvetést, polgármester úr a megyétől is támogatást
kért. Ha ezt a programot sikerül
megvalósítani, a két törpe vízművet megszüntetnénk, mert költségesebb lenne felújításuk, mint a városi
nagy vízműről távvezetéken a vizet
kivezetni. Ha a nyertesek között leszünk, akkor bekapcsolhatnánk a jó
minőségű ivóvízellátásába Ordastelepet, Dugótanyát, a Vecsernyei
tanyát, Kecskéstanyát, vagy akár
még Budalapost is. Természetesen
bizonyos fejlesztést a városi vízműtelepen is el kell végezni. Bővíteni
kell az ivóvízbázist, új kutat kell
fúrni, az automata üzemmódot korszerűsíteni, és egy hálózati szivat�tyút is cserélni kell. Ezek költségeit
is beépítettük a programba.
A két beruházást a Balkányi
NON-Profit Kft, végezné el. Lenne-e hozzá elegendő munkaerő?
Pócsi Rezső azt válaszolta: Jelenleg 15 fővel dolgozunk,és sikeresen pályáztunk öt közhasznú

munkás foglalkoztatásra. Őket 75
százalékos támogatottság mellett
napi nyolc órában foglalkoztatjuk.
Igaz, most november végén lejár
a támogatottság, de újból pályázunk a következő évre is közhasznú
munkások foglalkoztatásra. Mivel a
városnak 80–100 közhasznú munkása van, előzetes megbeszélések
alapján igénybe fogjuk venni a közműhálózat építésében őket.
A Balkányi Noin Profit Kft-t a
Balkányi Önkormányzat alapította, pontosan azért, hogy az önkormányzatnál jelentkező feladatokat
– útkarbantartás, szemétszállítás,
temetőüzemeltetés, talán később a
piac üzemeltetés is – elvégezze.
Elsődleges feladatunk, hogy kiszolgáljuk az önkormányzat igényeit,
hogy segítsük, támogassuk a polgármester urat mindennapi munkavégzésében a város területén. Amikor két éve a nagy vihar hatalmas
károkat okozott, akkor mi szabadítottuk meg az önkormányzati utakat a kidőlt fáktól, a belvízkárnál
a csapadékvíz elvezetésén dolgoztunk. És természetesen a vízmű és a
szennyvízrendszer üzemeltetése is a
feladatunk volt.
Amikor két éve átvettem a céget, nagy gondok problémák voltak, rengeteg volt a kintlévőség,
a hátralékok, a tartozások. Ezeket
január elsejével sikerült lenullázni. Munkatársaim rengeteget dolgoztak, hogy egyenesbe kerüljünk.
Fejlesztettük a vízműtelepet, nyílászárókat cseréltünk, eszközöket
szereztünk be, gépeket cseréltünk,
hogy feladatainkat maradéktalanul
tudjuk elvégezni.
Szerszámaink, gépeink gyakorlatilag alig voltak. Igaz, hogy mind
az ivóvízrendszer, mind a szennyvízrendszer mind az egész telep
nagyon öreg, ezért újabb pályázati
lehetőségeket várunk, hogy megújíthassuk az egész telepet. Pályázat nélkül azonban ezt nem tudjuk
elvégezni, mert annyi tőkéje nincs
az önkormányzatnak
Munkánk sikeres volt. Az önkormányzat elfogadta a beszámolónkat, a könyvvizsgáló jóváhagyta
a pénzügyi mérlegbeszámolónkat,
mérlegeredményünk is pozitív lett.
Amit vállaltunk, sikerült teljesíteni.
Azt szeretnénk, hogy az önkormányzat, és a lakosság megelégedésére végeznénk a munkánkat.
– mondta vegezetül Pócsi Rezső, a
Balkányi Non Profit Kft. ügyvezető
igazgatója.
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BURSA ösztöndíj

Jó vízre és jó
utakra pályáztunk
Folytatás az első oldalról

Balkányi
Beszélő

Bmányzata az Oktatási és
alkány Város Önkor-

Üzemcsarnok-avató
a Mezőstahl-nál
Új üzemcsarnokot avattak október 13-án a Balkányi Mezőstahl
üzemében. Mező Sándor ügyvezető
igazgató köszöntötte az avató ünnepség résztvevőit, majd röviden
ismertette a fiatal gyár életét a megalakulástól napjainkig. A hasító és
présüzembe beépítettek egy nagy
teherbírású darut, ami komolyabb
tekercsek fogadására is képes a kft
Ezzel nő egyes termékek versenyképessége.

A csarnoképítés ötlete 2009-ben
vetődött fel, pályázaton nyert pénzt
38 millió saját erővel kellett kiegészíteni, így jöhetett létre az új
üzemcsarnok.
Pálosi László polgármester gratulált az új üzemcsarnokhoz, amelynek átadása azért is nagy öröm,
mert a kft terjeszkedése több helybeli embernek adhat munkát, termékeik jó szolgálatot tesznek Balkány hírnevének.

Kulturális Minisztériummal
együttműködve 2012. évre a
149/2011. (IX. 29.) sz. határozata alapján ezennel kiírja a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.
A pályázatra („A” típusú) azok
az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1 § (2) bekezdése értelmében
nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények
katonai, rendvédelmi képzésben
részt vevő hallgatói.
Pályázhatnak továbbá („B” típusú) az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2010/2011. tanévben utolsó

éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek), akik a 2011/2012.
tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2012-ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázati kiírás teljes szövegét
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is olvashatják az érdeklődők.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál (4233 Balkány, Rákóczi u.
8.) írásban, pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14. (hétfő)
A települési önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága bírálja el 2011. december 5-ig a
beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az
általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2011. december
16-ig (péntek) az önkormányzat
hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható a
Polgármesteri Hivatal Humán, Jogi
és Igazgatási Irodájában.

E kép alatt a múlt hónapban az szerepelt, hogy a szakolyi Vadvirág
Tánccsoport. Ők a balkányi Fekete Gyöngyszemek Hagyományőrző
roma tánccsoport tagjai. Elnézést a pontatlanságért!
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Egyenlő esélyekért

Az Integrált Pedagógiai Rend- támogatás révén lehetőség adódott,
szer/IPR/ alapú intézmény-fejlesz- hogy a programban részt vevő tanutés a 2011/2012-es tanévben is lók a szociális hátrányok enyhítése
folytatódik a Szabolcs Vezér Okta- céljából tartós könyvekhez, kötetási Központban.
lező olvasmányokhoz juthassanak
Az előző tanévben elnyert IPR ingyenesen.
1–2. évfolyamon:	Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
3–4. évfolyamon:	A magyar helyesírás szabályai
5. évfolyamon:	Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk és
A magyar helyesírás szabályai
6. évfolyamon:	Gárdonyi Géza: Egri csillagok és
A magyar helyesírás szabályai
7. évfolyamon:	Jókai Mór: A kőszívű ember fiai és
A magyar helyesírás szabályai
8. évfolyamon:	Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig és A magyar
helyesírás szabályai könyveket kapták a gyerekek.

Könyvet kapni mindig
öröm
A felső tagozatos gyerekek énekléssel köszönték meg az ajándékot.
Jeszenszki Zoltán szolgáltatta a zenét, de népdaltanulásra is sor került.
Ladikné Szabó Csilla tanárnő veze-

tésével megtanulták a Tavaszi szél
vizet áraszt ….kezdetű népdalt.
Úgy véljük, hogy egy apró lépést tettünk annak érdekében, hogy
iskolánk a társadalmi egyenlőtlenség kiegyenlítésének minél hatékonyabb eszközévé tudjon válni.
Az IPR csoport vezetői
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A zöldebb Balkányért

Folytatás az első oldalról
Szólni kell a művészekről és
kétkezi dolgozókról, fiatalokról és
idősekről, rendőrökről és civilekről. Szólnia kell a magyar nép
barátairól Európában és a világban, akik a forradalom igaz ügyét
szerény eszközeikhez mérten a legmesszebbmenően támogatták.
Ez a nap egyszerre azoké a százezreké is, akik mindent feladva
elhagyni kényszerültek szülőhazájukat a szabadságharc után, és
egyszerre azoké is, akik mindent
vállalva itthon maradtak vagy éppen hazatértek a világ másik szegletéből.
Október 23-a ünnepe minden
elnyomott népé a világban, de elsősorban a miénk, a megalázott
magyar nemzeté, amely szabadságáért, mint oly sokszor történelme
során ismételten a legdrágábbat
áldozta: saját gyermekeit.
Ahogy Albert Camus francia író
jegyezte le A magyarok vére című
munkájában, 1957-ben, a szabadságharc után:
„A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. […] A magára maradt
Európában, csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha
és sehol el nem áruljuk, amiért a
magyar harcosok életüket adták,
és soha, sehol, - még közvetve sem
- igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz
minékünk méltónak lenni ennyi
áldozatra. … Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál
erőivel, amelyek elhomályosítják
a történelmet, bontakozik az élet
és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma,
melyet kultúrának nevezzünk. A

magyar munkások és értelmiségiek
mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik
és száműzöttségük ellenére királyi
örökséget hagytak ránk, melyet ki
kell érdemelnünk: a szabadságot,
amelyet ők nem nyertek el, de
egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!”
Ennek az áldozatnak, ennek az
örökségnek a gyümölcsét élvezheti
az a nemzedék, amely a rendszerváltoztatást követően immár egy
szabad világban, demokratikus hazában nevelkedhet.
Reméljük, hogy ennek a nemzedéknek és az utánuk jövő generációknak soha nem kell megtapasztalniuk az Illyés Gyula által
megénekelt zsarnokság nyomasztó
gyötrelmét, amelynek ma, 20 év
elteltével is nyögi az ország a gazdasági és egyéb következményeit.
’56 dicsősége nem a novemberi győzőé, nem a zsarnoké és
nem hazai kiszolgálóié, ’56 erkölcsi diadala a névtelen ifjúé, aki
szinte pusztán a szívével küzdött,
sportolóinké, akik a levert forradalom árnyékában késztették csodálatra a világot teljesítményükkel az
olimpián és azoké, akik a szabadságharcban való szerepvállalásuk
miatt családjukkal együtt évtizedekig számkivetettként éltek saját
szülőhazájukban.
Rájuk emlékezzünk, előttük tisztelegjünk ma, s ahogy az imént
idézett versben írta a költő: nem
felejthetjük Őket soha! Méltó emlékezetükre ne csak gyertyát gyújtsunk és koszorúzzunk ezen a napon,
hanem a jövőbe derűvel tekintve és
példájukból tanulva fogjunk össze
és tegyünk minden nap egy szabad, független, demokratikus és
élhető Magyarország felépítéséért!

B

izonyára Önnel is előfordult már, hogy fűnyírás
után vagy a kert rendberakását követően gondja volt
a megmaradt zöldhulladék
elhelyezésével.

Nem csak az előbbieket, hanem
bizonyára a konyhai nyesedékeket
is sokszor a kukába rakta és ezek
nagy helyet elfoglalva, valamint a
szeméttelepeken bomlásnak indulva terhelik környezetünket és
terhelik pénztárcáját is – hiszen a szemét
elszállításának
díja egyre magasabb.
Gondoljon
arra, hogy ez a
sok újrahasznosítható biohulladék, egy erre a célra kialakított ládában (komposztálóban) lebomlik, és mint humusz
/ komposzt otthonában újra felhasználhatná (virágföldként, trágya helyett, stb). Az Európai Unió
2005-től elkezdődött és 2013-ig

Az ünnepség résztvevői

ZÖLDEBB BALKÁNYÉRT!

A SZVOK irodalmi műsora
Legyünk méltók az örökségükre és
teljesítsük be mi az álmukat! – fejezte be beszédét a választókerület
országgyűlési képviselője.
(Mivel a forradalom dicső napjai november elején még tartottak,
majd a terror és a megtorlás napjai
következtek, novemberi lapunkban
még visszatérünk balkányi vonatkozásaival is az eseményekre)
Az ünnepi beszéd után Áldott
itt e föld címmel a Szabolcs Vezér Oktatási Központ tanulói adtak
színvonalas zenés, táncos irodalmi
emlékműsort.

tartó Új Magyarország Fejlesztési
Tervén belül az egyik legfontosabb téma a környezetvédelem és
az ahhoz kapcsolódó pályázatok.
Cél, hogy megtanuljuk megóvni
környezetünket, és tudatosan úgy
élni mindennapjainkat, hogy gyermekeinknek és unokáinknak is lehetőségük legyen egy tisztább és
élhetőbb Világhoz!
Ehhez nyújt lehetőséget a komposztálást népszerűsítő program is.
Ez a szórólap egy
felmérés, amely
alapján szeretnénk
megtudni, hogy
hány család vállalja a továbbiakban,
hogy a háztartásában keletkezett
szerves hulladékot a kuka helyett
a Karsai Bt-től, és
az Észak-alföldi Tanácsadó Kft-től
kapott komposztálóba gyűjti. A
láda ingyenes, tartalma elszállításra
nem kerül, így költségei sem most,
sem a későbbiekben nincsenek.
A komposztáló ládához most ingyenesen juthat hozzá!

Az ünnepség résztvevői ezután
az ’56-os emlékműhöz vonultak,
itt rótták le kegyeletüket koszorúval, virágokkal gyertyákkal a
forradalom hősei előtt. A Polgármesteri Hivatal nevében Pálosi
László polgármester, Oláh János
alpolgármester és Karóczkai Istvánné jegyző koszorúzott, majd
az önkormányzat intézményei, az
egyházak, a civil szervezetek, végül a város lakói helyezték el a
kegyelet virágait. A koszorúzási
ünnepség a Szózat eléneklésével
ért véget.

Újra – ingyenes komposztládák osztása Balkányban ha még
nem kapott, igényeljen most!
A komposztáló ládához most ingyenesen juthat hozzá a Karsai Bt, és
az Észak-alföldi Tanácsadó Kft közreműködésével! A komposztláda
ingyenes, tartalma nem kerül elszállításra, így azért sem most, sem a
későbbiekben nem kell fizetni! Igényét minél hamarabb jelezze, mivel
a ládák korlátozott számúak! Ehhez az kell, hogy az alábbi nyilatkozatot kitöltve és aláírva adja le az alábbi gyűjtőhelyek egyikében november 7. napjáig:
Karsai Bt. – Balkány Rákóczi tér 1.
Észak-alföldi Tanácsadó Kft. – Balkány, Dobi István u. 38.
A komposztálást népszerűsítő programban részt kívánok venni. Vállalom, hogy a később ingyenesen kapott komposztáló ládákat a célnak
megfelelően használni fogom.
Település:________________________________
Utca:______________________________________ Házszám: ______________________
Név: ______________________________________ Telefon: ________________________
Lakók száma (Önnel azonos címen): ____________________________________
Aláírás: _________________________

Lakóház eladó Balkány
Klapka u. 16. sz. alatt.

988 m2-en minden közművel
ellátva (víz, villany, gázfűtés,
szennyvíz-csatorna).

A SZVOK táncosai

Koszorúzás az ’56-os emlékműnél

Irányár: 3,5 millió Ft.
Érd.: 06-20/514-2131-es
számon

Balkány
Szakolyi út 56. szám

(főutcán) áron alul két szoba,
fürdőszobás kettős fűtés rendszerű (konvektor, cserépkályha)

családi ház eladó.
Irányár: 4 800 000 Ft
Érdeklődni: 06-30/3866-923
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A kultúrház és a könyvtár hírei
MÁRAI-PROGRAM

2ra az egymilliárd forintos
011. év elején indult útjá-

keretből finanszírozott Márai-program, amelynek célja,
hogy az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását,
forgalmazását és könyvtári
jelenlétét támogassa.
A Márai-program mű- és olvasó-központú program. Alapvető
célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb

művek eljussanak a könyvtárak
közvetítésével az olvasókhoz.
A magyar irodalom és a minőségi magyar könyvkiadás támogatásának igénye hívta életre
A gondolat elindítója és a döntés
meghozója a Nemzeti Kulturális
Alap és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma volt.
A program keretébe könyvtárunk 550 000 forint támogatásban
részesült. A mintegy 200 kötet feldolgozása megtörtént, s az olvasók
rendelkezésére áll a városi könyvtárban.

Akciós ajánlatok az
OTP Bankban
A lakossági ügyfelek részére milyen
számlavezetési szolgáltatásokat
ajánlanak? – kérdeztük Bodnár Ferencnét az OTP Bank balkányi fiókjának vezetőjét.

Az OTP Bank többféle folyószámla
vezetési lehetőséget kínál ügyfeleinek,
amelyek kiválasztásában ügyintézőink
készséggel állnak rendelkezésre. Biztos
vagyok benne, hogy nálunk minden érdeklődő megtalálja az igényeihez leginkább igazodó számlacsomagot. Vagyontervezési szolgáltatásunk keretében az
egyéni élethelyzeteknek és igényeknek
megfelelő megtakarítási ajánlatokkal várjuk ügyfeleinket.
Milyen lehetőségeket tud ajánlani a
megtakarítást elhelyezni kívánó érdeklődőknek?
Az OTP Bank számos akciós megtakarítási formát kínál, így mindenki kiválaszthatja a saját elképzeléseinek, megtakarítási céljainak leginkább megfelelőt.
Akciós betétlekötési lehetőségeket
biztosítunk 3 és 4 hónapos időtávra is.
A betétlekötés mellett befektetési alapokban, kötvénycsaládokban és tartós
befektetési számlákon helyezhetik el ügyfeleink megtakarításaikat.
A magánnyugdíj pénztári reálhozam
kifizetésekkel rendelkező ügyfeleink is
számos lehetőség közül választhatnak
bankfiókjainkban.
A hosszú távon megtakarítani szándékozók figyelmébe ajánlanám Lakás
takarékpénztár számlanyitási akciónkat,
amelynek keretében november 30-ig elengedjük a számlanyitási díjat, amennyiben a számlát nyitó eleget tesz a hirdetményben feltüntetett feltételeknek,
Van-e valamilyen ajánlatuk a hitelkártyák iránt érdeklődők részére?
Amex Blue hitelkártya akciónk keretében 2011. november 13-ig nem számoljuk
fel az elsőéves kártyadíjat, 3%-os vásárlási visszatérítést biztosítunk az első két
hónapban, valamint az első 6 hónapban
nem számolunk fel zárlati díjat és csoportos beszedési díjat sem a hirdetményben
szereplő feltételek teljesülése esetén.

Milyen ajánlataik vannak a vállalkozások részére?
A Széchenyi50 program olyan hiteleket és számlacsomagokat tartalmaz,
amelyek kimondottan mikro- és kisvállalkozások számára biztosítanak kiegyensúlyozott pénzügyi hátteret.
Bankunk többféle mikro- és kisvállalkozási hitele tárgyi fedezet és rendelkezésre
tartási jutalék nélkül nyújt jó megoldást. A
szabad felhasználású LendületPlusz Hitel
igénybevételével a vállalkozások átmeneti likviditási problémáikat hidalhatják át.
Az Új Forrás Forgóeszközhitel a cégeket
az árukészlet bővítéséhez vagy egyéb
kedvező beszerzési lehetőségek kihasználásához segíti hozzá.
A 2011. november 30-ig tartó számlanyitási akciónk keretében 6 hónapig 0
Ft-os számlavezetési díj mellett nyithatnak vállalkozói számlacsomagot..
OTPdirekt alap- és kontroll-szolgáltatásunkkal a cégek gyorsan és egyszerűbben férhetnek hozzá számláikhoz.
Induló vállalkozásoknak a Start számlacsomag biztosít olyan kedvezményeket,
mint az OTP ATM-ből történő havi első
készpénzfelvétel, vagy a havi első 2 db
elektronikus bankon kívüli belföldi forint
eseti átutalás díjmentessége.
A Szinkron Számlacsomag keretében
ügyfeleink lakossági és vállalkozói számláikat egy helyen, egyetlen számlavezetési havidíj fejében vezethetik.
Az E-Számlacsomag a leggyakrabban
használt szolgáltatásokat ötvözi. Egyebek mellett havi 10 db OTPdirekt-en
keresztül kezdeményezhető ingyenes
belföldi forint eseti átutalást is kínál.

Amennyiben ajánlataink valamelyike felkeltette érdeklődését, keressen minket a Balkány, Szakolyi u. 5.
szám alatti bankfiókunkban, hétfőn
7.45–17.00-ig, keddtől csütörtökig
8.00–12.30-ig, pénteken 8.00–12.00-ig
várják a Bank dolgozói.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem
minősül ajánlattételnek. A termékek részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban
és a www.otpbank.hu honlapon elérhető
hirdetmények és üzletszabályzatok tartalmazzák.
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Birkózás:

Pásztor Richard
aranyat nyert

XV. évfolyam 9. szám l 2011. október

’48 óta ily dicső, ily
dudud nem volt e nép

Diáksportnap a SZVOK-ban

Öt nemzet 220 birkózója esett egymásnak 2011. október. 9-én a IV.
Bergamo tartományi nagydíjon Mozzanica városában. Megyénkből
négy fiatal fiú mutatta meg milyen is a szabolcsi habitus. Városunkat a Farkas László edző által vezetett Balkányi Cellspan SE
reménységei képviselték. A nemzetközi versenyen 30 kilós súlycsoportban Pásztor Richárd állhatott fel csillogó arannyal a nyakában,
S. É.
a dobogó legfelső fokára.

Programunk déli 12 órakor
2011m-es futással indult. Tanulóink korcsoportonként versenyezve
futották le a távot. Az elért eredményeket külön jutalmaztuk korcsoportonként és nemenként.
Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy ősszel és tavasszal
futóversenyt rendezünk diákjainknak. Ezen a pályázati lehetőség
megerősített minket abban, hogy
jó úton kezdtük el és haladunk az
egészséges életmódra való nevelésben.
Programunkat a következő képen állítottuk össze:
●● Déli 12 órakor korcsoportonként
futóversenyt rendeztünk tanulóinknak

Halottak napjára

 futóversenyt követően alsós
A
diákjaink (235 tanuló) évfolyamonként sor-és váltóversenyen
mérte össze ügyességét.
●● Felsős tanulóink labdajátékokban mutathatták meg osztálybajnokság keretében ki a legügyesebb.
A lányoknak korcsoportonként
és osztályonként kosárlabda
meccset szerveztünk; a fiúknak
focit.
●● Az meccseket követően tanár-diák kosárlabda meccsre került
sor, melyet mind diákjaink, mind
diákjaink nagy örömmel fogadtak és játszottak.

Emlékünnepség az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

●●

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Diáksport Szövetségnek
ezt a kezdeményezést és lehetőséget. Reméljük Magyarország
egyre több diákja fog részt venni
ezen rendezvényen az elkövetkező
években.

November 2-a a Halottak napja. Ilyenkor aki csak tud, kimegy a temetőbe, hogy
emlékezzen halottaira, egy imát mondjon
elhunyt szüleiért, nagyszüleiért, gyerekeiért,
a rokonokért. Mi ezzel a néhány soros versrészlettel emlékezünk:
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
– Dobjuk el a tettető álcát,
Ma ünnep van, ma sírhatunk! Ady Endre
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A MEZŐSTAHL MÉRNÖKI
IRODA KFT. az Észak-Alföldi
Operatív Program „Telephelyfejlesztés” c. pályázatának köszönhetően
Balkány Geszterédi út 1. szám
alatt épített fel egy 772 m2 alapterületű, 10 t teherbírású futódaruval
felszerelt prés és hasító üzemet.

(Fotók: Elek Emil)
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Szabolcs Vezér Oktatási
Központ 530 diákja szeptember 30-án 12 órától diáksport napi rendezvényen vett
részt.

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

A projekt összköltsége: 77 335 234 Ft
A támogatás intenzitása: 50%
A nyert támogatás összértéke:
38 667 617 Ft

Aévfordulójáról emlékeztek
z 1956-os forradalom 55.

meg Balkány lakói október
23-án a József Attila Művelődési Házban.

A Himnusz eléneklése után
Solymosy Éva köszöntötte a megjelenteket, köztük Pálosi László
polgármestert, Karóczkai Istvánné
jegyzőasszonyt, dr. Budai Gyula
kormánybiztost, a választókerület
országgyűlési képviselőjét és Benke Miklós balkányi lakost, az egykori pesti srácot.
Az ünnepség a zeneiskola növendékeinek műsorával vette kezdetét, majd Budai Gyula kormánybiztos mondott ünnepi beszédet.
1956. október 23-ra emlékezünk
ma, a magyarság egyik nemzeti
ünnepére a három közül.
Felemelő ez a nap, hiszen a költő, Márai Sándor szavaival élve e
napon „meghasadt az égbolt, mert
egy nép azt mondta: Elég volt.”
Mert a diktatúra sötét évei fellobbantották benne a szabadságvágy
piciny gyertyáit, amelyek azokon
az őszi napokon mindent elsöprő
tűzzé hatalmasodtak. Mert ez az
ország és népe fel tudta emelni a
fejét, hogy szembenézzen hatalmas
zsarnokával, s így egész Európának és a világ elnyomott népeinek
is példát mutatott.
De egyszerre fájdalmas és lesújtó is az emlékezés, hiszen októ-

berre november jött, novemberben
pedig tankok tapostak, és sírtak az
utcák és sírtak az emberek.
Ennek az 55 évvel ezelőtti napnak az emléke összefonódott a szabadságharc megannyi hősével: a
lengyelekkel szolidaritást vállaló
tömegekével, a forradalmi ifjúságéval, a rendszer által elnyomott
parasztokéval és értelmiségiekével, akik felismerve a diktatúra
hazugságait egy jobb élet reményében fogtak fegyvert.
A bizonytalanság napjaiban, a
novemberi ausztrál nyárelőn 10 és
10 000 kilométernyire küzdöttek
hazájuk dicsőségéért a melbourne-i
olimpián. Azokban a vérzivataros
napokban ugyanis, mikor nem működtek a telefonok és a táviratok
sem mindig érték el a címzettet,

sportolóink 9 arany, 10 ezüst és 7
bronzérmet szereztek.
A forradalom emléke és üzenete
számunkra így egyszerre szólhat
Nagy Imréről és Papp Laciról, Maléter Pálról és Kárpáti Rudolfról,
Mindszenty bíborosról. Szólnia
kell azonban mindenekelőtt a pesti
srácokról, akikről az utca ismeretlen szerzője így ír a szabadságharc
napjaiban született költeményében:
„Te pesti srác! Te hősök hőse!
Öntötted drága véredet.
S kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsi bajtárs! Esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága bért!
Mert nem lehet,
hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért.
Te pesti srác!
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz!
Te, kinek élete mindössze
vagy 15 sivár tavasz!
Te, ki azt a drága életet
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön,
nem felejtünk el soha.”

Dr. Budai Gyula

De ugyanígy szólnia kell a megemlékezésnek a forradalmárok
számára életük kockáztatásával
élelmiszert szállító vidékiekről,
városiakról és falusiakról.
Folytatás a 2. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Jó vízre és jó
utakra pályáztunk

Kbalkányi önkormányzat az
ét pályázatot nyújtott be a

elmúlt napokban. Ha elnyerik
a támogatást és megvalósul,
a város és a tanyavilág lakóinak életminősége jelentősen
javul.

Egyik, a
települések
földútjainak
rendszeres
k a r b a n t a rtására kiírt
pályázat.
Amint azt
Pócsi Rezsőtől, a Balkányi Non Profit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a
pályázatnak szeptember 30-án járt
le a benyújtási határideje . Pályáztunk a földmunkához szükséges
gépekre, berendezésekre, ami bruttó 30 millió forintba kerül.
Részletek a 6. oldalon

