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Futóverseny az erdei focipályán
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási napon futóversenyt rendeztünk a Béke-telepi iskolában. Erre
a célra a legmegfelelőbb helyszínnek az intézményünk mögött található erdei foci pályát találtuk.
A gyerekek két korcsoportban vágtak neki a versenynek. Az 1. és 2. osztályosok együtt mérték össze állóképességüket, a táv 1 kör volt. Az eredmény a következőképpen alakult:
1. Vanka Attila 2. o.
2. Tolvaj Norbert 2. o.
3. Mulik Hajnalka 2. o.
A 3. és 4. évfolyamosok 2 kört teljesítettek. A küzdelem végén a
következő tanulók teljesítettek a
legeredményesebben:

XVI. évfolyam 4. szám l 2012. április

Sok gyümölcsfa lett
a mínuszok áldozata
Csak a terméskötődés után mérhető fel a fagykár mértéke

1. Pál Ádám 4. o.
2. Kiss Máté 4. o.
3. Séber Róbert 3. o.

Természetesen nem maradhatott el a jutalmazás sem. Az első

három helyezett tanuló éremmel
gazdagodott, valamint Húsvét közeledtével, csoki nyuszi is került a
tarsolyukba.
Dicséretes, hogy az iskola min-

den tanulója részt vett a versenyen!
A gyerekek lelkesedése ösztönöz
minket arra, hogy hamarosan újabb
fordulót rendezzünk.
Molnárné Rajtik Zsuzsanna

Értesítés óvodai beiratásról
Tisztelt Szülők!
Értesítünk mindenkit, hogy a balkányi Barackvirág Óvodában az
óvodai beiratkozás 2012. május 2. napjától 2012. május 4. napjáig
tart. (de. 08.00 órától du. 14.00 óráig)
A beiratkozáshoz szükséges:
– A szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, valamint
TB kártyája

TÁMOP - 5.2.5/B-10/2-2010-0231

Ingyenes ifjúsági programok
A TÁMASZ-PONT Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda
2012. március 22-én tartotta Balkányban az új TÁMOP projektjének a nyitókonferenciáját. A pályázat az Európai Unió támogatásával,
valamint az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg
az Új Széchenyi Terv keretében.
A TÁMASZ-PONT Ifjúsági
Információs és Tanácsadó irodát
2009-ben alakította ki a debreceni
Úton Ifjúsági-Kulturális Egyesület
az Európai Unió támogatásával,
valamint az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával. A Balkányban működő irodát és annak szolgáltatásait folyamatosan fejlesztik. A
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231
számú projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok társadalmi integrációját, személyiség- és kompetenciafejlesztését, munkaerőpiacra
való belépését, szabadidejük hasznos eltöltését, drogprevencióját,
életpálya-tervezésüket, közösségi
részvételük bővítését. A célcsoport a Balkányban és környékén
élő 12-29 év közötti fiatalok. Az

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

iroda szolgáltatásai ingyenesek!
A fiatalok különböző tanácsadást
(pl. jogi, munkaerő-piaci, pályázati
stb.) vehetnek igénybe. Az iroda
számos személyiség- és kompetenciafejlesztő programot szervez, pl.
Konfliktuskezelés, Álláskeresési
technikák foglalkozás, Környezettudatos életmód stb.
A projekt során nagy hangsúlyt
fektetnek a drogalternatíva programok biztosítására, pl. Kreatív
foglalkozás, Drámapedagógia stb.
Emellett szerveznek információs
napokat, kiállításokat, tábor jellegű programokat és egyéb rendezvényeket. A TÁMASZ-PONT-ba
betérő fiatalok sporteszközöket,
társas játékokat, internetet vehetnek igénybe. A fiatalok hasznos
információkhoz juthatnak az irodában, a munkatársak önéletrajz- és
motivációs levél megírásában is
segítenek. A célcsoport elektronikus úton is tájékozódhat az őket
érintő témában. Virtuális térben, a
www.tamaszpontiroda.hu oldalon
akár otthonról is informálódhatnak
az érdeklődők.

Munka 120 embernek
Megoldódnak belvízgondjaink, megjavulnak földútjaink

Skányi önkormányzat a

ikeresen pályázott a bal-

Start Munkaprogramban és
nyert 134 millió forintot.
Pálosi László polgármester a
pénz felhasználásról, a munkák
elkezdéséről tájékoztatta a Balkányi Beszélő olvasóit. Elmondta: a
munkaprogramnak három eleme
van: első az illegális szemét gyűjtése, összeszedése és kiszállítása,
második a mezőgazdasági földutak
rendbetétele, a harmadik és szerintem legfontosabb eleme a belterületi belvízelvezető csatornák
rendbetétele és újjávarázsolása.
A három célra összességében 134
173 552 forintot nyertünk.
Ez az összeg tartalmazza 120
ember munkabérét és járulékait,
valamint a közvetlen költségeket.
A közvetlen költségekben nemcsak
munkavédelmi eszközök vannak,

hanem sóder, cement és különböző
gépek, berendezések, láncfűrész és
betonkeverő. Ennek függvényében
a Dobi utcát teljes egészében újjá
tudjuk varázsolni, valószínű, hogy
az Ady utcával együtt és teljesen
új belvízelvezető rendszert tudunk
kialakítani. Átereszekre is megnyertük a pályázatot, tehát minden
család, minden lakos megkapja a
megfelelő átereszeket is. A többi
területen pedig kicseréljük a törött és beszakadozott járólapokat,
majdnem minden csatornát újjá
tudunk varázsolni és reményeim
szerint minden csatornába sikeresen meg tudjuk oldani a belvíz
elvezetését.
A mezőgazdasági földutak javításánál is megkezdődtek a munkák.
Ehhez nyertünk egy mezőgazdasági erőgépet, jelen pillanatban ennek beszerzése folyamatban van.
Folytatás a 2. oldalon

Kemény mínuszokkal búcsúzott
az idei Húsvét megyénktől, komoly károkat leginkább az – átlagosan –7 fok hidegre – érzékeny
stádiumban lévő gyümölcsösökben, egy amolyan „most már feladom” hangulatot pedig a 6 év alatt
már harmadszor fagykárt szenvedett gyümölcsfák gazdáinak lelkében okozva.
Sajnos Balkányt ezúttal sem kerülte el a természeti csapás, ennek
mértékéről előzetes határszemlét
tartottak április 12-én a gyümölcsösökben a szakemberek. Itt volt
dr. Budai Gyula államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője, dr.
Vinnai Győző kormánymegbízott,
a Megyei Kormányhivatal vezetője, Wachal Kálmán, a Megyei
Kormányhivatal földművelésügyi

igazgatóságának vezetője és természetesen a gyümölcsösök gazdái.
Budai Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós jogszabályok szerint, aki nem rendelkezik
biztosítással, az a kárenyhítés mindössze ötven százalékára jogosult!
Dr. Vinnai Győző azt hangsúlyozta: A természeti erők felett
nincs hatalmunk, de minden segítséget megadunk ahhoz, hogy
érdemes legyen folytatni a munkát.
A megyei kormányhivatal számára
prioritás a gazdák problémáinak
orvoslása – mondta a kormánymegbízott.
Wachal Kálmán elmondta: A
végleges terméskiesést, a fagykár
tényleges nagyságát csak a terméskötődés után lehet majd felmérni
és megállapítani.

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Így írt a szép szavú erdélyi magyar költő, Dsida Jenő. Hiszen
minden év májusának első vasárnapján megünneplik nálunk azokat
az asszonyokat, akik gyereket szültek vagy neveltek. Főleg a gyerekek, mert végül is Ádámot és Évát
kivéve mindenkit „anyaszülte”,
ahogy Arany János mondta. Azt
hihetnénk, ez a legrégebbi ünnep
a világon...
Május első vasárnapja a világ
legszebb napja, mert az Édesanyákat ünnepeljük, kik életet adtak
nekünk. Kinyílott a gyöngyvirág,
a tulipán és az orgona, így termé-

szetes, hogy ezek az édesanyák
virágai. A tulipán kecses büszkeségével, a gyöngyvirág és orgona illatával nyűgöz le mindenkit.
Ezért szedjünk egy csokrot belőlük
és vigyük el édesanyánknak. Adjuk át szívünk minden szeretetével, öleljük át és csókoljuk meg a
kezét, mely annyi sokat dolgozott
értünk. Betegágyunknál sírt és virrasztott mellettünk éjszakákon át.
Mert ha bánatod van, Ő mindig
simogat, vígasztal, s ha kell, veled
sír. Ha öröm ér, Ő a legboldogabb,
legbüszkébb gyermekére, hisz az
Édesanyára mindig, mindenkor

számíthatsz, mert ha csak tud, Ő
mindig segít, és tiszta szívből szeret. Szeretetünket persze nem csak
ezen a napon, hanem egész évben
mutassuk ki, mert mindenkinek
csak egy Édesanyát ad az Isten,
kinek szeretetét nem pótolhatja
semmi.
Ne feledkezzünk meg azokról
az Édesanyákról sem, akik már
örökre elmentek. Vigyünk a sírjára

egy szál virágot és köszönet helyett
mondjunk el érte egy imát.

Takács Irén:

Az édesanya

Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,
Betakar, vigasztal,
Megveti az ágyad.
Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!

A közelgő ünnep alkalmából a polgármester
és a képviselő-testület nagy szeretettel,
nagyrabecsüléssel köszönti az édesanyákat!
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Kedvezmények súlyos
mozgáskorlátozottaknak
Avonatkozó jogi szabályokközlekedési támogatásra

ról a 102/2011. (VI.29.) számú
Kormányrendelet megváltozott.

Munka 120 embernek
Folytatás az 1. oldalról

Ez egy MTZ 82-es erőgép lesz,
melyhez egy másik pályázaton
nyert pénzből szeretnénk vásárolni
egy pótkocsit, valamint egy tolólapot. Jelen pillanatban az erőgépre
és a tolólapra várunk, amelyek
nagyban segítenek a kézi munkaerő-szükséglet kiváltásában. Reményeim szerint a nyár közepére
a mezőgazdasági földutakat - legalábbis azokon a helyeken, ahol
személyközlekedés is van -, minden területen, minden tanyai településen meg fogjuk tudni oldani,
újra járhatóvá tesszük és minden
földúton biztonsággal lehet majd
személykocsikkal is közlekedni.
Az illegális szemétlerakóknál található szemetet elsősorban a belterületen és tanyavilágban gyűjtjük és szállítjuk el. Itt ragadom
meg az alkalmat és arra kérem
a lakosságot, amennyiben építési
törmeléke van akár tanyai településen, akár belterületen, jelezze
a polgármesteri hivatalnak és mi
ingyen és bérmentve gondoskodunk az elszállításról, hogy ne kerüljenek ki a földutakra, illetve a
szántóföldekre. Erre is megnyertük
a pályázatot és itt elsősorban a
szállításra, másodsorban a szemét
elhelyezésére is megkapjuk a megfelelő összeget.
Szeretnénk egy belügyminisztériumi pályázati pénzből vásárolni
egy maximum 40 lóerős kis traktort, amelyhez tartozna egy kis
pótkocsi, fűnyíró, hótoló. Ez elsősorban a belterületi munkákat segítené, illetve járdák tisztításában
a téli hónapokban jelentős kön�nyebbséget jelentene.
Az emberek két programban, a
mezőgazdasági földutak rendbetételén és csatornaépítésnél dolgoznak. December 31-ig vannak

alkalmazásban minimálbéren. December 31-ig folyamatos munkaviszonyuk lehet, az illegális szemét összegyűjtésében pedig április
1-től október 31-ig vannak alkalmazásban, mivel ez szezonális
munka.
Legnagyobb problémánk most
az, hogy tíznaponként kell fizetni
a munkásokat. Kértem a minisztérium segítségét, hogy ne tíznaponként kelljen fizetni, hanem havonta
egyszer. A családok és a dolgozók
is így kérték volna, sajnos a minisztérium álláspontja ebben nem
változott. Ez a tíznaponkénti fizetés nekünk is és az embereknek
is gondokat okoz. De végre kell
hajtanunk, mert másképpen nem
kapjuk a támogatást.
Arra a kérdésre, hogy megfelelő-e a munkafegyelem és jól dogoznak-e az emberek, Pálosi László
úgy válaszolt: A közmunka-programban részt vevő embereknek a
munkamorálja nagy mértékben javult. Sajnos egy-két esetben olyan
döntéseket kellett hoznom, amely
nem túl népszerű, de úgy gondolom,
hogy a munkafegyelem megőrzése
szempontjából mindenképpen meg
kellett ezeket a lépéseket tenni. Pár
embert el kellett engedni késések,
mulasztások, illetve nemdolgozások miatt. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy most már minden
rendben van. A brigádvezetők nagyszerűen dolgoznak, természetesen
figyelembe veszem javaslataikat, de
én is minden nap kint vagyok a
területen, s ha azt látom, hogy valamelyik ember nem dolgozik, nem
akar dolgozni vagy nem úgy dolgozik, kicseréljük őket olyanokra, akik
dolgozni akarnak. Úgy látom, hogy
most már beálltak a brigádok, most
már rendesen dolgoznak, különösebb probléma nincs velük – mondta végezetül Pálosi László.

A közlekedési kedvezmények
fajtái:
a) Közlekedési támogatás
b)	Személygépkocsi szerzési
támogatás
c)	Személygépkocsi átalakítási támogatás.
A közlekedési támogatás kérelemre induló eljárás. A kérelmet
2012. április 30. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Ezen határidő elmulasztása
jogvesztő! A kérelemhez mellékelni kell a családban élők jövedelmének igazolásait a 2011. évre

vonatkozóan, valamint a szakorvosi-háziorvosi igazolást a mozgáskorlátozottság tényéről magyarul
és latinul is. Azon személyeknek,
akiknek nem ily módon van kiállítva az igazolás, háziorvosukhoz kell
fordulniuk. Azoknak a súlyos mozgáskorlátozottaknak, akik a kiadott
orvosi igazolás szerint véglegesen
súlyosan mozgáskorlátozottnak
lettek minősítve, orvosi igazolást
nem kell becsatolniuk.
E rendelet nem terjed ki azon
súlyosan mozgáskorlátozott személyekre, akik életvitelszerűen
ágyhoz kötött fekvő betegek, s
szállításuk csak mentő járművel
biztosítható.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági
támogatásban részesül.
Karóczkai Istvánné

A festés örömet jelent
A József Attila Művelődési Ház
adott otthont 2012. április 17 és április 25 között Valaczkai Erzsébet
C.I.C. művészeti nagydíjas, Csergezán Pál-díjas grafikus-festő „Erdőn-mezőn járva”
című kiállításának.
A megnyitón Pálosi László Balkány
város polgármestere köszöntötte a
megjelent kedves
vendégeket, a 6.
osztályos Gilányi
Petra fuvola játéka a tavaszt idézte.
Az 5. évfolyamos Kovács Fanni Fekete István „Túzokjaim” elbeszélés
részletének felolvasása által pedig
mi is „kiléphettünk” a természetbe.
A kiállítást megnyitotta Szalacsi Árpád a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti
Zrt. Vezérigazgatója.
A festőnő így vallott magáról:
„Most, az egykori tanyasi kislány, – aki nyaranta libákat legeltetett a pusztaföldvári Harangos-ér
partján – mesél önmagáról, s arról
amit csinál. Orosházán születtem,
de gyermekkorom egy szikes, vizes érparton töltöttem. Ez az a hely,
amely szinte minden napra tartogatott kisebb-nagyobb természeti csodát, melyek örök emlékké váltak
számomra. Mára gyökeresen megváltozott a táj, de bennem a régi képek elevenen élnek. Rajzolni kicsi
koromban is szerettem, de céltudatosan csak tizenhat évesen kezdtem.
Húsz éve Heves-megyében élek a

Mátra és a Bükk között, egy festői
környezetű kis falucskában – Tarnaleleszen. Gyakorlatilag itt ismerkedtem meg az erdő élővilágával, főleg
a nagyvadak voltak számomra újak.
Rendszeresen figyeltem a természet rejtett titkait.
Korunk különösen
felgyorsult világában feladatomnak érzem, hogy
megmentsek és
megörökítsek valamit abból a harmonikus világból
amelynek az ember is szerves része
volt. Teszem ezt egyszerű ceruzával, pasztellkrétával és egyre rutinosabban olajfestékkel. Számomra
a rajzolás-festés örömet jelent, még
akkor is, ha időnként nehéz feladatnak bizonyul.”
A festmények témája a természet,
mint egység, a vadon élő állatok, és
vadászélmények. A festőnő gondolatvilágát, látásmódját átszövi a természet szeretete. Képei megkapóak,
élethűségük lenyűgöző, mesterségbeli tudás, elhivatottság köszön vis�sza a nézelődőkre. A kiállítással egyidőben mutatkozott be az 1990-ben
családi vállalkozásként alakult debreceni Lovász Késes Műhely, amely
ez évben a Magyar Késmíves Céh
tagja lett. Tevékenységi körük elsősorban háztartási kések, bárdok
gyártása, de most a kiállítás hangulatához híven különleges vadász- és
dísztőrjeiket csodálhattuk meg.

2012. április

Az IPR csoport hírei

A

Barackvirág Óvodában a
húsvéti ünnep jegyében
zajlott az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét biztosító foglalkozás.

Március 28-án került sor arra,
hogy a negyedikes diákok és tanítójuk ellátogattak a szakolyi úti óvodába. Bevezetésként a húsvéthoz,
tavaszhoz kapcsolódó énekkel, tánccal készültek a leendő iskolások.
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Ezután jöhetett a közös munka,
ahol – négy csoportban – kézműves foglalkozás keretében alkotó
tevékenységet végeztek a gyerekek (tavaszi virágok készítése, különböző technikákkal húsvéti tojás
díszítése).
Köszönet illeti Kovácsné Kalu
Veronika és Tóth Ferencné óvodapedagógusokat, akik a színvonalas
foglalkozással hozzájárultak a közös rendezvényhez.

Május elseje

Msütünk, bográcsozunk,
ájus elsején szalonnát

de magára az ünnepre és annak eredetére nem nagyon
szoktunk gondolni. Szinte
természetesnek vesszük,
ha munkanapra esik, akkor
munkaszüneti nap kell, hogy
legyen.
Ha rákeresünk az interneten,
vagy kinyitunk egy ezzel a témával
foglalkozó könyvet, akkor láthatjuk, hogy a legtöbb helyen Robert
Owenhez kötik a kezdeteket. Owen
olyan társadalmat akart létrehozni,
amelyben a teljes egyenlőség uralkodik. A munkaidőt csökkentette, 10 éves korig nem engedte a
gyerekeket dolgozni, bevezette a
biztosítást, és a fizetést teljesítmény alapján adta ki. Munkásainak egészséges lakókörülményeket
biztosított, a munkás szülők gyerekeinek pedig óvodai és iskolai
ellátást. De mindebből, ami igazán
köthető Május elsejéhez, az az akkoriban szokásos 16 órás munkaidő csökkentése volt.
1886. május 1-jén Chicagóban
munkás érdekvédelmi szervezetet,
sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetésének érdekében. A
munkások két fontos dologra jöttek
rá. Ha szakmák szerint csoportosulnak szakszervezetekbe, akkor
érdekeiket jobban tudják érvényesíteni. A másik: munkabeszüntetésekkel, sztrájkokkal nyomást
tudnak gyakorolni a munkáltatóra.
A békés felvonulás az anarchistáknak köszönhetően zavargássá silányult, az anarchia gyökereit a korai
szocializmusban kell keresnünk.
Irányítás nélküli társadalmat akartak létrehozni, amelyben tagadtak
volna minden tekintélyt és uralmat. Rá akarták döbbenteni a munkásságot, hogy minden rosszról a
vezetők tehetnek. Csak hát elég
elítélhető módon merényletekkel,
robbantásokkal, megfélemlítéssel
próbálták céljaikat elérni. Ezt tették 1886-ban is, amikor bombát
dobtak a rendőrök közé.
A 8 órás munkanapért folytatott
harc ezzel még nem ért véget. 1890.
május 1.-jén a chicagói tüntetés évfordulójára a II. internacionálé úgy

A Balkány Város Önkormányzata
által üzemeltetett konyha elsősorban
balkányi őstermelők, vállalkozók
által termelt élelmiszer termékeket

határozott, hogy a munkásszervezetek ahol tudnak, vonuljanak fel
a 8 órás munkaidő bevezetéséért.
Egy évvel később 1891-ben május
1-jét a munkásosztály nemzetközi
ünnepévé nyilvánították. Mindezt
43 évvel a kommunista kiáltvány
kiadása után és kb. egy évtizeddel
az után, hogy Marx a francia szocialista vejének azt mondta: „Egy
dolog biztos, jó magam nem vagyok marxista.”
Az elkövetkező évek ünnepségein a szónokok mindig is a munkához való viszonyt domborították
ki. Így Magyarországon is az első
szabad Május 1-jén. Tildy Zoltán kisgazda párti országgyűlési
képviselő, későbbi miniszterelnök,
majd köztársasági elnök is a munkavégzést kiemelve az alábbiakat
írta a Kis Újságban 1945. május
1-jén: „Mi magunk vagyunk most
már felelősek egész jövőnkért. A
dolgozók ma ünnepre vonuló milliós seregei egy pillanatra se feledkezzenek meg arról, hogy olyan
országban fogunk élni, amelyet mi
magunknak teremtünk, annyi lesz
a szabadságunk, amennyit megfeszített munkával, állandó küzdelemben biztosítunk magunknak.”
Szerintem, szavain érdemes ma
is elgondolkodnunk! A II. világháború utánra a szocialista blokkban az egyik legnagyobb ünnep
lett. Később a munka ünnepének
nevezték el (pihenéssel ünnepeltük a munkát), és szerintem ma is
így ismerik legtöbben. De ennek a
napnak nemcsak politikai színezete
van, hanem van néprajzi vonatkozása is. Ekkor állítják a legények a
májusfát, vagy, ahogy sok vidéken
nevezik, májfát. A legények május
1-re virradóra a lányos házhoz titokban egy feldíszített fát helyeztek
el, amit másnap reggelig őrizniük
is kellett, azért, hogy a vetélytársak
el ne vigyék és sajátjukat fel ne
állítsák a helyén. A fát szalagokkal, virágokkal díszítették. Nagysága jelezte a legény szándékának
komolyságát is. Tehát legények,
fel május elsejére! Még nem késő
megtervezni májusfátokat, és megkérni a barátokat, hogy segítsenek a
fa felállításában és őrzésében.
Molnár Zoltán

kíván feldolgozni. A felvásárlásról
a beszállítás feltételeiről szerződéskötésről Orosz Jánosné élelmezésvezető ad tájékoztatást.
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Tfutás, nyílt nap, beíratás,

emplom látogatás, nyuszi-

iskolások látogatása, Föld
napja az óvodánkban

A Szent Jácint Görögkatolikus
Óvodában az április hónap nagyon
mozgalmasan telt. Április 2-án valamennyi csoport (6) a templomba
látogatott, ahol Jaczkó Sándor esperes úr a húsvéti ünnepről tartott
gyermekmisét. Sokat beszélgetett
a gyerekekkel, amit mindnyájan
örömmel fogadtak, válaszoltak
kérdéseire, együtt énekeltünk .

Április 4-én első alkalommal
rendeztük meg a NYUSZIFUTÁS-t óvodánkban.
Minden gyereknek harisnyanadrágból készítettünk nyuszifület és
útnak indultuk a Váci Mihály útra,
ahol a polgárőrség tagjai biztosították az útvonalat. Megbeszélt
jelre kicsik-nagyok, szülők, óvó
nénik, dajka nénik futásnak eredtek. Öröm volt látni a boldogságot
az arcukon.
A futás után egy élő nyuszi várta a gyerekeket az udvaron, amely
csoki tojásokat rejtett el a fűben
és ezeket kellett megkeresni. A
tojáskeresés után verseny játékok
voltak kicsiknek és a felnőtteknek
egyaránt. Nagyon szép és mozgalmas napot töltöttünk el ismét
együtt.
A játékos délelőttről senki sem
távozott üres kézzel, hiszen minden résztvevő csoki tojást kapott
ajándékba. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbek is
mozogjanak, hiszen ezek a közös
tevékenységek, mozgások hozzá-

segítik a gyerekeket ahhoz, hogy
kialakuljon bennük a küzdőszellem. Az energia az bennük van, és
az ilyen programokon reméljük,
hogy kedvet kapnak valamelyik
sportághoz is, amely természetesen
sokban hozzájárul ahhoz, hogy egy
egészségesebb életet éljenek .
A mozgás lehetőségének biztosítása és a húsvéti népszokások felelevenítése volt a célunk e napon.
Április 16-án nyílt napot tartottunk a leendő óvodásainknak és
szüleiknek. Betekintést nyerhettek
az óvodai életünkbe. Itt szeretnénk
köszönetet mondani azoknak a
szülőknek, akik bíznak óvodánkba
és beíratták gyermeküket.
Óvodánkba látogattak az iskolások. Két osztály vett részt az
óvoda-iskola kapcsolatában évek
óta megrendezendő programon. A
nagycsoportosok és az iskolások
közösen tevékenykedtek, majd befejezésként kemencében sült kenyérlángossal és meleg teával vendégeltük meg őket.
Április 20-án a FÖLD napja alkalmából fákat ültettünk a Kossuth
kertbe. A fákat Varga Amira nagypapája „papi” ajánlotta fel, amelyet
nagyon szépen köszönünk. Visszaérkezés után az óvoda kiskertjébe,
a járdaszegély mellett az erkély
ládákba ültettük el azt rengeteg
virágot, amelyeket a szülők támogatásként hoztak el minden csoportba. Hálásan köszönjük valamennyiüknek a támogatást.
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Lőrnagy személyében 2012

fő gépkocsizó járőrrel, valamint
egy fő polgári alkalmazottal, a második félévben pedig további egy
fő járőrrel egészülhet ki a Rendőrőrs állománya.

adik János István rendőr

március 16 óta új parancsnoka van a Balkányi Rendőrőrsnek. Nem ismeretlen ő
Balkányban, hiszen itt indult
pályája, itt él a családja,
azért mégis egy bemutatkozásra kértük új beosztásának
ürügyén.

Nkészülne a húsvétra, nem
incs olyan ember, aki ne

volt ez a mi óvodánkban sem
másképp.
Idén egy nagyot álmodtunk, és a
kultúrházba varázsoltuk ezt a tavaszi ünnepet április 3-án délután. A
húsvéti ráhangolódással, a vidám,
zenés, táncos műsor csokorba kötésével szerettük volna megajándékozni a nézőtéren ülő kedves,
kíváncsi vendégeket.
Lázasan készülődtünk a gyerekekkel, gyakoroltuk a műsort,
próbáltunk, míg eljött a nagy nap.
Szép ruhába öltözött mindenki, és
az előadás során köszöntöttük a tavaszt, néphagyományokat elevení-

tettünk fel mindannyiunk örömére.
A gyerekek nagyon aranyosak és
nagyon ügyesek voltak! Kicsik, nagyok kitettek magukért! A sok-sok
tapsot, elismerő szavakat, gratulációt ezúton is köszönjük!
Ez a délután jó alkalom volt a jótékonykodásra is. A kedves szülők
nemcsak a belépőjegyet fizették ki,
hanem támogatói jegyek vásárlásával is segíthették az óvodába járó
gyerekeket. A befolyt pénzt természetesen a gyerekekre fordítjuk.
Madura Lászlóné

Támogatóink: Balogh Víz Kft., Kerezsi
Kft., Cellspan, Balkányi Gyógyszertár,
Pállné Dohányos Krisztina fodrász, Járcsics Barna

A Nyíregyházi Főiskolán diplomáztam 1994-ben, és pályakezdő
pedagógusként a Szabolcs Vezér
Általános Iskolában helyezkedtem el, egy évvel később pedig a
feleségem, Ladikné Szabó Csilla is elkezdte a balkányi gyerekek tanítását. 1998-ban a Balkányi
Rendőrsön a megüresedett bűnügyi vizsgálói beosztást pályáztam
meg, és az elkövetkező hat és fél
év alatt ismertem meg igazán a
lakókörnyezetünket, szembesültem
nap mint nap az itt élők gondjaival,
problémáival. 2004 őszén kaptam
berendelést a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának nyíregyházi osztályára, ahol több mint
négy évet dolgoztam főreferensi
beosztásban. Az itt töltött évek
alatt megyénk határmenti régióit
ismerhettem meg, kaptam betekintést a szorosan az ukrán-magyar,
román-magyar határszakaszokhoz
köthető bűncselekményekbe. 2009
tavaszán a Megyei Rendőr-főkapitányság Elemző- és Értékelő
Osztályán kiemelt főnyomozói beosztásba kerültem kinevezésre. Ez
év március 16-tól pedig Dr. Kánya
Zoltán rendőr alezredes kapitányságvezető Úrtól felkérést kaptam a
Balkányi Rendőrőrs vezetésére.
Mennyire ismerte Balkány bűnügyi
helyzetét?

A közös munka mindig eredménnyel jár, és ezt a mi óvodánkba
járó gyerekek szülei, dolgozóink
mindig bebizonyítják.
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Helyi lakosként már 1994 szeptemberétől szembesültem az aktuális gondokkal, a bűnügyi vizsgálóként eltöltött évek alatt pedig
megismerkedhettem a kiterjedt tanyavilágban élők, illetve a Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó
Szakoly település lakóinak problémáival egyaránt. A Nyíregyházán
eltöltött évek alatt is figyelemmel
kísértem lakókörnyezetem bűnügyi
helyzetének alakulását. Tapasztalhattam, hogy bűnügyi szempontból egyik település sem fertőzött.
Természetesen mindig figyelembe kell venni, hogy a statisztikai
számadatok mögött mindig egyént,
a sértettet kell látnunk, akinek a
sérelmére a kisebb- vagy éppen
szabálysértési értékre elkövetett

Ha nem is a létszámgondok végleges megoldását jelentené, de
segíthetne egy jó együttműködés a
polgárőrséggel. Milyennek tartja a
jelenlegi helyzetet?

vagyon elleni bűncselekmény, a
hatóság részéről ugyanolyan gondos eljárást igényel, mint a testi épséget vagy egészséget sértő
bűncselekmények esetében. Az
évszaknak megfelelő termény- és
gyümölcslopás, falopás, kerítések
megrongálása, eltulajdonítása okoz
leginkább bosszúságot a lakosoknak. Egész évben problémát jelent
a vas-és színesfém lopás, melynek
során az elkövetők a nagyfeszültség alatt álló létesítményeket, trafókat, villanyórákat, légkábeleket
is megrongálják- eltulajdonítják
ezzel az okozott lopási káron túlmenően, jelentős járulékos költséget, és további kellemetlenségeket
okoznak a sértetteknek.
Főútvonallal ugyan nem rendelkezünk, azonban a településszerkezetből, valamint a földrajzi helyzetünkből adódóan mindig is jellemző
volt a „vendégbűnözés”. Számos
lakásbetörés, vagy éppen garázdaság elkövetője a szomszédos településekről, vagy éppen Hajdú-Bihar megye, hozzánk leginkább közel fekvő településeiről érkezik.
Van-e az ilyen cselekmények felderítéséhez megfelelő számú rendőr?

Örömmel számolhatok be arról,
hogy a Rendőrős feltöltöttsége az
utóbbi évekhez viszonyítva folyamatosan javul, jelenleg négy fő
kinevezett körzeti megbízottal (két
fő Balkány, két fő pedig Szakoly
településen), illetve négy fő gépkocsizó járőrrel látjuk el a szolgálati
feladatainkat. A Nyírbátori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának állományából pedig egy fő, a
teljes hivatali munkaidejében Balkány Rendőrőrsön látja el a bűnügyi vizsgálati feladatokat. Ezen
túlmenően a Rendőrkapitányság
vezetése támogatja a további létszám fejlesztéseket, reményeink
szerint még ebben a félévben egy

A Szakolyban működő polgárőr
alapszervezettel az együttműködésünk kiváló, példa értékű. El kell
mondani, hogy a szakolyi a megye
egyik legnagyobb (98 fő) és legjobban működő alapszervezete. Ez
azt jelenti, hogy a hét minden napján 3-4 fő helyi lakos teljesít polgárőr szolgálatot, az alapszervezet
saját járművével. Kapcsolatunk
napi szintű, a polgárőrökkel közös
szolgálatokat szervezünk, együtt
koordináljuk, majd hajtjuk végre a
helyi rendezvények biztosítását.
Természetesen a balkányi polgárőrökkel is az együttműködésre
törekszünk, felvettem a kapcsolatot a helyi alapszervezet vezetőjével, aki arról tájékoztatott, hogy
rövidesen tagtoborzás, tisztújítás
történik. Mindnyájunk érdeke egy
jól működő, biztos- és jelentős taglétszámra épülő polgárőrség.
A Rendőrség támogatást tud
nyújtani az új tagok elméleti képzésében és vizsgáztatásában, ezt
követően pedig közös szolgálatok
szervezésével tudjuk a gyakorlati
tapasztalatokat átadni a polgárőrség tagjainak.
Milyen feladatokat kapott Parancsnok Úr útravalónak a kinevezésekor?

Egyik legfontosabb feladat a
bűnmegelőzés, melynek alapja a
közterületi jelenlét fokozása. Arra
törekszünk, hogy a közrendvédelmi állományunk munkaidejük
legalább 70%-át a közterületen
tölthesse. Munkatársaimmal egyre
többet találkozhatnak a helyi la-
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kosok gyalogos járőr szolgálatban,
visszatérően ellenőrizzük a köztereket, közintézményeket.
Újra indítottuk a „Sulizsaru”
programot, ennek keretében az
intézményvezetőkkel egyeztetve
minden nap az iskolakezdési időszakban, valamint a nagyszünetekben és a kora délutáni órákban
is ellenőrizzük az oktatási intézményeket és azok környezetét is.
Baleset megelőzési, közlekedés
biztonságtechnikai előadásokat
szervezünk az általános iskolai
tanulók részére. Segítséget nyújtunk a bűnmegelőzési előadások
megszervezésében, kivitelezésében. Közlekedésbiztonsági játékos
vetélkedő szervezésére készülünk
az óvodások részére is. Terveink
között szerepel együttműködési
megállapodás megkötése a helyi
vadásztársaságokkal, valamint a
kisebbségi önkormányzatokkal.
Nagyon fontosnak tartom a lakosság és a rendőrség együttműködését olyan szintre emelni, hogy
ne csak már a bekövetkezett bűncselekményt követően forduljanak
hozzánk, hanem napi szinten segítsék információkkal a munkákat.
Ha lomtalanító, vasgyűjtő „szerelvények” járják településeink utcáit,
vagy a mezőgazdasági területeket,
az utcabeliek, a gazdák írják fel a
járművek rendszámát és jelezzék
azt felénk. Szóljanak munkatársaimnak, ha gyerekek rongálják meg
a vasút melletti táblákat, rongálják a közterületi építményeket, a
játszóteret. A tanyán élők jelezzék
felénk, ha számukra idegen járművekkel, gyanús személyekkel találkoznak a környezetünkben. Akkor
tudunk igazán hatékonyak lenni,
ha gyorsan- célirányosan tudunk
egy-egy helyszínre vonulni, intézkedést kezdeményezni. A közrend
folyamatos fenntartása, az itt élők
biztonságérzetének javítása csak a
lakosság hatékony közreműködésével érhető el.

TÁMOP - 5.2.5/B-10/2-2010-0231

Kedves Fiatalok!
Jelentkezzetek a „Támasz-Pont” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda által,
2012. május 10-én rendezendő Ki mit tud? tehetségkutató programjára!
A győzteseket értékes díjakkal jutalmazzuk!
A 12–29 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk!
Jelentkezési határidő: 2012. május 2.
Érdeklődni: Somogyi Arnoldné,
4233 Balkány, Kossuth u. 1-3.
Telefonon: 06/30-676-36-35,
E-mail: uton.somogyine@gmail.com
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Aelső osztályos gyerekek-

z olvasni tudást ízlelgető

Áprilisban könyvtárhasználati
óra keretében ismerkedtek a gyermekkönyvekkel, mesékkel, versekkel, azok írójával. Befejezésül
interaktív mesejátékkal szórakoztak. Nagy átéléssel alakították a
szereplők jeleneteit. Dicséret illeti
őket.
Harmadik-negyedik évfolyamon került meghírdetésre a Szójáték-bajnokság, amiben izgalmas
játékra,könyvismertetésre, kortárs
költők verseinek felolvasására
került sor. A legnagyobb tetszést
Lackfi János és Vörös István versei aratták.
A 3. évfolyamon a Szójáték-bajnokság győztesei:
I. Páll Kitti 3. c osztályos tanuló
II. Soós Krisztofer 3. b osztályos tanuló
III. Bodovics János 3. b osztályos tanuló

Jelenleg a 4. évfolyam készül
keddenként a megmérettetésekre.
Mind a két vetélkedőre Kondor
István balkányi vállalkozó ajánlotta fel a nyerteseknek a díjakat.
A gyerekek nevében köszönjük
nagylelkűségét.
Köszönjük szépen Teilinger
Bence 5. b és Balogh Tamás 5.c
osztályos tanulóknak az iskolai
könyvtárnak felajánlott könyveit.
Továbbra is szívesen fogadjuk
ajándékba a könyveket.

2012. április

Hidén is megrendezzük az
agyományainkhoz hűen

kel egyre gyakrabban népesül be az iskolai könyvtár.

„Én hangom”énekversenyt a
Szabolcs Vezér Oktatási Központban.
A második évfolyamon a diákok
lelkesen készülnek a megmérettetésre. A versenyeken, mely három
fordulóból áll minden tanulónak
egy kötelező és egy szabadon választott dalt kell előadnia. A népdaléneklés után a zsűri tagjai választják ki, hogy kik lesznek az
adott forduló helyezettjei. Ez után
mindenki egy kis apró ajándékkal, a helyezettek oklevéllel, no

Hagyományhoz híven, április
11-én megemlékeztünk a Magyar
Költészet Napjáról. Kiemelkedő
eseménye volt az alsó tagozaton
szervezett szavalóverseny, melynek
keretében kerestük az évfolyam legszebb versmondóját. A sok csengőn
szóló szavaló között a legjobbnak
bizonyult, s ezzel elnyerte az évfolyam legszebb versmondója címet:

A humán munkaközösség József
Attila születésének évfordulója, a
Magyar Költészet Napja tiszteletére versíró pályázatot hírdet.
Téma: Szülőföld, szerelem, diákszemmel
Diákok! Tollhegyre föl a ríme-

Balkányi
Beszélő

meg a zenei szépség élvezetének
élményével térhet haza. Ahogyan
Kodály Zoltán mondta:
„Az ének szebbé teszi az életet,
az éneklők másokét is.”
Gyerekek, készüljetek lelkesen a
döntő megmérettetésre, mely májusban kerül megrendezésre.
Bonyhády Éva tanító-szervező

I.forduló eredményei:
I. Zsiga Nikoletta és Trella Bence 2. b
II. Mihály Melitta és Balogh János 2. a
III. Pongó Anita és Koponyás Gábor 2. a
II. forduló eredményei:
I. Mihály Melitta 2. a és Trella Bence 2. b
II. Tóth Rita 2. b és Koponyás Gábor 2. a
III. Nagy Nikolett és Balogh János 2. a

ket, május 14-ig várjuk a verseket!
Kívánjuk, hogy a múzsa minél
többször csókoljon homlokon titeket!

Információs nap a fiatalok
munkaerő-piaci integrációjáért

I. forduló helyezettjei: Mihály Melitta, Zsiga Nikoletta, Pongó Anita

Minden résztvevő emléklapot, a
legjobbak oklevelet és Pásztor Istvánné tanítónő ajándékát kapták.

Felhívás eboltásra!

Dzsef állatorvos (tel:

r. Szentmiklóssy Jó-

Hirdetőtáblán az adósok
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 55/B
§-a szerint a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság a helyi adó
és gépjárműadó vonatkozásában
a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő
adótartozással rendelkező adózó
nevét, címét és az adótartozás
összegét az esedékességet követő
10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.
Balkány Város Önkormányzat
adóhatósága tájékoztatja a lakos-

ságot, hogy élve a jogszabályban
biztosított lehetőséggel 2012. május 01. napjától a helyben szokásos módon a nagy adósok listáját
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszti. A teljes lista
megtekinthető a www.balkany.hu
oldalon. Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listáról törli azt
a hátralékost, aki az adótartozását
befizeti és azt az adóhatóságnak
igazolja, vagy befizetése az adószámlán megérkezik.
Karóczkai Istvánné jegyző

42/561-135; 20/389-19-96)
értesíti a lakosságot, hogy
a 2012. évi veszettség elleni
kötelező eboltást az alábbiak szerint végzi el.
A védőoltással egyidejűleg
kötelező elvégezni az ebek bélférgesség elleni kezelését is.
Az oltás és a féregtelenítés díja: 3000 Ft.
Az állat tartási helyén a
díj: 3500 Ft
A 30 kg feletti ebek esetében a fenti ár 10 kg-ként
+ 200 Ft.
Minden 90 napos kort
meghaladó eb oltása és féregtelenítése kötelező.
Az eb 2011. évi oltási igazolványát a tulajdonos hozza
magával!!!

Az oltási könyv pótlása: +
500 Ft.
A fenti időpontokban a macskák
veszettség elleni védőoltása is lehetséges a díj megtérítése mellett.
Magyar Állatorvosi Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete

I. forduló helyezettjei: Balogh János, Trella Bence Koponyás Gábor

TÁMOP - 5.2.5/B-10/2-2010-0231

Papp Anna
(Iskolai könyvtáros)

1. évfolyamon:
Merő Hajnalka 1. c osztályos tanuló
2. évfolyamon:
Trella Bence 2. b osztályos tanuló
3. évfolyamon:
Oláh János 3. c osztályos tanuló
4. évfolyamon:
Felföldi Dóra 4. b osztályos tanuló
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II. forduló helyezettjei: Tóth Rita, Mihály Melitta, Nagy Nikoletta

2012. 05. 12. (szombat)
07.00–08.30 Négy sarok
08.30–10.00 Ady u. és Dózsa u. sarok
10.00–11.30
Széchenyi u. eleje
2012. 05. 19. (szombat)
07.00–07.30 Kállói úti temető
08.00–09.30 Árpád u. eleje
09.30–11.00
Bikaistálló
11.30–12.00
ÁG. Bolt mellett
PÓTOLTÁS!!!
2012.05.26. (szombat)
07.00–08.00 Négy sarok
08.00–09.00 Árpád u. eleje
II. forduló helyezettjei: Koponyás Gábor, Trella Bence, Balogh János

A „TÁMASZ-PONT” Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda
2012. április 2-án, Balkányban
tartotta meg Információs nap a
fiatalok munkaerő-piaci integrációjáért elnevezésű rendezvényét. A program az Európai
Unió támogatásával, valamint az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Az Információs nap célja, hogy a célcsoportba tartozó
12-29 év közötti fiatalok minél jobban felkészülhessenek a
munka világára, átfogó képet
kaphassanak a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetről, és közelebb
kerüljenek a segítő szervezetekhez, jobban megismerhessék
azok tevékenységeit, az általuk
nyújtott lehetőségeket.
A rendezvény keretében lehetőség volt egyénre szabott tájékoztatásra, valamint előadások
is segítették a széles körű informálást. Elsőként Hamza Zsolt,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nagykállói kirendeltség-vezetője tartott előadást
„Lehetőségek a munkaügyi kirendeltségen” címmel. Tájékoztató hangzott el a munkaügyi
szervezet által megállapítható
ellátásokról, támogatásokról,
szolgáltatásokról és az elhelyezkedést segítő egyéb lehetőségekről. Az Életfa Segítő Szolgálat
Egyesület önkéntes munkatársa,
Szeder Dóra, „Az önkéntesség
mint lehetőség” címmel tartotta
meg prezentációját. Előadásában az önkéntes munka előnyeit

hangsúlyozta, elmondta, ki, hogyan lehet önkéntes, milyen törvényi szabályozásai vannak, hol
lehet önkénteskedni, valamint
az így végzett tevékenység által
nyújtott lehetőségekre hívta fel
a fiatalok figyelmét. Kiemelte,
hogy a 2011. decemberi törvénymódosítások szerint az önkormányzat által nyújtott bérpótló
támogatás továbbfolyósítása 30
nap munkaviszonyhoz van kötve, és ezt a feltételt közérdekű
önkéntes tevékenységgel is ki lehet váltani. 2016-tól az érettségi
megszerzésének feltétele lesz 50
óra közösségi szolgálat, melynek
célja és szerepe az önkéntességhez hasonlóak, ezért is fontos,
hogy már most tudják a fiatalok
ezeket az információkat.
Zárásként Somogyi Arnoldné, a „TÁMASZ-PONT” Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda munkatársát hallgathatták
meg az érdeklődők. Témája,
„Kompetenciák, avagy belépő a munkaerő-piacra”, mely a
kompetenciafejlesztés fontosságára tette a hangsúlyt, hogy a
mai munkaerő-piacon való sikeres elhelyezkedéshez, és az
oda vezető úthoz a fiataloknak
szükséges rendelkezniük bizonyos kulcskompetenciákkal is a
boldogulásuk érdekében.
A program végén az érdeklődők feltehették kérdéseiket a
hallottakkal kapcsolatban.
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Balkányi
Beszélő

2012. április

Aelső osztályos gyerekek-

z olvasni tudást ízlelgető

Áprilisban könyvtárhasználati
óra keretében ismerkedtek a gyermekkönyvekkel, mesékkel, versekkel, azok írójával. Befejezésül
interaktív mesejátékkal szórakoztak. Nagy átéléssel alakították a
szereplők jeleneteit. Dicséret illeti
őket.
Harmadik-negyedik évfolyamon került meghírdetésre a Szójáték-bajnokság, amiben izgalmas
játékra,könyvismertetésre, kortárs
költők verseinek felolvasására
került sor. A legnagyobb tetszést
Lackfi János és Vörös István versei aratták.
A 3. évfolyamon a Szójáték-bajnokság győztesei:
I. Páll Kitti 3. c osztályos tanuló
II. Soós Krisztofer 3. b osztályos tanuló
III. Bodovics János 3. b osztályos tanuló

Jelenleg a 4. évfolyam készül
keddenként a megmérettetésekre.
Mind a két vetélkedőre Kondor
István balkányi vállalkozó ajánlotta fel a nyerteseknek a díjakat.
A gyerekek nevében köszönjük
nagylelkűségét.
Köszönjük szépen Teilinger
Bence 5. b és Balogh Tamás 5.c
osztályos tanulóknak az iskolai
könyvtárnak felajánlott könyveit.
Továbbra is szívesen fogadjuk
ajándékba a könyveket.

2012. április

Hidén is megrendezzük az
agyományainkhoz hűen

kel egyre gyakrabban népesül be az iskolai könyvtár.

„Én hangom”énekversenyt a
Szabolcs Vezér Oktatási Központban.
A második évfolyamon a diákok
lelkesen készülnek a megmérettetésre. A versenyeken, mely három
fordulóból áll minden tanulónak
egy kötelező és egy szabadon választott dalt kell előadnia. A népdaléneklés után a zsűri tagjai választják ki, hogy kik lesznek az
adott forduló helyezettjei. Ez után
mindenki egy kis apró ajándékkal, a helyezettek oklevéllel, no

Hagyományhoz híven, április
11-én megemlékeztünk a Magyar
Költészet Napjáról. Kiemelkedő
eseménye volt az alsó tagozaton
szervezett szavalóverseny, melynek
keretében kerestük az évfolyam legszebb versmondóját. A sok csengőn
szóló szavaló között a legjobbnak
bizonyult, s ezzel elnyerte az évfolyam legszebb versmondója címet:

A humán munkaközösség József
Attila születésének évfordulója, a
Magyar Költészet Napja tiszteletére versíró pályázatot hírdet.
Téma: Szülőföld, szerelem, diákszemmel
Diákok! Tollhegyre föl a ríme-

Balkányi
Beszélő

meg a zenei szépség élvezetének
élményével térhet haza. Ahogyan
Kodály Zoltán mondta:
„Az ének szebbé teszi az életet,
az éneklők másokét is.”
Gyerekek, készüljetek lelkesen a
döntő megmérettetésre, mely májusban kerül megrendezésre.
Bonyhády Éva tanító-szervező

I.forduló eredményei:
I. Zsiga Nikoletta és Trella Bence 2. b
II. Mihály Melitta és Balogh János 2. a
III. Pongó Anita és Koponyás Gábor 2. a
II. forduló eredményei:
I. Mihály Melitta 2. a és Trella Bence 2. b
II. Tóth Rita 2. b és Koponyás Gábor 2. a
III. Nagy Nikolett és Balogh János 2. a

ket, május 14-ig várjuk a verseket!
Kívánjuk, hogy a múzsa minél
többször csókoljon homlokon titeket!

Információs nap a fiatalok
munkaerő-piaci integrációjáért

I. forduló helyezettjei: Mihály Melitta, Zsiga Nikoletta, Pongó Anita

Minden résztvevő emléklapot, a
legjobbak oklevelet és Pásztor Istvánné tanítónő ajándékát kapták.

Felhívás eboltásra!

Dzsef állatorvos (tel:

r. Szentmiklóssy Jó-

Hirdetőtáblán az adósok
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 55/B
§-a szerint a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság a helyi adó
és gépjárműadó vonatkozásában
a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő
adótartozással rendelkező adózó
nevét, címét és az adótartozás
összegét az esedékességet követő
10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.
Balkány Város Önkormányzat
adóhatósága tájékoztatja a lakos-

ságot, hogy élve a jogszabályban
biztosított lehetőséggel 2012. május 01. napjától a helyben szokásos módon a nagy adósok listáját
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszti. A teljes lista
megtekinthető a www.balkany.hu
oldalon. Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listáról törli azt
a hátralékost, aki az adótartozását
befizeti és azt az adóhatóságnak
igazolja, vagy befizetése az adószámlán megérkezik.
Karóczkai Istvánné jegyző

42/561-135; 20/389-19-96)
értesíti a lakosságot, hogy
a 2012. évi veszettség elleni
kötelező eboltást az alábbiak szerint végzi el.
A védőoltással egyidejűleg
kötelező elvégezni az ebek bélférgesség elleni kezelését is.
Az oltás és a féregtelenítés díja: 3000 Ft.
Az állat tartási helyén a
díj: 3500 Ft
A 30 kg feletti ebek esetében a fenti ár 10 kg-ként
+ 200 Ft.
Minden 90 napos kort
meghaladó eb oltása és féregtelenítése kötelező.
Az eb 2011. évi oltási igazolványát a tulajdonos hozza
magával!!!

Az oltási könyv pótlása: +
500 Ft.
A fenti időpontokban a macskák
veszettség elleni védőoltása is lehetséges a díj megtérítése mellett.
Magyar Állatorvosi Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete

I. forduló helyezettjei: Balogh János, Trella Bence Koponyás Gábor

TÁMOP - 5.2.5/B-10/2-2010-0231

Papp Anna
(Iskolai könyvtáros)

1. évfolyamon:
Merő Hajnalka 1. c osztályos tanuló
2. évfolyamon:
Trella Bence 2. b osztályos tanuló
3. évfolyamon:
Oláh János 3. c osztályos tanuló
4. évfolyamon:
Felföldi Dóra 4. b osztályos tanuló
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II. forduló helyezettjei: Tóth Rita, Mihály Melitta, Nagy Nikoletta

2012. 05. 12. (szombat)
07.00–08.30 Négy sarok
08.30–10.00 Ady u. és Dózsa u. sarok
10.00–11.30
Széchenyi u. eleje
2012. 05. 19. (szombat)
07.00–07.30 Kállói úti temető
08.00–09.30 Árpád u. eleje
09.30–11.00
Bikaistálló
11.30–12.00
ÁG. Bolt mellett
PÓTOLTÁS!!!
2012.05.26. (szombat)
07.00–08.00 Négy sarok
08.00–09.00 Árpád u. eleje
II. forduló helyezettjei: Koponyás Gábor, Trella Bence, Balogh János

A „TÁMASZ-PONT” Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda
2012. április 2-án, Balkányban
tartotta meg Információs nap a
fiatalok munkaerő-piaci integrációjáért elnevezésű rendezvényét. A program az Európai
Unió támogatásával, valamint az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Az Információs nap célja, hogy a célcsoportba tartozó
12-29 év közötti fiatalok minél jobban felkészülhessenek a
munka világára, átfogó képet
kaphassanak a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetről, és közelebb
kerüljenek a segítő szervezetekhez, jobban megismerhessék
azok tevékenységeit, az általuk
nyújtott lehetőségeket.
A rendezvény keretében lehetőség volt egyénre szabott tájékoztatásra, valamint előadások
is segítették a széles körű informálást. Elsőként Hamza Zsolt,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nagykállói kirendeltség-vezetője tartott előadást
„Lehetőségek a munkaügyi kirendeltségen” címmel. Tájékoztató hangzott el a munkaügyi
szervezet által megállapítható
ellátásokról, támogatásokról,
szolgáltatásokról és az elhelyezkedést segítő egyéb lehetőségekről. Az Életfa Segítő Szolgálat
Egyesület önkéntes munkatársa,
Szeder Dóra, „Az önkéntesség
mint lehetőség” címmel tartotta
meg prezentációját. Előadásában az önkéntes munka előnyeit

hangsúlyozta, elmondta, ki, hogyan lehet önkéntes, milyen törvényi szabályozásai vannak, hol
lehet önkénteskedni, valamint
az így végzett tevékenység által
nyújtott lehetőségekre hívta fel
a fiatalok figyelmét. Kiemelte,
hogy a 2011. decemberi törvénymódosítások szerint az önkormányzat által nyújtott bérpótló
támogatás továbbfolyósítása 30
nap munkaviszonyhoz van kötve, és ezt a feltételt közérdekű
önkéntes tevékenységgel is ki lehet váltani. 2016-tól az érettségi
megszerzésének feltétele lesz 50
óra közösségi szolgálat, melynek
célja és szerepe az önkéntességhez hasonlóak, ezért is fontos,
hogy már most tudják a fiatalok
ezeket az információkat.
Zárásként Somogyi Arnoldné, a „TÁMASZ-PONT” Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda munkatársát hallgathatták
meg az érdeklődők. Témája,
„Kompetenciák, avagy belépő a munkaerő-piacra”, mely a
kompetenciafejlesztés fontosságára tette a hangsúlyt, hogy a
mai munkaerő-piacon való sikeres elhelyezkedéshez, és az
oda vezető úthoz a fiataloknak
szükséges rendelkezniük bizonyos kulcskompetenciákkal is a
boldogulásuk érdekében.
A program végén az érdeklődők feltehették kérdéseiket a
hallottakkal kapcsolatban.
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Balkányi
Beszélő

Tfutás, nyílt nap, beíratás,

emplom látogatás, nyuszi-

iskolások látogatása, Föld
napja az óvodánkban

A Szent Jácint Görögkatolikus
Óvodában az április hónap nagyon
mozgalmasan telt. Április 2-án valamennyi csoport (6) a templomba
látogatott, ahol Jaczkó Sándor esperes úr a húsvéti ünnepről tartott
gyermekmisét. Sokat beszélgetett
a gyerekekkel, amit mindnyájan
örömmel fogadtak, válaszoltak
kérdéseire, együtt énekeltünk .

Április 4-én első alkalommal
rendeztük meg a NYUSZIFUTÁS-t óvodánkban.
Minden gyereknek harisnyanadrágból készítettünk nyuszifület és
útnak indultuk a Váci Mihály útra,
ahol a polgárőrség tagjai biztosították az útvonalat. Megbeszélt
jelre kicsik-nagyok, szülők, óvó
nénik, dajka nénik futásnak eredtek. Öröm volt látni a boldogságot
az arcukon.
A futás után egy élő nyuszi várta a gyerekeket az udvaron, amely
csoki tojásokat rejtett el a fűben
és ezeket kellett megkeresni. A
tojáskeresés után verseny játékok
voltak kicsiknek és a felnőtteknek
egyaránt. Nagyon szép és mozgalmas napot töltöttünk el ismét
együtt.
A játékos délelőttről senki sem
távozott üres kézzel, hiszen minden résztvevő csoki tojást kapott
ajándékba. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbek is
mozogjanak, hiszen ezek a közös
tevékenységek, mozgások hozzá-

segítik a gyerekeket ahhoz, hogy
kialakuljon bennük a küzdőszellem. Az energia az bennük van, és
az ilyen programokon reméljük,
hogy kedvet kapnak valamelyik
sportághoz is, amely természetesen
sokban hozzájárul ahhoz, hogy egy
egészségesebb életet éljenek .
A mozgás lehetőségének biztosítása és a húsvéti népszokások felelevenítése volt a célunk e napon.
Április 16-án nyílt napot tartottunk a leendő óvodásainknak és
szüleiknek. Betekintést nyerhettek
az óvodai életünkbe. Itt szeretnénk
köszönetet mondani azoknak a
szülőknek, akik bíznak óvodánkba
és beíratták gyermeküket.
Óvodánkba látogattak az iskolások. Két osztály vett részt az
óvoda-iskola kapcsolatában évek
óta megrendezendő programon. A
nagycsoportosok és az iskolások
közösen tevékenykedtek, majd befejezésként kemencében sült kenyérlángossal és meleg teával vendégeltük meg őket.
Április 20-án a FÖLD napja alkalmából fákat ültettünk a Kossuth
kertbe. A fákat Varga Amira nagypapája „papi” ajánlotta fel, amelyet
nagyon szépen köszönünk. Visszaérkezés után az óvoda kiskertjébe,
a járdaszegély mellett az erkély
ládákba ültettük el azt rengeteg
virágot, amelyeket a szülők támogatásként hoztak el minden csoportba. Hálásan köszönjük valamennyiüknek a támogatást.
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Lőrnagy személyében 2012

fő gépkocsizó járőrrel, valamint
egy fő polgári alkalmazottal, a második félévben pedig további egy
fő járőrrel egészülhet ki a Rendőrőrs állománya.

adik János István rendőr

március 16 óta új parancsnoka van a Balkányi Rendőrőrsnek. Nem ismeretlen ő
Balkányban, hiszen itt indult
pályája, itt él a családja,
azért mégis egy bemutatkozásra kértük új beosztásának
ürügyén.

Nkészülne a húsvétra, nem
incs olyan ember, aki ne

volt ez a mi óvodánkban sem
másképp.
Idén egy nagyot álmodtunk, és a
kultúrházba varázsoltuk ezt a tavaszi ünnepet április 3-án délután. A
húsvéti ráhangolódással, a vidám,
zenés, táncos műsor csokorba kötésével szerettük volna megajándékozni a nézőtéren ülő kedves,
kíváncsi vendégeket.
Lázasan készülődtünk a gyerekekkel, gyakoroltuk a műsort,
próbáltunk, míg eljött a nagy nap.
Szép ruhába öltözött mindenki, és
az előadás során köszöntöttük a tavaszt, néphagyományokat elevení-

tettünk fel mindannyiunk örömére.
A gyerekek nagyon aranyosak és
nagyon ügyesek voltak! Kicsik, nagyok kitettek magukért! A sok-sok
tapsot, elismerő szavakat, gratulációt ezúton is köszönjük!
Ez a délután jó alkalom volt a jótékonykodásra is. A kedves szülők
nemcsak a belépőjegyet fizették ki,
hanem támogatói jegyek vásárlásával is segíthették az óvodába járó
gyerekeket. A befolyt pénzt természetesen a gyerekekre fordítjuk.
Madura Lászlóné

Támogatóink: Balogh Víz Kft., Kerezsi
Kft., Cellspan, Balkányi Gyógyszertár,
Pállné Dohányos Krisztina fodrász, Járcsics Barna

A Nyíregyházi Főiskolán diplomáztam 1994-ben, és pályakezdő
pedagógusként a Szabolcs Vezér
Általános Iskolában helyezkedtem el, egy évvel később pedig a
feleségem, Ladikné Szabó Csilla is elkezdte a balkányi gyerekek tanítását. 1998-ban a Balkányi
Rendőrsön a megüresedett bűnügyi vizsgálói beosztást pályáztam
meg, és az elkövetkező hat és fél
év alatt ismertem meg igazán a
lakókörnyezetünket, szembesültem
nap mint nap az itt élők gondjaival,
problémáival. 2004 őszén kaptam
berendelést a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának nyíregyházi osztályára, ahol több mint
négy évet dolgoztam főreferensi
beosztásban. Az itt töltött évek
alatt megyénk határmenti régióit
ismerhettem meg, kaptam betekintést a szorosan az ukrán-magyar,
román-magyar határszakaszokhoz
köthető bűncselekményekbe. 2009
tavaszán a Megyei Rendőr-főkapitányság Elemző- és Értékelő
Osztályán kiemelt főnyomozói beosztásba kerültem kinevezésre. Ez
év március 16-tól pedig Dr. Kánya
Zoltán rendőr alezredes kapitányságvezető Úrtól felkérést kaptam a
Balkányi Rendőrőrs vezetésére.
Mennyire ismerte Balkány bűnügyi
helyzetét?

A közös munka mindig eredménnyel jár, és ezt a mi óvodánkba
járó gyerekek szülei, dolgozóink
mindig bebizonyítják.
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Helyi lakosként már 1994 szeptemberétől szembesültem az aktuális gondokkal, a bűnügyi vizsgálóként eltöltött évek alatt pedig
megismerkedhettem a kiterjedt tanyavilágban élők, illetve a Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó
Szakoly település lakóinak problémáival egyaránt. A Nyíregyházán
eltöltött évek alatt is figyelemmel
kísértem lakókörnyezetem bűnügyi
helyzetének alakulását. Tapasztalhattam, hogy bűnügyi szempontból egyik település sem fertőzött.
Természetesen mindig figyelembe kell venni, hogy a statisztikai
számadatok mögött mindig egyént,
a sértettet kell látnunk, akinek a
sérelmére a kisebb- vagy éppen
szabálysértési értékre elkövetett

Ha nem is a létszámgondok végleges megoldását jelentené, de
segíthetne egy jó együttműködés a
polgárőrséggel. Milyennek tartja a
jelenlegi helyzetet?

vagyon elleni bűncselekmény, a
hatóság részéről ugyanolyan gondos eljárást igényel, mint a testi épséget vagy egészséget sértő
bűncselekmények esetében. Az
évszaknak megfelelő termény- és
gyümölcslopás, falopás, kerítések
megrongálása, eltulajdonítása okoz
leginkább bosszúságot a lakosoknak. Egész évben problémát jelent
a vas-és színesfém lopás, melynek
során az elkövetők a nagyfeszültség alatt álló létesítményeket, trafókat, villanyórákat, légkábeleket
is megrongálják- eltulajdonítják
ezzel az okozott lopási káron túlmenően, jelentős járulékos költséget, és további kellemetlenségeket
okoznak a sértetteknek.
Főútvonallal ugyan nem rendelkezünk, azonban a településszerkezetből, valamint a földrajzi helyzetünkből adódóan mindig is jellemző
volt a „vendégbűnözés”. Számos
lakásbetörés, vagy éppen garázdaság elkövetője a szomszédos településekről, vagy éppen Hajdú-Bihar megye, hozzánk leginkább közel fekvő településeiről érkezik.
Van-e az ilyen cselekmények felderítéséhez megfelelő számú rendőr?

Örömmel számolhatok be arról,
hogy a Rendőrős feltöltöttsége az
utóbbi évekhez viszonyítva folyamatosan javul, jelenleg négy fő
kinevezett körzeti megbízottal (két
fő Balkány, két fő pedig Szakoly
településen), illetve négy fő gépkocsizó járőrrel látjuk el a szolgálati
feladatainkat. A Nyírbátori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának állományából pedig egy fő, a
teljes hivatali munkaidejében Balkány Rendőrőrsön látja el a bűnügyi vizsgálati feladatokat. Ezen
túlmenően a Rendőrkapitányság
vezetése támogatja a további létszám fejlesztéseket, reményeink
szerint még ebben a félévben egy

A Szakolyban működő polgárőr
alapszervezettel az együttműködésünk kiváló, példa értékű. El kell
mondani, hogy a szakolyi a megye
egyik legnagyobb (98 fő) és legjobban működő alapszervezete. Ez
azt jelenti, hogy a hét minden napján 3-4 fő helyi lakos teljesít polgárőr szolgálatot, az alapszervezet
saját járművével. Kapcsolatunk
napi szintű, a polgárőrökkel közös
szolgálatokat szervezünk, együtt
koordináljuk, majd hajtjuk végre a
helyi rendezvények biztosítását.
Természetesen a balkányi polgárőrökkel is az együttműködésre
törekszünk, felvettem a kapcsolatot a helyi alapszervezet vezetőjével, aki arról tájékoztatott, hogy
rövidesen tagtoborzás, tisztújítás
történik. Mindnyájunk érdeke egy
jól működő, biztos- és jelentős taglétszámra épülő polgárőrség.
A Rendőrség támogatást tud
nyújtani az új tagok elméleti képzésében és vizsgáztatásában, ezt
követően pedig közös szolgálatok
szervezésével tudjuk a gyakorlati
tapasztalatokat átadni a polgárőrség tagjainak.
Milyen feladatokat kapott Parancsnok Úr útravalónak a kinevezésekor?

Egyik legfontosabb feladat a
bűnmegelőzés, melynek alapja a
közterületi jelenlét fokozása. Arra
törekszünk, hogy a közrendvédelmi állományunk munkaidejük
legalább 70%-át a közterületen
tölthesse. Munkatársaimmal egyre
többet találkozhatnak a helyi la-
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kosok gyalogos járőr szolgálatban,
visszatérően ellenőrizzük a köztereket, közintézményeket.
Újra indítottuk a „Sulizsaru”
programot, ennek keretében az
intézményvezetőkkel egyeztetve
minden nap az iskolakezdési időszakban, valamint a nagyszünetekben és a kora délutáni órákban
is ellenőrizzük az oktatási intézményeket és azok környezetét is.
Baleset megelőzési, közlekedés
biztonságtechnikai előadásokat
szervezünk az általános iskolai
tanulók részére. Segítséget nyújtunk a bűnmegelőzési előadások
megszervezésében, kivitelezésében. Közlekedésbiztonsági játékos
vetélkedő szervezésére készülünk
az óvodások részére is. Terveink
között szerepel együttműködési
megállapodás megkötése a helyi
vadásztársaságokkal, valamint a
kisebbségi önkormányzatokkal.
Nagyon fontosnak tartom a lakosság és a rendőrség együttműködését olyan szintre emelni, hogy
ne csak már a bekövetkezett bűncselekményt követően forduljanak
hozzánk, hanem napi szinten segítsék információkkal a munkákat.
Ha lomtalanító, vasgyűjtő „szerelvények” járják településeink utcáit,
vagy a mezőgazdasági területeket,
az utcabeliek, a gazdák írják fel a
járművek rendszámát és jelezzék
azt felénk. Szóljanak munkatársaimnak, ha gyerekek rongálják meg
a vasút melletti táblákat, rongálják a közterületi építményeket, a
játszóteret. A tanyán élők jelezzék
felénk, ha számukra idegen járművekkel, gyanús személyekkel találkoznak a környezetünkben. Akkor
tudunk igazán hatékonyak lenni,
ha gyorsan- célirányosan tudunk
egy-egy helyszínre vonulni, intézkedést kezdeményezni. A közrend
folyamatos fenntartása, az itt élők
biztonságérzetének javítása csak a
lakosság hatékony közreműködésével érhető el.
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Kedves Fiatalok!
Jelentkezzetek a „Támasz-Pont” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda által,
2012. május 10-én rendezendő Ki mit tud? tehetségkutató programjára!
A győzteseket értékes díjakkal jutalmazzuk!
A 12–29 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk!
Jelentkezési határidő: 2012. május 2.
Érdeklődni: Somogyi Arnoldné,
4233 Balkány, Kossuth u. 1-3.
Telefonon: 06/30-676-36-35,
E-mail: uton.somogyine@gmail.com
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A jegyző rovata

Kedvezmények súlyos
mozgáskorlátozottaknak
Avonatkozó jogi szabályokközlekedési támogatásra

ról a 102/2011. (VI.29.) számú
Kormányrendelet megváltozott.

Munka 120 embernek
Folytatás az 1. oldalról

Ez egy MTZ 82-es erőgép lesz,
melyhez egy másik pályázaton
nyert pénzből szeretnénk vásárolni
egy pótkocsit, valamint egy tolólapot. Jelen pillanatban az erőgépre
és a tolólapra várunk, amelyek
nagyban segítenek a kézi munkaerő-szükséglet kiváltásában. Reményeim szerint a nyár közepére
a mezőgazdasági földutakat - legalábbis azokon a helyeken, ahol
személyközlekedés is van -, minden területen, minden tanyai településen meg fogjuk tudni oldani,
újra járhatóvá tesszük és minden
földúton biztonsággal lehet majd
személykocsikkal is közlekedni.
Az illegális szemétlerakóknál található szemetet elsősorban a belterületen és tanyavilágban gyűjtjük és szállítjuk el. Itt ragadom
meg az alkalmat és arra kérem
a lakosságot, amennyiben építési
törmeléke van akár tanyai településen, akár belterületen, jelezze
a polgármesteri hivatalnak és mi
ingyen és bérmentve gondoskodunk az elszállításról, hogy ne kerüljenek ki a földutakra, illetve a
szántóföldekre. Erre is megnyertük
a pályázatot és itt elsősorban a
szállításra, másodsorban a szemét
elhelyezésére is megkapjuk a megfelelő összeget.
Szeretnénk egy belügyminisztériumi pályázati pénzből vásárolni
egy maximum 40 lóerős kis traktort, amelyhez tartozna egy kis
pótkocsi, fűnyíró, hótoló. Ez elsősorban a belterületi munkákat segítené, illetve járdák tisztításában
a téli hónapokban jelentős kön�nyebbséget jelentene.
Az emberek két programban, a
mezőgazdasági földutak rendbetételén és csatornaépítésnél dolgoznak. December 31-ig vannak

alkalmazásban minimálbéren. December 31-ig folyamatos munkaviszonyuk lehet, az illegális szemét összegyűjtésében pedig április
1-től október 31-ig vannak alkalmazásban, mivel ez szezonális
munka.
Legnagyobb problémánk most
az, hogy tíznaponként kell fizetni
a munkásokat. Kértem a minisztérium segítségét, hogy ne tíznaponként kelljen fizetni, hanem havonta
egyszer. A családok és a dolgozók
is így kérték volna, sajnos a minisztérium álláspontja ebben nem
változott. Ez a tíznaponkénti fizetés nekünk is és az embereknek
is gondokat okoz. De végre kell
hajtanunk, mert másképpen nem
kapjuk a támogatást.
Arra a kérdésre, hogy megfelelő-e a munkafegyelem és jól dogoznak-e az emberek, Pálosi László
úgy válaszolt: A közmunka-programban részt vevő embereknek a
munkamorálja nagy mértékben javult. Sajnos egy-két esetben olyan
döntéseket kellett hoznom, amely
nem túl népszerű, de úgy gondolom,
hogy a munkafegyelem megőrzése
szempontjából mindenképpen meg
kellett ezeket a lépéseket tenni. Pár
embert el kellett engedni késések,
mulasztások, illetve nemdolgozások miatt. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy most már minden
rendben van. A brigádvezetők nagyszerűen dolgoznak, természetesen
figyelembe veszem javaslataikat, de
én is minden nap kint vagyok a
területen, s ha azt látom, hogy valamelyik ember nem dolgozik, nem
akar dolgozni vagy nem úgy dolgozik, kicseréljük őket olyanokra, akik
dolgozni akarnak. Úgy látom, hogy
most már beálltak a brigádok, most
már rendesen dolgoznak, különösebb probléma nincs velük – mondta végezetül Pálosi László.

A közlekedési kedvezmények
fajtái:
a) Közlekedési támogatás
b)	Személygépkocsi szerzési
támogatás
c)	Személygépkocsi átalakítási támogatás.
A közlekedési támogatás kérelemre induló eljárás. A kérelmet
2012. április 30. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Ezen határidő elmulasztása
jogvesztő! A kérelemhez mellékelni kell a családban élők jövedelmének igazolásait a 2011. évre

vonatkozóan, valamint a szakorvosi-háziorvosi igazolást a mozgáskorlátozottság tényéről magyarul
és latinul is. Azon személyeknek,
akiknek nem ily módon van kiállítva az igazolás, háziorvosukhoz kell
fordulniuk. Azoknak a súlyos mozgáskorlátozottaknak, akik a kiadott
orvosi igazolás szerint véglegesen
súlyosan mozgáskorlátozottnak
lettek minősítve, orvosi igazolást
nem kell becsatolniuk.
E rendelet nem terjed ki azon
súlyosan mozgáskorlátozott személyekre, akik életvitelszerűen
ágyhoz kötött fekvő betegek, s
szállításuk csak mentő járművel
biztosítható.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági
támogatásban részesül.
Karóczkai Istvánné

A festés örömet jelent
A József Attila Művelődési Ház
adott otthont 2012. április 17 és április 25 között Valaczkai Erzsébet
C.I.C. művészeti nagydíjas, Csergezán Pál-díjas grafikus-festő „Erdőn-mezőn járva”
című kiállításának.
A megnyitón Pálosi László Balkány
város polgármestere köszöntötte a
megjelent kedves
vendégeket, a 6.
osztályos Gilányi
Petra fuvola játéka a tavaszt idézte.
Az 5. évfolyamos Kovács Fanni Fekete István „Túzokjaim” elbeszélés
részletének felolvasása által pedig
mi is „kiléphettünk” a természetbe.
A kiállítást megnyitotta Szalacsi Árpád a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti
Zrt. Vezérigazgatója.
A festőnő így vallott magáról:
„Most, az egykori tanyasi kislány, – aki nyaranta libákat legeltetett a pusztaföldvári Harangos-ér
partján – mesél önmagáról, s arról
amit csinál. Orosházán születtem,
de gyermekkorom egy szikes, vizes érparton töltöttem. Ez az a hely,
amely szinte minden napra tartogatott kisebb-nagyobb természeti csodát, melyek örök emlékké váltak
számomra. Mára gyökeresen megváltozott a táj, de bennem a régi képek elevenen élnek. Rajzolni kicsi
koromban is szerettem, de céltudatosan csak tizenhat évesen kezdtem.
Húsz éve Heves-megyében élek a

Mátra és a Bükk között, egy festői
környezetű kis falucskában – Tarnaleleszen. Gyakorlatilag itt ismerkedtem meg az erdő élővilágával, főleg
a nagyvadak voltak számomra újak.
Rendszeresen figyeltem a természet rejtett titkait.
Korunk különösen
felgyorsult világában feladatomnak érzem, hogy
megmentsek és
megörökítsek valamit abból a harmonikus világból
amelynek az ember is szerves része
volt. Teszem ezt egyszerű ceruzával, pasztellkrétával és egyre rutinosabban olajfestékkel. Számomra
a rajzolás-festés örömet jelent, még
akkor is, ha időnként nehéz feladatnak bizonyul.”
A festmények témája a természet,
mint egység, a vadon élő állatok, és
vadászélmények. A festőnő gondolatvilágát, látásmódját átszövi a természet szeretete. Képei megkapóak,
élethűségük lenyűgöző, mesterségbeli tudás, elhivatottság köszön vis�sza a nézelődőkre. A kiállítással egyidőben mutatkozott be az 1990-ben
családi vállalkozásként alakult debreceni Lovász Késes Műhely, amely
ez évben a Magyar Késmíves Céh
tagja lett. Tevékenységi körük elsősorban háztartási kések, bárdok
gyártása, de most a kiállítás hangulatához híven különleges vadász- és
dísztőrjeiket csodálhattuk meg.

2012. április

Az IPR csoport hírei

A

Barackvirág Óvodában a
húsvéti ünnep jegyében
zajlott az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét biztosító foglalkozás.

Március 28-án került sor arra,
hogy a negyedikes diákok és tanítójuk ellátogattak a szakolyi úti óvodába. Bevezetésként a húsvéthoz,
tavaszhoz kapcsolódó énekkel, tánccal készültek a leendő iskolások.
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Ezután jöhetett a közös munka,
ahol – négy csoportban – kézműves foglalkozás keretében alkotó
tevékenységet végeztek a gyerekek (tavaszi virágok készítése, különböző technikákkal húsvéti tojás
díszítése).
Köszönet illeti Kovácsné Kalu
Veronika és Tóth Ferencné óvodapedagógusokat, akik a színvonalas
foglalkozással hozzájárultak a közös rendezvényhez.

Május elseje

Msütünk, bográcsozunk,
ájus elsején szalonnát

de magára az ünnepre és annak eredetére nem nagyon
szoktunk gondolni. Szinte
természetesnek vesszük,
ha munkanapra esik, akkor
munkaszüneti nap kell, hogy
legyen.
Ha rákeresünk az interneten,
vagy kinyitunk egy ezzel a témával
foglalkozó könyvet, akkor láthatjuk, hogy a legtöbb helyen Robert
Owenhez kötik a kezdeteket. Owen
olyan társadalmat akart létrehozni,
amelyben a teljes egyenlőség uralkodik. A munkaidőt csökkentette, 10 éves korig nem engedte a
gyerekeket dolgozni, bevezette a
biztosítást, és a fizetést teljesítmény alapján adta ki. Munkásainak egészséges lakókörülményeket
biztosított, a munkás szülők gyerekeinek pedig óvodai és iskolai
ellátást. De mindebből, ami igazán
köthető Május elsejéhez, az az akkoriban szokásos 16 órás munkaidő csökkentése volt.
1886. május 1-jén Chicagóban
munkás érdekvédelmi szervezetet,
sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetésének érdekében. A
munkások két fontos dologra jöttek
rá. Ha szakmák szerint csoportosulnak szakszervezetekbe, akkor
érdekeiket jobban tudják érvényesíteni. A másik: munkabeszüntetésekkel, sztrájkokkal nyomást
tudnak gyakorolni a munkáltatóra.
A békés felvonulás az anarchistáknak köszönhetően zavargássá silányult, az anarchia gyökereit a korai
szocializmusban kell keresnünk.
Irányítás nélküli társadalmat akartak létrehozni, amelyben tagadtak
volna minden tekintélyt és uralmat. Rá akarták döbbenteni a munkásságot, hogy minden rosszról a
vezetők tehetnek. Csak hát elég
elítélhető módon merényletekkel,
robbantásokkal, megfélemlítéssel
próbálták céljaikat elérni. Ezt tették 1886-ban is, amikor bombát
dobtak a rendőrök közé.
A 8 órás munkanapért folytatott
harc ezzel még nem ért véget. 1890.
május 1.-jén a chicagói tüntetés évfordulójára a II. internacionálé úgy

A Balkány Város Önkormányzata
által üzemeltetett konyha elsősorban
balkányi őstermelők, vállalkozók
által termelt élelmiszer termékeket

határozott, hogy a munkásszervezetek ahol tudnak, vonuljanak fel
a 8 órás munkaidő bevezetéséért.
Egy évvel később 1891-ben május
1-jét a munkásosztály nemzetközi
ünnepévé nyilvánították. Mindezt
43 évvel a kommunista kiáltvány
kiadása után és kb. egy évtizeddel
az után, hogy Marx a francia szocialista vejének azt mondta: „Egy
dolog biztos, jó magam nem vagyok marxista.”
Az elkövetkező évek ünnepségein a szónokok mindig is a munkához való viszonyt domborították
ki. Így Magyarországon is az első
szabad Május 1-jén. Tildy Zoltán kisgazda párti országgyűlési
képviselő, későbbi miniszterelnök,
majd köztársasági elnök is a munkavégzést kiemelve az alábbiakat
írta a Kis Újságban 1945. május
1-jén: „Mi magunk vagyunk most
már felelősek egész jövőnkért. A
dolgozók ma ünnepre vonuló milliós seregei egy pillanatra se feledkezzenek meg arról, hogy olyan
országban fogunk élni, amelyet mi
magunknak teremtünk, annyi lesz
a szabadságunk, amennyit megfeszített munkával, állandó küzdelemben biztosítunk magunknak.”
Szerintem, szavain érdemes ma
is elgondolkodnunk! A II. világháború utánra a szocialista blokkban az egyik legnagyobb ünnep
lett. Később a munka ünnepének
nevezték el (pihenéssel ünnepeltük a munkát), és szerintem ma is
így ismerik legtöbben. De ennek a
napnak nemcsak politikai színezete
van, hanem van néprajzi vonatkozása is. Ekkor állítják a legények a
májusfát, vagy, ahogy sok vidéken
nevezik, májfát. A legények május
1-re virradóra a lányos házhoz titokban egy feldíszített fát helyeztek
el, amit másnap reggelig őrizniük
is kellett, azért, hogy a vetélytársak
el ne vigyék és sajátjukat fel ne
állítsák a helyén. A fát szalagokkal, virágokkal díszítették. Nagysága jelezte a legény szándékának
komolyságát is. Tehát legények,
fel május elsejére! Még nem késő
megtervezni májusfátokat, és megkérni a barátokat, hogy segítsenek a
fa felállításában és őrzésében.
Molnár Zoltán

kíván feldolgozni. A felvásárlásról
a beszállítás feltételeiről szerződéskötésről Orosz Jánosné élelmezésvezető ad tájékoztatást.
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Futóverseny az erdei focipályán
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási napon futóversenyt rendeztünk a Béke-telepi iskolában. Erre
a célra a legmegfelelőbb helyszínnek az intézményünk mögött található erdei foci pályát találtuk.
A gyerekek két korcsoportban vágtak neki a versenynek. Az 1. és 2. osztályosok együtt mérték össze állóképességüket, a táv 1 kör volt. Az eredmény a következőképpen alakult:
1. Vanka Attila 2. o.
2. Tolvaj Norbert 2. o.
3. Mulik Hajnalka 2. o.
A 3. és 4. évfolyamosok 2 kört teljesítettek. A küzdelem végén a
következő tanulók teljesítettek a
legeredményesebben:

XVI. évfolyam 4. szám l 2012. április

Sok gyümölcsfa lett
a mínuszok áldozata
Csak a terméskötődés után mérhető fel a fagykár mértéke

1. Pál Ádám 4. o.
2. Kiss Máté 4. o.
3. Séber Róbert 3. o.

Természetesen nem maradhatott el a jutalmazás sem. Az első

három helyezett tanuló éremmel
gazdagodott, valamint Húsvét közeledtével, csoki nyuszi is került a
tarsolyukba.
Dicséretes, hogy az iskola min-

den tanulója részt vett a versenyen!
A gyerekek lelkesedése ösztönöz
minket arra, hogy hamarosan újabb
fordulót rendezzünk.
Molnárné Rajtik Zsuzsanna

Értesítés óvodai beiratásról
Tisztelt Szülők!
Értesítünk mindenkit, hogy a balkányi Barackvirág Óvodában az
óvodai beiratkozás 2012. május 2. napjától 2012. május 4. napjáig
tart. (de. 08.00 órától du. 14.00 óráig)
A beiratkozáshoz szükséges:
– A szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, valamint
TB kártyája

TÁMOP - 5.2.5/B-10/2-2010-0231

Ingyenes ifjúsági programok
A TÁMASZ-PONT Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda
2012. március 22-én tartotta Balkányban az új TÁMOP projektjének a nyitókonferenciáját. A pályázat az Európai Unió támogatásával,
valamint az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg
az Új Széchenyi Terv keretében.
A TÁMASZ-PONT Ifjúsági
Információs és Tanácsadó irodát
2009-ben alakította ki a debreceni
Úton Ifjúsági-Kulturális Egyesület
az Európai Unió támogatásával,
valamint az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával. A Balkányban működő irodát és annak szolgáltatásait folyamatosan fejlesztik. A
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231
számú projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok társadalmi integrációját, személyiség- és kompetenciafejlesztését, munkaerőpiacra
való belépését, szabadidejük hasznos eltöltését, drogprevencióját,
életpálya-tervezésüket, közösségi
részvételük bővítését. A célcsoport a Balkányban és környékén
élő 12-29 év közötti fiatalok. Az

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

iroda szolgáltatásai ingyenesek!
A fiatalok különböző tanácsadást
(pl. jogi, munkaerő-piaci, pályázati
stb.) vehetnek igénybe. Az iroda
számos személyiség- és kompetenciafejlesztő programot szervez, pl.
Konfliktuskezelés, Álláskeresési
technikák foglalkozás, Környezettudatos életmód stb.
A projekt során nagy hangsúlyt
fektetnek a drogalternatíva programok biztosítására, pl. Kreatív
foglalkozás, Drámapedagógia stb.
Emellett szerveznek információs
napokat, kiállításokat, tábor jellegű programokat és egyéb rendezvényeket. A TÁMASZ-PONT-ba
betérő fiatalok sporteszközöket,
társas játékokat, internetet vehetnek igénybe. A fiatalok hasznos
információkhoz juthatnak az irodában, a munkatársak önéletrajz- és
motivációs levél megírásában is
segítenek. A célcsoport elektronikus úton is tájékozódhat az őket
érintő témában. Virtuális térben, a
www.tamaszpontiroda.hu oldalon
akár otthonról is informálódhatnak
az érdeklődők.

Munka 120 embernek
Megoldódnak belvízgondjaink, megjavulnak földútjaink

Skányi önkormányzat a

ikeresen pályázott a bal-

Start Munkaprogramban és
nyert 134 millió forintot.
Pálosi László polgármester a
pénz felhasználásról, a munkák
elkezdéséről tájékoztatta a Balkányi Beszélő olvasóit. Elmondta: a
munkaprogramnak három eleme
van: első az illegális szemét gyűjtése, összeszedése és kiszállítása,
második a mezőgazdasági földutak
rendbetétele, a harmadik és szerintem legfontosabb eleme a belterületi belvízelvezető csatornák
rendbetétele és újjávarázsolása.
A három célra összességében 134
173 552 forintot nyertünk.
Ez az összeg tartalmazza 120
ember munkabérét és járulékait,
valamint a közvetlen költségeket.
A közvetlen költségekben nemcsak
munkavédelmi eszközök vannak,

hanem sóder, cement és különböző
gépek, berendezések, láncfűrész és
betonkeverő. Ennek függvényében
a Dobi utcát teljes egészében újjá
tudjuk varázsolni, valószínű, hogy
az Ady utcával együtt és teljesen
új belvízelvezető rendszert tudunk
kialakítani. Átereszekre is megnyertük a pályázatot, tehát minden
család, minden lakos megkapja a
megfelelő átereszeket is. A többi
területen pedig kicseréljük a törött és beszakadozott járólapokat,
majdnem minden csatornát újjá
tudunk varázsolni és reményeim
szerint minden csatornába sikeresen meg tudjuk oldani a belvíz
elvezetését.
A mezőgazdasági földutak javításánál is megkezdődtek a munkák.
Ehhez nyertünk egy mezőgazdasági erőgépet, jelen pillanatban ennek beszerzése folyamatban van.
Folytatás a 2. oldalon

Kemény mínuszokkal búcsúzott
az idei Húsvét megyénktől, komoly károkat leginkább az – átlagosan –7 fok hidegre – érzékeny
stádiumban lévő gyümölcsösökben, egy amolyan „most már feladom” hangulatot pedig a 6 év alatt
már harmadszor fagykárt szenvedett gyümölcsfák gazdáinak lelkében okozva.
Sajnos Balkányt ezúttal sem kerülte el a természeti csapás, ennek
mértékéről előzetes határszemlét
tartottak április 12-én a gyümölcsösökben a szakemberek. Itt volt
dr. Budai Gyula államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője, dr.
Vinnai Győző kormánymegbízott,
a Megyei Kormányhivatal vezetője, Wachal Kálmán, a Megyei
Kormányhivatal földművelésügyi

igazgatóságának vezetője és természetesen a gyümölcsösök gazdái.
Budai Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós jogszabályok szerint, aki nem rendelkezik
biztosítással, az a kárenyhítés mindössze ötven százalékára jogosult!
Dr. Vinnai Győző azt hangsúlyozta: A természeti erők felett
nincs hatalmunk, de minden segítséget megadunk ahhoz, hogy
érdemes legyen folytatni a munkát.
A megyei kormányhivatal számára
prioritás a gazdák problémáinak
orvoslása – mondta a kormánymegbízott.
Wachal Kálmán elmondta: A
végleges terméskiesést, a fagykár
tényleges nagyságát csak a terméskötődés után lehet majd felmérni
és megállapítani.

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Így írt a szép szavú erdélyi magyar költő, Dsida Jenő. Hiszen
minden év májusának első vasárnapján megünneplik nálunk azokat
az asszonyokat, akik gyereket szültek vagy neveltek. Főleg a gyerekek, mert végül is Ádámot és Évát
kivéve mindenkit „anyaszülte”,
ahogy Arany János mondta. Azt
hihetnénk, ez a legrégebbi ünnep
a világon...
Május első vasárnapja a világ
legszebb napja, mert az Édesanyákat ünnepeljük, kik életet adtak
nekünk. Kinyílott a gyöngyvirág,
a tulipán és az orgona, így termé-

szetes, hogy ezek az édesanyák
virágai. A tulipán kecses büszkeségével, a gyöngyvirág és orgona illatával nyűgöz le mindenkit.
Ezért szedjünk egy csokrot belőlük
és vigyük el édesanyánknak. Adjuk át szívünk minden szeretetével, öleljük át és csókoljuk meg a
kezét, mely annyi sokat dolgozott
értünk. Betegágyunknál sírt és virrasztott mellettünk éjszakákon át.
Mert ha bánatod van, Ő mindig
simogat, vígasztal, s ha kell, veled
sír. Ha öröm ér, Ő a legboldogabb,
legbüszkébb gyermekére, hisz az
Édesanyára mindig, mindenkor

számíthatsz, mert ha csak tud, Ő
mindig segít, és tiszta szívből szeret. Szeretetünket persze nem csak
ezen a napon, hanem egész évben
mutassuk ki, mert mindenkinek
csak egy Édesanyát ad az Isten,
kinek szeretetét nem pótolhatja
semmi.
Ne feledkezzünk meg azokról
az Édesanyákról sem, akik már
örökre elmentek. Vigyünk a sírjára

egy szál virágot és köszönet helyett
mondjunk el érte egy imát.

Takács Irén:

Az édesanya

Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,
Betakar, vigasztal,
Megveti az ágyad.
Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!

A közelgő ünnep alkalmából a polgármester
és a képviselő-testület nagy szeretettel,
nagyrabecsüléssel köszönti az édesanyákat!

