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A szánkózás örömei
Minden feltétel adott a SZ.V.O.K.
2. sz. Körzeti Általános Iskola tanulóinak, hogy hódoljanak a szánkózás örömeinek.

Testnevelés óra keretében a kisdiákok birtokba veszik az intézmény szánkóit, és vidáman siklanak a havas lejtőn.

XVI. évfolyam 2. szám l 2012. február

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

A lap
tartalmából
Sószoba és ovikarnevál /4. old.

Első hely a
CELLSPAN kupán
JVezér Oktatási Központanuár 15-én a Szabolcs

ban rendeztük meg az első
CELLSPAN-Kupa elnevezésű
amatőr rapid sakkversenyt.
A kilenc fordulós 2x15 perces partiból álló versenyre 42-en neveztek.
A legtöbben Hajdú-Bihar megyéből
érkeztek ,de hárman jöttek a romániai Margitáról is ezzel nemzetközivé
téve versenyünket. amelyben egyéni
elbírálás mellett 3–4 fős csapatokat
alkotva sakkoztunk.
A nagyrészt felnőtt mezőnyben
egyéni győztes lett a 16 éves Jakab
Benjamin Margitáról. második Hegedüs Roland, a Balkány-CELLSPAN SE csapatából, harmadik lett

Koncz István, ötödik helyen Varró
Miklós végzett. Ezzel a csapatversenyt fél pont előnnyel a BALKÁNY CELLSPAN SE. csapata
nyerte, második az MP3 monospetri Romániából, harmadik pedig
Nyíracsád csapata lett. Az ifi is
kitett magáért, a felnőttek ellen
ügyesen játszott Szokolov Albert,
Katona Tamás és Kékesi Balázs.
Minden kedves résztvevőt megvendégeltünk egy finom ebéddel.
Február 18-án Nyíracsádon játszunk, ők rendeznek hasonló típusú versenyt. Majd igyekszünk ott is
sikeresen szerepelni.

VARRÓ MIKLÓS BALKÁNY
CELLSPAN SE.
SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE.

városunkban is kitett magáért a februári tél

Sápi Levente
a Parlamentben

Megelevenedett a
múlt a Béke-telepen
Iszoros kapcsolatot ápol a
ntézményünk évek óta

Fehér Ló Fia Hagyományőrző Egyesülettel, mely civil
szervezetnek tagjai az IPR
programunk keretében sok
élményt nyújtottak már tanulóink számára.
Színes bemutatók, előadások
formájában történelmi korok megjelenítésével, illetve gyermeknapokon íjászbemutató megtartásával.
Legutóbb január 18-án került sor
egy érdekes foglalkozásra, ahol
iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói
hallhattak sok érdekességet őseink
eredetéről, életéről, vándorlásáról,
hitvilágáról. Nem csak képeken,
hanem a valóságban is megtekinthették őseink ruházatát és fegyverzetét, ugyanis az előadó korhű
öltözetben érkezett és vett részt a
foglalkozáson. Tanulóink kezükbe
vehették a szablyákat, nyílvessző-

ket, íjakat, felpróbálhatták a süvegeket. Ez a foglalkozás nem csak
feledhetetlen élményt nyújtott a
gyerekeknek, de sok hasznos információval is szolgált és nagy
segítséget nyújt a feldolgozandó
történelmi olvasmányok megértéséhez.
Gergely Andrásné tanár

Tavaly decemberben két alkotással jelentkeztünk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Adni jó!
– Árpádházi Szent Erzsébet gyermekrajz-pályázatára. (Szent Erzsébet példaadó életén keresztül olyan
rajz készítése volt a feladat, amely
a szeretetet, jóságot, segíteni akarást, önzetlenséget, gondoskodást,
adakozást ábrázolja.)
A pályázatra beküldött rajzokat
rangos zsűri értékelte:
Keresztes Dóra, festő- és grafikusművész, animációsfilm-rendező, Szabados Árpád, festő, grafikus, a zsűri elnöke Jankovics
Marcell, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező,
kultúrtörténész.
Részletek a 3. oldalon.

FOTÓ: ELEK EMIL

Állampolgársági
eskü /5 . old.

Támogatás útépítésre,
belvíz elvezetésre
AMunkaprogram alapján

z önkormányzat a START

132 960 227 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert.

Amint azt októberi lapunkban
megírtuk, két pályázatot nyújtott be a balkányi önkormányzat.
Egyik, a települések földútjainak
rendszeres karbantartására kiírt pályázat volt. Ezen a pályázaton 39
millió 880 ezer 217 forintot nyert
az önkormányzat. A pénzt 40 dolgozó foglalkoztatásra (36 635 850
Ft bér + járulékok), valamint dologi kiadásokra (3 244 367 forint)
használhat fel az önkormányzat.
A támogatásból sokat tud segíteni az önkormányzat a tanyai településeken élők közlekedésén, végső
soron életminőségük javításán, a
gazdálkodóknak pedig a termények
betakarításában, hazaszállításában.
A másik pályázat a belvízprogram megvalósítására költhető.

Ezen a pályázaton 78 115 227 forintot nyert az önkormányzat. A
munkát végző 60 dolgozó bérének
kifizetésre 55 576 080 forint, dologi kiadásokra 22 539 147 forint
használható fel.
Ezt az összeget a földmunkához
szükséges gépekre, berendezésekre
lehet költeni. Ebben szerepel egy
MTZ 82-es új erőgép, egy új billenő pótkocsi, az erőgépre felszerelhető és kompatibilis vonólap, toló
lap,homokrakodó, fűkasza és árokásó berendezés, ami gyakorlatilag
a csapadékelvezetést, az útfelület
karbantartását és egyengetését teszi
lehetővé. Az önkormányzat területén 250 kilométer földút található.
Egy harmadik, az illegális hulladéklerakók megszüntetésre fordítható. Erre a célra 14.964.783 forint
költhető. Ebből a pénzből 20 fő
bérének és költségeinek kifizetésre
11 729 998 forint, dologi kiadásokra 3 234 785 forint fordítható.

Köszönetnyilvánítás
Boros Jánosné 4233 Balkány,
Abapuszta 83. szám alatti lakos
köszöni mindazon személyeknek a jó szándékú támogatását,
és segítségét, akik fia gyógyulásának folyamatát bármilyen módon, személyesen átadott, vagy

a Balkányi Szociális Egyesület
12042809-01162138-00100009
számú számlájára utalt összeggel
előmozdították.
További segítséget nyújthatnak
a fenti számlaszámra utalt támogatással.

Megelevenedett
a múlt /5 . old.

Sakkozóink
sikere /8 . old.
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Szépkiejtés és tollforgatás Szabadságharc és forradalom

A. Helyi adók
a. Magánszemélyek kommunális adója
Balkány Város közigazgatási területén lakóház vagy telek
tulajdonnal, illetve lakásbérleti
jogviszonnyal rendelkező magánszemélyeknek kell ezt az adót
megfizetniük évente két egyenlő
részletben március 16-ig, és szeptember 15-ig. Az adó évi mértéke
5000 Ft/ingatlan. Mentességet az
adó megfizetése alól az az adóalany élvezhet, aki, vagy akinek a
házastársa, élettársa a 70. életévét
betöltötte, a 70. életév betöltését követő adóévtől. A mentesség
nem került automatikusan megállapításra az adózónak igényelnie
kell.
(Itt jegyezzük meg, hogy ennek az adónemnek az ismételt
felülvizsgálatára a hetekben kerül
sor. Aki elmulasztotta bejelenteni
lakóház, illetve telek tulajdonát
és ezt az adóhatóság deríti fel, az
adó visszamenőleg kerül megállapításra, mulasztási bírság megállapítása mellett.)
b. Helyi iparűzési adó
A vállalkozónak a helyi iparűzési adót az ideiglenes (alkalmi)
jelleggel végzett tevékenység befejezése napján kell megfizetni.
A vállalkozó (valamint azaz őstermelő, aki a 600 000 Ft nettó
bevételt eléri, illetve meghaladja)
a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó
különbözetét az adóévet követő
év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. 2012 első féléves befizetésének összege március 15-ig,
az adózó által hozzánk eljuttatott
2011 évben beérkező 2010 évi bevallásában szerepel. (Ez a 2009.
év önkormányzatunkra számított
adókötelezettség ½-e).
Bevallási nyomtatványt ebben
az évben sem küldünk ki, a www.
balkany.hu honlapunkon mindenki számára letölthető.

B. Gépjárműadó
Az adózó a belföldi rendszámú
gépjárművek után a gépjárműadót
félévenként, két egyenlő részletben fizeti meg az adóév március
16-ig, illetve szeptember 15-ig.
(Az első féléves csekkek postázása folyamatban van egy adózó minden gépjárműve után egy

csekken fizeti meg az adót, határozatot 2010. évben postáztunk
minden gépjárműre a későbbiekben csak változás esetén készül
újabb határozat.
Az év közben történő adókötelezettséget érintő változás esetén,
az adóalany az év időarányos
részére őt terhelő adót az erről
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
fizeti meg.
A mozgáskorlátozottak mentessége 2011. január 1-től a mozgáskorlátozott tulajdonos és üzembentartót, illetve üzembentartót
is megilleti viszont a mentesség
több gépjármű tulajdon esetén a
legkisebb teljesítményű, a 100
KW teljesítményt meg nem haladó személygépjármű után csak
13.000,-Ft erejéig terjed, ezen
összeget meghaladó adót teljesíteni kell.)
A súlyos mozgáskorlátozott
személyre tekintettel 2012. évben a korábbiakban „hétpontos”
I. fokú orvosi szakvéleményen
alapuló gépjárműadó fizetés alóli
mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésőbb 2012.
Június 30. Napjáig áll fenn.
Ezt követően a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását az
alábbi dokumentumokkal lehet
igazolni:
– mozgásszervi fogyatékosságot
igazoló – fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár)
határozat másolata; vagy
– 18 életév alatti gyermek esetén
az 5/2003. (II. 19.) EszCsM
rendelet 3. Számú melléklet
szerinti IGAZOLÁS tartósan
beteg, illetve súlyos fogyatékos
gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN; vagy
– a szakértői szerv által legalább
40%-os egészségkárosodásról
szóló BNO: M00-M99 vezető
diagnózisra tekintettel kiadott
igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői
szerv a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal, jogelődje
az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet.
A fenti jogszabályváltozásokból
eredően tehát Önnek, amennyiben
a gépjárműadó mentességet 2012.
évben is igénybe kívánja venni,
úgy igazolnia kell a fent megjelölt

dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását.

C. Talajterhelési díj
A szennyvíz-hálózatra nem kötött lakások után talajterhelési díjat
kell fizetni. A kiküldésre kerülő
bevallási nyomtatványokat 2012.
március 31. napjáig kell benyújtani
és a kirótt díjat megfizetni!
A talajterhelési díjat mindaddig
fizetni kell, amíg a közcsatornára
való rákötés meg nem történik.
A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Balkány Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
a 6/2005. (II. 28.) sz. rendelete
alapján talajterhelési díjat állapított
meg. A talajterhelési díj alapja a
szolgáltatott víz mennyisége.
Felhívom a figyelmét, hogy a
bevallások benyújtásának elmulasztása, illetve késedelmes benyújtása
mulasztási bírság jogkövetkezményét vonja maga után, melynek
mértéke az adózás rendjéről szóló
2003. Évi XCII. törvény 172. § (1)
bekezdése alapján – magánszemély
adózó esetében 200 000 Ft-ig, más
adózó esetében 500 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
2012. február 1-jétől keletkező
szennyvíz után tízszeresére emelkedett a fizetendő talajterhelési díj
összege.
A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a
módosította a környezetterhelési
díjról szóló 2003. Évi LXXXIX.
törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj
egységdíjának mértékét 2012. február 1-jei hatállyal a korábbi 120
Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben
határozta meg.
A talajterhelési díj mértékét a
talajterhelési díj meghatározott
alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj
(1200 Ft), valamint a település
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5)
határozza meg. 1200 Ft/m3 x 1,5 =
1800 Ft/m3
Fentiek alapján a megemelkedett
talajterhelési díjjal először 2013.
március 31-én szembesülnek a T.
Adózók.
Tehát dönteni kell azoknak, akik
2012. február 1-ig nem kötöttek
rá a csatornára, hogy soron kívül
rákötnek a csatornára vagy fizetik
az 1800 Ft/m3 összeget minden elfogyasztott m3 víz után.
2013. július 1-jétől kötelezően
írja elő a jogszabály a rákötéseket,
a fogyasztóknak nem lesz választási lehetőségük, hogy talajterhelési
díjat fizetnek vagy rákötnek a csa-

tornára.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot és a Vállalkozásokat, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2012.
január 1-jétől hatályos 55/B. §-a
szerint a jegyző, mint „az önkormányzati adóhatóság a helyi adók
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.”
Tekintettel arra, hogy a fenti
adók vonatkozásában az önkormányzatnak be nem fizetett adók,
valamint a hozzá kapcsolódó bírság- és pótlék hátraléka évek óta
igen jelentős – az egyéb, törvény
adta végrehajtási lehetőségek mellett –, a következő hónaptól (minden hónap végén frissítve), élni
fogok az adóslista önkormányzati
honlapon, a Balkányi Beszélőben,
a polgármesteri hivatal és az önkormányzat hirdetőtábláin való
közzétételének lehetőségével az
önkormányzat működésének biztosítása érdekében, és az adótartozásukat kifizetőkkel szembeni tisztelet megnyilvánulásaként.
Karóczkai Istvánné
Balkány Város Jegyzője

Citroën Berlingo 1.9D
2000. 09 évjáratú eladó.

Irányár: 680 000 Ft.
Műszaki érvényes: 2013. március.
Oldalsó tolóajtó, állítható kormány,
CD-s rádió, központi zár. Friss vezérlés
vízpumpa olajcsere. Színezett üveg,
immobiliser, fényszóró magasságállítás. Kihasználatlanság miatt eladó.
Érdeklődni inkább a délutáni-esti
órákban., kilométerállás: 167 000,
fogyasztás: 6 liter.
Érd.: Szilágyi Ernő
70/635-3786 Jókai u. 44.
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ebruár, ősi magyar nevén
Jégbontó hava, vagy a
népi kalendárium szerint Böjt
előhava. Nevét Februusról, az
ókori római istenről kapta. Jelentése: megtisztulás.

Ez a hónap a humán munkaközösség által szervezett versenyekkel
kezdődött, s eseményekben gazdag,
színes programokkal folytatódott.
Iskolánkban Kazinczy Ferenc,
a nyelvújítás, valamint a 2011-ben
elhunyt, az anyanyelvápolás vezéralakjának, Deme László professzor
emlékének tiszteletére szerveztük
a „Szép magyar beszéd” szépkiejtési versenyt. Anyagát a tananyaghoz
fűződő népmondák adták, így az a
„Száll az ének szájrul szájra” mottó
jegyében zajlott. A versenyt az 5–6.
(11–12 éves korcsoport) és a 7–8.
(13–14 éves korcsoport) évfolyamos
tanulók számára külön-külön hirdettük meg. Korcsoportonként 13–13
legjobban olvasó gyerek versengett.
Csupán 5 perc felkészülési idő után,
a zsűri előtt kellett olvasniuk a frissen kapott szöveget.
A felolvasott szöveg előadását a
következő szempontok figyelembevételével értékeltük:
1. Olvasási technika
A természetes beszéd ütemének
megfelelős folyamatos olvasás:
●●újrakezdések elkerülése
●●hangkapcsolati törvények betartása
●●pontos, szöveghű olvasás
2. Kifejező olvasás
●●a mondatközi és mondatvégi írásjeleknek megfelelő tagolása (hanglejtés, dallam)
●●értelmi szünettartás
●●a párbeszédes részek kifejező olvasása a mondatfonetikai eszközök alkalmazásával (tempóváltás,
hangerőváltás, hangszínváltás)
természetes beszéd
3. Kapcsolatteremtés
a hallgatósággal
●●kitekintés a szövegből, szemkontaktus a hallgatósággal
Nem csak olvasni tudni, érteni is
kell a szöveget. Mennyire érti azt,
hogy a mondathatár egy gondolathatárt is jelent, hogy az új bekezdés
új gondolati egységet jelenthet. Át
tudja-e ezt adni a hallgatóságnak?
Aki túl volt a megmérettetésen, az
meghallgatta a még hátralévő társai
előadását.
A következő tanulók feleltek meg
legjobban a fent említett szempontoknak:
5–6. évfolyamon:
I. helyezett: Kovács Fanni 5. b
II. helyezett: Sopronyi Boglárka 5. b
III. helyezett: Pénzes Alexander 6. a
7–8. évfolyamon:
I. helyezett: Balla Judit 8. a
II. helyezett: Horváth Tamás 7. b
III. helyezett: Brinkusz Bettina 8. c

Következő héten a „Tollforgató” évfolyam szintű helyesírási versenyen

adott számot tudásáról az 5–8. évfolyamon közel 50 tanuló. A versenyen
tollbamondás és nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazását mérő
tudáspróba keretében mérték össze
ismereteiket.
Az évfolyamok legjobb „tollforgatói”, helyesírói:
5. évfolyam:
I. helyezés: Dudás Dóra 5. b
II. helyezés: Sopronyi Boglárka 5. b
III. helyezés: Kovács Fanni 5. b
6. évfolyam:
I. helyezés: Karsai István 6. c
II. helyezés: Pénzes Alexander 6. a
III. helyezés: Kovács Klaudia 6. c
7. évfolyam:
I. helyezés: Szabó Dóra 7. b
II. helyezés: Horváth Tamás
és Pásztor Angéla 7. b
III. helyezés: Sallai Patrícia 7. c
8. évfolyam:
I. helyezés: Nagy Ferenc 8. b
II. helyezés: Brinkusz Bettina 8. c
III. helyezés: Juhász Rebeka és Miszkuly
Gyöngyi 8. b

Reméljük, hogy a népszerű verseny tovább mélyíti tanulóifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét,
s mindenkinek ajánlom figyelmébe
Kölcsy Ferenc intelmét:
„Meleg szeretettel függj a hon
nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv,
három egymással válhatatlan dolog;
s ki ez utolsóért nem buzog, a két
elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. (...) de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségesig mívelni
kötelesség. (Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)
Hetedikén 31 gyerek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei előadásában láthatták Wolfgang
Amadeus Mozart A varázsfuvola
című operáját modern színpadi feldolgozásban. A varázsfuvola egyike
a zenetörténet legismertebb és leggyakrabban játszott operáinak, amely
több mint kétszáz éve foglalkoztatja
az embereket. Érzelmekben és humorban gazdag darab ez, amely az
emberi tisztaság, a szépség, a jóság
és a bölcsesség eszméjét énekli meg.
Mondanivalója időtálló, a mai kornak is szól.
Összesen 67 gyerek jelleme épülhetett a mű megtekintésével.
E havi munkánk mottója akár a
hazaszeretet, hagyományápolás jegyében is születhetett volna, hisz a
továbbiakban várható még „Az én
szülőföldem” címmel rajzpályázat az
5–8. évfolyam tanulóinak, majd ezt
követi a történelmi vetélkedő Szent
Istvánról és koráról a 6. évfolyamon.
A hónapot pedig egy régi hagyomány, a farsang zárja, mely most a
hírességek farsangja lesz. Reméljük,
odagyűlik iskolánk apraja, nagyja,
aki a maskarákat látni, viselni akarja,
s sikerül kiseprűzni a hideget, hisz
dideregtünk már eleget. Hadd jöjjön
a kikelet!
Papp Anna
iskolai könyvtáros

Aés szabadságharc az a

z 1848/49-es forradalom

történelmi esemény, amelyről feltehetőleg minden magyar ember tudna egy pár
mondatos összefoglalót írni,
és talán 1956 mellett az egyik
legismertebb történelmi évszámunk.

Ennek ellenére sok ellentétes
információ van a köztudatban az
1848-as eseményekről is. Ezek
többnyire szájhagyományon alapuló történetek, melyek szép lassan
beivódtak a köztudatba és szinte
részei lettek történelmünknek.
Ezeknek az információknak sokan áldozatul esnek. Hosszas kutatás, illetve véletlenek is segíthetnek
ezeknek az adatoknak a feltérképezésében. Igaz a legtöbb téves adatot
már rég megcáfolták, de valahogy
mégsem a helyes, hanem a helytelen, téves adat maradt meg a köztudatban. Ezekből szedtem össze egy
csokorra valót.
Az első 1848. március 15-éhez
kapcsolódik, miszerint a Landerer
nyomda után a forradalmi tömeg a
Nemzeti Múzeum előtti térre vonult, ahol Petőfi Sándor elszavalta
a Nemzeti Dalt. A forradalmi ifjúság tényleg a Nemzeti Múzeum elé
vonult, de Petőfi nélkül. Ha pedig
Petőfi nem volt ott, el sem szavalhatta azon a helyen a költeményét.
Az igazság az, hogy a megzenésített
verset áprilisban Vahot Imre adta
ki, és a címlapon levő rajzon Petőfi
szavalt a Nemzeti Múzeum előtt. E
rajz ivódott be a köztudatba, mint
történelmi tény.
A második: Március 15-e egy
lelkes csapat által előkészített forradalom, melyet a bécsi forradalom
gyorsított fel.
A bécsi forradalom (március 13),
melynek híre március 14-én ért el
Pestre, tény és való, hogy felgyorsította az eseményeket. De nem
csak a március 15-ei nap eseményét
gyorsította fel, hanem a tervezett
bankett napját is előrehozta. Eredetileg március 19-én, a József napi
vásárra hirdettek bankettet, de a bécsi forradalom hírére úgy döntöttek,
nem várnak még öt napot. A 12 pont
pedig, sokan úgy gondolják, hogy
aznap a forradalmi mámor hevében
született. Hát nem. A mindannyiunk
által ismert 12 pont Irinyi József
megfogalmazásában március 11-én
már készen volt.
A harmadik: Bem József magyar, hiszen a neve is magyar. Jozef
Zachariasz Bem Lengyelországban
született Tarnowban. A lengyel felkelés után menekült Párizsba, majd
1848-ban felajánlotta a kardját a

magyar forradalomnak. Az igaz,
hogy hazánkban Bem Józsefnek
hívták és hívják ma is, de ettől még
nem volt magyar, mint ahogy török
sem lett, annak ellenére, hogy 1849
szeptemberében áttért mohamedán
vallásra és a Murád Pasa nevet kapta. Áttérésének oka: abban bízott,
hogy az oszmán birodalomban létre
tud hozni egy erős lengyel katonai csoportot, amely alapja lehet a
későbbiekben az orosz birodalom
ellen sikeresen küzdő lengyel hadseregnek.
A negyedik: Görgey Artúr áruló. 1849. augusztus 11-én Görgey
és Kossuth között vita robbant ki,
mely következményeként Kossuth
lemondott és álruhában elhagyta az
országot. Miután a kormány többi
tagja is lemondott, Görgeyre maradt a hatalom. Görgeynek szembe
kellett néznie a 170 ezer fős fáradt Magyar hadsereg vezetőjeként
Oroszország 200 ezer fős támadó
hadával, készenlétbe levő 80 ezer
fős seregével és a 170 ezer fős osztrák haddal. Mindez leegyszerűsítve,
a 170 ezer fős magyar sereg állt
szemben a 450 ezer fős támadó haddal. Ez 2,6 szoros túlerőt jelentett.
Ebben a helyzetben a fegyverletétel
volt az egyetlen megfelelő döntés. Görgey előrelátó volt, hiszen a
magyar katonákat megmentve egy
esetleges későbbiekben kirobbanó
szabadságharc alapjait is képezhették volna a magyar had katonái.
Ez, mint tudjuk, nem következett
be. De döntése akkor is helyes volt,
hiszen egy gazdaságilag legyengült
ország számára mentett meg 170
ezer magyar katonát. Az meg, hogy
az országot elhagyva a biztonságos külföldről bírálja valaki Görgey
döntését, megint más kérdés.
Hogy helytörténeti témát is érintsünk, Somossy Ignác balkányi földbirtokos kormánybiztos volt a szabadságharc alatt. Emlékére egy esetleges emléktábla elhelyezése sem
olyan egyszerű, hiszen Balkányban
nemcsak egy Somossy ház volt,
mint ahogy azt sokan gondolják.
Hogy melyik teleknek volt tulajdonosa Somossy Ignác és melyikben
lakott. az még tisztázásra vár.
Finta Márton geszterédi és balkányi földbirtokos a balkányi Finta
család geszterédi ágának leszármazottja. Sorozó biztos, honvédelmi
bizottmányi tag, vésztörvényszéki
elnök. Eddig azt feltételezték, hogy
Kufstein várában halt meg. Azonban az általam talált adatok alapján
Finta 1855. január 26-án halt meg 5
évi raboskodás és betegeskedés után
József vár börtönében. Haynauék
így „jutalmazták” a szabadságharc
alatti tetteiért. 
Molnár Zoltán
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Ma város területéről, 6-án,

árcius 5-én, hétfői napon,

kedden, Balkány tanyai településeiről szállítja el a hulladékot a NYÍR-FLOP Kft.
A NYÍ-FLOP Kft. arra kéri a
lakosságot, hogy az elszállítandó
hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
begyűjtő szállító eszközök által jól
megközelíthető legyen, továbbá ne
járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Felhívják a lakosság figyelmét
arra, hogy tilos veszélyes hulladé-

2012. február

kot a lomok közé kirakni, mivel
az sok esetben nem azonosítható
és a csomagoló anyagok sérülése
miatt mind a környezetre, mind az
emberi egészségre megnövekedett
kockázatot jelent.
Veszélyes hulladéknak számít
az akkumulátor, a szárazelem, a
festékes göngyölegek, a növényvédő szerek és azok csomagolása,
használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és
gyógyszerek, elektronikai cikkek,
használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, stb.

Katonai gyakorlat

Felhívás

2012. február vége és március
eleje között a Magyar Honvédség Debreceni Dandárja gyakorlatot végez. Ezen időszak
alatt Balkány Város területén
többször átvonulnak.
Kérjük a lakosság megértését és türelmét.

Balkány Város Önkormányzata
által üzemeltetett konyhában elsősorban balkányi őstermelők, vállalkozók által termelt élelmiszer
termékeket kíván feldolgozni. A
felvásárlásról a beszállítás feltételeiről. szerződéskötésről Orosz
Jánosné élelmezésvezető ad tájékoztatást.

Balkányi
Beszélő
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Jeles napok

A Kolompos együttes muzsikál

Balkányi diák alkotása az Országházban
Folytatás az 1. oldalról

Téli pillanatkép

FOTÓ: ELEK EMIL

Ingatlanok bérelhetők az önkormányzattól
Balkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. december 23-án megtartott ülésén
önkormányzati ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításáról
döntött, egyben megbízta a KörSsz. Tulajdonos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

nyezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot a bérbeadás útján történő hasznosítással kapcsolatos eljárás lefolytatására. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
ülésén nem született megegyezés a

földterületek bérbeadásáról, ezért
azt a javaslatot tették, hogy a Balkányi Beszélőben újra jelenjenek
meg a már korábban is közölt helyrajzi számú területek. A bérleti díj
összege minimum az igényelhető

területalapú támogatás összege legyen, és határozatlan időre legyen
meghirdetve a bérbeadás. Most
ismét közreadjuk a bérbe vehető
ingatlanok listáját, újból lehet pályázni rájuk március 13-ig.

Fekvése

hrsz.

tulajdoni hányad jogcím

terület
(ha)

művelési ág
(megjegyzés)

hasznosítás
módja

külterület

0490

15136/25026

16,2988

rét
(Nagymogyorós)

bérbeadás
bérbeadás

tulajdonos

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0542/19

1/1

tulajdonos

16,1880

legelő, mocsár
(Petri tanya)

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0485/2

5601/8391

tulajdonos

12,4272

legelő

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0790/9

1/1

tulajdonos

6,8810

L.E.

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1666/2

1/1

tulajdonos

5,8833

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1667

1/1

tulajdonos

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0487

1066/1317

tulajdonos

2,9309

legelő

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0481/5

1/1

tulajdonos

2,4657

szántó, rét

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/10

1/1

tulajdonos

1,4056

rét (szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/11

1/1

tulajdonos

1,2237

rét, mocsár
(szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1190

1/1

tulajdonos

0,4084

vásártér

bérbeadás

Nagy örömünkre a mintegy kilencszáz pályamunkából Sápi Levente 3. c osztályos tanuló rajza
bekerült a legjobb harminc közé.
Így meghívást kaptunk január
20-ára, az Erzsébet-utalvány sajtóbemutatójával egybekötött ünnepélyes díjátadó ünnepségre a Parlamentbe. A rendezvényt a nagysikerű Kolompos együttes népi
muzsikája nyitotta meg.
A rajzpályázat eredményhirdetését megelőzően Jankovics Marcell
értékelte a beérkezett képeket.
A kiállított alkotásokra mutatva
elmondta, igen színvonalas végeredmény született. „Ez nem volt
akármilyen munka, hiszen közel
kilencszáz pályamunkából kellett
kiválasztani. Ennek a metódusa
a ritkítás, a folyamatos kiszűrés
volt. Az első díjas munkánál fontos szempont volt, hogy – mivel
az utalvány borítékjára kerül majd
– kis méretben is jól érvényesüljön. Izgalmas szempont az is, hogy
mennyire érzik át a gyerekek ennek a történelmi, a szimbolikus
és a jelenkori aktualitását is. Van
olyan kis munka, amelyben kimutatható, hogy igen, tudja, hogy

Kiállítás a delegációs teremben

Sápi Levente átveszi az elismerést Soltész Miklós államtitkártól

szegénység veszi körül, esetleg
olyan környezetből is való. Nem a
szentség válik itt fontossá, hanem
amiről tulajdonképpen az egész
szenterzsébeti történet szól.”
A díjak, ajándékcsomagok át-

vétele után legfőbb jutalomképp
idegenvezető segítségével megtekinthettük az Országház nevezetességeit. Büszkék vagyunk rá,
hogy a „haza házában”, az Osztrák-Magyar Monarchia idején oly

Az öröm pillanatai

fontos szerepet betöltő Delegációs teremben Budapest, Miskolc,
Szombathely és más nagyvárosok
neve mellett Balkány, a mi iskolánk és tanulónk is ott szerepel.
Katona Zoltánné
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A környezettudatos viselkedést
hűen tükrözi az a gondoskodás,
amit a Béke-telepi kisdiákok nyújtanak téli vendégeiknek.
A tantermek ablaka előtt az éhező kis látogatókat madáretető fogadja, amelyet az iskola másodi-

Asi Központ 2.a oszályoSzabolcs Vezér Oktatá-

sai – nem először, és nem is
utoljára – olvasás órán látogatást tettek az iskola könyvtárába.
A kölcsönzés rendje; a könyvek
részei, jellemző adatai volt a téma
kooperatív óra keretében.
Papp Anna könyvtáros játékos
formában bővítette ismereteiket,
hiszen a könyvtári óra sosem olyan
fegyelmezett formát kíván, mint
pl. egy matematikaóra. Sokszor
elkalandoztak, ha érdekes kérdést
tettek fel, vagy észrevettek valami fontosat a tanulók. A helyes
feladatmegoldásért még jutalmat
is kaptak.
Az órát követően illusztrációt is

Alikus Óvoda szervezéséSzent Jácint Görögkato-

ben első alkalommal került
megrendezésre a FARSANGI
KARNEVÁL.
Szabó Juditot idézve:

Farsang napján áll a bál,
minden gyermek erre vár,
Maskarát ölt kicsi nagy,
– nem tudom ki vagy!

Vízkereszt napjától, azaz január
6-tól a nagyböjtig terjedő időszakot
nevezzük farsangnak. A farsang a

kos diákjai és tanító nénijük rendszeresen feltölt finom eleséggel.
A zord, hideg téli napokon rengeteg cinege látogatja a kihelyezett etetőt, melyet a gyerekek már
a meleg tanteremből figyelhetnek
meg.

készítettek Sipos Júlia: A hónapok
című verséhez.
Szorgalmi feladatként pedig a
lexikonhasználat gyakorlásához
néhány címszó jelentését kellett
megkeresniük az Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikonban, vagy a
Magyar értelmező kéziszótárban.
Legközelebb is szívesen megyünk, hiszen mindenkit szeretettel vár a könyvtár és az iskolai
könyvtáros.
Bonyhády Éva tanító

Mihály Melitta és Répási Nóra
munkája

tél búcsúztatója és az érkező tavasz
köszöntése. A farsang a mulatságok, jelmezesek felvonulásának
ideje. Így történt ez óvodánkban is,
ahol a hagyományos jelmezes ovi
farsang mellett az idén a szülőkkel
együtt táncos-karnevált rendeztünk
a Művelődési Házban.
A gyermekcsoportok egy-egy
táncprodukcióval örvendeztették
meg a „nagyérdemüt”. A karnevál
bevételéből speciális ruhát készíttetünk a gyerekeknek, a sószoba
használatára, amelyre nem tapad a
só, így megakadályozzuk, hogy a
só kikerüljön a szobából.

Óvodánkban elkészült a SÓSZOBA, amelyet itt szeretnénk
megköszönni Jaczkó Sándor Esperes Úrnak és a Hajdúdorogi Egyházmegyének, hogy hozzájárultak
és segítettek ennek a több milliós
beruházás létrejöttéhez a Szent Jácint Görögkatolikus Óvodában, hiszen kiemelt feladatként kezeljük
a gyermekek egészségének megőrzését.
A sószoba rendkívűli jótékony
hatással bír a különböző léguti és
egyéb betegségek megelőzésében
és gyógyulásában.
Használata során az asztmás és

allergiás tünetek enyhülnek, vagy
meg is szünhetnek. A sószobát az
óvodánkba járó gyerekek használják kúra szerűen márciustól és a
hatást a beépített színterápia is növeli. A sószoba használata a Szent
Jácint Görögkatolikus Óvodába
járó gyerekeknek ingyenes.
Köszönjük a szülőknek is az
együttműködést és a hozzájárulást.

Balkányi
Beszélő
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Álosi László polgármester

llampolgári esküt tett Pá-

előtt február 2-án a Városházán Barnuczné Bíró Katalin
tanárnő.
Sokaknak biztosan meglepetést
okozhat a hír, hiszen Barnuczné
Bíró Katalin immár 17 éve Balkányban él, itt tanít, itt járnak iskolába gyermeki, itt dolgozik a férje,
itt építettek családi házat.
Az
eskü
előzményei
1994-re nyúlnak
vissza.
Ekkor
települtem át Magyarországra,
Balkányba
Kárpátaljáról.
Munkácson születtem, anyukám
munkácsi születésű, ott éltünk. Hároméves koromban kerültünk át
Dercenbe, a munkácsi járás egyik
nagyközségébe, édesapám ott volt
először az általános iskola, utána
a középiskola iskolaigazgatója 36
éven át. Emiatt kénytelenek voltunk átköltözni Munkácsról a faluba. Anyukám orosz szakos tanárnő, most már nyugdíjas, édesapám
sajnos már 4 éve meghalt.
Otthon már kilenc évet dolgoztam pedagógusként. Óvónőként
kezdtem, utána az ungvári egyetemen szereztem diplomát.
1994 óta itt élek, itt lakom Balkányban. Akkoriban, a rendszerváltás után sokan nekiindultak a
határnak, ki merre tudott, ment
a jobb élet reményében. Vannak
ismerőseim, akik Csehországban,
Németországban, Amerikában találtak otthonra, a legtöbben Magyarországra jöttek. Diákok jöttek
tanulni, aztán volt aki visszament,
mert az otthon hiánya visszahúzta
őket. Nekem is volt honvágyam,
néha még most is előjön.
Arra a kérdésre, hogy miért épp
most tett esküt, azt válaszolja:
1994 óta már megkaphattam vol-

na a magyar állampolgárságot, de
én arra vágytam, hogy megtarthassam az ukrán állampolgárságomat
is, mivel most már ez a hazám, de
szülőföldem csak Ukrajna maradt.
Ha korábban kértem volna a magyar állampolgárságot, elveszítettem volna az ukránt, most már úgy
tudom, kettős állampolgár lehetek.
És miért Balkányt választotta?
Annak idején sok kollégám átjött és egyik jó barát, kolléga itt,
Nyírmihálydiban kapott állást és
megígérte, szól, ha tud róla, hogy
valahol pedagógushiány van. Tőle
tudtam meg, hogy Balkányban van
egy lehetőség és hogy Balkány jó
hely. Átjöttem, megkerestem az
igazgatónőt, s mivel akkor éppen
nem volt német szakos tanáruk,
felvett. Aztán férjhez mentem, született két kislányunk, egyik nyolcadikos, a másik harmadikos, a
férjem az egészségügyi központban dolgozik.
Amikor ide átjöttem, nem tudtam, hová jövök. Teljesen idegen
voltam mindenki számára, de úgy
fogadtak, mintha ezer éve ismernének. Minden bizonnyal emiatt
maradtam itt. Réthy Gáborné volt
akkor az iskolaigazgató, a mostani
igazgató, Szabó Gusztáv volt a helyettes, mindketten nagyon aranyosak voltak. Szabó Gusztáv felesége
is nagyon sokat segített, így utólag
is csak jó érzéssel, jó szívvel gondolhatok rájuk.
Volt honvágyam, persze, hogy
volt. 27 éves voltam, mikor ide
átkerültem, több, mint negyedszázadot nem lehet csak úgy egy
tollhúzással kitörölni az ember emlékeiből, szívéből. Végül is megtaláltam a helyemet, jó emberek
közé kerültem. Úgy érzem, nekem
nincs ellenségem, nincs haragosom, a férjem családja is szeretettel
befogadott. A szomszédok is aranyosak, róluk is csak jót mondhatok, nincs semmi bajom, remélem,
hogy újdonsült magyar állampolgárként ezek után sem lesz.
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bált a mentőállomás szervezésében. A bál bevételét a
mentőkocsik felszerelésének
bővítésére fordítjuk.
Közel 200 fő vett részt a bálon,
mely a zord időjárás ellenére is
nagyon jó hangulatban telt. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki
támogatta a megvalósítást, főbb
támogatóink: Nagy János vállalkozó, Katona Tamás vállalkozó, Papp István vállalkozó, Rácz
Imre vállalkozó, Marján és Társa
Kft., Nyírségi Süti Kft., Balkányi
Sütőüzem, Szakolyi Tűzoltóság,
Rákóczi téri patika, Keszler Já-

5

nos vállalkozó, Keszler Krisztián
vállalkozó. Köszönjük az iskola
szakácsnőinek a finom vacsorát,
Pásztor Lászlónénak és az óvodás
gyerekeknek a színvonalas műsort, valamint Séberné Mártikának
és férjének a dekorációt, a zenészeknek Blaskó Lászlónak és barátjának a jó hangulatot.
Köszönet Pálosi László Polgármester Úrnak, a balkányi vállalkozóknak a tombolafelajánlásokért,
és támogatásért, a lakosságnak akik
önzetlenül hozzájárultak a megvalósításhoz. Közel félmillió Ft gyűlt
össze, az új lélegeztetőgép megvásárlásához azonban még szükségünk van az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására is.
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A környezettudatos viselkedést
hűen tükrözi az a gondoskodás,
amit a Béke-telepi kisdiákok nyújtanak téli vendégeiknek.
A tantermek ablaka előtt az éhező kis látogatókat madáretető fogadja, amelyet az iskola másodi-

Asi Központ 2.a oszályoSzabolcs Vezér Oktatá-

sai – nem először, és nem is
utoljára – olvasás órán látogatást tettek az iskola könyvtárába.
A kölcsönzés rendje; a könyvek
részei, jellemző adatai volt a téma
kooperatív óra keretében.
Papp Anna könyvtáros játékos
formában bővítette ismereteiket,
hiszen a könyvtári óra sosem olyan
fegyelmezett formát kíván, mint
pl. egy matematikaóra. Sokszor
elkalandoztak, ha érdekes kérdést
tettek fel, vagy észrevettek valami fontosat a tanulók. A helyes
feladatmegoldásért még jutalmat
is kaptak.
Az órát követően illusztrációt is

Alikus Óvoda szervezéséSzent Jácint Görögkato-

ben első alkalommal került
megrendezésre a FARSANGI
KARNEVÁL.
Szabó Juditot idézve:

Farsang napján áll a bál,
minden gyermek erre vár,
Maskarát ölt kicsi nagy,
– nem tudom ki vagy!

Vízkereszt napjától, azaz január
6-tól a nagyböjtig terjedő időszakot
nevezzük farsangnak. A farsang a

kos diákjai és tanító nénijük rendszeresen feltölt finom eleséggel.
A zord, hideg téli napokon rengeteg cinege látogatja a kihelyezett etetőt, melyet a gyerekek már
a meleg tanteremből figyelhetnek
meg.

készítettek Sipos Júlia: A hónapok
című verséhez.
Szorgalmi feladatként pedig a
lexikonhasználat gyakorlásához
néhány címszó jelentését kellett
megkeresniük az Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikonban, vagy a
Magyar értelmező kéziszótárban.
Legközelebb is szívesen megyünk, hiszen mindenkit szeretettel vár a könyvtár és az iskolai
könyvtáros.
Bonyhády Éva tanító

Mihály Melitta és Répási Nóra
munkája

tél búcsúztatója és az érkező tavasz
köszöntése. A farsang a mulatságok, jelmezesek felvonulásának
ideje. Így történt ez óvodánkban is,
ahol a hagyományos jelmezes ovi
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táncprodukcióval örvendeztették
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bevételéből speciális ruhát készíttetünk a gyerekeknek, a sószoba
használatára, amelyre nem tapad a
só, így megakadályozzuk, hogy a
só kikerüljön a szobából.

Óvodánkban elkészült a SÓSZOBA, amelyet itt szeretnénk
megköszönni Jaczkó Sándor Esperes Úrnak és a Hajdúdorogi Egyházmegyének, hogy hozzájárultak
és segítettek ennek a több milliós
beruházás létrejöttéhez a Szent Jácint Görögkatolikus Óvodában, hiszen kiemelt feladatként kezeljük
a gyermekek egészségének megőrzését.
A sószoba rendkívűli jótékony
hatással bír a különböző léguti és
egyéb betegségek megelőzésében
és gyógyulásában.
Használata során az asztmás és

allergiás tünetek enyhülnek, vagy
meg is szünhetnek. A sószobát az
óvodánkba járó gyerekek használják kúra szerűen márciustól és a
hatást a beépített színterápia is növeli. A sószoba használata a Szent
Jácint Görögkatolikus Óvodába
járó gyerekeknek ingyenes.
Köszönjük a szülőknek is az
együttműködést és a hozzájárulást.
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Álosi László polgármester
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igazgató, Szabó Gusztáv volt a helyettes, mindketten nagyon aranyosak voltak. Szabó Gusztáv felesége
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Volt honvágyam, persze, hogy
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befogadott. A szomszédok is aranyosak, róluk is csak jót mondhatok, nincs semmi bajom, remélem,
hogy újdonsült magyar állampolgárként ezek után sem lesz.
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Ma város területéről, 6-án,

árcius 5-én, hétfői napon,

kedden, Balkány tanyai településeiről szállítja el a hulladékot a NYÍR-FLOP Kft.
A NYÍ-FLOP Kft. arra kéri a
lakosságot, hogy az elszállítandó
hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
begyűjtő szállító eszközök által jól
megközelíthető legyen, továbbá ne
járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Felhívják a lakosság figyelmét
arra, hogy tilos veszélyes hulladé-

2012. február

kot a lomok közé kirakni, mivel
az sok esetben nem azonosítható
és a csomagoló anyagok sérülése
miatt mind a környezetre, mind az
emberi egészségre megnövekedett
kockázatot jelent.
Veszélyes hulladéknak számít
az akkumulátor, a szárazelem, a
festékes göngyölegek, a növényvédő szerek és azok csomagolása,
használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és
gyógyszerek, elektronikai cikkek,
használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, stb.

Katonai gyakorlat

Felhívás

2012. február vége és március
eleje között a Magyar Honvédség Debreceni Dandárja gyakorlatot végez. Ezen időszak
alatt Balkány Város területén
többször átvonulnak.
Kérjük a lakosság megértését és türelmét.

Balkány Város Önkormányzata
által üzemeltetett konyhában elsősorban balkányi őstermelők, vállalkozók által termelt élelmiszer
termékeket kíván feldolgozni. A
felvásárlásról a beszállítás feltételeiről. szerződéskötésről Orosz
Jánosné élelmezésvezető ad tájékoztatást.
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Jeles napok

A Kolompos együttes muzsikál

Balkányi diák alkotása az Országházban
Folytatás az 1. oldalról

Téli pillanatkép

FOTÓ: ELEK EMIL

Ingatlanok bérelhetők az önkormányzattól
Balkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. december 23-án megtartott ülésén
önkormányzati ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításáról
döntött, egyben megbízta a KörSsz. Tulajdonos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

nyezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságot a bérbeadás útján történő hasznosítással kapcsolatos eljárás lefolytatására. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
ülésén nem született megegyezés a

földterületek bérbeadásáról, ezért
azt a javaslatot tették, hogy a Balkányi Beszélőben újra jelenjenek
meg a már korábban is közölt helyrajzi számú területek. A bérleti díj
összege minimum az igényelhető

területalapú támogatás összege legyen, és határozatlan időre legyen
meghirdetve a bérbeadás. Most
ismét közreadjuk a bérbe vehető
ingatlanok listáját, újból lehet pályázni rájuk március 13-ig.

Fekvése

hrsz.

tulajdoni hányad jogcím

terület
(ha)

művelési ág
(megjegyzés)

hasznosítás
módja

külterület

0490

15136/25026

16,2988

rét
(Nagymogyorós)

bérbeadás
bérbeadás

tulajdonos

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0542/19

1/1

tulajdonos

16,1880

legelő, mocsár
(Petri tanya)

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0485/2

5601/8391

tulajdonos

12,4272

legelő

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0790/9

1/1

tulajdonos

6,8810

L.E.

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1666/2

1/1

tulajdonos

5,8833

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1667

1/1

tulajdonos

(Komlósi) per alatt áll

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0487

1066/1317

tulajdonos

2,9309

legelő

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

0481/5

1/1

tulajdonos

2,4657

szántó, rét

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/10

1/1

tulajdonos

1,4056

rét (szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

08/11

1/1

tulajdonos

1,2237

rét, mocsár
(szennyvíztelep)

bérbeadás

BALKÁNY ÖNKORMÁNYZATA

külterület

1190

1/1

tulajdonos

0,4084

vásártér

bérbeadás

Nagy örömünkre a mintegy kilencszáz pályamunkából Sápi Levente 3. c osztályos tanuló rajza
bekerült a legjobb harminc közé.
Így meghívást kaptunk január
20-ára, az Erzsébet-utalvány sajtóbemutatójával egybekötött ünnepélyes díjátadó ünnepségre a Parlamentbe. A rendezvényt a nagysikerű Kolompos együttes népi
muzsikája nyitotta meg.
A rajzpályázat eredményhirdetését megelőzően Jankovics Marcell
értékelte a beérkezett képeket.
A kiállított alkotásokra mutatva
elmondta, igen színvonalas végeredmény született. „Ez nem volt
akármilyen munka, hiszen közel
kilencszáz pályamunkából kellett
kiválasztani. Ennek a metódusa
a ritkítás, a folyamatos kiszűrés
volt. Az első díjas munkánál fontos szempont volt, hogy – mivel
az utalvány borítékjára kerül majd
– kis méretben is jól érvényesüljön. Izgalmas szempont az is, hogy
mennyire érzik át a gyerekek ennek a történelmi, a szimbolikus
és a jelenkori aktualitását is. Van
olyan kis munka, amelyben kimutatható, hogy igen, tudja, hogy

Kiállítás a delegációs teremben

Sápi Levente átveszi az elismerést Soltész Miklós államtitkártól

szegénység veszi körül, esetleg
olyan környezetből is való. Nem a
szentség válik itt fontossá, hanem
amiről tulajdonképpen az egész
szenterzsébeti történet szól.”
A díjak, ajándékcsomagok át-

vétele után legfőbb jutalomképp
idegenvezető segítségével megtekinthettük az Országház nevezetességeit. Büszkék vagyunk rá,
hogy a „haza házában”, az Osztrák-Magyar Monarchia idején oly

Az öröm pillanatai

fontos szerepet betöltő Delegációs teremben Budapest, Miskolc,
Szombathely és más nagyvárosok
neve mellett Balkány, a mi iskolánk és tanulónk is ott szerepel.
Katona Zoltánné
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A. Helyi adók
a. Magánszemélyek kommunális adója
Balkány Város közigazgatási területén lakóház vagy telek
tulajdonnal, illetve lakásbérleti
jogviszonnyal rendelkező magánszemélyeknek kell ezt az adót
megfizetniük évente két egyenlő
részletben március 16-ig, és szeptember 15-ig. Az adó évi mértéke
5000 Ft/ingatlan. Mentességet az
adó megfizetése alól az az adóalany élvezhet, aki, vagy akinek a
házastársa, élettársa a 70. életévét
betöltötte, a 70. életév betöltését követő adóévtől. A mentesség
nem került automatikusan megállapításra az adózónak igényelnie
kell.
(Itt jegyezzük meg, hogy ennek az adónemnek az ismételt
felülvizsgálatára a hetekben kerül
sor. Aki elmulasztotta bejelenteni
lakóház, illetve telek tulajdonát
és ezt az adóhatóság deríti fel, az
adó visszamenőleg kerül megállapításra, mulasztási bírság megállapítása mellett.)
b. Helyi iparűzési adó
A vállalkozónak a helyi iparűzési adót az ideiglenes (alkalmi)
jelleggel végzett tevékenység befejezése napján kell megfizetni.
A vállalkozó (valamint azaz őstermelő, aki a 600 000 Ft nettó
bevételt eléri, illetve meghaladja)
a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó
különbözetét az adóévet követő
év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. 2012 első féléves befizetésének összege március 15-ig,
az adózó által hozzánk eljuttatott
2011 évben beérkező 2010 évi bevallásában szerepel. (Ez a 2009.
év önkormányzatunkra számított
adókötelezettség ½-e).
Bevallási nyomtatványt ebben
az évben sem küldünk ki, a www.
balkany.hu honlapunkon mindenki számára letölthető.

B. Gépjárműadó
Az adózó a belföldi rendszámú
gépjárművek után a gépjárműadót
félévenként, két egyenlő részletben fizeti meg az adóév március
16-ig, illetve szeptember 15-ig.
(Az első féléves csekkek postázása folyamatban van egy adózó minden gépjárműve után egy

csekken fizeti meg az adót, határozatot 2010. évben postáztunk
minden gépjárműre a későbbiekben csak változás esetén készül
újabb határozat.
Az év közben történő adókötelezettséget érintő változás esetén,
az adóalany az év időarányos
részére őt terhelő adót az erről
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
fizeti meg.
A mozgáskorlátozottak mentessége 2011. január 1-től a mozgáskorlátozott tulajdonos és üzembentartót, illetve üzembentartót
is megilleti viszont a mentesség
több gépjármű tulajdon esetén a
legkisebb teljesítményű, a 100
KW teljesítményt meg nem haladó személygépjármű után csak
13.000,-Ft erejéig terjed, ezen
összeget meghaladó adót teljesíteni kell.)
A súlyos mozgáskorlátozott
személyre tekintettel 2012. évben a korábbiakban „hétpontos”
I. fokú orvosi szakvéleményen
alapuló gépjárműadó fizetés alóli
mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésőbb 2012.
Június 30. Napjáig áll fenn.
Ezt követően a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását az
alábbi dokumentumokkal lehet
igazolni:
– mozgásszervi fogyatékosságot
igazoló – fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár)
határozat másolata; vagy
– 18 életév alatti gyermek esetén
az 5/2003. (II. 19.) EszCsM
rendelet 3. Számú melléklet
szerinti IGAZOLÁS tartósan
beteg, illetve súlyos fogyatékos
gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN; vagy
– a szakértői szerv által legalább
40%-os egészségkárosodásról
szóló BNO: M00-M99 vezető
diagnózisra tekintettel kiadott
igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői
szerv a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal, jogelődje
az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet.
A fenti jogszabályváltozásokból
eredően tehát Önnek, amennyiben
a gépjárműadó mentességet 2012.
évben is igénybe kívánja venni,
úgy igazolnia kell a fent megjelölt

dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását.

C. Talajterhelési díj
A szennyvíz-hálózatra nem kötött lakások után talajterhelési díjat
kell fizetni. A kiküldésre kerülő
bevallási nyomtatványokat 2012.
március 31. napjáig kell benyújtani
és a kirótt díjat megfizetni!
A talajterhelési díjat mindaddig
fizetni kell, amíg a közcsatornára
való rákötés meg nem történik.
A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Balkány Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
a 6/2005. (II. 28.) sz. rendelete
alapján talajterhelési díjat állapított
meg. A talajterhelési díj alapja a
szolgáltatott víz mennyisége.
Felhívom a figyelmét, hogy a
bevallások benyújtásának elmulasztása, illetve késedelmes benyújtása
mulasztási bírság jogkövetkezményét vonja maga után, melynek
mértéke az adózás rendjéről szóló
2003. Évi XCII. törvény 172. § (1)
bekezdése alapján – magánszemély
adózó esetében 200 000 Ft-ig, más
adózó esetében 500 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
2012. február 1-jétől keletkező
szennyvíz után tízszeresére emelkedett a fizetendő talajterhelési díj
összege.
A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a
módosította a környezetterhelési
díjról szóló 2003. Évi LXXXIX.
törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj
egységdíjának mértékét 2012. február 1-jei hatállyal a korábbi 120
Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben
határozta meg.
A talajterhelési díj mértékét a
talajterhelési díj meghatározott
alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj
(1200 Ft), valamint a település
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5)
határozza meg. 1200 Ft/m3 x 1,5 =
1800 Ft/m3
Fentiek alapján a megemelkedett
talajterhelési díjjal először 2013.
március 31-én szembesülnek a T.
Adózók.
Tehát dönteni kell azoknak, akik
2012. február 1-ig nem kötöttek
rá a csatornára, hogy soron kívül
rákötnek a csatornára vagy fizetik
az 1800 Ft/m3 összeget minden elfogyasztott m3 víz után.
2013. július 1-jétől kötelezően
írja elő a jogszabály a rákötéseket,
a fogyasztóknak nem lesz választási lehetőségük, hogy talajterhelési
díjat fizetnek vagy rákötnek a csa-

tornára.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot és a Vállalkozásokat, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2012.
január 1-jétől hatályos 55/B. §-a
szerint a jegyző, mint „az önkormányzati adóhatóság a helyi adók
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.”
Tekintettel arra, hogy a fenti
adók vonatkozásában az önkormányzatnak be nem fizetett adók,
valamint a hozzá kapcsolódó bírság- és pótlék hátraléka évek óta
igen jelentős – az egyéb, törvény
adta végrehajtási lehetőségek mellett –, a következő hónaptól (minden hónap végén frissítve), élni
fogok az adóslista önkormányzati
honlapon, a Balkányi Beszélőben,
a polgármesteri hivatal és az önkormányzat hirdetőtábláin való
közzétételének lehetőségével az
önkormányzat működésének biztosítása érdekében, és az adótartozásukat kifizetőkkel szembeni tisztelet megnyilvánulásaként.
Karóczkai Istvánné
Balkány Város Jegyzője

Citroën Berlingo 1.9D
2000. 09 évjáratú eladó.

Irányár: 680 000 Ft.
Műszaki érvényes: 2013. március.
Oldalsó tolóajtó, állítható kormány,
CD-s rádió, központi zár. Friss vezérlés
vízpumpa olajcsere. Színezett üveg,
immobiliser, fényszóró magasságállítás. Kihasználatlanság miatt eladó.
Érdeklődni inkább a délutáni-esti
órákban., kilométerállás: 167 000,
fogyasztás: 6 liter.
Érd.: Szilágyi Ernő
70/635-3786 Jókai u. 44.
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ebruár, ősi magyar nevén
Jégbontó hava, vagy a
népi kalendárium szerint Böjt
előhava. Nevét Februusról, az
ókori római istenről kapta. Jelentése: megtisztulás.

Ez a hónap a humán munkaközösség által szervezett versenyekkel
kezdődött, s eseményekben gazdag,
színes programokkal folytatódott.
Iskolánkban Kazinczy Ferenc,
a nyelvújítás, valamint a 2011-ben
elhunyt, az anyanyelvápolás vezéralakjának, Deme László professzor
emlékének tiszteletére szerveztük
a „Szép magyar beszéd” szépkiejtési versenyt. Anyagát a tananyaghoz
fűződő népmondák adták, így az a
„Száll az ének szájrul szájra” mottó
jegyében zajlott. A versenyt az 5–6.
(11–12 éves korcsoport) és a 7–8.
(13–14 éves korcsoport) évfolyamos
tanulók számára külön-külön hirdettük meg. Korcsoportonként 13–13
legjobban olvasó gyerek versengett.
Csupán 5 perc felkészülési idő után,
a zsűri előtt kellett olvasniuk a frissen kapott szöveget.
A felolvasott szöveg előadását a
következő szempontok figyelembevételével értékeltük:
1. Olvasási technika
A természetes beszéd ütemének
megfelelős folyamatos olvasás:
●●újrakezdések elkerülése
●●hangkapcsolati törvények betartása
●●pontos, szöveghű olvasás
2. Kifejező olvasás
●●a mondatközi és mondatvégi írásjeleknek megfelelő tagolása (hanglejtés, dallam)
●●értelmi szünettartás
●●a párbeszédes részek kifejező olvasása a mondatfonetikai eszközök alkalmazásával (tempóváltás,
hangerőváltás, hangszínváltás)
természetes beszéd
3. Kapcsolatteremtés
a hallgatósággal
●●kitekintés a szövegből, szemkontaktus a hallgatósággal
Nem csak olvasni tudni, érteni is
kell a szöveget. Mennyire érti azt,
hogy a mondathatár egy gondolathatárt is jelent, hogy az új bekezdés
új gondolati egységet jelenthet. Át
tudja-e ezt adni a hallgatóságnak?
Aki túl volt a megmérettetésen, az
meghallgatta a még hátralévő társai
előadását.
A következő tanulók feleltek meg
legjobban a fent említett szempontoknak:
5–6. évfolyamon:
I. helyezett: Kovács Fanni 5. b
II. helyezett: Sopronyi Boglárka 5. b
III. helyezett: Pénzes Alexander 6. a
7–8. évfolyamon:
I. helyezett: Balla Judit 8. a
II. helyezett: Horváth Tamás 7. b
III. helyezett: Brinkusz Bettina 8. c

Következő héten a „Tollforgató” évfolyam szintű helyesírási versenyen

adott számot tudásáról az 5–8. évfolyamon közel 50 tanuló. A versenyen
tollbamondás és nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazását mérő
tudáspróba keretében mérték össze
ismereteiket.
Az évfolyamok legjobb „tollforgatói”, helyesírói:
5. évfolyam:
I. helyezés: Dudás Dóra 5. b
II. helyezés: Sopronyi Boglárka 5. b
III. helyezés: Kovács Fanni 5. b
6. évfolyam:
I. helyezés: Karsai István 6. c
II. helyezés: Pénzes Alexander 6. a
III. helyezés: Kovács Klaudia 6. c
7. évfolyam:
I. helyezés: Szabó Dóra 7. b
II. helyezés: Horváth Tamás
és Pásztor Angéla 7. b
III. helyezés: Sallai Patrícia 7. c
8. évfolyam:
I. helyezés: Nagy Ferenc 8. b
II. helyezés: Brinkusz Bettina 8. c
III. helyezés: Juhász Rebeka és Miszkuly
Gyöngyi 8. b

Reméljük, hogy a népszerű verseny tovább mélyíti tanulóifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét,
s mindenkinek ajánlom figyelmébe
Kölcsy Ferenc intelmét:
„Meleg szeretettel függj a hon
nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv,
három egymással válhatatlan dolog;
s ki ez utolsóért nem buzog, a két
elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. (...) de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségesig mívelni
kötelesség. (Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)
Hetedikén 31 gyerek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei előadásában láthatták Wolfgang
Amadeus Mozart A varázsfuvola
című operáját modern színpadi feldolgozásban. A varázsfuvola egyike
a zenetörténet legismertebb és leggyakrabban játszott operáinak, amely
több mint kétszáz éve foglalkoztatja
az embereket. Érzelmekben és humorban gazdag darab ez, amely az
emberi tisztaság, a szépség, a jóság
és a bölcsesség eszméjét énekli meg.
Mondanivalója időtálló, a mai kornak is szól.
Összesen 67 gyerek jelleme épülhetett a mű megtekintésével.
E havi munkánk mottója akár a
hazaszeretet, hagyományápolás jegyében is születhetett volna, hisz a
továbbiakban várható még „Az én
szülőföldem” címmel rajzpályázat az
5–8. évfolyam tanulóinak, majd ezt
követi a történelmi vetélkedő Szent
Istvánról és koráról a 6. évfolyamon.
A hónapot pedig egy régi hagyomány, a farsang zárja, mely most a
hírességek farsangja lesz. Reméljük,
odagyűlik iskolánk apraja, nagyja,
aki a maskarákat látni, viselni akarja,
s sikerül kiseprűzni a hideget, hisz
dideregtünk már eleget. Hadd jöjjön
a kikelet!
Papp Anna
iskolai könyvtáros

Aés szabadságharc az a

z 1848/49-es forradalom

történelmi esemény, amelyről feltehetőleg minden magyar ember tudna egy pár
mondatos összefoglalót írni,
és talán 1956 mellett az egyik
legismertebb történelmi évszámunk.

Ennek ellenére sok ellentétes
információ van a köztudatban az
1848-as eseményekről is. Ezek
többnyire szájhagyományon alapuló történetek, melyek szép lassan
beivódtak a köztudatba és szinte
részei lettek történelmünknek.
Ezeknek az információknak sokan áldozatul esnek. Hosszas kutatás, illetve véletlenek is segíthetnek
ezeknek az adatoknak a feltérképezésében. Igaz a legtöbb téves adatot
már rég megcáfolták, de valahogy
mégsem a helyes, hanem a helytelen, téves adat maradt meg a köztudatban. Ezekből szedtem össze egy
csokorra valót.
Az első 1848. március 15-éhez
kapcsolódik, miszerint a Landerer
nyomda után a forradalmi tömeg a
Nemzeti Múzeum előtti térre vonult, ahol Petőfi Sándor elszavalta
a Nemzeti Dalt. A forradalmi ifjúság tényleg a Nemzeti Múzeum elé
vonult, de Petőfi nélkül. Ha pedig
Petőfi nem volt ott, el sem szavalhatta azon a helyen a költeményét.
Az igazság az, hogy a megzenésített
verset áprilisban Vahot Imre adta
ki, és a címlapon levő rajzon Petőfi
szavalt a Nemzeti Múzeum előtt. E
rajz ivódott be a köztudatba, mint
történelmi tény.
A második: Március 15-e egy
lelkes csapat által előkészített forradalom, melyet a bécsi forradalom
gyorsított fel.
A bécsi forradalom (március 13),
melynek híre március 14-én ért el
Pestre, tény és való, hogy felgyorsította az eseményeket. De nem
csak a március 15-ei nap eseményét
gyorsította fel, hanem a tervezett
bankett napját is előrehozta. Eredetileg március 19-én, a József napi
vásárra hirdettek bankettet, de a bécsi forradalom hírére úgy döntöttek,
nem várnak még öt napot. A 12 pont
pedig, sokan úgy gondolják, hogy
aznap a forradalmi mámor hevében
született. Hát nem. A mindannyiunk
által ismert 12 pont Irinyi József
megfogalmazásában március 11-én
már készen volt.
A harmadik: Bem József magyar, hiszen a neve is magyar. Jozef
Zachariasz Bem Lengyelországban
született Tarnowban. A lengyel felkelés után menekült Párizsba, majd
1848-ban felajánlotta a kardját a

magyar forradalomnak. Az igaz,
hogy hazánkban Bem Józsefnek
hívták és hívják ma is, de ettől még
nem volt magyar, mint ahogy török
sem lett, annak ellenére, hogy 1849
szeptemberében áttért mohamedán
vallásra és a Murád Pasa nevet kapta. Áttérésének oka: abban bízott,
hogy az oszmán birodalomban létre
tud hozni egy erős lengyel katonai csoportot, amely alapja lehet a
későbbiekben az orosz birodalom
ellen sikeresen küzdő lengyel hadseregnek.
A negyedik: Görgey Artúr áruló. 1849. augusztus 11-én Görgey
és Kossuth között vita robbant ki,
mely következményeként Kossuth
lemondott és álruhában elhagyta az
országot. Miután a kormány többi
tagja is lemondott, Görgeyre maradt a hatalom. Görgeynek szembe
kellett néznie a 170 ezer fős fáradt Magyar hadsereg vezetőjeként
Oroszország 200 ezer fős támadó
hadával, készenlétbe levő 80 ezer
fős seregével és a 170 ezer fős osztrák haddal. Mindez leegyszerűsítve,
a 170 ezer fős magyar sereg állt
szemben a 450 ezer fős támadó haddal. Ez 2,6 szoros túlerőt jelentett.
Ebben a helyzetben a fegyverletétel
volt az egyetlen megfelelő döntés. Görgey előrelátó volt, hiszen a
magyar katonákat megmentve egy
esetleges későbbiekben kirobbanó
szabadságharc alapjait is képezhették volna a magyar had katonái.
Ez, mint tudjuk, nem következett
be. De döntése akkor is helyes volt,
hiszen egy gazdaságilag legyengült
ország számára mentett meg 170
ezer magyar katonát. Az meg, hogy
az országot elhagyva a biztonságos külföldről bírálja valaki Görgey
döntését, megint más kérdés.
Hogy helytörténeti témát is érintsünk, Somossy Ignác balkányi földbirtokos kormánybiztos volt a szabadságharc alatt. Emlékére egy esetleges emléktábla elhelyezése sem
olyan egyszerű, hiszen Balkányban
nemcsak egy Somossy ház volt,
mint ahogy azt sokan gondolják.
Hogy melyik teleknek volt tulajdonosa Somossy Ignác és melyikben
lakott. az még tisztázásra vár.
Finta Márton geszterédi és balkányi földbirtokos a balkányi Finta
család geszterédi ágának leszármazottja. Sorozó biztos, honvédelmi
bizottmányi tag, vésztörvényszéki
elnök. Eddig azt feltételezték, hogy
Kufstein várában halt meg. Azonban az általam talált adatok alapján
Finta 1855. január 26-án halt meg 5
évi raboskodás és betegeskedés után
József vár börtönében. Haynauék
így „jutalmazták” a szabadságharc
alatti tetteiért. 
Molnár Zoltán
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A szánkózás örömei
Minden feltétel adott a SZ.V.O.K.
2. sz. Körzeti Általános Iskola tanulóinak, hogy hódoljanak a szánkózás örömeinek.

Testnevelés óra keretében a kisdiákok birtokba veszik az intézmény szánkóit, és vidáman siklanak a havas lejtőn.

XVI. évfolyam 2. szám l 2012. február

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

A lap
tartalmából
Sószoba és ovikarnevál /4. old.

Első hely a
CELLSPAN kupán
JVezér Oktatási Központanuár 15-én a Szabolcs

ban rendeztük meg az első
CELLSPAN-Kupa elnevezésű
amatőr rapid sakkversenyt.
A kilenc fordulós 2x15 perces partiból álló versenyre 42-en neveztek.
A legtöbben Hajdú-Bihar megyéből
érkeztek ,de hárman jöttek a romániai Margitáról is ezzel nemzetközivé
téve versenyünket. amelyben egyéni
elbírálás mellett 3–4 fős csapatokat
alkotva sakkoztunk.
A nagyrészt felnőtt mezőnyben
egyéni győztes lett a 16 éves Jakab
Benjamin Margitáról. második Hegedüs Roland, a Balkány-CELLSPAN SE csapatából, harmadik lett

Koncz István, ötödik helyen Varró
Miklós végzett. Ezzel a csapatversenyt fél pont előnnyel a BALKÁNY CELLSPAN SE. csapata
nyerte, második az MP3 monospetri Romániából, harmadik pedig
Nyíracsád csapata lett. Az ifi is
kitett magáért, a felnőttek ellen
ügyesen játszott Szokolov Albert,
Katona Tamás és Kékesi Balázs.
Minden kedves résztvevőt megvendégeltünk egy finom ebéddel.
Február 18-án Nyíracsádon játszunk, ők rendeznek hasonló típusú versenyt. Majd igyekszünk ott is
sikeresen szerepelni.

VARRÓ MIKLÓS BALKÁNY
CELLSPAN SE.
SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE.

városunkban is kitett magáért a februári tél

Sápi Levente
a Parlamentben

Megelevenedett a
múlt a Béke-telepen
Iszoros kapcsolatot ápol a
ntézményünk évek óta

Fehér Ló Fia Hagyományőrző Egyesülettel, mely civil
szervezetnek tagjai az IPR
programunk keretében sok
élményt nyújtottak már tanulóink számára.
Színes bemutatók, előadások
formájában történelmi korok megjelenítésével, illetve gyermeknapokon íjászbemutató megtartásával.
Legutóbb január 18-án került sor
egy érdekes foglalkozásra, ahol
iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói
hallhattak sok érdekességet őseink
eredetéről, életéről, vándorlásáról,
hitvilágáról. Nem csak képeken,
hanem a valóságban is megtekinthették őseink ruházatát és fegyverzetét, ugyanis az előadó korhű
öltözetben érkezett és vett részt a
foglalkozáson. Tanulóink kezükbe
vehették a szablyákat, nyílvessző-

ket, íjakat, felpróbálhatták a süvegeket. Ez a foglalkozás nem csak
feledhetetlen élményt nyújtott a
gyerekeknek, de sok hasznos információval is szolgált és nagy
segítséget nyújt a feldolgozandó
történelmi olvasmányok megértéséhez.
Gergely Andrásné tanár

Tavaly decemberben két alkotással jelentkeztünk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Adni jó!
– Árpádházi Szent Erzsébet gyermekrajz-pályázatára. (Szent Erzsébet példaadó életén keresztül olyan
rajz készítése volt a feladat, amely
a szeretetet, jóságot, segíteni akarást, önzetlenséget, gondoskodást,
adakozást ábrázolja.)
A pályázatra beküldött rajzokat
rangos zsűri értékelte:
Keresztes Dóra, festő- és grafikusművész, animációsfilm-rendező, Szabados Árpád, festő, grafikus, a zsűri elnöke Jankovics
Marcell, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező,
kultúrtörténész.
Részletek a 3. oldalon.

FOTÓ: ELEK EMIL

Állampolgársági
eskü /5 . old.

Támogatás útépítésre,
belvíz elvezetésre
AMunkaprogram alapján

z önkormányzat a START

132 960 227 forint vissza nem
térítendő támogatást nyert.

Amint azt októberi lapunkban
megírtuk, két pályázatot nyújtott be a balkányi önkormányzat.
Egyik, a települések földútjainak
rendszeres karbantartására kiírt pályázat volt. Ezen a pályázaton 39
millió 880 ezer 217 forintot nyert
az önkormányzat. A pénzt 40 dolgozó foglalkoztatásra (36 635 850
Ft bér + járulékok), valamint dologi kiadásokra (3 244 367 forint)
használhat fel az önkormányzat.
A támogatásból sokat tud segíteni az önkormányzat a tanyai településeken élők közlekedésén, végső
soron életminőségük javításán, a
gazdálkodóknak pedig a termények
betakarításában, hazaszállításában.
A másik pályázat a belvízprogram megvalósítására költhető.

Ezen a pályázaton 78 115 227 forintot nyert az önkormányzat. A
munkát végző 60 dolgozó bérének
kifizetésre 55 576 080 forint, dologi kiadásokra 22 539 147 forint
használható fel.
Ezt az összeget a földmunkához
szükséges gépekre, berendezésekre
lehet költeni. Ebben szerepel egy
MTZ 82-es új erőgép, egy új billenő pótkocsi, az erőgépre felszerelhető és kompatibilis vonólap, toló
lap,homokrakodó, fűkasza és árokásó berendezés, ami gyakorlatilag
a csapadékelvezetést, az útfelület
karbantartását és egyengetését teszi
lehetővé. Az önkormányzat területén 250 kilométer földút található.
Egy harmadik, az illegális hulladéklerakók megszüntetésre fordítható. Erre a célra 14.964.783 forint
költhető. Ebből a pénzből 20 fő
bérének és költségeinek kifizetésre
11 729 998 forint, dologi kiadásokra 3 234 785 forint fordítható.

Köszönetnyilvánítás
Boros Jánosné 4233 Balkány,
Abapuszta 83. szám alatti lakos
köszöni mindazon személyeknek a jó szándékú támogatását,
és segítségét, akik fia gyógyulásának folyamatát bármilyen módon, személyesen átadott, vagy

a Balkányi Szociális Egyesület
12042809-01162138-00100009
számú számlájára utalt összeggel
előmozdították.
További segítséget nyújthatnak
a fenti számlaszámra utalt támogatással.

Megelevenedett
a múlt /5 . old.

Sakkozóink
sikere /8 . old.

