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Gyermeknap az iskolában

Ki mit tud öt kategóriában

Kirándulás iskolalátogatással

Együtt a balesetek ellen

Május 24-én rendeztük meg az 
iskolai gyermeknapot. Sok színes 
programmal és majálisi forgatag-
gal vártuk a gyerekeket. Köves, 
fa játékkészítő, gyöngyfűző, pop-
cornos, vattacukros és lángosos 
kínálta portékáját. A gyerekek osz-
tályonként egész délelőttös ügyes-
ségi vetélkedőn vettek részt. A 
szórakoztató és humoros játékok 

az „Egy perc és nyersz” televízi-
ós játékhoz voltak hasonlatosak. 
Mindenki nagy élvezettel vette a 
különböző akadályokat. A napot 
eredményhirdetéssel zártuk. Első 
helyezett lett a 7. b osztály, máso-
dik helyezett lett döntetlen ered-
ménnyel a 8. a és a 7. c harmadik 
helyezést pedig a 8. c érte el.

Molnár-Lakatos Lívia

Április 27-én iskolánk Diák-
önkormányzatának szer-

vezésében 7 és 14 éves kor-
csoportban megrendezésre 
került a KI MIT TUD.

A versenyzők összemérhették 
tudásukat tánc, ének, próza, vers 
és mese kategóriákban. Láthattunk 
sok színes, egyéni és csoportos 
produkciót. A zsűri tagjai iskolánk 
pedagógusai voltak, akiknek igen 
nehéz feladatuk volt a helyezettek 
kiválasztása során. 
Díjazottaink:
Trella Bence (vers)
Farkas Ramóna (mese)
Kékesi Balázs (mese)
Karsai István (vers)
Pongó Vanessza és  
Pongó Elemér (tánc)
Toppantók (csoportos tánc)
Pongó Gergő (tánc)

Szabó Áron (tánc)
Sopronyi Boglárka (Zongora)
Szőke Áron (citera)
Ladik Máté (gitár és ének)
Kovács Bianka, Kovács Nikolett, 
Rehócsin Flóra, Major Renátó (népi 
énekek)
Különdíjasaink: Cseke Attila, 
Csordás Attila, Pásztor Norbert, 
Szilágyi Illés, Filler László Márk 
(dramatikus versek), Pongó Ad-
rienn (nemzetiségi ének), Gombo-
la Csenge (mese)

Gratulálunk Nekik!
Az ilyen előadásokon láthatjuk, 

hogy mennyire bátrak és ügyesek 
tanulóink. Mennyi mindent sze-
retnének még nekünk elmondani 
tánc, ének és egyéb előadásaikon 
keresztül. Bíztassuk őket, hiszen a 
tehetségek, az alkotók által megy 
előbbre világunk. 

Molnár-Lakatos Lívia

Egy szép májusi napon a Szent 
Jácint Görögkatolikus Óvoda ci-
bakpusztai óvodásai az óvó nénik 
és dajka nénik kíséretében tanul-
mányi sétán vettek részt, és azt 
megszakítva betekintettek isko-
lánkba, a Béke-telepre.

Az óvó nénik szemtanúi lehettek, 
hogy az első osztályos gyerekek 

különböző műveletek végzésénél 
milyen határozottan használják a 
legmodernebb tanítási eszközt, az 
interaktív táblát. Ellenőrzik az el-
végzett feladatokat, javítják az eset-
leges hibákat. A látogatás végén az 
óvodások az iskolásokkal együtt 
közösen rajzoltak és színeztek.

Gergely Andrásné

A balkányi Rendőrőrs rajz-
pályázatot hirdetett felső 

tagozatos tanulók részére 
„Együtt a baleset megelőzé-
sért „ címmel.

A pályázat célja a nyári szünidő-
ben megnövekedő gyalogos és ke-
rékpáros forgalommal kapcsolatos 
veszélyekre történő felhívás volt. 

A  három legjobb pályamű rend-
őrségi ajándékcsomagot kapott, 
melynek a tartalma láthatóságot 
elősegítő tárgyak és rajzeszközök 
voltak.  A díjazottak munkái a bal-
kányi Rendőrőrs épületében kerül-
nek kiállításra.

Búcsú az iskolától

Papír, műanyag, üveg 
hulladék külön kukában

Elballagtak a nyolcadik osztá-
lyosok Balkányban, a Szabolcs 
Vezér Oktatási Központ ballagási 
ünnepségére 2012. június 15-én, 

pénteken került sor. Az esemé-
nyen a ballagó diákokat Szabó 
Gusztáv, az intézmény igazgatója, 
Maduráné Bíró Ágnes, az Okta-

tásért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, valamint Balkány Város 
polgármestere, Pálosi László  bú-
csúztatta.

Örömmel tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a Megyei Szilárdhulla-
dék-gazdálkodási Társulás jóvoltá-
ból városunk háromszor három da-
rab szelektív hulladékgyűjtő edényt 
kapott térítésmentesen. Ezekben 
papír, műanyag és üveg hulladék 
helyezhető el. Kérem a lakosságot, 
hogy rendeltetésszerűen használ-
ják, a kijelölt edényzetbe csak  a 
megfelelő hulladékot tegyék bele. 
A konténerek a Szakolyi úti COOP 
ÁBC-nél, a Gencsy kastély mel-
letti parkolóban és a piac bejáratá-
nál vannak elhelyezve. Köszönöm 
megértésüket és használják a sze-
lektív hulladékgyűjtő edényeket 
rendeltetésszerűen – mondta Pálosi 
László polgármester.

Kenyérszentelés 
a templomban

Ebben az évben az augusztus 
20-i, Szent István napi ünnepség 
helyszíne a Római Katolikus 
Plébánia templomkertje lesz. 
A szentmisét követően déli 12 
órakor kezdődik az ökumenikus 
áldás és a kenyér megszentelé-
se. Az ünnepségre mindenkit 
szeretettel várnak az egyházak 
és az önkormányzat. 

Jó hír a tanyán 
élőknek

Sikeresen pályáztunk a KEOP 
7.1.0 ivóvízminőség-javító prog-
ram előkészítő szakaszára . Az elő-
készítő szakasz eljárását lefolytat-
tuk, kiválasztottuk a projektmene-
dzsert a közbeszerzési feladatok el-
látásra, a megvalósíthatósági tanul-
mány és a költséghaszon-elemzés 
elkészítésére, a tervezési feladatok 
ellátására, valamint a PR-feladatok 
ellátására. A tervezés elkezdődött, 
remélhetőleg szeptember-október 
hónapban elkészülünk a kész en-
gedélyes tervekkel, és ha minden 
sikeres, akkor a jövő év tavaszán 
elindulhat a kivitelezés. Ez a beru-
házás Abapuszta és Perkedpuszta 
lakosságát érinti. A beruházás  két 
tanyai település lakosságát egész-
séges ivóvízzel látja el.

2012. június 30-án megren-
dezésre kerül a balkányi sport-
csarnokban az I.. Dr. PEPPER 
12 órás éjszakai futballtorna. A 
rendezvényre 10 csapat kapott 
meghívást, akik Debrecenből, 
Nyírbátorból, Hajdúsámsonból, 
Abapusztáról, és Szakolyból ér-
keznek hozzánk. 

A rendezvényen vendégszere-
pel a megyei tornán III: helyezést 

elért 7. osztályos lány foci csa-
pat, a DVSC-TEVA öregfiúk és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
játékvezetői válogatott is. 

Bemutatót tart a nagykál-
lói SHOTOKAN KARATE-DO 
harcművészeti egyesület.

Szurkoljunk Együtt! 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Sándor Csaba és Vinkler József 
(szervezők)

Éjszakai futballtorna

A ballagó diákok névsora a lap 2. oldalán

Közlemény
Tájékoztatjuk a Balkányi 

Beszélő olvasóit, hogy lapunk 
legközelebbi száma 2012 au-
gusztusában jelenik meg. Kívá-
nunk minden olvasónknak szép 
nyarat, s jó pihenést. 

Barangolás Székelyföldön/3. o.
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ  
7. évfolyamos diákjai 5 napot töltöt-
tek Erdélyben a HATÁRTALANUL! 
Program keretében.

A lap tartalmából



A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont másodikos diákjai 3 fordu-
lóban mérték össze tudásukat a 
2011/2012-es tanévben matema-
tikából és éneklésből. Nagy izga-
lommal vettek részt a versenyeken, 
hiszen nem kicsi volt a tét. Ki lesz 
az évfolyam legjobbja? Nagyon 
szoros volt a verseny, így nagyon 
fontos, ki hogyan teljesít az utolsó 
fordulóban is. Íme az eredmények:

„OKOSKODÓ” matematika verseny 
III. forduló:

I. RÉPÁSI NÓRA 2. a
II. RAU ANDRÁS 2. b
III. NAGY NIKOLETT 2. a
TOVÁBBI RÉSZTVEVŐK:
PÉTER PATRIK 2. b, NAGY JÓZSEF 2. a, 
MIHÁLY MELITTA 2. a, MATOLCSI ALE-
XANDRA Béke telep, MOLNÁR ZOLTÁN 2. 
b, FEJES MIKSA 2. b, BOROS NOÉMI 2. b

A 2. évfolyam legjobb  
matematikusa: 

RÉPÁSI NÓRA 2. a

„AZ ÉN HANGOM” énekverseny  
III. fordulójának eredménye:

I.  MIHÁLY MELITTA 2. a, TRELLA BEN-
CE 2. b, KOPONYÁS GÁBOR 2. a

II. PONGÓ ANITA 2. a
III. TÓTH RITA 2. b
IV.  Nagy Nikolett, Pongó Annamária, Lo-

vas Alexa, Madura Melinda. 

A 2. évfolyam legjobb énekesei:

Köszönöm Tereminé Agárdi Má-
ria, Papp Anna, Karalyos Pálné és 
Katonáné Simon Tímea tanítónők 
munkáját a zsűriben!

Remélem, hogy jövő tanévben is 
újra találkozunk! Mindenkinek sok 
pihenést, szórakozást, feltöltődést 
kívánok a nyári szünetre!

Bonyhády Éva  
tanító – szervező

TÁJÉKOZTATÓ a súlyos 
mozgáskorlátozottság-

hoz kapcsolódó gépjármű-
adó-mentesség módosult 
feltételeiről, az önkormány-
zati adóhatóságok, Kormány-
hivatalok részére.

A súlyos mozgáskorlátozottak 
gépjárműadó-mentességével kap-
csolatos kormányrendelet 2012. 
március 31-i változása miatt az 
egységes jogalkalmazás elősegíté-
se érdekében a következő tájékoz-
tatást adom. 

A gépjárműadóról szóló 1991. 
évi LXXXII. törvény alkalmazá-
sában [18. § 12. pont] súlyos moz-
gáskorlátozott az a . személy, aki a 
súlyos mozgáskorlátozottak köz-
lekedési kedvezményeinek rend-
szeréről szóló jogszabályban meg-
határozott állapota miatt súlyos 
mozgáskorlátozottnak minősül, és 
ezt a tényt az ott meghatározott 
szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezménye-
iről szóló – 2011. július 2-fől ha-
tályba lépett – 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendeletet (Korm. rendelet) 
az egyes kormányrendeleteknek a 
súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedőképességének vizs-
gálatával összefüggő módosításá-
ról szóló 61/2012. (Ill. 30.) Korm. 
rendelet (Mód. Korm. r.) 2012. 
március 31-i hatálybalépéssel mó-
dosította. 

A Korm. rendelet 7. § (3) bekez-
dés a) pontja szerint súlyos moz-
gáskorlátozott személy 2012. már-
cius 30-át követően – beálló vagy 
beállt egészségromlás következté-
ben vagy korábbi időponttól fenn-
álló egészségromlás szakhatóság 
általi megállapításának hivatkozott 
időpontot követő. kezdeményezése 
esetén – az, aki 
a)  a fogyatékos személyek jogairól 

és esélyegyenlőségük biztosítá-
sáról szóló 1998. évi XXVI. 
tömény (Fot.) 23. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján mozgásszervi 
fogyatékosnak minősül, vagy 
f) pontja alapján halmozottan 
fogyatékosnak minősül és hal-
mozott fogyatékosságai közül 
legalább az egyik mozgásszervi 
fogyatékosság, 

b)  a 18. életévét be nem töltött, 
a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM ren-
delet (Mr.) 1. számú mellékleté-
nek L) pontjában meghatározott 

mozgásszervi fogyatékosságban 
szenvedő személy, vagy aki a 
P) pontban meghatározott több-
szörös és összetett betegségben 
szenved, amennyiben többszö-
rös és összetett betegségei közül 
legalább az egyik mozgásszervi 
eredetű fogyatékosság, 

c)  a Korm. rendelet 8/A. § sze-
rinti minősítési rendszer sze-
rint a közlekedőképességében 
súlyosan akadályozott személy, 
amennyiben ez az állapota 
várhatóan legalább 3 éven át 
fennáll. 

A súlyos mozgáskorlátozottság 
ténye — a gépjárműadó-mentesség 
megállapításához kapcsolódóan 
— 2012. március 30-át követően 
indult szakhatósági eljárás során 
kiállított

 elsődlegesen a Nemzeti Reha-●l

bilitációs és Szociális Hivatal 
(szakértői szerv) által a közleke-
dőképesség minősítéséről kiadott 
szakvélemény-másolattal, míg 
 másodlagosan a Fot, szerinti fo-●l

gyatékossági támogatás (MÁK 
általi) megállapításáról szóló ha-
tósági határozat, vagy a megál-
lapítás alapjául szolgáló hatályos 
szakhatósági állásfoglalás, szak-
vélemény másolattal vagy 
 az Mr. 3. számú mellékletében ●l

meghatározott igazolás-másolat-
tal igazolható. 
Az előzőekben nevesített okira-

tok egyikével sem rendelkező ügy-
fél a közlekedőképesség minősíté-
sét elősegítő, rendelkezésére álló 
orvosi dokumentációval és egyéb 
iratokkal a lakóhelye szerinti kör-
zetközponti jegyzőnél (okmányiro-
dánál) [8/A. § (5) bek.] kérelmez-
heti súlyos mozgáskorlátozottságá-
nak megállapítását. E kérelemmel 
az okmányiroda megkeresi a szak-
értői szervet a közlekedőképesség 
minősítése érdekében. Ekkor a 
szakértői szerv által kiadott szak-
vélemény-másolat – feltéve, hogy 
az a közlekedőképesség súlyos 
akadályozottságának fennállását 
legalább 3 éves időtartamra meg-
állapítja – szolgál alapul a gépjár-
műadó alóli mentesség megállapít-
hatósághoz. 

A Korm. rendelet átmenti ren-
delkezései alapján 
–  a Mód. Korm r hatálybalépését 

megelőző napon a (2012. március 
30-án hatályos) 7. § ac) alpontja 
szerinti – szakértői szerv által 
az egészségkárosodás minősítése 
során kiadott – szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás a hatá-

lyossági idején belül, de leg-
később 2012. szeptember 15-ig 
használható fel [Korm. rendelet 
14/A. § (1) bek.], 

–  a 164/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendelet alapján 2011. július 1-ig 
kiadott orvosi szakvélemény („7 
pontos igazolás”) annak hatá-
lyossági idején belül, legfeljebb 
2012. december 31-ig használ-
ható fel [Korm. rendelet 14. § 
(4) bek.] 
az adómentesség érvényesítésé-

hez. Ez azt is jelenti, hogy a szak-
értői szerv hivatkozott véleménye 
alapján 2012. szeptember 15-ig, 
míg az úgynevezett ,,7 pontos iga-
zolás” alapján 2012. december 
31-ig (mint jogvesztő határidőig) 
jár a gépjárműadó-mentesség. 

A Korm rendelet szabályaiból 
következően a 2013. évtől az ún. 
„7 pontos igazolással”, illetőleg 
a Korm. rendelet 2012. március 
30-án hatályos 7. § ac) alpontja 
szerint szakértői szerv által kiadott 
szakvéleménnyel rendelkező sze-
mélyek nem tekinthetők súlyos 
mozgáskorlátozottnak, így gépjár-
műadó-mentességre sem jogosul-
tak. Ahhoz, hogy ezen személyek 
– függetlenül attól, hogy egész-
ségügyi állapotuk évek, esetleg 
évtizedek óta véglegesnek tekin-
tendő – továbbra is jogosultak le-
gyenek az adómentességre a szak-
értői szervnél (2012. év végéig) 
a közlekedőképességük minősíté-
se céljából vizsgálaton kell részt 
venniük és annak eredményeként 
súlyos mozgáskorlátozottságukat 
megállapító új igazolással kell 
rendelkezniük. Ha a „régi igazo-
lással” rendelkező személy felül-
vizsgálaton csak 2012. december 
31-ét követően vesz részt, akkor 
az adómentesség értelemszerűen 
az új igazolás kiállítását követő 
hónap 1. napjától jár. 

Mozgáskorlátozottak figyelmébe
A jegyző rovata

A 2. évfolyam legjobbjai
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Zumbázott 
az iskola! 
Idén májusban a sport, a 

mozgás jegyében zajlot-
tak gyermeknapi program-
jaink az alsó tagozaton. 

A sor-és váltóverseny játékos 
feladatait fergeteges zenés-tán-
cos mozgás, a Zumba előzte 
meg, megalapozva ezzel a gyer-
meknap vidám hangulatát.

Köszönjük a Kalapos fivé-
reknek, Kalapos Tibornak és 
Kalapos Tamásnak, hogy mun-
kájukkal – időt, fáradságot és 
költséget nem kímélve – meg-
ajándékozták tanulóinkat a 
zene, a tánc, a mozgás örömével 
és hozzájárultak ahhoz, hogy a 
gyermeknap nekünk, pedagó-
gusoknak is jókedvű, sikeres 
nap legyen. És köszönet illeti 
Dévai Renáta, görögkatolikus 
hitoktatót is közreműködéséért.

Katona Zoltánné

Megszületett a Költészet 
napján meghírdetett 

„Mondd el versben!” versíró 
pályázat eredménye.

Szülőföldem témában:
I. hely: Balla Judit 8. a

Az én hazám című verse
II. hely: Kovács Fanni 5. b 

Szülőföldem hazahúzna
III. hely: Nem adta ki a zsűri.
Diákszemmel témában:
I. hely: Kovács Fanni 5. b

Ne add fel! című verse
II. hely: Balla Judit 8. a

Állj meg világ! című verse
III. hely: Sápi Nóra 5. b

Iskolában lenni jó! című verse
Szerelem témában:
I. hely: Juhász Anett 7. d

A sorsom vezet című verse
II. hely: Lakatos János 6. a

Van egy érzés című verse
III. hely: Balla Judit 8. a

Az érzés című verse

Gratulálunk a rímekbe szedett, 
szépen megfogalmazott gondola-
tokhoz. A versek nyomtatott for-
mában az iskolai könyvtárban, 
elektronikusan iskolánk honlapján 
olvashatóak.

Felsőtagozatos diákjaink idén is 
jó eredményt értek el a „Ne felejt-

sek!” országos anyanyelvi levele-
zős versenyen.
Íme az eredmények:
Ezüst fokozat: Dudás Dóra (5. b), Mező 
Sándor (6. a), Pénzes Alexander (6. a), Gilá-
nyi Szabolcs (6. c), Karsai István (6. c), Pász-
tor Eszter (7. b), Paraicz Dóra (7. b)
Bronz fokozat: Filler László, Márk (6. a), 
Horváth Tamás (7. b), Molnár Ágnes (7. b), 
Hidasi Marietta (8. b), Miszkuly Gyöngyi 
(8. b)

Gratulálunk, s a diákok nevé-
ben köszönjük Gyeskó Jánosné, dr. 
Horváthné Csinga Erzsébet, Ladá-
nyi Miklósné és Pásztor Angelika 
tanárnők felkészítő munkáját.

A negyedik évfolyamon is befe-
jeződött az iskolai könyvtárban a 
könyvismertetéssel és felolvasás-
sal egybekötött Szójátékbajnokság, 
melynek győztesei:
I. hely: Turán Márton 4. a, II. hely: Kiss Ben-
ce 4. b, III. hely Horváth Balázs 4. c és Kiss 
Ferenc 4. b osztályos tanulók. Gratulálunk.  

A játékos vetélkedő ajándékait 
Kondor István balkányi vállalkozó-
nak köszönhetjük. Isten tartsa meg 
jó szokását! Minden kedves olva-
sónak kellemes nyarat kívánok!

Papp Anna 
iskolai könyvtáros

A versíró pályázat eredménye
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„Költőpalánták”

„AZ ÉN HANGOM” énekverseny résztvevői

MIHÁLY MELITTA 
2. a

TRELLA BENCE 
2. b

A szabolcs megyei önkormány-
zatok közül 189 kapott támoga-
tást, összesen 1,5 milliárd Forint 
értékben. Több, mint 1300 önkor-
mányzat kap kiegészítő támogatást 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
és a Belügyminisztérium közös 
pályázatának első fordulójában, a 
támogatás összértéke 9 milliárd fo-
rint. Tállai András, a belügyi tárca 
önkormányzati államtitkára a csü-
törtöki sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy az április 30-ai határidőig 
1345 pályázat érkezett be, ezek 

mindegyike kapott támogatást. 
Tállai András jelezte, hogy a for-
rás elosztásánál az arányosság és 
méltányosság elvét követték, s szá-
mításba vették egyebek mellett a 
közoktatási feladatokat, a helyi adó 
mértékét, az aránytalanul magas 
költségvetési hiánytervezést és a 
szállítói tartozások mértékét. Sza-
bolcs megyéből 189 önkormányzat 
kapott támogatást, összesen több 
mint másfél milliárd forintot. Bal-
kány 18 569 000. forint támogatás-
ban részesült.

Másfél milliárdos plusz
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Bebarangoltuk Székelyföldet
A Szabolcs Vezér Oktatási 

Központ 7. évfolyamos 
diákjai felejthetetlen 5 na-
pot töltöttek Erdélyben a 
HATÁRTALANUL! Program 
keretében, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. Apáczai 
Programigazgatósága támo-
gatásával.

A tanulmányi kirándulás előké-
szítésékor 2x2 órában tartottunk 
foglalkozást interaktív taneszkö-
zök segítségével intézményünk 
magyar tanárának Horváthné Csin-
ga Erzsébet és történelem taná-
runk Ladányi Miklósné segítsé-
gével Erdély történelméről, az ott 
lakó magyarságról, a székelyekről, 
szokásaikról, kultúrájukról. Dan-
kó Zsuzsa egyetemi végzettségű 
néprajzkutató segítségével ízelítőt 
kaptak diákjaink Székelyföld népi 
kultúrájáról, hagyományairól. Az 
útvonalról és a tervezett helyszí-
nekről tartott tájékoztatót képekkel 
illusztrálva Békési Attila tanár úr. 

Május 29-én hajnalban indul-
tunk az iskola elől, majd Vállaj-
nál léptük át a határt. Utunk elő-
ször Nagykárolyba vezetett ahhoz 
a kastélyhoz, ahol Petőfi Sándor 
megismerkedett Szendrey Júliával, 
majd felkerestük Koltón a Teleki 
kastélyt, ahol a fiatalok mézeshe-
teiket töltötték. Nagyon hosszú út 
után délután érkeztünk meg Seges-
várra. A segesvári vár megtekinté-
se után megálltunk Fehéregyházán 
és babérkoszorút helyeztünk el az 
emlékműnél, ahol Petőfit utoljá-
ra látták, felelevenítettük a csata 
eseményeit, majd felkerestük Szé-
kelykeresztúron „Petőfi vén körte-
fáját”, ahol a csata előtti utolsó 
estéjét is töltötte. Estére Zeteváral-
jára érkeztünk, ahol Mátyás Gábor 
plébános látta vendégül kis csapa-
tunkat az öt nap során.

Tanulmányi kirándulásunk má-

sodik napján sétálhattunk a Bé-
kás-szorosnál, felmásztunk a 
Pongrác-tetőre, ahonnan gyönyörű 
kilátás tárult elénk. Sajnos a Gyil-
kos-tó környékét csak a buszból 
szemlélhettük a hideg, jeges eső 
miatt.

A harmadik nap során a Zetevá-
ralján élő erdélyi magyarokkal, el-
sősorban a gyerekekkel közösség-
fejlesztési módszerek segítségével 
(dráma és táncóra, ének, sport) 
teremtettünk szoros kapcsolatot. 
Nem csupán szellemi és közössé-
gi tudáscserét valósítottunk meg, 
hanem tárgyi eszközökkel (könyv, 
tananyageszközök, sportszerek) is 
segítettük a vendégül látó iskolát. 
Tanulóink boldogan adták át a ci-
pősdobozba csomagolt ajándékai-
kat a zeteváraljai diákoknak.

Negyedik nap Farkaslakán, Ta-
mási Áron sírjára helyeztünk ko-
szorút, megcsodálhattuk a szé-
kelykapukat Máréfalván, majd 
látogatást tettünk a parajdi sóbá-
nyába, Korondon a fazekasság he-
lyi szépségeit csodálhattuk meg. 
Ötödik nap reggel elszorult szívvel 
vettünk búcsút vendéglátóinktól, 
szívesen maradtunk volna még. 

A kapuban elénekeltük a székely 
Himnuszt, majd buszra szálltunk. 
Útban hazafelé túráztunk a Tor-
dai-hasadéknál, ezután Kolozsvár 
főterén koszorúztuk meg Mátyás 
király lovas szobrát, majd a Há-
zsongárdi temetőben megkerestük 
Apáczai Csere János sírját.

A közösen átélt élmények, az 
itt szerzett tapasztalatok és pozi-
tív példák révén reméljük motivál-
tabbak lesznek tanulóink, fejlődik 
személyes és szociális kompeten-
ciájuk, a külvilággal és társaikkal 
szemben nyitottabbá és toleránsab-
bá válnak.

Igaz, mély barátságok szövődtek 
mind a külhoni diákokkal, mind 
nevelőikkel. A résztvevő diákok 
egyes tantárgyakból szerzett isme-
retei gyakorlati tapasztalás útján 
bővültek, látókörük szélesedett, 
megtapasztalták az együttműködés 
mindennapi formáit. A természeti, 
történelmi és kulturális vonzerők 
gazdagsága olyan örök élményt 
jelent diákjaink számára, mely 
felnőtt korukban reméljük hatvá-
nyozottan térül meg. Köszönet a 
pályázat sikeres végrehajtásában 
résztvevő kollégáknak: Békési At-
tila, Ladikné Szabó Csilla, Heteyné 
Réti Gizella és Sándor János taná-
roknak és a támogató szülőknek, 
Pálosi László polgármester úrnak 
és iskolánk igazgatójának Szabó 
Gusztávnak. 

A kirándulás célja: az ezerar-
cú Erdély székelyföldi régiójának 
megismerése volt. Ez az öt nap 
több hónapnyi tananyag élmény-
szerű, maradandó elsajátítására 
adott lehetőséget. Közelebb kerül-
tek egymáshoz tanulóink, jobban 
megismerték egymást és leginkább 
önmagukat. 

Fontosnak tartottuk a nemzet-
tudat erősítését, az egység erejének 
felismerését.  

Petrovics-Réti Renáta 

Tanévzáró a 
Barackvirágban

2012. május 25-én a Barackvirág 
Óvoda megtartotta tanévzáró mű-
sorát, aminek a helyszíne a József 
Attila Művelődési Ház szolgált.

A gyerekek nagy izgalommal 
készültek erre a napra, az évköz-
ben tanult versekből, dalokból, 
körjátékokból, táncból adtak íze-
lítőt a szülőknek, vendégeknek, 
de köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat is. Az angol nyelvet 
tanuló csoport műsorát is láthat-
ták a szülők. Elballagtak a nagy-
csoportosok is, szeptemberben 14 
gyerek kezdi meg élete egy új 
szakaszát a Szabolcs Vezér Okta-
tási Központban. Kívánunk nekik 
jó egészséget, sikerekben gazdag 
éveket az iskolai évekhez

Az óvoda dolgozói

Zöld hét az oviban
2012. május 29-től-június 1-ig 

tartott óvodánkban a Zöld hét. En-
nek programjai: május 29. A Hun-
cutka alapítvány vendégeskedett 
óvodánkban, akik arcfestéssel, fo-
tózással, légvárral, mini autó hasz-
nálatával kedveskedtek a gyere-
keknek.

Május 30. A Kisvirág színjátszó 
csoport és óvodánk tánccsoportja 
adott előadást.

Május 30. A Teljes Élet Tár-
saság dolgozói szervezték meg a 
programot, amiben szerepelt agya-
gozás, batikolás, kőfestés.

Június 1. Erre a napra szer-
veztük a gyereknapot egybekötve 
egy családi nappal. A dolgozók 
az anyukákkal lángost sütöttek, de 
kaptak a gyerekek jégkrémet, udva-
ri homokozó játékot. Ezen a napon 
versenyjátékokat is szerveztünk 
amibe a szülőket is bevontuk. Re-
mélem mindenki jól érezte magát.

Kerezsi Mihályné
óvodavezető

Eladó önkormány-
zati ingatlanok

A város önkormányzati képviselő-testületének döntése alapján  
az alább felsorolt ingatlanokat értékesíti az önkormányzat.  

Kivételt jelentenek ez alól az első táblázat 1 
1, 13, 14, 15, 16 és 17-es sorszám alatti ingatlanok.

Az értékesítés részleteiről érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet.
ssz. HRSZ tulajdonhányad terület művelési ág

1 külterület 0324/23 1/1 7435 legelő

2 külterület 0330/2 1/1 6152 erdő, szántó

3 külterület 0390/3 1/1 2721 tanya

4 külterület 0457/2 1/1 844 udvar

5 külterület 0481/5 1/1 2-4657 szántó, erdő rét

6 külterület 0516/3 1/1 688 udvar

7 külterület 0574/2 1/1 3009 Mk., udvar.

8 külterület 064/4 1/1 1223 Mk., udvar.

9 külterület 0646/15 1/1 3033 tanya

10 külterület 0686/5 1/1 3254 Udvar.

11 külterület 0724/3 1/1 2269 legelő

12 belterület 1160 1/1 2280 m.k.

13 belterület 1190 1/1 (8/96)

14 belterület 1275 1/1 1419 Mk.

15 belterület 1336 1/1 3412 Mk.

16 belterület 141 1/1 1707 Mk.

17 belterület 145 1/1 6397 Mk.

18 belterület 159 1/1 1269 mocsár

19 belterület 3111 1/1 2248 Mk.

20 belterület 338/1 1/1 2655 mocsár

21 belterület 3816 1/1 1279 agyagnyerő gödör

22 belterület 3832 1/1 2239 mk

23 belterület 3901/1 1/1 426 Mk.

24 belterület 3927 1/1 1702 Mk.

25 belterület 3928 1/1 1798 Mk.

26 belterület 3929 1/1 1864 Mk.

27 belterület 3930 1/1 1973 Mk.

28 belterület 3931 1/1 2159 Mk.

29 belterület 3932 1/1 1052 Mk.

30 belterület 3933 1/1 834 Mk.

31 belterület 3934 1/1 1071 Mk.

32 belterület 3935 1/1 1312 Mk.

33 belterület 3936 1/1 1422 Mk.

34 belterület 3937 1/1 1276 Mk.

35 belterület 3938 1/1 1104 Mk.

36 belterület 3952 1/1 1267 a.g.

37 belterület 3953 1/1 1304 a.g.

38 belterület 3954 1/1 1397 a.g

39 belterület 3955 1/1 1347 a.g

40 belterület 3956 1/1 1318 a.g

41 belterület 3959 1/1 1873 M.k.

42 belterület 3960 1/1 1982 Mk.

43 belterület 431 1/1 1997 mocsár

44 belterület 457 1/1 6035 M.k

45 belterület 635/A/3 1/1 lakás

46 belterület 823/3 1/1 215 M.k

47 belterület 823/58 1/1 32 M.k

48 belterület 823/61 1/1 46 Mk.

49 külterület 0306/5 360/570240 4820 major

50 külterület 0351/3 2544/107808

51 külterület 0371 2370/79284

52 külterület 0770 88320/607440 4-0467 erdő

53 külterület 0816/8 3/ 4 5369 szántó

A Gál Sándor (4 for Dance) 
tanította Toppantó tánc-

csoport (3.c) ebben a tan-
évben is több alkalommal 
lépett színpadra – sikerrel.

Míg tavaly az első bemutatkozá-
sukat bronz minősítéssel jutalmazta 
a kisvárdai néptáncverseny szakmai 
zsűrije, az idén a II. Nemzetközi 

Néptánc és Világtánc Fesztiválról 
már első helyezéssel tértek haza. 

Nagy sikert arattak nebulóink 
a februári Sportbálon, és ahogyan 
tavaly, úgy az idén is elsők lettek 
az iskolai Ki mit tud? néptánc ka-
tegóriájában.

Büszkék vagyunk sikereikre, 
gratulálunk a dicséretes eredmény-
hez!

A ballagók névsora

Sikert sikerre halmoztak

8. b Of: Dr. Horváthnéé Csinga Erzsébet

Balázs Attila, Barnucz Andrea, Bor-
dás Sándor, Duleba Mária, Gilányi 
Patrik, Hanzel István, Hanzel Szand-
ra, Hidasi Marietta, Horváth Bence, 
Javenszki Richárd, Juhász Rebeka, 
Keczán János, Kiss Barnabás, Kovács 
István, Kovács Martin, Madar Dóra, 
Miszkuly Gyöngyi, Nagy Ferenc, 
Nagy Imre, Oláh Bettina, Pénzes Eve-
lin, Pongó Adrienn, Pongó Elemér, 
Szakál Alexandra, Terdik Enikő, Tóth 
Szabina, Zih Ádám, Miski Jolán

Itt még Apró Toppantók néven

8. a Of: Molnárné Tóth Andrea

Balla Judit, Bihari Dániel, Bi-
hari Gergő, Bihari Mónika, Boros 
János, Bus Brigitta, Gondor Fanni, 
Horváth Anett, Huszár Sándor Dá-
niel, Iván Dávid, Juhász László, 
Kerezsi Vivien, Kiss Balázs, Ko-
vács Sándor, Magyar István, Mol-
nár József, Molnár Krisztián, Nagy 
Brigitta, Orgován Gréta, Pásztor 
Judit, Pongó Krisztina, Sági Éva, 
Sebők Richárd, Szabó Dávid, Szo-
kolov Albert Alexandrovics, Tímár 
Dávid, Vanka György, Varga Máté, 
Vida Sándor, Padányi Gréta

8. c Of: Ferkóné Molnár Erika

Balogh Alexandra Mária, Bar-
nucz Bence, Benke Szabolcs, Bog-
nár Bence, Bordás Dávid Attila, 
Brinkusz Bettina, Csabai Gergő, 
Dán Imre, Diczkó Ferenc, Fehér 
Ádám, Ferencz Sándor István, Gu-
zsik Ferenc, Kiss Attila, Kovács 
Laura, Kozma Ferenc, László De-
bóra, Magyar Imre, Mulik Máté At-
tila, Nagy Enikő, Orosz Zsuzsanna 
, Rácz Imre, Sallai Tamás, Sallai 
Zsolt, Seres Ádám, Szabó Sándor, 
Szuna László, Váradi Angelika, 
Vasas Gábor, Korpás Benjamin
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Megvannak a győztesek!
A harmadik évfolyamon 

valamennyi tantárgyi 
verseny a végéhez ért. Le-
zárultak a II. fordulók az értő 
és hangos olvasási, illetve a 
nyelvtan- és helyesírási ver-
senyeken is.

Az eredmények:
Hangos olvasás
I. Kékesi Balázs (3. c)
II. Jendrek Vivien (3. a)
III.  Ladó Gabriella és  

Menyhárt Martin (3. c, a)
Értő olvasás
I. Oláh János (3. c)

II.  Ladó Gabriella és  
Sándor Vivien (3. c, b)

III.  Kékesi Balázs, Soós Krisztofer,  
Jendrek Vivien (3. c, b, a)

Nyelvtan- és helyesírás
I. Sándor Vivien, Soós Krisztofer (3. b)
II. Kovács Bianka (3. c)
III. Rényai Dorottya (3. b)

A két forduló összesített eredmé-
nyei alapján a 2011/2012-es tanév-
ben a harmadik évfolyam legjobb 
olvasója: Kékesi Balázs, legjobb 
szövegértője és legjobb helyesíró-
ja: Sándor Vivien.

Gratulálunk nekik!

Május a Szent Jácint Óvodában
FOCIZTUNK

Óvodánk második éve vesz részt 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által meghirdetett pályázatában. 
Május 11-én óvodásaink Nagykál-
lóba utaztak a tavaszi bajnokság 
megrendezésére, amelyen a kör-
nyező falvak óvodásai és iskolásai 
is részt vettek.

Elsősorban a mozgás megszeret-
tetése a célunk, de ezzel a pályá-
zattal óvodai sporteszközeinket is 
gyarapítani tudjuk.

GYERMEKBÚCSÚ

Máriapócson közel 100 gyerek-
kel és természetesen a szülőkkel 
vettünk részt első alkalommal az 
évek óta megrendezendő gyermek-
búcsún, ahol nagyon sok tevékeny-
ség várta a gyerekeket a szülőkkel 
együtt.

A Hajdúdorogi Egyházmegye 
Centenáriumi emlékülésén két kol-
léganőnk vett részt Budapesten.

ZÖLD-HÉT

Óvodánk második alkalom-
mal nyerte el a zöld óvoda címet, 
amelyre először 2008-ban pályáz-
tunk - a cím 3 évig érvényes - így 
az idén benyújtott pályázatukkal 
ismét elnyertük e címet. 

Minden évben májusban meg-
rendezzük a zöld-hetet, amely az 
idén a következőképpen alakult:

 ●l hétfőn: ugráló vár érkezett az 
óvodánkba, melyet Salánki János 
óvodásunk nagypapája biztosított 
a gyermekek részére.

 ●l kedden: hátizsákkal túrázni in-
dultunk, minden csoport más-más 
helyszínre.

szerdán:●l  a nyírbátori és a balká-
nyi rendőrség munkatársai – Köz-
lekedj okosan! – jelszóval, a köz-
lekedési szabályokkal kapcsolatos 
feladatsorral várták a gyerekeket , 
különböző helyszíneken az óvoda 
közlekedési pályája és az udvar 
volt a feladatok színtere. Köszö-
netünket fejezzük ki Ladik János 

őrsparancsnok úrnak, kollégáinak 
valamint a nyírbátori rendőrség 
munkatársainak a nagyon tartal-
mas tevékenységekért.

csütörtökön:●l  „Terülj, terülj asz-
talkám!” – Bográcsolás, közösen a 
szülőkkel.

Ezen a napon nem volt főzés az 
iskolában, ezért erre a napra tettük 
a közös főzést, így biztosítottuk az 
óvodai nyitvatartást, ezzel is segít-
ve a szülőket, hogy nem kellett a 
gyerekek elhelyezéséről gondos-
kodni. 

pénteken:●l  profi focisták és az 
ovisok rangadója várta a gyer-
mekeket. Profi focisták érkeztek 
óvodánkba és közösen a gyere-
kekkel végezték el a különböző 
bemelegítést, majd következett a 
rangadó, amelyben nagyon sok 
gyerek részt vett. 

Zöld hetünk záró napján is el-
mondhatjuk, hogy egy nagyon 
fárasztó hetet hagytunk magunk 

mögött, de kellemes élményekkel , 
sok-sok programmal .

Május 21-én Girincsről érkeztek 
hozzánk kolléganők, akik betekin-
tést nyerhettek óvodai életünkbe, 
majd látogatást tettünk a görög-
katolikus templomba, ahol esperes 
úr rövid tájékoztatással bemutatta 
egyházközségünket, munkájukat.

Egy kellemes kemencében ké-
szült ebéddel és közös beszélgetés-
sel zárult a találkozásunk, amelyen 
polgármester úr, jegyző asszony, 
esperes úr és kedves felesége is 
részt vett.

Pünkösd ünnepén templomban 
voltunk mi dolgozók, ahol a litur-
gián vettünk rész.

Évzáró műsorunk június 1-én 
volt a Művelődési Házban, vala-
mint cibakpusztai és az abapusztai 
telephelyünkön. Évzáró műsorun-
kat megtisztelte Pálosi László pol-
gármester úr, Karóczkai Istvánné 
jegyző asszony és Jaczkó Sándor 
esperes úr is.

Köszönetünket fejezzük ki pol-
gármester úrnak, hogy továbbra 
is figyelemmel kíséri munkánkat, 
esperes úrnak pedig a rengeteg tá-
mogatást, figyelmet, megbecsülést 
amelyet óvodánkra fordít.

Természetesen nagyon sok lelki-
ismeretes munka fekszik minden 
évben, de a gyermekek szeme csil-
logása, az apró gyöngyszemecskék 
mosolya mindig feledteti a nehéz-
ségeket, a gondokat.

A nyárra mindenkinek jó pihe-
nést, kellemes kikapcsolódást kí-
ván a Szent Jácint Görögkatolikus 
Óvoda valamennyi dolgozója.

Két volt kolléganőnknek, Mol-
nár Imrénének és Csonka László-
nénak nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából szívből kívánunk egészség-
ben, boldogságban eltöltött hosszú 
boldog nyugdíjas éveket.

„Elmúlik mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik nem szavak.”

(Végh György)

Sor(S)vezető  
a szegényeknek

Az Új Széchenyi Terv Sor(S)ve-
zető komplex programot dolgozott 
ki a mélyszegénységben élők meg-
segítésére. A program célcsoportja 
a mélyszegénységben élő lakosság, 
akik legalább 3 éve munkanélküliek, 
legfeljebb 9–10 osztályt végeztek, s 
mindamellett nem piacképes szak-
képzettséget, vagy szakképesítést 
szereztek, aktív korú inaktívak, s 
kettőnél több gyermeket nevelnek. 
A projekt során megvalósuló 
programok, tevékenységek: 
–  Családok mentorálása, 
–  Adósságkezelési tanácsadás, 
–  Álláskeresési tréning, digitális tudás 

és kommunikációs készségfejlesztés a 
mélyszegénységben élők számára, 

–  Jövőkép-tervezési program, 
–  Kulturális, közösségi programok, 
–  Fiatal nők, kismamák és anyukák 

klubja, családtervezési tanácsadás,
–  Családok önálló képességének fejlesz-

tése (növénytermesztési ismeretek és 
tangazdaságok látogatásával történő 
folyamatos segítő mentorálás, okta-
tás, vetőmagok, műtrágya biztosítása 
a bevont családok számára)

–  Rendes udvar, rendes ház program 
(a településeken 24 család kerül 
kiválasztásra, akik a házuk, lakókör-
nyezetük kisebb renoválására kapnak 
alapanyagokat előzetes helyszíni fel-
mérés és tervezés után).

Május elején a Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvoda 

Szivárvány csoportja túrázni 
indult a zempléni hegyekbe. 
Úti célunk Boldogkőváralja 
és a Huták voltak. Felnőttek 
és gyerekek lázasan készü-
lődtünk a nagy útra. 

Izgultunk, hogy megfelelő legyen 
az időjárás, senki ne betegedjen le. 
A kirándulás napján minden gye-
rek időben jött óvodába hátizsákkal 
a hátán, kényelmes ruházatban és 
cipőben. Tiszta, tágas, klímás busz-
szal indultunk. Sofőrünknek, Kiss 
József buszvezető Dobi utcai la-
kosnak köszönhetően biztonságban 
érezhettük magunkat.

Megállás Tokajban

Első megállónk Tokajban volt, 
ahol a gyerekek jóízűen elfo-
gyasztották a tízóraijukat. Csalód-
tak, amikor ismét elindult velünk 
a busz, hiszen azt hitték, hogy 
megérkeztünk a végcélhoz. Cso-
dálkozás, öröm volt, amikor Tokajt 
elhagyva megpillantották a hegy-
láncolatot. A buszon az időt éne-
keléssel töltöttük el, de közben 
minden érdekes dologra felhívtuk 
a gyerekek figyelmét. Például a 
regéci vár romjait láthattuk. Kö-
zéphutára érve jót játszottunk a 
játszótéren, majd elfogyasztottuk 
ebédünket. Lelkesen várták, kér-
dezték, hogy mikor fogunk hegyet 
mászni. Megkerestük a turista utat, 
jelzéseket a fákon és elindultunk 
a hegyre. Közben figyeltük a nö-
vényzetet, hallgattuk a madarak 
gyönyörű énekét. Mivel az út nem 
volt nagyon meredek, fel sem tűnt, 
hogy egyre magasabban vagyunk. 
Akkor lepődtek meg a gyerekek, 
amikor egy tisztásnál le tudtunk 

nézni és a lent látott házak kicsinek 
látszódtak, volt, amelyiknek csak a 
tetejét láttuk, a fák törzsei a szaka-
dékból indultak. 

Pihenés után újult erővel tértünk 
vissza. Szomjainkat a Flórika for-
rásnál csillapítottuk.

Köszönet a szülőknek

Egy kevéske buszozás után be-
tértünk a boldogkőváralja i várhoz. 
Megnéztük benne az országos hírű 
ólomkatona kiállítást, középkori 
fegyver, pénz, ruha gyűjteményt. 
A vár tetejéről csodálatosan szép 
panoráma tárult elénk. A gyerekek 
érdeklődve kérdezgettek, új dolgo-
kat fedeztek fel. Hálásan mondták, 
hogy „Óvónéni! Milyen szép hely-
re hoztál el bennünket!”. Gyönyörű 
időt fogtunk ki, nem volt túl meleg. 
A gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat. Felejthetetlen élményeket 
gyűjtöttek, melyet rengeteg fény-
képpel örökítettünk meg. 

Köszönet a szülőknek, akik 
anyagilag járultak hozzá ehhez a 
szép naphoz, hiszen három évig 
gyűjtögettük a csoportpénzt, hogy 
egy kicsit messzebb mehessünk 
lakóhelyünktől, a síkság után ha-
zánk gyönyörű hegyeiből egy kis 
részt láthassanak gyerekeink. Cso-
dálkoztak, amikor arról beszélget-
tünk, hogy ez még mind Magyar-
ország, felfedezték a zászlót is a 
vár tetején.

Mire ismét Tokajba értünk saj-
nos eleredt az eső, pedig a kis 
kilátóig fel szerettünk volna vinni 
őket. Az eső miatt a fagyizás is el-
maradt, amelyet itthon egy pár nap 
múlva pótoltunk.

Öröm volt nézni és hallgatni a 
gyerekeket, amikor az oviba ér-
keztünk és el kezdtek mesélni a 
szülőknek a látottakról.

Ladó Gabriella, Sándor Vivien, Oláh János, Kékesi Balázs, Jendrek Vivien, 
Soós Krisztofer

Jendrek Vivien, Kékesi Balázs, Ladó Gabriella, Menyhárt Martin

Rényai Dorottya, Sándor Vivien, Soós Krisztofer, Kovács Bianka

Kirándulás a hegyekben

Virágszépségek
szépséghibával

Évek óta megszépíti a vá-
ros főterét, az iskola környékét, 
a Polgármesteri Hivatal előtti 
utcarészt az a sok virág, amit 
szorgos kezek ültetnek zsákok-
ba, s helyezik ki, hogy örömet 
szerezzenek a virágot szerető 
embereknek. Az idén azonban 
gondok is akadtak a virágok-
kal, pontosabban azokkal, akik 
nem a közterülten, hanem csak 
otthon szeretik azokat. Először 
néhány zsákból tűnt el egy-egy 
cseréppel, aztán volt, aki ezt 
kevesellte és zsákostól vitte el a 
közterületről. 

Tudjuk, aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet. De aki 
a közösség virágát szereti saját 
otthonában?
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Megvannak a győztesek!
A harmadik évfolyamon 

valamennyi tantárgyi 
verseny a végéhez ért. Le-
zárultak a II. fordulók az értő 
és hangos olvasási, illetve a 
nyelvtan- és helyesírási ver-
senyeken is.

Az eredmények:
Hangos olvasás
I. Kékesi Balázs (3. c)
II. Jendrek Vivien (3. a)
III.  Ladó Gabriella és  

Menyhárt Martin (3. c, a)
Értő olvasás
I. Oláh János (3. c)

II.  Ladó Gabriella és  
Sándor Vivien (3. c, b)

III.  Kékesi Balázs, Soós Krisztofer,  
Jendrek Vivien (3. c, b, a)

Nyelvtan- és helyesírás
I. Sándor Vivien, Soós Krisztofer (3. b)
II. Kovács Bianka (3. c)
III. Rényai Dorottya (3. b)

A két forduló összesített eredmé-
nyei alapján a 2011/2012-es tanév-
ben a harmadik évfolyam legjobb 
olvasója: Kékesi Balázs, legjobb 
szövegértője és legjobb helyesíró-
ja: Sándor Vivien.

Gratulálunk nekik!

Május a Szent Jácint Óvodában
FOCIZTUNK

Óvodánk második éve vesz részt 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által meghirdetett pályázatában. 
Május 11-én óvodásaink Nagykál-
lóba utaztak a tavaszi bajnokság 
megrendezésére, amelyen a kör-
nyező falvak óvodásai és iskolásai 
is részt vettek.

Elsősorban a mozgás megszeret-
tetése a célunk, de ezzel a pályá-
zattal óvodai sporteszközeinket is 
gyarapítani tudjuk.

GYERMEKBÚCSÚ

Máriapócson közel 100 gyerek-
kel és természetesen a szülőkkel 
vettünk részt első alkalommal az 
évek óta megrendezendő gyermek-
búcsún, ahol nagyon sok tevékeny-
ség várta a gyerekeket a szülőkkel 
együtt.

A Hajdúdorogi Egyházmegye 
Centenáriumi emlékülésén két kol-
léganőnk vett részt Budapesten.

ZÖLD-HÉT

Óvodánk második alkalom-
mal nyerte el a zöld óvoda címet, 
amelyre először 2008-ban pályáz-
tunk - a cím 3 évig érvényes - így 
az idén benyújtott pályázatukkal 
ismét elnyertük e címet. 

Minden évben májusban meg-
rendezzük a zöld-hetet, amely az 
idén a következőképpen alakult:

 ●l hétfőn: ugráló vár érkezett az 
óvodánkba, melyet Salánki János 
óvodásunk nagypapája biztosított 
a gyermekek részére.

 ●l kedden: hátizsákkal túrázni in-
dultunk, minden csoport más-más 
helyszínre.

szerdán:●l  a nyírbátori és a balká-
nyi rendőrség munkatársai – Köz-
lekedj okosan! – jelszóval, a köz-
lekedési szabályokkal kapcsolatos 
feladatsorral várták a gyerekeket , 
különböző helyszíneken az óvoda 
közlekedési pályája és az udvar 
volt a feladatok színtere. Köszö-
netünket fejezzük ki Ladik János 

őrsparancsnok úrnak, kollégáinak 
valamint a nyírbátori rendőrség 
munkatársainak a nagyon tartal-
mas tevékenységekért.

csütörtökön:●l  „Terülj, terülj asz-
talkám!” – Bográcsolás, közösen a 
szülőkkel.

Ezen a napon nem volt főzés az 
iskolában, ezért erre a napra tettük 
a közös főzést, így biztosítottuk az 
óvodai nyitvatartást, ezzel is segít-
ve a szülőket, hogy nem kellett a 
gyerekek elhelyezéséről gondos-
kodni. 

pénteken:●l  profi focisták és az 
ovisok rangadója várta a gyer-
mekeket. Profi focisták érkeztek 
óvodánkba és közösen a gyere-
kekkel végezték el a különböző 
bemelegítést, majd következett a 
rangadó, amelyben nagyon sok 
gyerek részt vett. 

Zöld hetünk záró napján is el-
mondhatjuk, hogy egy nagyon 
fárasztó hetet hagytunk magunk 

mögött, de kellemes élményekkel , 
sok-sok programmal .

Május 21-én Girincsről érkeztek 
hozzánk kolléganők, akik betekin-
tést nyerhettek óvodai életünkbe, 
majd látogatást tettünk a görög-
katolikus templomba, ahol esperes 
úr rövid tájékoztatással bemutatta 
egyházközségünket, munkájukat.

Egy kellemes kemencében ké-
szült ebéddel és közös beszélgetés-
sel zárult a találkozásunk, amelyen 
polgármester úr, jegyző asszony, 
esperes úr és kedves felesége is 
részt vett.

Pünkösd ünnepén templomban 
voltunk mi dolgozók, ahol a litur-
gián vettünk rész.

Évzáró műsorunk június 1-én 
volt a Művelődési Házban, vala-
mint cibakpusztai és az abapusztai 
telephelyünkön. Évzáró műsorun-
kat megtisztelte Pálosi László pol-
gármester úr, Karóczkai Istvánné 
jegyző asszony és Jaczkó Sándor 
esperes úr is.

Köszönetünket fejezzük ki pol-
gármester úrnak, hogy továbbra 
is figyelemmel kíséri munkánkat, 
esperes úrnak pedig a rengeteg tá-
mogatást, figyelmet, megbecsülést 
amelyet óvodánkra fordít.

Természetesen nagyon sok lelki-
ismeretes munka fekszik minden 
évben, de a gyermekek szeme csil-
logása, az apró gyöngyszemecskék 
mosolya mindig feledteti a nehéz-
ségeket, a gondokat.

A nyárra mindenkinek jó pihe-
nést, kellemes kikapcsolódást kí-
ván a Szent Jácint Görögkatolikus 
Óvoda valamennyi dolgozója.

Két volt kolléganőnknek, Mol-
nár Imrénének és Csonka László-
nénak nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából szívből kívánunk egészség-
ben, boldogságban eltöltött hosszú 
boldog nyugdíjas éveket.

„Elmúlik mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik nem szavak.”

(Végh György)

Sor(S)vezető  
a szegényeknek

Az Új Széchenyi Terv Sor(S)ve-
zető komplex programot dolgozott 
ki a mélyszegénységben élők meg-
segítésére. A program célcsoportja 
a mélyszegénységben élő lakosság, 
akik legalább 3 éve munkanélküliek, 
legfeljebb 9–10 osztályt végeztek, s 
mindamellett nem piacképes szak-
képzettséget, vagy szakképesítést 
szereztek, aktív korú inaktívak, s 
kettőnél több gyermeket nevelnek. 
A projekt során megvalósuló 
programok, tevékenységek: 
–  Családok mentorálása, 
–  Adósságkezelési tanácsadás, 
–  Álláskeresési tréning, digitális tudás 

és kommunikációs készségfejlesztés a 
mélyszegénységben élők számára, 

–  Jövőkép-tervezési program, 
–  Kulturális, közösségi programok, 
–  Fiatal nők, kismamák és anyukák 

klubja, családtervezési tanácsadás,
–  Családok önálló képességének fejlesz-

tése (növénytermesztési ismeretek és 
tangazdaságok látogatásával történő 
folyamatos segítő mentorálás, okta-
tás, vetőmagok, műtrágya biztosítása 
a bevont családok számára)

–  Rendes udvar, rendes ház program 
(a településeken 24 család kerül 
kiválasztásra, akik a házuk, lakókör-
nyezetük kisebb renoválására kapnak 
alapanyagokat előzetes helyszíni fel-
mérés és tervezés után).

Május elején a Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvoda 

Szivárvány csoportja túrázni 
indult a zempléni hegyekbe. 
Úti célunk Boldogkőváralja 
és a Huták voltak. Felnőttek 
és gyerekek lázasan készü-
lődtünk a nagy útra. 

Izgultunk, hogy megfelelő legyen 
az időjárás, senki ne betegedjen le. 
A kirándulás napján minden gye-
rek időben jött óvodába hátizsákkal 
a hátán, kényelmes ruházatban és 
cipőben. Tiszta, tágas, klímás busz-
szal indultunk. Sofőrünknek, Kiss 
József buszvezető Dobi utcai la-
kosnak köszönhetően biztonságban 
érezhettük magunkat.

Megállás Tokajban

Első megállónk Tokajban volt, 
ahol a gyerekek jóízűen elfo-
gyasztották a tízóraijukat. Csalód-
tak, amikor ismét elindult velünk 
a busz, hiszen azt hitték, hogy 
megérkeztünk a végcélhoz. Cso-
dálkozás, öröm volt, amikor Tokajt 
elhagyva megpillantották a hegy-
láncolatot. A buszon az időt éne-
keléssel töltöttük el, de közben 
minden érdekes dologra felhívtuk 
a gyerekek figyelmét. Például a 
regéci vár romjait láthattuk. Kö-
zéphutára érve jót játszottunk a 
játszótéren, majd elfogyasztottuk 
ebédünket. Lelkesen várták, kér-
dezték, hogy mikor fogunk hegyet 
mászni. Megkerestük a turista utat, 
jelzéseket a fákon és elindultunk 
a hegyre. Közben figyeltük a nö-
vényzetet, hallgattuk a madarak 
gyönyörű énekét. Mivel az út nem 
volt nagyon meredek, fel sem tűnt, 
hogy egyre magasabban vagyunk. 
Akkor lepődtek meg a gyerekek, 
amikor egy tisztásnál le tudtunk 

nézni és a lent látott házak kicsinek 
látszódtak, volt, amelyiknek csak a 
tetejét láttuk, a fák törzsei a szaka-
dékból indultak. 

Pihenés után újult erővel tértünk 
vissza. Szomjainkat a Flórika for-
rásnál csillapítottuk.

Köszönet a szülőknek

Egy kevéske buszozás után be-
tértünk a boldogkőváralja i várhoz. 
Megnéztük benne az országos hírű 
ólomkatona kiállítást, középkori 
fegyver, pénz, ruha gyűjteményt. 
A vár tetejéről csodálatosan szép 
panoráma tárult elénk. A gyerekek 
érdeklődve kérdezgettek, új dolgo-
kat fedeztek fel. Hálásan mondták, 
hogy „Óvónéni! Milyen szép hely-
re hoztál el bennünket!”. Gyönyörű 
időt fogtunk ki, nem volt túl meleg. 
A gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat. Felejthetetlen élményeket 
gyűjtöttek, melyet rengeteg fény-
képpel örökítettünk meg. 

Köszönet a szülőknek, akik 
anyagilag járultak hozzá ehhez a 
szép naphoz, hiszen három évig 
gyűjtögettük a csoportpénzt, hogy 
egy kicsit messzebb mehessünk 
lakóhelyünktől, a síkság után ha-
zánk gyönyörű hegyeiből egy kis 
részt láthassanak gyerekeink. Cso-
dálkoztak, amikor arról beszélget-
tünk, hogy ez még mind Magyar-
ország, felfedezték a zászlót is a 
vár tetején.

Mire ismét Tokajba értünk saj-
nos eleredt az eső, pedig a kis 
kilátóig fel szerettünk volna vinni 
őket. Az eső miatt a fagyizás is el-
maradt, amelyet itthon egy pár nap 
múlva pótoltunk.

Öröm volt nézni és hallgatni a 
gyerekeket, amikor az oviba ér-
keztünk és el kezdtek mesélni a 
szülőknek a látottakról.

Ladó Gabriella, Sándor Vivien, Oláh János, Kékesi Balázs, Jendrek Vivien, 
Soós Krisztofer

Jendrek Vivien, Kékesi Balázs, Ladó Gabriella, Menyhárt Martin

Rényai Dorottya, Sándor Vivien, Soós Krisztofer, Kovács Bianka

Kirándulás a hegyekben

Virágszépségek
szépséghibával

Évek óta megszépíti a vá-
ros főterét, az iskola környékét, 
a Polgármesteri Hivatal előtti 
utcarészt az a sok virág, amit 
szorgos kezek ültetnek zsákok-
ba, s helyezik ki, hogy örömet 
szerezzenek a virágot szerető 
embereknek. Az idén azonban 
gondok is akadtak a virágok-
kal, pontosabban azokkal, akik 
nem a közterülten, hanem csak 
otthon szeretik azokat. Először 
néhány zsákból tűnt el egy-egy 
cseréppel, aztán volt, aki ezt 
kevesellte és zsákostól vitte el a 
közterületről. 

Tudjuk, aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet. De aki 
a közösség virágát szereti saját 
otthonában?
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Bebarangoltuk Székelyföldet
A Szabolcs Vezér Oktatási 

Központ 7. évfolyamos 
diákjai felejthetetlen 5 na-
pot töltöttek Erdélyben a 
HATÁRTALANUL! Program 
keretében, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. Apáczai 
Programigazgatósága támo-
gatásával.

A tanulmányi kirándulás előké-
szítésékor 2x2 órában tartottunk 
foglalkozást interaktív taneszkö-
zök segítségével intézményünk 
magyar tanárának Horváthné Csin-
ga Erzsébet és történelem taná-
runk Ladányi Miklósné segítsé-
gével Erdély történelméről, az ott 
lakó magyarságról, a székelyekről, 
szokásaikról, kultúrájukról. Dan-
kó Zsuzsa egyetemi végzettségű 
néprajzkutató segítségével ízelítőt 
kaptak diákjaink Székelyföld népi 
kultúrájáról, hagyományairól. Az 
útvonalról és a tervezett helyszí-
nekről tartott tájékoztatót képekkel 
illusztrálva Békési Attila tanár úr. 

Május 29-én hajnalban indul-
tunk az iskola elől, majd Vállaj-
nál léptük át a határt. Utunk elő-
ször Nagykárolyba vezetett ahhoz 
a kastélyhoz, ahol Petőfi Sándor 
megismerkedett Szendrey Júliával, 
majd felkerestük Koltón a Teleki 
kastélyt, ahol a fiatalok mézeshe-
teiket töltötték. Nagyon hosszú út 
után délután érkeztünk meg Seges-
várra. A segesvári vár megtekinté-
se után megálltunk Fehéregyházán 
és babérkoszorút helyeztünk el az 
emlékműnél, ahol Petőfit utoljá-
ra látták, felelevenítettük a csata 
eseményeit, majd felkerestük Szé-
kelykeresztúron „Petőfi vén körte-
fáját”, ahol a csata előtti utolsó 
estéjét is töltötte. Estére Zeteváral-
jára érkeztünk, ahol Mátyás Gábor 
plébános látta vendégül kis csapa-
tunkat az öt nap során.

Tanulmányi kirándulásunk má-

sodik napján sétálhattunk a Bé-
kás-szorosnál, felmásztunk a 
Pongrác-tetőre, ahonnan gyönyörű 
kilátás tárult elénk. Sajnos a Gyil-
kos-tó környékét csak a buszból 
szemlélhettük a hideg, jeges eső 
miatt.

A harmadik nap során a Zetevá-
ralján élő erdélyi magyarokkal, el-
sősorban a gyerekekkel közösség-
fejlesztési módszerek segítségével 
(dráma és táncóra, ének, sport) 
teremtettünk szoros kapcsolatot. 
Nem csupán szellemi és közössé-
gi tudáscserét valósítottunk meg, 
hanem tárgyi eszközökkel (könyv, 
tananyageszközök, sportszerek) is 
segítettük a vendégül látó iskolát. 
Tanulóink boldogan adták át a ci-
pősdobozba csomagolt ajándékai-
kat a zeteváraljai diákoknak.

Negyedik nap Farkaslakán, Ta-
mási Áron sírjára helyeztünk ko-
szorút, megcsodálhattuk a szé-
kelykapukat Máréfalván, majd 
látogatást tettünk a parajdi sóbá-
nyába, Korondon a fazekasság he-
lyi szépségeit csodálhattuk meg. 
Ötödik nap reggel elszorult szívvel 
vettünk búcsút vendéglátóinktól, 
szívesen maradtunk volna még. 

A kapuban elénekeltük a székely 
Himnuszt, majd buszra szálltunk. 
Útban hazafelé túráztunk a Tor-
dai-hasadéknál, ezután Kolozsvár 
főterén koszorúztuk meg Mátyás 
király lovas szobrát, majd a Há-
zsongárdi temetőben megkerestük 
Apáczai Csere János sírját.

A közösen átélt élmények, az 
itt szerzett tapasztalatok és pozi-
tív példák révén reméljük motivál-
tabbak lesznek tanulóink, fejlődik 
személyes és szociális kompeten-
ciájuk, a külvilággal és társaikkal 
szemben nyitottabbá és toleránsab-
bá válnak.

Igaz, mély barátságok szövődtek 
mind a külhoni diákokkal, mind 
nevelőikkel. A résztvevő diákok 
egyes tantárgyakból szerzett isme-
retei gyakorlati tapasztalás útján 
bővültek, látókörük szélesedett, 
megtapasztalták az együttműködés 
mindennapi formáit. A természeti, 
történelmi és kulturális vonzerők 
gazdagsága olyan örök élményt 
jelent diákjaink számára, mely 
felnőtt korukban reméljük hatvá-
nyozottan térül meg. Köszönet a 
pályázat sikeres végrehajtásában 
résztvevő kollégáknak: Békési At-
tila, Ladikné Szabó Csilla, Heteyné 
Réti Gizella és Sándor János taná-
roknak és a támogató szülőknek, 
Pálosi László polgármester úrnak 
és iskolánk igazgatójának Szabó 
Gusztávnak. 

A kirándulás célja: az ezerar-
cú Erdély székelyföldi régiójának 
megismerése volt. Ez az öt nap 
több hónapnyi tananyag élmény-
szerű, maradandó elsajátítására 
adott lehetőséget. Közelebb kerül-
tek egymáshoz tanulóink, jobban 
megismerték egymást és leginkább 
önmagukat. 

Fontosnak tartottuk a nemzet-
tudat erősítését, az egység erejének 
felismerését.  

Petrovics-Réti Renáta 

Tanévzáró a 
Barackvirágban

2012. május 25-én a Barackvirág 
Óvoda megtartotta tanévzáró mű-
sorát, aminek a helyszíne a József 
Attila Művelődési Ház szolgált.

A gyerekek nagy izgalommal 
készültek erre a napra, az évköz-
ben tanult versekből, dalokból, 
körjátékokból, táncból adtak íze-
lítőt a szülőknek, vendégeknek, 
de köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat is. Az angol nyelvet 
tanuló csoport műsorát is láthat-
ták a szülők. Elballagtak a nagy-
csoportosok is, szeptemberben 14 
gyerek kezdi meg élete egy új 
szakaszát a Szabolcs Vezér Okta-
tási Központban. Kívánunk nekik 
jó egészséget, sikerekben gazdag 
éveket az iskolai évekhez

Az óvoda dolgozói

Zöld hét az oviban
2012. május 29-től-június 1-ig 

tartott óvodánkban a Zöld hét. En-
nek programjai: május 29. A Hun-
cutka alapítvány vendégeskedett 
óvodánkban, akik arcfestéssel, fo-
tózással, légvárral, mini autó hasz-
nálatával kedveskedtek a gyere-
keknek.

Május 30. A Kisvirág színjátszó 
csoport és óvodánk tánccsoportja 
adott előadást.

Május 30. A Teljes Élet Tár-
saság dolgozói szervezték meg a 
programot, amiben szerepelt agya-
gozás, batikolás, kőfestés.

Június 1. Erre a napra szer-
veztük a gyereknapot egybekötve 
egy családi nappal. A dolgozók 
az anyukákkal lángost sütöttek, de 
kaptak a gyerekek jégkrémet, udva-
ri homokozó játékot. Ezen a napon 
versenyjátékokat is szerveztünk 
amibe a szülőket is bevontuk. Re-
mélem mindenki jól érezte magát.

Kerezsi Mihályné
óvodavezető

Eladó önkormány-
zati ingatlanok

A város önkormányzati képviselő-testületének döntése alapján  
az alább felsorolt ingatlanokat értékesíti az önkormányzat.  

Kivételt jelentenek ez alól az első táblázat 1 
1, 13, 14, 15, 16 és 17-es sorszám alatti ingatlanok.

Az értékesítés részleteiről érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet.
ssz. HRSZ tulajdonhányad terület művelési ág

1 külterület 0324/23 1/1 7435 legelő

2 külterület 0330/2 1/1 6152 erdő, szántó

3 külterület 0390/3 1/1 2721 tanya

4 külterület 0457/2 1/1 844 udvar

5 külterület 0481/5 1/1 2-4657 szántó, erdő rét

6 külterület 0516/3 1/1 688 udvar

7 külterület 0574/2 1/1 3009 Mk., udvar.

8 külterület 064/4 1/1 1223 Mk., udvar.

9 külterület 0646/15 1/1 3033 tanya

10 külterület 0686/5 1/1 3254 Udvar.

11 külterület 0724/3 1/1 2269 legelő

12 belterület 1160 1/1 2280 m.k.

13 belterület 1190 1/1 (8/96)

14 belterület 1275 1/1 1419 Mk.

15 belterület 1336 1/1 3412 Mk.

16 belterület 141 1/1 1707 Mk.

17 belterület 145 1/1 6397 Mk.

18 belterület 159 1/1 1269 mocsár

19 belterület 3111 1/1 2248 Mk.

20 belterület 338/1 1/1 2655 mocsár

21 belterület 3816 1/1 1279 agyagnyerő gödör

22 belterület 3832 1/1 2239 mk

23 belterület 3901/1 1/1 426 Mk.

24 belterület 3927 1/1 1702 Mk.

25 belterület 3928 1/1 1798 Mk.

26 belterület 3929 1/1 1864 Mk.

27 belterület 3930 1/1 1973 Mk.

28 belterület 3931 1/1 2159 Mk.

29 belterület 3932 1/1 1052 Mk.

30 belterület 3933 1/1 834 Mk.

31 belterület 3934 1/1 1071 Mk.

32 belterület 3935 1/1 1312 Mk.

33 belterület 3936 1/1 1422 Mk.

34 belterület 3937 1/1 1276 Mk.

35 belterület 3938 1/1 1104 Mk.

36 belterület 3952 1/1 1267 a.g.

37 belterület 3953 1/1 1304 a.g.

38 belterület 3954 1/1 1397 a.g

39 belterület 3955 1/1 1347 a.g

40 belterület 3956 1/1 1318 a.g

41 belterület 3959 1/1 1873 M.k.

42 belterület 3960 1/1 1982 Mk.

43 belterület 431 1/1 1997 mocsár

44 belterület 457 1/1 6035 M.k

45 belterület 635/A/3 1/1 lakás

46 belterület 823/3 1/1 215 M.k

47 belterület 823/58 1/1 32 M.k

48 belterület 823/61 1/1 46 Mk.

49 külterület 0306/5 360/570240 4820 major

50 külterület 0351/3 2544/107808

51 külterület 0371 2370/79284

52 külterület 0770 88320/607440 4-0467 erdő

53 külterület 0816/8 3/ 4 5369 szántó

A Gál Sándor (4 for Dance) 
tanította Toppantó tánc-

csoport (3.c) ebben a tan-
évben is több alkalommal 
lépett színpadra – sikerrel.

Míg tavaly az első bemutatkozá-
sukat bronz minősítéssel jutalmazta 
a kisvárdai néptáncverseny szakmai 
zsűrije, az idén a II. Nemzetközi 

Néptánc és Világtánc Fesztiválról 
már első helyezéssel tértek haza. 

Nagy sikert arattak nebulóink 
a februári Sportbálon, és ahogyan 
tavaly, úgy az idén is elsők lettek 
az iskolai Ki mit tud? néptánc ka-
tegóriájában.

Büszkék vagyunk sikereikre, 
gratulálunk a dicséretes eredmény-
hez!

A ballagók névsora

Sikert sikerre halmoztak

8. b Of: Dr. Horváthnéé Csinga Erzsébet

Balázs Attila, Barnucz Andrea, Bor-
dás Sándor, Duleba Mária, Gilányi 
Patrik, Hanzel István, Hanzel Szand-
ra, Hidasi Marietta, Horváth Bence, 
Javenszki Richárd, Juhász Rebeka, 
Keczán János, Kiss Barnabás, Kovács 
István, Kovács Martin, Madar Dóra, 
Miszkuly Gyöngyi, Nagy Ferenc, 
Nagy Imre, Oláh Bettina, Pénzes Eve-
lin, Pongó Adrienn, Pongó Elemér, 
Szakál Alexandra, Terdik Enikő, Tóth 
Szabina, Zih Ádám, Miski Jolán

Itt még Apró Toppantók néven

8. a Of: Molnárné Tóth Andrea

Balla Judit, Bihari Dániel, Bi-
hari Gergő, Bihari Mónika, Boros 
János, Bus Brigitta, Gondor Fanni, 
Horváth Anett, Huszár Sándor Dá-
niel, Iván Dávid, Juhász László, 
Kerezsi Vivien, Kiss Balázs, Ko-
vács Sándor, Magyar István, Mol-
nár József, Molnár Krisztián, Nagy 
Brigitta, Orgován Gréta, Pásztor 
Judit, Pongó Krisztina, Sági Éva, 
Sebők Richárd, Szabó Dávid, Szo-
kolov Albert Alexandrovics, Tímár 
Dávid, Vanka György, Varga Máté, 
Vida Sándor, Padányi Gréta

8. c Of: Ferkóné Molnár Erika

Balogh Alexandra Mária, Bar-
nucz Bence, Benke Szabolcs, Bog-
nár Bence, Bordás Dávid Attila, 
Brinkusz Bettina, Csabai Gergő, 
Dán Imre, Diczkó Ferenc, Fehér 
Ádám, Ferencz Sándor István, Gu-
zsik Ferenc, Kiss Attila, Kovács 
Laura, Kozma Ferenc, László De-
bóra, Magyar Imre, Mulik Máté At-
tila, Nagy Enikő, Orosz Zsuzsanna 
, Rácz Imre, Sallai Tamás, Sallai 
Zsolt, Seres Ádám, Szabó Sándor, 
Szuna László, Váradi Angelika, 
Vasas Gábor, Korpás Benjamin



A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont másodikos diákjai 3 fordu-
lóban mérték össze tudásukat a 
2011/2012-es tanévben matema-
tikából és éneklésből. Nagy izga-
lommal vettek részt a versenyeken, 
hiszen nem kicsi volt a tét. Ki lesz 
az évfolyam legjobbja? Nagyon 
szoros volt a verseny, így nagyon 
fontos, ki hogyan teljesít az utolsó 
fordulóban is. Íme az eredmények:

„OKOSKODÓ” matematika verseny 
III. forduló:

I. RÉPÁSI NÓRA 2. a
II. RAU ANDRÁS 2. b
III. NAGY NIKOLETT 2. a
TOVÁBBI RÉSZTVEVŐK:
PÉTER PATRIK 2. b, NAGY JÓZSEF 2. a, 
MIHÁLY MELITTA 2. a, MATOLCSI ALE-
XANDRA Béke telep, MOLNÁR ZOLTÁN 2. 
b, FEJES MIKSA 2. b, BOROS NOÉMI 2. b

A 2. évfolyam legjobb  
matematikusa: 

RÉPÁSI NÓRA 2. a

„AZ ÉN HANGOM” énekverseny  
III. fordulójának eredménye:

I.  MIHÁLY MELITTA 2. a, TRELLA BEN-
CE 2. b, KOPONYÁS GÁBOR 2. a

II. PONGÓ ANITA 2. a
III. TÓTH RITA 2. b
IV.  Nagy Nikolett, Pongó Annamária, Lo-

vas Alexa, Madura Melinda. 

A 2. évfolyam legjobb énekesei:

Köszönöm Tereminé Agárdi Má-
ria, Papp Anna, Karalyos Pálné és 
Katonáné Simon Tímea tanítónők 
munkáját a zsűriben!

Remélem, hogy jövő tanévben is 
újra találkozunk! Mindenkinek sok 
pihenést, szórakozást, feltöltődést 
kívánok a nyári szünetre!

Bonyhády Éva  
tanító – szervező

TÁJÉKOZTATÓ a súlyos 
mozgáskorlátozottság-

hoz kapcsolódó gépjármű-
adó-mentesség módosult 
feltételeiről, az önkormány-
zati adóhatóságok, Kormány-
hivatalok részére.

A súlyos mozgáskorlátozottak 
gépjárműadó-mentességével kap-
csolatos kormányrendelet 2012. 
március 31-i változása miatt az 
egységes jogalkalmazás elősegíté-
se érdekében a következő tájékoz-
tatást adom. 

A gépjárműadóról szóló 1991. 
évi LXXXII. törvény alkalmazá-
sában [18. § 12. pont] súlyos moz-
gáskorlátozott az a . személy, aki a 
súlyos mozgáskorlátozottak köz-
lekedési kedvezményeinek rend-
szeréről szóló jogszabályban meg-
határozott állapota miatt súlyos 
mozgáskorlátozottnak minősül, és 
ezt a tényt az ott meghatározott 
szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezménye-
iről szóló – 2011. július 2-fől ha-
tályba lépett – 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendeletet (Korm. rendelet) 
az egyes kormányrendeleteknek a 
súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedőképességének vizs-
gálatával összefüggő módosításá-
ról szóló 61/2012. (Ill. 30.) Korm. 
rendelet (Mód. Korm. r.) 2012. 
március 31-i hatálybalépéssel mó-
dosította. 

A Korm. rendelet 7. § (3) bekez-
dés a) pontja szerint súlyos moz-
gáskorlátozott személy 2012. már-
cius 30-át követően – beálló vagy 
beállt egészségromlás következté-
ben vagy korábbi időponttól fenn-
álló egészségromlás szakhatóság 
általi megállapításának hivatkozott 
időpontot követő. kezdeményezése 
esetén – az, aki 
a)  a fogyatékos személyek jogairól 

és esélyegyenlőségük biztosítá-
sáról szóló 1998. évi XXVI. 
tömény (Fot.) 23. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján mozgásszervi 
fogyatékosnak minősül, vagy 
f) pontja alapján halmozottan 
fogyatékosnak minősül és hal-
mozott fogyatékosságai közül 
legalább az egyik mozgásszervi 
fogyatékosság, 

b)  a 18. életévét be nem töltött, 
a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM ren-
delet (Mr.) 1. számú mellékleté-
nek L) pontjában meghatározott 

mozgásszervi fogyatékosságban 
szenvedő személy, vagy aki a 
P) pontban meghatározott több-
szörös és összetett betegségben 
szenved, amennyiben többszö-
rös és összetett betegségei közül 
legalább az egyik mozgásszervi 
eredetű fogyatékosság, 

c)  a Korm. rendelet 8/A. § sze-
rinti minősítési rendszer sze-
rint a közlekedőképességében 
súlyosan akadályozott személy, 
amennyiben ez az állapota 
várhatóan legalább 3 éven át 
fennáll. 

A súlyos mozgáskorlátozottság 
ténye — a gépjárműadó-mentesség 
megállapításához kapcsolódóan 
— 2012. március 30-át követően 
indult szakhatósági eljárás során 
kiállított

 elsődlegesen a Nemzeti Reha-●l

bilitációs és Szociális Hivatal 
(szakértői szerv) által a közleke-
dőképesség minősítéséről kiadott 
szakvélemény-másolattal, míg 
 másodlagosan a Fot, szerinti fo-●l

gyatékossági támogatás (MÁK 
általi) megállapításáról szóló ha-
tósági határozat, vagy a megál-
lapítás alapjául szolgáló hatályos 
szakhatósági állásfoglalás, szak-
vélemény másolattal vagy 
 az Mr. 3. számú mellékletében ●l

meghatározott igazolás-másolat-
tal igazolható. 
Az előzőekben nevesített okira-

tok egyikével sem rendelkező ügy-
fél a közlekedőképesség minősíté-
sét elősegítő, rendelkezésére álló 
orvosi dokumentációval és egyéb 
iratokkal a lakóhelye szerinti kör-
zetközponti jegyzőnél (okmányiro-
dánál) [8/A. § (5) bek.] kérelmez-
heti súlyos mozgáskorlátozottságá-
nak megállapítását. E kérelemmel 
az okmányiroda megkeresi a szak-
értői szervet a közlekedőképesség 
minősítése érdekében. Ekkor a 
szakértői szerv által kiadott szak-
vélemény-másolat – feltéve, hogy 
az a közlekedőképesség súlyos 
akadályozottságának fennállását 
legalább 3 éves időtartamra meg-
állapítja – szolgál alapul a gépjár-
műadó alóli mentesség megállapít-
hatósághoz. 

A Korm. rendelet átmenti ren-
delkezései alapján 
–  a Mód. Korm r hatálybalépését 

megelőző napon a (2012. március 
30-án hatályos) 7. § ac) alpontja 
szerinti – szakértői szerv által 
az egészségkárosodás minősítése 
során kiadott – szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás a hatá-

lyossági idején belül, de leg-
később 2012. szeptember 15-ig 
használható fel [Korm. rendelet 
14/A. § (1) bek.], 

–  a 164/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendelet alapján 2011. július 1-ig 
kiadott orvosi szakvélemény („7 
pontos igazolás”) annak hatá-
lyossági idején belül, legfeljebb 
2012. december 31-ig használ-
ható fel [Korm. rendelet 14. § 
(4) bek.] 
az adómentesség érvényesítésé-

hez. Ez azt is jelenti, hogy a szak-
értői szerv hivatkozott véleménye 
alapján 2012. szeptember 15-ig, 
míg az úgynevezett ,,7 pontos iga-
zolás” alapján 2012. december 
31-ig (mint jogvesztő határidőig) 
jár a gépjárműadó-mentesség. 

A Korm rendelet szabályaiból 
következően a 2013. évtől az ún. 
„7 pontos igazolással”, illetőleg 
a Korm. rendelet 2012. március 
30-án hatályos 7. § ac) alpontja 
szerint szakértői szerv által kiadott 
szakvéleménnyel rendelkező sze-
mélyek nem tekinthetők súlyos 
mozgáskorlátozottnak, így gépjár-
műadó-mentességre sem jogosul-
tak. Ahhoz, hogy ezen személyek 
– függetlenül attól, hogy egész-
ségügyi állapotuk évek, esetleg 
évtizedek óta véglegesnek tekin-
tendő – továbbra is jogosultak le-
gyenek az adómentességre a szak-
értői szervnél (2012. év végéig) 
a közlekedőképességük minősíté-
se céljából vizsgálaton kell részt 
venniük és annak eredményeként 
súlyos mozgáskorlátozottságukat 
megállapító új igazolással kell 
rendelkezniük. Ha a „régi igazo-
lással” rendelkező személy felül-
vizsgálaton csak 2012. december 
31-ét követően vesz részt, akkor 
az adómentesség értelemszerűen 
az új igazolás kiállítását követő 
hónap 1. napjától jár. 

Mozgáskorlátozottak figyelmébe
A jegyző rovata

A 2. évfolyam legjobbjai
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Zumbázott 
az iskola! 
Idén májusban a sport, a 

mozgás jegyében zajlot-
tak gyermeknapi program-
jaink az alsó tagozaton. 

A sor-és váltóverseny játékos 
feladatait fergeteges zenés-tán-
cos mozgás, a Zumba előzte 
meg, megalapozva ezzel a gyer-
meknap vidám hangulatát.

Köszönjük a Kalapos fivé-
reknek, Kalapos Tibornak és 
Kalapos Tamásnak, hogy mun-
kájukkal – időt, fáradságot és 
költséget nem kímélve – meg-
ajándékozták tanulóinkat a 
zene, a tánc, a mozgás örömével 
és hozzájárultak ahhoz, hogy a 
gyermeknap nekünk, pedagó-
gusoknak is jókedvű, sikeres 
nap legyen. És köszönet illeti 
Dévai Renáta, görögkatolikus 
hitoktatót is közreműködéséért.

Katona Zoltánné

Megszületett a Költészet 
napján meghírdetett 

„Mondd el versben!” versíró 
pályázat eredménye.

Szülőföldem témában:
I. hely: Balla Judit 8. a

Az én hazám című verse
II. hely: Kovács Fanni 5. b 

Szülőföldem hazahúzna
III. hely: Nem adta ki a zsűri.
Diákszemmel témában:
I. hely: Kovács Fanni 5. b

Ne add fel! című verse
II. hely: Balla Judit 8. a

Állj meg világ! című verse
III. hely: Sápi Nóra 5. b

Iskolában lenni jó! című verse
Szerelem témában:
I. hely: Juhász Anett 7. d

A sorsom vezet című verse
II. hely: Lakatos János 6. a

Van egy érzés című verse
III. hely: Balla Judit 8. a

Az érzés című verse

Gratulálunk a rímekbe szedett, 
szépen megfogalmazott gondola-
tokhoz. A versek nyomtatott for-
mában az iskolai könyvtárban, 
elektronikusan iskolánk honlapján 
olvashatóak.

Felsőtagozatos diákjaink idén is 
jó eredményt értek el a „Ne felejt-

sek!” országos anyanyelvi levele-
zős versenyen.
Íme az eredmények:
Ezüst fokozat: Dudás Dóra (5. b), Mező 
Sándor (6. a), Pénzes Alexander (6. a), Gilá-
nyi Szabolcs (6. c), Karsai István (6. c), Pász-
tor Eszter (7. b), Paraicz Dóra (7. b)
Bronz fokozat: Filler László, Márk (6. a), 
Horváth Tamás (7. b), Molnár Ágnes (7. b), 
Hidasi Marietta (8. b), Miszkuly Gyöngyi 
(8. b)

Gratulálunk, s a diákok nevé-
ben köszönjük Gyeskó Jánosné, dr. 
Horváthné Csinga Erzsébet, Ladá-
nyi Miklósné és Pásztor Angelika 
tanárnők felkészítő munkáját.

A negyedik évfolyamon is befe-
jeződött az iskolai könyvtárban a 
könyvismertetéssel és felolvasás-
sal egybekötött Szójátékbajnokság, 
melynek győztesei:
I. hely: Turán Márton 4. a, II. hely: Kiss Ben-
ce 4. b, III. hely Horváth Balázs 4. c és Kiss 
Ferenc 4. b osztályos tanulók. Gratulálunk.  

A játékos vetélkedő ajándékait 
Kondor István balkányi vállalkozó-
nak köszönhetjük. Isten tartsa meg 
jó szokását! Minden kedves olva-
sónak kellemes nyarat kívánok!

Papp Anna 
iskolai könyvtáros

A versíró pályázat eredménye
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„Költőpalánták”
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MIHÁLY MELITTA 
2. a

TRELLA BENCE 
2. b

A szabolcs megyei önkormány-
zatok közül 189 kapott támoga-
tást, összesen 1,5 milliárd Forint 
értékben. Több, mint 1300 önkor-
mányzat kap kiegészítő támogatást 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
és a Belügyminisztérium közös 
pályázatának első fordulójában, a 
támogatás összértéke 9 milliárd fo-
rint. Tállai András, a belügyi tárca 
önkormányzati államtitkára a csü-
törtöki sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy az április 30-ai határidőig 
1345 pályázat érkezett be, ezek 

mindegyike kapott támogatást. 
Tállai András jelezte, hogy a for-
rás elosztásánál az arányosság és 
méltányosság elvét követték, s szá-
mításba vették egyebek mellett a 
közoktatási feladatokat, a helyi adó 
mértékét, az aránytalanul magas 
költségvetési hiánytervezést és a 
szállítói tartozások mértékét. Sza-
bolcs megyéből 189 önkormányzat 
kapott támogatást, összesen több 
mint másfél milliárd forintot. Bal-
kány 18 569 000. forint támogatás-
ban részesült.

Másfél milliárdos plusz
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Gyermeknap az iskolában

Ki mit tud öt kategóriában

Kirándulás iskolalátogatással

Együtt a balesetek ellen

Május 24-én rendeztük meg az 
iskolai gyermeknapot. Sok színes 
programmal és majálisi forgatag-
gal vártuk a gyerekeket. Köves, 
fa játékkészítő, gyöngyfűző, pop-
cornos, vattacukros és lángosos 
kínálta portékáját. A gyerekek osz-
tályonként egész délelőttös ügyes-
ségi vetélkedőn vettek részt. A 
szórakoztató és humoros játékok 

az „Egy perc és nyersz” televízi-
ós játékhoz voltak hasonlatosak. 
Mindenki nagy élvezettel vette a 
különböző akadályokat. A napot 
eredményhirdetéssel zártuk. Első 
helyezett lett a 7. b osztály, máso-
dik helyezett lett döntetlen ered-
ménnyel a 8. a és a 7. c harmadik 
helyezést pedig a 8. c érte el.

Molnár-Lakatos Lívia

Április 27-én iskolánk Diák-
önkormányzatának szer-

vezésében 7 és 14 éves kor-
csoportban megrendezésre 
került a KI MIT TUD.

A versenyzők összemérhették 
tudásukat tánc, ének, próza, vers 
és mese kategóriákban. Láthattunk 
sok színes, egyéni és csoportos 
produkciót. A zsűri tagjai iskolánk 
pedagógusai voltak, akiknek igen 
nehéz feladatuk volt a helyezettek 
kiválasztása során. 
Díjazottaink:
Trella Bence (vers)
Farkas Ramóna (mese)
Kékesi Balázs (mese)
Karsai István (vers)
Pongó Vanessza és  
Pongó Elemér (tánc)
Toppantók (csoportos tánc)
Pongó Gergő (tánc)

Szabó Áron (tánc)
Sopronyi Boglárka (Zongora)
Szőke Áron (citera)
Ladik Máté (gitár és ének)
Kovács Bianka, Kovács Nikolett, 
Rehócsin Flóra, Major Renátó (népi 
énekek)
Különdíjasaink: Cseke Attila, 
Csordás Attila, Pásztor Norbert, 
Szilágyi Illés, Filler László Márk 
(dramatikus versek), Pongó Ad-
rienn (nemzetiségi ének), Gombo-
la Csenge (mese)

Gratulálunk Nekik!
Az ilyen előadásokon láthatjuk, 

hogy mennyire bátrak és ügyesek 
tanulóink. Mennyi mindent sze-
retnének még nekünk elmondani 
tánc, ének és egyéb előadásaikon 
keresztül. Bíztassuk őket, hiszen a 
tehetségek, az alkotók által megy 
előbbre világunk. 

Molnár-Lakatos Lívia

Egy szép májusi napon a Szent 
Jácint Görögkatolikus Óvoda ci-
bakpusztai óvodásai az óvó nénik 
és dajka nénik kíséretében tanul-
mányi sétán vettek részt, és azt 
megszakítva betekintettek isko-
lánkba, a Béke-telepre.

Az óvó nénik szemtanúi lehettek, 
hogy az első osztályos gyerekek 

különböző műveletek végzésénél 
milyen határozottan használják a 
legmodernebb tanítási eszközt, az 
interaktív táblát. Ellenőrzik az el-
végzett feladatokat, javítják az eset-
leges hibákat. A látogatás végén az 
óvodások az iskolásokkal együtt 
közösen rajzoltak és színeztek.

Gergely Andrásné

A balkányi Rendőrőrs rajz-
pályázatot hirdetett felső 

tagozatos tanulók részére 
„Együtt a baleset megelőzé-
sért „ címmel.

A pályázat célja a nyári szünidő-
ben megnövekedő gyalogos és ke-
rékpáros forgalommal kapcsolatos 
veszélyekre történő felhívás volt. 

A  három legjobb pályamű rend-
őrségi ajándékcsomagot kapott, 
melynek a tartalma láthatóságot 
elősegítő tárgyak és rajzeszközök 
voltak.  A díjazottak munkái a bal-
kányi Rendőrőrs épületében kerül-
nek kiállításra.

Búcsú az iskolától

Papír, műanyag, üveg 
hulladék külön kukában

Elballagtak a nyolcadik osztá-
lyosok Balkányban, a Szabolcs 
Vezér Oktatási Központ ballagási 
ünnepségére 2012. június 15-én, 

pénteken került sor. Az esemé-
nyen a ballagó diákokat Szabó 
Gusztáv, az intézmény igazgatója, 
Maduráné Bíró Ágnes, az Okta-

tásért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, valamint Balkány Város 
polgármestere, Pálosi László  bú-
csúztatta.

Örömmel tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a Megyei Szilárdhulla-
dék-gazdálkodási Társulás jóvoltá-
ból városunk háromszor három da-
rab szelektív hulladékgyűjtő edényt 
kapott térítésmentesen. Ezekben 
papír, műanyag és üveg hulladék 
helyezhető el. Kérem a lakosságot, 
hogy rendeltetésszerűen használ-
ják, a kijelölt edényzetbe csak  a 
megfelelő hulladékot tegyék bele. 
A konténerek a Szakolyi úti COOP 
ÁBC-nél, a Gencsy kastély mel-
letti parkolóban és a piac bejáratá-
nál vannak elhelyezve. Köszönöm 
megértésüket és használják a sze-
lektív hulladékgyűjtő edényeket 
rendeltetésszerűen – mondta Pálosi 
László polgármester.

Kenyérszentelés 
a templomban

Ebben az évben az augusztus 
20-i, Szent István napi ünnepség 
helyszíne a Római Katolikus 
Plébánia templomkertje lesz. 
A szentmisét követően déli 12 
órakor kezdődik az ökumenikus 
áldás és a kenyér megszentelé-
se. Az ünnepségre mindenkit 
szeretettel várnak az egyházak 
és az önkormányzat. 

Jó hír a tanyán 
élőknek

Sikeresen pályáztunk a KEOP 
7.1.0 ivóvízminőség-javító prog-
ram előkészítő szakaszára . Az elő-
készítő szakasz eljárását lefolytat-
tuk, kiválasztottuk a projektmene-
dzsert a közbeszerzési feladatok el-
látásra, a megvalósíthatósági tanul-
mány és a költséghaszon-elemzés 
elkészítésére, a tervezési feladatok 
ellátására, valamint a PR-feladatok 
ellátására. A tervezés elkezdődött, 
remélhetőleg szeptember-október 
hónapban elkészülünk a kész en-
gedélyes tervekkel, és ha minden 
sikeres, akkor a jövő év tavaszán 
elindulhat a kivitelezés. Ez a beru-
házás Abapuszta és Perkedpuszta 
lakosságát érinti. A beruházás  két 
tanyai település lakosságát egész-
séges ivóvízzel látja el.

2012. június 30-án megren-
dezésre kerül a balkányi sport-
csarnokban az I.. Dr. PEPPER 
12 órás éjszakai futballtorna. A 
rendezvényre 10 csapat kapott 
meghívást, akik Debrecenből, 
Nyírbátorból, Hajdúsámsonból, 
Abapusztáról, és Szakolyból ér-
keznek hozzánk. 

A rendezvényen vendégszere-
pel a megyei tornán III: helyezést 

elért 7. osztályos lány foci csa-
pat, a DVSC-TEVA öregfiúk és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
játékvezetői válogatott is. 

Bemutatót tart a nagykál-
lói SHOTOKAN KARATE-DO 
harcművészeti egyesület.

Szurkoljunk Együtt! 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Sándor Csaba és Vinkler József 
(szervezők)

Éjszakai futballtorna

A ballagó diákok névsora a lap 2. oldalán

Közlemény
Tájékoztatjuk a Balkányi 

Beszélő olvasóit, hogy lapunk 
legközelebbi száma 2012 au-
gusztusában jelenik meg. Kívá-
nunk minden olvasónknak szép 
nyarat, s jó pihenést. 

Barangolás Székelyföldön/3. o.
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ  
7. évfolyamos diákjai 5 napot töltöt-
tek Erdélyben a HATÁRTALANUL! 
Program keretében.

A lap tartalmából


