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Ki lesz a legjobb?
H

agyományainkhoz híven,
ebben a tanévben is megrendeztük a háromfordulós,
évfolyamszintű matematikaversenyt a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ másodikos
diákjainak.

IOktatási Központ idén febskolánk a Szabolcs Vezér

ruárban is megtartotta hagyományos farsangját.

Minden évben a diákönkormányzati tagok választanak egy témakört, aminek jegyében jelmezt készítenek maguknak a tanulók. Idén
a jelmezeknek híres emberekhez,
filmszereplőkhöz kellett minél jobban hasonlítaniuk. A felvonulókat
pedagógusokból választott zsűri értékelte. Farsangi királyt és királynőt választottunk. A zsűri döntése
alapján a farsangi király Balázs
Bence 5. b (Szentgyörgyi Albert)
tanuló lett, a farsangi királynőnek
pedig Szabó Dóra 7. b (Szörnyella
de Frász) osztályos tanulót választottuk. Különdíjasok lettek: Balázs
László 6. a, Mező Sándor 6. a,
Horváth Tamás 7. b (Predátorok),
Pásztor Eszter 7. b (Jack Sparrow),

Dudás Dóra 5. b, Sápi Nóra 5. b,
Sopronyi Boglárka 5. b, Nagy Márta 5. b (Görög Istennők).
A jelmezesek felvonulása után
az osztályok karaoke versenyen
mérték össze énektudásukat, ahol a
következő eredmények születtek:
I. helyezett 8. b
II. helyezett 6. c
III. helyezett 8. c
A farsangi programokat tombola
és jó hangulatú diszkó zárta. Munkánkat támogatók is segítették.
Ezúton mondunk köszönetet támogatásukért a Szupercsepp Kft-nek,
az Ízisz virág és ajándék boltnak,
az Erika szépségszalonnak, Vagányi Ernőnek és feleségének, Hajdú
Jánosné Marika néninek, Katona
Tamásnak és feleségének valamint
a Támasz-Pont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodának.

XVI. évfolyam 3. szám l 2012. március

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Legyünk mindannyian hősök

Második forduló:
I. Nagy Nikolett 2. a
II. Mihály Melitta 2. a, Molnár Zoltán 2. b
Matolcsi Alexandra Béke-telep
Répási Nóra 2. a
III. Fejes Miksa 2. b

Ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján

Minden versenyző kapott egy
kis ajándékot, a helyezettek oklevéllel is büszkélkedhettek.
Nagyon szoros a verseny. Az
összesített eredményben eddigi helyezések között mindössze
csak egy-egy pont a különbség. Az
utolsó fordulón dől el, ki lesz az
évfolyam legjobb matematikusa!
Gyakorolj sokat, hogy TE legyél
a legjobb! A szép eredményekhez
gratulálok és további szorgalmas
tanulást kívánok!
Bonyhády Éva tanítónő

Az első forduló helyezettjei: Mihály Melitta, Matolcsi Alexandra, Répási
Nóra, Fejes Miksa, Nagy Nikolett

Molnár-Lakatos Lívia
Diákönkormányzat vezető

Farsangolás /8 . old.

Ünnepségen emlékeztek a város
lakói az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 164-ik évfordulójáról. A József Attila Művelődési Házban március 14-én délután
megtartott ünnepségen Solymosi
Éva a következő szavakkal köszöntötte a megjelenteket.

Minden évszaknak vannak ünnepei. A mai ünnep már a tavaszé.
Minden tavasz az új élet ígéretét
hozza. A természet újjászületését.
De az ember számára valami mást
is: új reményt. Annak a reményét,
hogy valami szebb jön. Valami
megváltozik... Minden ünnepnek

Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek,
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen
a tavaszi napon, hogy velünk ünnepeljen.
Tavasszal új remény ébred nemcsak a természetben, hanem az emberek lelkében is. Elkezdődik a
kerti munkák időszaka, szívesen
sétálunk kint a szabadban, örömmel állunk meg egymással beszélgetni az első reményt hozó tavaszi
napsütésben. A fiatalokról nem is
szólva, akik tavaszodván újra szövik álmaikat, baráti kapcsolataikat
és gondtalan örömmel találkoznak
egymással. Igen, mi tudjuk, hogy
ilyen a tavasz új reményt hozó időszaka és ilyen az emberi élet...
164 évvel ezelőtt is reményt hozott ez a márciusi nap. Reményt
hozott azoknak, akik hitték és remélték, hogy a hosszú elnyomás
időszaka után jöhet, és jönnie kell
egy igazabb és szabadabb világnak.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Március 15. jelkép lett, nemcsak
egyetlen tavaszi napnak, hanem az
azt követő másfél esztendő szabadság-küzdelmének szimbóluma.
A magyarság – határon innen és
túl – 1860 óta nemzeti ünnepének
tekinti e napot, függetlenül attól,
hogyan vélekedett erről a mindenkori hatalom.
’48 tavasza a szabadság reményét hozta egész Európába, pedig az önkényuralmat védelmezők
igyekeztek megfélemlíteni az embereket. Csakhogy az igazságot
letagadni, és főleg hazugsággal elleplezni nem lehetett akkor sem,
mint ahogy most sem.
A márciusi ifjak tette nem tűnt,
nem tűnhet el nyomtalanul a magyar szívekből. Március 15. történelmi pillanatában évszázadok
erőfeszítései találkoztak, s kaptak
újabb, s újabb erőre, megmutatva,
mire képes a magyar, ha összefog!
Nem hinném, hogy akad itt közöttünk olyan ember, aki ne tud-

Pálosi László ünnepi beszéde

A második forduló helyezettjei: Matolcsi Alexandra, Molnár Zoltán, Mihály
Melitta, Répási Nóra,Nagy Nikolett, Fejes Miksa

A verseny résztvevői

A lap
tartalmából
Elment a „pesti”
srác /Nekrológ a 7. oldalon

Fotók: Elek Emil

Farsang az iskolában

Itt már az osztályok legjobbjai
versengtek egymással.
A kollégák (Ezen az évfolyamon: Jeszenszky Zoltánné, Molnárné Rajtik Zsuzsanna, Bonyhády
Éva tanítónők.) fontosnak tartják
az ilyen típusú megmérettetéseket
pedagógus és diák szempontjából
egyaránt, hisz így tanítványaik ismereteit rendszeresen össze tudják
hasonlítani kortársaik tudásával, s
a gyerekeknek, szülőknek is vis�szajelzést ad. Évről évre izgatottan
várjuk, hogy kiderüljön, ki lesz az
év legjobb matematikusa a 2. évfolyamon. Immáron két fordulón
vagyunk túl.

Első forduló:
I. Matolcsi Alexandra Béke-telep
II. Mihály Melitta 2. a
III. Répási Nóra 2. a, Fejes Miksa 2. b
Nagy Nikolett 2. a

vannak színei. A mai ünnepé: a piros – fehér – zöld.
Jelképe a Kokárda. Emlékezve
a Bátrakra, kérem Önöket énekeljük el a Himnuszt! Ezután felkérte Balkány Város Polgármesterét
Pálosi Lászlót, mondja el ünnepi
beszédét!

Tavaszköszöntő
kirándulás /6 . old.

Ki lesz a legjobb
matematikus?
ná, hogy mit ünneplünk március
15-én. A szabadságharc lefolyása,
Petőfi, Kossuth, Széchenyi, Görgey – és sorolhatnám nemzetünk
nagyjait – élete, művei ismertek
számunkra, ezért most nem erről
szeretnék elsősorban szólni.
A szabadságharcra és azért életüket, és szabadságukat feláldozókra
emlékezve azt mondom legyünk
mindannyian hősök!
Folytatás a 2. oldalon

/8 . old.
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Elment a pesti srác
B

Fotók: Elek Emil

Folytatás az 1. oldalról
Erre többen azt kérdezhetik tőlem, hogy hogyan és miért? Hogyan legyünk hősök? Miért legyünk hősök?
Ragadjunk kardot, harcoljunk?
Azt is mondhatják, hogy most
nincs harc, nem támadnak ránk
fegyverekkel. Igen, ez így van.
Nem támadnak ránk kardokkal,
fegyverekkel. De támadnak minket
szavakkal.
Láthatja, tapasztalhatja mindenki, hogy háború van. Igaz ezt a
háborút nem kardokkal és ágyúkkal vívják, nem is ölt senki katonaruhát, de hosszú-hosszú évtizedek
óta ádáz háború folyik ellenünk.
Ha nem is közvetlenül életünk ellen, de magyarságunk, nyelvünk,
hitünk, kultúránk, történelmünk
ellen. A puszta létünk forog kockán. Nem lehet nem látni, érezni,
tapasztalni, milyen hadjárat folyik
Európa szerte Magyarország ellen.
Ezért is nagy a mi felelősségünk.
Nem hagyhatjuk szó nélkül. Most
ugyanolyan szükség van a bátor
kiállásra, mint volt 1848-ban.
Álljunk ki magyarságunk mellett! Álljunk ki nyelvünk, történelmünk mellett!
Ismerjük meg új alkotmányunkat, és legyünk büszkék rá!

Legyünk büszkék múltunkra,
nemzetünk nagyjaira!
Támogassuk kultúránkat, őrizzük meg hagyományainkat! Tartsuk meg ünnepeinket, úgy mint
a mai napon is. Hiszem, ha így
cselekszünk, mindannyian kicsit
hősök leszünk. Hiszen azt mondják, a nagy tetteket a hétköznapok
kitartása emeli magasba.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Életünk minden részét átszövik
az ünnepek.
Mi is az ünnep, mire is gondolunk, amikor azt mondjuk ünnep?

Az ünnep üzenetek sora, felismerhető benne a közösség értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a
tradíció és az előretekintés jele is.
Az ünnep kiemelkedés a hétköznapokból. Az ünnepnapok között
ott vannak a dolgos hétköznapok.
A hétköznapokon úgy kell élnünk,
hogy méltók legyünk az ünnepre is. Egyszer mi is történelem
leszünk, bár ezt most még nehéz elképzelni. Egyszer talán majd
rólunk is elismerően fognak beszélni utódaink, hogy megőriztük
nekik országunkat. Büszkék lesznek ránk, hogy tovább adtuk Szent
István örökségét, és nem hagytuk,

hogy a globalista nagytőke maga
alá gyűrjön minket.
Március 15-e példát kellene
hogy adjon nekünk összefogásból.
A viták ellenére (Széchenyi-Kossuth, Deák-Eötvös) nem volt olyan
magyar közéleti személyiség, aki
Bécs szándékait próbálta volna védeni, magyarázni a forradalmi magyarságnak. Nem magyarázkodtak
Bécsnek, nem fordultak szembe
saját nemzetükkel (nem akarták
megvédeni a nemzetet a nemzettől). A magyar a magyarnak kívánt
megfelelni, a nemzet egységét, a
nemzet érdekét mindenek fölött
állónak tartotta. S ezzel hitele lett
Európában. Nekünk is ez kell, legyen a célunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az ünnepség idején kiállítás is várta a kultúrházban az ünneplőket

Több mint 160 év választ el
bennünket 1848 hőseitől, de a
szabadságvágy melletti határozott
kiállásunk semmit sem változott.
Figyeljük meg, hogy különösen
akkor ragaszkodunk a szabadságunkhoz, ha nagy a baj, ha látjuk
azt szétfoszlani. Nehéz időben eljön az a pillanat, amikor az emberek megértik: az ország ügye
a saját ügyük is. Eljön a pillanat,
amikor mi is megértjük, a politikában nem a pártok érdeke, hanem

A Muhi csata

Búcsú vitéz Benke Miklóstól

úcsúzunk vitéz Benke
Miklós 56-os forradalmártól, a balkányi „pesti sráctól”. Az 56-os forradalom és
szabadságharc 56. évfordulóját ünnepeljük ebben az
évben.

H

1241. április 10

a a tatárjárást említjük,
akkor a legtöbbünknek a
Muhi csata jut az eszébe. Kevés történelmi, vagy irodalmi
évszám marad meg a fejünkben iskoláink után húsz-harminc évvel. De a tatárjárás
ideje 1241–1242 ezek közé
tartozik.

Fotó: Elek Emil

A tavasz mindig hozza a maga
áldozatait. Miklós bácsit is elvitte az
élők, a történelmi tanúk sorából. Éppen 56 évvel azután, hogy 16 évesen
Pesten ipari tanulóként résztvevője
lett a forradalmi eseményeknek. Fiatal gyerekként fegyverrel védte az
Országos Levéltár és a Hadtörténeti
Múzeum kincseit. Így a komor gyász
érzéseibe büszkeség is vegyül, mert
az Ő szívében ott volt, és sohasem
lehetett kitörölni a szabadság szent
eszméje iránti lángolást. Búcsúzunk
a meghurcolt fiataltól, akinek hat és
fél évet rabolt el a diktatúra az életéből. A testet- lelket megnyomorító
vallatások és a hosszú börtönévek
sem törték meg őt hitében, igazságés hazaszeretetében. Búcsúzunk a
tanútól, aki emlékezett és emlékeztetett. Ő nem akart a hős szerepében
tetszelegni, de szívesen és szerényen mesélt a gyerekeknek rendhagyó történelemórán vagy a helyi
rádiónak adott interjúban. Ez a rádiós beszélgetés lehetővé teszi számunkra, hogy nemzeti ünnepünkön,
október 23-án a hangját hallgatva
vele együtt emlékezhessünk 56-ra
és az azt követő megtorlásokra.

A balkányi, Szénatéri pesti srác
sorsa legyen felkiáltójel mindan�nyiunk számára! Mutasson utat,
hogy nehéz helyzetekben tudjunk
helyesen dönteni, és szeressük úgy
a hazánkat, ahogyan Ő tette!
Büszkeséggel és tisztelettel búcsúzunk Tőled harcos- és sorstársad, Wittner Mária szavaival:
„Bánatvirág lelkemen,
Emlékemből nevelem.
Körbefonja lelkemet,
Sírhantodra leteszem.
Bánatvirág nem hervad,
Emlékemben mi táplálja:
Kegyetlen időt is állja
A szomorú emlékezet.”
Isten veled, nyugodj békében,
Miklós bácsi!
Balkány város Önkormányzata
és lakossága nevében
Gyeskó Jánosné és Molnár Zoltán

M

ély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, gyógyulását támogatták hogy 2012. március 14-én
méltósággal viselt hosszú és fájdalmas szenvedés után eltávozott
közülünk

Boros János
településünk Abapuszta 83. szám alatti lakosa. Emléke szívünkben
örökre élni fog. Édesanyjának és minden hozzátartozójának az alábbi
idézettel kívánunk vigasztalódást:

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok.
Ha telihold van, az értetek ragyog,
Azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok...”

7

Azt azonban kevesebben tudják,
hogy a magyar sereg Dénes nádor
vezetésével 1241. március 12-én
már megütközött a tatár sereggel.
A nádor szinte egész seregét elveszítette. IV. Béla 1241. március
15-én értesült a Vereckei-hágónál
történt vereségről. A király szinte
megfelelő lépést sem tudott tenni,
mikor a tatárok március 17-én Ugrin kalocsai érsek seregét is megsemmisítették. Talán ezek a gyors
tatár győzelmek adhattak okot arra,
hogy Pest népe (ami akkor még
szinte teljesen németek által lakott
település volt) megölte Kötönyt, a
kunok vezérét. Azt hitték, hogy a
tatárok kémei a kunok, és persze
IV. Béla által frissen letelepített
nép életvitelét is nagyon nehezen
tudták elfogadni.
De ne vágjunk a dolgok közepébe, hanem nézzük meg hogyan is
kezdődött.
Négy domonkos rendi szerzetes indult útnak 1235-ben, hogy
királyuk kérésére megkeressék a
keleti magyarokat. Sikerrel jártak
és megtalálták őket. Julianus még
magyarul is meg tudta értetni magát velük. Hazatérve azonban nem
csak jó híreket hozott a magyarság
rokonairól, hanem rossz hírekkel
is szolgált. Ő volt az első, aki a tatár veszedelemről beszámolhatott.
1239-ben kért országunkba Kötöny
fejedelem kunjaival bebocsátást.
Királyunk örömmel fogadta őket.
Igaz rajta kívül kevesen örültek
érkezésüknek. A letelepedett magyarok vetésében nagy kárt tettek
a kunok állatai. A bárók pedig úgy
gondolták a király kedvez a kunoknak, és a tatárok közeledéséről
azt hitték, hogy csak rémhír. Volt,
aki úgy gondolta, hogy az egyház

terjeszti a tatár veszedelmet ezzel
igazolva távolmaradását a római
zsinatról.
Míg a magyarság teóriákat gyártott, addig a tatárok 1241. március
15.-ére már félnapi járásra voltak
Pesttől. A végső összecsapás Muhinál volt. A magyar seregnek a
szerencsétlen táborhely választása
is előzménye volt, mindannyiunk
által ismert vereségnek. IV. Béla
seregei sík terepen állították fel
sátraikat. A tatárok pedig egy kisebb magaslatról, minden mozdulatukat figyelemmel kísérték. Miután a magyarok megakadályozták a
tatárok átkelését a Sajón, nyugovóra tértek és úgy gondolták, vége a
csatának. A tatár sereg még éjszaka
átkelt a folyón és megtámadták a
magyar szekérvárat. A szinte szűk
akolba zárt magyar sereg mozgása
oly annyira korlátozva volt, hogy
harcra egyaránt nem gondolhattak.
A királyt is csak nehezen tudták
megmenteni. IV. Béla segítséget
kért IX. Gergely pápától, majd
IX. Lajos francia királytól. Kilátástalan helyzetében még hűbérként
is felajánlotta Magyarországot II.
Frigyes császárnak. De Európa
nem mozdult. Illetve a németek
megkezdték ugyan a keresztes hadak szervezését, de amikor látták,
hogy a tatárok megálltak a Dunánál a szervezést leállították. A
tatárok pusztítása olyan nagy volt,
hogy egy német évkönyv azt írta
hazánkról: Magyarországot a tatárok 350 évi fennállása után megsemmisítették. Az akkor 2 millióra
becsült lakosság a feltételezések
szerint felére csökkent. Igaz egyes
történészek az 50%-os pusztítást
túlzónak tekintik és sokkal valószínűbbnek tartják, hogy a népesség 15%-a esett „csak” áldozatul a
tatároknak. A tatárok amilyen szervezetten jöttek, ugyanúgy távoztak.
A gyors távozás oka, hogy meghalt
Ögödej nagykán és a trónutódlásban a magyarországi tatárseregek
vezetői is érdekeltek voltak. Más
feltételezések szerint távozásuk
csak sajátos hadviselésüknek volt
köszönhető.
Molnár Zoltán

Tságát, hogy a Szent Jácint

ájékoztatjuk a város lakos-

Görögkatolikus Óvodában
2012. április 16-án (hétfőn)
ovi hívogató nyílt napot tartunk, a 2012–2013-as nevelési évre gyermeküket beírató
szülőknek és gyermekeknek.
Körzethatárokra és felekezetekre való tekintet nélkül várjuk a kedves érdeklődőket.

A szülők ezen a napon 7 óra
30 perctől a Ságvári úti óvoda 4
csoportjába betekintést nyerhetnek
óvodai életünkbe, láthatják napi
tevékenységünket (pl: játék, barkácsolás,lelki percek, naposi munka,
tízórai stb).
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Felhívás óvodai jelentkezésre
2012-2013-as nevelési évre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda az óvodai beíratás
időpontját az alábbiak szerint határozta meg.
Beiratkozás időpontja:

2012. április 16–20.
(hétfőtől-péntekig)
8 órától – 15 óráig
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Szent Jácint Görögkatolikus
Óvoda, Balkány, Ságvári út 11.
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„Óriási” élményben volt részük
a Szent Jácint Óvodába járó gyerekeknek, hiszen egy fantasztikus
délelőttöt töltöttek az ország egyik
legnagyobb Játszóházában.
Nagy várakozás és készülődés
után az óvoda valamennyi óvodása útra kerekedett és autóbusszal
utazott Debrecenbe, ahol már várta
őket a „száját nyitogató bálna”, a
„szumó edzés”, a megszámlálha-

tatlan ugrálóvár. Egy csodaország,
ahol mindenki kedvére kipróbálhatta a játékokat, fejlesztőeszközöket.
Mindez ingyenes volt a gyerekeknek, a költségeket az óvoda
biztosította. És, hogy a gyerekeknek mi a véleménye az ott töltött
délelőttről? A vidám, ragyogó szemek és a képek mindent elárulnak.
Köszöntünk Tavasz!

Balkányi
Beszélő

2012. március
a mi személyes jövőnk forog kockán: az egészség, a tisztes időskor
és a gyermekeink jövője...
Egy ország polgárai akkor boldogok, ha képesek megvalósítani,
amit akarnak. A ’48-as fiatalok jól
tudták, aki győzni akar, bátornak
kell lennie, vállalnia kell küldetését. Maguk álltak ki, és maguk
vitték győzelemre a forradalmat,
és feltámasztották a nemzetet félig-meddig halott állapotából. Talán nem véletlen, – gondolják csak
meg, – hogy mindez éppen nagyböjti időben történt, a feltámadás
keresztény ünnepe előtt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A haza védelme most a kreativitáson, az ötletességen fog múlni.
Azon, hogy megtaláljuk-e a megoldásokat, amivel megmenthető,
megőrizhető a következő generációk számára a termőföld, az
élővilág és a nyelvünk. Mert a
zseniálisan kialakult, a diktatúrát
kizáró hatalommegosztás páratlan
erényét felmutató magyar alkotmányosságot és közjogi gondolkodást
kimosták a nemzet agyából.
Mert „romlásnak indult hajdan
erős magyar”!
Mert „aki embernek hitvány, az
magyarnak alkalmatlan”!
Elődeink töretlen hitével és tiszta szellemével kell, minden magyarnak készülnie, mert a családját, munkahelyét, magyarságát,
nemzetét veszély fenyegeti.
A közösségi vagyonát már széthordták, de a globalista gonosz
veszélye minden pillanatban növekszik. A veszély, amely nem ha-
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sonlít az eddigiekhez, mert ennek
arctalansága és gátlástalansága:
határtalan. A globalista nem támad nyíltan, mert ahhoz gyáva, de
szembefordít egymással bennünket, mert érti a csábítás trükkjeit és
dicsőíti a pénz mindenhatóságát.
Aki félti a hazát és nem fél a
küzdelemtől, az a magyarnak való
megmaradását nem csak akarja,
hanem küzd is érte!
Magyar nyelvünk ápolása, népdalaink és néptáncaink megőrzése
a mi feladatunk is. A magyar virtus
átadása a jövendő nemzedéknek,
ez lehet a záloga nemzetünk fennmaradásának.
A veszély nagy. És el kell hinniük nekem, hogy csak abból válhat

emberséges ember, akinek megmarad az ősi gyökere, megmarad
a magyar lelkülete, a szülők szeretete. Akinek megdobban a szíve
a nemzeti ünnepeinken, akinek a
lelke magyar marad, csak az lehet
igaz ember és tisztességes gyermeke szülőnek, hazának.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Jókai Mór így köszöntötte a magyar szabadság ünnepét:
Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először megszólalt. Március 15-ike az; írjátok
föl szíveitekbe és el ne felejtsétek.
A magyar nemzet szabadsága e
naptól kezdődik. ... Ezentúl min-

den nap új dicsőséget fog számotokra hozni; a nép fölébredett...
1848–1849-es forradalmának és
szabadságharcának emléke mindig
arra figyelmeztessen mindannyiunkat, hogy a történelem menetét
az emberi cselekedetek, döntések,
a hétköznapok kitartása viszik előrébb!
Saját sorsunk alakulásáért elsősorban mi vagyunk a felelősek.
Petőfi Sándort idézném:
„Legyünk nagyok, amint illik
mihozzánk.”
Az ünnepi beszédet követő műsort Gilányi Szabolcs trombitaszólóval nyitotta meg.
Folytatás a 4. oldalon
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Butóbbi évek egyik leg-

ököny adott otthont az

Folytatás az 3. oldalról

Szabó Csilla tanárnőknek, valamint Tornyai Ferenc és Szabó Gábor tanár uraknak köszönhetjük.
Solymosi Éva ezután a Szabolcs Vezér Oktatási Központ
műsorát jelentette be, amelyet az
idén rendhagyó módon az iskola
alsó tagozatos diákjai adtak elő.
Ők idézték fel a forradalom és
szabadságharc eseményeit.
A műsort összeállította Tóth Jánosné Borika tanárnő, a táncokat
betanította Marinka Tibor tanár
úr. A díszletet, dekorációt Takács
Balázs és Takács Krisztián tanár
urak készítették. Zenei felelős Je-

szenszky Zoltán technikus volt. A
látványos, énekekkel, versekkel,
prózával, tánccal, vívással gazdag
műsor a Szózat eléneklésével ért
véget.
Az ünneplő közönség ezután
átvonult a Kossuth-kertbe, ahol
koszorúzási ünnepséggel zárult a
márciusa 15-i ünnepség. Az önkormányzat koszorúját Pálosi
László polgármester és Karóczkai
Istvánné jegyző helyezte el. Koszorút helyeztek el az emlékmű
talapzatán az iskolák, az óvodák
vezetői, a politikai és civil szervezetek képviselői.

Lázári is ünnepelt

Testvértelepülésünkön, a romániai Lázáriban is megünnepelték március 15-ét. Amint az hagyománnyá vált, a lázáriak részt
vesznek a mi ünnepségeinken,
egy balkányi delegáció pedig a
náluk rendezett ünnepségeken
képviseli városunk lakosságát.
Ezúttal is így történt, felvételeink
a lázári ünnepségen készültek.

A sportág ifjú képviselői négy
megyéből tizenhét egyesület színeiben küzdöttek a szépen csillogó érmekért. A 120 titán között
szőnyegre léptek a Balkány SE, a
Nyírsport SE, és természetesen a
házigazda Bököny DSE remény-

Fcsúztatták a telet a bé-

elhőtlen hangulatban bú-

ke-telepi iskola diákjai.

A délelőtt folyamán játékos vetélkedőkön mérhették össze ügyességüket a tanulók, amely nagy sikert aratott. Nem hiányozhatott a
feladatok közül a farsangi fánkevő
verseny sem, ahol buzgó szurkolás
közepette ehették a versenyzők a
cérnán függő finomságot.
Ebéd után kezdetét vette a jelmezverseny. A tanulók nagy része beöltözött valamilyen kedvenc
mesebeli szereplőnek vagy vicces
figurának. A zsűri pontozta a jelmezeket, majd eredményt hirdettünk. A végső sorrend a következőképpen alakult:
1. helyezett: Mulik Hajnalka 2. o. –
Dr. Bubó
2. helyezett: Hanzel Nikoletta 2. o. –
ördög
3. helyezett: Mák Szabolcs 2. o. –
cowboy

Ők természetesen jutalmat kaptak, valamint különdíjban részesült
Nagy Rudolf 4. osztályos tanuló rocker jelmezével. Programunk
folytatásaként minden osztály
színre lépett és vidám jelenettel
szórakoztatta a közönséget. A napot farsangi disco zárta, a gyerekek

nagy-nagy örömére. Egy újabb jó
hangulatú, sikeres rendezvényen
vagyunk túl. Ezúton köszönjük
azoknak szülőknek a segítségét,
akik közreműködtek a programunkon.
Molnárné Rajtik Zsuzsanna

Meghívó

A műsorunk folytatásaként a
Szabolcs Vezér Oktatási Központ
zeneiskolás palántái léptek fel.
Elsőként Sopronyi Boglárka
adott elő zongorán Bartók Béla:
Gyermekeknek kötetéből egy népdalfeldolgozást, majd a népi énekesek előadásában hangzott el egy
népdalcsokor katona dalok címmel. Citerán kísért Szabó Gábor tanár úr. A népdalokat előadta Ladó
Gabriella, Kovács Bianka, Kovács
Nikolett, Jóó Szabína, Major Renátó és Oláh János.

Pongó Beatrix és Tímár Alex
Fischer Induló furulyaduóját követően, melyet zongorán kísért Ladikné Szabó Csilla, Szőke Áron
katonadalokat citerázott. Énekkel
közreműködött Joó Szabina és Kovács Klaudia.
A zeneiskolások műsorának zárásaként Ladik János Máté gitáron
adta elő Meignen: 19. századi tánc
című művét, majd fuvolán Bartók
Béla: Katonadalát Gilányi Petra
adta elő. Zongorán kísért Ladikné
Szabó Csilla.
A zeneiskolásaink színvonalas
műsorát Győri Dóra, Ladikné

nagyobb érdeklődést kiváltó
meghívásos területi szabadfogású utánpótlás birkózóversenynek.

ségei. A termés elsőrangú: tizenhét
megyei érem és hazai diadal a csapatok rangsorában.
A bökönyiek nagy sikere mellett
szépen és eredményesen szerepeltek a balkányi fiatalok is: három
éremmel térhettek haza a versenyről. A Diák II korcsoportban a 26
kilósok között Gilányi Alex lett a
harmadik, a Diák I korcsoportban,
a 29 kilósok között aranyérmet
nyert Pásztor Richard, a serdülők
között a 38 kilós Szabó Balázs állhatott a dobogó legfelső fokára.

A Barackvirág Óvoda gyermekei és dolgozói
nevében szeretettel meghívom Önt az
2012. április 3-án, 16.00-kor kezdődő

„Ünnep ismét,
itt a Húsvét”

című óvodás műsorára
Helyszín:
József Attila Művelődési
Központ, Balkány
Tisztelettel:
Kerezsi Mihályné óvodavezető

Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció!

Különleges ajándék

Kevés meghatóbb és maradandóbb élményt nyújtó pillanat van, mint amikor
az ember megismeri saját őseit. A családfa ábra vagy a család ősi nemesi címere tökéletes ajándék lehet nemcsak születésnapra, de akár anyák napjára, vagy
karácsonyra is. A családfakutatás során rengeteg új információt tudhatunk meg
őseinkről, melyeket érdemes egy szépen kidolgozott, nagyméretű, falra kitehető
családfát ábrázoló képként vagy a család történetében fontos jelentőséggel bíró
települések címereit ill. nemes család esetében a családi címert is bemutató származási táblán elkészíttetni, mely így otthonunk díszévé válhat, vagy nagyszerű
ajándék lehet.
Ha felkeltettük érdeklődését forduljon hozzánk bizalommal a legrövidebb idő
alatt a legjobb minőségben a legalacsonyabb áron elkészítjük az Ön vagy szerette különleges ajándékát!

Ha kettőt rendel a másodikat féláron készítjük el!!!
Érd.: szaktudorok@gmail.com
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őseinkről, melyeket érdemes egy szépen kidolgozott, nagyméretű, falra kitehető
családfát ábrázoló képként vagy a család történetében fontos jelentőséggel bíró
települések címereit ill. nemes család esetében a családi címert is bemutató származási táblán elkészíttetni, mely így otthonunk díszévé válhat, vagy nagyszerű
ajándék lehet.
Ha felkeltettük érdeklődését forduljon hozzánk bizalommal a legrövidebb idő
alatt a legjobb minőségben a legalacsonyabb áron elkészítjük az Ön vagy szerette különleges ajándékát!

Ha kettőt rendel a másodikat féláron készítjük el!!!
Érd.: szaktudorok@gmail.com

Tságát, hogy a Szent Jácint

ájékoztatjuk a város lakos-

Görögkatolikus Óvodában
2012. április 16-án (hétfőn)
ovi hívogató nyílt napot tartunk, a 2012–2013-as nevelési évre gyermeküket beírató
szülőknek és gyermekeknek.
Körzethatárokra és felekezetekre való tekintet nélkül várjuk a kedves érdeklődőket.

A szülők ezen a napon 7 óra
30 perctől a Ságvári úti óvoda 4
csoportjába betekintést nyerhetnek
óvodai életünkbe, láthatják napi
tevékenységünket (pl: játék, barkácsolás,lelki percek, naposi munka,
tízórai stb).
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Felhívás óvodai jelentkezésre
2012-2013-as nevelési évre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda az óvodai beíratás
időpontját az alábbiak szerint határozta meg.
Beiratkozás időpontja:

2012. április 16–20.
(hétfőtől-péntekig)
8 órától – 15 óráig
Helye:
Szent Jácint Görögkatolikus
Óvoda, Balkány, Ságvári út 11.

Értesítjük a város lakosságát,
hogy a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermekek abban
az évben, amelyben az ötödik életévüket betöltik, a nevelési év kezdő napjától (2012. szeptember 1.)
kötelesek óvodai nevelésben részt
venni. A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 24.§. (1.) bekezdése szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény.
A beiratkozáshoz szükséges:
●●a szülő személyi igazolványa
●●a szülő és gyermeke lakóhelyét –
illetve tartózkodási helyét – tartalmazó igazolványt,
●●a gyermek születési anyakönyvi
kivonata
●●a gyermek Taj kártyája
●●a
 gyermek egészségügyi kis könyve
●●a gyermek esetleges betegségeit
igazoló dokumentumokat,,
●●az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok
●●amennyiben gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy
az ezt igazoló szülői nyilatkozat.
Az újonnan beíratott gyermekek
felvételéről a szülők 2012. június
30-ig kapnak értesítést. Az 5 éves
gyermek beíratásának elmulasztását az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet szabálysértésnek minősíti.

Sírkő Akció
– Gránit sírkő már
250 ezer Ft-tól
– Minden
400 000 Ft
feletti sírkő
választás esetén
ajándék bronz betű
Ajánlatunkért keresse:
Keczán János
Nyíradony, Galamb u. 73/A. Tel.: 06-30/749-3511
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„Óriási” élményben volt részük
a Szent Jácint Óvodába járó gyerekeknek, hiszen egy fantasztikus
délelőttöt töltöttek az ország egyik
legnagyobb Játszóházában.
Nagy várakozás és készülődés
után az óvoda valamennyi óvodása útra kerekedett és autóbusszal
utazott Debrecenbe, ahol már várta
őket a „száját nyitogató bálna”, a
„szumó edzés”, a megszámlálha-

tatlan ugrálóvár. Egy csodaország,
ahol mindenki kedvére kipróbálhatta a játékokat, fejlesztőeszközöket.
Mindez ingyenes volt a gyerekeknek, a költségeket az óvoda
biztosította. És, hogy a gyerekeknek mi a véleménye az ott töltött
délelőttről? A vidám, ragyogó szemek és a képek mindent elárulnak.
Köszöntünk Tavasz!

Balkányi
Beszélő

2012. március
a mi személyes jövőnk forog kockán: az egészség, a tisztes időskor
és a gyermekeink jövője...
Egy ország polgárai akkor boldogok, ha képesek megvalósítani,
amit akarnak. A ’48-as fiatalok jól
tudták, aki győzni akar, bátornak
kell lennie, vállalnia kell küldetését. Maguk álltak ki, és maguk
vitték győzelemre a forradalmat,
és feltámasztották a nemzetet félig-meddig halott állapotából. Talán nem véletlen, – gondolják csak
meg, – hogy mindez éppen nagyböjti időben történt, a feltámadás
keresztény ünnepe előtt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A haza védelme most a kreativitáson, az ötletességen fog múlni.
Azon, hogy megtaláljuk-e a megoldásokat, amivel megmenthető,
megőrizhető a következő generációk számára a termőföld, az
élővilág és a nyelvünk. Mert a
zseniálisan kialakult, a diktatúrát
kizáró hatalommegosztás páratlan
erényét felmutató magyar alkotmányosságot és közjogi gondolkodást
kimosták a nemzet agyából.
Mert „romlásnak indult hajdan
erős magyar”!
Mert „aki embernek hitvány, az
magyarnak alkalmatlan”!
Elődeink töretlen hitével és tiszta szellemével kell, minden magyarnak készülnie, mert a családját, munkahelyét, magyarságát,
nemzetét veszély fenyegeti.
A közösségi vagyonát már széthordták, de a globalista gonosz
veszélye minden pillanatban növekszik. A veszély, amely nem ha-
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Fotók: Elek Emil
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sonlít az eddigiekhez, mert ennek
arctalansága és gátlástalansága:
határtalan. A globalista nem támad nyíltan, mert ahhoz gyáva, de
szembefordít egymással bennünket, mert érti a csábítás trükkjeit és
dicsőíti a pénz mindenhatóságát.
Aki félti a hazát és nem fél a
küzdelemtől, az a magyarnak való
megmaradását nem csak akarja,
hanem küzd is érte!
Magyar nyelvünk ápolása, népdalaink és néptáncaink megőrzése
a mi feladatunk is. A magyar virtus
átadása a jövendő nemzedéknek,
ez lehet a záloga nemzetünk fennmaradásának.
A veszély nagy. És el kell hinniük nekem, hogy csak abból válhat

emberséges ember, akinek megmarad az ősi gyökere, megmarad
a magyar lelkülete, a szülők szeretete. Akinek megdobban a szíve
a nemzeti ünnepeinken, akinek a
lelke magyar marad, csak az lehet
igaz ember és tisztességes gyermeke szülőnek, hazának.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Jókai Mór így köszöntötte a magyar szabadság ünnepét:
Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először megszólalt. Március 15-ike az; írjátok
föl szíveitekbe és el ne felejtsétek.
A magyar nemzet szabadsága e
naptól kezdődik. ... Ezentúl min-

den nap új dicsőséget fog számotokra hozni; a nép fölébredett...
1848–1849-es forradalmának és
szabadságharcának emléke mindig
arra figyelmeztessen mindannyiunkat, hogy a történelem menetét
az emberi cselekedetek, döntések,
a hétköznapok kitartása viszik előrébb!
Saját sorsunk alakulásáért elsősorban mi vagyunk a felelősek.
Petőfi Sándort idézném:
„Legyünk nagyok, amint illik
mihozzánk.”
Az ünnepi beszédet követő műsort Gilányi Szabolcs trombitaszólóval nyitotta meg.
Folytatás a 4. oldalon
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Elment a pesti srác
B

Fotók: Elek Emil

Folytatás az 1. oldalról
Erre többen azt kérdezhetik tőlem, hogy hogyan és miért? Hogyan legyünk hősök? Miért legyünk hősök?
Ragadjunk kardot, harcoljunk?
Azt is mondhatják, hogy most
nincs harc, nem támadnak ránk
fegyverekkel. Igen, ez így van.
Nem támadnak ránk kardokkal,
fegyverekkel. De támadnak minket
szavakkal.
Láthatja, tapasztalhatja mindenki, hogy háború van. Igaz ezt a
háborút nem kardokkal és ágyúkkal vívják, nem is ölt senki katonaruhát, de hosszú-hosszú évtizedek
óta ádáz háború folyik ellenünk.
Ha nem is közvetlenül életünk ellen, de magyarságunk, nyelvünk,
hitünk, kultúránk, történelmünk
ellen. A puszta létünk forog kockán. Nem lehet nem látni, érezni,
tapasztalni, milyen hadjárat folyik
Európa szerte Magyarország ellen.
Ezért is nagy a mi felelősségünk.
Nem hagyhatjuk szó nélkül. Most
ugyanolyan szükség van a bátor
kiállásra, mint volt 1848-ban.
Álljunk ki magyarságunk mellett! Álljunk ki nyelvünk, történelmünk mellett!
Ismerjük meg új alkotmányunkat, és legyünk büszkék rá!

Legyünk büszkék múltunkra,
nemzetünk nagyjaira!
Támogassuk kultúránkat, őrizzük meg hagyományainkat! Tartsuk meg ünnepeinket, úgy mint
a mai napon is. Hiszem, ha így
cselekszünk, mindannyian kicsit
hősök leszünk. Hiszen azt mondják, a nagy tetteket a hétköznapok
kitartása emeli magasba.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Életünk minden részét átszövik
az ünnepek.
Mi is az ünnep, mire is gondolunk, amikor azt mondjuk ünnep?

Az ünnep üzenetek sora, felismerhető benne a közösség értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a
tradíció és az előretekintés jele is.
Az ünnep kiemelkedés a hétköznapokból. Az ünnepnapok között
ott vannak a dolgos hétköznapok.
A hétköznapokon úgy kell élnünk,
hogy méltók legyünk az ünnepre is. Egyszer mi is történelem
leszünk, bár ezt most még nehéz elképzelni. Egyszer talán majd
rólunk is elismerően fognak beszélni utódaink, hogy megőriztük
nekik országunkat. Büszkék lesznek ránk, hogy tovább adtuk Szent
István örökségét, és nem hagytuk,

hogy a globalista nagytőke maga
alá gyűrjön minket.
Március 15-e példát kellene
hogy adjon nekünk összefogásból.
A viták ellenére (Széchenyi-Kossuth, Deák-Eötvös) nem volt olyan
magyar közéleti személyiség, aki
Bécs szándékait próbálta volna védeni, magyarázni a forradalmi magyarságnak. Nem magyarázkodtak
Bécsnek, nem fordultak szembe
saját nemzetükkel (nem akarták
megvédeni a nemzetet a nemzettől). A magyar a magyarnak kívánt
megfelelni, a nemzet egységét, a
nemzet érdekét mindenek fölött
állónak tartotta. S ezzel hitele lett
Európában. Nekünk is ez kell, legyen a célunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az ünnepség idején kiállítás is várta a kultúrházban az ünneplőket

Több mint 160 év választ el
bennünket 1848 hőseitől, de a
szabadságvágy melletti határozott
kiállásunk semmit sem változott.
Figyeljük meg, hogy különösen
akkor ragaszkodunk a szabadságunkhoz, ha nagy a baj, ha látjuk
azt szétfoszlani. Nehéz időben eljön az a pillanat, amikor az emberek megértik: az ország ügye
a saját ügyük is. Eljön a pillanat,
amikor mi is megértjük, a politikában nem a pártok érdeke, hanem

A Muhi csata

Búcsú vitéz Benke Miklóstól

úcsúzunk vitéz Benke
Miklós 56-os forradalmártól, a balkányi „pesti sráctól”. Az 56-os forradalom és
szabadságharc 56. évfordulóját ünnepeljük ebben az
évben.

H

1241. április 10

a a tatárjárást említjük,
akkor a legtöbbünknek a
Muhi csata jut az eszébe. Kevés történelmi, vagy irodalmi
évszám marad meg a fejünkben iskoláink után húsz-harminc évvel. De a tatárjárás
ideje 1241–1242 ezek közé
tartozik.

Fotó: Elek Emil

A tavasz mindig hozza a maga
áldozatait. Miklós bácsit is elvitte az
élők, a történelmi tanúk sorából. Éppen 56 évvel azután, hogy 16 évesen
Pesten ipari tanulóként résztvevője
lett a forradalmi eseményeknek. Fiatal gyerekként fegyverrel védte az
Országos Levéltár és a Hadtörténeti
Múzeum kincseit. Így a komor gyász
érzéseibe büszkeség is vegyül, mert
az Ő szívében ott volt, és sohasem
lehetett kitörölni a szabadság szent
eszméje iránti lángolást. Búcsúzunk
a meghurcolt fiataltól, akinek hat és
fél évet rabolt el a diktatúra az életéből. A testet- lelket megnyomorító
vallatások és a hosszú börtönévek
sem törték meg őt hitében, igazságés hazaszeretetében. Búcsúzunk a
tanútól, aki emlékezett és emlékeztetett. Ő nem akart a hős szerepében
tetszelegni, de szívesen és szerényen mesélt a gyerekeknek rendhagyó történelemórán vagy a helyi
rádiónak adott interjúban. Ez a rádiós beszélgetés lehetővé teszi számunkra, hogy nemzeti ünnepünkön,
október 23-án a hangját hallgatva
vele együtt emlékezhessünk 56-ra
és az azt követő megtorlásokra.

A balkányi, Szénatéri pesti srác
sorsa legyen felkiáltójel mindan�nyiunk számára! Mutasson utat,
hogy nehéz helyzetekben tudjunk
helyesen dönteni, és szeressük úgy
a hazánkat, ahogyan Ő tette!
Büszkeséggel és tisztelettel búcsúzunk Tőled harcos- és sorstársad, Wittner Mária szavaival:
„Bánatvirág lelkemen,
Emlékemből nevelem.
Körbefonja lelkemet,
Sírhantodra leteszem.
Bánatvirág nem hervad,
Emlékemben mi táplálja:
Kegyetlen időt is állja
A szomorú emlékezet.”
Isten veled, nyugodj békében,
Miklós bácsi!
Balkány város Önkormányzata
és lakossága nevében
Gyeskó Jánosné és Molnár Zoltán

M

ély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, gyógyulását támogatták hogy 2012. március 14-én
méltósággal viselt hosszú és fájdalmas szenvedés után eltávozott
közülünk

Boros János
településünk Abapuszta 83. szám alatti lakosa. Emléke szívünkben
örökre élni fog. Édesanyjának és minden hozzátartozójának az alábbi
idézettel kívánunk vigasztalódást:

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok.
Ha telihold van, az értetek ragyog,
Azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok...”
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Azt azonban kevesebben tudják,
hogy a magyar sereg Dénes nádor
vezetésével 1241. március 12-én
már megütközött a tatár sereggel.
A nádor szinte egész seregét elveszítette. IV. Béla 1241. március
15-én értesült a Vereckei-hágónál
történt vereségről. A király szinte
megfelelő lépést sem tudott tenni,
mikor a tatárok március 17-én Ugrin kalocsai érsek seregét is megsemmisítették. Talán ezek a gyors
tatár győzelmek adhattak okot arra,
hogy Pest népe (ami akkor még
szinte teljesen németek által lakott
település volt) megölte Kötönyt, a
kunok vezérét. Azt hitték, hogy a
tatárok kémei a kunok, és persze
IV. Béla által frissen letelepített
nép életvitelét is nagyon nehezen
tudták elfogadni.
De ne vágjunk a dolgok közepébe, hanem nézzük meg hogyan is
kezdődött.
Négy domonkos rendi szerzetes indult útnak 1235-ben, hogy
királyuk kérésére megkeressék a
keleti magyarokat. Sikerrel jártak
és megtalálták őket. Julianus még
magyarul is meg tudta értetni magát velük. Hazatérve azonban nem
csak jó híreket hozott a magyarság
rokonairól, hanem rossz hírekkel
is szolgált. Ő volt az első, aki a tatár veszedelemről beszámolhatott.
1239-ben kért országunkba Kötöny
fejedelem kunjaival bebocsátást.
Királyunk örömmel fogadta őket.
Igaz rajta kívül kevesen örültek
érkezésüknek. A letelepedett magyarok vetésében nagy kárt tettek
a kunok állatai. A bárók pedig úgy
gondolták a király kedvez a kunoknak, és a tatárok közeledéséről
azt hitték, hogy csak rémhír. Volt,
aki úgy gondolta, hogy az egyház

terjeszti a tatár veszedelmet ezzel
igazolva távolmaradását a római
zsinatról.
Míg a magyarság teóriákat gyártott, addig a tatárok 1241. március
15.-ére már félnapi járásra voltak
Pesttől. A végső összecsapás Muhinál volt. A magyar seregnek a
szerencsétlen táborhely választása
is előzménye volt, mindannyiunk
által ismert vereségnek. IV. Béla
seregei sík terepen állították fel
sátraikat. A tatárok pedig egy kisebb magaslatról, minden mozdulatukat figyelemmel kísérték. Miután a magyarok megakadályozták a
tatárok átkelését a Sajón, nyugovóra tértek és úgy gondolták, vége a
csatának. A tatár sereg még éjszaka
átkelt a folyón és megtámadták a
magyar szekérvárat. A szinte szűk
akolba zárt magyar sereg mozgása
oly annyira korlátozva volt, hogy
harcra egyaránt nem gondolhattak.
A királyt is csak nehezen tudták
megmenteni. IV. Béla segítséget
kért IX. Gergely pápától, majd
IX. Lajos francia királytól. Kilátástalan helyzetében még hűbérként
is felajánlotta Magyarországot II.
Frigyes császárnak. De Európa
nem mozdult. Illetve a németek
megkezdték ugyan a keresztes hadak szervezését, de amikor látták,
hogy a tatárok megálltak a Dunánál a szervezést leállították. A
tatárok pusztítása olyan nagy volt,
hogy egy német évkönyv azt írta
hazánkról: Magyarországot a tatárok 350 évi fennállása után megsemmisítették. Az akkor 2 millióra
becsült lakosság a feltételezések
szerint felére csökkent. Igaz egyes
történészek az 50%-os pusztítást
túlzónak tekintik és sokkal valószínűbbnek tartják, hogy a népesség 15%-a esett „csak” áldozatul a
tatároknak. A tatárok amilyen szervezetten jöttek, ugyanúgy távoztak.
A gyors távozás oka, hogy meghalt
Ögödej nagykán és a trónutódlásban a magyarországi tatárseregek
vezetői is érdekeltek voltak. Más
feltételezések szerint távozásuk
csak sajátos hadviselésüknek volt
köszönhető.
Molnár Zoltán
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Balkányi
Beszélő

2012. március

Ki lesz a legjobb?
H

agyományainkhoz híven,
ebben a tanévben is megrendeztük a háromfordulós,
évfolyamszintű matematikaversenyt a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ másodikos
diákjainak.

IOktatási Központ idén febskolánk a Szabolcs Vezér

ruárban is megtartotta hagyományos farsangját.

Minden évben a diákönkormányzati tagok választanak egy témakört, aminek jegyében jelmezt készítenek maguknak a tanulók. Idén
a jelmezeknek híres emberekhez,
filmszereplőkhöz kellett minél jobban hasonlítaniuk. A felvonulókat
pedagógusokból választott zsűri értékelte. Farsangi királyt és királynőt választottunk. A zsűri döntése
alapján a farsangi király Balázs
Bence 5. b (Szentgyörgyi Albert)
tanuló lett, a farsangi királynőnek
pedig Szabó Dóra 7. b (Szörnyella
de Frász) osztályos tanulót választottuk. Különdíjasok lettek: Balázs
László 6. a, Mező Sándor 6. a,
Horváth Tamás 7. b (Predátorok),
Pásztor Eszter 7. b (Jack Sparrow),

Dudás Dóra 5. b, Sápi Nóra 5. b,
Sopronyi Boglárka 5. b, Nagy Márta 5. b (Görög Istennők).
A jelmezesek felvonulása után
az osztályok karaoke versenyen
mérték össze énektudásukat, ahol a
következő eredmények születtek:
I. helyezett 8. b
II. helyezett 6. c
III. helyezett 8. c
A farsangi programokat tombola
és jó hangulatú diszkó zárta. Munkánkat támogatók is segítették.
Ezúton mondunk köszönetet támogatásukért a Szupercsepp Kft-nek,
az Ízisz virág és ajándék boltnak,
az Erika szépségszalonnak, Vagányi Ernőnek és feleségének, Hajdú
Jánosné Marika néninek, Katona
Tamásnak és feleségének valamint
a Támasz-Pont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodának.

XVI. évfolyam 3. szám l 2012. március

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Legyünk mindannyian hősök

Második forduló:
I. Nagy Nikolett 2. a
II. Mihály Melitta 2. a, Molnár Zoltán 2. b
Matolcsi Alexandra Béke-telep
Répási Nóra 2. a
III. Fejes Miksa 2. b

Ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján

Minden versenyző kapott egy
kis ajándékot, a helyezettek oklevéllel is büszkélkedhettek.
Nagyon szoros a verseny. Az
összesített eredményben eddigi helyezések között mindössze
csak egy-egy pont a különbség. Az
utolsó fordulón dől el, ki lesz az
évfolyam legjobb matematikusa!
Gyakorolj sokat, hogy TE legyél
a legjobb! A szép eredményekhez
gratulálok és további szorgalmas
tanulást kívánok!
Bonyhády Éva tanítónő

Az első forduló helyezettjei: Mihály Melitta, Matolcsi Alexandra, Répási
Nóra, Fejes Miksa, Nagy Nikolett

Molnár-Lakatos Lívia
Diákönkormányzat vezető

Farsangolás /8 . old.

Ünnepségen emlékeztek a város
lakói az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 164-ik évfordulójáról. A József Attila Művelődési Házban március 14-én délután
megtartott ünnepségen Solymosi
Éva a következő szavakkal köszöntötte a megjelenteket.

Minden évszaknak vannak ünnepei. A mai ünnep már a tavaszé.
Minden tavasz az új élet ígéretét
hozza. A természet újjászületését.
De az ember számára valami mást
is: új reményt. Annak a reményét,
hogy valami szebb jön. Valami
megváltozik... Minden ünnepnek

Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek,
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen
a tavaszi napon, hogy velünk ünnepeljen.
Tavasszal új remény ébred nemcsak a természetben, hanem az emberek lelkében is. Elkezdődik a
kerti munkák időszaka, szívesen
sétálunk kint a szabadban, örömmel állunk meg egymással beszélgetni az első reményt hozó tavaszi
napsütésben. A fiatalokról nem is
szólva, akik tavaszodván újra szövik álmaikat, baráti kapcsolataikat
és gondtalan örömmel találkoznak
egymással. Igen, mi tudjuk, hogy
ilyen a tavasz új reményt hozó időszaka és ilyen az emberi élet...
164 évvel ezelőtt is reményt hozott ez a márciusi nap. Reményt
hozott azoknak, akik hitték és remélték, hogy a hosszú elnyomás
időszaka után jöhet, és jönnie kell
egy igazabb és szabadabb világnak.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Március 15. jelkép lett, nemcsak
egyetlen tavaszi napnak, hanem az
azt követő másfél esztendő szabadság-küzdelmének szimbóluma.
A magyarság – határon innen és
túl – 1860 óta nemzeti ünnepének
tekinti e napot, függetlenül attól,
hogyan vélekedett erről a mindenkori hatalom.
’48 tavasza a szabadság reményét hozta egész Európába, pedig az önkényuralmat védelmezők
igyekeztek megfélemlíteni az embereket. Csakhogy az igazságot
letagadni, és főleg hazugsággal elleplezni nem lehetett akkor sem,
mint ahogy most sem.
A márciusi ifjak tette nem tűnt,
nem tűnhet el nyomtalanul a magyar szívekből. Március 15. történelmi pillanatában évszázadok
erőfeszítései találkoztak, s kaptak
újabb, s újabb erőre, megmutatva,
mire képes a magyar, ha összefog!
Nem hinném, hogy akad itt közöttünk olyan ember, aki ne tud-

Pálosi László ünnepi beszéde

A második forduló helyezettjei: Matolcsi Alexandra, Molnár Zoltán, Mihály
Melitta, Répási Nóra,Nagy Nikolett, Fejes Miksa

A verseny résztvevői

A lap
tartalmából
Elment a „pesti”
srác /Nekrológ a 7. oldalon

Fotók: Elek Emil

Farsang az iskolában

Itt már az osztályok legjobbjai
versengtek egymással.
A kollégák (Ezen az évfolyamon: Jeszenszky Zoltánné, Molnárné Rajtik Zsuzsanna, Bonyhády
Éva tanítónők.) fontosnak tartják
az ilyen típusú megmérettetéseket
pedagógus és diák szempontjából
egyaránt, hisz így tanítványaik ismereteit rendszeresen össze tudják
hasonlítani kortársaik tudásával, s
a gyerekeknek, szülőknek is vis�szajelzést ad. Évről évre izgatottan
várjuk, hogy kiderüljön, ki lesz az
év legjobb matematikusa a 2. évfolyamon. Immáron két fordulón
vagyunk túl.

Első forduló:
I. Matolcsi Alexandra Béke-telep
II. Mihály Melitta 2. a
III. Répási Nóra 2. a, Fejes Miksa 2. b
Nagy Nikolett 2. a

vannak színei. A mai ünnepé: a piros – fehér – zöld.
Jelképe a Kokárda. Emlékezve
a Bátrakra, kérem Önöket énekeljük el a Himnuszt! Ezután felkérte Balkány Város Polgármesterét
Pálosi Lászlót, mondja el ünnepi
beszédét!

Tavaszköszöntő
kirándulás /6 . old.

Ki lesz a legjobb
matematikus?
ná, hogy mit ünneplünk március
15-én. A szabadságharc lefolyása,
Petőfi, Kossuth, Széchenyi, Görgey – és sorolhatnám nemzetünk
nagyjait – élete, művei ismertek
számunkra, ezért most nem erről
szeretnék elsősorban szólni.
A szabadságharcra és azért életüket, és szabadságukat feláldozókra
emlékezve azt mondom legyünk
mindannyian hősök!
Folytatás a 2. oldalon

/8 . old.

