
Állampolgársági esküt tettek 
a balkányi Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében Balkány Város 
polgármestere, Pálosi László előtt 
2012. augusztus 9. napján Ősz Ka-
talin, Demeter Mária, Szabó Zsolt, 
Kőműves János, Kőműves Éva 
Katalin, gyermekeik Kőműves Or-
solya és Kőműves Viktória, Sza-
bó Ödön, Szabó Ildikó, valamint 
gyermekeik: Szabó Annamária és 
Szabó Melinda.

2012. november 16-án Magyar 

Mihály és felesége Magyar Ro-
zália, Kovács István és felesége 
Kovács Adriana, valamint gyer-
mekük Kovács Brúnó szűk családi 
keretek között esküjük letételével 
szintén magyar állampolgárságot 
szereztek. 

Ezúton is fogadják szeretettel 
gratulációinkat. Jó egészséget és 
sikerekben gazdag életet kívánunk 
az esküt tett magyar állampolgá-
roknak! Isten hozta Önöket Bal-
kányban, Magyarországon!

2012. november 12-én rendha-
gyó énekóra keretében mutatkozott 
be a  Cantemus Gyermekkórus a 
filharmónia koncertsorozat 2. elő-
adásaként a József Attila Művelő-
dési Házban. Az előadás mottója 
„Egyetem, begyetem, tengertánc” 
– Kodály Zoltán 130 éve született.

Az 1975-ben alakult gyermek-
kar a nyíregyházi Kodály Zoltán 
Általános Iskola ma már sokszoros 
nemzetközi versenygyőztes ének-
kara. Rendszeresen turnéznak Eu-
rópa és a világ számos távoli or-

szágában, fesztiválok, versenyek 
és nemzetközi zenei konferenciák 
gyakori résztvevői és vendégei. 
Az énekkar sikereinek titka a Ko-
dály módszerrel oktatott énekta-
nításban gyökerezik. Karnagyuk, 
Szabó Dénes zenepedagógus, aki 
munkájának elismeréseként Liszt, 
Bartók-Pásztory, Magyar Örökség 
és Kossuth-díjat kapott. 

A rendhagyó énekórán a Sza-
bolcs Vezér Oktatási Központ  230 
tanulója vett részt.  

Ladikné Szabó Csilla, zenetanár

2012. december elsejé-
től a szemétszállítást 

a Nyír-Flop Kft helyett az 
Észak-alföldi Környezet-
gazdálkodási Kft. végzi Bal-
kányban – tudtuk meg Pálosi 
Lászlótól, a város polgár-
mesterétől.

A díjtételek nem változnak – 
mondta –, decemberben ugyan-
annyit számláz a Környezetgaz-
dálkodási Kft, mint amennyit a 
Nyír-Flop számlázott. Felhívjuk 
azonban a lakosság figyelmét: fi-
gyeljen oda a díjfizetésre, mert az 
utolsó negyedévből két hónapot a 
régi szolgáltató, egyet, a decem-
bert, az új szolgáltató számlázza 
majd.  

Arra is felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy csak decemberben 
van arra lehetőség, hogy minimális 

térítési díjért 120 literes kukákat 
igényelhetnek az önkormányzattól. 
Ezt csak korlátozott számban tud-
juk teljesíteni. 

Akik át akarnak térni a kisebb, a 
80 literes kukák használatára, azt 
saját pénzükből megvásárolhatják. 
A szemétszállítás díját a kukák 
méretei alapján az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. janu-
árban minden egyes háztartásban 
elvégzi, s ahol változás történik, 
vagyis a 120 literesről a 80 literes-
re térnek át, ott az annak megfelelő  
díjtételt számlázzák.

Kérünk mindenkit mérje fel 
lehetőségeit és ha úgy gondolja, 
igényeljen minimális térítési díjért 
120 literes kukát az önkormány-
zattól, vagy vásároljon 80 literes 
kukát saját pénzéből.  Az igényeket 
az Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatánál  lehet bejelenteni.

Tájékoztatás az Erzsé-
bet-utalványok rendszeres 

gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak részére 
történő osztásáról

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 20/A. § b) pontja 
értelmében a települési önkormány-
zat jegyzője annak a gyermeknek, 
fiatal felnőttnek, akinek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága a tárgyév novem-
ber 1-jén fennáll, a tárgyév novem-
ber hónapjára tekintettel természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában. 

A gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendelet 68. § (8) bekezdé-

se alapján Önkormányzatunk az 
Erzsébet-utalványok jogosultak ré-
szére történő kézbesítését szemé-
lyes átadás útján biztosítja 2012. 
november 27-e és 30-a között, min-
den nap 8.00 órától 12.00 óráig és 
13.00 órától 16.00 óráig a Balkány 
Város Polgármesteri Hivatalában.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy az utalványokért a feltüntetett 
időpontban jelentkezzenek, a torló-
dások és a hosszú várakozási idők 
elkerülése érdekében. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy amennyiben a 
gyermek(ek) rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2012. november 01. napján 
fennállt, azonban értesítő levelet 
nem kaptak, azt legkésőbb 2012. 
december 7. napjáig jelezzék az 
ügyfélszolgálati irodában. További 
információ a 42/561-000, mellék: 
19) telefonszámon kérhető.

Karóczkai Istvánné, jegyző

Iskolánkban hagyományo-
san ebben a tanévben is 

megünnepeltük Benedek 
Elek születésnapját, a ma-
gyar népmese napját.

Programjainkkal elérni igyekez-
tünk, hogy tanulóink népmeséink 
mellett a magyar népi hagyomá-
nyokkal is megismerkedjenek.

A népmese-vetélkedőn osztályok 
csapatai mérték össze tudásukat. Itt 
nem csupán népmesei ismeretre, 
hanem ügyességre, leleményesség-
re is szükség volt. Ahogy minden 
valamirevaló népmesében.

Népi játékaink gazdag tárházá-
ból idén az ugróiskolák öt kü-
lönböző változatát játszhatták. 
Felfedezhették, hogy nem csupán 
nyolcas, de hatos, kilences ugró-
iskolát is játszottak eleink, sőt ug-
ráltak csigavonalban, de még a 
mennyországba is. Az alkotni vá-
gyók népi fonási technikákkal, fa-
kanálbáb-készítéssel, mesefigurák 
festésével foglalkozhattak.Lettek 
is fonott karkötők, boszorkányok, 
királylányok, legények és minden-
féle állatok. 

A rajzpályázatunkra beérkezett 

munkákból a legszebbek a népme-
se napjára kiállításra kerültek, reg-
gel már arra érkeztek tanulóink az 
iskolába, hogy munkáik ott díszle-
nek a folyosón.

A délután talán legnagyobb „att-
rakciója” az iskola falainak népi 
motívumokkal festése, díszítése 
volt. Ebben a munkában csak a 
nagyobbak vehettek részt, közülük 
is azok, akiknek kiállításra került 
rajzuk. Ám kedvet kaptak hozzá 
a tanító nénik és bácsik is, így a 
végeredmény egy igazi közös al-
kotás lett.

A mesemondó versenyen 1-2. 
évfolyamon első helyezést ért el 
Gombola Csenge Adél (2. c, Tu-
rán Zsuzsanna), második lett Jaksi 
Gergő (1. c, Tóth Jánosné). Harma-
dik helyezést ebben a kategóriában 
a zsűri nem osztott ki.

A népmese-vetélkedőt Tündér-
ország csapata: Kovács Bianka, 
Kovács Nikolett, Seres Ferenc, 
Oláh János (4. c, Katona Zoltánné) 
nyerte. Jutalmuk matyó mintával 
díszített, finom torta volt, amelyet 
köszönünk Barnuczné Biró Katalin 
tanárnőnek.

Katona Zoltánné

Balkány területéhez huszonnégy 
tanya tartozik, ezek egy részét  csak 
földúton lehet megközelíteni. Nem 
mindegy tehát, milyen minőségűek 
ezek a földutak.

Az önkormányzat éppen ezért 
pályázatot nyújtott be a tanyás 
térségek külterületi földútjainak 
karbantartására, rendszeres felújí-
tására, vontatott munkagépek, esz-
közök beszerzésére, s a pályázat 

kedvező eredménnyel zárult.  9 
millió 569 ezer 450 forintot költ-
het az önkormányzat az utak ja-
vítására, karbantartására. A pénz 
túlnyomó többségét, 8 millió 612 
ezer 505 forintot támogatásként 
kapja az önkormányzat. 

Kilencszázötvenhétezer forintot 
kell önerőből hozzátenni a földutak 
javítását lehetővé tevő gréder, toló-
lap és tárcsa beszerzéséhez.

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVI. évfolyam 10. szám l 2012. november
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Milliók tanyafejlesztésre

Állampolgársági 
esküt tettek

Rendhagyó énekóra

Új szolgáltató, régi tarifaKészételre, tanszerre

Készülünk a Balkányi Betlehemesre!

Népmeséink ünnepe

A képviselő-testület munkájáról, város 
életéről, az idei fejlesztésekről, a jövő évi 
tervekről,  a Polgármesteri Hivatal mun-
kájáról, a város működéséről, valamint a 
gondokról tájékoztatja a lakosságot köz-
meghallgatáson Pálosi László polgármester 
december 3-án este 6 órától a József Attila 
Művelődési Házban. 

A közmeghallgatáson a polgármester vá-
laszol az ott elhangzó, kérdésekre. 

Közmeghallgatás december 3-án

Hagyományt teremtet-
tek Balkány lakói Jézus 

Krisztus születésének közös 
megünneplésére. 

Az idén december 23-án immár 
hatodszor járja végig a megszo-
kott útvonalat Szűz Mária és Szent 
József, hogy szállást keressen a 
kisdednek. A nagy eseményre ezút-
tal is szeretettel invitálják a város 
lakóit, hogy együtt ünnepeljék a 
Világ Megváltójának érkezését. A 
Balkányi Betlehemes első próbá-
ját november 27-én, kedden  18 
órától tartják. Minden érdeklődőt 
szeretettel  várnak a Szent Miklós 
Szeretetotthonban. 

Képünk illusztráció,  
a tavalyi ünneplésről.

 

 

 
 

 

 

  

Belépőjegy: 
 3000 Ft / felnőtt 
 1000 Ft / gyermek (14 éves korig) 
 100  Ft/ db tombolajegy 

A belépőjegy magában foglalja 
a vacsorát, egy pohár bort és a retro 

hangulatot. 
Megvásárolható az SZMK tagoknál és iskolánk 

titkárságán. 
 

Amennyiben bálunkon nem kíván részt 
venni, de iskolánkat szívesen támogatná, 
ezt TÁMOGATÓJEGY vásárlásával teheti 

meg. 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk! 
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Az augusztus 1-től hatályos új ag-
rárkamarai törvény alapján a 2013. 
február 1-21. között tartandó orszá-
gos kamarai választásokkal MEG-
ALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AG-
RÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMA-
RA. A törvény értelmében a hazai 
mezőgazdasági és élelmiszer-fel-
dolgozó szektor összes szereplője, 
így a gazdasági társaságok mellett 
az őstermelők és az egyéni vállalko-
zók is alanyi jogon tagjaivá válnak 
az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata 
a magyar agrárium megerősítése, 
versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, 
kibővült közfeladatokkal és hasz-
nos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDŐ: 
2012. NOVEMBER 30. 

A törvény előírja, hogy a leen-
dő tagok 2012. november 30-ig 
kötelesek bejelentkezni a nyilván-
tartásba az agrárkamara honlapján 
keresztül (www.agrarkamara.hu), 
és megfizetni az egyszeri 5.000 
Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. 
Eddig már közel 100 ezren teljesí-
tették ezt a kötelezettségüket. 

Amennyiben ön még nem tette 
meg, mielőbb regisztráljon, mert 
a november 30-i határidő a kama-
rai választásokon való részvételre 
nézve jogvesztő! 

REGISZTRÁCIÓ: 
www.AGRARkAMARA.Hu 

MOST MEGÉRI MINÉL 
ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NO-
VEMBER 15-ig regisztrálók in-
gyenesen kézhez kapják az agrár-
kamara új e-mailes szolgáltatását, 
a hetente frissülő KAMARAI PI-
ACFIGYELŐT, amely a növény-
termesztési és állattenyésztési ága-
zatok aktuális piaci híreit, adatait 
gyűjti össze.

SEGÍT A kAMARAI TANÁCS-
ADÓ ÉS A FALuGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van 

szüksége a regisztrációhoz, azt in-
gyenesen igénybe veheti ország-
szerte a 200 kamarai tanácsadó 
irodában (lista: umvp.agrarkamara.

hu) és az országos falugazdász 
hálózatnál is. A KAMARA KÖZ-
PONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 
IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 
06-80/911-078, ill. regisztracio@
agrarkamara.hu. Az Agrárkamara 
ezen felül november hónapban re-
gisztrációs fogadóórákat is szer-
vez a vidéki településeken, ahol 
a kamarai tanácsadó segítségével 
kényelmesen, helyben intézheti el 
regisztrációját. Figyelje a települé-
sekre kihelyezett plakátokat!

Az agrárkamarai tanácsadó 
iroda címe:

4233 Balkány, Kossuth u. 1.
Bellus József 30/334-4768

Rácz Imre megyei átmeneti elnök

PÓNIZÁS. Idén, október 04-én, az Állatok Világnapján a Barackvirág Óvo-
da gyermekei, pónizással ünnepelték meg. Dankó Dominik szülei lovagol-
tatással, hintóztatással kedveskedtek nekünk. Köszönjük Dankóné Major 
Krisztinának és Dankó Andrásnak a kellemes élményeket. Madura LászLóné
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A Balkányi Református Egy-
házközség ez év január-

jától jelentős szerepet vállal 
Balkány Város szociális ellá-
tásából.

A Benedek úti Szociális és Gon-
dozási Központban működő intéz-
mény szakfeladatai közé tartozik: a 
szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás, a támogatószolgálat, 
a tanyagondnoki szolgálat, vala-
mint nappali ellátás keretén belül a 
szenvedélybetegek nappali ellátása 
és az időskorúak nappali ellátása.

Október 1-től az Idősek Klub-
ja megújult, színes programokkal 
várja a régi és leendő klubtagokat.

Az Idősek Klubjában ellátást 
biztosítunk egyrészt a saját ottho-
nukban élő, szociális és mentális 
támogatásra szoruló időskorúak ré-
szére, másrészt azon a 18. életévü-
ket betöltött személyek számára, 
akik egészségügyi állapotuk miatt 
szociális és mentális támogatásra 
szorulnak.

Feladatunk a hiányzó családi 
gondoskodás pótlása, az egyén szo-
ciális helyzetének javítása, inger 
gazdag, kulturált körülmények biz-
tosítása, az egyedüllét és elmagá-
nyosodás megelőzése érdekében.

Intézményünkben komplex gon-
dozási tevékenységet folytatunk, 
mely magában foglalja a fizikai 
és egészségügyi ellátáson túl a lel-
ki gondozást, a társas kapcsola-

tok ápolását, valamint szabadidős 
és kulturális programokat is. Ezek 
megvalósulásához felkészült szak-
emberek, mint terápiás munkatárs, 
mentálhigiénés munkatárs, és szo-
ciális gondozó és ápoló munkatárs 
nyújtanak segítséget a hét minden 

munkanapján, 7.30–16.00-ig. Az 
Idősek Klubjának szolgáltatásai té-
rítésmentesek. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt, akik 
társaságra, valamint értelmes és 
tartalmas időtöltésre vágyik.

Szőke Attila intézményvezető

Ajándék a klub tagjainak az Idősek hónapja alkalmából

IDŐSEK KLUBJA 
2012. NOVEMBER – DECEMBER HAVI PROGRAM

November 26. H. Kézimunka klub horgolási technikák

November 27. K. Advent üzenete előadó: Szikora Celesztina

November 28. Sze. Játszunk együtt kvíz és aktivity

November 29. Cs. Kézműves klub Karácsonyi ajtódíszek készítése

November 30. P. Zenei vetélkedő

December 3. H. Advent üzenete Irodalmi délelőtt

December 4. K. Vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés

December 5. Sze. Csigacsinálás

December 6 Cs. Zenedélelőtt, Karácsonyi műsor énekkari próbája

december 7. P. Kreatív klub Karácsonyi ajándék készítés

December 10. H. Kézimunka klub goblein hímzés technikák

December 11. K. Kártya klub magyar és franciakártyajátékok 

December 12. Sze. Csigacsinálás

December 13. Cs. Filmvetítés,

December 14. P. Könyvtárlátogatás, felolvasás

December 17. H. Teadélután születésnaposok és névnaposok köszöntése

December 18. K. Karácsonyi ünnepség Helyszín: Művelődési Ház

December 19. Sze. Csigacsinálás

December 20. Cs. Régi idők mozija

December 21. P. Kreatív  klub Karácsonyfa díszek készítése

December 24 H. Kézimunka klub horgolási technikák 

December 27. Cs. Egészségnap Vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés

December 28. P. Játszunk együtt kvíz, aktivity

Élménybeszámoló 
Dr. Hegedüs Csaba olimpiai baj-

nok, a Magyar Birkózó Szövetség 
elnöke tart élménybeszámolót a 
londoni olimpiáról és saját olim-
piai tapasztalatairól, élményeiről 
december 13-án 16 órától a József 
Attila Művelődési Házban. A vá-
ros birkózósportjának elismerése 
az országos szövetség elnökének 
balkányi látogatása. Az eseményre 
szeretetettel hívja és várja a balká-
nyi birkózó szakosztály vezetősége 
a sportszerető városlakókat.

Szabolcs Vezér Oktatási Központ
4233 Balkány, Kossuth u. 5. sz.

06-42/561-010 fax: 561-011, 
e-mail: szvok.balkany@gmail.com

KÖSZÖNŐLEVÉL

A Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ tanulói és pedagógu-
sai nevében tisztelettel meg-

köszönjük a
LEGO Manufacturing Kft.

munkatársa,
Liptainé Bodnár Babett

közreműködését
a LEGO pályázat  keretein be-
lül, melynek eredményeként 
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Halottak napján mindannyian 
egy kicsit csendesebbek vagyunk, 
és kevesebb nevetés is hallatszik. 
Szinte kikerülhetetlen, hogy ne 
gondolkozzunk el az idő múlásán 
és az elmúláson. Sokunkban vetőd-
nek fel ekkor olyan kérdések, ame-
lyek évezredek óta foglalkoztatják 
a hívőt és nem hívőt egyaránt.

Mi lesz velünk, ha meghalunk? 
Hová kerülünk? És az elhunyt sze-
retteink most hol vannak? Meg-
halunk és vége? Ennyi volt? Szinte 
ömlenek belőlünk a kérdések.

E napon az emlékezés által köze-
lebb kerülhetünk elhunytjainkhoz. 
Más értelmet kapnak ekkor dol-
gaink, és sokan újra értékelik éle-
tüket. Régen úgy mondták: Élj úgy, 
hogy ha bármelyik percben vége 
szakad életed fonalának, akkor ne 
hagyj magad után haragost… és 
ezt sokan így is gondolták.

Sokunkat foglalkoztat, hogy ha-
gyunk e nyomot magunk után vagy 
nyom nélkül tűnünk el a semmibe? 
Hát nyomot mindannyian hagyunk 
magunk után, csak hát ki ilyet, 
ki olyat. A Mindenszentek és a 
halottak napja a halottakra való 
emlékezésnek az ünnepe. Minden-
szentekkor azokra a szentekre em-
lékezünk, akiket a naptár név sze-
rint nem említ.

Amely hétre esik a halottak nap-
ja, azt a halottak hetének is ne-
vezzük. Erre a napra feldíszítjük a 
megtisztított sírokat és gyertyákat, 
újabban pedig mécseseket gyúj-
tunk. A halottainkra való megemlé-
kezés egyidős a kultúránkkal. Van-
nak vallások, amelyek kifejezetten 
a halottkultuszra épülnek. Ilyen 
például az egyiptomi, ahol a test 
megőrzése, mumifikálása teszi le-
hetővé, hogy a lélek ismét vissza-
költözhessen a testbe. 

A halottak napján a néphit sze-
rint a holtak hazalátogatnak. Ezért 
sok helyen megterítenek nekik. 
Kenyeret, sót, vizet tesznek az asz-
talra. Nyitva hagyják az ajtókat és 
felkapcsolják a lámpákat, hogy a 
hazalátogatók körbe tudjanak néz-
ni. 

Bukovinában a temetőbe is visz-
nek ki ételt és ott elosztogatják. 
Sok családban őrzik azt a szokást, 
hogy aki nem tud kimenni a te-
metőbe az otthon gyújt gyertyát 
halottaiért. 

E nap munkatilalmi nap. Tiltják 
a munkavégzést, mellyel megza-
varhatják az elhunytak nyugalmát. 

Ma már sokféleképpen közelít-
jük meg ezeket az ünnepeket, de 
úgy gondolom üzenete ugyanaz, 
mint régen. Emlékezünk elhunyt 
szeretteinkre és magunkba is né-
zünk. Ez egy tanulási folyamat 

része is, hiszen visszaemlékezve 
felmérhetjük, hogy milyen volt 
kapcsolatunk az elhunyttal, és a 
mai még meglevő kapcsolataink-
ban értékeljük, mi az amit máskép-
pen kell csinálnunk. Így javíthatjuk 
kapcsolatainkat, mely segítségével 
tisztábban, emberhez méltóbban 
tudunk majd élni. 

A régi egyházi temetőink föld-
területeit az egyházak vásárolták, 
vagy a gyülekezeteik tagjaitól kap-
ták ajándékba. 

Temetőink kijelölt helye kevés-
bé termő, sárgahomokos helyen 
lett megállapítva. Akáccal való 
beültetésük 1847-ben határozták 
el. Az akác gondozása a minden 
temető mellé megbízott temetőőr 
feladata lett. 

Az egyházi temetőket többször 
bővítették új vásárolt földterüle-
tekkel. A Kállói úti reformátuste-
mető 1839-ben, a szőlőkert mellet-
ti temető 1865-ben telt be először. 
Ekkor még a katolikus híveknek 
saját temetője nem volt. Együtt te-
metkeztek a reformátusokkal.

A temetőket szépen gondozott, 
rendezett sétányok hálózták be, 
melyeket hatalmas fák árnyékol-
tak. Az ide betérő emberek kellő 
áhítattal közlekedtek. A Kállói úti 
temetőben még arra is odafigyel-
tek, hogy egy gyalogösvényt ala-
kítsanak ki a Kállói és a mai Dam-
janich utca között. Ezzel is védve 
az eddig a temetőn át közlekedő 
emberek zajától a temető csendjét. 

Aki még emlékszik az 1970-es 
80-as évekre az tudja, hogy te-
metőink olyanok voltak, mint egy 
szépen gondozott park. Persze ez 
köszönhető volt nemcsak a sírok-
ban nyugvók hozzátartozóinak, ha-
nem az egyház és a temető kerülő 
gondosságának is. Igaz, felhalmo-
zódott műanyag és üveg szemét 
sem volt még akkor ilyen meny-
nyiségben.

A Vígnyári temető kerülője Sza-
bó Sándor bácsi legendás volt a 
temető közeli utcákban. Pénzbeli 
javadalmát soha nem vette fel az 
egyháztól. Ha szükség volt rá, még 
az éjszakát is kinn töltötte a teme-
tőben, várva az időközönként meg-
jelenő fa tolvajokat. 

Jó lenne, ha ma is olyan tiszte-
letnek örvendenének régi teme-
tőink, mint régen. Hiszen minden 
balkányinak itt, ezekben a teme-
tőkben is vannak hozzátartozóik. 
Az pedig, hogy milyen állapotban 
vannak a temetők, erkölcsi és eti-
kai kérdéseket is felvet.

És attól, hogy a műanyagflakont 
a bozótba dugják és pillanatnyilag 
nem látszik, az attól még ott van.

Molnár Zoltán

Változnak a súlyos moz-
gáskorlátozottakat megil-

lető gépjárműadó-mentesség 
feltételei

A 2012. évi jogszabály módosí-
tások következtében 2013. év janu-
ár 1. napjától adómentességben az 
részesülhet, aki a súlyos mozgás-
korlátozottságát az alábbi módon 
igazolja:

1. Nagykorú személy esetében 
– aki már rendelkezik – a Magyar 
Államkincstár által kiadott fogya-
tékossági támogatásról szóló ha-
tályos hatósági határozattal, amely 
alapján megállapítható, hogy sú-
lyos fogyatékossága mozgásszer-
vi eredetű, illetőleg halmozottan 
fogyatékos és a fogyatékosságok 
közül legalább egy mozgásszervi.  
(a fogyatékosok jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról 1998. 
évi XXVI. Törvény 23.§ (1) bek . 
e) vagy f) pont.)

2. A 18. életévét be nem töl-
tött személy esetében a Magyar 
Államkincstár (Veszprém, Buda-
pest út 4.) által kiadott hatályos 
igazolással, mely bizonyítja, hogy 
a magasabb összegű családi pót-
lékot a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. 
(II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú 
mellékletének L) pontjában meg-
határozott mozgásszervi fogya-
tékossága miatt folyósítják, vagy 
azért, mert a P) pontjában meg-
határozott többszörös és összetett 
betegségben szenved és többszö-
rös és összetett betegségei közül 
legalább az egyik mozgásszervi 
fogyatékosságot okoz.

3.  A 2011. július 1. napját meg-
előzően kiállított ún. „7 pontos 
igazolással”, valamint a 2011. jú-
lius 1. és 2012. március 30. napja 
között kiadott – BNO kód XIII. 
főcsoportjába tartozó vezető diag-
nózisra tekintettel megállapított, 
legalább 40 %-os egészségkároso-
dással rendelkező személy esetén 
kiadott NRSZH szakvéleménnyel 
rendelkező személyek 2013. év-
től nem tekinthetők súlyos moz-
gáskorlátozottnak, így gépjármű-
adó-mentességre sem jogosultak. 

Ahhoz, hogy ezen személyek – 
függetlenül attól, hogy egészségi 
állapotuk évek, esetleg évtizedek 
óta véglegesnek tekinthető – gép-
járműadó mentességben részesül-
jenek, felülvizsgálaton kell részt 
venniük, és súlyos mozgáskorlá-
tozottságukat megállapító (közle-
kedőképességüket minősítő)  új 
igazolást kell beszerezniük. (A „7 
pontos igazolás” 2012. december 
31. napjáig, míg a 2011. július 1. és 

2012. március 30. napja között ki-
állított szakértői véleményt 2012. 
szeptember 15. napjáig lehetett fel-
használni, azaz az adómentesség is 
csak eddig az időpontig biztosítha-
tó részükre.)

 A gépjárműadó mentességre 
való jogosultság megállapításához 
szükséges tartalmú, közlekedő-
képesség minősítése céljából, a 
szakvélemény kiadására irányuló 
eljárást az Okmányirodánál kére-
lem benyújtásával lehet kezdemé-
nyezni. A kérelemhez csatolni kell 
a fellelhető orvosi dokumentumok 
1-1 másolati példányát. 

A szakértői szerv a szakvélemé-
nyét 60 napon belül adja ki.

 Tájékoztatom, hogy a gépjár-
műadó mentességhez szükséges 
tartalmú, közlekedőképességének 
súlyos akadályozottságát iga-
zoló szakértői véleményt a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Regionális Szakigaz-
gatási Szerve (4401 Nyíregyháza, 
Tüzér u. 2-4.) állítja ki, annak tar-
talmát sem az Adóhatóság, sem az 
Okmányiroda nem bírálhatja felül. 

Az a súlyosan mozgáskorláto-
zott személy, aki a felülvizsgálaton 
2013. január 1. napját követően 
vesz részt, annak az adómentesség 
csak az „új” szakértői vélemény 
kiállítását követő hónap 1. napjától 
biztosítható. 

Felhívom az érintettek figyel-
mét a fentiek tudomásul vételére! 
A meglehetősen szoros határidő 
miatt, akinek felülvizsgálat kérése 
szükséges a régi „7 pontos igazo-
lás” másolatát, az orvosi papírok-
kal együtt csatolja a kérelméhez!

Karóczkai Istvánné, jegyző

2012. október 24-én a Mó-
ricz Zsigmond Színházba 

látogattak kisdiákjaink. 

IPR program keretében, a BAL-
KÁNYI „ESÉLY AZ AKÁCLOM-
BOK ALATT” EGYESÜLET tá-
mogatásának is köszönhetően a 
színházbérletet ajándékba kapták 
gyerekeink, amely két előadást 
foglal magában. Az őszi előadásra 
most került sor, amelyre lázasan 
készülődtek a diákok.
A harmadik és negyedik osztályos 
tanulók már sokadik alkalommal 
fordultak meg a színházban, mivel 
Takács János tanító bácsi évek óta 
szervezi a gyerekeink számára a 
színházlátogatást. Jelen alkalom-

mal Hercegek-katonák címmel egy 
mesemozaikot tekinthettek meg a 
résztvevők, melynek rendező-ko-
reográfusa a Kanadát és Finnor-
szágot is megjárt táncos-koreográ-
fus-rendező, Ladányi Andrea volt.
A kis herceg, A diótörő és A rendít-
hetetlen ólomkatona történetét öt-
vöző, újszerű feldolgozáson alapu-
ló mesemozaik rendkívüli élményt 
nyújtott a gyerekeknek.
Játékos fantáziadús formában a 
szeretetről-szerelemről, barátság-
ról, hűségről, önfeláldozásról, fel-
nőtté válásról tanulhattak a gyere-
kek és az élőzenés színdarab kere-
tein belül találkozhattak a kedvenc 
mesehőseikkel is.

Gergely Andrásné

Veszélyek a villanyvezetékek mentén
Az E.ON a fák, bokrok ki-

vágását, gallyazását kéri.

Az E.ON Tiszántúli Áramhá-
lózati Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság felkéri az ellátási 
területén lévő ingatlantulajdono-
sokat, használókat és kezelőket,  
a településeken meglévő kisfe-
szültségű, középfeszültségű,  és 
nagyfeszültségű villamoshálóza-
tok vezetékei mentén  a vezeték 
biztonsági övezetét érintő fák, 
bokrok, magasabb növényzet el-
távolítására, kivágására, gallyazá-
sának elvégzésére.

A villamos hálózatok közelé-
ben lévő növényzet élet- és bal-
esetveszélyt jelent, áramszünete-
ket, feszültségingadozást okozhat, 
amely egyúttal a település lakói 

számára anyagi, vagyoni kárt is 
előidézhet

A biztonsági övezetben csak 
olyan gyümölcs- vagy egyéb fa 
telepíthető, illetve akkor hagyha-
tó meg, ha véglegesen kifejlett 
állapotában fa vagy növényzet 
esetében 100-200 kV névleges 
feszsültség között 3 méternél, 
1-35 kV névleges feszültség kö-
zött  2 méternél, kisfeszültségnél 
1,25 méternél jobban annak leg-
kedvezőtlenebb helyzetében sem 
közelíti meg az áramvezetőt.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
társaságunk minden olyan fát, 
bokrot, növényzetet eltávolíttat 
vezetékeinek biztonsági övezet-
ből, melyek nem felelnek meg a 
rendelet követelményeinek. Ezen 
munkálatok során csak a jogsza-

bályi  előírásokat kell figyelembe 
venni, a kertészeti és esztétikai 
szempontokat nem. 

Kérjük az ingatlantulajdonos – 
ide értve a magánszemélyeket, 
önkormányzatokat, intézménye-
ket, jogi személyeket egyaránt – 
fentiek szerinti tevékeny közre-
működését és együttműködését. 

Jelentkezz MOST a New 
York Nyelviskolában  

INGYENES 90 órás angol, 
német vagy informatika tan-
folyamra!

Ha elmúltál 18 éves, magyar ál-
lampolgár vagy és nem veszel részt 
jelenleg államilag vagy EU forrás-
ból finanszírozott képzésen, akkor 
töltsd ki a regisztrációs lapot.

New York Nyelviskola regisztrációs lap: TAMOP 2.1.2

(Kérjük pontosan kitölteni!)

Név:

Állampolgárság:

Születési dátum:

Születési hely:

Telefonszám:

E-mail cím:

Lakcím:

Melyik városban szeretne tanulni?

Mit szeretne tanulni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Angol,   Német,   Informatika 

A választott nyelvből/informati-
kából véleménye szerint milyen 
szinten van? 
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Kezdő,   Újrakezdő,   Középhaladó,   Haladó

Milyen időpontban szeretne tgan-
folyamra járni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

reggel,   délelőtt,   délután,   este

Milyen heti intenzitással szeretne 
tanulni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

2x2,   1x4,   2x3,   2x4,   3x4,   5x5

Mikor tudná a tanfolyamot legko-
rábban elkezdeni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

2012. december
2013. január
2013. február

Egyéb megjegyzés, kérdés:

http://www.newyork-nyelviskola.hu/ingyenkepzes/regisztracio

A képzés Európai Uniós forrásból (TAMOP 2.1.2) történik, neked az 
indulásnál maximum 4 500 Ft-os (45 év felett, illetve hátrányos helyzetű-
településen lakóknak 1 800 Ft-ot) önrészt kell befizetni, amit a tanfolyam 
sikeres elvégzése után (maximum 9 óra hiányzás!!!) visszatérítünk!

Tanulhatsz nálunk:
–  kezdőtől a középfokú nyelvvizsga (B2) szintig, helyben vizsgázási 

lehetőséggel
– ECDL 4/7 modulos szintig, helyben vizsgázási lehetőséggel,
–  hétköznapokon reggel 7-től este 9-ig, szombatonként reggel 8-tól 

este 8-ig
–  normál (2x2, vagy 1x4), intenzív(2x3,2x4, vagy 3x4), és szuperinten-

zív (3x4, vagy 5x5 tanórás) formában
Ne hagyd ki a lehetőséget!
Tanulj és vizsgázz Magyarország egyik legszínvonalasabb akkreditált
nyelviskolájában térítésmentesen most!!! Hozd magaddal rokonaidat,
barátaidat, ismerőseidet és mi további 10 ingyenes órával jutalmazzuk
fáradozásaidat.

Várja jelentkezésed a New York lelkes csapata!!!
Intézmény akkreditációs l. szám: AL-0051, Nyilvántartási szám: 15-0198-05
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Könyvtári napok keretében 
az iskolai könyvtárba láto-

gató gyerekek apró ajándék-
ban részesültek.

A még olvasni nem tudó első 
osztályosok lehetőséget kaptak 
arra, hogy megismerhessék isko-
lánk könyvtárát. Játékos foglalko-
záson vettek részt, amelyen rajzol-
tak, színeztek, játszottak, s egy in-
teraktív mesejátékban szereplőkké 
váltak. Az eseményeken jelenlevők 
úgynevezett „szeretet szívecské-
vel” távoztak, hogy ne felejtsék el, 
minden kisdiákot szeretettel vár a 
könyvtár és a könyvtáros néni.

A könyvgyűjtés eredményéről a 
Balkányi Beszélő következő szá-
mában tájékoztatjuk Önöket.

Papp Anna iskolai könyvtáros Az állatmese szereplőivel könnyen tudtak azonosulni

A 6 c osztályos fiúk szinte minden nap olvasnak fel vicceket, találós kérdéseket az iskolai könyvtárban. A képen: Mulik 
József, Máté Richárd, Szőllősi Tamás, Vanka Szebasztián és Balogh Tamás

Az első osztályosok még szívesen rajzolnak, színeznek

Lakóhelyem 
ezer arca
A József Attila Művelődési Ház 

és Könyvtár fotópályázatot  
hirdet „LAKÓHELYEM  
1000 ARCA” címmel.

A fotópá-
lyázat célja, 
hogy minél 
többen érez-
zen kedvet 
o t t h o n u n k , 
Balkány fo-
tózásához, és 
hangulatokat, élményeket gyűjtse-
nek a településről.

A szervezők a fotópályázat le-
zárásaként egy nagyszabású ki-
állítással és (későbbiekben) egy 
kiadvánnyal készülnek. A fotópá-
lyázatra minden évszakban lehetet 
nevezni. A négy forduló legjobb 
képeiből kiállítás nyílik majd, és 
akkor díjazzák azokat a pályázókat 
is, akik mind a 4 fordulóban szín-
vonalas képekkel neveztek. 

A fotópályázat 2012 decemberé-
től – 2013 decemberéig tart, négy 
fordulóban minden évszakot vé-
gigkísér.

AZ ELSŐ FORDULÓ – 
TÉL BALKÁNYBAN

2012. december 1. – 
2013. március 1.

A szervezők fotókat várnak a 
Balkányban fellelhető természeti 
és épített értékekről, Balkányra jel-
lemző hangulatokról. A nevezett 
képeknek művészi módon választ 
kell adniuk azokra a kérdések-
re: Miért szeretem Balkányt? Mit 
ajánlanék, mondanék el a nem itt 
lakó ismerőseimnek Balkányról?

Olyan épületek, épületegyüt-
tesek, természeti értékek fotóit 
várjuk, melyek számotokra fonto-
sak, izgalmasak, vagy tetszetősek, 
kreatívak, vagy meghökkentők, 
melyek gazdagabbá tettek látvá-
nyukkal, vagy élhetőbbé tették a 
helyet, ahol megépültek, és ezért 
szeretitek.

A fotópályázaton bárki nevezheti 
fotóit, kizárólag digitális formában 

CD lemezen. 
Technikai paraméterek: jpg vagy tiff 
formátumban, minimális felbontás: 

1200×1600.
Nevezési díj nincs.

Egy pályázó legfeljebb 10 fotót nevez-
het fordulónként.

További információ kérhető:
Városi Könyvtár

Tel.: 42/260-066
http://www.facebook.com/ 

muvelodesi.konyvtarbalkany

2012. október 27-én, immár 
második alkalommal őszi 

családi napot szervezett az 
óvodánk, az IPR program ke-
retében.

Ezt a napot lázas készülődés 
előzte meg: egész óvodánk fel-
díszítve várta a gyerekeket, a szü-
lőket, vendégeket. A várva-várt 
napon a délelőtti programot a Mé-
hecske csoport igen színvonalas 
őszi műsorral indította. Mondóka, 
vers, ének és tánc tarkította mű-
sorukat. Ezt követően a debreceni 
Huncutka Alapítvány zenés mű-
sora következett. A gitárral kísért 
ének jó hangulatot teremtett a né-
zőközönség körében. A műsort kö-
vetően óvodásaink arcfestésen ve-
hettek részt.  Természetesen egész 
délelőtt folyt a vendégeskedés, volt 
friss tea, kávé, őszi gyümölcs és 
sok-sok finom sütemény.

Ez a délelőtt lehetőséget bizto-
sított egy nagyon szép kiállításra 

is, melyet Kigyósi János és Tatai 
Pál csodálatos alkotásaikban gyö-
nyörködhetett mindenki. A zöld-
ségekből készített „szobrok” mint-
anyiunkat lenyűgözött, sőt még 
adományozók is szponzorálták a 
kiállítást.

Ez a vidám délelőtt hamar el-
repült, reméljük minden résztvevő 

jól érezte magát, szeretnénk jövőre 
is ezt a programot megszervezni, 
mely alkalmat biztosít az óvoda és a 
család jó kapcsolatának mélyítésé-
re. Ez úton szeretnénk megköszön-
ni a szülőknek, adományozóknak, 
hogy eljöttek hozzánk, s reméljük 
mindenki jól érezte magát.

Tisztelettel: az óvoda dolgozói

Timár Sándor 
az elnök

A Balkányi Fiatalok Egyesü-
letében előre hozott tisztújítá-
sok voltak az elmúlt hónapban. 
A választás eredményéről és a 
szervezet terveiről kérdeztük 
Timár Sándort, az egyesület 
elnökét. Előszőr is szeretném 
cáfolni azokat a szóbeszédeket 
miszerint egyesületünk meg-
szűnt vagy megszüntetést ter-
vezi. Szervezetünk nem szűnt 
meg és nem is tervezi az elnök-
ség a megszüntetését.

Október 12-én pénteken elő-
re hozott tisztújítást tartottunk, 
melynek során az egyesület 
elnöki tisztségével személye-
met tisztelték meg szavazás 
alkalmával. Ezúton is szeret-
ném megköszönni az egyesü-
let közgyűlésének a bizalmat, 
megtisztelő hogy az elmúlt 3 
év után újra megválasztottak 
a Balkányi Fiatalok Egyesület 
elnökévé. Az előre hozott tiszt-
újító ülésre azért volt szükség, 
mert a volt elnökség tagjai hát-
ráltatták a szervezet működését, 
miattuk több hónapon keresztül 
szervezetünk közgyűlése hatá-
rozatképtelen volt.

 Szervezetünk új elnökséggel 
működik tovább, pártoktól füg-
getlenül, pártszínek nélkül. 

Elmúlt évek alatt sok olyan 
értékes kapcsolatokat sikerült 
kiépítenünk más civil szerve-
zetekkel, amelyek fejlesztik és 
segítik Balkányt, a balkányi fia-
talok érdekeit képviselik, ezt a 
munkát fogjuk folytatni a jö-
vőben is.

Szervezetünket érő sértések, 
vádak, szóbeszédek pedig csak 
abban erősítenek meg hogy jól 
végezzük a dolgainkat. 

Még ebben az évben stabi-
lizálni szeretném szervezetünk 
gazdasági helyzetét, további 
kapcsolatok kiépítését látom 
fontosnak más civil szerveze-
tekkel. Azt kérem a balkányi 
fiataloktól, ismerjék meg szer-
vezetünket, ismerjék meg te-
vékenységeinket, hiszen nekik, 
nektek, értetek dolgozunk.

Közösségi programok kiala-
kítását, közösséget erősítő tevé-
kenységeket szeretnénk behozni 
városunkba, hogy a fiatalok, a 
városban élők ne elforduljanak 
egymástól, ne csak rántsanak 
egyet vállukon, amikor valaki 
szeretne tenni valamit a közös-
ségért, mert sajnos sokszor ezt 
tapasztaljuk.
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akkor díjazzák azokat a pályázókat 
is, akik mind a 4 fordulóban szín-
vonalas képekkel neveztek. 
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és épített értékekről, Balkányra jel-
lemző hangulatokról. A nevezett 
képeknek művészi módon választ 
kell adniuk azokra a kérdések-
re: Miért szeretem Balkányt? Mit 
ajánlanék, mondanék el a nem itt 
lakó ismerőseimnek Balkányról?

Olyan épületek, épületegyüt-
tesek, természeti értékek fotóit 
várjuk, melyek számotokra fonto-
sak, izgalmasak, vagy tetszetősek, 
kreatívak, vagy meghökkentők, 
melyek gazdagabbá tettek látvá-
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Egy pályázó legfeljebb 10 fotót nevez-
het fordulónként.

További információ kérhető:
Városi Könyvtár

Tel.: 42/260-066
http://www.facebook.com/ 

muvelodesi.konyvtarbalkany

2012. október 27-én, immár 
második alkalommal őszi 

családi napot szervezett az 
óvodánk, az IPR program ke-
retében.

Ezt a napot lázas készülődés 
előzte meg: egész óvodánk fel-
díszítve várta a gyerekeket, a szü-
lőket, vendégeket. A várva-várt 
napon a délelőtti programot a Mé-
hecske csoport igen színvonalas 
őszi műsorral indította. Mondóka, 
vers, ének és tánc tarkította mű-
sorukat. Ezt követően a debreceni 
Huncutka Alapítvány zenés mű-
sora következett. A gitárral kísért 
ének jó hangulatot teremtett a né-
zőközönség körében. A műsort kö-
vetően óvodásaink arcfestésen ve-
hettek részt.  Természetesen egész 
délelőtt folyt a vendégeskedés, volt 
friss tea, kávé, őszi gyümölcs és 
sok-sok finom sütemény.

Ez a délelőtt lehetőséget bizto-
sított egy nagyon szép kiállításra 

is, melyet Kigyósi János és Tatai 
Pál csodálatos alkotásaikban gyö-
nyörködhetett mindenki. A zöld-
ségekből készített „szobrok” mint-
anyiunkat lenyűgözött, sőt még 
adományozók is szponzorálták a 
kiállítást.

Ez a vidám délelőtt hamar el-
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család jó kapcsolatának mélyítésé-
re. Ez úton szeretnénk megköszön-
ni a szülőknek, adományozóknak, 
hogy eljöttek hozzánk, s reméljük 
mindenki jól érezte magát.
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Timár Sándor 
az elnök

A Balkányi Fiatalok Egyesü-
letében előre hozott tisztújítá-
sok voltak az elmúlt hónapban. 
A választás eredményéről és a 
szervezet terveiről kérdeztük 
Timár Sándort, az egyesület 
elnökét. Előszőr is szeretném 
cáfolni azokat a szóbeszédeket 
miszerint egyesületünk meg-
szűnt vagy megszüntetést ter-
vezi. Szervezetünk nem szűnt 
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re hozott tisztújítást tartottunk, 
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miattuk több hónapon keresztül 
szervezetünk közgyűlése hatá-
rozatképtelen volt.

 Szervezetünk új elnökséggel 
működik tovább, pártoktól füg-
getlenül, pártszínek nélkül. 

Elmúlt évek alatt sok olyan 
értékes kapcsolatokat sikerült 
kiépítenünk más civil szerve-
zetekkel, amelyek fejlesztik és 
segítik Balkányt, a balkányi fia-
talok érdekeit képviselik, ezt a 
munkát fogjuk folytatni a jö-
vőben is.

Szervezetünket érő sértések, 
vádak, szóbeszédek pedig csak 
abban erősítenek meg hogy jól 
végezzük a dolgainkat. 

Még ebben az évben stabi-
lizálni szeretném szervezetünk 
gazdasági helyzetét, további 
kapcsolatok kiépítését látom 
fontosnak más civil szerveze-
tekkel. Azt kérem a balkányi 
fiataloktól, ismerjék meg szer-
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vékenységeinket, hiszen nekik, 
nektek, értetek dolgozunk.

Közösségi programok kiala-
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kenységeket szeretnénk behozni 
városunkba, hogy a fiatalok, a 
városban élők ne elforduljanak 
egymástól, ne csak rántsanak 
egyet vállukon, amikor valaki 
szeretne tenni valamit a közös-
ségért, mert sajnos sokszor ezt 
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Halottak napján mindannyian 
egy kicsit csendesebbek vagyunk, 
és kevesebb nevetés is hallatszik. 
Szinte kikerülhetetlen, hogy ne 
gondolkozzunk el az idő múlásán 
és az elmúláson. Sokunkban vetőd-
nek fel ekkor olyan kérdések, ame-
lyek évezredek óta foglalkoztatják 
a hívőt és nem hívőt egyaránt.

Mi lesz velünk, ha meghalunk? 
Hová kerülünk? És az elhunyt sze-
retteink most hol vannak? Meg-
halunk és vége? Ennyi volt? Szinte 
ömlenek belőlünk a kérdések.

E napon az emlékezés által köze-
lebb kerülhetünk elhunytjainkhoz. 
Más értelmet kapnak ekkor dol-
gaink, és sokan újra értékelik éle-
tüket. Régen úgy mondták: Élj úgy, 
hogy ha bármelyik percben vége 
szakad életed fonalának, akkor ne 
hagyj magad után haragost… és 
ezt sokan így is gondolták.

Sokunkat foglalkoztat, hogy ha-
gyunk e nyomot magunk után vagy 
nyom nélkül tűnünk el a semmibe? 
Hát nyomot mindannyian hagyunk 
magunk után, csak hát ki ilyet, 
ki olyat. A Mindenszentek és a 
halottak napja a halottakra való 
emlékezésnek az ünnepe. Minden-
szentekkor azokra a szentekre em-
lékezünk, akiket a naptár név sze-
rint nem említ.

Amely hétre esik a halottak nap-
ja, azt a halottak hetének is ne-
vezzük. Erre a napra feldíszítjük a 
megtisztított sírokat és gyertyákat, 
újabban pedig mécseseket gyúj-
tunk. A halottainkra való megemlé-
kezés egyidős a kultúránkkal. Van-
nak vallások, amelyek kifejezetten 
a halottkultuszra épülnek. Ilyen 
például az egyiptomi, ahol a test 
megőrzése, mumifikálása teszi le-
hetővé, hogy a lélek ismét vissza-
költözhessen a testbe. 

A halottak napján a néphit sze-
rint a holtak hazalátogatnak. Ezért 
sok helyen megterítenek nekik. 
Kenyeret, sót, vizet tesznek az asz-
talra. Nyitva hagyják az ajtókat és 
felkapcsolják a lámpákat, hogy a 
hazalátogatók körbe tudjanak néz-
ni. 

Bukovinában a temetőbe is visz-
nek ki ételt és ott elosztogatják. 
Sok családban őrzik azt a szokást, 
hogy aki nem tud kimenni a te-
metőbe az otthon gyújt gyertyát 
halottaiért. 

E nap munkatilalmi nap. Tiltják 
a munkavégzést, mellyel megza-
varhatják az elhunytak nyugalmát. 

Ma már sokféleképpen közelít-
jük meg ezeket az ünnepeket, de 
úgy gondolom üzenete ugyanaz, 
mint régen. Emlékezünk elhunyt 
szeretteinkre és magunkba is né-
zünk. Ez egy tanulási folyamat 

része is, hiszen visszaemlékezve 
felmérhetjük, hogy milyen volt 
kapcsolatunk az elhunyttal, és a 
mai még meglevő kapcsolataink-
ban értékeljük, mi az amit máskép-
pen kell csinálnunk. Így javíthatjuk 
kapcsolatainkat, mely segítségével 
tisztábban, emberhez méltóbban 
tudunk majd élni. 

A régi egyházi temetőink föld-
területeit az egyházak vásárolták, 
vagy a gyülekezeteik tagjaitól kap-
ták ajándékba. 

Temetőink kijelölt helye kevés-
bé termő, sárgahomokos helyen 
lett megállapítva. Akáccal való 
beültetésük 1847-ben határozták 
el. Az akác gondozása a minden 
temető mellé megbízott temetőőr 
feladata lett. 

Az egyházi temetőket többször 
bővítették új vásárolt földterüle-
tekkel. A Kállói úti reformátuste-
mető 1839-ben, a szőlőkert mellet-
ti temető 1865-ben telt be először. 
Ekkor még a katolikus híveknek 
saját temetője nem volt. Együtt te-
metkeztek a reformátusokkal.

A temetőket szépen gondozott, 
rendezett sétányok hálózták be, 
melyeket hatalmas fák árnyékol-
tak. Az ide betérő emberek kellő 
áhítattal közlekedtek. A Kállói úti 
temetőben még arra is odafigyel-
tek, hogy egy gyalogösvényt ala-
kítsanak ki a Kállói és a mai Dam-
janich utca között. Ezzel is védve 
az eddig a temetőn át közlekedő 
emberek zajától a temető csendjét. 

Aki még emlékszik az 1970-es 
80-as évekre az tudja, hogy te-
metőink olyanok voltak, mint egy 
szépen gondozott park. Persze ez 
köszönhető volt nemcsak a sírok-
ban nyugvók hozzátartozóinak, ha-
nem az egyház és a temető kerülő 
gondosságának is. Igaz, felhalmo-
zódott műanyag és üveg szemét 
sem volt még akkor ilyen meny-
nyiségben.

A Vígnyári temető kerülője Sza-
bó Sándor bácsi legendás volt a 
temető közeli utcákban. Pénzbeli 
javadalmát soha nem vette fel az 
egyháztól. Ha szükség volt rá, még 
az éjszakát is kinn töltötte a teme-
tőben, várva az időközönként meg-
jelenő fa tolvajokat. 

Jó lenne, ha ma is olyan tiszte-
letnek örvendenének régi teme-
tőink, mint régen. Hiszen minden 
balkányinak itt, ezekben a teme-
tőkben is vannak hozzátartozóik. 
Az pedig, hogy milyen állapotban 
vannak a temetők, erkölcsi és eti-
kai kérdéseket is felvet.

És attól, hogy a műanyagflakont 
a bozótba dugják és pillanatnyilag 
nem látszik, az attól még ott van.

Molnár Zoltán

Változnak a súlyos moz-
gáskorlátozottakat megil-

lető gépjárműadó-mentesség 
feltételei

A 2012. évi jogszabály módosí-
tások következtében 2013. év janu-
ár 1. napjától adómentességben az 
részesülhet, aki a súlyos mozgás-
korlátozottságát az alábbi módon 
igazolja:

1. Nagykorú személy esetében 
– aki már rendelkezik – a Magyar 
Államkincstár által kiadott fogya-
tékossági támogatásról szóló ha-
tályos hatósági határozattal, amely 
alapján megállapítható, hogy sú-
lyos fogyatékossága mozgásszer-
vi eredetű, illetőleg halmozottan 
fogyatékos és a fogyatékosságok 
közül legalább egy mozgásszervi.  
(a fogyatékosok jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról 1998. 
évi XXVI. Törvény 23.§ (1) bek . 
e) vagy f) pont.)

2. A 18. életévét be nem töl-
tött személy esetében a Magyar 
Államkincstár (Veszprém, Buda-
pest út 4.) által kiadott hatályos 
igazolással, mely bizonyítja, hogy 
a magasabb összegű családi pót-
lékot a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. 
(II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú 
mellékletének L) pontjában meg-
határozott mozgásszervi fogya-
tékossága miatt folyósítják, vagy 
azért, mert a P) pontjában meg-
határozott többszörös és összetett 
betegségben szenved és többszö-
rös és összetett betegségei közül 
legalább az egyik mozgásszervi 
fogyatékosságot okoz.

3.  A 2011. július 1. napját meg-
előzően kiállított ún. „7 pontos 
igazolással”, valamint a 2011. jú-
lius 1. és 2012. március 30. napja 
között kiadott – BNO kód XIII. 
főcsoportjába tartozó vezető diag-
nózisra tekintettel megállapított, 
legalább 40 %-os egészségkároso-
dással rendelkező személy esetén 
kiadott NRSZH szakvéleménnyel 
rendelkező személyek 2013. év-
től nem tekinthetők súlyos moz-
gáskorlátozottnak, így gépjármű-
adó-mentességre sem jogosultak. 

Ahhoz, hogy ezen személyek – 
függetlenül attól, hogy egészségi 
állapotuk évek, esetleg évtizedek 
óta véglegesnek tekinthető – gép-
járműadó mentességben részesül-
jenek, felülvizsgálaton kell részt 
venniük, és súlyos mozgáskorlá-
tozottságukat megállapító (közle-
kedőképességüket minősítő)  új 
igazolást kell beszerezniük. (A „7 
pontos igazolás” 2012. december 
31. napjáig, míg a 2011. július 1. és 

2012. március 30. napja között ki-
állított szakértői véleményt 2012. 
szeptember 15. napjáig lehetett fel-
használni, azaz az adómentesség is 
csak eddig az időpontig biztosítha-
tó részükre.)

 A gépjárműadó mentességre 
való jogosultság megállapításához 
szükséges tartalmú, közlekedő-
képesség minősítése céljából, a 
szakvélemény kiadására irányuló 
eljárást az Okmányirodánál kére-
lem benyújtásával lehet kezdemé-
nyezni. A kérelemhez csatolni kell 
a fellelhető orvosi dokumentumok 
1-1 másolati példányát. 

A szakértői szerv a szakvélemé-
nyét 60 napon belül adja ki.

 Tájékoztatom, hogy a gépjár-
műadó mentességhez szükséges 
tartalmú, közlekedőképességének 
súlyos akadályozottságát iga-
zoló szakértői véleményt a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Regionális Szakigaz-
gatási Szerve (4401 Nyíregyháza, 
Tüzér u. 2-4.) állítja ki, annak tar-
talmát sem az Adóhatóság, sem az 
Okmányiroda nem bírálhatja felül. 

Az a súlyosan mozgáskorláto-
zott személy, aki a felülvizsgálaton 
2013. január 1. napját követően 
vesz részt, annak az adómentesség 
csak az „új” szakértői vélemény 
kiállítását követő hónap 1. napjától 
biztosítható. 

Felhívom az érintettek figyel-
mét a fentiek tudomásul vételére! 
A meglehetősen szoros határidő 
miatt, akinek felülvizsgálat kérése 
szükséges a régi „7 pontos igazo-
lás” másolatát, az orvosi papírok-
kal együtt csatolja a kérelméhez!

Karóczkai Istvánné, jegyző

2012. október 24-én a Mó-
ricz Zsigmond Színházba 

látogattak kisdiákjaink. 

IPR program keretében, a BAL-
KÁNYI „ESÉLY AZ AKÁCLOM-
BOK ALATT” EGYESÜLET tá-
mogatásának is köszönhetően a 
színházbérletet ajándékba kapták 
gyerekeink, amely két előadást 
foglal magában. Az őszi előadásra 
most került sor, amelyre lázasan 
készülődtek a diákok.
A harmadik és negyedik osztályos 
tanulók már sokadik alkalommal 
fordultak meg a színházban, mivel 
Takács János tanító bácsi évek óta 
szervezi a gyerekeink számára a 
színházlátogatást. Jelen alkalom-

mal Hercegek-katonák címmel egy 
mesemozaikot tekinthettek meg a 
résztvevők, melynek rendező-ko-
reográfusa a Kanadát és Finnor-
szágot is megjárt táncos-koreográ-
fus-rendező, Ladányi Andrea volt.
A kis herceg, A diótörő és A rendít-
hetetlen ólomkatona történetét öt-
vöző, újszerű feldolgozáson alapu-
ló mesemozaik rendkívüli élményt 
nyújtott a gyerekeknek.
Játékos fantáziadús formában a 
szeretetről-szerelemről, barátság-
ról, hűségről, önfeláldozásról, fel-
nőtté válásról tanulhattak a gyere-
kek és az élőzenés színdarab kere-
tein belül találkozhattak a kedvenc 
mesehőseikkel is.

Gergely Andrásné

Veszélyek a villanyvezetékek mentén
Az E.ON a fák, bokrok ki-

vágását, gallyazását kéri.

Az E.ON Tiszántúli Áramhá-
lózati Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság felkéri az ellátási 
területén lévő ingatlantulajdono-
sokat, használókat és kezelőket,  
a településeken meglévő kisfe-
szültségű, középfeszültségű,  és 
nagyfeszültségű villamoshálóza-
tok vezetékei mentén  a vezeték 
biztonsági övezetét érintő fák, 
bokrok, magasabb növényzet el-
távolítására, kivágására, gallyazá-
sának elvégzésére.

A villamos hálózatok közelé-
ben lévő növényzet élet- és bal-
esetveszélyt jelent, áramszünete-
ket, feszültségingadozást okozhat, 
amely egyúttal a település lakói 

számára anyagi, vagyoni kárt is 
előidézhet

A biztonsági övezetben csak 
olyan gyümölcs- vagy egyéb fa 
telepíthető, illetve akkor hagyha-
tó meg, ha véglegesen kifejlett 
állapotában fa vagy növényzet 
esetében 100-200 kV névleges 
feszsültség között 3 méternél, 
1-35 kV névleges feszültség kö-
zött  2 méternél, kisfeszültségnél 
1,25 méternél jobban annak leg-
kedvezőtlenebb helyzetében sem 
közelíti meg az áramvezetőt.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
társaságunk minden olyan fát, 
bokrot, növényzetet eltávolíttat 
vezetékeinek biztonsági övezet-
ből, melyek nem felelnek meg a 
rendelet követelményeinek. Ezen 
munkálatok során csak a jogsza-

bályi  előírásokat kell figyelembe 
venni, a kertészeti és esztétikai 
szempontokat nem. 

Kérjük az ingatlantulajdonos – 
ide értve a magánszemélyeket, 
önkormányzatokat, intézménye-
ket, jogi személyeket egyaránt – 
fentiek szerinti tevékeny közre-
működését és együttműködését. 

Jelentkezz MOST a New 
York Nyelviskolában  

INGYENES 90 órás angol, 
német vagy informatika tan-
folyamra!

Ha elmúltál 18 éves, magyar ál-
lampolgár vagy és nem veszel részt 
jelenleg államilag vagy EU forrás-
ból finanszírozott képzésen, akkor 
töltsd ki a regisztrációs lapot.

New York Nyelviskola regisztrációs lap: TAMOP 2.1.2

(Kérjük pontosan kitölteni!)

Név:

Állampolgárság:

Születési dátum:

Születési hely:

Telefonszám:

E-mail cím:

Lakcím:

Melyik városban szeretne tanulni?

Mit szeretne tanulni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Angol,   Német,   Informatika 

A választott nyelvből/informati-
kából véleménye szerint milyen 
szinten van? 
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Kezdő,   Újrakezdő,   Középhaladó,   Haladó

Milyen időpontban szeretne tgan-
folyamra járni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

reggel,   délelőtt,   délután,   este

Milyen heti intenzitással szeretne 
tanulni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

2x2,   1x4,   2x3,   2x4,   3x4,   5x5

Mikor tudná a tanfolyamot legko-
rábban elkezdeni?
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

2012. december
2013. január
2013. február

Egyéb megjegyzés, kérdés:

http://www.newyork-nyelviskola.hu/ingyenkepzes/regisztracio

A képzés Európai Uniós forrásból (TAMOP 2.1.2) történik, neked az 
indulásnál maximum 4 500 Ft-os (45 év felett, illetve hátrányos helyzetű-
településen lakóknak 1 800 Ft-ot) önrészt kell befizetni, amit a tanfolyam 
sikeres elvégzése után (maximum 9 óra hiányzás!!!) visszatérítünk!

Tanulhatsz nálunk:
–  kezdőtől a középfokú nyelvvizsga (B2) szintig, helyben vizsgázási 

lehetőséggel
– ECDL 4/7 modulos szintig, helyben vizsgázási lehetőséggel,
–  hétköznapokon reggel 7-től este 9-ig, szombatonként reggel 8-tól 

este 8-ig
–  normál (2x2, vagy 1x4), intenzív(2x3,2x4, vagy 3x4), és szuperinten-

zív (3x4, vagy 5x5 tanórás) formában
Ne hagyd ki a lehetőséget!
Tanulj és vizsgázz Magyarország egyik legszínvonalasabb akkreditált
nyelviskolájában térítésmentesen most!!! Hozd magaddal rokonaidat,
barátaidat, ismerőseidet és mi további 10 ingyenes órával jutalmazzuk
fáradozásaidat.

Várja jelentkezésed a New York lelkes csapata!!!
Intézmény akkreditációs l. szám: AL-0051, Nyilvántartási szám: 15-0198-05
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Az augusztus 1-től hatályos új ag-
rárkamarai törvény alapján a 2013. 
február 1-21. között tartandó orszá-
gos kamarai választásokkal MEG-
ALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AG-
RÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMA-
RA. A törvény értelmében a hazai 
mezőgazdasági és élelmiszer-fel-
dolgozó szektor összes szereplője, 
így a gazdasági társaságok mellett 
az őstermelők és az egyéni vállalko-
zók is alanyi jogon tagjaivá válnak 
az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata 
a magyar agrárium megerősítése, 
versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, 
kibővült közfeladatokkal és hasz-
nos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDŐ: 
2012. NOVEMBER 30. 

A törvény előírja, hogy a leen-
dő tagok 2012. november 30-ig 
kötelesek bejelentkezni a nyilván-
tartásba az agrárkamara honlapján 
keresztül (www.agrarkamara.hu), 
és megfizetni az egyszeri 5.000 
Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. 
Eddig már közel 100 ezren teljesí-
tették ezt a kötelezettségüket. 

Amennyiben ön még nem tette 
meg, mielőbb regisztráljon, mert 
a november 30-i határidő a kama-
rai választásokon való részvételre 
nézve jogvesztő! 

REGISZTRÁCIÓ: 
www.AGRARkAMARA.Hu 

MOST MEGÉRI MINÉL 
ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NO-
VEMBER 15-ig regisztrálók in-
gyenesen kézhez kapják az agrár-
kamara új e-mailes szolgáltatását, 
a hetente frissülő KAMARAI PI-
ACFIGYELŐT, amely a növény-
termesztési és állattenyésztési ága-
zatok aktuális piaci híreit, adatait 
gyűjti össze.

SEGÍT A kAMARAI TANÁCS-
ADÓ ÉS A FALuGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van 

szüksége a regisztrációhoz, azt in-
gyenesen igénybe veheti ország-
szerte a 200 kamarai tanácsadó 
irodában (lista: umvp.agrarkamara.

hu) és az országos falugazdász 
hálózatnál is. A KAMARA KÖZ-
PONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 
IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 
06-80/911-078, ill. regisztracio@
agrarkamara.hu. Az Agrárkamara 
ezen felül november hónapban re-
gisztrációs fogadóórákat is szer-
vez a vidéki településeken, ahol 
a kamarai tanácsadó segítségével 
kényelmesen, helyben intézheti el 
regisztrációját. Figyelje a települé-
sekre kihelyezett plakátokat!

Az agrárkamarai tanácsadó 
iroda címe:

4233 Balkány, Kossuth u. 1.
Bellus József 30/334-4768

Rácz Imre megyei átmeneti elnök

PÓNIZÁS. Idén, október 04-én, az Állatok Világnapján a Barackvirág Óvo-
da gyermekei, pónizással ünnepelték meg. Dankó Dominik szülei lovagol-
tatással, hintóztatással kedveskedtek nekünk. Köszönjük Dankóné Major 
Krisztinának és Dankó Andrásnak a kellemes élményeket. Madura LászLóné
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A Balkányi Református Egy-
házközség ez év január-

jától jelentős szerepet vállal 
Balkány Város szociális ellá-
tásából.

A Benedek úti Szociális és Gon-
dozási Központban működő intéz-
mény szakfeladatai közé tartozik: a 
szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás, a támogatószolgálat, 
a tanyagondnoki szolgálat, vala-
mint nappali ellátás keretén belül a 
szenvedélybetegek nappali ellátása 
és az időskorúak nappali ellátása.

Október 1-től az Idősek Klub-
ja megújult, színes programokkal 
várja a régi és leendő klubtagokat.

Az Idősek Klubjában ellátást 
biztosítunk egyrészt a saját ottho-
nukban élő, szociális és mentális 
támogatásra szoruló időskorúak ré-
szére, másrészt azon a 18. életévü-
ket betöltött személyek számára, 
akik egészségügyi állapotuk miatt 
szociális és mentális támogatásra 
szorulnak.

Feladatunk a hiányzó családi 
gondoskodás pótlása, az egyén szo-
ciális helyzetének javítása, inger 
gazdag, kulturált körülmények biz-
tosítása, az egyedüllét és elmagá-
nyosodás megelőzése érdekében.

Intézményünkben komplex gon-
dozási tevékenységet folytatunk, 
mely magában foglalja a fizikai 
és egészségügyi ellátáson túl a lel-
ki gondozást, a társas kapcsola-

tok ápolását, valamint szabadidős 
és kulturális programokat is. Ezek 
megvalósulásához felkészült szak-
emberek, mint terápiás munkatárs, 
mentálhigiénés munkatárs, és szo-
ciális gondozó és ápoló munkatárs 
nyújtanak segítséget a hét minden 

munkanapján, 7.30–16.00-ig. Az 
Idősek Klubjának szolgáltatásai té-
rítésmentesek. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt, akik 
társaságra, valamint értelmes és 
tartalmas időtöltésre vágyik.

Szőke Attila intézményvezető

Ajándék a klub tagjainak az Idősek hónapja alkalmából

IDŐSEK KLUBJA 
2012. NOVEMBER – DECEMBER HAVI PROGRAM

November 26. H. Kézimunka klub horgolási technikák

November 27. K. Advent üzenete előadó: Szikora Celesztina

November 28. Sze. Játszunk együtt kvíz és aktivity

November 29. Cs. Kézműves klub Karácsonyi ajtódíszek készítése

November 30. P. Zenei vetélkedő

December 3. H. Advent üzenete Irodalmi délelőtt

December 4. K. Vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés

December 5. Sze. Csigacsinálás

December 6 Cs. Zenedélelőtt, Karácsonyi műsor énekkari próbája

december 7. P. Kreatív klub Karácsonyi ajándék készítés

December 10. H. Kézimunka klub goblein hímzés technikák

December 11. K. Kártya klub magyar és franciakártyajátékok 

December 12. Sze. Csigacsinálás

December 13. Cs. Filmvetítés,

December 14. P. Könyvtárlátogatás, felolvasás

December 17. H. Teadélután születésnaposok és névnaposok köszöntése

December 18. K. Karácsonyi ünnepség Helyszín: Művelődési Ház

December 19. Sze. Csigacsinálás

December 20. Cs. Régi idők mozija

December 21. P. Kreatív  klub Karácsonyfa díszek készítése

December 24 H. Kézimunka klub horgolási technikák 

December 27. Cs. Egészségnap Vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés

December 28. P. Játszunk együtt kvíz, aktivity

Élménybeszámoló 
Dr. Hegedüs Csaba olimpiai baj-

nok, a Magyar Birkózó Szövetség 
elnöke tart élménybeszámolót a 
londoni olimpiáról és saját olim-
piai tapasztalatairól, élményeiről 
december 13-án 16 órától a József 
Attila Művelődési Házban. A vá-
ros birkózósportjának elismerése 
az országos szövetség elnökének 
balkányi látogatása. Az eseményre 
szeretetettel hívja és várja a balká-
nyi birkózó szakosztály vezetősége 
a sportszerető városlakókat.

Szabolcs Vezér Oktatási Központ
4233 Balkány, Kossuth u. 5. sz.

06-42/561-010 fax: 561-011, 
e-mail: szvok.balkany@gmail.com

KÖSZÖNŐLEVÉL

A Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ tanulói és pedagógu-
sai nevében tisztelettel meg-

köszönjük a
LEGO Manufacturing Kft.

munkatársa,
Liptainé Bodnár Babett

közreműködését
a LEGO pályázat  keretein be-
lül, melynek eredményeként 
a LEGO Manufacturing Kft. 

400 000 Ft értékben hozzájárult 
gyermekeink oktatását segítő 
fejlesztő eszközök gyarapítá-

sához.

Balkány, 2012. október 25.

Köszönettel a tanulók és a  
pedagógusok nevében:

Szabó Gusztáv
igazgató

Szabolcs Vezér Oktatási Központ
4233 Balkány, Kossuth u. 5. sz.

06-42/561-010 fax: 561-011, 
e-mail: szvok.balkany@gmail.com

KÖSZÖNŐLEVÉL

A Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ tanulói és pedagógu-
sai nevében tisztelettel meg-

köszönjük a
LEGO Manufacturing Kft.

TÁMOGATÁSÁT,

mellyel 400 000 Ft értékben 
hozzájárultak gyermekeink 

oktatását segítő fejlesztő eszkö-
zök gyarapításához.

Balkány, 2012. október 25.
Köszönettel a tanulók és a  

pedagógusok nevében:
Szabó Gusztáv

igazgató



Állampolgársági esküt tettek 
a balkányi Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében Balkány Város 
polgármestere, Pálosi László előtt 
2012. augusztus 9. napján Ősz Ka-
talin, Demeter Mária, Szabó Zsolt, 
Kőműves János, Kőműves Éva 
Katalin, gyermekeik Kőműves Or-
solya és Kőműves Viktória, Sza-
bó Ödön, Szabó Ildikó, valamint 
gyermekeik: Szabó Annamária és 
Szabó Melinda.

2012. november 16-án Magyar 

Mihály és felesége Magyar Ro-
zália, Kovács István és felesége 
Kovács Adriana, valamint gyer-
mekük Kovács Brúnó szűk családi 
keretek között esküjük letételével 
szintén magyar állampolgárságot 
szereztek. 

Ezúton is fogadják szeretettel 
gratulációinkat. Jó egészséget és 
sikerekben gazdag életet kívánunk 
az esküt tett magyar állampolgá-
roknak! Isten hozta Önöket Bal-
kányban, Magyarországon!

2012. november 12-én rendha-
gyó énekóra keretében mutatkozott 
be a  Cantemus Gyermekkórus a 
filharmónia koncertsorozat 2. elő-
adásaként a József Attila Művelő-
dési Házban. Az előadás mottója 
„Egyetem, begyetem, tengertánc” 
– Kodály Zoltán 130 éve született.

Az 1975-ben alakult gyermek-
kar a nyíregyházi Kodály Zoltán 
Általános Iskola ma már sokszoros 
nemzetközi versenygyőztes ének-
kara. Rendszeresen turnéznak Eu-
rópa és a világ számos távoli or-

szágában, fesztiválok, versenyek 
és nemzetközi zenei konferenciák 
gyakori résztvevői és vendégei. 
Az énekkar sikereinek titka a Ko-
dály módszerrel oktatott énekta-
nításban gyökerezik. Karnagyuk, 
Szabó Dénes zenepedagógus, aki 
munkájának elismeréseként Liszt, 
Bartók-Pásztory, Magyar Örökség 
és Kossuth-díjat kapott. 

A rendhagyó énekórán a Sza-
bolcs Vezér Oktatási Központ  230 
tanulója vett részt.  

Ladikné Szabó Csilla, zenetanár

2012. december elsejé-
től a szemétszállítást 

a Nyír-Flop Kft helyett az 
Észak-alföldi Környezet-
gazdálkodási Kft. végzi Bal-
kányban – tudtuk meg Pálosi 
Lászlótól, a város polgár-
mesterétől.

A díjtételek nem változnak – 
mondta –, decemberben ugyan-
annyit számláz a Környezetgaz-
dálkodási Kft, mint amennyit a 
Nyír-Flop számlázott. Felhívjuk 
azonban a lakosság figyelmét: fi-
gyeljen oda a díjfizetésre, mert az 
utolsó negyedévből két hónapot a 
régi szolgáltató, egyet, a decem-
bert, az új szolgáltató számlázza 
majd.  

Arra is felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy csak decemberben 
van arra lehetőség, hogy minimális 

térítési díjért 120 literes kukákat 
igényelhetnek az önkormányzattól. 
Ezt csak korlátozott számban tud-
juk teljesíteni. 

Akik át akarnak térni a kisebb, a 
80 literes kukák használatára, azt 
saját pénzükből megvásárolhatják. 
A szemétszállítás díját a kukák 
méretei alapján az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. janu-
árban minden egyes háztartásban 
elvégzi, s ahol változás történik, 
vagyis a 120 literesről a 80 literes-
re térnek át, ott az annak megfelelő  
díjtételt számlázzák.

Kérünk mindenkit mérje fel 
lehetőségeit és ha úgy gondolja, 
igényeljen minimális térítési díjért 
120 literes kukát az önkormány-
zattól, vagy vásároljon 80 literes 
kukát saját pénzéből.  Az igényeket 
az Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatánál  lehet bejelenteni.

Tájékoztatás az Erzsé-
bet-utalványok rendszeres 

gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak részére 
történő osztásáról

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 20/A. § b) pontja 
értelmében a települési önkormány-
zat jegyzője annak a gyermeknek, 
fiatal felnőttnek, akinek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága a tárgyév novem-
ber 1-jén fennáll, a tárgyév novem-
ber hónapjára tekintettel természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában. 

A gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendelet 68. § (8) bekezdé-

se alapján Önkormányzatunk az 
Erzsébet-utalványok jogosultak ré-
szére történő kézbesítését szemé-
lyes átadás útján biztosítja 2012. 
november 27-e és 30-a között, min-
den nap 8.00 órától 12.00 óráig és 
13.00 órától 16.00 óráig a Balkány 
Város Polgármesteri Hivatalában.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy az utalványokért a feltüntetett 
időpontban jelentkezzenek, a torló-
dások és a hosszú várakozási idők 
elkerülése érdekében. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy amennyiben a 
gyermek(ek) rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2012. november 01. napján 
fennállt, azonban értesítő levelet 
nem kaptak, azt legkésőbb 2012. 
december 7. napjáig jelezzék az 
ügyfélszolgálati irodában. További 
információ a 42/561-000, mellék: 
19) telefonszámon kérhető.

Karóczkai Istvánné, jegyző

Iskolánkban hagyományo-
san ebben a tanévben is 

megünnepeltük Benedek 
Elek születésnapját, a ma-
gyar népmese napját.

Programjainkkal elérni igyekez-
tünk, hogy tanulóink népmeséink 
mellett a magyar népi hagyomá-
nyokkal is megismerkedjenek.

A népmese-vetélkedőn osztályok 
csapatai mérték össze tudásukat. Itt 
nem csupán népmesei ismeretre, 
hanem ügyességre, leleményesség-
re is szükség volt. Ahogy minden 
valamirevaló népmesében.

Népi játékaink gazdag tárházá-
ból idén az ugróiskolák öt kü-
lönböző változatát játszhatták. 
Felfedezhették, hogy nem csupán 
nyolcas, de hatos, kilences ugró-
iskolát is játszottak eleink, sőt ug-
ráltak csigavonalban, de még a 
mennyországba is. Az alkotni vá-
gyók népi fonási technikákkal, fa-
kanálbáb-készítéssel, mesefigurák 
festésével foglalkozhattak.Lettek 
is fonott karkötők, boszorkányok, 
királylányok, legények és minden-
féle állatok. 

A rajzpályázatunkra beérkezett 

munkákból a legszebbek a népme-
se napjára kiállításra kerültek, reg-
gel már arra érkeztek tanulóink az 
iskolába, hogy munkáik ott díszle-
nek a folyosón.

A délután talán legnagyobb „att-
rakciója” az iskola falainak népi 
motívumokkal festése, díszítése 
volt. Ebben a munkában csak a 
nagyobbak vehettek részt, közülük 
is azok, akiknek kiállításra került 
rajzuk. Ám kedvet kaptak hozzá 
a tanító nénik és bácsik is, így a 
végeredmény egy igazi közös al-
kotás lett.

A mesemondó versenyen 1-2. 
évfolyamon első helyezést ért el 
Gombola Csenge Adél (2. c, Tu-
rán Zsuzsanna), második lett Jaksi 
Gergő (1. c, Tóth Jánosné). Harma-
dik helyezést ebben a kategóriában 
a zsűri nem osztott ki.

A népmese-vetélkedőt Tündér-
ország csapata: Kovács Bianka, 
Kovács Nikolett, Seres Ferenc, 
Oláh János (4. c, Katona Zoltánné) 
nyerte. Jutalmuk matyó mintával 
díszített, finom torta volt, amelyet 
köszönünk Barnuczné Biró Katalin 
tanárnőnek.

Katona Zoltánné

Balkány területéhez huszonnégy 
tanya tartozik, ezek egy részét  csak 
földúton lehet megközelíteni. Nem 
mindegy tehát, milyen minőségűek 
ezek a földutak.

Az önkormányzat éppen ezért 
pályázatot nyújtott be a tanyás 
térségek külterületi földútjainak 
karbantartására, rendszeres felújí-
tására, vontatott munkagépek, esz-
közök beszerzésére, s a pályázat 

kedvező eredménnyel zárult.  9 
millió 569 ezer 450 forintot költ-
het az önkormányzat az utak ja-
vítására, karbantartására. A pénz 
túlnyomó többségét, 8 millió 612 
ezer 505 forintot támogatásként 
kapja az önkormányzat. 

Kilencszázötvenhétezer forintot 
kell önerőből hozzátenni a földutak 
javítását lehetővé tevő gréder, toló-
lap és tárcsa beszerzéséhez.

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVI. évfolyam 10. szám l 2012. november

8 Balkányi
Beszélő 2012. november

Milliók tanyafejlesztésre

Állampolgársági 
esküt tettek

Rendhagyó énekóra

Új szolgáltató, régi tarifaKészételre, tanszerre

Készülünk a Balkányi Betlehemesre!

Népmeséink ünnepe

A képviselő-testület munkájáról, város 
életéről, az idei fejlesztésekről, a jövő évi 
tervekről,  a Polgármesteri Hivatal mun-
kájáról, a város működéséről, valamint a 
gondokról tájékoztatja a lakosságot köz-
meghallgatáson Pálosi László polgármester 
december 3-án este 6 órától a József Attila 
Művelődési Házban. 

A közmeghallgatáson a polgármester vá-
laszol az ott elhangzó, kérdésekre. 

Közmeghallgatás december 3-án

Hagyományt teremtet-
tek Balkány lakói Jézus 

Krisztus születésének közös 
megünneplésére. 

Az idén december 23-án immár 
hatodszor járja végig a megszo-
kott útvonalat Szűz Mária és Szent 
József, hogy szállást keressen a 
kisdednek. A nagy eseményre ezút-
tal is szeretettel invitálják a város 
lakóit, hogy együtt ünnepeljék a 
Világ Megváltójának érkezését. A 
Balkányi Betlehemes első próbá-
ját november 27-én, kedden  18 
órától tartják. Minden érdeklődőt 
szeretettel  várnak a Szent Miklós 
Szeretetotthonban. 

Képünk illusztráció,  
a tavalyi ünneplésről.

 

 

 
 

 

 

  

Belépőjegy: 
 3000 Ft / felnőtt 
 1000 Ft / gyermek (14 éves korig) 
 100  Ft/ db tombolajegy 

A belépőjegy magában foglalja 
a vacsorát, egy pohár bort és a retro 

hangulatot. 
Megvásárolható az SZMK tagoknál és iskolánk 

titkárságán. 
 

Amennyiben bálunkon nem kíván részt 
venni, de iskolánkat szívesen támogatná, 
ezt TÁMOGATÓJEGY vásárlásával teheti 

meg. 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk! 
 

  


