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A zene világnapján
„A gyerekek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb,
annál inkább kívánja mellé a mozgást...
A zene és a testmozgás szerves kapcsolata: énekes játék a szabad ég
alatt, ősi idők óta a gyermek életének legfőbb öröme.”
Kodály Zoltán
A zene megszerettetése és a ze- Októberben a zene világnapján
nei műveltség megalapozása már hallgattunk és énekeltünk gyerekaz óvodáskorban fontos feladatunk. dalokat, az óvó nénik , dajka nénik
Mindennaposak csoportjainkban kánont énekeltek a gyerekeknek,
az élményt nyújtó ének-zenei tevé- majd a vidám programot közös
kenységek, a dallam, ritmus, moz- néptánccal zártuk.
gás szépségének felfedezése, az
A közösen átélt élményekkel toegyütt éneklés és mozgás örömé- vább gazdagítottuk gyermekeink
nek átélése. Óvodánkban mazso- életét.
Bodogán Lászlóné óvodapedagógus
rett és néptánc csoport is működik.

A Magyar
Birkózósport
Érdemrend
bronz
fokozatával
tüntette ki a
Magyar Birkózó
Szövetség Pálosi
László polgármestert, a
kitüntetést
a városnapon
adták át.

balkányi és bökönyi kö-

érmet is szerzett az olasz
viadalon.

A Bököny DSE és a Balkány
SE közös csapattal vett részt azon
az utánpótlás nemzetközi birkózó
viadalon, amelynek Olaszország,
pontosabban Bergamo-Mozzanica
városa adott otthont. Az esemény
különlegességét fokozta, hogy az
európai reménységek mellett szenegáli és kubai tehetségek is indultak.
A gyermek korcsoportban a bökönyi Felföldi Szabolcs (29 kg), a
diák I. korcsoportban a balkányi
Pásztor Richárd (32 kg), illetve a
serdülők között Kiss Gergő (Bö-

köny, 66 kg) aranyérmet szerzett.
Diák II. korcsoportban Gilányi
Alex (Balkány, 28 kg) a második,
diák I. korcsoportban Gura Zsombor (Balkány, 68 kg) a harmadik
helyen zárt. A serdülők mezőnyében Lovas János (Bököny, 42 kg) a
dobogó második, míg Barna Csaba
(Bököny, 75 kg), a pódium harmadik fokára állhatott fel.
A csapatversenyben a közös küldöttség hatodik helyezést ért el.
Nem mellékesen Pásztor Richárdot
választották a verseny ifjú gladiátorának. A rettenthetetlen Kiss
Gergő nyerte az egyik legnépesebb
súlycsoport küzdelmeit, még-pedig
úgy, hogy az ellenfelek pontot sem
tudtak rajta csinálni.

Az idősek világnapja
Hagyományteremtő szándékkal a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda dolgozói és gyermekközössége, az IDŐSEK VILÁGNAPJÁN meghívta városunk
nyugdíjas énekkarát.
Pásztor Lászlóné óvodavezető
és Réti Béla bácsi köszöntője után
az énekkar gyönyörű dalokkal
varázsolta el a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, néha egy-egy
könnyet csalva szemünkbe. Ezen
a hangulatos délelőttön a gyerekek is kis műsorral, énekkel,

körjátékok játszásával közös barkácsolással tették felejthetetlenné
a vendégeink napját. Amíg a csuhéból készült ékszerek készültek,
az énekkar néhány hölgy tagja
káposztás lángost készítettek a
kemencében. A nap zárásaként
üstben készült gulyás levessel és
kemencében sült bejglivel vendégeltük meg meghívott vendégeinket, ők pedig egy nagyon szép
dalcsokorral búcsúztak el tőlünk.
Programunkat megtisztelte
Jaczkó Sándor esperes úr is.

A kereszt felmagasztalása

A balkányi és bökönyi különítmény tagjai dicsőséget szereztek Olaszországban

Szabad hazát, törvényes
rendet álmodtak nekünk
’56-os elődeinkre, a forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk október 23-án

Adalomra és szabadság-

z ’56 évvel ezelőtti forra-

harcra emlékeztek Balkány
lakói október 23-án délelőtt
a József Attila Művelődési
Házban. Papp Anna köszöntötte az emlékünnepség
résztvevőit, s bejelentette:
Pálosi László polgármester
köszönti a megjelenteket.

Pásztor, a gladiátor
Azös csapat három arany-
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Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Szeptember 14-én délelőtt ismét ellátogattunk a görög katolikus
templomba, ahol a Szent kereszt
ünnepére került sor. Ezen az ünnepen két történelmi eseményre is
emlékezünk, egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt
visszaszerzésére.
A Szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A
róla szóló legenda szerint a Golgota hegyén talált maradványokat
egy beteghez érintették, és ami-

kor Krisztus keresztjének darabját
nyújtották neki, meggyógyult. Az
ereklyét, melyet később elraboltak a perzsák Herakleiosz császár
628-ban szerezte vissza és vitte
őrzési helyére mezítláb szegényes
ruhában a saját vállán.
A liturgia után Jaczkó Sándor
esperes úr kérdéseket tett fel a
gyerekeknek Jézusról, jó cselekedeteiről, keresztre feszítéséről az
őt megalázó gonoszokról. A gyerekek lelkesen ügyesen válaszoltak a
kérdésekre.

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit,
aki eljött ma
délelőtt, hogy
együtt ünnepeljünk. Jó látni,
hogy vannak még emberek, akiknek
fontos az ünnep, még akkor is, ha
ilyen korai órában tartjuk. A mai
napnak nem én leszek az ünnepi
szónoka, azonban engedjék meg,
hogy néhány gondolatomat megosszam Önökkel.
Tisztelt egybegyűltek! Bátran
mondhatjuk, hogy 1956 a magyar
történelem legfényesebb csillaga.
Hajtsunk fejet és sohase feledkezzünk meg azokról a hőseinkről, akik
sokat tettek a mi szebb és jobb világunkért. Akik tetteikkel mindennapjaink tartóköveivé váltak, amelyekre
a mát és a holnapot megalapozhatjuk. A hősök nem a híradásokban,

hanem az emlékezetünkben és a szívünkben élnek tovább. Soha nem feledjük településünk hőseit sem, bár
fájdalom, hogy az utolsó balkányi
„pesti srác” nem lehet itt közöttünk.
Tisztelt emlékezők! 1956 októbere az összefogásról, a szabadság
kivívásáról szól. 1956 novembere és
az azt követő hónapok és évek a menekülésről, vagy az országban maradásról szóltak. Sokan félve a megtorlástól, elhagyták Magyarországot.
Azonban sokkal többen voltak azok
a hétköznapi hősök, akik vállalva a
bebörtönzést, a kirekesztést, itt maradtak. Ők úgy gondolták, hogy itt
van rájuk szükség.
Kedves barátaink!
Sokszor fordul elő életünk során,
hogy válaszút elé érünk. Megyünk,
vagy maradunk. Az itt jelenlévők
közül is biztosan sokan hallottak
róla, hogy engem is válaszút elé állítottak több hónappal ezelőtt. Hosszú

vívódás, sok-sok beszélgetés után
eldöntöttem: maradok Balkányban.
Bár csábított az új feladat, az új kihívás, úgy gondoltam, nem hagyhatom
cserben azokat az embereket, akik
megbíztak, akik megbíznak bennem.
Így most már a végleges döntést közölhetem Önökkel: nem vállalom a
járási vezetői megbízatást, és tovább
folytatom Balkány város polgármestereként, végzem, azt a munkát, amivel Önök megbíztak.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ezután Papp Anna lépett a mikrofon elé, s bejelentette: az ünnepi
műsor összeállításában a magyar líra
és a zene eszközeivel hajtunk fejet
az 56 évvel ezelőtt zajló forradalom és a szabadságharc eseményei
előtt. Versek és énekek segítségével
elevenítjük fel őseink bátorságát.
Megemlékezésünket a Credo pedagógus kórus tagjainak, a Szabolcs
Vezér Oktatás Központ zeneiskolás
növendékeinek, valamint a hetedik
és nyolcadik osztályos tanulóinak
közös műsoraként láthatják.
A rendkívül színvonalas műsort
követően lépett a mikrofon elé Molnár Zoltán, s mondta el ünnepi megemlékezését.
Tisztet Hölgyeim! Tisztelt Uraim!
Balkányi Polgárok!
Ma, 1956. október 23.- át ünnepeljük, és velünk emlékezik a világ
magyarsága is. Emlékezünk és emlékeztetünk. Emlékeztetjük hazánkat, Európát, a világot.
Ezen a napon nem csak 1956.
október 23.-ára kell emlékeznünk,
hanem kőbe kell vésnünk a mártí-

rok neveit is. Tisztelegjünk előttük
és állítsuk őket példának gyermekeink elé, mert ők példát mutattak
nekünk hitből, magyarságból, hazaszeretetből.
Emlékeznünk
kell, és nem elfelejteni a bűnösöket sem.
Látnia kell mindenkinek, hogy
hazánk nem egy
következmény
nélküli ország, és a tetteiért itt mindenkinek felelnie kell. Ma együtt
emlékezünk a szabadságharcosokra,
a balkányi hősökre, a diktatúra áldozataira.
56 éve, Magyarország neve egyet
jelentett a szabadsággal, a hősiességgel.
Egy nemzet mondta végre, hogy
elég volt! És a félelemben, megaláztatásban élő nép fellázadt az elnyomó hatalom ellen. A padlássöprés, a
kulákperek és a kitelepítések réme
ott lebegett minden család feje felett.
Akinek volt magántulajdona, azt automatikusan a rendszer ellenségének
tekintették.
Lábbal tiporták a nemzeti jelképeinket. A szentkoronás címerünket
a rákosi címer váltotta fel. Nemzeti
színeink mellett megjelent a vörös
lepel és a vörös
csillag. Üldözték az egyházat és
szolgai módon másolták a szovjet
mintát. A tervgazdálkodásunkat a
valóságtól elrugaszkodott számok és
tervek jellemezték.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Mindezek ellenére még mindig
sokan sokféleképpen értékeljük
1956-ot és persze a megtorló Kádár
rendszert is. Sajnos emlékezetünk
szelektív, és sokszor szubjektivitásunk irányít bennünket. Így beszélhetnek még sokan iskolai emlékeikre hivatkozva ellenforradalomról, és így emlékezhetnek sokan a
puhadiktatúra időszakából is csak
a jóra. Elfelejtve, vagy egyáltalán
nem is tudva a felhatalmazott adósságokról. Pedig a Kádár rendszer
gazdasági következményeit mind
a mai napig nyögjük. Szép lassan
éltük fel jövőnket. A Hitel egy régebbi számában olvashatjuk, hogy
csak az 1970-es években a Kádár
kormány 2 milliárd amerikai dollár
kölcsönt vett fel, aminek kamataiba 2009- ig több, mint 200 milliárd
amerikai dollárt fizettünk már vis�sza. És hol a vége? Ki tudja? Pedig
ez a felvett kölcsönöknek csak az
egy tizede volt.
Emlékezzünk. Emlékezzünk és
pörgessük kicsit vissza az idő kerekét!
Mi is történt 1956. október
23.-án, azon a napsütéses keddi
napon?
A nép szabad független hazát,
demokratikus törvényes rendet követelt. De ennyi elég volt, hogy a
hatalom a tömegbe lövessen, és
szerdán hajnalra megérkezzenek a
szovjet tankok.
Nem csak a fővárosban, hanem
a vidéki városokban és falvakban
is forradalmi volt a hangulat. Mindenki változást akart.
Balkányban 1956. október 27-én
Sallai Imre és Kovács István felhívást adott ki a Munkástanács
megalakítására. A felhívásban még
kérésként fogalmazták meg azokat a pontokat, melyekkel javítani szerettek volna hazánk helyzetén. A 46 tagú munkástanács előtt
ugyanezeket kérésekét 16 pontra
kibővítve már követelésként olvasták fel. Október 29.-én Máté Imre
nemzetőrparancsnok vezetésével

megalakult a nemzetőrség. Majd
Sallai János aláírásával felhívást
adtak ki a pártok újjáalakítására.
A pártok rohamléptekben alakultak meg. Már a kidobolás napján november 3-án megalakult a
szociáldemokrata és a parasztpárt.
Egy nappal később pedig létrejött
a független kisgazdapárt.
Azonban az ország újjászervezése közben, miközben vártuk a
felmentő nyugati hatalmak seregeit, a nagyhatalmak már döntöttek
sorsunkról.
A magyarországi amerikai nagykövet Eisenhower elnök felhatalmazására közölte: Az USA sem
Lengyelországot sem Magyarországot nem tekinti „potenciális
szövetségesének”. Így a szovjet
hadsereg november 4.-én közel
200 szoros túlerővel indíthatott támadást hazánk ellen.
A remélt amerikai segítség elmaradt. Amiről pedig mi nem tudtunk: a nyugati hatalmak már korábban tudomására hozták Szovjetuniónak, hogy számukra a magyar
események nem elsődlegesek. Így
a nyugat mindenféle ígérete, biztatása ellenére ismét magára hagyta
hazánkat. A forradalmunk megítélése más volt a keleti és más a
nyugati blokkban. Állítólag Mao
CE-tung egymillió magyar kiirtását javasolta. Amerikának pedig
fontosabb volt a szuezi kérdés. De
voltak más vélemények is.
Bill Lomax angol történész a
magyar forradalomról így írt könyvében:

„1956 sokkal több, mint egy
gyűlölt elnyomó rendszer elleni
felkelés. Az emberek a sorsuk irányítását kezükbe vették, cselekvően beleszóltak alakításába, és
történelmet csináltak. A forradalom fejezte ki törekvésüket egy
jobb holnapért, és alkotó harcukat
egy új világért. Így képletesen azt
mondhatjuk: az eget ostromolták.”
Mi pedig, magyarok, balkányiak, tisztelegjünk hőseink emléke
előtt, az év minden napján. Ne felejtsük el őket, hiszen amit tettek
azt értünk és gyermekeinkért is
tették. 1956-ban szabad hazát, törvényes rendet, biztos megélhetést
álmodtak nekünk.
Éljünk hát mindannyian úgy,
hogy méltó utódjai legyünk hőseinknek, azoknak, akik értünk áldozták szabadságukat, életüket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Molnár Zoltán ünnepi beszédét követően az emlékünnepség
résztvevői átvonultak a hősök emlékművéhez, hogy elhelyezzék a
kegyelet virágait.
Emberek! Hányan maradtunk
magyarok,
akik nem szaladtunk.
S hány van, ki nagy ködbe merült,
S hány, ki gonosz kézre került,
Ki börtönbe, ki kötélre,
S kinek elfolyott a vére.
Sinka István szavaival köszöntötte Kurta László mindazokat,
akik tisztelegni, emlékezni és kegyeletüket leróni jöttek el a hősök

emlékművéhez, majd azzal folytatta: A múlt tisztelete megmaradásunk feltétele. Az emlékezés
egyfajta kötelék élők és holtak
között. Folytassuk megemlékezésünket az 1956-os forradalom és
szabadságharc 56. évfordulójának
koszorúzási ünnepségével.
Balkány város önkormányzata
nevében Pálosi László polgármester, Oláh János alpolgármester és
Karóczkai Istvánné jegyző helyezett el koszorút.
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ koszorúját Szabó Gusztáv
igazgató, Sajtosné Zemanek Erika
és Katona Ferenc igazgató-helyettesek helyezték el. A Béke telepi
tagiskola nevében Oláh János és
Gergely Andrásné, a Barackvirág
Óvoda nevében Kerezsi Mihályné, Rusin Andrásné és Madura
Lászlóné, a Szent Jácint Görög
Katolikus Óvoda nevében Pásztor
Lászlóné, Balla Andrásné, a József
Attila Művelődési Ház nevében
Dankó Zsuzsa, a Balkányi Református Egyházközség Szociális
és Gondozási Központja nevében
Sajtos Sándor és Szőke Attila, a
Balkányi Non Profit Kft nevében
Pócsi Rezső és Törő Róbert, a
roma nemzetiségi önkormányzat
nevében Tonté Sándor és Tonté
Sándorné, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség balkányi szervezete
nevében Gyeskó Jánosné és Lakatosné Kelemen Timea, a MAGOSZ, a Balkány és térségre gazdakör nevében Rácz Imre és Molnár Sándor, a balkányi nyugdíjas
klub nevében Lakatos Józsefné és
Kálmán Jánosné, a Városvédő és
Szépítő Baráti Egyesület nevében
Varga Lászlóné és Varga Erika, a
Balkányi Tűzoltó Egyesület nevében Nagy Tibor parancsnok, a Balkányi Polgárőr Egyesület nevében
Gilányi Tibor és Hamza Mihály
koszorúzott. Ezután a városlakók
helyezték el a kegyelet virágait és
gyújtottak gyertyát a hősök emlékére.
A koszorúzási ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

Ahogy közeledett a Szeptember,
egyre több felnőtt és még mindig
jóval kevesebb gyerek gondolatait töltötte ki az iskolakezdés. A
pedagógusok elkezdtek készülni a
következő tanévre, a szülők pedig
számba vették, hogy milyen ruhát,
cipőt, iskolai felszerelést kell gyermeküknek megvásárolni. Ma már
nem is tudjuk, hogy 2-300 évvel
ezelőtt mennyivel nehezebb volt
a szülő, a pedagógus és az iskolák fenntartójának a helyzete. Ma
is nehéz, de szerintem azokkal az
időkkel nem lehet összehasonlítani.
Utazzunk hát vissza a 18. századba
és elevenítsük fel nagyvonalakban
az oktatásunk helyzetét.
Első írásos adatunk balkányi
tanítóról 1739-ből való. Ekkor
Kovács András a rektor. A pedagógusnévsort ez időtől kisebb
nagyobb kihagyásokkal ismerjük.
A szinte évente változó neveket annak tudhatjuk be, hogy a tanítókat
a presbitérium választotta kezdő
„mesterek” közül, alacsony bérért.
Az anyaiskola, ahol a tanítók a
tanulmányaikat is végezték megkívánta, hogy a rektor és a preceptor 2-3 évnél tovább ne szolgáljon
egy helyen, hanem engedjen helyet
másoknak a rektorkodásra, preceptorkodásra.
Mária Terézia 1760-ban létrehozta az udvari Tanulmányi Bizottságot, amelynek feladata lett
az egész birodalomra érvényes
egységes közoktatás tervének kidolgozása. A magyar oktatásügy
mérföldköve az I. Ratio Educationis 1777- es megjelenése. Maga az
évszám inkább szimbolikus, mert a
Ratioban foglalt rendszer évtizedek
alatt érlelődő oktatáspolitikai koncepció volt, mely a felvilágosodás
és a racionalizmus gondolatvilágára épült. A Ratio legnagyobb történelmi érdeme az, hogy a magyar
oktatás történetében először vette
kezébe az állam az oktatás ügyét,
az oktatás szerkezeti átalakítását.

Immáron második alkalommal
szervezte meg a Balkányi Görög Katolikus Egyháza a „Nyitott
Templomok Éjszakáját”. Az eseményre 2012. szeptember 15-én került sor a kora esti órákban. Közös
imádkozással kezdődött, ahol az
egyházközség tagjai mellett részt
vettek a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda gyerekei és dolgozói.
A Szivárvány és a Ficánka csoport
tagjai gyerekdalokkal és versekkel
köszöntötték a jelenlévőket. Kicsi

A balkányi iskolában az 1763-as
visitáció 63 fiú és 32 leány tanulót
jegyzett fel.
A legtöbb faluban még mindig
csak olvasni tanították a gyerekeket, mint például a nagykállói
görög katolikus iskolában, Gelsén,
Mihálydiban, Vencsellőn, Dadán
és az egész kisvárdai járásban. A
latin tudományokkal, magasabb ismeretekkel csak nagyobb településeken foglalkozhattak a tanulók.
Apagyon, Bercelen, Nagymadán,
Ramocsaházán deklinista, Dobon,
zökönkonjugista, Balkányban, Bátorban, Nyíregyházán szinaxista,
Nagykállóban retorikai és poetikai
„osztályok” működtek.
E kor iskolájában 3 tanerő dolgozott, így a balkányiban is. A rektor, a preceptorés a lányok tanítója.
A rektor vezette a templomi éneklést, a temetést, tanította a nagyobb
fiúgyermekeket, némelyiket a deáki tudományokra is. A preceptor
feladata volt még a harangozás is.
Az első adat, amiben partikulaként említik Balkányt, egy 1800-as
esperesi visitációban lett bejegyezve. A partikuláris iskola olyan
résziskola, amely református kollégiumhoz, mint anyaiskolához való
csatlakozást jelentett. A partikula
a tanerőit az anyaiskolából kapta,
iskolánk esetében a debreceni Református Kollégiumból. Az iskolák
tananyagának, módszereinek mindenben egyeznie kellett az anyaiskola célkitűzéseivel.
1875-ben érvényes megyeosztás
szerint Szabolcsban 52 partikula
működött, köztük a Balkányhoz tartozó Abán (ma Abapuszta) és Balkányban. Az abai iskoláról Nagymáté Albert így írt: „1886 évben néhai
Lukács Ödön esperes barátommal
egy szép októberi napon ott járván, a
törmelékről megállapítottuk a parochia, az iskola valószínű helyét.”
Az 1960-as években az abai iskolában tanító néhai Szántó Jánosné
tanárnő idős emberek elbeszélésé-

ből hallott egy fából épült, fészerszerű iskolai épületről. Így érthető a
gyors megsemmisülés, miután csak
valószínű helyét lehetett megtalálni
az iskolának. Hazánkban az 1806.
évi II. Ratio 13. pontja szorgalmazta először a 6-12 évig terjedő
tankötelezettséget. A fiúk számára
6-12 éves korig a lányok számára
6-10 éves korig való tankötelezettség törvénybe iktatását javasolták.
A nemesi rendek ismét előtérbe helyezték a latin, a görög és a retorika
tanítását. A természettudományos
ismeretek részarányát minden iskolai szinten csökkentették. Voltak,
akik a parasztgyerekek iskoláztatását egyenesen be akarták tiltani.
A népoktatás előbbre jutásáért
küzdők csak 62 év múlva tudták
kiharcolni az általános tankötelezettséget, az 1868. évi XXXVIII.
tv-ben hazánk első népoktatási törvényében. Ekkor Balkányban volt
iskola, de a távolabbi tanyákról
esős, sáros időben, földutakon szinte lehetetlen volt naponta bejárni,
így sok volt a hiányzás, kimaradás.
Szabolcsi szinten a tanfelügyelők
jelentései egyaránt említették az
iskolába be nem iratkozás, az iskolából való kimaradás okaként
„a szülők szociális helyzetét, az
alacsony iskolázottságát, hanyagságát, az iskolák, tanítók hiányát.”
Az 1800-as években a legtöbb
iskolát falusi parasztházban alakították ki. Iskolai célú építkezésről
Balkányban csak a múlt század végén adnak hírt a feljegyzések. Tantermi berendezés többnyire nem
volt, a földre szalmát szórtak, ezen
ültek a gyerekek. A tanulók tartották tisztán az iskolaépületet, takarították a környékét, gondoskodtak a
fűtésről és a század végéig ez a kép
általános volt. Csak a jobb anyagi
körülmények között lévő egyházak
költöttek viszonylag többet iskoláikra. Ilyen volt többek között a
balkányi református egyház is.
Molnár Zoltán

Elsős a gyereke?
Akkor ez önnek szól

A fenti képen látható kötet
azon fontos területeket érinti,
amelyek az iskolába lépéskor
nagy figyelmet érdemelnek. Hiszen tudnivaló, hogy az eredményes iskolai munka a továbbhaladás alapfeltétele.
Mit vár el az iskola hatéves
gyermekeinktől?
Hogyan válhat zökkenőmentessé a rendszeres tanulás megkezdése?
Hogyan előzhetőek meg az
iskolakezdéssel kapcsolatos nehézségek?
Milyen szempontok figyelembe vételével tudják a szülők,
nevelők követni a gyermekek
fejlődését?
Ilyen típusú kérdésekre nyújt
választ és kínál fejlesztő feladatokat. Ajánlom a kiadványt
mindazoknak a szülőknek, nevelőknek, akik tudatosan részt
kívánnak vállalni abban, hogy
minél könnyebbé váljon gyermekeink számára az iskolakezdés. A könyv megtekinthető
az iskolai könyvtárban. Várom
Önöket szeretettel.
Papp Anna iskolai könyvtáros

szíveik hevesen dobogtak e meghitt
alkalmon, melyen szeretetet árasztottak a hallgatóság felé. A csillogó
szemű gyerekek után Verdes Miklós
előadását hallgathattuk meg a család fontosságáról, összetartó, példás
erejéről, a gyerekek családban elfoglalt helyéről, a helyes gyereknevelésről. Az estét a Credo Pedagógus
énekkar előadása koronázta meg. A
pedagógusok éneklését a templom
akusztikája segítette ahhoz, hogy a
hallgatóságnak maradandó élményt
szerezzen. Az est közös vecsernyei
imádkozással ért véget.
Köszönet Jaczkó Sándor esperes
úrnak és szervezőtársainak.
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Az Országgyűlés 2012. július
12-én elfogadta a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépett törvény
kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára
a közeljövőben kiírandó országos
kamarai választások nyomán létrejövő új agrárkamarában. Ezáltal
minden olyan természetes személy
és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat,
kötelezetté válik az agrárkamarai
tagságra. A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az
agrárkamarai tagságra kötelezettek
kötelesek: bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000
Ft összegű kamarai hozzájárulást
fizetni.
A törvény 2012. szeptember
18.-tól hatályos módosításával tehát a leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. november 30-ig
kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.
hu) található online regisztrációs
felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint
(átutalással vagy postai csekken)
befizetni a kamarai hozzájárulást
az ott közzétett számlaszámra.
Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy,
aki a törvény alapján agrárkamarai
tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat. Fontos tudni, hogy ha valaki
egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai
tagságra (mert pl. őstermelő és
gazdálkodó szervezet tulajdonosa
egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.

A bejelentkezés alól mentesülnek
azok, akik tagjai: a Magyar Állatorvosi Kamarának, vagy a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más
vadászati szakmai szervezetnek,
vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal
összefüggő tevékenységen kívül
más agrárgazdasági tevékenységet
nem folytatnak. Fontos, hogy az
ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell!
Az Agrárkamara felhívja a regisztrálók figyelmét az e-mail cím
megadásának fontosságára, mivel a
kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket
érintő tudnivalókról (pl. a kamarai
választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi a visszaigazolást
is a sikeres regisztrációról). A regisztráció során ki kell választania
a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt,
amely alapján a kamarai szakmai
osztályokba való besorolását kéri.
Javasolt, hogy itt a vállalkozására
leginkább jellemző, illetve abban
legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A
kitöltés végén, a bevitt adatok véglegesítése után a rendszer elkészíti
és a képernyőn megjeleníti a regisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát, valamint a regisztráció visszaigazolását. Nagyon
fontos: regisztrációja hitelesítéséhez feltétlenül le kell tölteni és ki
kell nyomtatni a visszaigazolást,
majd saját kezű aláírással ellátva
postázni kell egy példányt a rajta
megjelölt címre legkésőbb 2012.
november 30-ig. Ennek hiányában
regisztráció érvénytelen!
A regisztrációnként 5 000 Ft ös�szegű kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012.

Halottak napja előtt

Közeledik Mindenszentek és a Halottak napja. Ezek a napok elhunyt szeretteinkről szólnak. Ha nincs többé, akit szeretnünk, hiánya
pótolhatatlan, éppen ezért halottaink nem merülnek a feledés homályába, tovább élnek szívünkben. A Halottak napja ennek a halálon
átívelő szeretetnek az ünnepe. A Mindenszentek ünnepe ezt alapozza
meg a feltámadásba vetett hitben. A kettős ünnep ráirányítja a figyelmünket a földi lét múlandóságára, egyben reménnyel tölt el az iránt,
hogy nem a halálé, hanem az életé az utolsó szó.
Ezen a napon minden más
Újra mélyen érint meg a gyász
Nincs már velünk együtt
Kit ismertünk vagy szerettünk
Ma lélekben újra együtt lehetünk
Baj Anna: Halottak napja

2012. október

november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai
hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített
14100000-10790649-02000004
számú bankszámlájára (Volksbank). Nagyon fontos: a befizetésnél a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni az online
regisztráció során kapottkamarai
nyilvántartási számot és a „kamarai hozzájárulás” szöveget! Ennek
hiányában az azonosítás nem lesz
lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat!
A regisztráló a hozzájárulás ös�szegének beérkezése után a regisztráció során megadott e-mail
címre elektronikus értesítést kap az
Agrárkamarától a kamarai nyilvántartásba vételről, amely egyben a
kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolása is. A hozzájárulás
megfizetése alól mentesülnek azok
a gazdálkodó szervezetek, amelyek
igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény
37/A. § (2) bekezdésében foglalt
regisztrációs díjat a kereskedelmi
és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről
külön nyilatkozni kell!
Nagyon fontos: a kötelező kamarai tagság azokra az érintettekre
nézve is kötelező, akik nem végzik el a regisztrációt. Ők viszont
jogosítványaik egy részével nem
élhetnek, azaz nem kerülhetnek a
választói névjegyzékbe, nem választhatnak és nem választhatók!
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, a kitöltésben segítséget nyújtanak az agrárkamara gazdálkodói
információs szolgálatának ügyfélszolgálati tanácsadói a megye 20
területi irodájában.
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Agrárkamara

A vadasparkban
jártunk

Szeptember 11-én az IPR program
keretében a Barackvirág Óvodából
minden gyerek, óvodai dolgozó és
kedves szülő a nyíregyházi Vadasparkba kirándult, ahol mindenki jól
érezte magát. Köszönjük
a Szervezőknek és
az óvoda
vezetőjének.

Kis tűzoltók,
nagy tűzoltók
Sban első alkalommal

zeptember 7-én óvodánk-

rendeztük meg a KIS TŰZOLTÓK – NAGY TŰZOLTÓK
TALÁLKOZÓJÁT.
Vendégeink voltak a nyíregyházi, szakolyi és a balkányi tűzoltók,
természetesen nem hiányzott óvodánk kis tűzoltó csapata sem, akik
a cibakpusztai óvodába járnak.
Városunkon végig vonulva kísérték a gyerekek a három nagy
tűzoltó kocsit, őket követték a kis
tűzoltósaink. Az óvodába érve verseny játékokat játszottak kicsik és
nagyok közösen, az óvó nénik versenyeztek a nagy tűzoltósokkal,
kútból tüzet oltottak a felnőtt tűzoltók, majd a kicsik oltották el a
házban keletkezett tűzet a többi
gyerek nagy örömére.
A program végén beindítottuk a
habgépet ami igazi örömöt jelentett
valamennyi résztvevőnek. Rendezvényünket megtisztelte Karóczkai
Istvánné jegyző asszony és Jaczkó
Sándor esperes úr is. Köszönjük
esperes úrnak és Magyarné Tóth Ildikó kolléganőnknek a segítséget.

Könyvgyűjtési verseny
Az Országos Könyvtári Napok
alkalmából októberben könyvgyűjtési versenyt hirdetünk – osztály és
egyéni versenyben – iskolánk minden tanulója számára. A legtöbb
könyvet gyűjtő osztály és tanuló
meglepetésben részesül. Gyerekek! Rajtra fel! Járjátok végig a
rokonságot, szomszédokat, ismerősöket!
Kutassátok fel a polcok rejtekében, padláson, pincében lapuló
megunt mese, ifjúsági, ismeretterjesztő és egyéb könyveket, s ajándékozzátok az iskolai könyvtárnak,
hogy minél több gyerek lelhesse
örömét az olvasásukban. Fontos,
hogy tiszta, megkímélt könyveket
hozzatok, amiket mindenki szívesen vesz a kezébe, illetve kölcsönözne tőlünk.
Olvasóink közül sokan ajánlották
már fel saját könyveiket a SZVOK
iskolai könyvtár gyűjteményének
bővítésére. Kérjük, segítsék gyerekeiket a könyvgyűjtésben! Hátha
pont az Ön gyereke, unokája nyeri
az ajándékot.
A könyveket a könyvtár nyitva
tartási idejében bármikor át lehet
adni. Felajánlásukat, segítségüket
előre is köszönjük!
A tanítói és humán
munkaközösség pedagógusai

Balkányi
Beszélő
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FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk az érintetteket,
hogy Balkány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás
Támogatás-kezelővel együttműködve 2012. október 26-tól kiírja
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
Bursa Hungarica „A” típusú
ösztöndíj pályázati feltételei felsőoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a
2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan (2 tanulmányi félévre
pályázható):
●●lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat
területén
●●hátrányos szociális helyzet
●●felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a
pályázati kiírásban részletezett
feltételeknek megfelelően)
Bursa Hungarica „B” típusú
ösztöndíj pályázati feltételei felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára (6 tanulmányi félévre pályázható):
●●lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat
területén
●●hátrányos szociális helyzet
●●korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
Figyelem! Változás a pályázás
rendjében!
A pályázat beadásához az
EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel
pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az
EPER-Bursa rendszerben. Elérés:
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx) A személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szociális
helyzetet igazoló mellékletekkel
együtt az önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
Részletes pályázati kiírás, illetve egyéb nyomtatványok a hivatal
hirdetőtábláján megtekinthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal Humán, Jogi és Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálati Irodájában kérhetők.
A pályázat benyújtási
határideje: 2012. november 23.
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Vde főképpen közmeg-

tettek, hogy ez a pályázat is nyert
28 900 000 Ft értékben. Előkészítjük Balkány teljes szennyvízcsatorna hálózat bővítését, valamint a mai kor követelményeinek
megfelelő szennyvíztelep felújítását. Ennek a tervezése még most
kezdődik el, így nagy valószínűséggel ez a jövő év végén, vagy
az azt követő év elején készülhet
el ez a beruházás.

árosnapi ünnepségeken,

hallgatásokon feltétlenül
szóba kerül a polgármester
beszámolójában, hogy mi
történt és mi várható a város
életében. Ezúttal ünnep és
beszámoló nélkül kérdeztük
a Balkány életében fontos
gazdasági eseményekről Pálosi László polgármestert.

Az idei és következő évi pályázati
tervekről?

Hogyan alakul a város 2012. évi
költségvetés végrehajtása?

– A város igen szűkös anyagi keretek között gazdálkodhat,
de az előző évi átcsoportosítások,
átszervezések már mutatják pozitív hatásukat. Az előző vezetés
által felvett 35 000 000 Ft-os
bérhitelkeretből ebben az évben
egy fillért sem használtunk fel. A
100 000 000 Ft-os működési hitelkeretből 40-és 50 000 000 Ft-ot
használunk csak. A város működése folyamatosan biztosított. A
béreket, szociális ellátásokat és
az egyéb dologi számlákat folyamatosan és biztonságosan fizetni
tudjuk, sőt büszkén mondhatom,
hogy a beszállítók sorban állnak
Balkány Város megrendeléséért.
A jövő évben még feszítettebb
költségvetésre van szükség a járások kialakítása és az általános
iskola átszervezése miatt.
Milyen pályázatok valósultak meg
ebben az évben?

– Eredményesen pályáztunk
START Munkaprogramra, amelyben Balkány Városa 134 173 552
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Ez az összeg tartalmazza 120 ember munkabérét és járulékait, valamint közvetlen költségüket is. A költségekben nem
csak munkavédelmi eszközöket
sikerült beszerezni, hanem anyagés kincsértékű tárgyi eszközök
beszerzésére is sor került. A program egyik ütemében illegális szemétösszegyűjtés szerepelt, amelyet eredményesen teljesítettünk.
Ez elsősorban a régi szeméttelep
tisztítását tartalmazta, sikerült a
tanyai települések és a belterületi
rész megtisztítása is. A program
másik része a belvízelvezető csatornák rendbe tétele volt, mely során a következő utcákon lévő belvízelvezető csatornákat sikerült
felújítani: Sallai u., Fürst s. u., Rózsa F. u., Szőlő u., Damjanich u.,
Görgey u., Széchenyi u., Klapka
u., Benedek u., Petőfi u., Kossuth

u., Bercsényi u., Árpád u., Dobi
u., Adonyi u., mely összesen 3939
méter. A teljes útszakaszon a csapadékelvezető csatornák nagy részét új mederlapokkal burkoltuk.
A program harmadik ütemében
pedig mezőgazdasági utak rendbe
tételére került sor, melyet most
egy nagy teljesítményű munkagép segít, ennek befejezése is a
végéhez közeledik. Véleményem
szerint a START Munkaprogram
elérte célját, 120 embernek adott
munkát szinte egész évben. A
közmunkások értékteremtő munkát végeztek, valamint sikerült
olyan eszközöket is beszerezni,
amelyről eddig csak álmodoztunk
(betonkeverő, kistraktor, minden
fajta kézi szerszám, amit a következő években is hasznosítani
tudunk.).
– Eredményesen pályáztunk a
Belügyminisztériumnál egy MTZ
820.4 traktor, valamint ehhez
tartozó MBP 6.5 tonna pótkocsi
(10 500 000 Ft értékben) beszerzésére. Jelen pillanatban az erőgép és a pótkocsi közbeszerzési
eljárását bonyolítjuk. Reményeim
szerint hamarosan lezárul az eljárás, a traktor és a pótkocsi beszerzésre kerül, mely a jövő évben
nagymértékben segíti a közhasznú
munkát.
– A KEOP-7.1.0/11-2011-0061
Ivóvíz-minőségjavító Program
előkészítő szakaszára nyertünk
5 900 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást. Ennek a beruházásnak a tervezése jelenleg folyik.
Reményeim szerint jövőre a beruházás elkészül és megoldódik
Perkedpuszta, Abapuszta, Ordastelep ivóvíz problémája.
– A KEOP-7.1.0/11-2012-0043
Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése
című pályázat előkészítésére is
pályáztunk és a napokban értesí-

– Jövőre is mindenképpen pályázunk a START Munkaprogram
keretein belül a teljes belterületen
a belvízelvezető csatornák rendbe
tételére (ahol az idén nem sikerült
megcsinálni, azt jövőre elkészítjük.). Folytatjuk, és folyamatosan járhatóvá tesszük a tanyai
földutakat, valamint reményeim
szerint sikeresen pályázunk a már
meglévő, de igen elhanyagolt állapotban lévő belterületi járdák
felújítására is.
– Jövőre mindenképpen be szeretnénk fejezni az Ivóvízminőség-javító Programot, valamint az
előbb említett szennyvízhálózat
bővítés programból is minél többet szeretnénk megvalósítani.
– Pályázatot adtunk be a
62/2012 (VI. 29.) Vidékfejlesztési
Minisztériumi rendelet Tanyafejlesztési Program című pályázatra 10 500 000 Ft értékben függesztett gréder, rézsű szárzúzó,
függesztett tolólap és vontatott
tárcsa beszerzésére. A pályázat
még ebben az évben elbírálásra
kerül. Amennyiben nyerünk, ezek
az eszközök nagy segítséget nyújtanak majd a földutak karbantartásában.
– Készülőben van, és hamarosan beadásra kerül egy közel
60 000 000 Ft értékben ÉAOP-4.1.2/A-12 Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című
pályázat. Ez a mostani Egészségügyi Központ teljes felújítását,
külső szigetelését, állmennyezet
készítését, felújított mellékhelyiségek és váró, valamint a fűtés
korszerűsítését tartalmazza.
– Szeretnék még ebben az évben az iskolára egy energetikai
pályázatot beadni, amely csökkentené az iskola fűtés- és világítás számláját (geotermikus
energia, napkollektor, napelem)
– mondta végezetül Pálosi László
polgármester.
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Itegrációs Pedagógiai Csoskolánk tantestülete és In-

Aközösség évente visszaHumán Szakmai Munka-

térő, rendezvénysorozatával
immár hagyományt teremtett
intézményünkben, melyhez
az utóbbi években az alsó
tagozatos szakmai munkaközösség is csatlakozott.

Így e nap színes eseményei iskolai szintűvé váltak, melyet 2012.
szeptember 28-án már negyedik alkalommal rendeztünk meg iskolánk
tanulóinak. A felsős diákok a meseszámnak megfelelően hét csoportba
szerveződve indultak neki a „Hétmérföldes” vetélkedő játékos, fantáziát megmozgató, és ügyességet
igénylő hét próbatételnek. Az úton
hamuban sült pogácsát fogyaszthattak, s mogyoró pontokat gyűjthettek.

Az akadályokat legügyesebben
leküzdő csapat tagjai, akik elsőként állották ki a próbát: Felföldi Dóra 5.b, Juhász Dániel 6. c,
Molnár Dorka 7. c, Horváth Tamás
8. b. A megmérettetésben másodikok lettek: Balázs Mercédesz 5.
b, Gilányi Ivett 6. a, Balogh Kitti
7. d, Mészáros Luca 8. c osztályos tanulók. Szorosan a nyomukban haladtak a harmadik csapat
tagjai: Kiss Bence 5. b, Lipcsák
Zsuzsa 6. b, Kovács Klaudia 7. c,
Farkas Ramóna 8. a. Jutalmuk a
Barnuczné Bíró Katalin tanárnő által készített csoda csokitorta, s más
egyéb finomságok voltak, melyek
után mindenki megnyalta mind a
tíz ujját.
A három csapat mögött haladók
is vígasztalódhattak, hisz bőven

Pályaválasztási kiállítás
Mesemondók: Kékesi Balázs, Sápi Levente III., Rehócsin Flóra I., Szabó Áron Pál II.

jutott a jóból nekik is. A helyezettek jutalmazásában természetesen
a szokásos oklevél sem maradt el.
A résztvevők teljesítményét pontozta: Ladányi Miklósné tanárnő,
Gyeskó Jánosné tanárnő és Takács
Krisztián tanár úr. A megszerzett
mogyorókat osztotta Turán Mátyás 5.b osztályos segédlegény,

aki hangulatos mesemondásával is
színesítette a délutánt. A játékos
vetélkedő főszervezője és levezetője: dr. Horváthné Csinga Erzsébet tanárnő.
A tanulók nevében köszönjük ezt
a kellemes, vidám délutánt minden
kedves jelenlévőnek.
Papp Anna (Isk. könyvtáros)

Ipott arra, hogy ellátogasskolánk lehetőséget ka-

sunk a Nyíregyházán a Bújtosi Szabadidő Csarnokba
október 12-én.
Az utat osztályfőnökünk (Oláh
János) szervezte meg. Sok helyről érkeztek iskolák, hogy a
8.-os osztályosok számára bemutassák magukat. Sok érdekes
programmal találkoztunk. Láthattuk különféle iskolák színvonalas műsorait, standjaiknál
részletesebben, prospektusokból

Családi nap
S

zeptember 29-én a Szent
Miklós udvar Családi napot tartott a tónál.

Sallai Anna Regina, az illuszt- Tündérország csapata – Seres Ferenc, Kovács
rációs pályázat nyertese
Bianka, Oláh János, Kovács Nikolett

AInformációs és Tanácsadó
„TÁMASZ-PONT” Ifjúsági

Iroda 2012. augusztus 06-09.
között 23 fiatalt táboroztatott
Balatonalmádi-Káptalanfüreden. A projekt az Európai
Unió támogatásával, valamint az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

A programok egyike a balatoni
strandolás volt, melyet a kísérők különböző, vízben játszható non-formális, csapatépítő és közösségfejlesztő játékokkal tettek még élvezetesebbé. Természetesen a strandolás
mellett egyéb programok is voltak.
A résztvevők a táborban különböző
labdajátékokkal kikapcsolódhattak,
pl. ping-pong, csocsó, standröplabda, tollaslabda, foci. A kísérők ismerkedést segítő és csapatfejlesztő
non-formális módszerek, játékok alkalmazásával pezsdítették fel még
jobban a hangulatot. A közös játékok nagyon jól összehozták a csapatot, új barátságok szövődtek. A

játékok mellett kézügyességüket is
fejleszthették a kreatív foglalkozás
keretében, ahol karkötőcsomózást és
gyöngyfűzést tanulhattak az érdeklődők. A közös főzés, bográcsolás
még közelebb hozta a résztvevőket
egymáshoz. A slambuc elkészítésében közreműködtek az ifjak is. A
fiatalok megismerkedhettek a szomszéd táborban nyaraló kortársaikkal,
és egy barátságos focimérkőzést is
játszottak egymással.
Az utolsó nap délelőttjén tanösvénnyel egybekötött gyalogtúra
mozgatta meg a fiatalokat, melynek
állomása a Csere-hegyi kilátó volt. A
célállomáshoz vezető úton az egyik
kísérő különböző, a fiatalok számára
fontos és tanulságos információkkal
látta el a résztvevőket. Felérve a
hegyre a kilátóból megtekintették a
gyönyörű panorámát.
A hazafelé vezető út első állomása Székesfehérvár volt, ahol különböző nevezetességek megtekintésével cél volt a kulturális, történelmi
értékek megismertetése, tudatosítása. A nevezetességek megtekinté-

Mesemondók – Gombola Csenge Adél I., Jaksi
Gergő II.

Hahn Kevin, különdíjas

Óvodánk is képviseltette magát,
hiszen különböző játék tevékenységgel csalogattuk a gyerekeket
a közös játékra. Volt, kötélhúzás,
ping-pong labdafújó verseny lisztben, léggömbfújás, arcfestés, zsákba futás stb. Mi is és a gyerekek is
jól éreztük magunkat. Köszönjük e
szép napot a szervezőknek.

ismertették szakmacsoportjaikat.
Találkozhattunk szakmaudvarral, ahol megtekinthettük, mit is
jelent egy-két foglalkozás. Találkoztunk nővérekkel, pincérekkel, rendőrökkel és még sok más
szakma képviselőjével.
A szervezők salátával és csőrögével kínálták az oda érkező
diákokat és tanáraikat.
Új tudással gazdagodva, előrébb haladva a kitűzött cél felé
indultunk vissza az iskolánkba.

Juhász Anett
8. d.

Ortopédiai
vizsgálat
Ortopéd szakorvos járt óvodánkban, aki a szülők igényei
alapján megvizsgálta a gyerekeket. Az orvos véleménye
alapján több gyerekünk vesz
részt gyógytestnevelésben, melyet óvodánkban tart a gyógytornász, így igyekszünk segíteni
a szülőknek.

portja 2012. október hónap
első hetében tisztelettel és
szeretettel hívta meg a szülőket Szülői Estre. A rendezvényre Abapusztán, Tormáspusztán és Perkedpusztán,
három egymást követő este
került sor a tanyai közösségi
házakban.

sét a fiatalok prezentációja kísérte.
Székesfehérváron megtekintették a
Püspöki Palotát, az Országalmát, a
Romkertet, a Szt. István Bazilikát
és a Virágórát. Következő állomás
Pákozd-Sukoró volt, ahol a szabadságharc és forradalom emlékeit
tekintették meg. Rövid történelmi
előadást tartott az egyik résztvevő
fiatal. Ez a helyszín nemcsak ismereteiket bővítette, hanem erősítette
a fiatalok nemzeti identitástudatát
is. Végső érdekességként a pákoz-

di ingóköveket nézték meg. Itt a
gyerekek megismerték ezen kövek
kialakulásának történetét és jelen
állapotukat.
Mind a négy nap állandó eleme
volt a sport, a csoportépítés, a társasjátékok, a közös beszélgetések
és a közösen eltöltött szabadidős
programok.
A fiatalok jól érezték magukat,
kellemes hangulatban telt a négy
nap, a résztvevők látnivalókban és
élményekben gazdagon tért haza.

tatót tartottak, majd lehetett simogatni, szeretgetni őket. A gyerekek
számára örömöt és boldogságot
hozott ez a nap is, hiszen voltak
akik még sohasem mertek a kutyák
közelébe menni, most pedig nagy
bátorságra vallott, hogy meg is simogatták, etethették az állatokat.

Az iskola vezetése tájékoztatta
a szülőket, hogy a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ milyen szolgáltatásokat nyújt a gyerekek fejlődése érdekében, és a hátrányos helyzetre, ill. a halmozottan hátrányos
helyzetre vonatkozó jogosultság
feltételeiről. Ismertette az Útravaló programba és az Arany János
Tehetséggondozó, ill. az Arany János Kollégiumi Programba való
bekerülés lehetőségeit.
Felhívták a szülők figyelmét,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi járandóság és a felsorolt ingyenes iskolai szolgáltatások milyen
feltételek teljesülése esetén vehetők igénybe, kiemelve az iskolai
hiányzások súlyosabb következményeit is.

Az abapusztai óvodában

Településünk egyedi szerkezete indokolta rendezvényünket. A
távolságok, a délutáni rossz közlekedés miatt sok szülő nem tud
bejutni az iskolai, késő délutánra
szervezett szülői értekezletekre.
Téma: beszélgetés és tájékoztatás a gyermekek előmeneteléről,
az új köznevelési törvény változásairól, a felmerülő aktuális problémákról.
Célunk: a szülőkkel való kapcsolat elmélyítése, bevonásuk az
iskolai életbe, az iskola értékrendszerének pontos megismertetése
és elfogadtatása a hatékonyabb
pedagógiai és oktatási feladatok
megtervezése és kivitelezése érdekében.
Jelen voltak: az iskola vezetése,
az IPR csoport tagjai és a szülők.

Állatok Világnapja

Október 4-én megemlékeztünk
az állatok világnapjáról óvodánkban. Ebből az alkalomból a nálunk
járt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság bűnügyi
technikai osztály kutyavezető kiképzője, aki két kutyát hozott el a
gyerekekhez. A kutyákkal bemu-
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Tormáspuszta, közösségi ház

Újabb jelentős előrelépés előtt
áll a Szabolcs Vezér Oktatási Központ. Az iskola vezetése benyújtotta a TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív
iskolák fejlesztésér címmel kiírt
pályázatot. A megpályázott ös�szeg 134 619 190 Ft, s ez 100%-os
támogatottságú, vagyis nem kell
hozzá saját forrást tenni. A megvalósítás 2 évet vesz igénybe.
Ha nyer a pályázat:
1. Az iskola minden tanulója részt

Perkedpuszta, imaház

A tájékoztató után kérdések
megválaszolására került sor, majd
baráti beszélgetés alakult ki a szülők és a résztvevő pedagógusok
között.
A szülők üdvözölték ezt a megoldást, kérték, máskor is találkozzunk ebben a formában. Természetesen lesz folytatás, hiszen az
IPR éves programjába mi már be
is terveztük.
Örömünket szolgálja, hogy több
mint 50 gyermek szülője tudott
ilyen módon kapcsolatba kerülni
az iskolával.
Megegyezés született, hogy a
szülő – iskola kapcsolat megerősödése céljából hagyománnyá tes�szük a Szülői Estek szervezését.
Tavasszal újra megyünk!
Szabolcs Vezér Oktatási Központ
IPR csoportja

vehet egy hetes táborozáson teljesen ingyen (sporttábor, erdei
iskola, nyelvi tábor)
2. Korszerű demonstrációs és taneszközökkel lesz felszerelve az
iskola.
3. A tantestület minden tagja részt
vehet valamilyen továbbképzésen.
4. Kulturális, sport és más iskolai
rendezvények megszervezését és
lebonyolítását teszi lehetővé.
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Iroda 2012. augusztus 06-09.
között 23 fiatalt táboroztatott
Balatonalmádi-Káptalanfüreden. A projekt az Európai
Unió támogatásával, valamint az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

A programok egyike a balatoni
strandolás volt, melyet a kísérők különböző, vízben játszható non-formális, csapatépítő és közösségfejlesztő játékokkal tettek még élvezetesebbé. Természetesen a strandolás
mellett egyéb programok is voltak.
A résztvevők a táborban különböző
labdajátékokkal kikapcsolódhattak,
pl. ping-pong, csocsó, standröplabda, tollaslabda, foci. A kísérők ismerkedést segítő és csapatfejlesztő
non-formális módszerek, játékok alkalmazásával pezsdítették fel még
jobban a hangulatot. A közös játékok nagyon jól összehozták a csapatot, új barátságok szövődtek. A

játékok mellett kézügyességüket is
fejleszthették a kreatív foglalkozás
keretében, ahol karkötőcsomózást és
gyöngyfűzést tanulhattak az érdeklődők. A közös főzés, bográcsolás
még közelebb hozta a résztvevőket
egymáshoz. A slambuc elkészítésében közreműködtek az ifjak is. A
fiatalok megismerkedhettek a szomszéd táborban nyaraló kortársaikkal,
és egy barátságos focimérkőzést is
játszottak egymással.
Az utolsó nap délelőttjén tanösvénnyel egybekötött gyalogtúra
mozgatta meg a fiatalokat, melynek
állomása a Csere-hegyi kilátó volt. A
célállomáshoz vezető úton az egyik
kísérő különböző, a fiatalok számára
fontos és tanulságos információkkal
látta el a résztvevőket. Felérve a
hegyre a kilátóból megtekintették a
gyönyörű panorámát.
A hazafelé vezető út első állomása Székesfehérvár volt, ahol különböző nevezetességek megtekintésével cél volt a kulturális, történelmi
értékek megismertetése, tudatosítása. A nevezetességek megtekinté-

Mesemondók – Gombola Csenge Adél I., Jaksi
Gergő II.

Hahn Kevin, különdíjas

Óvodánk is képviseltette magát,
hiszen különböző játék tevékenységgel csalogattuk a gyerekeket
a közös játékra. Volt, kötélhúzás,
ping-pong labdafújó verseny lisztben, léggömbfújás, arcfestés, zsákba futás stb. Mi is és a gyerekek is
jól éreztük magunkat. Köszönjük e
szép napot a szervezőknek.

ismertették szakmacsoportjaikat.
Találkozhattunk szakmaudvarral, ahol megtekinthettük, mit is
jelent egy-két foglalkozás. Találkoztunk nővérekkel, pincérekkel, rendőrökkel és még sok más
szakma képviselőjével.
A szervezők salátával és csőrögével kínálták az oda érkező
diákokat és tanáraikat.
Új tudással gazdagodva, előrébb haladva a kitűzött cél felé
indultunk vissza az iskolánkba.

Juhász Anett
8. d.

Ortopédiai
vizsgálat
Ortopéd szakorvos járt óvodánkban, aki a szülők igényei
alapján megvizsgálta a gyerekeket. Az orvos véleménye
alapján több gyerekünk vesz
részt gyógytestnevelésben, melyet óvodánkban tart a gyógytornász, így igyekszünk segíteni
a szülőknek.

portja 2012. október hónap
első hetében tisztelettel és
szeretettel hívta meg a szülőket Szülői Estre. A rendezvényre Abapusztán, Tormáspusztán és Perkedpusztán,
három egymást követő este
került sor a tanyai közösségi
házakban.

sét a fiatalok prezentációja kísérte.
Székesfehérváron megtekintették a
Püspöki Palotát, az Országalmát, a
Romkertet, a Szt. István Bazilikát
és a Virágórát. Következő állomás
Pákozd-Sukoró volt, ahol a szabadságharc és forradalom emlékeit
tekintették meg. Rövid történelmi
előadást tartott az egyik résztvevő
fiatal. Ez a helyszín nemcsak ismereteiket bővítette, hanem erősítette
a fiatalok nemzeti identitástudatát
is. Végső érdekességként a pákoz-

di ingóköveket nézték meg. Itt a
gyerekek megismerték ezen kövek
kialakulásának történetét és jelen
állapotukat.
Mind a négy nap állandó eleme
volt a sport, a csoportépítés, a társasjátékok, a közös beszélgetések
és a közösen eltöltött szabadidős
programok.
A fiatalok jól érezték magukat,
kellemes hangulatban telt a négy
nap, a résztvevők látnivalókban és
élményekben gazdagon tért haza.

tatót tartottak, majd lehetett simogatni, szeretgetni őket. A gyerekek
számára örömöt és boldogságot
hozott ez a nap is, hiszen voltak
akik még sohasem mertek a kutyák
közelébe menni, most pedig nagy
bátorságra vallott, hogy meg is simogatták, etethették az állatokat.

Az iskola vezetése tájékoztatta
a szülőket, hogy a Szabolcs Vezér
Oktatási Központ milyen szolgáltatásokat nyújt a gyerekek fejlődése érdekében, és a hátrányos helyzetre, ill. a halmozottan hátrányos
helyzetre vonatkozó jogosultság
feltételeiről. Ismertette az Útravaló programba és az Arany János
Tehetséggondozó, ill. az Arany János Kollégiumi Programba való
bekerülés lehetőségeit.
Felhívták a szülők figyelmét,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi járandóság és a felsorolt ingyenes iskolai szolgáltatások milyen
feltételek teljesülése esetén vehetők igénybe, kiemelve az iskolai
hiányzások súlyosabb következményeit is.

Az abapusztai óvodában

Településünk egyedi szerkezete indokolta rendezvényünket. A
távolságok, a délutáni rossz közlekedés miatt sok szülő nem tud
bejutni az iskolai, késő délutánra
szervezett szülői értekezletekre.
Téma: beszélgetés és tájékoztatás a gyermekek előmeneteléről,
az új köznevelési törvény változásairól, a felmerülő aktuális problémákról.
Célunk: a szülőkkel való kapcsolat elmélyítése, bevonásuk az
iskolai életbe, az iskola értékrendszerének pontos megismertetése
és elfogadtatása a hatékonyabb
pedagógiai és oktatási feladatok
megtervezése és kivitelezése érdekében.
Jelen voltak: az iskola vezetése,
az IPR csoport tagjai és a szülők.

Állatok Világnapja

Október 4-én megemlékeztünk
az állatok világnapjáról óvodánkban. Ebből az alkalomból a nálunk
járt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság bűnügyi
technikai osztály kutyavezető kiképzője, aki két kutyát hozott el a
gyerekekhez. A kutyákkal bemu-
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Tormáspuszta, közösségi ház

Újabb jelentős előrelépés előtt
áll a Szabolcs Vezér Oktatási Központ. Az iskola vezetése benyújtotta a TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív
iskolák fejlesztésér címmel kiírt
pályázatot. A megpályázott ös�szeg 134 619 190 Ft, s ez 100%-os
támogatottságú, vagyis nem kell
hozzá saját forrást tenni. A megvalósítás 2 évet vesz igénybe.
Ha nyer a pályázat:
1. Az iskola minden tanulója részt

Perkedpuszta, imaház

A tájékoztató után kérdések
megválaszolására került sor, majd
baráti beszélgetés alakult ki a szülők és a résztvevő pedagógusok
között.
A szülők üdvözölték ezt a megoldást, kérték, máskor is találkozzunk ebben a formában. Természetesen lesz folytatás, hiszen az
IPR éves programjába mi már be
is terveztük.
Örömünket szolgálja, hogy több
mint 50 gyermek szülője tudott
ilyen módon kapcsolatba kerülni
az iskolával.
Megegyezés született, hogy a
szülő – iskola kapcsolat megerősödése céljából hagyománnyá tes�szük a Szülői Estek szervezését.
Tavasszal újra megyünk!
Szabolcs Vezér Oktatási Központ
IPR csoportja

vehet egy hetes táborozáson teljesen ingyen (sporttábor, erdei
iskola, nyelvi tábor)
2. Korszerű demonstrációs és taneszközökkel lesz felszerelve az
iskola.
3. A tantestület minden tagja részt
vehet valamilyen továbbképzésen.
4. Kulturális, sport és más iskolai
rendezvények megszervezését és
lebonyolítását teszi lehetővé.
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Az Országgyűlés 2012. július
12-én elfogadta a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépett törvény
kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára
a közeljövőben kiírandó országos
kamarai választások nyomán létrejövő új agrárkamarában. Ezáltal
minden olyan természetes személy
és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat,
kötelezetté válik az agrárkamarai
tagságra. A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az
agrárkamarai tagságra kötelezettek
kötelesek: bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000
Ft összegű kamarai hozzájárulást
fizetni.
A törvény 2012. szeptember
18.-tól hatályos módosításával tehát a leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. november 30-ig
kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.
hu) található online regisztrációs
felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint
(átutalással vagy postai csekken)
befizetni a kamarai hozzájárulást
az ott közzétett számlaszámra.
Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy,
aki a törvény alapján agrárkamarai
tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat. Fontos tudni, hogy ha valaki
egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai
tagságra (mert pl. őstermelő és
gazdálkodó szervezet tulajdonosa
egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.

A bejelentkezés alól mentesülnek
azok, akik tagjai: a Magyar Állatorvosi Kamarának, vagy a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más
vadászati szakmai szervezetnek,
vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal
összefüggő tevékenységen kívül
más agrárgazdasági tevékenységet
nem folytatnak. Fontos, hogy az
ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell!
Az Agrárkamara felhívja a regisztrálók figyelmét az e-mail cím
megadásának fontosságára, mivel a
kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket
érintő tudnivalókról (pl. a kamarai
választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi a visszaigazolást
is a sikeres regisztrációról). A regisztráció során ki kell választania
a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt,
amely alapján a kamarai szakmai
osztályokba való besorolását kéri.
Javasolt, hogy itt a vállalkozására
leginkább jellemző, illetve abban
legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A
kitöltés végén, a bevitt adatok véglegesítése után a rendszer elkészíti
és a képernyőn megjeleníti a regisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát, valamint a regisztráció visszaigazolását. Nagyon
fontos: regisztrációja hitelesítéséhez feltétlenül le kell tölteni és ki
kell nyomtatni a visszaigazolást,
majd saját kezű aláírással ellátva
postázni kell egy példányt a rajta
megjelölt címre legkésőbb 2012.
november 30-ig. Ennek hiányában
regisztráció érvénytelen!
A regisztrációnként 5 000 Ft ös�szegű kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012.

Halottak napja előtt

Közeledik Mindenszentek és a Halottak napja. Ezek a napok elhunyt szeretteinkről szólnak. Ha nincs többé, akit szeretnünk, hiánya
pótolhatatlan, éppen ezért halottaink nem merülnek a feledés homályába, tovább élnek szívünkben. A Halottak napja ennek a halálon
átívelő szeretetnek az ünnepe. A Mindenszentek ünnepe ezt alapozza
meg a feltámadásba vetett hitben. A kettős ünnep ráirányítja a figyelmünket a földi lét múlandóságára, egyben reménnyel tölt el az iránt,
hogy nem a halálé, hanem az életé az utolsó szó.
Ezen a napon minden más
Újra mélyen érint meg a gyász
Nincs már velünk együtt
Kit ismertünk vagy szerettünk
Ma lélekben újra együtt lehetünk
Baj Anna: Halottak napja

2012. október

november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai
hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített
14100000-10790649-02000004
számú bankszámlájára (Volksbank). Nagyon fontos: a befizetésnél a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni az online
regisztráció során kapottkamarai
nyilvántartási számot és a „kamarai hozzájárulás” szöveget! Ennek
hiányában az azonosítás nem lesz
lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat!
A regisztráló a hozzájárulás ös�szegének beérkezése után a regisztráció során megadott e-mail
címre elektronikus értesítést kap az
Agrárkamarától a kamarai nyilvántartásba vételről, amely egyben a
kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolása is. A hozzájárulás
megfizetése alól mentesülnek azok
a gazdálkodó szervezetek, amelyek
igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény
37/A. § (2) bekezdésében foglalt
regisztrációs díjat a kereskedelmi
és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről
külön nyilatkozni kell!
Nagyon fontos: a kötelező kamarai tagság azokra az érintettekre
nézve is kötelező, akik nem végzik el a regisztrációt. Ők viszont
jogosítványaik egy részével nem
élhetnek, azaz nem kerülhetnek a
választói névjegyzékbe, nem választhatnak és nem választhatók!
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, a kitöltésben segítséget nyújtanak az agrárkamara gazdálkodói
információs szolgálatának ügyfélszolgálati tanácsadói a megye 20
területi irodájában.
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Agrárkamara

A vadasparkban
jártunk

Szeptember 11-én az IPR program
keretében a Barackvirág Óvodából
minden gyerek, óvodai dolgozó és
kedves szülő a nyíregyházi Vadasparkba kirándult, ahol mindenki jól
érezte magát. Köszönjük
a Szervezőknek és
az óvoda
vezetőjének.

Kis tűzoltók,
nagy tűzoltók
Sban első alkalommal

zeptember 7-én óvodánk-

rendeztük meg a KIS TŰZOLTÓK – NAGY TŰZOLTÓK
TALÁLKOZÓJÁT.
Vendégeink voltak a nyíregyházi, szakolyi és a balkányi tűzoltók,
természetesen nem hiányzott óvodánk kis tűzoltó csapata sem, akik
a cibakpusztai óvodába járnak.
Városunkon végig vonulva kísérték a gyerekek a három nagy
tűzoltó kocsit, őket követték a kis
tűzoltósaink. Az óvodába érve verseny játékokat játszottak kicsik és
nagyok közösen, az óvó nénik versenyeztek a nagy tűzoltósokkal,
kútból tüzet oltottak a felnőtt tűzoltók, majd a kicsik oltották el a
házban keletkezett tűzet a többi
gyerek nagy örömére.
A program végén beindítottuk a
habgépet ami igazi örömöt jelentett
valamennyi résztvevőnek. Rendezvényünket megtisztelte Karóczkai
Istvánné jegyző asszony és Jaczkó
Sándor esperes úr is. Köszönjük
esperes úrnak és Magyarné Tóth Ildikó kolléganőnknek a segítséget.

Könyvgyűjtési verseny
Az Országos Könyvtári Napok
alkalmából októberben könyvgyűjtési versenyt hirdetünk – osztály és
egyéni versenyben – iskolánk minden tanulója számára. A legtöbb
könyvet gyűjtő osztály és tanuló
meglepetésben részesül. Gyerekek! Rajtra fel! Járjátok végig a
rokonságot, szomszédokat, ismerősöket!
Kutassátok fel a polcok rejtekében, padláson, pincében lapuló
megunt mese, ifjúsági, ismeretterjesztő és egyéb könyveket, s ajándékozzátok az iskolai könyvtárnak,
hogy minél több gyerek lelhesse
örömét az olvasásukban. Fontos,
hogy tiszta, megkímélt könyveket
hozzatok, amiket mindenki szívesen vesz a kezébe, illetve kölcsönözne tőlünk.
Olvasóink közül sokan ajánlották
már fel saját könyveiket a SZVOK
iskolai könyvtár gyűjteményének
bővítésére. Kérjük, segítsék gyerekeiket a könyvgyűjtésben! Hátha
pont az Ön gyereke, unokája nyeri
az ajándékot.
A könyveket a könyvtár nyitva
tartási idejében bármikor át lehet
adni. Felajánlásukat, segítségüket
előre is köszönjük!
A tanítói és humán
munkaközösség pedagógusai

Balkányi
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FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk az érintetteket,
hogy Balkány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás
Támogatás-kezelővel együttműködve 2012. október 26-tól kiírja
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
Bursa Hungarica „A” típusú
ösztöndíj pályázati feltételei felsőoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a
2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan (2 tanulmányi félévre
pályázható):
●●lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat
területén
●●hátrányos szociális helyzet
●●felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a
pályázati kiírásban részletezett
feltételeknek megfelelően)
Bursa Hungarica „B” típusú
ösztöndíj pályázati feltételei felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára (6 tanulmányi félévre pályázható):
●●lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat
területén
●●hátrányos szociális helyzet
●●korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
Figyelem! Változás a pályázás
rendjében!
A pályázat beadásához az
EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel
pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az
EPER-Bursa rendszerben. Elérés:
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx) A személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szociális
helyzetet igazoló mellékletekkel
együtt az önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
Részletes pályázati kiírás, illetve egyéb nyomtatványok a hivatal
hirdetőtábláján megtekinthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal Humán, Jogi és Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálati Irodájában kérhetők.
A pályázat benyújtási
határideje: 2012. november 23.
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Vde főképpen közmeg-

tettek, hogy ez a pályázat is nyert
28 900 000 Ft értékben. Előkészítjük Balkány teljes szennyvízcsatorna hálózat bővítését, valamint a mai kor követelményeinek
megfelelő szennyvíztelep felújítását. Ennek a tervezése még most
kezdődik el, így nagy valószínűséggel ez a jövő év végén, vagy
az azt követő év elején készülhet
el ez a beruházás.

árosnapi ünnepségeken,

hallgatásokon feltétlenül
szóba kerül a polgármester
beszámolójában, hogy mi
történt és mi várható a város
életében. Ezúttal ünnep és
beszámoló nélkül kérdeztük
a Balkány életében fontos
gazdasági eseményekről Pálosi László polgármestert.

Az idei és következő évi pályázati
tervekről?

Hogyan alakul a város 2012. évi
költségvetés végrehajtása?

– A város igen szűkös anyagi keretek között gazdálkodhat,
de az előző évi átcsoportosítások,
átszervezések már mutatják pozitív hatásukat. Az előző vezetés
által felvett 35 000 000 Ft-os
bérhitelkeretből ebben az évben
egy fillért sem használtunk fel. A
100 000 000 Ft-os működési hitelkeretből 40-és 50 000 000 Ft-ot
használunk csak. A város működése folyamatosan biztosított. A
béreket, szociális ellátásokat és
az egyéb dologi számlákat folyamatosan és biztonságosan fizetni
tudjuk, sőt büszkén mondhatom,
hogy a beszállítók sorban állnak
Balkány Város megrendeléséért.
A jövő évben még feszítettebb
költségvetésre van szükség a járások kialakítása és az általános
iskola átszervezése miatt.
Milyen pályázatok valósultak meg
ebben az évben?

– Eredményesen pályáztunk
START Munkaprogramra, amelyben Balkány Városa 134 173 552
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Ez az összeg tartalmazza 120 ember munkabérét és járulékait, valamint közvetlen költségüket is. A költségekben nem
csak munkavédelmi eszközöket
sikerült beszerezni, hanem anyagés kincsértékű tárgyi eszközök
beszerzésére is sor került. A program egyik ütemében illegális szemétösszegyűjtés szerepelt, amelyet eredményesen teljesítettünk.
Ez elsősorban a régi szeméttelep
tisztítását tartalmazta, sikerült a
tanyai települések és a belterületi
rész megtisztítása is. A program
másik része a belvízelvezető csatornák rendbe tétele volt, mely során a következő utcákon lévő belvízelvezető csatornákat sikerült
felújítani: Sallai u., Fürst s. u., Rózsa F. u., Szőlő u., Damjanich u.,
Görgey u., Széchenyi u., Klapka
u., Benedek u., Petőfi u., Kossuth

u., Bercsényi u., Árpád u., Dobi
u., Adonyi u., mely összesen 3939
méter. A teljes útszakaszon a csapadékelvezető csatornák nagy részét új mederlapokkal burkoltuk.
A program harmadik ütemében
pedig mezőgazdasági utak rendbe
tételére került sor, melyet most
egy nagy teljesítményű munkagép segít, ennek befejezése is a
végéhez közeledik. Véleményem
szerint a START Munkaprogram
elérte célját, 120 embernek adott
munkát szinte egész évben. A
közmunkások értékteremtő munkát végeztek, valamint sikerült
olyan eszközöket is beszerezni,
amelyről eddig csak álmodoztunk
(betonkeverő, kistraktor, minden
fajta kézi szerszám, amit a következő években is hasznosítani
tudunk.).
– Eredményesen pályáztunk a
Belügyminisztériumnál egy MTZ
820.4 traktor, valamint ehhez
tartozó MBP 6.5 tonna pótkocsi
(10 500 000 Ft értékben) beszerzésére. Jelen pillanatban az erőgép és a pótkocsi közbeszerzési
eljárását bonyolítjuk. Reményeim
szerint hamarosan lezárul az eljárás, a traktor és a pótkocsi beszerzésre kerül, mely a jövő évben
nagymértékben segíti a közhasznú
munkát.
– A KEOP-7.1.0/11-2011-0061
Ivóvíz-minőségjavító Program
előkészítő szakaszára nyertünk
5 900 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást. Ennek a beruházásnak a tervezése jelenleg folyik.
Reményeim szerint jövőre a beruházás elkészül és megoldódik
Perkedpuszta, Abapuszta, Ordastelep ivóvíz problémája.
– A KEOP-7.1.0/11-2012-0043
Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése
című pályázat előkészítésére is
pályáztunk és a napokban értesí-

– Jövőre is mindenképpen pályázunk a START Munkaprogram
keretein belül a teljes belterületen
a belvízelvezető csatornák rendbe
tételére (ahol az idén nem sikerült
megcsinálni, azt jövőre elkészítjük.). Folytatjuk, és folyamatosan járhatóvá tesszük a tanyai
földutakat, valamint reményeim
szerint sikeresen pályázunk a már
meglévő, de igen elhanyagolt állapotban lévő belterületi járdák
felújítására is.
– Jövőre mindenképpen be szeretnénk fejezni az Ivóvízminőség-javító Programot, valamint az
előbb említett szennyvízhálózat
bővítés programból is minél többet szeretnénk megvalósítani.
– Pályázatot adtunk be a
62/2012 (VI. 29.) Vidékfejlesztési
Minisztériumi rendelet Tanyafejlesztési Program című pályázatra 10 500 000 Ft értékben függesztett gréder, rézsű szárzúzó,
függesztett tolólap és vontatott
tárcsa beszerzésére. A pályázat
még ebben az évben elbírálásra
kerül. Amennyiben nyerünk, ezek
az eszközök nagy segítséget nyújtanak majd a földutak karbantartásában.
– Készülőben van, és hamarosan beadásra kerül egy közel
60 000 000 Ft értékben ÉAOP-4.1.2/A-12 Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című
pályázat. Ez a mostani Egészségügyi Központ teljes felújítását,
külső szigetelését, állmennyezet
készítését, felújított mellékhelyiségek és váró, valamint a fűtés
korszerűsítését tartalmazza.
– Szeretnék még ebben az évben az iskolára egy energetikai
pályázatot beadni, amely csökkentené az iskola fűtés- és világítás számláját (geotermikus
energia, napkollektor, napelem)
– mondta végezetül Pálosi László
polgármester.

2

Balkányi
Beszélő

2012. október

7

Balkányi
Beszélő

2012. október

KÖNYVAJÁNLÓ

Folytatás az 1. oldalról.
Mindezek ellenére még mindig
sokan sokféleképpen értékeljük
1956-ot és persze a megtorló Kádár
rendszert is. Sajnos emlékezetünk
szelektív, és sokszor szubjektivitásunk irányít bennünket. Így beszélhetnek még sokan iskolai emlékeikre hivatkozva ellenforradalomról, és így emlékezhetnek sokan a
puhadiktatúra időszakából is csak
a jóra. Elfelejtve, vagy egyáltalán
nem is tudva a felhatalmazott adósságokról. Pedig a Kádár rendszer
gazdasági következményeit mind
a mai napig nyögjük. Szép lassan
éltük fel jövőnket. A Hitel egy régebbi számában olvashatjuk, hogy
csak az 1970-es években a Kádár
kormány 2 milliárd amerikai dollár
kölcsönt vett fel, aminek kamataiba 2009- ig több, mint 200 milliárd
amerikai dollárt fizettünk már vis�sza. És hol a vége? Ki tudja? Pedig
ez a felvett kölcsönöknek csak az
egy tizede volt.
Emlékezzünk. Emlékezzünk és
pörgessük kicsit vissza az idő kerekét!
Mi is történt 1956. október
23.-án, azon a napsütéses keddi
napon?
A nép szabad független hazát,
demokratikus törvényes rendet követelt. De ennyi elég volt, hogy a
hatalom a tömegbe lövessen, és
szerdán hajnalra megérkezzenek a
szovjet tankok.
Nem csak a fővárosban, hanem
a vidéki városokban és falvakban
is forradalmi volt a hangulat. Mindenki változást akart.
Balkányban 1956. október 27-én
Sallai Imre és Kovács István felhívást adott ki a Munkástanács
megalakítására. A felhívásban még
kérésként fogalmazták meg azokat a pontokat, melyekkel javítani szerettek volna hazánk helyzetén. A 46 tagú munkástanács előtt
ugyanezeket kérésekét 16 pontra
kibővítve már követelésként olvasták fel. Október 29.-én Máté Imre
nemzetőrparancsnok vezetésével

megalakult a nemzetőrség. Majd
Sallai János aláírásával felhívást
adtak ki a pártok újjáalakítására.
A pártok rohamléptekben alakultak meg. Már a kidobolás napján november 3-án megalakult a
szociáldemokrata és a parasztpárt.
Egy nappal később pedig létrejött
a független kisgazdapárt.
Azonban az ország újjászervezése közben, miközben vártuk a
felmentő nyugati hatalmak seregeit, a nagyhatalmak már döntöttek
sorsunkról.
A magyarországi amerikai nagykövet Eisenhower elnök felhatalmazására közölte: Az USA sem
Lengyelországot sem Magyarországot nem tekinti „potenciális
szövetségesének”. Így a szovjet
hadsereg november 4.-én közel
200 szoros túlerővel indíthatott támadást hazánk ellen.
A remélt amerikai segítség elmaradt. Amiről pedig mi nem tudtunk: a nyugati hatalmak már korábban tudomására hozták Szovjetuniónak, hogy számukra a magyar
események nem elsődlegesek. Így
a nyugat mindenféle ígérete, biztatása ellenére ismét magára hagyta
hazánkat. A forradalmunk megítélése más volt a keleti és más a
nyugati blokkban. Állítólag Mao
CE-tung egymillió magyar kiirtását javasolta. Amerikának pedig
fontosabb volt a szuezi kérdés. De
voltak más vélemények is.
Bill Lomax angol történész a
magyar forradalomról így írt könyvében:

„1956 sokkal több, mint egy
gyűlölt elnyomó rendszer elleni
felkelés. Az emberek a sorsuk irányítását kezükbe vették, cselekvően beleszóltak alakításába, és
történelmet csináltak. A forradalom fejezte ki törekvésüket egy
jobb holnapért, és alkotó harcukat
egy új világért. Így képletesen azt
mondhatjuk: az eget ostromolták.”
Mi pedig, magyarok, balkányiak, tisztelegjünk hőseink emléke
előtt, az év minden napján. Ne felejtsük el őket, hiszen amit tettek
azt értünk és gyermekeinkért is
tették. 1956-ban szabad hazát, törvényes rendet, biztos megélhetést
álmodtak nekünk.
Éljünk hát mindannyian úgy,
hogy méltó utódjai legyünk hőseinknek, azoknak, akik értünk áldozták szabadságukat, életüket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Molnár Zoltán ünnepi beszédét követően az emlékünnepség
résztvevői átvonultak a hősök emlékművéhez, hogy elhelyezzék a
kegyelet virágait.
Emberek! Hányan maradtunk
magyarok,
akik nem szaladtunk.
S hány van, ki nagy ködbe merült,
S hány, ki gonosz kézre került,
Ki börtönbe, ki kötélre,
S kinek elfolyott a vére.
Sinka István szavaival köszöntötte Kurta László mindazokat,
akik tisztelegni, emlékezni és kegyeletüket leróni jöttek el a hősök

emlékművéhez, majd azzal folytatta: A múlt tisztelete megmaradásunk feltétele. Az emlékezés
egyfajta kötelék élők és holtak
között. Folytassuk megemlékezésünket az 1956-os forradalom és
szabadságharc 56. évfordulójának
koszorúzási ünnepségével.
Balkány város önkormányzata
nevében Pálosi László polgármester, Oláh János alpolgármester és
Karóczkai Istvánné jegyző helyezett el koszorút.
A Szabolcs Vezér Oktatási Központ koszorúját Szabó Gusztáv
igazgató, Sajtosné Zemanek Erika
és Katona Ferenc igazgató-helyettesek helyezték el. A Béke telepi
tagiskola nevében Oláh János és
Gergely Andrásné, a Barackvirág
Óvoda nevében Kerezsi Mihályné, Rusin Andrásné és Madura
Lászlóné, a Szent Jácint Görög
Katolikus Óvoda nevében Pásztor
Lászlóné, Balla Andrásné, a József
Attila Művelődési Ház nevében
Dankó Zsuzsa, a Balkányi Református Egyházközség Szociális
és Gondozási Központja nevében
Sajtos Sándor és Szőke Attila, a
Balkányi Non Profit Kft nevében
Pócsi Rezső és Törő Róbert, a
roma nemzetiségi önkormányzat
nevében Tonté Sándor és Tonté
Sándorné, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség balkányi szervezete
nevében Gyeskó Jánosné és Lakatosné Kelemen Timea, a MAGOSZ, a Balkány és térségre gazdakör nevében Rácz Imre és Molnár Sándor, a balkányi nyugdíjas
klub nevében Lakatos Józsefné és
Kálmán Jánosné, a Városvédő és
Szépítő Baráti Egyesület nevében
Varga Lászlóné és Varga Erika, a
Balkányi Tűzoltó Egyesület nevében Nagy Tibor parancsnok, a Balkányi Polgárőr Egyesület nevében
Gilányi Tibor és Hamza Mihály
koszorúzott. Ezután a városlakók
helyezték el a kegyelet virágait és
gyújtottak gyertyát a hősök emlékére.
A koszorúzási ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

Ahogy közeledett a Szeptember,
egyre több felnőtt és még mindig
jóval kevesebb gyerek gondolatait töltötte ki az iskolakezdés. A
pedagógusok elkezdtek készülni a
következő tanévre, a szülők pedig
számba vették, hogy milyen ruhát,
cipőt, iskolai felszerelést kell gyermeküknek megvásárolni. Ma már
nem is tudjuk, hogy 2-300 évvel
ezelőtt mennyivel nehezebb volt
a szülő, a pedagógus és az iskolák fenntartójának a helyzete. Ma
is nehéz, de szerintem azokkal az
időkkel nem lehet összehasonlítani.
Utazzunk hát vissza a 18. századba
és elevenítsük fel nagyvonalakban
az oktatásunk helyzetét.
Első írásos adatunk balkányi
tanítóról 1739-ből való. Ekkor
Kovács András a rektor. A pedagógusnévsort ez időtől kisebb
nagyobb kihagyásokkal ismerjük.
A szinte évente változó neveket annak tudhatjuk be, hogy a tanítókat
a presbitérium választotta kezdő
„mesterek” közül, alacsony bérért.
Az anyaiskola, ahol a tanítók a
tanulmányaikat is végezték megkívánta, hogy a rektor és a preceptor 2-3 évnél tovább ne szolgáljon
egy helyen, hanem engedjen helyet
másoknak a rektorkodásra, preceptorkodásra.
Mária Terézia 1760-ban létrehozta az udvari Tanulmányi Bizottságot, amelynek feladata lett
az egész birodalomra érvényes
egységes közoktatás tervének kidolgozása. A magyar oktatásügy
mérföldköve az I. Ratio Educationis 1777- es megjelenése. Maga az
évszám inkább szimbolikus, mert a
Ratioban foglalt rendszer évtizedek
alatt érlelődő oktatáspolitikai koncepció volt, mely a felvilágosodás
és a racionalizmus gondolatvilágára épült. A Ratio legnagyobb történelmi érdeme az, hogy a magyar
oktatás történetében először vette
kezébe az állam az oktatás ügyét,
az oktatás szerkezeti átalakítását.

Immáron második alkalommal
szervezte meg a Balkányi Görög Katolikus Egyháza a „Nyitott
Templomok Éjszakáját”. Az eseményre 2012. szeptember 15-én került sor a kora esti órákban. Közös
imádkozással kezdődött, ahol az
egyházközség tagjai mellett részt
vettek a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda gyerekei és dolgozói.
A Szivárvány és a Ficánka csoport
tagjai gyerekdalokkal és versekkel
köszöntötték a jelenlévőket. Kicsi

A balkányi iskolában az 1763-as
visitáció 63 fiú és 32 leány tanulót
jegyzett fel.
A legtöbb faluban még mindig
csak olvasni tanították a gyerekeket, mint például a nagykállói
görög katolikus iskolában, Gelsén,
Mihálydiban, Vencsellőn, Dadán
és az egész kisvárdai járásban. A
latin tudományokkal, magasabb ismeretekkel csak nagyobb településeken foglalkozhattak a tanulók.
Apagyon, Bercelen, Nagymadán,
Ramocsaházán deklinista, Dobon,
zökönkonjugista, Balkányban, Bátorban, Nyíregyházán szinaxista,
Nagykállóban retorikai és poetikai
„osztályok” működtek.
E kor iskolájában 3 tanerő dolgozott, így a balkányiban is. A rektor, a preceptorés a lányok tanítója.
A rektor vezette a templomi éneklést, a temetést, tanította a nagyobb
fiúgyermekeket, némelyiket a deáki tudományokra is. A preceptor
feladata volt még a harangozás is.
Az első adat, amiben partikulaként említik Balkányt, egy 1800-as
esperesi visitációban lett bejegyezve. A partikuláris iskola olyan
résziskola, amely református kollégiumhoz, mint anyaiskolához való
csatlakozást jelentett. A partikula
a tanerőit az anyaiskolából kapta,
iskolánk esetében a debreceni Református Kollégiumból. Az iskolák
tananyagának, módszereinek mindenben egyeznie kellett az anyaiskola célkitűzéseivel.
1875-ben érvényes megyeosztás
szerint Szabolcsban 52 partikula
működött, köztük a Balkányhoz tartozó Abán (ma Abapuszta) és Balkányban. Az abai iskoláról Nagymáté Albert így írt: „1886 évben néhai
Lukács Ödön esperes barátommal
egy szép októberi napon ott járván, a
törmelékről megállapítottuk a parochia, az iskola valószínű helyét.”
Az 1960-as években az abai iskolában tanító néhai Szántó Jánosné
tanárnő idős emberek elbeszélésé-

ből hallott egy fából épült, fészerszerű iskolai épületről. Így érthető a
gyors megsemmisülés, miután csak
valószínű helyét lehetett megtalálni
az iskolának. Hazánkban az 1806.
évi II. Ratio 13. pontja szorgalmazta először a 6-12 évig terjedő
tankötelezettséget. A fiúk számára
6-12 éves korig a lányok számára
6-10 éves korig való tankötelezettség törvénybe iktatását javasolták.
A nemesi rendek ismét előtérbe helyezték a latin, a görög és a retorika
tanítását. A természettudományos
ismeretek részarányát minden iskolai szinten csökkentették. Voltak,
akik a parasztgyerekek iskoláztatását egyenesen be akarták tiltani.
A népoktatás előbbre jutásáért
küzdők csak 62 év múlva tudták
kiharcolni az általános tankötelezettséget, az 1868. évi XXXVIII.
tv-ben hazánk első népoktatási törvényében. Ekkor Balkányban volt
iskola, de a távolabbi tanyákról
esős, sáros időben, földutakon szinte lehetetlen volt naponta bejárni,
így sok volt a hiányzás, kimaradás.
Szabolcsi szinten a tanfelügyelők
jelentései egyaránt említették az
iskolába be nem iratkozás, az iskolából való kimaradás okaként
„a szülők szociális helyzetét, az
alacsony iskolázottságát, hanyagságát, az iskolák, tanítók hiányát.”
Az 1800-as években a legtöbb
iskolát falusi parasztházban alakították ki. Iskolai célú építkezésről
Balkányban csak a múlt század végén adnak hírt a feljegyzések. Tantermi berendezés többnyire nem
volt, a földre szalmát szórtak, ezen
ültek a gyerekek. A tanulók tartották tisztán az iskolaépületet, takarították a környékét, gondoskodtak a
fűtésről és a század végéig ez a kép
általános volt. Csak a jobb anyagi
körülmények között lévő egyházak
költöttek viszonylag többet iskoláikra. Ilyen volt többek között a
balkányi református egyház is.
Molnár Zoltán

Elsős a gyereke?
Akkor ez önnek szól

A fenti képen látható kötet
azon fontos területeket érinti,
amelyek az iskolába lépéskor
nagy figyelmet érdemelnek. Hiszen tudnivaló, hogy az eredményes iskolai munka a továbbhaladás alapfeltétele.
Mit vár el az iskola hatéves
gyermekeinktől?
Hogyan válhat zökkenőmentessé a rendszeres tanulás megkezdése?
Hogyan előzhetőek meg az
iskolakezdéssel kapcsolatos nehézségek?
Milyen szempontok figyelembe vételével tudják a szülők,
nevelők követni a gyermekek
fejlődését?
Ilyen típusú kérdésekre nyújt
választ és kínál fejlesztő feladatokat. Ajánlom a kiadványt
mindazoknak a szülőknek, nevelőknek, akik tudatosan részt
kívánnak vállalni abban, hogy
minél könnyebbé váljon gyermekeink számára az iskolakezdés. A könyv megtekinthető
az iskolai könyvtárban. Várom
Önöket szeretettel.
Papp Anna iskolai könyvtáros

szíveik hevesen dobogtak e meghitt
alkalmon, melyen szeretetet árasztottak a hallgatóság felé. A csillogó
szemű gyerekek után Verdes Miklós
előadását hallgathattuk meg a család fontosságáról, összetartó, példás
erejéről, a gyerekek családban elfoglalt helyéről, a helyes gyereknevelésről. Az estét a Credo Pedagógus
énekkar előadása koronázta meg. A
pedagógusok éneklését a templom
akusztikája segítette ahhoz, hogy a
hallgatóságnak maradandó élményt
szerezzen. Az est közös vecsernyei
imádkozással ért véget.
Köszönet Jaczkó Sándor esperes
úrnak és szervezőtársainak.
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A zene világnapján
„A gyerekek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb,
annál inkább kívánja mellé a mozgást...
A zene és a testmozgás szerves kapcsolata: énekes játék a szabad ég
alatt, ősi idők óta a gyermek életének legfőbb öröme.”
Kodály Zoltán
A zene megszerettetése és a ze- Októberben a zene világnapján
nei műveltség megalapozása már hallgattunk és énekeltünk gyerekaz óvodáskorban fontos feladatunk. dalokat, az óvó nénik , dajka nénik
Mindennaposak csoportjainkban kánont énekeltek a gyerekeknek,
az élményt nyújtó ének-zenei tevé- majd a vidám programot közös
kenységek, a dallam, ritmus, moz- néptánccal zártuk.
gás szépségének felfedezése, az
A közösen átélt élményekkel toegyütt éneklés és mozgás örömé- vább gazdagítottuk gyermekeink
nek átélése. Óvodánkban mazso- életét.
Bodogán Lászlóné óvodapedagógus
rett és néptánc csoport is működik.

A Magyar
Birkózósport
Érdemrend
bronz
fokozatával
tüntette ki a
Magyar Birkózó
Szövetség Pálosi
László polgármestert, a
kitüntetést
a városnapon
adták át.

balkányi és bökönyi kö-

érmet is szerzett az olasz
viadalon.

A Bököny DSE és a Balkány
SE közös csapattal vett részt azon
az utánpótlás nemzetközi birkózó
viadalon, amelynek Olaszország,
pontosabban Bergamo-Mozzanica
városa adott otthont. Az esemény
különlegességét fokozta, hogy az
európai reménységek mellett szenegáli és kubai tehetségek is indultak.
A gyermek korcsoportban a bökönyi Felföldi Szabolcs (29 kg), a
diák I. korcsoportban a balkányi
Pásztor Richárd (32 kg), illetve a
serdülők között Kiss Gergő (Bö-

köny, 66 kg) aranyérmet szerzett.
Diák II. korcsoportban Gilányi
Alex (Balkány, 28 kg) a második,
diák I. korcsoportban Gura Zsombor (Balkány, 68 kg) a harmadik
helyen zárt. A serdülők mezőnyében Lovas János (Bököny, 42 kg) a
dobogó második, míg Barna Csaba
(Bököny, 75 kg), a pódium harmadik fokára állhatott fel.
A csapatversenyben a közös küldöttség hatodik helyezést ért el.
Nem mellékesen Pásztor Richárdot
választották a verseny ifjú gladiátorának. A rettenthetetlen Kiss
Gergő nyerte az egyik legnépesebb
súlycsoport küzdelmeit, még-pedig
úgy, hogy az ellenfelek pontot sem
tudtak rajta csinálni.

Az idősek világnapja
Hagyományteremtő szándékkal a Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda dolgozói és gyermekközössége, az IDŐSEK VILÁGNAPJÁN meghívta városunk
nyugdíjas énekkarát.
Pásztor Lászlóné óvodavezető
és Réti Béla bácsi köszöntője után
az énekkar gyönyörű dalokkal
varázsolta el a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, néha egy-egy
könnyet csalva szemünkbe. Ezen
a hangulatos délelőttön a gyerekek is kis műsorral, énekkel,

körjátékok játszásával közös barkácsolással tették felejthetetlenné
a vendégeink napját. Amíg a csuhéból készült ékszerek készültek,
az énekkar néhány hölgy tagja
káposztás lángost készítettek a
kemencében. A nap zárásaként
üstben készült gulyás levessel és
kemencében sült bejglivel vendégeltük meg meghívott vendégeinket, ők pedig egy nagyon szép
dalcsokorral búcsúztak el tőlünk.
Programunkat megtisztelte
Jaczkó Sándor esperes úr is.

A kereszt felmagasztalása

A balkányi és bökönyi különítmény tagjai dicsőséget szereztek Olaszországban

Szabad hazát, törvényes
rendet álmodtak nekünk
’56-os elődeinkre, a forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk október 23-án

Adalomra és szabadság-

z ’56 évvel ezelőtti forra-

harcra emlékeztek Balkány
lakói október 23-án délelőtt
a József Attila Művelődési
Házban. Papp Anna köszöntötte az emlékünnepség
résztvevőit, s bejelentette:
Pálosi László polgármester
köszönti a megjelenteket.

Pásztor, a gladiátor
Azös csapat három arany-
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Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Szeptember 14-én délelőtt ismét ellátogattunk a görög katolikus
templomba, ahol a Szent kereszt
ünnepére került sor. Ezen az ünnepen két történelmi eseményre is
emlékezünk, egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt
visszaszerzésére.
A Szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A
róla szóló legenda szerint a Golgota hegyén talált maradványokat
egy beteghez érintették, és ami-

kor Krisztus keresztjének darabját
nyújtották neki, meggyógyult. Az
ereklyét, melyet később elraboltak a perzsák Herakleiosz császár
628-ban szerezte vissza és vitte
őrzési helyére mezítláb szegényes
ruhában a saját vállán.
A liturgia után Jaczkó Sándor
esperes úr kérdéseket tett fel a
gyerekeknek Jézusról, jó cselekedeteiről, keresztre feszítéséről az
őt megalázó gonoszokról. A gyerekek lelkesen ügyesen válaszoltak a
kérdésekre.

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit,
aki eljött ma
délelőtt, hogy
együtt ünnepeljünk. Jó látni,
hogy vannak még emberek, akiknek
fontos az ünnep, még akkor is, ha
ilyen korai órában tartjuk. A mai
napnak nem én leszek az ünnepi
szónoka, azonban engedjék meg,
hogy néhány gondolatomat megosszam Önökkel.
Tisztelt egybegyűltek! Bátran
mondhatjuk, hogy 1956 a magyar
történelem legfényesebb csillaga.
Hajtsunk fejet és sohase feledkezzünk meg azokról a hőseinkről, akik
sokat tettek a mi szebb és jobb világunkért. Akik tetteikkel mindennapjaink tartóköveivé váltak, amelyekre
a mát és a holnapot megalapozhatjuk. A hősök nem a híradásokban,

hanem az emlékezetünkben és a szívünkben élnek tovább. Soha nem feledjük településünk hőseit sem, bár
fájdalom, hogy az utolsó balkányi
„pesti srác” nem lehet itt közöttünk.
Tisztelt emlékezők! 1956 októbere az összefogásról, a szabadság
kivívásáról szól. 1956 novembere és
az azt követő hónapok és évek a menekülésről, vagy az országban maradásról szóltak. Sokan félve a megtorlástól, elhagyták Magyarországot.
Azonban sokkal többen voltak azok
a hétköznapi hősök, akik vállalva a
bebörtönzést, a kirekesztést, itt maradtak. Ők úgy gondolták, hogy itt
van rájuk szükség.
Kedves barátaink!
Sokszor fordul elő életünk során,
hogy válaszút elé érünk. Megyünk,
vagy maradunk. Az itt jelenlévők
közül is biztosan sokan hallottak
róla, hogy engem is válaszút elé állítottak több hónappal ezelőtt. Hosszú

vívódás, sok-sok beszélgetés után
eldöntöttem: maradok Balkányban.
Bár csábított az új feladat, az új kihívás, úgy gondoltam, nem hagyhatom
cserben azokat az embereket, akik
megbíztak, akik megbíznak bennem.
Így most már a végleges döntést közölhetem Önökkel: nem vállalom a
járási vezetői megbízatást, és tovább
folytatom Balkány város polgármestereként, végzem, azt a munkát, amivel Önök megbíztak.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ezután Papp Anna lépett a mikrofon elé, s bejelentette: az ünnepi
műsor összeállításában a magyar líra
és a zene eszközeivel hajtunk fejet
az 56 évvel ezelőtt zajló forradalom és a szabadságharc eseményei
előtt. Versek és énekek segítségével
elevenítjük fel őseink bátorságát.
Megemlékezésünket a Credo pedagógus kórus tagjainak, a Szabolcs
Vezér Oktatás Központ zeneiskolás
növendékeinek, valamint a hetedik
és nyolcadik osztályos tanulóinak
közös műsoraként láthatják.
A rendkívül színvonalas műsort
követően lépett a mikrofon elé Molnár Zoltán, s mondta el ünnepi megemlékezését.
Tisztet Hölgyeim! Tisztelt Uraim!
Balkányi Polgárok!
Ma, 1956. október 23.- át ünnepeljük, és velünk emlékezik a világ
magyarsága is. Emlékezünk és emlékeztetünk. Emlékeztetjük hazánkat, Európát, a világot.
Ezen a napon nem csak 1956.
október 23.-ára kell emlékeznünk,
hanem kőbe kell vésnünk a mártí-

rok neveit is. Tisztelegjünk előttük
és állítsuk őket példának gyermekeink elé, mert ők példát mutattak
nekünk hitből, magyarságból, hazaszeretetből.
Emlékeznünk
kell, és nem elfelejteni a bűnösöket sem.
Látnia kell mindenkinek, hogy
hazánk nem egy
következmény
nélküli ország, és a tetteiért itt mindenkinek felelnie kell. Ma együtt
emlékezünk a szabadságharcosokra,
a balkányi hősökre, a diktatúra áldozataira.
56 éve, Magyarország neve egyet
jelentett a szabadsággal, a hősiességgel.
Egy nemzet mondta végre, hogy
elég volt! És a félelemben, megaláztatásban élő nép fellázadt az elnyomó hatalom ellen. A padlássöprés, a
kulákperek és a kitelepítések réme
ott lebegett minden család feje felett.
Akinek volt magántulajdona, azt automatikusan a rendszer ellenségének
tekintették.
Lábbal tiporták a nemzeti jelképeinket. A szentkoronás címerünket
a rákosi címer váltotta fel. Nemzeti
színeink mellett megjelent a vörös
lepel és a vörös
csillag. Üldözték az egyházat és
szolgai módon másolták a szovjet
mintát. A tervgazdálkodásunkat a
valóságtól elrugaszkodott számok és
tervek jellemezték.
Folytatás a 2. oldalon.

