
Dolgoznak a közmunkások 
Balkány önkormányzati 

útjainak javításán, a kátyúk 
eltüntetésén. Ott-jártunkkor 
a Gábor Áron utca, az Ady 
Endre utca, a Dózsa György 
utca, a Petőfi utca, a Bem 
utca felújításán dolgoztak, 
a Gábor Áron utcán pedig a 
járdalapokat rakták le. 

Az utca egyik oldalán egy méter 
szélességben rakják e betonlapo-
kat, a járda hossza  kb. 800 méter 
lesz. A kátyúzáshoz eddig 100 ton-
na aszfaltot használtak fel, de leg-
alább ugyanennyi szükséges még a 
munka befejezéséhez. 

A Csiffy tanyán a meglévő földút 
karbantartásán dolgoznak a nem-
rég megvásárolt gréderrel, ennek 
hossza mintegy két kilométer. A 
földutak karbantartása természete-
sen nem ér véget a Csiffy tanyán, 
következik majd Perkedpusztán, 
Abapusztán, Kismogyoróson, 
Nagymogyoróson, Finánctagban, 
Baji tanyán, a Vecser tanyán,a Jár-
mi tanyán, Tormáspusztán, Dézsi-
tanyán, tulajdonképpan minden ta-
nyán a földutak járhatóvá tétele. A 
felújításon százhatvan-százhetven 
ember dolgozik. 

Balkány Város Önkormányzatának 
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A magyar vers ünnepe

Telephely fejlesztés
STEEL-BUILDING-nél

Kátyúzás, járdaépítés, útfelújítás

Az idén Húsvét harmadik 
napját nevelés nélkü-

li munkanappal töltötte a 
Barackvirág Óvoda dolgo-
zói közössége

2013. április 2-án a testvér-
óvoda meghívására ellátogat-
tunk a romániai Pusztadaróc-
ra. Az ottani vezetőnő és az 
óvónők már az óvoda épülete 
előtt vártak és nagyon kedvesen 
fogadtak bennünket. Egy rö-
vid bemutatkozás után az óvo-
da  életébe is betekinthettünk, 
amiből sok különbözőséget és 
hasonlóságot fedezhettünk fel a 
két óvoda mindennapjairól. Az 
érdeklődő beszélgetést a bősé-
ges ebéd után folytattuk.

Kora délután városnézés kö-
vetkezett Szatmárnémetiben, 
majd egy kisváros, Balkány 
testvérvárosa, Lázári volt a vég-
ső úti cél, ahonnan este már 
visszaindultunk kis hazánkba.

Élményekkel tele és vidáman 
tértünk haza. Örülünk, hogy el-
fogadtuk a meghívást. Május 
7-én mi is szeretettel várjuk a 
kedves román óvodapedagógu-
sokat, akikkel hosszú távra szó-
ló együttműködést tervezünk.

Köszönjük vezetőnknek, Ke-
rezsi Mihálynénak, aki sokat 
dolgozott azért, hogy mindez 
létrejöhessen.
Madura Lászlóné óvodapedagógus

Kirándultunk

Mind az öt gida fehér színű és 
bak lett, az ellés hajnali három 
órakor kezdődött. Nem mindenna-
pi eseményre ébredt húsvét hétfő-
jén Pintér László balkány-görény-
pusztai gazda, hiszen kecskéje öt 
egészséges gidának adott életet.

– Átlagos esetben ez a kecske 
két-három gidát ellik, ezt most 
azonban alaposan túlszárnyalta – 
mondta a gazdálkodó. Mind az 
öten fehér színűek lettek, és mind 

az öt bak – elevenítette fel az ese-
tet Pintér László, aki elmondta: 
kettő az anyjukkal marad, hármat 
pedig el fognak ajándékozni. Az 
ellés körül miden rendben tör-
tént, László végig egyedül állta 
a sarat, hiszen hajnali háromkor 
kezdődött.

– Amikor a fiúk felkeltek, már 
nagy volt az öröm és a boldogság, 
egyből a kezeik közé fogták a kis 
fehér jövevényeket.

A magyar vers ünnepének, 
a KÖLTÉSZET NAPJÁ-

NAK tiszteletére gyűlt össze 
a Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ tanulóifjúsága az in-
tézmény aulájában.

Felidéztük nagy költőink ver-
seit, emlékeztünk József Attilára, 
valamint az ugyanezen a napon 
született Márai Sándorra, és járá-
sunk nagy költőjére, Ratkó József-
re. Büszkélkedtünk kis városunk 
szülöttjével, a ma is élő Madár 
Jánossal.

Az összejövetelt közös versmon-
dással zártuk. Petőfi sorai közel 
háromszáz gyerek ajkán szólaltak 
meg. Az ebédhez a 4.b osztályos 
tanulók segítségével „versdesszer-
tet” szolgáltunk fel.

Az alsó tagozatos gyerekek nagy 
lelkesedéssel készültek az iskolai 
könyvtárban megrendezett szava-
lóversenyre. A délután folyamán 
eldőlt, ki az évfolyam legszebben 
verselő tanulója.

Első évfolyamon: Boros Krisz-
tián (1.a), második évfolyamon 
Merő Hajnalka (2.c), harmadik év-
folyamon Fejes Miksa és Zsíros 
Milán (3.b), negyedik évfolyamon 
Szabó Áron (4.b) és Rehócsin Fló-
ra (4.c) bizonyult a legjobbnak, s 
nyerte el az „ Évfolyam legjobb 
szavalója” címet.

A „Hozz egy verset illusztrál-
va!” címmel rendezett versenyen 
hangulatos verses délutánt töltöt-
tek el az alsós tanulók az isko-
lai könyvtárban. A rendezvénnyel 
kerestük az évfolyamok legjobb 
illusztrátorait. 

A választott verset legszebben 
ábrázolta képekben, s ezzel elnyer-
te „Az évfolyam legjobb illusztrá-
tora” címet:

 Első évfolyamon:  ●l

Sallai Dániel (1.a),

 második évfolyamon:  ●l

Dombi Blanka (2.a),
 harmadik évfolyamon:  ●l

Péter Patrik (3.b),
 negyedik évfolyamon:  ●l

Sallai Anna Regina (4.b.
Az első évfolyamon osztályver-

senyt hirdettünk. József Attila Al-
tató című verséhez készítettek raj-
zokat a tanulók. Nagyon sok szép, 
igényes munka született, így nehéz 
dolga volt a zsűrinek. 

A versenyt az 1.c osztály nyerte, 
az 1.a osztályos tanulók dicséretet 
és Tóth Zsombor Mózes 1.b osz-
tályos tanulóval együtt különdíjat 
kaptak.

A különdíjat mindkét versenyen 
több tanuló is kiérdemelte.

A zsűri elnöki szerepét a szava-
lóversenyen a József Attila Városi 
Könyvtár képviseletében Tereminé 
Agárdi Mária tanítónő, a rajzok 
értékelésénél a Humán szakmai 
munkaközösség részéről Takács 
Krisztián tanár úr vállalta. A verse-
nyekre az ajándékokat Papp Anna 
iskolai könyvtáros tanár, a vendég-
látáshoz a süteményeket Karajos 
Pál helyi vállalkozó, az ivólevet 
a „Szatmári-Ízek Kft.”(Csenger) 
ajánlotta fel. A versenyeket szer-
vezte és lebonyolította Karajos 
Pálné és Papp Anna tanárnő. 

Köszönjük szépen mindenkinek a 
részvételét és támogatását.

A Steel-Building Kft. az Új 
Széchenyi Terv Észak-Alföldi 
Operatív Program keretén belül 
65 400 000 Ft összegű, vissza nem 
térítendő uniós támogatásban ré-
szesült és az önerő hozzáadásával 
jelentős fejlesztést valósított meg 
a Kft. Balkány, Bocskai utca 10. 
szám alatti telephelyén.

A Telephelyfejlesztés tárgyú, 
ÉAOP-1.1.1/D-11 kódszámú pá-
lyázati felhívásra benyújtott pro-
jekt fő céljai a gyártási technológia 
fejlesztése, az exportpiacokra meg-
rendelt termékek szakszerű össze-
szerelésének és csomagolásának 
biztosítása, valamint az irodaház 
fenntartási költségeinek jelentős 
csökkentése voltak.

A 130 821 940 Ft összköltség-
vetésű beruházás egyik elemeként 
a nyílászárók cseréjével, az épület 
homlokzatának hőszigetelésével, 
új vízelvezető rendszer kiépítésé-

vel, több belső helyiség felújításá-
val és a fűtési rendszer korszerűsí-
tésével felújításra került a meglévő 
kétszintes irodaház. 

A fejlesztés további elemeként a 
használaton kívül lévő raktárcsar-
nok teljes felújítása valósult meg 
az épület teljes körű gépészeti, 
villamossági és építészeti átala-
kításával, mely épület a felújítást 
követően összeszerelő üzemként 
funkcionál. 

A projekt keretében beszerzésre 
került továbbá 2 db ABUS ELK 
12,5 t x 18 m típusú egyfőtartós 
futódaru és kiépítésre került a hoz-
zátartozó 60,5 m zárt pályamenti 
áramellátó rendszer. 

A pályázatban megfogalmazott 
tevékenységek megvalósításával a 
Steel-Building Kft. telephelyének 
modernizációja, kihasználtságának 
és versenyképességének növelése 
valósult meg.

Öt kicsi kecske...

Érdemesebb a 
hálózatra kötni
A költségvetés lakosságot 

érintő részleteire ké-
sőbb visszatérünk – írtuk a 
Balkányi Beszélő márciusi 
számának első oldalán. 

A legfontosabb és sok csalá-
dot érintő témáról Tálas Judit, a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
osztályának vezetője adott tájé-
koztatást. Lényeges dolog, hogy 
adót nem emelt az önkormány-
zat 2013-ban, sőt előreláthatólag 
2014-re sem tervez helyiadó-eme-
lést. Viszont a törvényi szabályo-
zás miatt a talajterhelési díj lénye-
ges mértékben emelkedett. 

További részletek a 3. oldalon.

A gép mögött lapátosok 
egyengetík a földet

Járdaalap-szintezés

A Bem utcában 
kátyúzáshoz 

készülnek

Járdaépítés  
a Gábor Áron úton

Gép segítségével 
készül az útkorona 
a Csiffytanyán

Steel-Building Kft.
4233 Balkány, Bocskai u. 10.
E-mail: titkarsag@steelbuilding.hu
www.steelbuilding.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Szavalóverseny résztvevői

Hozz egy verset illusztrálva! verseny 
legjobbjai
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Bár az első oldalon lévő 
cikkben azt írtuk, a cím-

zett támogatások kötelező 
felhasználása miatt kevés 
lehetőség van, vagy lesz a 
beruházásokra, azért jelen-
leg is folyamatban van, vagy 
előkészítés alatt áll néhány, 
a város számára nagyon fon-
tos fejlesztés és ráadásul 
többségük száz százalékos 
támogatást élvez.

A KEOP-os pályázatok kiemelt 
beruházások, teljes mértékű tá-
mogatást élveznek, 95 százalékát 
uniós forrásból valósíthat meg, öt 
százalékot a Belügyminisztérium 
önerő pályázatából finanszírozhat 
Balkány.   

Molnár Enikőtől, a Polgármes-
teri Hivatal munkatársától meg-
tudtuk: igaz, még csak előkészí-
tő szakaszban, de elkezdődött a 
KEOP 7.1.0/11-2011-0061 ivóvíz-
minőség-javító beruházás. Most az 
elvi vízjogi engedélyezési eljárás-
nál tartunk, de a beruházás végén 
lesz egészséges ivóvíz Abapusz-
tán, Perkedpusztán és Ordapusz-
tán. Erre a célra közel hatmilliót 
kapott a város. 

Új munkaállomások 
a könyvtárban

Ugyancsak előkészítő szakasz-
ban van a szennyvízcsatornázás 
bővítése és korszerűsítése. a csak-
nem 29 millió forintból azokon a 
területeken építik ki a szennyvíz-
hálózatot, ahol még nincs hálózat. 

A könyvtár fejlesztése is elkez-
dődött, itt a TIOP pályázaton nyert 
pénzből az intézmény infrastruktú-
ráját fejlesztik. Kilenc  új munka-
állomással fejlesztik a könyvtárban 
található számítógép-állományt. Új 
fénymásoló és új szkenelőgépet 
vásárolnak, valamint a látássérül-
tek segítésére egy őket kiszolgáló 
munkaállomást hoznak létre. 

A temető korszerűsítése is na-
pirenden van, a tavaly év végén 
benyújtott pályázaton közel nyolc-

milliót nyert el a város. Ebből a 
pénzből a ravatalozó épületét újít-
ják fel és térköveket raknak le az 
urnafal környékén. 

Térfigyelő rendszer 
négy csomópontban

Modern egészségház környezet-
tudatos felújítására is pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat. 68 
millió forintba kerülne az egész-
ségügyi központ felújítása, aka-
dálymentesítése, energetikai fej-
lesztése, a nyílászárók cseréje,a 
burkolat felújítása, a fűtés korsze-
rűsítése. A pályázatot elfogadták, 
a hiánypótlások megtörténtek, re-
mélhetőleg itt is döntés születik.

Most pályázik az önkormány-
zat a Belügyminisztérium által ki-
írt fejlesztés célú támogatásra. Ez 
közbiztonsági pályázat, célja pedig 
hogy Balkány négy közlekedési 
csomópontjában térfigyelő kame-
rarendszert szerelhessenek fel. Ezt 
bekötik a rendőrségre, hogy így is 
hozzájárulhassanak a város köz-
biztonságának javításához, a város 
lakóinak és közterületeinek védel-
méhez. 

Már dolgoznak azok a gépek, 
amelyeket, illetve áraik zömét a 
Vidékfejlesztés Minisztériumtól 
nyerte a város. A közel 10 millió 
értékű gépek árából nyolc és fél 
milliót adott a minisztérium, eb-
ből vásárolta az önkormányzat a 
grédert, a szárzúzót, a tárcsát és a 
a tolólapot a külterületi tanyák, el-
érhetőségének javítására. 

A „Támasz-Pont” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda  
2013. májusában újra Ki mit tud? tehetségkutató rendezvényt 

szervez, melyre várjuk a 12–29 év közötti, Balkány és környékén  
élő fiatalok jelentkezését! 

Érdeklődni: Somogyi Arnoldné,
4233 Balkány, Kossuth u. 1-3. Telefonon: 06-30/676-36-35,

E-mail: uton.somogyine@gmail.com

Egészségünkért, 
biztonságunkért

Százharminc millióra pályáztunk

Kedves Fiatalok!

Akác tüzifát vásárolhat bárki 
1800 forintért az önkormányzattól

Balkány Város Önkormányzatának  
és lakosságának közéleti lapja
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Információs rendezvényt 
szervezett a drog témá-

jában a „TÁMASZ-PONT” 
Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda 2013. március 
28-án, Balkányban. A prog-
ram az Európai Unió támoga-
tásával, valamint az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.

Az Információs nap célja első-
sorban a fiatalok tájékoztatása volt 
a különböző drogokkal, azok ve-
szélyeivel, életükre gyakorolt ha-
tásaival kapcsolatban, valamint a 
drogalternatív programok lehetősé-
geiről. Fontos szempont volt, hogy 
a célcsoport figyelmét felhívjuk az 
őket körülvevő veszélyforrásokra, 
azok lehetséges kezelésére, a fel-
merülő problémák megoldására. 
Az előadások során a prezentációk 
más-más szemszögből és területről 
közelítették meg a témát. Dudás 
István, az OMSZ Balkány Men-

tőállomás mentőtisztje „A divat-
drogok veszélyei” címmel tartott 
prezentációjában kiemelte a mai 
fiatalság körében leginkább elő-
forduló és jellemző drogok fajtáit, 
azok káros hatásait, élettani követ-
kezményeit, mindezeket képekkel 
illusztrálva. Sas Józsefné Bihari 
Katalin, a Szabolcs Vezér Oktatá-
si Központ pedagógusa, „Drogal-
ternatívák” című prezentációjában 
hangsúlyozta a család és a környe-
zet meghatározó szerepét a fiatalok 
életének alakulásában, valamint ki-
emelte, hogy az önismeret és a 
kudarc megfelelő kezelése is fon-
tos szerepet játszik mindebben. Az 
előadó alternatívákat, megoldási 
lehetőségeket vázolt fel a résztve-
vők elé.

A programon az előadások in-
teraktív módon zajlottak, mivel a 
prezentációk közben, ill. azután 
is, a résztvevő fiatalok kérdéseket 
tehettek fel, közös beszélgetés ala-
kult ki a témával kapcsolatban.

A drog veszélyeiről
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

„TÁMASZ-PONT” Ifjúsági  
Információs és Tanácsadó Iroda
Cím: 4233 Balkány, Kossuth u. 1–3.
E-mail: tamaszpontiroda@gmail.com
www.tamaszpontiroda.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Juhász-TEAM Kft.
Cím: 4233 Balkány, Ságvári u. 37
E-mail: juhaszjozsef0202@freemail.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Százas bolt 
és pizzéria 

A Juhász-TEAM Kft. 2012 jú-
niusában 8,1 millió forint vissza 
nem térítendő, valamint ugyan-
ennyi visszatérítendő támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv „Mik-
rovállalkozások fejlesztése” című 
pályázati kiírásán. A 18 millió fo-
rint összköltségvetésű beruházás 
keretében a vállalkozás 100-as bol-
tot és pizzériát alakított ki Balkány 
településen.

Az Új Széchenyi Terv „Mik-
rovállalkozások fejlesztése” című 
pályázati kiírásán a Juhász-TEAM 
Kft. 8,1 millió forint vissza nem 
térítendő, valamint ugyanennyi 
visszatérítendő támogatást nyert, 
melyből ingatlant vásárolt Bal-
kány, Ságvári utca 1.szám alatt. 
A vállalkozás által megvalósított 
fejlesztés legfőbb célja, hogy sa-
ját tulajdonú ingatlanban történjen 
a vállalkozás üzemeltetése. Az új 
ingatlan alkalmas új tevékenység 
kialakítására is, ezért a tevékeny-
ségét a cég bővítette egy pizzázó 
kialakításával az épületben. 

A 18 millió forint összköltség-
vetésű fejlesztés rövidtávú célja 
volt a jelenlegi ügyfélkör bővítése 
a városban lévő üzlet és pizzázó 
kialakításával párhuzamosan, va-
lamint egy korszerű, saját üzlet 
kialakítása. Hosszú távú cél a vál-
lalkozás továbbiakban is sikeres 
működtetése, újabb ügyfelek szer-
zése, illetve ha szükséges további 2 
fő munkavállaló foglalkozatása.
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Folytatás az 1. oldlaról...

Míg 2012 január 1-től 2013 
január 1-ig az elfogyasztott víz-
mennyiség köbméterének egység-
árát 120 forintban határozta meg a 
törvény, ehhez még hozzájárult a 
talajérzékenységi mutató, ami Bal-
kány terültén 1,5 százalék, össze-
sen 180 forint volt egy köbméter 
szennyvíz talajterhelési díja. Most, 
2013 február elsejétől a 120 forin-
tot a kormány tízszeresére emelte, 
ami azt jelenti, hogy 1200 forint 
köbméterenként, a talajérzékeny-
ségi szorzó marad 1,5 szerese, így 
1800 forintba kerül egy köbméter 
szennyvíz díja. Vannak kedvezmé-
nyek is, mert ahol nincs szennyvíz-
csatorna, ott kedvezményt biztosí-
tanak, persze számlával igazolni 
kell, hogy a család elszállíttatta a 
szennyvizet. 

Balkányban a csatornadíj az el-
fogyasztott vízmennyiség ötven 
százaléka, sok településen ennél 
jóval magasabb összeg, de mivel 
sokan locsolásra is használják az 
ivóvizet, így is jelentős terhet je-
lent a családoknak. 

Sajnos az a helyzet, hogy aki 
nem kapcsolódott a vezetékháló-
zatra, alaposan a zsebébe kell nyúl-
ni. Az egyik lehetőség a rákötés, ez 
is jelentős tétel, hiszen amennyibe 
a beruházás került, azt az összeget 
osztották szét a vezetékre csat-
lakozó lakások között. A másik 
megoldás a talajterhelési díj fize-
tése, ami tízszerese a tavalyinak. 
Balkányban évente kb. egymillió 
forint talajterhelési díjat szedett be 
a Polgármesteri Hivatal, ez az idén 
10 millió lesz. 

Az adófizetések terén nem sok 
kedvezményre számíthat a lakos-
ság. Jelenleg a 70 éven felülieknek 
nem kell kommunális adót fizetni, 
ez kevés családot érint. A gép-
járműadó fizetésében is előfordul 
kedvezmény, a törvény lehetővé 
teszi, hogy a rokkantak kaphatnak 
kedvezményt, elvileg az iparűzési 
adó is kedvezményes, mert 2 szá-
zalék lehetne, de Balkányban 1,7 
százalékot állapítottak meg. Más 
engedmény adására nincs lehető-
ség. 

Mivel az állam a pénzt feladat-
finanszírozásra adja, a saját be-
vétel csak a térítési díjakból és az 
adóbevételekből keletkezik, de az 
iparűzési adó szinte teljes összegét 

elviszi az iskola működéséhez való 
hozzájárulás, a gépjárműadónak 
csupán a 40 százaléka marad itt, az 
ön kormányzat mozgástere nagyon 
leszűkült. Nem látható előre, hogy 
a konszolidáció után, ami az adó-
ság 70 százalékának elengedését 
jelenti, milyenlehetőségei lesznek 
a városnak. Év végére nem marad-
hat folyószámhitel-állomány, sem 
rövid lejáratú hitel, tehát nagyon 
szigorú gazdálkodásra kell beren-
dezkedni. 

Mindez azt jelenti, hogy a be-
ruházások terén sincs könnyű hely-
zetben az önkormányzat. A fel-
adatfinanszírozásra kapott pénzből 
nem lehet önerőt finanszírozni, 
márpedig az elnyerhető pályázati 
pénzek csak egy részét fedezik a 
beruházás teljes összegének. Jelen-
leg két nagy beruházás folyik a vá-
rosban: az ivóvíz és a szennyvízbe-
ruházás. Abapusztán, Ordasban és 
Perkedpusztán arzénes az ivóvíz, 
ennek megszüntetését kötelező az 
uniós szabványoknak megfelelően 
el kell végezni, a szennyvízhá-
lózatot pedig szeretné az önkor-
mányzat azokra a területekre, ahol 
még nincs vezeték. Még mindig 
olcsóbb, ha ráköt az állampolgár, 
mint ha talajterhelési díjat fizet.

Az a helyzet sem állhat elő, hogy 
az önkormányzat nem nyújt be pá-
lyázatot, mert az nem csak a város 
fejlődését akadályozná, hanem egy 
idő után ez már visszafejlődéshez 
vezetne. Balkány fejlesztését min-
den áron folytatni kell, de az nagy 
mértékben függ attól, milyen pá-
lyázati lehetőségek lesznek. Hosz-
szú lejáratú hitel felvételére ugyan 
lenne lehetőség, de ez évek alatt 
olyan mértékben megnövelné az 
adóságot, hogy az utódok helyzete 
válhatna kilátástalanná. 

Érdemesebb a 
hálózatra kötni
A talajterhelési díj sokkal többe kerül

Aki május elején partfalak 
közelében az ég felé néz, 

talán megláthatja egyik leg-
színpompásabb madarunkat, 
a gyurgyalagot (Merops api-
aster). Az Afrikából hozzánk 
látogató vendég, kétség kí-
vül szárnyasaink ékkövének 
mondható.

A madár hossza 25–30 cm. 
Szárnyfesztávolsága 40–50 cm. 
Táplálkozására jellemző, hogy ki-
sebb-nagyobb rovarokat fogyaszt, 
főleg szitakötőket, lepkéket, da-
razsakat.

A félénk gyurgyalag meredek 
löszfalakon, homokbányák bejá-
ratánál, vagy homokkitermelések 
körül telepesen fészkel, általában 
a szintén vonuló sorstársakkal ,a 
partifecskékkel. A jellegzetes, lágy 
hangú gyurgyalag, a partoldalban 
1-2 méter hosszú vájatot készít, 
aminek végén költőüreget alakít ki. 
A fészekalj általában 6-7 fiókából 
áll, melyek kevesebb mint egy hó-
nap alatt kikelnek, és 30 nap után 
fokozatosan kirepülnek.

Fontos tudni, hogy hazánkban 

1982 óta fokozattan védett kategó-
riába tartozik, hiszen igen sok ve-
szély fenyegeti: A legáltalánosabb 
a fészek, fészkelőtelep megsemmi-
sítése, a költés megakadályozása, 
hiszen egy - egy földcsuszamlással 
máris megtörténhet a baj. A másik 
súlyos probléma a madár lelövé-
se,megmérgezése, mivel immunis 
a méhek és darazsak fullánkjában 
lévő méregre, könnyűszerrel fo-
gyasztja azokat is, így bosszúsá-
got okozva a méhészeknek. Ám 

tudnunk kell, hogy kizárólag a 
fészkelőtelep mellett elhelyezett 
kaptárokat dézsmálják meg, ezeket 
is csak igen ritkán, esősebb idő-
szakokban. 

Akit érdekelnek e szivárvány-
színű égivándorok, könnyen meg-
csodálhatja őket városunk határain 
belül is, hiszen két Gyurgyalag-te-
leppel is büszkélkedhetünk. 

Így hát minden balkányi, aki 
kicsit is szívén viseli az állatok sor-
sát,óvja a 2013-as év madarát!

A 2. c osztály könyvtárhasználati 
ismeretek óra keretében a könyvek 
jellemző adataival és a gyermek-

lexikon használatával ismerkedett. 
Közben versek olvasására és közös 
éneklésre is sor került.

Színes kis vendégeink Könyvtárhasználati 
ismeretek

Tálas Judit

Munka közben

2. c osztály az iskolai könyvtárban

Gyermeklexikon használata

Figyelem
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Május első vasárnapján az 
édesanyákat köszöntjük. A 
közelgő ünnep alkalmából  e 
jelképes szál virággal minden 
édesanyát szeretettel és nagy-
rabecsüléssel köszönt Pálosi 
László polgármester és a kép-
viselő-testület tagjai.

Anyák napja
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A 13 aradi vértanút a legna-
gyobb magyarjaink között 

említjük, pedig ha a családi 
gyökereiket boncolgatjuk, 
akkor láthatjuk, hogy a 13 
vértanúból csak 4 volt ma-
gyar származású, Dessewffy 
Arisztid, Nagysándor József, 
Török Ignác, Vécsey Károly.

Aulich Lajos pozsonyi német 
polgárcsaládból, Damjanich Já-
nos szerb katonacsaládból, Kiss 
Ernő örmény eredetű magyar ne-
mesi családból, Knézich Károly 
horváth katonacsaládból, Lachner 
György fel-
vidéki német 
polgárcsa-
ládból, Lá-
zár Vilmos 
örményere-
detű magyar 
nemesi csa-
ládból, Lein-
ingen-Wes-
terburg Ká-
roly német 
grófi családból, Poeltenberg Ernő 
bécsi nemesi osztrák családból, 
Schweidel József bácskai német 
polgárcsaládból származott. 

Ha ismerjük a XIX. század ma-
gyarságának társadalmi összetéte-
lét, akkor tudjuk, hogy a nemzeti-
ségek száma több mint felét tette 
ki a lakosság számának. Így a sok-
nemzetiségű Magyarország aradi 
vértanúinak származásán nem kell 
csodálkoznunk. A hazaszeretetüket 
sem vonhatjuk kétségbe, hiszen 
életüket adták hazánk szabadságá-
ért. Magyarországon több millió 
nemzetiségi élt.  Volt, aki magyar-
nak tartotta már magát, szárma-
zása ellenére, volt aki nem. Volt, 
aki üdvözölte a magyar forradal-
mat és volt, aki ezt arra használta, 
hogy saját nemzetiségi programo-
kat dolgozzon ki. A szlovákok Tú-
rócszentmártonban  gyűltek össze, 
ahol megfogalmazta igényeiket egy 
kis létszámú szlovák értelmiségi 
réteg. Mivel fegyveres erővel nem 
rendelkeztek és a nemzeti tudatuk 
sem volt olyan erős, mint például 
napjainkban, így megfelelő erővel 
nem rendelkeztek. Vezetőik a szláv 
kongresszuson Prágában kértek se-
gítséget hazánk felosztásához. A 
románok Balázsfalván tartott nép-
gyűlésükön tiltakoztak Magyar-
ország és Erdély uniója ellen. A 
román értelmiségiek azt szerették 
volna, ha Erdély önálló tartomány 
marad, melynek a nem is olyan 

távoli jövőben majd román köz-
igazgatása lesz, és egyesülhet majd 
Moldvával és Havasalfölddel.

A román felkelés 1848. októ-
berében robbant ki. A román nép 
tömegével állt a felkelés mellé. A 
vezetőik az unió létrejötte esetén a 
románság végveszélyével riogatták 
a népet. A szerbek Karlócán május-
ban megválasztották a saját egy-
házi és világi vezetőiket. Önálló 
szerb vajdaságot akartak létrehozni 
és bejelentették területi igényeiket. 
Ugyanekkor etnikai tisztogatásba 
kezdtek, mely nemcsak a magyar-
ságot, hanem az ezen a területen 

élő német 
és román la-
kosságot is 
érintette. A 
horváth na-
cionalisták 
végső célja 
I L L I R Í A , 
egy szláv 
k i r á l y s á g 
l é t r ehozá -
sa volt. A 

Habsburgoknak tetszett Jellasics 
magyarellenes politikája, de egy 
önálló délszláv királyság létreho-
zása már nem. A horváth vezetők 
elhitették a néppel, hogyha nem 
támadják meg Magyarországot, 
akkor nemzeti létük kerül veszély-
be. Jellasicsot a Habsburg udvar 
is támogatta magyarellenes tervei-
ben. Mérgezett minden falat, amit 
a magyar szabadságharc asztalá-
ról vesznek…… hirdette Siminon 
Barnut román vezető.

 A szabadságharc leverése után 
pedig már nemcsak mondogatták, 
hanem a nemzetiségek is a bőrü-
kön érezték következő mondást: 
„A nemzetiségek azt kapták ju-
talmul, amit a magyarok bünte-
tésül”. Ugyanis Bécs elutasította 
a délszláv királyság létrejöttét, a 
szerbek önkormányzatát, Karlóca 
helyett Temesvárt, a bánsági néme-
tek központját választották tarto-
mányi centrummá. Elutasították a 
magasabb szintű román oktatást és 
a román érdekek birodalmi szintű 
képviseletét. A szerb elégedetlen-
ségek odáig vezettek, hogy be kel-
lett vezetni a statáriumot. A nem-
zetiségi vezetők, így ha akarták, ha 
nem, be kellett látniuk, hogy hely-
zetük, ha lehet még rosszabb lett. A 
nyitottabb politikusaik pedig már 
látták, hogy egyedüli út előttük a 
magyarsággal összefogva harcolni 
a habsburg elnyomás ellen.

Molnár Zoltán

Nem csak a felnőttek-
nek, de a gyerekeknek is 

szükségük van arra, hogy a 
hétköznapokat felváltsa né-
ha-néha egy-egy ünnep.

Miért szervez az óvodánk mű-
sorokat, közös színpadi játékokat? 
Mert ilyenkor nyílik lehetőség a 
gátlásosság feloldására, az ön-
bizalom növelésére, a szépérzék 
fejlesztésére. Pontosan egy évvel 
ezelőtt tartottuk meg legelső al-
kalommal a Művelődési Házban 
az „Ünnep ismét, itt a Húsvét c. 
műsorunkat.

Sajnos a mostoha időjárás nem 
kedvezett nekünk. Hűvös, havas 
időben voltunk kénytelenek fel-
készülni erre a nagy napra, sőt a 
kitűzött időpontban sem volt igazi 
tavaszi idő. Ez azonban egyáltalán 
nem szegte kedvünket. Idén gyö-
nyörű népi szoknyácskákat kaptak 
a Micimackó és a Pillangó csoport 
kislányai, így igazi népi ruhában 
jelenhettek meg a műsoron.

Még egyszer köszönjük a bal-
kányi Szabolcs Takaréknak, a 
TÉT-nek, és a Celspannak az anya-

gi támogatást. A műsorunk igazán 
színvonalas volt. Nem hiányzott 
a gyerekek lelkesedése, az ötletes 
színpadi megoldások, a sok szép 
dal, tánc, dalos játék.

Nekünk, óvodapedagógusoknak 
mi volt a legszebb ajándék? A 
gyerekek csillogó szeme, a szülők 
elismerő megjegyzései és persze 
a taps. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a szülőknek, a vállalko-
zóknak, és magánembereknek az 
anyagi hozzájárulást.

Bízunk benne, hogy jövőre újra 
össze tudunk gyűlni egy rövid idő-
re, hogy újra feleleveníthessük e 
szép, lassan már feledésbe merü-
lő húsvéti szokásokat. Reméljük, 
hogy az egybegyűltek jól érezték 
magukat, s mindenkire igaz volt 
Jancsik Pál versének néhány sora:

„Türelmeteknek is  
megtérül az ára,

víg gyerekké váltok ti is 
egy-két órácskára”

Kerezsi Mihályné
Óvodavezető

Nemzetiségek a 
szabadságharcban

„Az ember azért olvas, hogy 
érezze az életet, hogy életre keltsen 
a maga számára olyan dolgokat, 
amelyeknek létezéséről addig nem 
tudott. Azoknak a tekervények-
nek az agyban mindnek megvan a 
maga funkciója, némelyik ki sincs 
használva, minden idegvégződés 
ingerületre vár. És ez mind ben-
ne van a könyvekben. Minden. Az 
egész őrült világot megtalálod ben-
nük, ha tudod, hol keresd. Az olva-
sás nem menekülés az életből. Az 
olvasás az élet. Életet teremt.”

(Adam Kennedy)

Hagyományainkhoz híven ebben 
a tanévben is megrendeztük körze-
ti olvasási versenyünket, melyre 
március 6-án került sor.

Kilenc iskola 33 harmadikos és 
negyedikes diákja nevezett ver-
senyünkre, melyet az alsós és 
napközis szakmai közösség lázas 
készülődése előzött meg. Ajándé-
kot készítettünk a gyerekeknek és 
kísérő nevelőiknek, előkészítettük 
a vendéglátáshoz szükséges dol-
gokat.

Ez a verseny a harmadikosok 
számára egy próbatétel, iránymu-
tató a következő évre, mert a zsűri 
értékelése alapján javíthatják hi-
báikat és alaposabban készülhet-
nek fel a következő évi megyei 
versenyre. A negyedik évfolyamon 
a továbbjutás a tét. Az első há-
rom helyezett vehet részt a megyei 
döntőben, mérheti össze olvasás-
tudását az egész megyéből érkező 
gyerekekével.

Mint minden évben a zsűrik 
elnökeit iskolánk magyart tanító 
tanárai közül választottuk. A har-
madik évfolyam zsűrijének elnö-
ke Ladányi Miklósné, a negyedik 
évfolyamé Gyeskó Jánosné volt. 
Köszönjük, hogy elfogadták meg-
hívásunkat és ellátták ezt a nem 
könnyű feladatot!

Az elnökök mellé további két-két 

zsűritagot sorsoltunk a megjelent, 
versenyzőket kísérő nevelők kö-
zül.

A versenyt hagyományainkhoz 
híven iskolánk igazgatója Szabó 
Gusztáv nyitotta meg, majd elkez-
dődött az izgalmakkal teli bő egy 
óra. A zsűri által kiválasztott szö-
veget 3 perc felkészülés után a gye-
rekek hangosan olvasták fel a bírá-
ló bizottság előtt, mely megadott 
szempontok szerint értékelte azt. A 
verseny végeztével a zsűri hosszas 
tanakodás után döntést hozott, a 
zsűri elnökök értékelték a verseny-
zők munkáját, elmondták milyen 
hibákat követtek el és hogyan kell 
azokon javítaniuk, hogyan tökéle-
tesíthetik olvasásukat és a magyar 
nyelv sajátosságainak megőrzésére 
hívták fel figyelmüket.

A harmadik évfolyam eredménye:
1.  Fehér Regina (Kissné Nagy Mária, 

Nagykálló)
2.  Nagy Nikolett (Bonyhády Éva Kata-

lin, Balkány)
3.  Herczku Máté (Rácz Józsefné, Biri)
A negyedik évfolyam továbbjutói:
1.  Mogyorósi Petra (Zsoldosné Mercz 

Gyöngyi, Nagykálló)
2.  Kékesi Balázs (Katona Zoltánné, 

Balkány)
3.  Záhonyi Lili (Bohács Györgyné, Biri)

Gratulálunk nekik! A harma-
dikosokat jövőre visszavárjuk, a 
negyedikeseknek eredményes ver-
senyzést kívánunk a megyei dön-
tőre!

Köszönöm az alsós és a napkö-
zis szakmai közösség lelkiismere-
tes munkáját, amivel biztosították 
a rendezvény gördülékeny, jó han-
gulatú, színvonalas lebonyolítását!
Támogatóink:

Klebelsberg Intézményfenntartó ●l

Központ
Balkány Város Önkormányzata●l

„Szatmári-Ízek” Kft. Csenger●l

Köszönjük a támogatást!
Katonáné Simon Tímea

Ünnepi műsor húsvétkor

Óriás mamutfenyő maga-
sodik a balkányi Csiffyta-

nya homok dombján. Finta 
József ültette 1860-as év tá-
ján,a Jármi és Csiffy család 
birtokán.

A páratlan mamutfenyőt 1968 
táján villámcsapás sújtotta, a lomb-
koronát kettéhasadt. Akkor gondos 
munkával vasabroncsokkal össze-

fogatták a két ágat, ezek a pántok 
tartják a mai napig. Az idő vasfoga 
kikezdte a vasakat, az évek mú-
lásával belevágott a növény tör-
zsébe.

A több mint 150 éves mamut-
fenyő jó állapotban van, szükséges 
lenne egy új vasalás, hogy még 
sok éven át meg csodálhassák az 
ide látogatók, megpihenhessenek 
árnyéka alatt.

Pánt a mamutfenyőnek

Verseny olvasásból

Értékelés

A zsűri munka 
közben

Eredményhírdetés

A negyedik évfolyam  
helyezettjei felkészítőikkel

A harmadik évfolyam  
nyertesei felkészítőikkel
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Arisztid, Nagysándor József, 
Török Ignác, Vécsey Károly.

Aulich Lajos pozsonyi német 
polgárcsaládból, Damjanich Já-
nos szerb katonacsaládból, Kiss 
Ernő örmény eredetű magyar ne-
mesi családból, Knézich Károly 
horváth katonacsaládból, Lachner 
György fel-
vidéki német 
polgárcsa-
ládból, Lá-
zár Vilmos 
örményere-
detű magyar 
nemesi csa-
ládból, Lein-
ingen-Wes-
terburg Ká-
roly német 
grófi családból, Poeltenberg Ernő 
bécsi nemesi osztrák családból, 
Schweidel József bácskai német 
polgárcsaládból származott. 

Ha ismerjük a XIX. század ma-
gyarságának társadalmi összetéte-
lét, akkor tudjuk, hogy a nemzeti-
ségek száma több mint felét tette 
ki a lakosság számának. Így a sok-
nemzetiségű Magyarország aradi 
vértanúinak származásán nem kell 
csodálkoznunk. A hazaszeretetüket 
sem vonhatjuk kétségbe, hiszen 
életüket adták hazánk szabadságá-
ért. Magyarországon több millió 
nemzetiségi élt.  Volt, aki magyar-
nak tartotta már magát, szárma-
zása ellenére, volt aki nem. Volt, 
aki üdvözölte a magyar forradal-
mat és volt, aki ezt arra használta, 
hogy saját nemzetiségi programo-
kat dolgozzon ki. A szlovákok Tú-
rócszentmártonban  gyűltek össze, 
ahol megfogalmazta igényeiket egy 
kis létszámú szlovák értelmiségi 
réteg. Mivel fegyveres erővel nem 
rendelkeztek és a nemzeti tudatuk 
sem volt olyan erős, mint például 
napjainkban, így megfelelő erővel 
nem rendelkeztek. Vezetőik a szláv 
kongresszuson Prágában kértek se-
gítséget hazánk felosztásához. A 
románok Balázsfalván tartott nép-
gyűlésükön tiltakoztak Magyar-
ország és Erdély uniója ellen. A 
román értelmiségiek azt szerették 
volna, ha Erdély önálló tartomány 
marad, melynek a nem is olyan 

távoli jövőben majd román köz-
igazgatása lesz, és egyesülhet majd 
Moldvával és Havasalfölddel.

A román felkelés 1848. októ-
berében robbant ki. A román nép 
tömegével állt a felkelés mellé. A 
vezetőik az unió létrejötte esetén a 
románság végveszélyével riogatták 
a népet. A szerbek Karlócán május-
ban megválasztották a saját egy-
házi és világi vezetőiket. Önálló 
szerb vajdaságot akartak létrehozni 
és bejelentették területi igényeiket. 
Ugyanekkor etnikai tisztogatásba 
kezdtek, mely nemcsak a magyar-
ságot, hanem az ezen a területen 

élő német 
és román la-
kosságot is 
érintette. A 
horváth na-
cionalisták 
végső célja 
I L L I R Í A , 
egy szláv 
k i r á l y s á g 
l é t r ehozá -
sa volt. A 

Habsburgoknak tetszett Jellasics 
magyarellenes politikája, de egy 
önálló délszláv királyság létreho-
zása már nem. A horváth vezetők 
elhitették a néppel, hogyha nem 
támadják meg Magyarországot, 
akkor nemzeti létük kerül veszély-
be. Jellasicsot a Habsburg udvar 
is támogatta magyarellenes tervei-
ben. Mérgezett minden falat, amit 
a magyar szabadságharc asztalá-
ról vesznek…… hirdette Siminon 
Barnut román vezető.

 A szabadságharc leverése után 
pedig már nemcsak mondogatták, 
hanem a nemzetiségek is a bőrü-
kön érezték következő mondást: 
„A nemzetiségek azt kapták ju-
talmul, amit a magyarok bünte-
tésül”. Ugyanis Bécs elutasította 
a délszláv királyság létrejöttét, a 
szerbek önkormányzatát, Karlóca 
helyett Temesvárt, a bánsági néme-
tek központját választották tarto-
mányi centrummá. Elutasították a 
magasabb szintű román oktatást és 
a román érdekek birodalmi szintű 
képviseletét. A szerb elégedetlen-
ségek odáig vezettek, hogy be kel-
lett vezetni a statáriumot. A nem-
zetiségi vezetők, így ha akarták, ha 
nem, be kellett látniuk, hogy hely-
zetük, ha lehet még rosszabb lett. A 
nyitottabb politikusaik pedig már 
látták, hogy egyedüli út előttük a 
magyarsággal összefogva harcolni 
a habsburg elnyomás ellen.

Molnár Zoltán

Nem csak a felnőttek-
nek, de a gyerekeknek is 

szükségük van arra, hogy a 
hétköznapokat felváltsa né-
ha-néha egy-egy ünnep.

Miért szervez az óvodánk mű-
sorokat, közös színpadi játékokat? 
Mert ilyenkor nyílik lehetőség a 
gátlásosság feloldására, az ön-
bizalom növelésére, a szépérzék 
fejlesztésére. Pontosan egy évvel 
ezelőtt tartottuk meg legelső al-
kalommal a Művelődési Házban 
az „Ünnep ismét, itt a Húsvét c. 
műsorunkat.

Sajnos a mostoha időjárás nem 
kedvezett nekünk. Hűvös, havas 
időben voltunk kénytelenek fel-
készülni erre a nagy napra, sőt a 
kitűzött időpontban sem volt igazi 
tavaszi idő. Ez azonban egyáltalán 
nem szegte kedvünket. Idén gyö-
nyörű népi szoknyácskákat kaptak 
a Micimackó és a Pillangó csoport 
kislányai, így igazi népi ruhában 
jelenhettek meg a műsoron.

Még egyszer köszönjük a bal-
kányi Szabolcs Takaréknak, a 
TÉT-nek, és a Celspannak az anya-

gi támogatást. A műsorunk igazán 
színvonalas volt. Nem hiányzott 
a gyerekek lelkesedése, az ötletes 
színpadi megoldások, a sok szép 
dal, tánc, dalos játék.

Nekünk, óvodapedagógusoknak 
mi volt a legszebb ajándék? A 
gyerekek csillogó szeme, a szülők 
elismerő megjegyzései és persze 
a taps. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a szülőknek, a vállalko-
zóknak, és magánembereknek az 
anyagi hozzájárulást.

Bízunk benne, hogy jövőre újra 
össze tudunk gyűlni egy rövid idő-
re, hogy újra feleleveníthessük e 
szép, lassan már feledésbe merü-
lő húsvéti szokásokat. Reméljük, 
hogy az egybegyűltek jól érezték 
magukat, s mindenkire igaz volt 
Jancsik Pál versének néhány sora:

„Türelmeteknek is  
megtérül az ára,

víg gyerekké váltok ti is 
egy-két órácskára”

Kerezsi Mihályné
Óvodavezető

Nemzetiségek a 
szabadságharcban

„Az ember azért olvas, hogy 
érezze az életet, hogy életre keltsen 
a maga számára olyan dolgokat, 
amelyeknek létezéséről addig nem 
tudott. Azoknak a tekervények-
nek az agyban mindnek megvan a 
maga funkciója, némelyik ki sincs 
használva, minden idegvégződés 
ingerületre vár. És ez mind ben-
ne van a könyvekben. Minden. Az 
egész őrült világot megtalálod ben-
nük, ha tudod, hol keresd. Az olva-
sás nem menekülés az életből. Az 
olvasás az élet. Életet teremt.”

(Adam Kennedy)

Hagyományainkhoz híven ebben 
a tanévben is megrendeztük körze-
ti olvasási versenyünket, melyre 
március 6-án került sor.

Kilenc iskola 33 harmadikos és 
negyedikes diákja nevezett ver-
senyünkre, melyet az alsós és 
napközis szakmai közösség lázas 
készülődése előzött meg. Ajándé-
kot készítettünk a gyerekeknek és 
kísérő nevelőiknek, előkészítettük 
a vendéglátáshoz szükséges dol-
gokat.

Ez a verseny a harmadikosok 
számára egy próbatétel, iránymu-
tató a következő évre, mert a zsűri 
értékelése alapján javíthatják hi-
báikat és alaposabban készülhet-
nek fel a következő évi megyei 
versenyre. A negyedik évfolyamon 
a továbbjutás a tét. Az első há-
rom helyezett vehet részt a megyei 
döntőben, mérheti össze olvasás-
tudását az egész megyéből érkező 
gyerekekével.

Mint minden évben a zsűrik 
elnökeit iskolánk magyart tanító 
tanárai közül választottuk. A har-
madik évfolyam zsűrijének elnö-
ke Ladányi Miklósné, a negyedik 
évfolyamé Gyeskó Jánosné volt. 
Köszönjük, hogy elfogadták meg-
hívásunkat és ellátták ezt a nem 
könnyű feladatot!

Az elnökök mellé további két-két 

zsűritagot sorsoltunk a megjelent, 
versenyzőket kísérő nevelők kö-
zül.

A versenyt hagyományainkhoz 
híven iskolánk igazgatója Szabó 
Gusztáv nyitotta meg, majd elkez-
dődött az izgalmakkal teli bő egy 
óra. A zsűri által kiválasztott szö-
veget 3 perc felkészülés után a gye-
rekek hangosan olvasták fel a bírá-
ló bizottság előtt, mely megadott 
szempontok szerint értékelte azt. A 
verseny végeztével a zsűri hosszas 
tanakodás után döntést hozott, a 
zsűri elnökök értékelték a verseny-
zők munkáját, elmondták milyen 
hibákat követtek el és hogyan kell 
azokon javítaniuk, hogyan tökéle-
tesíthetik olvasásukat és a magyar 
nyelv sajátosságainak megőrzésére 
hívták fel figyelmüket.

A harmadik évfolyam eredménye:
1.  Fehér Regina (Kissné Nagy Mária, 

Nagykálló)
2.  Nagy Nikolett (Bonyhády Éva Kata-

lin, Balkány)
3.  Herczku Máté (Rácz Józsefné, Biri)
A negyedik évfolyam továbbjutói:
1.  Mogyorósi Petra (Zsoldosné Mercz 

Gyöngyi, Nagykálló)
2.  Kékesi Balázs (Katona Zoltánné, 

Balkány)
3.  Záhonyi Lili (Bohács Györgyné, Biri)

Gratulálunk nekik! A harma-
dikosokat jövőre visszavárjuk, a 
negyedikeseknek eredményes ver-
senyzést kívánunk a megyei dön-
tőre!

Köszönöm az alsós és a napkö-
zis szakmai közösség lelkiismere-
tes munkáját, amivel biztosították 
a rendezvény gördülékeny, jó han-
gulatú, színvonalas lebonyolítását!
Támogatóink:

Klebelsberg Intézményfenntartó ●l

Központ
Balkány Város Önkormányzata●l

„Szatmári-Ízek” Kft. Csenger●l

Köszönjük a támogatást!
Katonáné Simon Tímea

Ünnepi műsor húsvétkor

Óriás mamutfenyő maga-
sodik a balkányi Csiffyta-

nya homok dombján. Finta 
József ültette 1860-as év tá-
ján,a Jármi és Csiffy család 
birtokán.

A páratlan mamutfenyőt 1968 
táján villámcsapás sújtotta, a lomb-
koronát kettéhasadt. Akkor gondos 
munkával vasabroncsokkal össze-

fogatták a két ágat, ezek a pántok 
tartják a mai napig. Az idő vasfoga 
kikezdte a vasakat, az évek mú-
lásával belevágott a növény tör-
zsébe.

A több mint 150 éves mamut-
fenyő jó állapotban van, szükséges 
lenne egy új vasalás, hogy még 
sok éven át meg csodálhassák az 
ide látogatók, megpihenhessenek 
árnyéka alatt.

Pánt a mamutfenyőnek

Verseny olvasásból

Értékelés

A zsűri munka 
közben

Eredményhírdetés

A negyedik évfolyam  
helyezettjei felkészítőikkel

A harmadik évfolyam  
nyertesei felkészítőikkel
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Folytatás az 1. oldlaról...

Míg 2012 január 1-től 2013 
január 1-ig az elfogyasztott víz-
mennyiség köbméterének egység-
árát 120 forintban határozta meg a 
törvény, ehhez még hozzájárult a 
talajérzékenységi mutató, ami Bal-
kány terültén 1,5 százalék, össze-
sen 180 forint volt egy köbméter 
szennyvíz talajterhelési díja. Most, 
2013 február elsejétől a 120 forin-
tot a kormány tízszeresére emelte, 
ami azt jelenti, hogy 1200 forint 
köbméterenként, a talajérzékeny-
ségi szorzó marad 1,5 szerese, így 
1800 forintba kerül egy köbméter 
szennyvíz díja. Vannak kedvezmé-
nyek is, mert ahol nincs szennyvíz-
csatorna, ott kedvezményt biztosí-
tanak, persze számlával igazolni 
kell, hogy a család elszállíttatta a 
szennyvizet. 

Balkányban a csatornadíj az el-
fogyasztott vízmennyiség ötven 
százaléka, sok településen ennél 
jóval magasabb összeg, de mivel 
sokan locsolásra is használják az 
ivóvizet, így is jelentős terhet je-
lent a családoknak. 

Sajnos az a helyzet, hogy aki 
nem kapcsolódott a vezetékháló-
zatra, alaposan a zsebébe kell nyúl-
ni. Az egyik lehetőség a rákötés, ez 
is jelentős tétel, hiszen amennyibe 
a beruházás került, azt az összeget 
osztották szét a vezetékre csat-
lakozó lakások között. A másik 
megoldás a talajterhelési díj fize-
tése, ami tízszerese a tavalyinak. 
Balkányban évente kb. egymillió 
forint talajterhelési díjat szedett be 
a Polgármesteri Hivatal, ez az idén 
10 millió lesz. 

Az adófizetések terén nem sok 
kedvezményre számíthat a lakos-
ság. Jelenleg a 70 éven felülieknek 
nem kell kommunális adót fizetni, 
ez kevés családot érint. A gép-
járműadó fizetésében is előfordul 
kedvezmény, a törvény lehetővé 
teszi, hogy a rokkantak kaphatnak 
kedvezményt, elvileg az iparűzési 
adó is kedvezményes, mert 2 szá-
zalék lehetne, de Balkányban 1,7 
százalékot állapítottak meg. Más 
engedmény adására nincs lehető-
ség. 

Mivel az állam a pénzt feladat-
finanszírozásra adja, a saját be-
vétel csak a térítési díjakból és az 
adóbevételekből keletkezik, de az 
iparűzési adó szinte teljes összegét 

elviszi az iskola működéséhez való 
hozzájárulás, a gépjárműadónak 
csupán a 40 százaléka marad itt, az 
ön kormányzat mozgástere nagyon 
leszűkült. Nem látható előre, hogy 
a konszolidáció után, ami az adó-
ság 70 százalékának elengedését 
jelenti, milyenlehetőségei lesznek 
a városnak. Év végére nem marad-
hat folyószámhitel-állomány, sem 
rövid lejáratú hitel, tehát nagyon 
szigorú gazdálkodásra kell beren-
dezkedni. 

Mindez azt jelenti, hogy a be-
ruházások terén sincs könnyű hely-
zetben az önkormányzat. A fel-
adatfinanszírozásra kapott pénzből 
nem lehet önerőt finanszírozni, 
márpedig az elnyerhető pályázati 
pénzek csak egy részét fedezik a 
beruházás teljes összegének. Jelen-
leg két nagy beruházás folyik a vá-
rosban: az ivóvíz és a szennyvízbe-
ruházás. Abapusztán, Ordasban és 
Perkedpusztán arzénes az ivóvíz, 
ennek megszüntetését kötelező az 
uniós szabványoknak megfelelően 
el kell végezni, a szennyvízhá-
lózatot pedig szeretné az önkor-
mányzat azokra a területekre, ahol 
még nincs vezeték. Még mindig 
olcsóbb, ha ráköt az állampolgár, 
mint ha talajterhelési díjat fizet.

Az a helyzet sem állhat elő, hogy 
az önkormányzat nem nyújt be pá-
lyázatot, mert az nem csak a város 
fejlődését akadályozná, hanem egy 
idő után ez már visszafejlődéshez 
vezetne. Balkány fejlesztését min-
den áron folytatni kell, de az nagy 
mértékben függ attól, milyen pá-
lyázati lehetőségek lesznek. Hosz-
szú lejáratú hitel felvételére ugyan 
lenne lehetőség, de ez évek alatt 
olyan mértékben megnövelné az 
adóságot, hogy az utódok helyzete 
válhatna kilátástalanná. 

Érdemesebb a 
hálózatra kötni
A talajterhelési díj sokkal többe kerül

Aki május elején partfalak 
közelében az ég felé néz, 

talán megláthatja egyik leg-
színpompásabb madarunkat, 
a gyurgyalagot (Merops api-
aster). Az Afrikából hozzánk 
látogató vendég, kétség kí-
vül szárnyasaink ékkövének 
mondható.

A madár hossza 25–30 cm. 
Szárnyfesztávolsága 40–50 cm. 
Táplálkozására jellemző, hogy ki-
sebb-nagyobb rovarokat fogyaszt, 
főleg szitakötőket, lepkéket, da-
razsakat.

A félénk gyurgyalag meredek 
löszfalakon, homokbányák bejá-
ratánál, vagy homokkitermelések 
körül telepesen fészkel, általában 
a szintén vonuló sorstársakkal ,a 
partifecskékkel. A jellegzetes, lágy 
hangú gyurgyalag, a partoldalban 
1-2 méter hosszú vájatot készít, 
aminek végén költőüreget alakít ki. 
A fészekalj általában 6-7 fiókából 
áll, melyek kevesebb mint egy hó-
nap alatt kikelnek, és 30 nap után 
fokozatosan kirepülnek.

Fontos tudni, hogy hazánkban 

1982 óta fokozattan védett kategó-
riába tartozik, hiszen igen sok ve-
szély fenyegeti: A legáltalánosabb 
a fészek, fészkelőtelep megsemmi-
sítése, a költés megakadályozása, 
hiszen egy - egy földcsuszamlással 
máris megtörténhet a baj. A másik 
súlyos probléma a madár lelövé-
se,megmérgezése, mivel immunis 
a méhek és darazsak fullánkjában 
lévő méregre, könnyűszerrel fo-
gyasztja azokat is, így bosszúsá-
got okozva a méhészeknek. Ám 

tudnunk kell, hogy kizárólag a 
fészkelőtelep mellett elhelyezett 
kaptárokat dézsmálják meg, ezeket 
is csak igen ritkán, esősebb idő-
szakokban. 

Akit érdekelnek e szivárvány-
színű égivándorok, könnyen meg-
csodálhatja őket városunk határain 
belül is, hiszen két Gyurgyalag-te-
leppel is büszkélkedhetünk. 

Így hát minden balkányi, aki 
kicsit is szívén viseli az állatok sor-
sát,óvja a 2013-as év madarát!

A 2. c osztály könyvtárhasználati 
ismeretek óra keretében a könyvek 
jellemző adataival és a gyermek-

lexikon használatával ismerkedett. 
Közben versek olvasására és közös 
éneklésre is sor került.

Színes kis vendégeink Könyvtárhasználati 
ismeretek

Tálas Judit

Munka közben

2. c osztály az iskolai könyvtárban

Gyermeklexikon használata

Figyelem
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Május első vasárnapján az 
édesanyákat köszöntjük. A 
közelgő ünnep alkalmából  e 
jelképes szál virággal minden 
édesanyát szeretettel és nagy-
rabecsüléssel köszönt Pálosi 
László polgármester és a kép-
viselő-testület tagjai.

Anyák napja
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Bár az első oldalon lévő 
cikkben azt írtuk, a cím-

zett támogatások kötelező 
felhasználása miatt kevés 
lehetőség van, vagy lesz a 
beruházásokra, azért jelen-
leg is folyamatban van, vagy 
előkészítés alatt áll néhány, 
a város számára nagyon fon-
tos fejlesztés és ráadásul 
többségük száz százalékos 
támogatást élvez.

A KEOP-os pályázatok kiemelt 
beruházások, teljes mértékű tá-
mogatást élveznek, 95 százalékát 
uniós forrásból valósíthat meg, öt 
százalékot a Belügyminisztérium 
önerő pályázatából finanszírozhat 
Balkány.   

Molnár Enikőtől, a Polgármes-
teri Hivatal munkatársától meg-
tudtuk: igaz, még csak előkészí-
tő szakaszban, de elkezdődött a 
KEOP 7.1.0/11-2011-0061 ivóvíz-
minőség-javító beruházás. Most az 
elvi vízjogi engedélyezési eljárás-
nál tartunk, de a beruházás végén 
lesz egészséges ivóvíz Abapusz-
tán, Perkedpusztán és Ordapusz-
tán. Erre a célra közel hatmilliót 
kapott a város. 

Új munkaállomások 
a könyvtárban

Ugyancsak előkészítő szakasz-
ban van a szennyvízcsatornázás 
bővítése és korszerűsítése. a csak-
nem 29 millió forintból azokon a 
területeken építik ki a szennyvíz-
hálózatot, ahol még nincs hálózat. 

A könyvtár fejlesztése is elkez-
dődött, itt a TIOP pályázaton nyert 
pénzből az intézmény infrastruktú-
ráját fejlesztik. Kilenc  új munka-
állomással fejlesztik a könyvtárban 
található számítógép-állományt. Új 
fénymásoló és új szkenelőgépet 
vásárolnak, valamint a látássérül-
tek segítésére egy őket kiszolgáló 
munkaállomást hoznak létre. 

A temető korszerűsítése is na-
pirenden van, a tavaly év végén 
benyújtott pályázaton közel nyolc-

milliót nyert el a város. Ebből a 
pénzből a ravatalozó épületét újít-
ják fel és térköveket raknak le az 
urnafal környékén. 

Térfigyelő rendszer 
négy csomópontban

Modern egészségház környezet-
tudatos felújítására is pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat. 68 
millió forintba kerülne az egész-
ségügyi központ felújítása, aka-
dálymentesítése, energetikai fej-
lesztése, a nyílászárók cseréje,a 
burkolat felújítása, a fűtés korsze-
rűsítése. A pályázatot elfogadták, 
a hiánypótlások megtörténtek, re-
mélhetőleg itt is döntés születik.

Most pályázik az önkormány-
zat a Belügyminisztérium által ki-
írt fejlesztés célú támogatásra. Ez 
közbiztonsági pályázat, célja pedig 
hogy Balkány négy közlekedési 
csomópontjában térfigyelő kame-
rarendszert szerelhessenek fel. Ezt 
bekötik a rendőrségre, hogy így is 
hozzájárulhassanak a város köz-
biztonságának javításához, a város 
lakóinak és közterületeinek védel-
méhez. 

Már dolgoznak azok a gépek, 
amelyeket, illetve áraik zömét a 
Vidékfejlesztés Minisztériumtól 
nyerte a város. A közel 10 millió 
értékű gépek árából nyolc és fél 
milliót adott a minisztérium, eb-
ből vásárolta az önkormányzat a 
grédert, a szárzúzót, a tárcsát és a 
a tolólapot a külterületi tanyák, el-
érhetőségének javítására. 

A „Támasz-Pont” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda  
2013. májusában újra Ki mit tud? tehetségkutató rendezvényt 

szervez, melyre várjuk a 12–29 év közötti, Balkány és környékén  
élő fiatalok jelentkezését! 

Érdeklődni: Somogyi Arnoldné,
4233 Balkány, Kossuth u. 1-3. Telefonon: 06-30/676-36-35,

E-mail: uton.somogyine@gmail.com

Egészségünkért, 
biztonságunkért

Százharminc millióra pályáztunk

Kedves Fiatalok!

Akác tüzifát vásárolhat bárki 
1800 forintért az önkormányzattól

Balkány Város Önkormányzatának  
és lakosságának közéleti lapja
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Információs rendezvényt 
szervezett a drog témá-

jában a „TÁMASZ-PONT” 
Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda 2013. március 
28-án, Balkányban. A prog-
ram az Európai Unió támoga-
tásával, valamint az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.

Az Információs nap célja első-
sorban a fiatalok tájékoztatása volt 
a különböző drogokkal, azok ve-
szélyeivel, életükre gyakorolt ha-
tásaival kapcsolatban, valamint a 
drogalternatív programok lehetősé-
geiről. Fontos szempont volt, hogy 
a célcsoport figyelmét felhívjuk az 
őket körülvevő veszélyforrásokra, 
azok lehetséges kezelésére, a fel-
merülő problémák megoldására. 
Az előadások során a prezentációk 
más-más szemszögből és területről 
közelítették meg a témát. Dudás 
István, az OMSZ Balkány Men-

tőállomás mentőtisztje „A divat-
drogok veszélyei” címmel tartott 
prezentációjában kiemelte a mai 
fiatalság körében leginkább elő-
forduló és jellemző drogok fajtáit, 
azok káros hatásait, élettani követ-
kezményeit, mindezeket képekkel 
illusztrálva. Sas Józsefné Bihari 
Katalin, a Szabolcs Vezér Oktatá-
si Központ pedagógusa, „Drogal-
ternatívák” című prezentációjában 
hangsúlyozta a család és a környe-
zet meghatározó szerepét a fiatalok 
életének alakulásában, valamint ki-
emelte, hogy az önismeret és a 
kudarc megfelelő kezelése is fon-
tos szerepet játszik mindebben. Az 
előadó alternatívákat, megoldási 
lehetőségeket vázolt fel a résztve-
vők elé.

A programon az előadások in-
teraktív módon zajlottak, mivel a 
prezentációk közben, ill. azután 
is, a résztvevő fiatalok kérdéseket 
tehettek fel, közös beszélgetés ala-
kult ki a témával kapcsolatban.

A drog veszélyeiről
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0231

„TÁMASZ-PONT” Ifjúsági  
Információs és Tanácsadó Iroda
Cím: 4233 Balkány, Kossuth u. 1–3.
E-mail: tamaszpontiroda@gmail.com
www.tamaszpontiroda.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Juhász-TEAM Kft.
Cím: 4233 Balkány, Ságvári u. 37
E-mail: juhaszjozsef0202@freemail.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Százas bolt 
és pizzéria 

A Juhász-TEAM Kft. 2012 jú-
niusában 8,1 millió forint vissza 
nem térítendő, valamint ugyan-
ennyi visszatérítendő támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv „Mik-
rovállalkozások fejlesztése” című 
pályázati kiírásán. A 18 millió fo-
rint összköltségvetésű beruházás 
keretében a vállalkozás 100-as bol-
tot és pizzériát alakított ki Balkány 
településen.

Az Új Széchenyi Terv „Mik-
rovállalkozások fejlesztése” című 
pályázati kiírásán a Juhász-TEAM 
Kft. 8,1 millió forint vissza nem 
térítendő, valamint ugyanennyi 
visszatérítendő támogatást nyert, 
melyből ingatlant vásárolt Bal-
kány, Ságvári utca 1.szám alatt. 
A vállalkozás által megvalósított 
fejlesztés legfőbb célja, hogy sa-
ját tulajdonú ingatlanban történjen 
a vállalkozás üzemeltetése. Az új 
ingatlan alkalmas új tevékenység 
kialakítására is, ezért a tevékeny-
ségét a cég bővítette egy pizzázó 
kialakításával az épületben. 

A 18 millió forint összköltség-
vetésű fejlesztés rövidtávú célja 
volt a jelenlegi ügyfélkör bővítése 
a városban lévő üzlet és pizzázó 
kialakításával párhuzamosan, va-
lamint egy korszerű, saját üzlet 
kialakítása. Hosszú távú cél a vál-
lalkozás továbbiakban is sikeres 
működtetése, újabb ügyfelek szer-
zése, illetve ha szükséges további 2 
fő munkavállaló foglalkozatása.



Dolgoznak a közmunkások 
Balkány önkormányzati 

útjainak javításán, a kátyúk 
eltüntetésén. Ott-jártunkkor 
a Gábor Áron utca, az Ady 
Endre utca, a Dózsa György 
utca, a Petőfi utca, a Bem 
utca felújításán dolgoztak, 
a Gábor Áron utcán pedig a 
járdalapokat rakták le. 

Az utca egyik oldalán egy méter 
szélességben rakják e betonlapo-
kat, a járda hossza  kb. 800 méter 
lesz. A kátyúzáshoz eddig 100 ton-
na aszfaltot használtak fel, de leg-
alább ugyanennyi szükséges még a 
munka befejezéséhez. 

A Csiffy tanyán a meglévő földút 
karbantartásán dolgoznak a nem-
rég megvásárolt gréderrel, ennek 
hossza mintegy két kilométer. A 
földutak karbantartása természete-
sen nem ér véget a Csiffy tanyán, 
következik majd Perkedpusztán, 
Abapusztán, Kismogyoróson, 
Nagymogyoróson, Finánctagban, 
Baji tanyán, a Vecser tanyán,a Jár-
mi tanyán, Tormáspusztán, Dézsi-
tanyán, tulajdonképpan minden ta-
nyán a földutak járhatóvá tétele. A 
felújításon százhatvan-százhetven 
ember dolgozik. 

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVII. évfolyam 3. szám l 2013. április
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A magyar vers ünnepe

Telephely fejlesztés
STEEL-BUILDING-nél

Kátyúzás, járdaépítés, útfelújítás

Az idén Húsvét harmadik 
napját nevelés nélkü-

li munkanappal töltötte a 
Barackvirág Óvoda dolgo-
zói közössége

2013. április 2-án a testvér-
óvoda meghívására ellátogat-
tunk a romániai Pusztadaróc-
ra. Az ottani vezetőnő és az 
óvónők már az óvoda épülete 
előtt vártak és nagyon kedvesen 
fogadtak bennünket. Egy rö-
vid bemutatkozás után az óvo-
da  életébe is betekinthettünk, 
amiből sok különbözőséget és 
hasonlóságot fedezhettünk fel a 
két óvoda mindennapjairól. Az 
érdeklődő beszélgetést a bősé-
ges ebéd után folytattuk.

Kora délután városnézés kö-
vetkezett Szatmárnémetiben, 
majd egy kisváros, Balkány 
testvérvárosa, Lázári volt a vég-
ső úti cél, ahonnan este már 
visszaindultunk kis hazánkba.

Élményekkel tele és vidáman 
tértünk haza. Örülünk, hogy el-
fogadtuk a meghívást. Május 
7-én mi is szeretettel várjuk a 
kedves román óvodapedagógu-
sokat, akikkel hosszú távra szó-
ló együttműködést tervezünk.

Köszönjük vezetőnknek, Ke-
rezsi Mihálynénak, aki sokat 
dolgozott azért, hogy mindez 
létrejöhessen.
Madura Lászlóné óvodapedagógus

Kirándultunk

Mind az öt gida fehér színű és 
bak lett, az ellés hajnali három 
órakor kezdődött. Nem mindenna-
pi eseményre ébredt húsvét hétfő-
jén Pintér László balkány-görény-
pusztai gazda, hiszen kecskéje öt 
egészséges gidának adott életet.

– Átlagos esetben ez a kecske 
két-három gidát ellik, ezt most 
azonban alaposan túlszárnyalta – 
mondta a gazdálkodó. Mind az 
öten fehér színűek lettek, és mind 

az öt bak – elevenítette fel az ese-
tet Pintér László, aki elmondta: 
kettő az anyjukkal marad, hármat 
pedig el fognak ajándékozni. Az 
ellés körül miden rendben tör-
tént, László végig egyedül állta 
a sarat, hiszen hajnali háromkor 
kezdődött.

– Amikor a fiúk felkeltek, már 
nagy volt az öröm és a boldogság, 
egyből a kezeik közé fogták a kis 
fehér jövevényeket.

A magyar vers ünnepének, 
a KÖLTÉSZET NAPJÁ-

NAK tiszteletére gyűlt össze 
a Szabolcs Vezér Oktatási 
Központ tanulóifjúsága az in-
tézmény aulájában.

Felidéztük nagy költőink ver-
seit, emlékeztünk József Attilára, 
valamint az ugyanezen a napon 
született Márai Sándorra, és járá-
sunk nagy költőjére, Ratkó József-
re. Büszkélkedtünk kis városunk 
szülöttjével, a ma is élő Madár 
Jánossal.

Az összejövetelt közös versmon-
dással zártuk. Petőfi sorai közel 
háromszáz gyerek ajkán szólaltak 
meg. Az ebédhez a 4.b osztályos 
tanulók segítségével „versdesszer-
tet” szolgáltunk fel.

Az alsó tagozatos gyerekek nagy 
lelkesedéssel készültek az iskolai 
könyvtárban megrendezett szava-
lóversenyre. A délután folyamán 
eldőlt, ki az évfolyam legszebben 
verselő tanulója.

Első évfolyamon: Boros Krisz-
tián (1.a), második évfolyamon 
Merő Hajnalka (2.c), harmadik év-
folyamon Fejes Miksa és Zsíros 
Milán (3.b), negyedik évfolyamon 
Szabó Áron (4.b) és Rehócsin Fló-
ra (4.c) bizonyult a legjobbnak, s 
nyerte el az „ Évfolyam legjobb 
szavalója” címet.

A „Hozz egy verset illusztrál-
va!” címmel rendezett versenyen 
hangulatos verses délutánt töltöt-
tek el az alsós tanulók az isko-
lai könyvtárban. A rendezvénnyel 
kerestük az évfolyamok legjobb 
illusztrátorait. 

A választott verset legszebben 
ábrázolta képekben, s ezzel elnyer-
te „Az évfolyam legjobb illusztrá-
tora” címet:

 Első évfolyamon:  ●l

Sallai Dániel (1.a),

 második évfolyamon:  ●l

Dombi Blanka (2.a),
 harmadik évfolyamon:  ●l

Péter Patrik (3.b),
 negyedik évfolyamon:  ●l

Sallai Anna Regina (4.b.
Az első évfolyamon osztályver-

senyt hirdettünk. József Attila Al-
tató című verséhez készítettek raj-
zokat a tanulók. Nagyon sok szép, 
igényes munka született, így nehéz 
dolga volt a zsűrinek. 

A versenyt az 1.c osztály nyerte, 
az 1.a osztályos tanulók dicséretet 
és Tóth Zsombor Mózes 1.b osz-
tályos tanulóval együtt különdíjat 
kaptak.

A különdíjat mindkét versenyen 
több tanuló is kiérdemelte.

A zsűri elnöki szerepét a szava-
lóversenyen a József Attila Városi 
Könyvtár képviseletében Tereminé 
Agárdi Mária tanítónő, a rajzok 
értékelésénél a Humán szakmai 
munkaközösség részéről Takács 
Krisztián tanár úr vállalta. A verse-
nyekre az ajándékokat Papp Anna 
iskolai könyvtáros tanár, a vendég-
látáshoz a süteményeket Karajos 
Pál helyi vállalkozó, az ivólevet 
a „Szatmári-Ízek Kft.”(Csenger) 
ajánlotta fel. A versenyeket szer-
vezte és lebonyolította Karajos 
Pálné és Papp Anna tanárnő. 

Köszönjük szépen mindenkinek a 
részvételét és támogatását.

A Steel-Building Kft. az Új 
Széchenyi Terv Észak-Alföldi 
Operatív Program keretén belül 
65 400 000 Ft összegű, vissza nem 
térítendő uniós támogatásban ré-
szesült és az önerő hozzáadásával 
jelentős fejlesztést valósított meg 
a Kft. Balkány, Bocskai utca 10. 
szám alatti telephelyén.

A Telephelyfejlesztés tárgyú, 
ÉAOP-1.1.1/D-11 kódszámú pá-
lyázati felhívásra benyújtott pro-
jekt fő céljai a gyártási technológia 
fejlesztése, az exportpiacokra meg-
rendelt termékek szakszerű össze-
szerelésének és csomagolásának 
biztosítása, valamint az irodaház 
fenntartási költségeinek jelentős 
csökkentése voltak.

A 130 821 940 Ft összköltség-
vetésű beruházás egyik elemeként 
a nyílászárók cseréjével, az épület 
homlokzatának hőszigetelésével, 
új vízelvezető rendszer kiépítésé-

vel, több belső helyiség felújításá-
val és a fűtési rendszer korszerűsí-
tésével felújításra került a meglévő 
kétszintes irodaház. 

A fejlesztés további elemeként a 
használaton kívül lévő raktárcsar-
nok teljes felújítása valósult meg 
az épület teljes körű gépészeti, 
villamossági és építészeti átala-
kításával, mely épület a felújítást 
követően összeszerelő üzemként 
funkcionál. 

A projekt keretében beszerzésre 
került továbbá 2 db ABUS ELK 
12,5 t x 18 m típusú egyfőtartós 
futódaru és kiépítésre került a hoz-
zátartozó 60,5 m zárt pályamenti 
áramellátó rendszer. 

A pályázatban megfogalmazott 
tevékenységek megvalósításával a 
Steel-Building Kft. telephelyének 
modernizációja, kihasználtságának 
és versenyképességének növelése 
valósult meg.

Öt kicsi kecske...

Érdemesebb a 
hálózatra kötni
A költségvetés lakosságot 

érintő részleteire ké-
sőbb visszatérünk – írtuk a 
Balkányi Beszélő márciusi 
számának első oldalán. 

A legfontosabb és sok csalá-
dot érintő témáról Tálas Judit, a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
osztályának vezetője adott tájé-
koztatást. Lényeges dolog, hogy 
adót nem emelt az önkormány-
zat 2013-ban, sőt előreláthatólag 
2014-re sem tervez helyiadó-eme-
lést. Viszont a törvényi szabályo-
zás miatt a talajterhelési díj lénye-
ges mértékben emelkedett. 

További részletek a 3. oldalon.

A gép mögött lapátosok 
egyengetík a földet

Járdaalap-szintezés

A Bem utcában 
kátyúzáshoz 

készülnek

Járdaépítés  
a Gábor Áron úton

Gép segítségével 
készül az útkorona 
a Csiffytanyán

Steel-Building Kft.
4233 Balkány, Bocskai u. 10.
E-mail: titkarsag@steelbuilding.hu
www.steelbuilding.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Szavalóverseny résztvevői

Hozz egy verset illusztrálva! verseny 
legjobbjai


