
Feszesebb, a tavalyinál is 
szigorúbb gazdálkodást 

követelő lesz az idei költség-
vetés – állapították meg a 
képviselő-testület februári 
ülésén.

Amint azt Tálas Judittól, a Pol-
gármesteri Hivatal pénzügyi osz-
tályvezetőjétől megtudtuk: a költ-
ségvetés fő összege 945 millió 745 
ezer forint lesz. Ez kétszáz millió-
val kevesebb a tavalyinál, de van-
nak olyan programok, amelyek, 
például a startmunka-program, 
amelyek később újabb összegekkel  

járulnak hozzá a feladatok teljesí-
téséhez. 

Nehéz volt a tervezés, mert fel-
adatfinanszírozásos lett a költség-
vetés, vagyis a különböző célok-
ra kapott állami pénz másra nem 
használható fel. Az önkormányzat 
kötelező feladataira – közvilágítás, 
útkarbantartás – 149 millió 140 
ezer forintot költhetnek, pénzbeli 
támogatásra – szociális segélyek-
re – 63 millió jut, közművelődésre, 
könyvtárfenntartásra 7 millió 454 
ezer forint, külterületi feladatokra 
3,5 millió fordítható.

Az államtól kapott pénzt kiegé-

szíti az önkormányzat saját bevéte-
leiből, ilyenek az élelmezési téríté-
si díjak, az ingatlanok bérbeadása. 
A iparűzési és kommunális adóból 
40 milliót,a gépjárműadóból 13,6 
milliót várnak, ez a beszedett ösz-
szeg 60 százaléka. 

Ami a kiadási oldalt illeti: mi-
vel az iskola állami kezelésbe ke-
rült, költségeihez az önkormány-
zat bevételéből 33 millió 588 ezer 
forintot kell befizetni, vagyis az 
iparűzési teljes összegét erre kell 
fordítani.  

(A költségvetés lakosságot érintő 
részleteire később visszatérünk).

A zord márciusban igen szokat-
lan és súlyos következményekkel 
járó ítéletidő miatt elmaradt az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 165. évfordulója tiszteleté-
re tervezett március 15-i ünnepség. 
Lehetetlenné vált a koszorúzás is, 
ám a város vezetői, lakói amikor 
az időjárás megengedte, elhelyez-
ték koszorúikat, a hála virágait a 
Kossuth-kertben az emlékmű ta-
lapzatán.

Balkány Város Önkormányzatának 
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A hála 
virágai

Junior bajnok lett

Kevesebb pénz, szigorúbb gazdálkodás

Rácz Imrét, a balkányi 
képviselő-testület tag-

ját választották meg a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Agrárkamara elnö-
kévé. 

Mint ismert, a kamarai vá-
lasztásokat februárban tartották 
országszerte. A választást köve-
tően megalakultak a megyei ag-
rárkamarák, melynek elnökévé 
Rácz Imrét választották.

Kamarai elnök: 

Rácz Imre

A szociális ellátás fejlesztése a cél. Ünnepélyes rajtot vett január 25-én a Balkányi Református Egyházközség 
szociális szolgáltatás- fejlesztési programja. A feladat jelentőségét méltatta dr. Budai Gyula, a VM parlamenti államtitkára, kerületi országgyűlési képvi-
selő, továbbá dr. Vinnai Győző megyei kormánymegbízott, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is. A kivitelezési szerződést Sajtos Sándor református 
lelkipásztor és az Euro-Mádi Kft. részéről Mádi Lászlóné írta alá.

Áldott húsvéti 
ünnepet kíván 
a város min-

den lakójának 
Pálosi László 

polgármester és 
Balkány város 

képviselő- 
testülete!

Szánkó. Bár az elmúlt napok időjárása nem ezt mutatta, papírforma sze-
rint már vége lenne a télnek. Amikor ez a szánkózók örömét megörökítő 
kép készült, akkor viszont javában tartott, a Béke-telepi szánkózó gyere-
kek nagy örömére.

Iskolánkból hatvanhat tanuló nézte meg Ladányi Andrea rendezésé-
ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának előadásában 
Sediánszky Nóra: Hercegek – katonák című, igaz szerelemről, barátságról 
szóló mesemozaikját. (Szervező: Dr. Horváthné Csinga Erzsébet tanárnő. Kísé-
rő pedagógusok: Bánkövi Judit, Gyeskó Jánosné, Ladányi Miklósné, Papp Anna.)

Papp Anna isk. könyvtáros

ÖT KATEGÓRIÁBAN AVATTAK 
 MAGYAR BAJNOKOT!

A Tíztánc Magyar Bajnok-
ság 2013. január 26-án 

kerül megrendezésre Buda-
pesten.

Ezen a napon 5 versenykate-
góriában mérték össze tudásukat 
hazánk legjobb táncosai. Felnőtt és 
Ifjúsági korosztályban tíztáncban, 
Junior korosztályban latin-amerikai 
táncokban versenyeztek a párosok 

a bajnoki címért, az U21 korosztá-
lyú párok standard és latin-ameri-
kai tánctudásukat mutathatták meg 
a pontozóbíróknak és a nézőknek. 
A bajnokok között ismerőssel ta-
lálkozhatunk Pellei Mihály szemé-
lyében, aki a Junior Latin Magyar 
Bajnok címet nyerte el partnerével 
Sedlakova Tereza-val.

Gratulálunk Misike, s további 
sok sikert és kitartást kívánunk Ne-
ked és családodnak!

Büszkék vagyunk rád!

Színházban jártunk
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Ötödször báloztak a 
balkányi mentőkért

Immár ötödik alkalommal ren-
deztek jótékonysági bált Balkány-
ban a mentőállomás dolgozói a 
Szabolcs Vezér Oktatási Központ-
ban, hogy a mulatság tiszta bevé-
telével új életmentő eszközökkel 
fejlesszék a járműveket. A bál nyi-
tányaként Pálosi László polgár-
mester köszöntötte a vendégeket, 
akik között a szomszédos települé-
sek vezetői és az OMSZ Észak-al-
földi regionális orvosigazgatója, 

dr. Pápai György is jelen volt. A 
megnyitó gondolatok után a helyi 
óvodások tánca aratott nagy sikert, 
majd a vacsorát követően tombo-
lán lehetett értékes ajándékokat 
nyerni. A hajnalig tartó jókedvnek 
meglett az eredménye, hiszen a 24 
órás ügyelettel üzemelő mentő-
állomás hamarosan újabb eszkö-
zökkel segítheti a térség lakóinak 
gyors ellátását, az emberek életé-
nek mentését.

4. osztály

„Miképpen idegen nyelveket tud-
ni szép, a hazait pedig lehetőség 
szerint művelni kötelesség. Egy 
kincse van minden embernek:  
az anyanyelv.”

Kölcsey Ferenc)

Ezt mi tanítók és a gyerekek is 
így gondoljuk. Legfőképpen azok, 
akik rendszeresen részt vesznek a 
helyesírási versenyeken. Nemrég 
került sor ennek az első forduló-
jára.

Minden alkalommal sok gyerek 
méretteti meg magát. Izgalommal 
várják azokat a feladatokat, amiket 
meg kell oldaniuk. Mindig olyan 
feladatok szerepelnek, amit már ta-

nultak, csak nyilván nehezebb, mi-
vel ez verseny. Belecsempészünk 
egy titkosírást, keresztrejtvényt, 
mivel ezeket nagyon szeretik. Ezek 
oldják a végén a nehezebbnek tűnő 
nyelvtani feladatokat. Nagyon 
ügyesen dolgoztak. Ez abból is 
látszik, hogy az első három he-
lyezettet csak szinte egy-egy pont 
választotta el egymástól.

Az első forduló eredménye:
I. helyezett:

Sándor Vivien 53 pont (4. b)
II. helyezett:

Kékesi Balázs 51 pont (4. c)
III. helyezett:

Rényai Dorottya 50 pont (4. b)
Pintér Dávid 50 pont (4. a)

Sterné Tóth Klára

A Furfangos Tehetségműhely ke-
retein belül meghírdetett „Száguldó 
mátrixok” országos történelmi le-
velező versenyen, valamint a „Ne 
felejtsek” országos levelező anya-
nyelvi versenyen a Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ 6–7. évfolyamos 
diákjai sikeresen szerepeltek.

A négy forduló feladatainak 
megoldása után a történelmet ked-
velők vetélkedőjén Görög Balázs 

6.b osztályos tanuló VI., Ladik 
János Máté 6. b osztályos tanuló 
IX. helyezést ért el. Az anyanyelvi 
megmérettetésen az első 20 helye-
zett közé került Dudás Dóra 6.b 
osztályos és Filler László Márk 7. 
a osztályos tanuló.

Felkészítő tanáraik Ladányi 
Miklósné és Pásztor Angelika.

Kiváló eredményükhöz szívből 
gratulálunk.

A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szerint kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a 
környezet védelméről szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. §-ában fog-
laltak szerint Balkány Város Ön-
kormányzata az avar és kerti hul-
ladékok nyílttéri égetéséről szóló 
rendeletét megalkotta, melynek a 
3. és 4. §-ában foglaltak a követ-
kezőek:

 A kerti hulladékot elsősorban ●l

hasznosítani szükséges.
 Amennyiben a kerti hulladékot ●l

komposztálással a helyszínen 
hasznosítani nem lehet, úgy a 
szervezett háztartási hulladék 
szállításba bekapcsolt területeken 
a kerti hulladék gyűjtése tároló 
edényben történik, és a továb-
biakban háztartási hulladékként 
kezelendő.
 A háztartási hulladék szállításba ●l

be nem kapcsolat területeken a 
kerti hulladék kezeléséről a tulaj-
donos, illetve a használó köteles 
gondoskodni.
 A kerti hulladék elszállítására az ●l

évente szükség szerint szervezett 
és meghirdetésre kerülő lomtala-
nítási akció is igénybe vehető.
 A kerti hulladékok égetése mind ●l

a háztartási hulladék szállításba 
bevont, mind a háztartási hulla-
dék szállításba be nem kapcsolat 
területeken csak március 1-től 
május 1-ig, illetve szeptember 
15-től november 30-ig végezhe-
tő hétköznap reggel 07.00 órá-
tól este 18.00 óráig, szombaton 
07.00 órától 12.00 óráig. Ünnep-
napokon és vasárnap az égetés 
szigorúan tilos. A növényi hulla-

dék égetése kizárólag személyes 
felügyelet mellett történhet.
 A kerti hulladékot csak úgy sza-●l

bad égetni, hogy az égéstermékek 
(füst, pernye) kárt ne okozzanak.
 Nagy mennyiségű füstöt termelő ●l

anyagot (nedves kerti hulladék) 
égetni tilos. A tüzelést végző túl-
zott füst- illetve koromképződés 
esetén köteles a tüzet eloltani és a 
levegőszennyezést megszüntetni.
 Az égetendő kerti hulladék nem ●l

tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot 
(PVC, gumi, egyéb veszélyes 
hulladékok, stb.).
 Füstköd riadó elrendelése esetén ●l

a kerti hulladék égetési szigo-
rúan tilos.
 A hatóság elrendelt általános tűz-●l

rakási tilalom alól e rendelet nem 
ad felmentést.
 A szabadban tüzet gyújtani, tüze-●l

lőberendezést használni csak úgy 
szabad, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne 
jelenthessen.
 A szabadban a tüzet és üzemelte-●l

tett tüzelőberendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, s veszély ese-
tén (vagy ha arra szükség nincs) a 
tüzet azonnal el kell oltani.
 A tüzelés, a tüzelő berendezés ●l

használatának helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel 
a tűz terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg a tű eloltható.

A 259/2011.(XII. 7.) Korm. ren-
delet 7. §-a szabályozza a tűzvédel-
mi bírság összegét, mely több sza-
bálytalanság esetén 1 000 000 Ft-ig 
is terjedhet.

Az egyik péntek délután vidám 
műsornak lehettek résztvevői gye-
rekek és felnőttek egyaránt. Gyer-
mekeink nem csak ötletes jelmez-
zel, hanem farsangi versekkel és 
tréfás jelenetekkel is szórakoztat-
ták a megjelenteket. A műsorszá-
mokra az osztályfőnökök, Takács 
János és Teremi László tanító bá-
csik irányításával készültek fel. A 
tanulók kétharmada jelmezt öltött. 
Nagyon nehéz dolga volt a zsűri-

nek a helyezések odaítélésében, 
ezt bizonyítja az is, hogy a II. és 
III. helyezés között holtverseny 
alakult ki.
I. helyezést: Múmia
II.  helyezést: a „Macskanő” és a 

„Lány”
III. helyezést: Ősember és a 
Spongyabob

A jelmezek értékelése után 
ügyességi játékok és disco követ-
kezett. Mindenki jól szórakozott.

Százhuszonhárom és fél millió 
forintot kapott közfoglalkoztatásra 
erre az évre Balkány  önkormány-
zata. Ebből a pénzből 124 helybeli 
lakos foglalkoztatására nyílik le-
hetőség. 

A mezőgazdasági földutak rend-
betételén húszan dolgoznak, a fog-
lalkoztatás ideje március 1-től de-
cember 31-ig tart. A közúthálózat 
javítása is március elsején kezdő-

dött, november 30-ig 72 ember 
dolgozhat. A belvízelvezető rend-
szerek rendbetételén november 
30-ig 32 fő dolgozhat. 

Harmincöt balkányi lakosnak 
lesz lehetősége hosszú, azaz napi 
hatórás közfoglalkoztatásra .

A közfoglalkoztatottak bérére 
101 milliót, a beruházások dologi 
kiadásaira 22 milliót költhet az ön-
kormányzat. 

Az alsó tagozatos gyerekek körében kedvelt játék a „pohárvár” építése. A 
felsős tanulók is eljátszanak ezzel az összehangolt csapatmunkát igénylő 
játékkal. Tíz pohár, 4 db madzag, 1db erős beffőttes gumi – csak ennyi. Még-
is jó szórakozás.

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont 5. b osztályos tanulói elisme-
rést érdemlő teljesítményt nyújtot-
tak a Matekguru Kárpát-medencei 
Csapatversenyén. Mindkét induló 
csapat (Fantasztikus 4-es és XY)
eredményesen teljesítette az első 
két levelezős fordulót, így meg-
hívást kaptak a február 8-án, Újfe-
hértón rendezett III. fordulóra, ahol 
megyei összesítésben az I. és a III. 
helyet tudhatják magukénak. Az 
országos eredménylistán, – mely 
kibővül a határon túl élő magyar 
csapatokkal is – a „Fantasztikus 

4-es” csapatunk a tízedik helyet 
szerezte meg. (Turán Márton, Bódi 
Máté, Kiss Bence, Szőke Áron – A 
csapatok felkészítő tanára: Ferkó-
né Molnár Erika)

Ezen előkelő eredményt, valamint 
a megyei I. helyezést figyelembe 
véve meghívást kaptak a Matekgu-
ru Kárpát-medencei Csapatverseny 
2012-2013-as tanév döntőjébe, 
melyre Nyíregyháza Sóstófürdőn  
három napos rendezvény keretében  
tavasszal kerül sor.

Gratulálunk, és további sikere-
ket kívánunk!

A Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimná-

zium az idén 13. alkalom-
mal rendezte meg levelezős 
versenyét, melyre ebben a 
tanévben iskolánk negye-
dikes diákjai is beneveztek 
magyar, matematika és rajz 
tantárgyakból.

Azért választottuk ezt a versenyt, 
mert nevezési díj nincs, csupán a 
döntőre utazás költsége terheli az 
iskolát. A verseny háromfordulós 
volt, melyből két feladatsort az 
iskolában oldottak meg tanulóink. 
A döntőre a legjobb eredményt 
elért tanulókat hívták meg. A nagy 
múltú gimnázium versenyén Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye 97 is-
kolájából több mint 1000 tanuló 
indult el, a döntőbe 67 iskola 380 
diákja jutott be.

Iskolánkat ebben a döntőben 
– melyet január 30-án rendeztek 

meg- 5 tanuló is képviselhette. Fe-
kete Fanni, Füzesi Bence, Rényai 
Dorottya, Sallai Anna rajz, Sándor 
Vivien matematika és rajz tantár-
gyakból. Mindannyian 4.b osztá-
lyos tanulók. A megyei versenyen 
Füzesi Bence 4. helyezést ért el 
rajzból, öregbítve ezzel városunk 
és iskolánk hírnevét. Gratulálunk! 
Nagyon büszkék vagyunk a döntő-
be jutott diákjainkra.

A verseny szüneteiben megis-
merkedhettünk a gimnázium szín-
játszó körének darabjaival, a fal-
mászás technikájával, a floorball 
és a műemlékkönyvtár különle-
gességeivel, valamint bepillantást 
nyerhettünk a gimnázium holland 
testvérkapcsolatának történetébe.

A szinte egész napot kitöltő ver-
senyen igen jól éreztük magun-
kat, élményekkel gazdagon tértünk 
haza.

Sterné Tóth Klára
Katonáné Simon Tímea

Helyesírási verseny

„Száguldó mátrixok” és „Ne felejtsek”

Rendelet a kerti 
hulladékokról

Farsang a Béke-telepen

Közfoglalkozta-
tásra 120 millió

„Pohárvár” az iskolában

Akikre büszkék lehetünk!

Megyei versenyen voltunk

Pintér Dávid 4. a osztály és Rényai Dorottya 4. b osztály

Sándor Viven 4. b osztály Kékesi Balázs 4. c osztály

Az önkormányzat tűzifát kíván értékesíteni, 
bárki mázsánként 1800 Ft-ért vásárolhat. 

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban.
Fantasztikus 4-es Turán Márton, 
Bódi Máté, Kiss Bence, Szőke Áron

XY Huszár Natália, Horváth Balázs, 
Gilányi Alex, Sebők Dávid, Balázs 
Mercédesz

„Száz húron pendülünk”
2013. március 18-án a József 

Attila Művelődési Ház adott ott-
hont a filharmónia záró előadá-
sának. „Száz húron pendülünk”  
– Világzenén innen – népzenén 
túl címmel a Pengető zenekar 
tartott nagy sikerű koncertet és 
hangszerbemutatót. 

Az előadás mottója: „ Akusz-
tikus zenei huncutságok és va-

gányságok a népköltészet és a 
gyermekköltészet jegyében.” 
A megnevezés kifejezi a műsor 
hangulatát. Reméljük jövőre is 
sokan kapcsolódnak be a filhar-
mónia előadásaiba. Vendégünk 
lesz a világhíres Muzsikás együt-
tes is. 

Ladikné Szabó Csilla
Munkaközösség-vezető
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5. évfolyam:
1. Radványi Ferenc – 5. b
2. Horváth Balázs – 5. b
3. Kiss Bence – 5. b

6. évfolyam:
1. Dudás Dóra – 6. b
2. Sopronyi Boglárka – 6. b
3. Terdik Melitta – 6. b

7. évfolyam:
1. Kovács Klaudia – 7. c
2. Pénzes Alexander – 7. a
3. Gilányi Petra – 7. c

8. évfolyam:
1. Szabó Dóra – 8. b
2. Horváth Tamás – 8. b
3. Pásztor Eszter – 8. b

Helyesírási évfolyam-
bajnokság 2012/2013

ÓVODASZENTELÉS

Januárban vízkereszt után va-
lamennyi óvodánkba ellátogatott 
Jaczkó Sándor esperes úr és meg-
szentelt valamennyi csoportszobát, 
a gyerekek nagy örömmel segí-
tettek neki. A gyerekek mindig 
szívesen fogadják őt, valahányszor 
ellátogat a csoportokba.

SZINHÁZI ELŐADÁS

A Lusta mókus előadását néz-
ték meg a gyerekek, amely sok 
mosolyt hozott az  arcukra. Igyek-
szünk olyan előadásokat elhozni 
a gyerekeknek, amelyek önfeledt 
kikapcsolódást, örömet, mosolyt 
hoznak gyermekeink arcára. Elő-
re láthatólag május végéig még 
6 előadást, bábszínházat láthatnak 
gyermekeink, amelyek ingyenesek 
lesznek. 
TEMPLOMLÁTOGATÁS

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén szentmisén voltunk, a 
mise végén megszentelt gyertyákat 
hazavittük az óvodába és minden 
csoportba elhelyeztük, amelyet a 
lelki percek keretében minden nap 
meggyújtunk. 

OVIKARNEVÁL

Második éve rendezzük meg ovi 
karneválunkat,ahol minden csoport 
egy-egy táncelőadással készült. A 
szülők is besegítenek, hogy a ren-
dezvény minél színvonalasabb le-
gyen, hiszen szoknyát, fejdíszeket 
varrtak, botot faragtak stb. A gye-
rekek a táncokhoz megfelelő ru-
hában léptek színpadra. Különösen 
szép látvány ahogyan a gyerekek 
a színpadon mozognak, táncolnak. 

Nagyon sok szülő, nagyszülő tisz-
telte meg műsorunkat, amelyen je-
len volt polgármester úr, jegyző 
asszony, esperes úr kedves felesé-
ge is. Ismét egy kellemes délután-
ban volt részünk.

A HIT ÉVE

XVI. Benedek pápa meghirdet-
te a Hit évét, amely 2012. októ-
ber 11-től 2013. november 24-ig, 
Krisztus Király ünnepéig tart. Té-
mája az új evangelizáció, lényege a 
hit megélése és továbbadása. A mi 
óvodánk is fontosnak tartja, hogy 
kiemelt helyen szerepeljen hitünk 
ápolása, így részt veszünk a hit 
éve alkalmából alkalmas program-
sorozatban, amelyben az óvodákba 
járó gyerekek, a felnőttek és az 
érdeklődő szülők is részt vesznek. 
Havonta egy feladat teljesítését 
vállaltuk.

November

Családi kiránduláson voltunk 
Máriapócson,ahol a templomot lá-
togattuk meg. Rövid dicsőítés után 
szülők és gyerekek játékos progra-
mon vettek részt, a pedagógusok 
vezetésével. Előre elkészítettük a 
hit szimbólumát- kitűzőt, valamint 
egy 4 soros imádságot  a hitről, 
amit ott közösen elimádkoztunk. 
Egy finom meleg tea elfogyasztá-
sával indultunk vissza az óvodába.

December

Jézus születésének ünnepéhez 
közeledve szerveztünk különböző 
programokat, így a nyugdíjas klub 
valamennyi tagját vendégül láttuk 
és a Szivárvány csoport betlehe-
mes játékát mutattuk be. Kemen-
cében sült kenyérlángos elfogyasz-

tásával, közös énekléssel zártuk ezt 
a szép estét.

Január

A Szentírás olvasásához kedvet 
ébresztve, illetve megerősítésére 
szerveztük meg a „Vándorbiblia a 
családokban” programot. Házszen-
telés a családokban – az otthonok 
megáldása.

Február

Bibliai történet dramatizálása és 
előadása a gyermekeknek, a szülők 
bevonásával. A Szent Miklós Sze-
retetotthon dolgozói, óvodásaink 
szülei adták elő a Noé bárkája bib-
liai történetet.

A gyerekek és mi felnőttek is na-
gyon élveztük a profi előadást.

Március

Most ebben a hónapban pá-
lyázatot hirdetünk. Rajzpályázat 
gyermekek részére: Jócselekede-
tekkel készülök húsvétra. Szülők-
nek/felnőtteknek: esszé írása (pl. 
Hitünk megélése családunkban; 
Hogyan erősíti hitünket védőszen-
tünk stb.).

Április

A test és a lélek egysége – Csa-
ládi vetélkedőt tartunk a megadott 
témában!

MLSZ foci bajnokság

Óvodánk 3. éve vesz részt a Ma-
gyar Labdarugó Szövetség által 
kiírt pályázatban. Február 28-án a 
nagykállói Sportcsarnokban vol-
tunk a gyerekekkel mérkőzésen, 
amelyen a környező települések 
óvodásaival  mérkőztek meg gyer-
mekeink nagy sikerrel.

Kirándulás, karnevál, házszentelés
A Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda első negyedévi programja

A 2003. évi LXV. törvény 
24.§ (3). (4). bekezdése szerint 
a gyermek attól az évtől, amely-
ben az 5. életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától köteles 
óvodai nevelésben részt venni.

A (3). bekezdésben megha-
tározottak alapján a gyermek 
napi 4 órát köteles részt venni 
az óvodai nevelésben.

A beiratkozás helye:
Szent Jácint  

Görögkatolikus Óvoda
Balkány, Ságvári u. 11.

A beiratkozás időpontja:
2013. április 8–12-ig  
(hétfőtől péntekig)

8.00 órától 15.00 óráig

Beiratkozáshoz szükséges 
iratok:

–  A szülő személyi igazolványa, 
lakcímbejelentő kártyája

–  A gyermek születési anya-
könyvi kivonata

–  A gyermek egészségügyi kis-
könyve

–  A gyermek TAJ száma
–  A gyermek lakcímbejelentő 

kártyája
Határozat rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jo-

gosultságról

Az óvodai életet bemutató 
nyílt nap a szülők és  
gyermekek számára:

2013. április 17.  
szerda 8.30–10.30

Amit óvodánkban nyújtani 
tudunk:

 igényes környezet, szeretet-●l

teljes légkör;
 az országos óvodai pedagó-●l

giai programot kiegészítő ka-
tolikus nevelés;
 kreatív és hagyományőrző ●l

foglalkozás, néptánc, ma-
zsorett, ovi foci, tartásjavító 
lábtorna;
 népi hagyományokhoz kötődő ●l

családi programok;
 angol foglalkozások;●l

 az óvodáskor végén zökkenő-●l

mentes átmenet az iskolába 
intézményen belül.

Óvodánknak nincs  
körzethatára, mindenkit 

szeretettel várunk!
Pásztor Lászlóné óvodavezető

Beiratkozás
a Szent Jácint 

Görögkatolikus 
ÓvodábaHelyezettek évfolyamonként:

2013. 03. 01.

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.

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

Kedves Fiatalok!
A „Támasz-Pont” Ifjúsági Infor-

mációs és Tanácsadó Iroda 2013. 
májusában újra Ki mit tud? te-
hetségkutató 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

Ki mit tud? – tehetségkutató

Impresszum

MÉH-TELEP
Hajdúsámsonban, 
a HADHÁZI ÚTON!

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8–16 óráig
Szombaton: 8–12 óráig
Tel.: 06-52/200-818

Vasat, színesfémet magas 
áron felvásárolunk!

Sikeresen megvalósította telephelyfej-
lesztési projektjét a Steel-Building Kft.
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A hagyományokhoz hí-
ven 2013. február 22-én 

ünnepeltük óvodánkban a 
Farsangot, ami a „télteme-
tés-tavaszvárás”jegyében 
született. 

Ezen a napon nagy izgalommal 
érkeztek a gyerekek oviba, ahol 
a szülők felöltöztették a gyere-
keiket a várva-várt jelmezeikbe. 
Reggeltől délig tartó zajos mulato-
zás, tréfálkozás, versenyjáték, tánc 
és eszem-iszom vette kezdetét. A 
gyerekek, a dolgozók, a résztvevő 
szülők remekül érezték magukat. 
Köszönjük a szülőknek a sok-sok 
finomságot, támogatást, amit erre 
a napra biztosítottak.

Kerezsi Mihályné óvodavezető

Farsang a Barackvirág Óvodában

Február 27-én a Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ Iskolai Könyv-
tárában lezajlott tíz gyerek rész-
vételével a 3. évfolyam hangos 
olvasási versenyének harmadik, 
döntő fordulója.
Eredménye:
I. Pénzes Erzsébet, Hajnalka 3. b

Felkészítő: Demendi Anita
II. Nagy Nikolett 3. a

Felkészítő: Bonyhády Éva, Katalin
III. Molnár Zoltán 3.b

Felkészítő: Demendi Anita
III. Rau András 3. b

Felkészítő: Demendi Anita
Különdíjban részesült:
Néző Barbara, Fanni, 3.

Felkészítő: Teremi László
IV. Gilányi Laura, Hanzel Nikoletta,  
Lovas Alexa, Répási Nóra, Trella Bence

A harmadik évfolyam legjobb 
olvasói Pénzes Erzsébet Hajnalka 
és Nagy Nikolett. Ők képviselik 
iskolánkat március 6-án a területi 
olvasási versenyen.

Gratulálunk a versenyzőknek és 
a felkészítő pedagógusoknak.

A versenyt szervezte és lebonyo-
lította: Karajos Pálné gyógypeda-
gógus, Papp Anna iskolai könyv-
táros, Pásztor Istvánné tanítónő, 
Teremi László tanító.

A vendéglátást a Szatmári Ízek 
Kft., az apró ajándékokat Pásztor 
Istvánné tanítónő, az okleveleket, 
emléklapokat Papp Anna iskolai 
könyvtáros biztosította.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Diáksport Tanács 2012. de-
cember 12-én adta át a Megyeháza 
Dísztermében a „Jó tanuló, jó spor-
toló” kitüntetéseket, valamint az 
Eredményes diáksport szervezetek, 
sportaktívák elismerését. 

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont a 2011/2012-es tanévben si-
keresen vett részt a diákolimpiákon 
leány labdarúgásban, atlétika ver-
senyeken, mezei futóversenyen. 

A Megyei Diáksport Tanács a 
képen látható kupával és oklevél-
lel jutalmazta iskolánk diáksport 
munkáját. 

Köszönet a testnevelő tanárok-
nak (Herczku István, Katona Fe-
renc, Petrovics-Réti Renáta, Sán-
dor János, Szabóné Varga Georgi-
na) és iskolánk vezetésének, akik 
biztosították és segítették tanulóink 
részvételét a versenyeken. 

Petrovics-Réti Renáta

Hangos olvasási 
verseny 3. évfolyam

A földhasználati bejelentési 
kötelezettség  a földhasz-

nálókat terheli. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 
nem engedi, hogy többletterhet je-
lentsen a földhasználati bejelentési 
kötelezettség a gazdálkodóknak. 
A tárca felhívja a figyelmet, hogy 
minden földhasználónak be kell 
jelentenie a földhasználatát a föld-
hivatalhoz. 

A földhasználati bejelentési kö-
telezettség a földhasználókat ter-
heli. Ha a tulajdonos maga a föld-
használó, akkor a földhasználati 
bejelentési kötelezettség a tulaj-
donosé. Újdonság, hogy minden 
négyzetméter földterület haszná-

latát be kell jelenteni, ha a földte-
rület az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 
rét, legelő (gyep), nádas, fásított 
terület művelési ágban vagy halas-
tóként van nyilvántartva. Kivétel 
az erdőművelés ágú terület hasz-
nálata, melyet az erdőgazdálkodói 
nyilvántartásba kell bejelenteni.

2012. december 31-éig a be-
jelentési kötelezettség csak az 1 
hektár fölötti földhasználatra vo-
natkozott. Eddig sem mentesült 
a földhasználati bejelentési köte-
lezettség alól az, aki országosan 
1 hektárnál nagyobb földterületet 
használt, függetlenül attól, hogy ez 
a használat hány darab földrészle-
tet érintett.

Fontos adatok a földről

„SZENTEK SZENTJE” 
MESE- ÉS  

MONDAMONDÓ  
VERSENY

1–4. osztályos tanulók részére
Érpatak, 2013. február 27.

A magyar irodalom nemze-
ti kincseiből szabadon választott 
művekkel lehetett megmérettetni 
mesélő gyerekeinket az alábbi kor-
csoportokban:

1–2. osztály, 3–4. osztály.
A rendezvény mottója:

„A tehetség, nagy kincs, melyre 

oly nagy szüksége van nemzetünk-
nek. Hiszen ez az az érték, mely 
felemel minket, mely előre visz, 
mely segít Európa fejlett országai-
val versenyképessé válni.

Kötelességünk hát – mint jó pe-
dagógusoknak – odafigyelni, fel-
fedezni, kibontakoztatni.”

Iskolánkból Minier Panna (2. c, 
Turán Zsuzsanna) Az ember évei 
című legendamesével korcsoport-
jában II. helyezést, Rehócsin Flóra 
(4. c, Katona Zoltánné) az Okos 
Örzse című székely népmesével I. 
helyezést, Szabó Áron (4. b Sterné 
Tóth Klára) III. helyezést ért el.

Wass Albert emlékére

MÓRA FERENC MESE-
MONDÓ VERSENY 

Geszteréd, 2013.03.01.

A januárban megalakult tanke-
rület első versenyét a geszterédi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
rendezte meg. Hetedhét határról 
(Geszteréd, Nagykálló, Kállósem-
jén, Biri, Bököny, Érpatak, Bal-
kány) érkeztek a mesemondó legé-
nyek, leányok.

Gyermekeink itt is,  
most is bizonyítottak:
Gombola Csenge Adél I.  
(2. c, Turán Zsuzsanna)
Trella Bence II. (3. b Demendi Anita)
Szabó Áron Pál II.  
(4. b, Sterné Tóth Klára)
Kovács Nikolett I.  
(4. c, Katona Zoltánné)
Rehócsin Flóra I. (4. c) helyezést ért 
el.

Büszkék vagyunk Rátok!

Eredményes diáksport

Felhívás! Dr. Szentmiklóssy József állatorvos Balkány, Adonyi 
út 54. értesíti a lakosságot, hogy az ebek tartós megjelölését (chip) el-
kezdte. Időpont egyeztetés a 06-20/389-1996 telefonszámon. 

Balról jobbra: Minier Panna, Rehócsin Flóra, Szabó Áron Pál

Balról jobbra: Gombola Csenge, Kovács Nikolett, Rehócsin Flóra, Szabó Áron 
Pál, Trella Bence

Megérkeztek a pályázaton nyert gépek az önkormányzathoz. A traktorhoz 
pótkocsi, földgyalu és tárcsa is segíti a közmunkák végzését.

 a képzés időtartama: 720 óra●l

 tervezett létszám: 20 fő●l

 tervezett helyszíne: Nyíregyháza, Bocskai út 50.●l

 tervezett kezdési időpont: 2013. április 1. – tervezett befeje-●l

zés: 2013. november
 részvételi feltétel: regisztrált munkanélküli személy és min. ●l

érettségi
 a támogatás mértéke a képzés időtartamára: a minimálbér ●l

70%-a
 az utazási költségek térítésének mértéke 90%●l

 a napi képzés időtartama: 6 óra●l

 A sikeres vizsgát követően a legjobban teljesítő 5 fő részére ●l

munkaszerződés biztosítása!

Érdeklődni: 06-70-319-6499

Független biztosítás- 
közvetítői oktatás!

Ami nem Önnek  
kerül pénzbe, hanem 
mi fizetünk érte havi 

48 000 Ft-ot! 
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II. Nagy Nikolett 3. a

Felkészítő: Bonyhády Éva, Katalin
III. Molnár Zoltán 3.b

Felkészítő: Demendi Anita
III. Rau András 3. b

Felkészítő: Demendi Anita
Különdíjban részesült:
Néző Barbara, Fanni, 3.

Felkészítő: Teremi László
IV. Gilányi Laura, Hanzel Nikoletta,  
Lovas Alexa, Répási Nóra, Trella Bence

A harmadik évfolyam legjobb 
olvasói Pénzes Erzsébet Hajnalka 
és Nagy Nikolett. Ők képviselik 
iskolánkat március 6-án a területi 
olvasási versenyen.

Gratulálunk a versenyzőknek és 
a felkészítő pedagógusoknak.

A versenyt szervezte és lebonyo-
lította: Karajos Pálné gyógypeda-
gógus, Papp Anna iskolai könyv-
táros, Pásztor Istvánné tanítónő, 
Teremi László tanító.

A vendéglátást a Szatmári Ízek 
Kft., az apró ajándékokat Pásztor 
Istvánné tanítónő, az okleveleket, 
emléklapokat Papp Anna iskolai 
könyvtáros biztosította.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Diáksport Tanács 2012. de-
cember 12-én adta át a Megyeháza 
Dísztermében a „Jó tanuló, jó spor-
toló” kitüntetéseket, valamint az 
Eredményes diáksport szervezetek, 
sportaktívák elismerését. 

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont a 2011/2012-es tanévben si-
keresen vett részt a diákolimpiákon 
leány labdarúgásban, atlétika ver-
senyeken, mezei futóversenyen. 

A Megyei Diáksport Tanács a 
képen látható kupával és oklevél-
lel jutalmazta iskolánk diáksport 
munkáját. 

Köszönet a testnevelő tanárok-
nak (Herczku István, Katona Fe-
renc, Petrovics-Réti Renáta, Sán-
dor János, Szabóné Varga Georgi-
na) és iskolánk vezetésének, akik 
biztosították és segítették tanulóink 
részvételét a versenyeken. 

Petrovics-Réti Renáta

Hangos olvasási 
verseny 3. évfolyam

A földhasználati bejelentési 
kötelezettség  a földhasz-

nálókat terheli. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 
nem engedi, hogy többletterhet je-
lentsen a földhasználati bejelentési 
kötelezettség a gazdálkodóknak. 
A tárca felhívja a figyelmet, hogy 
minden földhasználónak be kell 
jelentenie a földhasználatát a föld-
hivatalhoz. 

A földhasználati bejelentési kö-
telezettség a földhasználókat ter-
heli. Ha a tulajdonos maga a föld-
használó, akkor a földhasználati 
bejelentési kötelezettség a tulaj-
donosé. Újdonság, hogy minden 
négyzetméter földterület haszná-

latát be kell jelenteni, ha a földte-
rület az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 
rét, legelő (gyep), nádas, fásított 
terület művelési ágban vagy halas-
tóként van nyilvántartva. Kivétel 
az erdőművelés ágú terület hasz-
nálata, melyet az erdőgazdálkodói 
nyilvántartásba kell bejelenteni.

2012. december 31-éig a be-
jelentési kötelezettség csak az 1 
hektár fölötti földhasználatra vo-
natkozott. Eddig sem mentesült 
a földhasználati bejelentési köte-
lezettség alól az, aki országosan 
1 hektárnál nagyobb földterületet 
használt, függetlenül attól, hogy ez 
a használat hány darab földrészle-
tet érintett.

Fontos adatok a földről

„SZENTEK SZENTJE” 
MESE- ÉS  

MONDAMONDÓ  
VERSENY

1–4. osztályos tanulók részére
Érpatak, 2013. február 27.

A magyar irodalom nemze-
ti kincseiből szabadon választott 
művekkel lehetett megmérettetni 
mesélő gyerekeinket az alábbi kor-
csoportokban:

1–2. osztály, 3–4. osztály.
A rendezvény mottója:

„A tehetség, nagy kincs, melyre 

oly nagy szüksége van nemzetünk-
nek. Hiszen ez az az érték, mely 
felemel minket, mely előre visz, 
mely segít Európa fejlett országai-
val versenyképessé válni.

Kötelességünk hát – mint jó pe-
dagógusoknak – odafigyelni, fel-
fedezni, kibontakoztatni.”

Iskolánkból Minier Panna (2. c, 
Turán Zsuzsanna) Az ember évei 
című legendamesével korcsoport-
jában II. helyezést, Rehócsin Flóra 
(4. c, Katona Zoltánné) az Okos 
Örzse című székely népmesével I. 
helyezést, Szabó Áron (4. b Sterné 
Tóth Klára) III. helyezést ért el.

Wass Albert emlékére

MÓRA FERENC MESE-
MONDÓ VERSENY 

Geszteréd, 2013.03.01.

A januárban megalakult tanke-
rület első versenyét a geszterédi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
rendezte meg. Hetedhét határról 
(Geszteréd, Nagykálló, Kállósem-
jén, Biri, Bököny, Érpatak, Bal-
kány) érkeztek a mesemondó legé-
nyek, leányok.

Gyermekeink itt is,  
most is bizonyítottak:
Gombola Csenge Adél I.  
(2. c, Turán Zsuzsanna)
Trella Bence II. (3. b Demendi Anita)
Szabó Áron Pál II.  
(4. b, Sterné Tóth Klára)
Kovács Nikolett I.  
(4. c, Katona Zoltánné)
Rehócsin Flóra I. (4. c) helyezést ért 
el.

Büszkék vagyunk Rátok!

Eredményes diáksport

Felhívás! Dr. Szentmiklóssy József állatorvos Balkány, Adonyi 
út 54. értesíti a lakosságot, hogy az ebek tartós megjelölését (chip) el-
kezdte. Időpont egyeztetés a 06-20/389-1996 telefonszámon. 

Balról jobbra: Minier Panna, Rehócsin Flóra, Szabó Áron Pál

Balról jobbra: Gombola Csenge, Kovács Nikolett, Rehócsin Flóra, Szabó Áron 
Pál, Trella Bence

Megérkeztek a pályázaton nyert gépek az önkormányzathoz. A traktorhoz 
pótkocsi, földgyalu és tárcsa is segíti a közmunkák végzését.

 a képzés időtartama: 720 óra●l

 tervezett létszám: 20 fő●l

 tervezett helyszíne: Nyíregyháza, Bocskai út 50.●l

 tervezett kezdési időpont: 2013. április 1. – tervezett befeje-●l

zés: 2013. november
 részvételi feltétel: regisztrált munkanélküli személy és min. ●l

érettségi
 a támogatás mértéke a képzés időtartamára: a minimálbér ●l

70%-a
 az utazási költségek térítésének mértéke 90%●l

 a napi képzés időtartama: 6 óra●l

 A sikeres vizsgát követően a legjobban teljesítő 5 fő részére ●l

munkaszerződés biztosítása!

Érdeklődni: 06-70-319-6499

Független biztosítás- 
közvetítői oktatás!

Ami nem Önnek  
kerül pénzbe, hanem 
mi fizetünk érte havi 

48 000 Ft-ot! 
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5. évfolyam:
1. Radványi Ferenc – 5. b
2. Horváth Balázs – 5. b
3. Kiss Bence – 5. b

6. évfolyam:
1. Dudás Dóra – 6. b
2. Sopronyi Boglárka – 6. b
3. Terdik Melitta – 6. b

7. évfolyam:
1. Kovács Klaudia – 7. c
2. Pénzes Alexander – 7. a
3. Gilányi Petra – 7. c

8. évfolyam:
1. Szabó Dóra – 8. b
2. Horváth Tamás – 8. b
3. Pásztor Eszter – 8. b

Helyesírási évfolyam-
bajnokság 2012/2013

ÓVODASZENTELÉS

Januárban vízkereszt után va-
lamennyi óvodánkba ellátogatott 
Jaczkó Sándor esperes úr és meg-
szentelt valamennyi csoportszobát, 
a gyerekek nagy örömmel segí-
tettek neki. A gyerekek mindig 
szívesen fogadják őt, valahányszor 
ellátogat a csoportokba.

SZINHÁZI ELŐADÁS

A Lusta mókus előadását néz-
ték meg a gyerekek, amely sok 
mosolyt hozott az  arcukra. Igyek-
szünk olyan előadásokat elhozni 
a gyerekeknek, amelyek önfeledt 
kikapcsolódást, örömet, mosolyt 
hoznak gyermekeink arcára. Elő-
re láthatólag május végéig még 
6 előadást, bábszínházat láthatnak 
gyermekeink, amelyek ingyenesek 
lesznek. 
TEMPLOMLÁTOGATÁS

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén szentmisén voltunk, a 
mise végén megszentelt gyertyákat 
hazavittük az óvodába és minden 
csoportba elhelyeztük, amelyet a 
lelki percek keretében minden nap 
meggyújtunk. 

OVIKARNEVÁL

Második éve rendezzük meg ovi 
karneválunkat,ahol minden csoport 
egy-egy táncelőadással készült. A 
szülők is besegítenek, hogy a ren-
dezvény minél színvonalasabb le-
gyen, hiszen szoknyát, fejdíszeket 
varrtak, botot faragtak stb. A gye-
rekek a táncokhoz megfelelő ru-
hában léptek színpadra. Különösen 
szép látvány ahogyan a gyerekek 
a színpadon mozognak, táncolnak. 

Nagyon sok szülő, nagyszülő tisz-
telte meg műsorunkat, amelyen je-
len volt polgármester úr, jegyző 
asszony, esperes úr kedves felesé-
ge is. Ismét egy kellemes délután-
ban volt részünk.

A HIT ÉVE

XVI. Benedek pápa meghirdet-
te a Hit évét, amely 2012. októ-
ber 11-től 2013. november 24-ig, 
Krisztus Király ünnepéig tart. Té-
mája az új evangelizáció, lényege a 
hit megélése és továbbadása. A mi 
óvodánk is fontosnak tartja, hogy 
kiemelt helyen szerepeljen hitünk 
ápolása, így részt veszünk a hit 
éve alkalmából alkalmas program-
sorozatban, amelyben az óvodákba 
járó gyerekek, a felnőttek és az 
érdeklődő szülők is részt vesznek. 
Havonta egy feladat teljesítését 
vállaltuk.

November

Családi kiránduláson voltunk 
Máriapócson,ahol a templomot lá-
togattuk meg. Rövid dicsőítés után 
szülők és gyerekek játékos progra-
mon vettek részt, a pedagógusok 
vezetésével. Előre elkészítettük a 
hit szimbólumát- kitűzőt, valamint 
egy 4 soros imádságot  a hitről, 
amit ott közösen elimádkoztunk. 
Egy finom meleg tea elfogyasztá-
sával indultunk vissza az óvodába.

December

Jézus születésének ünnepéhez 
közeledve szerveztünk különböző 
programokat, így a nyugdíjas klub 
valamennyi tagját vendégül láttuk 
és a Szivárvány csoport betlehe-
mes játékát mutattuk be. Kemen-
cében sült kenyérlángos elfogyasz-

tásával, közös énekléssel zártuk ezt 
a szép estét.

Január

A Szentírás olvasásához kedvet 
ébresztve, illetve megerősítésére 
szerveztük meg a „Vándorbiblia a 
családokban” programot. Házszen-
telés a családokban – az otthonok 
megáldása.

Február

Bibliai történet dramatizálása és 
előadása a gyermekeknek, a szülők 
bevonásával. A Szent Miklós Sze-
retetotthon dolgozói, óvodásaink 
szülei adták elő a Noé bárkája bib-
liai történetet.

A gyerekek és mi felnőttek is na-
gyon élveztük a profi előadást.

Március

Most ebben a hónapban pá-
lyázatot hirdetünk. Rajzpályázat 
gyermekek részére: Jócselekede-
tekkel készülök húsvétra. Szülők-
nek/felnőtteknek: esszé írása (pl. 
Hitünk megélése családunkban; 
Hogyan erősíti hitünket védőszen-
tünk stb.).

Április

A test és a lélek egysége – Csa-
ládi vetélkedőt tartunk a megadott 
témában!

MLSZ foci bajnokság

Óvodánk 3. éve vesz részt a Ma-
gyar Labdarugó Szövetség által 
kiírt pályázatban. Február 28-án a 
nagykállói Sportcsarnokban vol-
tunk a gyerekekkel mérkőzésen, 
amelyen a környező települések 
óvodásaival  mérkőztek meg gyer-
mekeink nagy sikerrel.

Kirándulás, karnevál, házszentelés
A Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda első negyedévi programja

A 2003. évi LXV. törvény 
24.§ (3). (4). bekezdése szerint 
a gyermek attól az évtől, amely-
ben az 5. életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától köteles 
óvodai nevelésben részt venni.

A (3). bekezdésben megha-
tározottak alapján a gyermek 
napi 4 órát köteles részt venni 
az óvodai nevelésben.

A beiratkozás helye:
Szent Jácint  

Görögkatolikus Óvoda
Balkány, Ságvári u. 11.

A beiratkozás időpontja:
2013. április 8–12-ig  
(hétfőtől péntekig)

8.00 órától 15.00 óráig

Beiratkozáshoz szükséges 
iratok:

–  A szülő személyi igazolványa, 
lakcímbejelentő kártyája

–  A gyermek születési anya-
könyvi kivonata

–  A gyermek egészségügyi kis-
könyve

–  A gyermek TAJ száma
–  A gyermek lakcímbejelentő 

kártyája
Határozat rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jo-

gosultságról

Az óvodai életet bemutató 
nyílt nap a szülők és  
gyermekek számára:

2013. április 17.  
szerda 8.30–10.30

Amit óvodánkban nyújtani 
tudunk:

 igényes környezet, szeretet-●l

teljes légkör;
 az országos óvodai pedagó-●l

giai programot kiegészítő ka-
tolikus nevelés;
 kreatív és hagyományőrző ●l

foglalkozás, néptánc, ma-
zsorett, ovi foci, tartásjavító 
lábtorna;
 népi hagyományokhoz kötődő ●l

családi programok;
 angol foglalkozások;●l

 az óvodáskor végén zökkenő-●l

mentes átmenet az iskolába 
intézményen belül.

Óvodánknak nincs  
körzethatára, mindenkit 

szeretettel várunk!
Pásztor Lászlóné óvodavezető

Beiratkozás
a Szent Jácint 

Görögkatolikus 
ÓvodábaHelyezettek évfolyamonként:

2013. 03. 01.

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.

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

Kedves Fiatalok!
A „Támasz-Pont” Ifjúsági Infor-

mációs és Tanácsadó Iroda 2013. 
májusában újra Ki mit tud? te-
hetségkutató 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

Ki mit tud? – tehetségkutató

Impresszum

MÉH-TELEP
Hajdúsámsonban, 
a HADHÁZI ÚTON!

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8–16 óráig
Szombaton: 8–12 óráig
Tel.: 06-52/200-818

Vasat, színesfémet magas 
áron felvásárolunk!

Sikeresen megvalósította telephelyfej-
lesztési projektjét a Steel-Building Kft.
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Ötödször báloztak a 
balkányi mentőkért

Immár ötödik alkalommal ren-
deztek jótékonysági bált Balkány-
ban a mentőállomás dolgozói a 
Szabolcs Vezér Oktatási Központ-
ban, hogy a mulatság tiszta bevé-
telével új életmentő eszközökkel 
fejlesszék a járműveket. A bál nyi-
tányaként Pálosi László polgár-
mester köszöntötte a vendégeket, 
akik között a szomszédos települé-
sek vezetői és az OMSZ Észak-al-
földi regionális orvosigazgatója, 

dr. Pápai György is jelen volt. A 
megnyitó gondolatok után a helyi 
óvodások tánca aratott nagy sikert, 
majd a vacsorát követően tombo-
lán lehetett értékes ajándékokat 
nyerni. A hajnalig tartó jókedvnek 
meglett az eredménye, hiszen a 24 
órás ügyelettel üzemelő mentő-
állomás hamarosan újabb eszkö-
zökkel segítheti a térség lakóinak 
gyors ellátását, az emberek életé-
nek mentését.

4. osztály

„Miképpen idegen nyelveket tud-
ni szép, a hazait pedig lehetőség 
szerint művelni kötelesség. Egy 
kincse van minden embernek:  
az anyanyelv.”

Kölcsey Ferenc)

Ezt mi tanítók és a gyerekek is 
így gondoljuk. Legfőképpen azok, 
akik rendszeresen részt vesznek a 
helyesírási versenyeken. Nemrég 
került sor ennek az első forduló-
jára.

Minden alkalommal sok gyerek 
méretteti meg magát. Izgalommal 
várják azokat a feladatokat, amiket 
meg kell oldaniuk. Mindig olyan 
feladatok szerepelnek, amit már ta-

nultak, csak nyilván nehezebb, mi-
vel ez verseny. Belecsempészünk 
egy titkosírást, keresztrejtvényt, 
mivel ezeket nagyon szeretik. Ezek 
oldják a végén a nehezebbnek tűnő 
nyelvtani feladatokat. Nagyon 
ügyesen dolgoztak. Ez abból is 
látszik, hogy az első három he-
lyezettet csak szinte egy-egy pont 
választotta el egymástól.

Az első forduló eredménye:
I. helyezett:

Sándor Vivien 53 pont (4. b)
II. helyezett:

Kékesi Balázs 51 pont (4. c)
III. helyezett:

Rényai Dorottya 50 pont (4. b)
Pintér Dávid 50 pont (4. a)

Sterné Tóth Klára

A Furfangos Tehetségműhely ke-
retein belül meghírdetett „Száguldó 
mátrixok” országos történelmi le-
velező versenyen, valamint a „Ne 
felejtsek” országos levelező anya-
nyelvi versenyen a Szabolcs Vezér 
Oktatási Központ 6–7. évfolyamos 
diákjai sikeresen szerepeltek.

A négy forduló feladatainak 
megoldása után a történelmet ked-
velők vetélkedőjén Görög Balázs 

6.b osztályos tanuló VI., Ladik 
János Máté 6. b osztályos tanuló 
IX. helyezést ért el. Az anyanyelvi 
megmérettetésen az első 20 helye-
zett közé került Dudás Dóra 6.b 
osztályos és Filler László Márk 7. 
a osztályos tanuló.

Felkészítő tanáraik Ladányi 
Miklósné és Pásztor Angelika.

Kiváló eredményükhöz szívből 
gratulálunk.

A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szerint kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a 
környezet védelméről szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. §-ában fog-
laltak szerint Balkány Város Ön-
kormányzata az avar és kerti hul-
ladékok nyílttéri égetéséről szóló 
rendeletét megalkotta, melynek a 
3. és 4. §-ában foglaltak a követ-
kezőek:

 A kerti hulladékot elsősorban ●l

hasznosítani szükséges.
 Amennyiben a kerti hulladékot ●l

komposztálással a helyszínen 
hasznosítani nem lehet, úgy a 
szervezett háztartási hulladék 
szállításba bekapcsolt területeken 
a kerti hulladék gyűjtése tároló 
edényben történik, és a továb-
biakban háztartási hulladékként 
kezelendő.
 A háztartási hulladék szállításba ●l

be nem kapcsolat területeken a 
kerti hulladék kezeléséről a tulaj-
donos, illetve a használó köteles 
gondoskodni.
 A kerti hulladék elszállítására az ●l

évente szükség szerint szervezett 
és meghirdetésre kerülő lomtala-
nítási akció is igénybe vehető.
 A kerti hulladékok égetése mind ●l

a háztartási hulladék szállításba 
bevont, mind a háztartási hulla-
dék szállításba be nem kapcsolat 
területeken csak március 1-től 
május 1-ig, illetve szeptember 
15-től november 30-ig végezhe-
tő hétköznap reggel 07.00 órá-
tól este 18.00 óráig, szombaton 
07.00 órától 12.00 óráig. Ünnep-
napokon és vasárnap az égetés 
szigorúan tilos. A növényi hulla-

dék égetése kizárólag személyes 
felügyelet mellett történhet.
 A kerti hulladékot csak úgy sza-●l

bad égetni, hogy az égéstermékek 
(füst, pernye) kárt ne okozzanak.
 Nagy mennyiségű füstöt termelő ●l

anyagot (nedves kerti hulladék) 
égetni tilos. A tüzelést végző túl-
zott füst- illetve koromképződés 
esetén köteles a tüzet eloltani és a 
levegőszennyezést megszüntetni.
 Az égetendő kerti hulladék nem ●l

tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot 
(PVC, gumi, egyéb veszélyes 
hulladékok, stb.).
 Füstköd riadó elrendelése esetén ●l

a kerti hulladék égetési szigo-
rúan tilos.
 A hatóság elrendelt általános tűz-●l

rakási tilalom alól e rendelet nem 
ad felmentést.
 A szabadban tüzet gyújtani, tüze-●l

lőberendezést használni csak úgy 
szabad, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne 
jelenthessen.
 A szabadban a tüzet és üzemelte-●l

tett tüzelőberendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, s veszély ese-
tén (vagy ha arra szükség nincs) a 
tüzet azonnal el kell oltani.
 A tüzelés, a tüzelő berendezés ●l

használatának helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel 
a tűz terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg a tű eloltható.

A 259/2011.(XII. 7.) Korm. ren-
delet 7. §-a szabályozza a tűzvédel-
mi bírság összegét, mely több sza-
bálytalanság esetén 1 000 000 Ft-ig 
is terjedhet.

Az egyik péntek délután vidám 
műsornak lehettek résztvevői gye-
rekek és felnőttek egyaránt. Gyer-
mekeink nem csak ötletes jelmez-
zel, hanem farsangi versekkel és 
tréfás jelenetekkel is szórakoztat-
ták a megjelenteket. A műsorszá-
mokra az osztályfőnökök, Takács 
János és Teremi László tanító bá-
csik irányításával készültek fel. A 
tanulók kétharmada jelmezt öltött. 
Nagyon nehéz dolga volt a zsűri-

nek a helyezések odaítélésében, 
ezt bizonyítja az is, hogy a II. és 
III. helyezés között holtverseny 
alakult ki.
I. helyezést: Múmia
II.  helyezést: a „Macskanő” és a 

„Lány”
III. helyezést: Ősember és a 
Spongyabob

A jelmezek értékelése után 
ügyességi játékok és disco követ-
kezett. Mindenki jól szórakozott.

Százhuszonhárom és fél millió 
forintot kapott közfoglalkoztatásra 
erre az évre Balkány  önkormány-
zata. Ebből a pénzből 124 helybeli 
lakos foglalkoztatására nyílik le-
hetőség. 

A mezőgazdasági földutak rend-
betételén húszan dolgoznak, a fog-
lalkoztatás ideje március 1-től de-
cember 31-ig tart. A közúthálózat 
javítása is március elsején kezdő-

dött, november 30-ig 72 ember 
dolgozhat. A belvízelvezető rend-
szerek rendbetételén november 
30-ig 32 fő dolgozhat. 

Harmincöt balkányi lakosnak 
lesz lehetősége hosszú, azaz napi 
hatórás közfoglalkoztatásra .

A közfoglalkoztatottak bérére 
101 milliót, a beruházások dologi 
kiadásaira 22 milliót költhet az ön-
kormányzat. 

Az alsó tagozatos gyerekek körében kedvelt játék a „pohárvár” építése. A 
felsős tanulók is eljátszanak ezzel az összehangolt csapatmunkát igénylő 
játékkal. Tíz pohár, 4 db madzag, 1db erős beffőttes gumi – csak ennyi. Még-
is jó szórakozás.

A Szabolcs Vezér Oktatási Köz-
pont 5. b osztályos tanulói elisme-
rést érdemlő teljesítményt nyújtot-
tak a Matekguru Kárpát-medencei 
Csapatversenyén. Mindkét induló 
csapat (Fantasztikus 4-es és XY)
eredményesen teljesítette az első 
két levelezős fordulót, így meg-
hívást kaptak a február 8-án, Újfe-
hértón rendezett III. fordulóra, ahol 
megyei összesítésben az I. és a III. 
helyet tudhatják magukénak. Az 
országos eredménylistán, – mely 
kibővül a határon túl élő magyar 
csapatokkal is – a „Fantasztikus 

4-es” csapatunk a tízedik helyet 
szerezte meg. (Turán Márton, Bódi 
Máté, Kiss Bence, Szőke Áron – A 
csapatok felkészítő tanára: Ferkó-
né Molnár Erika)

Ezen előkelő eredményt, valamint 
a megyei I. helyezést figyelembe 
véve meghívást kaptak a Matekgu-
ru Kárpát-medencei Csapatverseny 
2012-2013-as tanév döntőjébe, 
melyre Nyíregyháza Sóstófürdőn  
három napos rendezvény keretében  
tavasszal kerül sor.

Gratulálunk, és további sikere-
ket kívánunk!

A Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimná-

zium az idén 13. alkalom-
mal rendezte meg levelezős 
versenyét, melyre ebben a 
tanévben iskolánk negye-
dikes diákjai is beneveztek 
magyar, matematika és rajz 
tantárgyakból.

Azért választottuk ezt a versenyt, 
mert nevezési díj nincs, csupán a 
döntőre utazás költsége terheli az 
iskolát. A verseny háromfordulós 
volt, melyből két feladatsort az 
iskolában oldottak meg tanulóink. 
A döntőre a legjobb eredményt 
elért tanulókat hívták meg. A nagy 
múltú gimnázium versenyén Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye 97 is-
kolájából több mint 1000 tanuló 
indult el, a döntőbe 67 iskola 380 
diákja jutott be.

Iskolánkat ebben a döntőben 
– melyet január 30-án rendeztek 

meg- 5 tanuló is képviselhette. Fe-
kete Fanni, Füzesi Bence, Rényai 
Dorottya, Sallai Anna rajz, Sándor 
Vivien matematika és rajz tantár-
gyakból. Mindannyian 4.b osztá-
lyos tanulók. A megyei versenyen 
Füzesi Bence 4. helyezést ért el 
rajzból, öregbítve ezzel városunk 
és iskolánk hírnevét. Gratulálunk! 
Nagyon büszkék vagyunk a döntő-
be jutott diákjainkra.

A verseny szüneteiben megis-
merkedhettünk a gimnázium szín-
játszó körének darabjaival, a fal-
mászás technikájával, a floorball 
és a műemlékkönyvtár különle-
gességeivel, valamint bepillantást 
nyerhettünk a gimnázium holland 
testvérkapcsolatának történetébe.

A szinte egész napot kitöltő ver-
senyen igen jól éreztük magun-
kat, élményekkel gazdagon tértünk 
haza.

Sterné Tóth Klára
Katonáné Simon Tímea

Helyesírási verseny

„Száguldó mátrixok” és „Ne felejtsek”

Rendelet a kerti 
hulladékokról

Farsang a Béke-telepen

Közfoglalkozta-
tásra 120 millió

„Pohárvár” az iskolában

Akikre büszkék lehetünk!

Megyei versenyen voltunk

Pintér Dávid 4. a osztály és Rényai Dorottya 4. b osztály

Sándor Viven 4. b osztály Kékesi Balázs 4. c osztály

Az önkormányzat tűzifát kíván értékesíteni, 
bárki mázsánként 1800 Ft-ért vásárolhat. 

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban.
Fantasztikus 4-es Turán Márton, 
Bódi Máté, Kiss Bence, Szőke Áron

XY Huszár Natália, Horváth Balázs, 
Gilányi Alex, Sebők Dávid, Balázs 
Mercédesz

„Száz húron pendülünk”
2013. március 18-án a József 

Attila Művelődési Ház adott ott-
hont a filharmónia záró előadá-
sának. „Száz húron pendülünk”  
– Világzenén innen – népzenén 
túl címmel a Pengető zenekar 
tartott nagy sikerű koncertet és 
hangszerbemutatót. 

Az előadás mottója: „ Akusz-
tikus zenei huncutságok és va-

gányságok a népköltészet és a 
gyermekköltészet jegyében.” 
A megnevezés kifejezi a műsor 
hangulatát. Reméljük jövőre is 
sokan kapcsolódnak be a filhar-
mónia előadásaiba. Vendégünk 
lesz a világhíres Muzsikás együt-
tes is. 

Ladikné Szabó Csilla
Munkaközösség-vezető



Feszesebb, a tavalyinál is 
szigorúbb gazdálkodást 

követelő lesz az idei költség-
vetés – állapították meg a 
képviselő-testület februári 
ülésén.

Amint azt Tálas Judittól, a Pol-
gármesteri Hivatal pénzügyi osz-
tályvezetőjétől megtudtuk: a költ-
ségvetés fő összege 945 millió 745 
ezer forint lesz. Ez kétszáz millió-
val kevesebb a tavalyinál, de van-
nak olyan programok, amelyek, 
például a startmunka-program, 
amelyek később újabb összegekkel  

járulnak hozzá a feladatok teljesí-
téséhez. 

Nehéz volt a tervezés, mert fel-
adatfinanszírozásos lett a költség-
vetés, vagyis a különböző célok-
ra kapott állami pénz másra nem 
használható fel. Az önkormányzat 
kötelező feladataira – közvilágítás, 
útkarbantartás – 149 millió 140 
ezer forintot költhetnek, pénzbeli 
támogatásra – szociális segélyek-
re – 63 millió jut, közművelődésre, 
könyvtárfenntartásra 7 millió 454 
ezer forint, külterületi feladatokra 
3,5 millió fordítható.

Az államtól kapott pénzt kiegé-

szíti az önkormányzat saját bevéte-
leiből, ilyenek az élelmezési téríté-
si díjak, az ingatlanok bérbeadása. 
A iparűzési és kommunális adóból 
40 milliót,a gépjárműadóból 13,6 
milliót várnak, ez a beszedett ösz-
szeg 60 százaléka. 

Ami a kiadási oldalt illeti: mi-
vel az iskola állami kezelésbe ke-
rült, költségeihez az önkormány-
zat bevételéből 33 millió 588 ezer 
forintot kell befizetni, vagyis az 
iparűzési teljes összegét erre kell 
fordítani.  

(A költségvetés lakosságot érintő 
részleteire később visszatérünk).

A zord márciusban igen szokat-
lan és súlyos következményekkel 
járó ítéletidő miatt elmaradt az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 165. évfordulója tiszteleté-
re tervezett március 15-i ünnepség. 
Lehetetlenné vált a koszorúzás is, 
ám a város vezetői, lakói amikor 
az időjárás megengedte, elhelyez-
ték koszorúikat, a hála virágait a 
Kossuth-kertben az emlékmű ta-
lapzatán.

Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapjaXVII. évfolyam 2. szám l 2013. március

8 Balkányi
Beszélő 2013. március

A hála 
virágai

Junior bajnok lett

Kevesebb pénz, szigorúbb gazdálkodás

Rácz Imrét, a balkányi 
képviselő-testület tag-

ját választották meg a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Agrárkamara elnö-
kévé. 

Mint ismert, a kamarai vá-
lasztásokat februárban tartották 
országszerte. A választást köve-
tően megalakultak a megyei ag-
rárkamarák, melynek elnökévé 
Rácz Imrét választották.

Kamarai elnök: 

Rácz Imre

A szociális ellátás fejlesztése a cél. Ünnepélyes rajtot vett január 25-én a Balkányi Református Egyházközség 
szociális szolgáltatás- fejlesztési programja. A feladat jelentőségét méltatta dr. Budai Gyula, a VM parlamenti államtitkára, kerületi országgyűlési képvi-
selő, továbbá dr. Vinnai Győző megyei kormánymegbízott, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is. A kivitelezési szerződést Sajtos Sándor református 
lelkipásztor és az Euro-Mádi Kft. részéről Mádi Lászlóné írta alá.

Áldott húsvéti 
ünnepet kíván 
a város min-

den lakójának 
Pálosi László 

polgármester és 
Balkány város 

képviselő- 
testülete!

Szánkó. Bár az elmúlt napok időjárása nem ezt mutatta, papírforma sze-
rint már vége lenne a télnek. Amikor ez a szánkózók örömét megörökítő 
kép készült, akkor viszont javában tartott, a Béke-telepi szánkózó gyere-
kek nagy örömére.

Iskolánkból hatvanhat tanuló nézte meg Ladányi Andrea rendezésé-
ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának előadásában 
Sediánszky Nóra: Hercegek – katonák című, igaz szerelemről, barátságról 
szóló mesemozaikját. (Szervező: Dr. Horváthné Csinga Erzsébet tanárnő. Kísé-
rő pedagógusok: Bánkövi Judit, Gyeskó Jánosné, Ladányi Miklósné, Papp Anna.)

Papp Anna isk. könyvtáros

ÖT KATEGÓRIÁBAN AVATTAK 
 MAGYAR BAJNOKOT!

A Tíztánc Magyar Bajnok-
ság 2013. január 26-án 

kerül megrendezésre Buda-
pesten.

Ezen a napon 5 versenykate-
góriában mérték össze tudásukat 
hazánk legjobb táncosai. Felnőtt és 
Ifjúsági korosztályban tíztáncban, 
Junior korosztályban latin-amerikai 
táncokban versenyeztek a párosok 

a bajnoki címért, az U21 korosztá-
lyú párok standard és latin-ameri-
kai tánctudásukat mutathatták meg 
a pontozóbíróknak és a nézőknek. 
A bajnokok között ismerőssel ta-
lálkozhatunk Pellei Mihály szemé-
lyében, aki a Junior Latin Magyar 
Bajnok címet nyerte el partnerével 
Sedlakova Tereza-val.

Gratulálunk Misike, s további 
sok sikert és kitartást kívánunk Ne-
ked és családodnak!

Büszkék vagyunk rád!

Színházban jártunk


