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Városnapi
pillanatok

2013. október

Könyv a gyanús ügyekről
Néző László író-olvasó találkozón

volt Balkányban

A

városnapon nem maradt
program nélkül a József
Attila Művelődési Ház sem.
Délelőtt nyugdíjas találkozót,
délután pedig író-olvasó találkozót tartottak.

A vendég Néző László, a HÍR
TV híradójának felelős szerkesztője volt, akinek nemrég jelent meg
Bűnszövetség című könyve. Vele beszélgettünk életéről, munkájáról, s
természetesen balkányi kötődéséről,
hiszen itt született és itt élt 17 éves
koráig Balkányban.
– Májusban jelent meg könyvem az elszámoltatás folyamatáról
A 2002 és 2010 közötti időben, a
szocialista-liberális kormányok alatt
történt bűneset-gyanús ügyeket próbálom feltárni ebben a könyvben,
ennek lesz itt a bemutatója. Balkányi születésű vagyok, ezért egy kicsit izgalommal jöttem haza, erre a
városnapi ünnepségre. Itt születtem,
itt éltem 17 évig, itt jártam általános
iskolába, Nagykállóba jártam gimnáziumba. A gimnázium után kerültem
el Balkányból. Szüleim is itt éltek,
itt haltak meg, így most már sajnos
évente csak egyszer jövök haza a te-

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

XVII. évfolyam 7. szám l 2013. október

Vizsgálják a rendezési tervet
A megalapozott kéréseket figyelembe veszik a terv készítői

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Mindenkit, aki Balkány
város területén ingatlannal rendelkezik, hogy a 2003. évi XXVI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazása alapján Balkány Város Képviselő-testülete a 3/2009.(II.06.)
számú rendeletével megalkotta a
település Szabályozási Tervét, és a
Néző László interjút ad a balkányi Alfa rádiónak

metőbe. Távoli rokonok még vannak,
velük is tartom a kapcsolatot. Sajnos
Pesttől Balkány nagyon messze van.
Már egészen fiatal koromban eldöntöttem, hogy az újságírás érdekel,
de másfelé sodort az élet. Egyébként tanár vagyok, tanítottam is, de
a kommunikáció világa sohasem állt
távol tőlem.
– A politikai töltésű könyv alapanyagát is újságíróként ismertem
meg – mondta –, mint a Magyar
Nemzet on-line főszerkesztője. Munkám során nap mint nap találkoztam ezekkel a 2002 és 2010 közötti
időszakban történtekkel. Igazából az
alapot az adta, hogy ma is sokan
megkérdőjelezik, történt-e bármi is
a kormányváltás után, volt-e elszámoltatás ezekben az ügyekben. Saját
kollégáim, akik ezekkel az ügyekkel
foglalkoztak, kicsit szkeptikusan figyelték ezeket az eseményeket, amelyek az elszámoltatás körül történtek.
Engem a kíváncsiság vitt rá, tudni
szerettem volna, hogy mi is történt
a nagyobb, kiemelt ügyekben, melyekből én tizenegynéhányat szedtem
össze. Ez volt az alapja, hogy elkezdtem ezt a könyvet írni.
– A Bűnszövetség című könyvnek
nagyon jó fogadtatása volt. Gyakorlatilag a májusban megjelent első
kiadás majdnem elfogyott, most készülünk kiadni elektronikus formában. Megrendelésünk már van rá.
A sajtóvisszhangja is jó volt, járjuk az országot a volt elszámoltatási
kormánybiztossal, és a KEHI elnökével és azt tapasztaljuk: mindenki
kíváncsi magára témára és nyílván a
könyvre is.
– Abban az időben sok írás jelent
meg erről a témáról, de az emberek szeretik egyben látni a dolgokat.
A Híradóban, a hírekben az eseményeknek csak egy-egy pillanatát tudjuk felvillantani, a könyvben pedig
egyben található. Egybegyűjtöttem
annak a nyolc évnek a kormányzati
munkáját az oktatástól a mezőgazdaságig, együtt olvashatók azok a
nagyobb ügyek, amelyekről sok esetben még nem lehet kimondani, hogy

bűncselekmények voltak, csak akkor,
ha a bíróság is kimondja majd, hiszen
gyanús dolgok, ügyletek voltak és
hát összességében sok-sok, majdnem
száz milliárd kár érte ezekben az
ügyekben az államot.
Arról, hogy lehet-e ma Magyarországon szabadon véleményt nyilvánítani, azt válaszolta: természetesen
lehet, ez egy szabad ország. A könyv
is erre épült, legfeljebb beperelnek –
mondta –, ami elég sokszor előfordult
a rendszerváltás óta, de ez is beletartozik a szabadság világába, hogy
én leírhatom, s akinek nem tetszik,
tesz ellene, a bíróság majd eldönti,
kinek van igaza. Erre van is esély,
mert bár a könyvben nevesítve szerepelnek az emberek, bíróság előtt
még nem emeltek vádat. Munkám
során mindig is figyelni kellett és kell
arra, mi jelenik meg, a Híradóban
sem mindegy hogyan fogalmazunk.
Én Igyekszem úgy fogalmazni, hisz
szerkesztő vagyok, hogy az támadhatatlan legyen. Úgy fogalmaztam a
könyvben is, hogy jogilag nem lehet
megtámadni.
– Egy politikai könyvről szóló
író-olvasó találkozón a reménybeli
olvasók előtt elmondjuk, miként született a könyv, aztán ők kérdeznek.
A beszélgetés során a könyvtől is
meg a témától is általában messzire kerülünk. Azt tapasztaltam, hogy
inkább a kormányt támogatók közül
vesznek részt többen a találkozókon,
akik elégedetlenek bizonyos fokig
az elszámoltatással és ahogy látom,
leginkább azért elégedetlenek, mert
kevés az információ arról, hogy mi
történik. Én éppen ezért írtam ezt
a könyvet, hogy több információval
rendelkezzenek az emberek, ismerjék meg, mit tett a kormány. Én úgy
látom, a beszélgetések végére jobban
megértik, hogy a kormánynak is végesek az eszközei. Onnantól kezdve
a rendőrség, az ügyészség, a bíróság
kezében vagyunk valamennyien. Sokszor a rendőrség, az ügyészség, de a
bíróságok sem igazán állnak emellé
az elszámoltatás mellé. Egészen egyértelmű ügyekben is másként dönte-

Helyi Építési Szabályzatát. (Településrendezési terv)
A Szabályozási Terv, és a Helyi
Építési Szabályzat 2014. márciusában felülvizsgálatra kerül. A
felülvizsgálat során figyelembe kívánjuk venni a megalapozott kéréseiket, észrevételeiket, ugyanis
a készülő terv fogja meghatározni

Játssz és nyerj!
Szép sikerek a német nyelvű levelezési versenyen

Iéve részt vesznek a HEBE
skolánk diákjai már több

Kft. által megrendezett „ Spiel und gewinn!” („Játssz és
nyerj!”) elnevezésű országos
német levelezős versenyen,
ahol mindig szép eredményeket érnek el.
Tanulóink a 2012/2013-as tanévben is nagy érdeklődéssel és

szorgalommal oldották meg a különböző nyelvi feladatokat, készítettek prezentációt, szép rajzokat,
stb. Ennek meg is lett az eredménye. Dicsérő oklevélben részesültek: Molnár Csenge, Bódi Máté,
Horváth Balázs – 5. b osztályos tanulók, Mező Sándor, Szőllősi Fanni – 7. a osztályos tanulók, Gilányi
Petra, Molnár Dorottya, Kovács
Klaudia, Seres Tamara – 7. c osztá-

az elkövetkező időszak fejlesztési
kereteit, építési szabályait.
Kérjük, hogy megalapozott kéréseiket, észrevételeiket jelezzék
a Balkányi Polgármesteri Hivatal
településüzemeltetési ügyintézőjénél!
Pálosi László
Karóczkai Istvánné

lyos tanulók, Horváth Tamás – 8.c
osztályos tanuló. Felkészítő tanáraik: Mező Sándorné és Barnuczné
Bíró Katalin.
Első helyezést értek el: Boldizsár Tamás – 5. b és Szőllősi Angelika 5. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Barnuczné Bíró
Katalin Gratulálunk a szép eredményekhez! Reméljük a következő
tanévben is olyan nagy ambícióval
és lelkesedéssel vesznek részt diákjaink ezen a versenyen, mint
eddig tették és eredményesen oldják meg az érdekesnél érdekesebb
feladatokat, amivel öregbítik majd
iskolánk jó hírnevét.”

„Évszázadok tánclépésben”
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013. szeptember 23-án a
József Attila Művel ődési
Ház adott otthont a filharmónia első előadásának.
A 30 fős Szabolcsi Szimfonikus Zenekar tartott nagy sikerű
koncertet, ahol a közel 250 fős

diákság megismerkedhetett a szimfonikus zenekar felépítésével és
hangszereivel. Az előadás folyamán végig kísérhettük a zenei korszakok egy-egy jellegzetes táncát
és átélhettük annak hangzásvilágát,
majd a végén interaktív módon bekapcsolódtunk Brahms VI. Magyar

tánc és Strauss Mennydörgés és
Villámlás című polkájába.
Köszönet a szülőknek, akik lehetővé teszik gyermeküknek az
előadásokon való részvételt, ezáltal segítik zenei ízlésük és zenei
élményük gazdagodását.
Ladikné Szabó Csilla

A lap tartalmából
Egy politikai elítélt
naplójából
Annál hitelesebben senki sem tud
emlékezni október 23-ára, mint
egy olyan személy aki részt vett az
56-os forradalomban. Ő volt Benke
Miklós bácsi, a Pesti srác.  2. oldal

Újabb munkahelyek
Hamarosan országossá szélesedik
az az időseket segítő mintaprogram, amely a 80 év feletti emberek
segítésére és a magány enyhítésére
nyújt megoldást. Különösen fontos
ez az olyan településeken, mint
Balkány, ahol 24 tanyán élnek
főként idős emberek.
3. oldal

Csatlakozunk a
Bursához
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a
felsőoktatásban való részvételt.
Ehhez nyújt segítséget a Bursa ösztöndíj.
7. oldal

Könyv a gyanús
ügyekről
A Balkányból elszármazott Néző
László is vendége volt a szeptember
7-ei városnapnak. Az író tollából
nemrég Bűnszövetség címmel
könyv jelent meg. Erről szólt az az
író-olvasó találkozó, melyet az író
tartott a József Attila Művelődési
Házban. 
8. oldal
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Egy politikai
Védőszentünk
elítélt visszaünnepén
emlékezéseiből O
BENKE MIKLÓS született 1940.
március 16-án,Balkány községben.
Felesége Karsai Mária. Gyermekei Miklós és Tibor. Miklós bácsi
sajnos már nincsen köztünk. Az
56-os forradalmárral
együtt emlékezni már
nem tudunk
a forradalomra
és
szabadságharcra, de
nekünk élőknek kötelességünk az
emlékezés és ismét, és ismét elmondani, hogy mi történt akkor.
Marika nénitől, Miklós bácsi özvegyétől a napokban kértem el
Miklós bácsi visszaemlékezéseit.
Úgy gondolom, hogy annál hitelesebben senki sem tud emlékezni
október 23-ára, mint egy olyan
személy aki részt vett az ’56-os
forradalomban.
Emlékezzünk hát Miklós bácsi
szavaival ezekre a napokra:
„1955-ben kőműves ipari tanulónak jelentkeztünk többen a falunkból Budapestre. Itt ért bennünket 1956. október 23-a. Munkahelyünkre bejött egy fiatalember, piros fehér zöld zászlóval a kezében
és csak annyit mondott: Fiatalok!
Közöttünk van a helyetek! Gyertek ti is a parlament elé, ott fogjuk
felolvasni a 17 pontot! Amikor
kinéztünk utána az utcára, akkor
láttuk, hogy kint még vagy 200-an
voltak. Minket az oktatónk nem
engedett sehova.
Délután bevonultunk az intézetbe, ahol már a bennlévő tanuló
társaink azzal fogadtak bennünket, hogy valami balhé van Pesten.
Nemsokára meg is hallottuk az
első lövéseket. Kora reggel kimentünk a Halászbástyára ahol már
rengeteg ember volt. A pesti Duna-parton szaladgáló fegyvereseket láttunk. Az egyik tanulótársunk
azzal jött oda, hogy menjünk le a
Széna térre ahol már sok fegyveres
fiatal van. Így vagy hatan valóban
lementünk széjjelnézni és kíváncsiskodni, aminek az lett a vége,
hogy ott is maradtunk.
Az egyik férfi megkérdezte tőlünk, akarunk-e nemzetőrök lenni,
amire igent mondtunk. Kérdezte,

hogy ki ért a fegyverhez. Én és
még két társam jelentkeztünk, mivel mi kaptunk kiképzést az ejtőernyős klubban. Ideadott egy
pisztolyt, hogy tegyek bele tárat
és lőjek egyet a levegőbe. Én ezt
végrehajtottam. Erre rám nézett
és ideadott még három tárat és azt
mondta: ”Ezt a fegyvert csak életed árán add ki a kezedből!” Majd
beosztottak bennünket belső őrségbe. Október 26-án tudtuk meg,
hogy ez az ember Dudás József,
aki parancsnok volt. Engem és
még pár társamat kijelöltek belső
őrségre egy olyan helyre, ahol a
Nemzeti Bizottságok tagjait választották meg. Mikor bementünk,
a teremben már sokan voltak. Minket körülfogtak és ölelgettek, éljeneztek. Tompa Sándor Kossuth
díjas színművész csodálatos beszédet mondott. Közben felírták a mi
adatainkat is. Legnagyobb meglepetésemre engemet is beválasztottak a Nemzeti Bizottságba. Külön
beosztást is kaptam, mint ifjúsági
vezető. Erről kaptam hivatalos igazolványt és külön fegyverviselési
engedélyt is.
Hajnalban visszamentünk a Széna térre. Útközben Jóska bácsi arra
kért bennünket, hogy vállaljuk el
az Országos Levéltár védelmét,
mivel nagyon sokan megkíséreltek
már behatolni az épületbe. Jóska
bácsi azt mondta, hogy csak a fiatalokban tud teljesen megbízni és,
hogy nem szeretné ha a nemzeti
értékek idegen kézbe kerülnének.
Másnap rengeteg lőszert és élelmet
vittünk az épületbe. Eligazítottak
bennünket, hogy ki mire figyeljen
és, hogy fölöslegesen nem kell
lövöldözni, csak akkor lőjünk, ha
a betolakodókat szemtől szembe
látjuk. Nappal senki sem akart behatolni, de este felé már igen sok
sorozatot lőttek az épületre, amire mi nem válaszoltunk. Vagy tizenhatan különböző egyenruhába
öltözve közelítették meg a főbejáratot. A jelszót nem tudták és
csak annyit mondtak, hogy nem
ellenség és egy papírost szeretnének megnézni, ami nekik nagyon
fontos. A parancsnokunk egy kicsit
megnyitotta az ajtót és félre húzódott. Ebben a pillanatban minden irányból tüzet nyitottak ránk.

któber 8-a balkányi római katolikus templom
védőszentjének, a Magyarok
Nagyasszonyának ünnepe.

Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás
kérésére engedélyezte a pápa,
amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896). A
liberális nemzetállamra jellemző
ünnepi törvénycikk nem említi az
oltalmazó Nagyasszony nevét.
Mindenütt az egész keresztény
világ, akármely szükségnek idején, együtt említi a Jézus nevét
a Mária nevével, de főképpen
apostoli magyar hazánkban a régi
magyarokban forrott ez a Mária szent nevéhez való buzgóság. Ezek említették s kiáltották
szükségnek idején a Jézus nevével a Mária szent nevét. Ezeknél
dicsőíttetett a Mária szent neve
a Jézus nevével. Mivel Szent István, édes hazánk s nemzetünknek
első koronás királya Nagyboldogasszony napján halandó életének
Az egyik tanulótársamat eltalálták,
aki később belehalt sérüléseibe.
Életemben akkor céloztam először
emberre. Hogy eltaláltam-e vagy
sem, sohasem tudtam meg.
Mire kivilágosodott, egy lélek
sem volt a területen, se élő, se halott. Fiatal korom ellenére rengeteg
halottat láttam, akik mellettem vagy
előttem haltak meg. Sokan akkor,
amikor megjelentek az orosz tankok. A harc egyre kilátástalanabb
lett. Dudás Józsi bácsi egy éjszaka
berendelte a harcoló fiúkat. Ekkor
döbbent meg ő is, hogy milyen
kevesen maradtunk. Mondta, hogy
két lehetséges megoldás közül
választhatunk. Vagy megpróbál
mindenki egyenként eltűnni, vagy
együtt maradunk és megpróbálunk
a pesthidegkúti hegyekbe eljutni és
onnan tovább Ausztriába. A többség ezt választotta. Nekem mint
fiatalnak nehéz volt felfogni, mi
fog ezután történni. Hajnalban indultunk el a pesthidegkúti hegyek
felé. A SZOT üdülőben megpihentünk. Aludtunk egy kicsit, amikor
az egyik őr beszaladt, hogy a másik három önkéntes őrt nem találja.
Rögtön elindultunk. A hegy felé fél
úton találtunk egy elég mély árkot,
melyet közülünk tízen már nem
érhettek el, mert orosz tankokból

végét elérvén, az egész országot s
magyar népet végső rendelésével
már előre Boldogasszony oltalmába ajánlotta, mintha az Izrael
fiaival az Isten szent Anyjához
ama szókat világosan mondotta volna: Dominare nostri tu, et
filius tuus. Oh Mária, ég s föld
királynéja! uralkodjál te és a te
fiad rajtunk! Te légy a magyarok
Nagyasszonya!

és páncélozott járművekből tüzet
nyitottak ránk.
Halálfélelem fogott el. Egy-két
óra telt el és abbamaradt a lövöldözés. A hegyre elindult 80 személyből 22-en maradtunk és ezek
között volt három súlyos sebesült
is. A hegyekbe menekülve pihentünk egy kicsit. Egy domboldalon
arra lettünk figyelmesek, hogy egy
paraszt bácsi megfordítja a lovas
szekeret és felénk vágtat és azt
kiabálja: Vigyázzanak! Mindenütt
oroszok vannak! Kúszva, szaladva menekültem egy Virág Mária
nevű lánnyal, miközben állandóan
lőttek ránk. Ekkor láttam utoljára
Jóska bácsit és a társaimat. Később tudtam meg, hogy ők rossz
irányba menekültek, elfogták őket
és mind a hatójukat kivégezték.
Visszafordultunk Pest felé. Mire
visszaértem az intézetbe, a szekrényemet kirabolva találtam, nem
volt más ruhám csak a katonaruha,
ami rajtam volt. Találtam egy pár
új katonaruhát. Abban indultam a
Nyugati pályaudvar felé. Mindenhol orosz katonák voltak. Az új
katonaruhának köszönhetően tisztiiskolásnak néztek és orosz katonai szerelvénnyel jutottam el Nyíregyházára, majd onnan szüleimhez
Molnár Zoltán
Balkányba.”
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Lejárt a határidő

Technológiai fejlesztés
uniós forrásból
A STEEL-BUILDING Kft. az Új
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Program keretén belül, a
„Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológia fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásán több mint 19,9
millió forint összegű vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.
A több mint 48,9 millió forint összköltségű projekt keretén belül jelentős technológiai fejlesztést valósított
meg telephelyén.
A STEEL-BUILDING Kft. 2005.
május 13-án alakult. A társaság elsősorban a fémipari termékgyártás
területén végez kiterjedt üzleti tevékenységet, de a gyártott termékek
felhasználásával komplett építmények kivitelezését, illetve termékeinek helyszíni installációját is végzi.
A 49 819 280 Ft összköltségvetésű
beruházás keretében a Kft. olyan eszközök beszerzését valósította meg,
melyek a legkorszerűbb technológiát
képviselik. A projekt megvalósítása
során a következő gépek beszerzése
valósult meg:
– 1 db GEMOXYTECH 3X típusú,
új, mobil CNC vezérelt lángvágó
berendezés,

– 1 db 26 FF VSD típusú Atlas
Copco olajbefecskendezéses csavarkompresszor MAGNET típusú
légtartállyal,
– 1 db 90 to. emelő kapacitású, alacsony építésű hidraulikus emelő,
– 2 db WELDI MÍG 520 SW típusú
fogyóelektródás, vízhűtéses CO2
hegesztő berendezés,
– 1 db GRACO Mercur Airless festékszóró berendezés.
Az eszközbeszerzésen túl a projekt
további elemeként jelentős információs technológia fejlesztést is megvalósított a cég az irodai számítógépek,
mérnöki számítógép, tervezői számítógép, LED monitorok, valamint új
szoftverek megvásárlásával.
A pályázatban megfogalmazott tevékenységek megvalósításával a társaság piaci pozíciójának megerősítése, versenyképességének növelése
valósult meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A cégről bővebb információ található a www.steelbuilding.hu internetes oldalon.

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

Tisztelt Adózók!
Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. Törvény (Art.) 2. sz. melléklete által megállapított fontos
határidőn vagyunk túl (szeptember
16.), amely mind a Tisztelt Adózók,
mind az önkormányzati adóhatóság
számára meghatározó.
A balkányi Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú az
Ön(ök)től érkező adóbevétel. Augusztus végén az aktuális határidő
előtt kiküldésre kerültek a második
féléves csekkek. Az ezektől eltérő határozatok/végzések mellékleteként kerültek postázásra. Az
elmaradt bejelentések, bevallások,
adatszolgáltatások (talajterhelés,
iparűzési adó, stb.) elmaradásával
kapcsolatban kérjük a kötelezettség mielőbbi teljesítését! A bevallás elmulasztásával kapcsolatban
az Art. 172.§-ban foglaltak szerint
mulasztási bírság szabható ki.
Az elmaradt befizetésekre ingó
és ingatlan végrehajtási eljárást foganatosítunk!
Teljes évi elszámolást /egyenlegközlőt/ október hónapban juttatunk el Önökhöz, melyben a befizetéseket, és esetleges késedelmi
pótlék hátralék/túlfizetésről értesítést küldünk.
Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy a 2012 évről még nem teljesített talajterhelési díj bevallási kötelezettségüknek mielőbb tegyenek
eleget a további kellemetlenségek
elkerülése végett.

Olcsóbb rákötni a csatornára

A megemelkedett talajterhelési
díj mértéke (köbméterenként 1800
forint az elfogyasztott vízmennyiség
után) igen jelentősen megnehezíti a
családok életét, ezért a lehetőségeikhez mérten igyekezzenek mielőbb
rákötni a kiépített csatornahálózatra,
mert a továbbiakban ez jelentős
költségcsökkenést eredményez. Ehhez kérhetik az önkormányzat segítségét (részletfizetési kedvezmény)
mely a törvényi keretek között szívesen áll a lakosság rendelkezésére.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség minden lakost addig terhel,
ameddig nem köt rá a közcsatornára
(kerti csap, fürdőszoba nincs). Igazolásokat a következő évben már
nincs módunkban elfogadni.
A 2011 évi. CCIX. törvény. 55.
§ 1.bek.a Vizi közműszolgáltatásról
az ingatlan tulajdonosa – ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a Viziközmű-rendszer üzembe helyezésétől
számított egy éven belül köteles az
ingatlant a Viziközmű-rendszerbe
beköttetni, ha
a.) a közműves ivóvízellátás vagy
közműves szennyvízelhelyezés és
–tisztítás biztosításához szükséges
Viziközmű-rendszer a közterületen
az ingatlanról műszakilag elérhető
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll és
b.) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötött.
Karóczkai Istvánné jegyző

Csatlakozunk a Bursához
Segítség a hátrányos helyzetű továbbtanulóknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a
2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára
is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél
elérésének érdekében a kormány
mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat
mobilizálni kíván.

A pályázat benyújtásának módja és
határideje

települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.

A pályázatok kezelésére a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer szolgál. [elérhetősége: www.
eper.hu]
A
pályázatbeadáshoz
az
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be a
rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszerben a
pályázók a regisztrációt követően
maguk rögzítik adataikat. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2013. november 15.
A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezők részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a
pályázó, aki:

k özépiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
●●a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szer●●

ződéses állományú hallgatója
d oktori (PhD) képzésben vesz részt
●●kizárólag külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban
●●

Az ösztöndíj időtartama

„A” típusú pályázat: 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév második féléve és a 2014/2015. tanév
első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015.
tanév, a 2015/2016. tanév és a
2016/2017. tanév).
A részletes pályázati kiírás az
önkormányzati csatlakozást követően a Balkányi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, illetve a
www.balkany.hu címen érhető el.
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Halottainkra emlékezünk
E

gy hónap van még halottak napjáig. Mivel a Balkányi Beszélő addig már nem
jelenik meg, ebben a számban emlékezünk halottainkra.

Halottak napján megelevenednek a temetők. Gyertyák, mécsesek lobognak, a sírokat virág borítja: ez a fényes és komor nap az
emlékezésé, a kegyeleté, a szereteté. Mély szomorúság járja át ezt
a napot, talán azért, mert minden
igazi bánat rokon a szeretettel.
Ilyenkor elhunyt szeretteinkre és
önmagunkra gondolunk. Az ember
az egyetlen lény, aki tudatában van
saját halálának.
A halottakat minden korban
tisztelet övezte. Az egyik legocsmányabb bűn a halottgyalázás,
legyen szó meghamisított gondolatról, vagy valódi tettről. Emberi
erény az emlékezés, a hűség és
a kegyelet. A tömegsír vagy a
temetetlenség embertelen. A holtak méltóságáért mindig az élők
felelnek.

Miközben virágot viszünk halott
szeretteink sírjára, elcsendesülünk,
vagy imát mormolunk, valójában
nem tudjuk, kik a halottak. Vagy
senki sem, vagy mindenki halott,
gondolhatnánk, hiszen, aki él, meghal, de a keresztény temetők kapuján felirat hirdeti: Feltámadunk!
A bibliában ez áll: „tanítványa
(aki követni akarta Jézust) kérte:
Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek és eltemessem apámat.
Jézus azonban azt felelte: kövess
engem, hagyd a halottakra, hadd
temessék el halottaikat”. Ez a kinyilatkoztatás azt jelenti: hit nélkül, Jézus követése nélkül mindenki halott. Ugyanerről szól, ellenkező előjellel egy másik Jézusi mondat:” aki hisz bennem, ha
meghal is él”.
Őseink iránti tiszteletünk önmagunknak is szól, s a még meg
nem születetteknek is. Ennek a
napnak kizárólagos üzenete a szeretet, amelyet Mózes törvényként
kőtáblára vésett és Jézus tett legfontosabb parancsolattá.

Nincs olyan ember, aki halottak
napján egy sír fölé hajolva nem
gondolna saját eljövendő halálára
is, ne gondolna arra: mi van túl?
Az ilyen ünnep a lelkiismeret napja is, arra bír, hogy számot vessünk
önmagunkkal, s eltűnődjünk esélyeinken.
Ilyenkor talán ha hívők vagyunk,
az is eszünkbe jut, hogy a halálon
túl minden Istenre tartozik. Nekünk, míg romló testünkben élünk,
azon kell lennünk, hogy mindenkinek megadassék a jó élet és jó halál
kegyelme. S ha túl egyéni létünkön
nemzeti valóságunkra gondolunk,
arra kell törekednünk, hogy többen legyenek a megszületők az
elhunytaknál.
Nálunk, Balkányban a halottak
napján a gyászt, az emlékezést
meghittebbé teszi, hogy erre a napra elkészült a ravatalozónak és környékének felújítása, hogy méltó
körülmények között emlékezhessünk elhunyt családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra. Nyugodjanak békében!

Nyugdíjas találkozó
volt a városnapon

2013. október

A nyolcvan év felettiek segítésére indult program Balkányba is elérkezett

udapest V. kerületéből indult, de hamarosan országossá szélesedik az az időseket segítő mintaprogram, amely
Jeneiné dr. Rubovszky Csilla
V. kerületi alpolgármester,önkormányzati képviselő nevéhez
fűződik. A program a 80 év feletti emberek segítésére és a
magány enyhítésére nyújt megoldást.

Balkányi Beszélő

Balkány Város Önkormányzatának
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Új munkahely hat embernek
B
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Ez adta az apropóját annak a sajtótájékoztatónak, amelyet szeptember
11-én tartott Balkányban, a Polgármesteri Hivatalban dr. Rubovszky
Csilla idősügyi miniszteri biztos, dr.
Budai Gyula államtitkár, a körzet
országgyűlési képviselője és Pálosi László polgármester. Részt vett a
sajtótájékoztatón dr. Szabó Balázs,
a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője.
Elöljáróban Pálosi László bejelentette: új pályázatot nyert Balkány. A
lényege, nálunk is elindult az időseket
segítő program, ezzel újabb munkahelyeket sikerült létrehozni. Balkányban hat fővel indul a program, de
remélhetőleg ez a szám növekedni
fog. Lényeges, hogy a város 24 tanyáját is be tudjuk ebbe a programba
vonni, s az idős, nyolcvan év feletti lakosok – 260 emberről van szó
–. gondozását, ápolását, elsősorban
életük, sorsuk figyelemmel kísérését
meg tudjuk oldani.
Rubovszky Csilla arról szólt először, hogy mi is program célja? Elmondta: Ma Magyarországon a lakosság 4,77 százaléka 80 év fölötti,
ez 475 ezer embert jelent, ami nem
kevesebb, mint három miskolcnyi város. Ezek az idős emberek rendkívül
veszélyeztetettek a nagyon kiemelt
bűncselekmények és a magány ellen,
hiszen a 80 éveseknek 85 százaléka
erre az életkorra már egyedül marad.
Éppen ezért a Belügyminisztérium
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsán
keresztül ebbe a programba beilleszti
az áldozatvédelmi programját. Nem
is lehet aktuálisabb helyszín, mint a
Balkány, amely 24 tanyás település.
A Belügyminisztérium segítségünkre
volt abban is, hogy a tanyai térségekre
vonatkozó külön programját is bekapcsolja. Eleinte úgy számoltunk, hogy
hat munkahelyet ajánlottunk polgármester úr számára. Most azonban egy
rövid tárgyaláson megállapodtunk
abban: javaslatot fogok tenni a Belügyminisztériumnak, hogy a 24 tanyára való tekintettel mindenképpen
emeljük fel ezt a számot tízre, vagy
akár többre is, nem csak a munkahelyteremtés miatt, hanem, hogy ezt a
feladatot el tudjuk látni.
– A programnak az a célja, hogy
a 80 év felettieknek segíteni tudjunk

– folytatta a miniszteri biztos –. Az
államnak két lehetősége van. Egyik,
hogy vagy az időseknek építünk tömegével bentlakásos intézményeket,
vagy az otthonukban segítünk nekik.
Ahol igazán nehéz segíteni, azok a
tanyasi térségek. Éppen ezért döntött úgy a Belügyminisztérium, hogy
32 kedvezményezett településre ad
377 közfoglalkoztatotti munkahelyet,
amelynek kifejezetten a 80 év felettiek segítése a célja. Az áldozatvédelmi
programon belül a közfoglalkoztatottak képzésben fognak részesülni.
Elsősorban azt tanulják meg, hogyan
tudnak abban segíteni, hogy az idősek ne lehessenek áldozatai azoknak a tipikus bűncselekményeknek,
amelyeket leggyakrabban elkövetnek
ellenük. Sajnos mindannyian tudjuk,
tipikus ilyen cselekmény a zsarolás, a
lakásmaffia, a trükkös alkalmi tolvajok, ezért azt szeretnénk elérni, hogy
lehető legnagyobb számban el tudják
kerülni az áldozattá válást.
– Ebben a programban elsődleges
cél a foglalkoztatás, főként a női foglalkoztatás. Kifejezetten kormányzati
cél, hogy elsősorban nőtársainknak
segítsünk kettős szempontból is ezzel
a programmal. Részben munkahelyet
teremtsünk, másrészt a 80 éven túli
családok segítése.
– A napokban hivatalos megállapodást fogunk kötni a Köznevelési
Államtitkársággal, mert a köznevelési
törvény most már hivatalosan bele
fog kapcsolódni ebbe a programba,
mert az időseket az ötven órás közösségi szolgálaton keresztül a diákok is tudják segíteni. Ismert, hogy
2016-ban már csak az érettségizhet,
aki a 9-től 11-ik osztályig ezt az ötven órát közösségi szolgálattal tölti.
Ez szabadon választott, de legyen az
a diák lehetősége, hogy ebben a programban a részt vegyen.
Elmesélte Rubovszky Csilla, hogy
amikor a programot kidogozta, egyik
idős úrtól megkérdezte, mivel tudna
segíteni a program keretében? Azt
válaszolta: egy sakkpartnert szeretne.
Sikerült is összehozni a Veress Pálné
Gimnázium egyik diákjával.
– Megkérdeztem a diáktól, hogy
neki mit adnak ezek a találkozások?
Játékot? Azt mondta, nem, az idős
úr egy élő történelemkönyv, megelevenednek azok a történetek, amelyeket könyvből tanultam. Nekem
nincs nagypapám, és azóta sokkal
közelebbinek érzem azokat a tanulmányaimat, amelyeket kaphattam. És
még egy furcsa dolgot mondott: az
idős bácsi úgy beszélt az elvesztett
feleségéről, hogy megértettem: mekkora jelentősége volt az ő életükben
a szeretetnek és az összetartozásnak.
Azt gondolom, ha tudjuk közvetíteni,
a diákok felé, hogy ennek mekkora

jelentősége van, és helyre tudjuk állítani a generációk közötti kommunikációt, akkor ez is egy nagyon fontos
cél lehet.
Dr. Budai Gyula arra a kérdésre
adott választ, hogyan kerül a Vidékfejlesztési Minisztérium ebbe a programba?
– Amikor én 2008-ban választókerületi elnök lettem, majd országgyűlési képviselő, polgármester úrral volt
szerencsém végigjárni azokat a tanyákat, amelyek a térségben vannak. Én
vidéki gyerek vagyok, de a tanya és
a vidék nem ugyanaz. Nem véletlen,
hogy 2010-ben a kormány úgy döntött, hogy a tanyán élők egyesületének
a javaslatára kidolgozzon egy nemzeti
tanyafejlesztési programot. Ezt három
éve indítottuk el. A legnagyobb siker
ebben az évben született. Az elmúlt
három évben a kormány költségvetési
forrásból 4 és fél milliárd forintot
fordított a tanyán élők helyzetének
javítására. Persze anyagi eszközökkel nem lehet mindent pótolni, nem
lehet pótolni azt a néhány szót, azt a
gondoskodást, amit ez a program tud,
ami itt elindulhat most a térségben.
A mi statisztikánk szerint közel 300
ezer ember él tanyán Magyarországon. Érdemes lenne megnézni, hány
80 év feletti van köztük, mert ahogy
én látom a tanyasi népesség összetételét, jelentősebb az idősek száma.
Hála Istennek, ez a tanyafejlesztési
program elindult, és kifejezetten azzal támogatjuk a tanyán élőket, hogy
maradjanak ott és folytassák a tanyasi
életformát. Ehhez az eszközöket, az
utat és az általuk megtermelt termékek piacra jutását biztosítsuk.
– Két hete Fazekas miniszter úr
Nagykáta térségében olyan tanyát
avatott, ahol a program alapján bevezettük a villamos energiát. A kormány döntése alapján 2020-ig minden
tanyát villamos árammal és úttal fogunk ellátni. Ez mind nagyon szép,
mint ahogy az is, hogy a kormány
4,5 milliárd forintot költött eddig. Az
elmúlt húsz évben senki nem költött

ennyit a tanyán élőkre. De a legfontosabb, a gondoskodás hiányzik.
És ez a program ezt tudja. Azoknak
az embereknek, akik ott élnek, ezt
a gondoskodást a gondozóhálózaton
keresztül kell odavinni, és közvetlen
kapcsolatban lenni az emberekkel. Azt
gondolom, hogy a két program összehangolása jelentősen megváltoztatja
a tanyán élők életminőségét. Nekünk
az a célunk, hogy a tanyáról ne vándoroljanak el az emberek a városba,
hanem maradjanak még az idősek is.
Ez a hálózat nagyon jó és nagyon jó
a tanyagondnoki hálózat, mert buszokat, gépjárművet tudunk biztosítani. A
Belügyminisztérium a közbiztonság
javításával mindehhez hozzájárul, hiszen az idős emberek legtöbbször a
bűncselekmények áldozatai, akkor a
kör bezárul, s valóban sokat javulhat
a tanyán élők életminősége. A polgármester úrnak azt kívánom, hogy a
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kapcsolódni a programhoz, hiszen a
tanyán élők ténylegesen rászorultak.
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volt, most meg már csak egy család
él ott. Ez a tanya 18 kilométerre van
Balkánytól. Nagyon nehezen, több tanyán keresztül közelíthető meg, ilyen
helyeken nagy szükség van a segítségre, arra, hogy egyáltalán rájuk
nyissa valaki az ajtót, hogy legalább
valakinek elmondhassák gondjaikat.
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rült, melyhez nagyfokú belső elégedetlenség járult.
Ezt azonban Rákosi Mátyás
(1892–1971) és a kommunista párt vezetői nem vették,
vagy nem akarták figyelembe venni. A szovjet vezetés
Moszkvába hívatta a magyar
pártvezetőket, ahol Rákosit
arra utasították, hogy adja
át a miniszterelnöki posztját
Nagy Imrének (1896–1958).

Nagy Imre kampányprogramjában bejelentette az iparosítás csökkentését, az életszínvonal emelését, az internálótáborok megszüntetését, és azt, hogy lehetővé válik
a parasztok kilépése a termelőszövetkezetekből. Nagy Imre azonban
munkáját csak másfél évig végezhette, mert a moszkvai segédlettel
ismét megerősödött Rákosi irányította pártvezetés 1955-ben leváltotta, majd a pártból is kizárta.
Az országban egyre nőtt az elégedetlenség, az értelmiségiek egyre gyakrabban adták jelét nemtetszésüknek, fórumuk a Petőfi
Kör lett. 1956. október elején a
magyarországi egyetemeken már
sorra fogalmazták követeléseiket
a változást akaró diákok. A legaktívabbak a Műszaki Egyetem hallgatói voltak. Október 22-i éjszakai
gyűlésükön pontokba szedett követeléseik között az alábbiak voltak a legfontosabbak:
●●a szovjet csapatok kivonása,
●●új kormány alakítása Nagy
Imre vezetésével,
●●Rákosi és társai bíróság elé állítása,
●●általános, egyenlő és titkos választások,
●●új gazdaságpolitika,
●●a munkásság létminimumának
megállapítása,
●●március 15-e nemzeti ünneppé
nyilvánítása.
Arról is határoztak, hogy október 23-án békés felvonulást rendeznek követeléseik alátámasztására. A felvonulást végül is engedélyezte a belügyminisztérium. Az
egyetemi ifjúság először a pesti
Petőfi-szoborhoz, majd Budára, az
1848-49-es szabadságharc legendás hírű tábornoka, Bem szobra
elé vonult, ahol felolvasták követeléseiket. Innen a tömeg a főváros
lakóival kiegészülve a Parlament
elé ment, ahol a mintegy 200 ezer
főnyi sokaság követelésére Nagy

Honismereti tábor

Ivezünk honismereti ki-

skolánkban 1995 óta szer-

rándulásokat és táborokat.
Mondhatni, hogy sikerrel, hiszen mindig „teltházasok” a
szervezett programjaink.
Imre mondott beszédet. A beszéd
csalódást okozott, mert bár Nagy
Imre elismerte a követelések jogosságát, a kibontakozást a kommunista párton belüli változások
útján képzelte el. A tömeg jelentős
része ezután a Magyar Rádió elé
vonult, mert azt akarta elérni, hogy
követeléseiket a rádióban beolvassák. Közben elhangzott a Rákosi
helyére állított Gerő Ernő rádióbeszéde, amely sértegető hangnemben szólt a tüntetőkről.
Az elégedetlenség egyre fokozódott, az épületben tartózkodó
ÁVH-őrség és a tömeg között fegyveres harc tört ki, megkezdődött
a Rádió ostroma. A tüntetőkhöz
a munkáskerületek fiataljai nagy
számban csatlakoztak és ledöntötték a városligeti 10 méter magas
Sztálin-szobrot. A Rádió épületét
hajnalra elfoglalták a felkelők.
A közel egy évtizedes nyomasztó személyi kultusz és a szovjet
érdekeket szolgáló diktatúra ellen
elemi erővel robbant ki a forradalom ezen a napon.
Október 24-én Nagy Imre lett a
miniszterelnök, ugyanakkor a szovjet csapatok bevonultak a fővárosba. A zömében munkásfiatalokból
álló fegyveres csoportok felvették
velük a harcot. A tömegek október
25-én a Parlament elé mentek tüntetni, ahol sortűz fogadta őket.
Rövid időn belül sorra alakultak
a felkelés politikai szervei, a forradalmi bizottságok, a gyárakban
pedig a munkástanácsok. A forradalom az egész országra kiterjedt.
Megkezdődött a termelőszövetke-

zetek felszámolása. Több vidéki
városban az ÁVH fegyveresei sortüzekkel próbálták megállítani a
tüntetőket.
Október 27-én Nagy Imre új
kormányt alakított, október 28-án
bejelentették a tűzszünetet és feloszlatták az ÁVH-t. Másnap megkezdődött a szovjet csapatok kivonása Budapestről.
Október 30-án kiszabadult a
Rákosiék által életfogytiglani börtönre ítélt katolikus hercegprímás,
Mindszenty József, aki jelentős befolyással rendelkezett a vallásukat
csak titokban gyakorolható nagyszámú katolikus hívő között. Ezekben a napokban sorra alakultak az
új pártok, új kommunista párt jött
létre Magyar Szocialista Munkáspárt néven, vezetői között található
Kádár János és Nagy Imre is.
Közben folyamatosan érkeztek
Magyarországra a szovjet csapatok,
mire válaszként november 1-jén
a kormány bejelentette, hogy Magyarország kilép a Varsói Szerződésből és kinyilvánította az ország
semlegességét. November 3-án az
egész országban megindult az élet,
kinyitottak az üzletek, a gyárakban
és a hivatalokban megkezdődött a
munka. Ugyanezen a napon Maléter Pál honvédelmi miniszter vezetésével magyar kormányküldöttség
utazott a tököli szovjet főhadiszállásra tárgyalni a szovjet csapatok
kivonulásáról, azonban a helyszínen letartóztatták őket.
Az egész országon végigsöprő
megmozdulásokat csak a szovjet
csapatok közreműködésével tud-

ták elfojtani, amelyek november
4-én hajnalban indítottak koncentrált támadást Magyarország ellen.
A hősiesen küzdő forradalmi erők
ellenállását a hatalmas túlerő hamarosan megtörte. Nagy Imre és
néhány közeli munkatársa családtagjaival együtt a jugoszláv követségen kapott menedéket. Ugyanezen a napon Kádár János bejelentette egy szovjetbarát kormány
megalakulását. Bár a fegyveres
ellenállást elfojtották, a munkások a munkástanácsok irányításával hónapokig szegültek szembe a
Kádár-kormánnyal.
A forradalmi kísérletet – amelyben országszerte közel 2700 személy halt meg – véres megtorlás
követte, amelynek 229 ember esett
áldozatul. Sok ezren kerültek börtönbe és több mint 200 000 honpolgár kényszerült emigrációba.
Nagy Imre és társai – miután a
Kádár-kormány szabad elmenetelüket ígérte – elhagyták a jugoszláv
követséget. A szovjet titkosszolgálat azonban azonnal letartóztatta,
és Romániába szállította őket. Itt
egy ideig házi őrizetben voltak,
majd visszahozták őket Magyarországra. 1958. június 16-án Nagy
Imrét többi társával, köztük Maléter Pál honvédelmi miniszterrel
együtt kivégezték.
Az 1956-os forradalom a magyar nép legnagyobb XX. századi
tette volt, ezért válhatott október
23. a széthulló Kádár-rendszer idejében jelképpé. 1989-ben ezen a
napon kiáltották ki Magyarországon a köztársaságot.

A táborban és a kirándulásokon
alsós és felsős diákok egyaránt
részt vehetnek.
Kirándulunk Magyarországon,
és a szomszédos országok elsősorban magyarlakta részein. Így

eljuthatnak tanulóink a szlovákiai
Bodrogközbe, az Ung vidékére, a
Felvidékre, a romániai Erdélybe
vagy a Szatmárba is. Célunk megismertetni a gyerekekkel a magyarság történetét és emlékeit. A magyarságtudatunk alapja a múltunk
ismerete. Ahogy mondani szokták,
a múltból építkezik a jelenünk és a
jövőnk is.
A programok szinte minden tantárgyból nyújtanak valami pluszt,
amit a tanórákon a gyerekek fel

tudnak használni. Járunk természetvédelmi területeken (biológia),
kirándulunk, kőbányákban őslenyomatokat gyűjtünk (földrajz),
kastélyokban, várakban, múzeumokban ismerkedünk múltunkkal
(történelem, hon- és népismeret),
megismerkedünk az építészeti stílusokkal, képtárakat látogatunk
(rajz), irodalmi emlékhelyekre megyünk, vagy belelapozunk egy Vizsolyi Bibliába (irodalom). A külföldi nagyobb városokban a tanult

idegen nyelvet is gyakorolhatják
(angol, német). És persze jut idő a
kötetlen játékra és a gyalogtúrákra is (testnevelés). A programok
helyszínein idegenvezetők, helytörténészek, régészek, restaurátorok várnak bennünket. Rendkívül
komplexnek tűnik így a tábor, de
mégis a fő profilja a történelem.
Már egy hónapja járunk iskolába, így gondolom felüdülés lesz a
gyerekeknek egy kicsit e pár képpel visszaemlékezni a nyári honismereti tábor vidám pillanataira.
A múlt évi tábor teljes képanyagát
bárki megtekintheti az iskola honlapján.
Molnár Zoltán
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pártvezetőket, ahol Rákosit
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ismét megerősödött Rákosi irányította pártvezetés 1955-ben leváltotta, majd a pártból is kizárta.
Az országban egyre nőtt az elégedetlenség, az értelmiségiek egyre gyakrabban adták jelét nemtetszésüknek, fórumuk a Petőfi
Kör lett. 1956. október elején a
magyarországi egyetemeken már
sorra fogalmazták követeléseiket
a változást akaró diákok. A legaktívabbak a Műszaki Egyetem hallgatói voltak. Október 22-i éjszakai
gyűlésükön pontokba szedett követeléseik között az alábbiak voltak a legfontosabbak:
●●a szovjet csapatok kivonása,
●●új kormány alakítása Nagy
Imre vezetésével,
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●●új gazdaságpolitika,
●●a munkásság létminimumának
megállapítása,
●●március 15-e nemzeti ünneppé
nyilvánítása.
Arról is határoztak, hogy október 23-án békés felvonulást rendeznek követeléseik alátámasztására. A felvonulást végül is engedélyezte a belügyminisztérium. Az
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Petőfi-szoborhoz, majd Budára, az
1848-49-es szabadságharc legendás hírű tábornoka, Bem szobra
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Halottainkra emlékezünk
E

gy hónap van még halottak napjáig. Mivel a Balkányi Beszélő addig már nem
jelenik meg, ebben a számban emlékezünk halottainkra.

Halottak napján megelevenednek a temetők. Gyertyák, mécsesek lobognak, a sírokat virág borítja: ez a fényes és komor nap az
emlékezésé, a kegyeleté, a szereteté. Mély szomorúság járja át ezt
a napot, talán azért, mert minden
igazi bánat rokon a szeretettel.
Ilyenkor elhunyt szeretteinkre és
önmagunkra gondolunk. Az ember
az egyetlen lény, aki tudatában van
saját halálának.
A halottakat minden korban
tisztelet övezte. Az egyik legocsmányabb bűn a halottgyalázás,
legyen szó meghamisított gondolatról, vagy valódi tettről. Emberi
erény az emlékezés, a hűség és
a kegyelet. A tömegsír vagy a
temetetlenség embertelen. A holtak méltóságáért mindig az élők
felelnek.

Miközben virágot viszünk halott
szeretteink sírjára, elcsendesülünk,
vagy imát mormolunk, valójában
nem tudjuk, kik a halottak. Vagy
senki sem, vagy mindenki halott,
gondolhatnánk, hiszen, aki él, meghal, de a keresztény temetők kapuján felirat hirdeti: Feltámadunk!
A bibliában ez áll: „tanítványa
(aki követni akarta Jézust) kérte:
Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek és eltemessem apámat.
Jézus azonban azt felelte: kövess
engem, hagyd a halottakra, hadd
temessék el halottaikat”. Ez a kinyilatkoztatás azt jelenti: hit nélkül, Jézus követése nélkül mindenki halott. Ugyanerről szól, ellenkező előjellel egy másik Jézusi mondat:” aki hisz bennem, ha
meghal is él”.
Őseink iránti tiszteletünk önmagunknak is szól, s a még meg
nem születetteknek is. Ennek a
napnak kizárólagos üzenete a szeretet, amelyet Mózes törvényként
kőtáblára vésett és Jézus tett legfontosabb parancsolattá.

Nincs olyan ember, aki halottak
napján egy sír fölé hajolva nem
gondolna saját eljövendő halálára
is, ne gondolna arra: mi van túl?
Az ilyen ünnep a lelkiismeret napja is, arra bír, hogy számot vessünk
önmagunkkal, s eltűnődjünk esélyeinken.
Ilyenkor talán ha hívők vagyunk,
az is eszünkbe jut, hogy a halálon
túl minden Istenre tartozik. Nekünk, míg romló testünkben élünk,
azon kell lennünk, hogy mindenkinek megadassék a jó élet és jó halál
kegyelme. S ha túl egyéni létünkön
nemzeti valóságunkra gondolunk,
arra kell törekednünk, hogy többen legyenek a megszületők az
elhunytaknál.
Nálunk, Balkányban a halottak
napján a gyászt, az emlékezést
meghittebbé teszi, hogy erre a napra elkészült a ravatalozónak és környékének felújítása, hogy méltó
körülmények között emlékezhessünk elhunyt családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra. Nyugodjanak békében!

Nyugdíjas találkozó
volt a városnapon

2013. október
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Ez adta az apropóját annak a sajtótájékoztatónak, amelyet szeptember
11-én tartott Balkányban, a Polgármesteri Hivatalban dr. Rubovszky
Csilla idősügyi miniszteri biztos, dr.
Budai Gyula államtitkár, a körzet
országgyűlési képviselője és Pálosi László polgármester. Részt vett a
sajtótájékoztatón dr. Szabó Balázs,
a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője.
Elöljáróban Pálosi László bejelentette: új pályázatot nyert Balkány. A
lényege, nálunk is elindult az időseket
segítő program, ezzel újabb munkahelyeket sikerült létrehozni. Balkányban hat fővel indul a program, de
remélhetőleg ez a szám növekedni
fog. Lényeges, hogy a város 24 tanyáját is be tudjuk ebbe a programba
vonni, s az idős, nyolcvan év feletti lakosok – 260 emberről van szó
–. gondozását, ápolását, elsősorban
életük, sorsuk figyelemmel kísérését
meg tudjuk oldani.
Rubovszky Csilla arról szólt először, hogy mi is program célja? Elmondta: Ma Magyarországon a lakosság 4,77 százaléka 80 év fölötti,
ez 475 ezer embert jelent, ami nem
kevesebb, mint három miskolcnyi város. Ezek az idős emberek rendkívül
veszélyeztetettek a nagyon kiemelt
bűncselekmények és a magány ellen,
hiszen a 80 éveseknek 85 százaléka
erre az életkorra már egyedül marad.
Éppen ezért a Belügyminisztérium
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsán
keresztül ebbe a programba beilleszti
az áldozatvédelmi programját. Nem
is lehet aktuálisabb helyszín, mint a
Balkány, amely 24 tanyás település.
A Belügyminisztérium segítségünkre
volt abban is, hogy a tanyai térségekre
vonatkozó külön programját is bekapcsolja. Eleinte úgy számoltunk, hogy
hat munkahelyet ajánlottunk polgármester úr számára. Most azonban egy
rövid tárgyaláson megállapodtunk
abban: javaslatot fogok tenni a Belügyminisztériumnak, hogy a 24 tanyára való tekintettel mindenképpen
emeljük fel ezt a számot tízre, vagy
akár többre is, nem csak a munkahelyteremtés miatt, hanem, hogy ezt a
feladatot el tudjuk látni.
– A programnak az a célja, hogy
a 80 év felettieknek segíteni tudjunk

– folytatta a miniszteri biztos –. Az
államnak két lehetősége van. Egyik,
hogy vagy az időseknek építünk tömegével bentlakásos intézményeket,
vagy az otthonukban segítünk nekik.
Ahol igazán nehéz segíteni, azok a
tanyasi térségek. Éppen ezért döntött úgy a Belügyminisztérium, hogy
32 kedvezményezett településre ad
377 közfoglalkoztatotti munkahelyet,
amelynek kifejezetten a 80 év felettiek segítése a célja. Az áldozatvédelmi
programon belül a közfoglalkoztatottak képzésben fognak részesülni.
Elsősorban azt tanulják meg, hogyan
tudnak abban segíteni, hogy az idősek ne lehessenek áldozatai azoknak a tipikus bűncselekményeknek,
amelyeket leggyakrabban elkövetnek
ellenük. Sajnos mindannyian tudjuk,
tipikus ilyen cselekmény a zsarolás, a
lakásmaffia, a trükkös alkalmi tolvajok, ezért azt szeretnénk elérni, hogy
lehető legnagyobb számban el tudják
kerülni az áldozattá válást.
– Ebben a programban elsődleges
cél a foglalkoztatás, főként a női foglalkoztatás. Kifejezetten kormányzati
cél, hogy elsősorban nőtársainknak
segítsünk kettős szempontból is ezzel
a programmal. Részben munkahelyet
teremtsünk, másrészt a 80 éven túli
családok segítése.
– A napokban hivatalos megállapodást fogunk kötni a Köznevelési
Államtitkársággal, mert a köznevelési
törvény most már hivatalosan bele
fog kapcsolódni ebbe a programba,
mert az időseket az ötven órás közösségi szolgálaton keresztül a diákok is tudják segíteni. Ismert, hogy
2016-ban már csak az érettségizhet,
aki a 9-től 11-ik osztályig ezt az ötven órát közösségi szolgálattal tölti.
Ez szabadon választott, de legyen az
a diák lehetősége, hogy ebben a programban a részt vegyen.
Elmesélte Rubovszky Csilla, hogy
amikor a programot kidogozta, egyik
idős úrtól megkérdezte, mivel tudna
segíteni a program keretében? Azt
válaszolta: egy sakkpartnert szeretne.
Sikerült is összehozni a Veress Pálné
Gimnázium egyik diákjával.
– Megkérdeztem a diáktól, hogy
neki mit adnak ezek a találkozások?
Játékot? Azt mondta, nem, az idős
úr egy élő történelemkönyv, megelevenednek azok a történetek, amelyeket könyvből tanultam. Nekem
nincs nagypapám, és azóta sokkal
közelebbinek érzem azokat a tanulmányaimat, amelyeket kaphattam. És
még egy furcsa dolgot mondott: az
idős bácsi úgy beszélt az elvesztett
feleségéről, hogy megértettem: mekkora jelentősége volt az ő életükben
a szeretetnek és az összetartozásnak.
Azt gondolom, ha tudjuk közvetíteni,
a diákok felé, hogy ennek mekkora

jelentősége van, és helyre tudjuk állítani a generációk közötti kommunikációt, akkor ez is egy nagyon fontos
cél lehet.
Dr. Budai Gyula arra a kérdésre
adott választ, hogyan kerül a Vidékfejlesztési Minisztérium ebbe a programba?
– Amikor én 2008-ban választókerületi elnök lettem, majd országgyűlési képviselő, polgármester úrral volt
szerencsém végigjárni azokat a tanyákat, amelyek a térségben vannak. Én
vidéki gyerek vagyok, de a tanya és
a vidék nem ugyanaz. Nem véletlen,
hogy 2010-ben a kormány úgy döntött, hogy a tanyán élők egyesületének
a javaslatára kidolgozzon egy nemzeti
tanyafejlesztési programot. Ezt három
éve indítottuk el. A legnagyobb siker
ebben az évben született. Az elmúlt
három évben a kormány költségvetési
forrásból 4 és fél milliárd forintot
fordított a tanyán élők helyzetének
javítására. Persze anyagi eszközökkel nem lehet mindent pótolni, nem
lehet pótolni azt a néhány szót, azt a
gondoskodást, amit ez a program tud,
ami itt elindulhat most a térségben.
A mi statisztikánk szerint közel 300
ezer ember él tanyán Magyarországon. Érdemes lenne megnézni, hány
80 év feletti van köztük, mert ahogy
én látom a tanyasi népesség összetételét, jelentősebb az idősek száma.
Hála Istennek, ez a tanyafejlesztési
program elindult, és kifejezetten azzal támogatjuk a tanyán élőket, hogy
maradjanak ott és folytassák a tanyasi
életformát. Ehhez az eszközöket, az
utat és az általuk megtermelt termékek piacra jutását biztosítsuk.
– Két hete Fazekas miniszter úr
Nagykáta térségében olyan tanyát
avatott, ahol a program alapján bevezettük a villamos energiát. A kormány döntése alapján 2020-ig minden
tanyát villamos árammal és úttal fogunk ellátni. Ez mind nagyon szép,
mint ahogy az is, hogy a kormány
4,5 milliárd forintot költött eddig. Az
elmúlt húsz évben senki nem költött

ennyit a tanyán élőkre. De a legfontosabb, a gondoskodás hiányzik.
És ez a program ezt tudja. Azoknak
az embereknek, akik ott élnek, ezt
a gondoskodást a gondozóhálózaton
keresztül kell odavinni, és közvetlen
kapcsolatban lenni az emberekkel. Azt
gondolom, hogy a két program összehangolása jelentősen megváltoztatja
a tanyán élők életminőségét. Nekünk
az a célunk, hogy a tanyáról ne vándoroljanak el az emberek a városba,
hanem maradjanak még az idősek is.
Ez a hálózat nagyon jó és nagyon jó
a tanyagondnoki hálózat, mert buszokat, gépjárművet tudunk biztosítani. A
Belügyminisztérium a közbiztonság
javításával mindehhez hozzájárul, hiszen az idős emberek legtöbbször a
bűncselekmények áldozatai, akkor a
kör bezárul, s valóban sokat javulhat
a tanyán élők életminősége. A polgármester úrnak azt kívánom, hogy a
jelenlegi hat mellett kapjanak még lehetőséget újabb közmunkások foglalkoztatására, a 24 tanyán erre nagyon
nagy szükség van. Minden segítséget
meg kell adni azoknak, akik ott akarnak élni, ahová születtek.
Pálosi László mindezek kiegészítéseképpen elmondta: Balkány elsők
között nyert a tanyaprogramban, ezzel tanyasi lakosság legnagyobb örömére a 24 tanya dűlőút-problémáját
megoldottuk. Ma már bármelyik dűlőúton nem csak munkagépekkel, de
személykocsival is lehet közlekedni,
eljuthat a mentő, a tűzoltó bárhová.
Örömét fejezte ki, hogy sikerült
kapcsolódni a programhoz, hiszen a
tanyán élők ténylegesen rászorultak.
Kevés köztük már a fiatal, sőt, van
olyan település, mint Kismogyorós,
amely 20 évvel ezelőtt teljesen lakott
volt, most meg már csak egy család
él ott. Ez a tanya 18 kilométerre van
Balkánytól. Nagyon nehezen, több tanyán keresztül közelíthető meg, ilyen
helyeken nagy szükség van a segítségre, arra, hogy egyáltalán rájuk
nyissa valaki az ajtót, hogy legalább
valakinek elmondhassák gondjaikat.

2

Balkányi
Beszélő

2013. október

Egy politikai
Védőszentünk
elítélt visszaünnepén
emlékezéseiből O
BENKE MIKLÓS született 1940.
március 16-án,Balkány községben.
Felesége Karsai Mária. Gyermekei Miklós és Tibor. Miklós bácsi
sajnos már nincsen köztünk. Az
56-os forradalmárral
együtt emlékezni már
nem tudunk
a forradalomra
és
szabadságharcra, de
nekünk élőknek kötelességünk az
emlékezés és ismét, és ismét elmondani, hogy mi történt akkor.
Marika nénitől, Miklós bácsi özvegyétől a napokban kértem el
Miklós bácsi visszaemlékezéseit.
Úgy gondolom, hogy annál hitelesebben senki sem tud emlékezni
október 23-ára, mint egy olyan
személy aki részt vett az ’56-os
forradalomban.
Emlékezzünk hát Miklós bácsi
szavaival ezekre a napokra:
„1955-ben kőműves ipari tanulónak jelentkeztünk többen a falunkból Budapestre. Itt ért bennünket 1956. október 23-a. Munkahelyünkre bejött egy fiatalember, piros fehér zöld zászlóval a kezében
és csak annyit mondott: Fiatalok!
Közöttünk van a helyetek! Gyertek ti is a parlament elé, ott fogjuk
felolvasni a 17 pontot! Amikor
kinéztünk utána az utcára, akkor
láttuk, hogy kint még vagy 200-an
voltak. Minket az oktatónk nem
engedett sehova.
Délután bevonultunk az intézetbe, ahol már a bennlévő tanuló
társaink azzal fogadtak bennünket, hogy valami balhé van Pesten.
Nemsokára meg is hallottuk az
első lövéseket. Kora reggel kimentünk a Halászbástyára ahol már
rengeteg ember volt. A pesti Duna-parton szaladgáló fegyvereseket láttunk. Az egyik tanulótársunk
azzal jött oda, hogy menjünk le a
Széna térre ahol már sok fegyveres
fiatal van. Így vagy hatan valóban
lementünk széjjelnézni és kíváncsiskodni, aminek az lett a vége,
hogy ott is maradtunk.
Az egyik férfi megkérdezte tőlünk, akarunk-e nemzetőrök lenni,
amire igent mondtunk. Kérdezte,

hogy ki ért a fegyverhez. Én és
még két társam jelentkeztünk, mivel mi kaptunk kiképzést az ejtőernyős klubban. Ideadott egy
pisztolyt, hogy tegyek bele tárat
és lőjek egyet a levegőbe. Én ezt
végrehajtottam. Erre rám nézett
és ideadott még három tárat és azt
mondta: ”Ezt a fegyvert csak életed árán add ki a kezedből!” Majd
beosztottak bennünket belső őrségbe. Október 26-án tudtuk meg,
hogy ez az ember Dudás József,
aki parancsnok volt. Engem és
még pár társamat kijelöltek belső
őrségre egy olyan helyre, ahol a
Nemzeti Bizottságok tagjait választották meg. Mikor bementünk,
a teremben már sokan voltak. Minket körülfogtak és ölelgettek, éljeneztek. Tompa Sándor Kossuth
díjas színművész csodálatos beszédet mondott. Közben felírták a mi
adatainkat is. Legnagyobb meglepetésemre engemet is beválasztottak a Nemzeti Bizottságba. Külön
beosztást is kaptam, mint ifjúsági
vezető. Erről kaptam hivatalos igazolványt és külön fegyverviselési
engedélyt is.
Hajnalban visszamentünk a Széna térre. Útközben Jóska bácsi arra
kért bennünket, hogy vállaljuk el
az Országos Levéltár védelmét,
mivel nagyon sokan megkíséreltek
már behatolni az épületbe. Jóska
bácsi azt mondta, hogy csak a fiatalokban tud teljesen megbízni és,
hogy nem szeretné ha a nemzeti
értékek idegen kézbe kerülnének.
Másnap rengeteg lőszert és élelmet
vittünk az épületbe. Eligazítottak
bennünket, hogy ki mire figyeljen
és, hogy fölöslegesen nem kell
lövöldözni, csak akkor lőjünk, ha
a betolakodókat szemtől szembe
látjuk. Nappal senki sem akart behatolni, de este felé már igen sok
sorozatot lőttek az épületre, amire mi nem válaszoltunk. Vagy tizenhatan különböző egyenruhába
öltözve közelítették meg a főbejáratot. A jelszót nem tudták és
csak annyit mondtak, hogy nem
ellenség és egy papírost szeretnének megnézni, ami nekik nagyon
fontos. A parancsnokunk egy kicsit
megnyitotta az ajtót és félre húzódott. Ebben a pillanatban minden irányból tüzet nyitottak ránk.

któber 8-a balkányi római katolikus templom
védőszentjének, a Magyarok
Nagyasszonyának ünnepe.

Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás
kérésére engedélyezte a pápa,
amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896). A
liberális nemzetállamra jellemző
ünnepi törvénycikk nem említi az
oltalmazó Nagyasszony nevét.
Mindenütt az egész keresztény
világ, akármely szükségnek idején, együtt említi a Jézus nevét
a Mária nevével, de főképpen
apostoli magyar hazánkban a régi
magyarokban forrott ez a Mária szent nevéhez való buzgóság. Ezek említették s kiáltották
szükségnek idején a Jézus nevével a Mária szent nevét. Ezeknél
dicsőíttetett a Mária szent neve
a Jézus nevével. Mivel Szent István, édes hazánk s nemzetünknek
első koronás királya Nagyboldogasszony napján halandó életének
Az egyik tanulótársamat eltalálták,
aki később belehalt sérüléseibe.
Életemben akkor céloztam először
emberre. Hogy eltaláltam-e vagy
sem, sohasem tudtam meg.
Mire kivilágosodott, egy lélek
sem volt a területen, se élő, se halott. Fiatal korom ellenére rengeteg
halottat láttam, akik mellettem vagy
előttem haltak meg. Sokan akkor,
amikor megjelentek az orosz tankok. A harc egyre kilátástalanabb
lett. Dudás Józsi bácsi egy éjszaka
berendelte a harcoló fiúkat. Ekkor
döbbent meg ő is, hogy milyen
kevesen maradtunk. Mondta, hogy
két lehetséges megoldás közül
választhatunk. Vagy megpróbál
mindenki egyenként eltűnni, vagy
együtt maradunk és megpróbálunk
a pesthidegkúti hegyekbe eljutni és
onnan tovább Ausztriába. A többség ezt választotta. Nekem mint
fiatalnak nehéz volt felfogni, mi
fog ezután történni. Hajnalban indultunk el a pesthidegkúti hegyek
felé. A SZOT üdülőben megpihentünk. Aludtunk egy kicsit, amikor
az egyik őr beszaladt, hogy a másik három önkéntes őrt nem találja.
Rögtön elindultunk. A hegy felé fél
úton találtunk egy elég mély árkot,
melyet közülünk tízen már nem
érhettek el, mert orosz tankokból

végét elérvén, az egész országot s
magyar népet végső rendelésével
már előre Boldogasszony oltalmába ajánlotta, mintha az Izrael
fiaival az Isten szent Anyjához
ama szókat világosan mondotta volna: Dominare nostri tu, et
filius tuus. Oh Mária, ég s föld
királynéja! uralkodjál te és a te
fiad rajtunk! Te légy a magyarok
Nagyasszonya!

és páncélozott járművekből tüzet
nyitottak ránk.
Halálfélelem fogott el. Egy-két
óra telt el és abbamaradt a lövöldözés. A hegyre elindult 80 személyből 22-en maradtunk és ezek
között volt három súlyos sebesült
is. A hegyekbe menekülve pihentünk egy kicsit. Egy domboldalon
arra lettünk figyelmesek, hogy egy
paraszt bácsi megfordítja a lovas
szekeret és felénk vágtat és azt
kiabálja: Vigyázzanak! Mindenütt
oroszok vannak! Kúszva, szaladva menekültem egy Virág Mária
nevű lánnyal, miközben állandóan
lőttek ránk. Ekkor láttam utoljára
Jóska bácsit és a társaimat. Később tudtam meg, hogy ők rossz
irányba menekültek, elfogták őket
és mind a hatójukat kivégezték.
Visszafordultunk Pest felé. Mire
visszaértem az intézetbe, a szekrényemet kirabolva találtam, nem
volt más ruhám csak a katonaruha,
ami rajtam volt. Találtam egy pár
új katonaruhát. Abban indultam a
Nyugati pályaudvar felé. Mindenhol orosz katonák voltak. Az új
katonaruhának köszönhetően tisztiiskolásnak néztek és orosz katonai szerelvénnyel jutottam el Nyíregyházára, majd onnan szüleimhez
Molnár Zoltán
Balkányba.”
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Lejárt a határidő

Technológiai fejlesztés
uniós forrásból
A STEEL-BUILDING Kft. az Új
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Program keretén belül, a
„Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológia fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásán több mint 19,9
millió forint összegű vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.
A több mint 48,9 millió forint összköltségű projekt keretén belül jelentős technológiai fejlesztést valósított
meg telephelyén.
A STEEL-BUILDING Kft. 2005.
május 13-án alakult. A társaság elsősorban a fémipari termékgyártás
területén végez kiterjedt üzleti tevékenységet, de a gyártott termékek
felhasználásával komplett építmények kivitelezését, illetve termékeinek helyszíni installációját is végzi.
A 49 819 280 Ft összköltségvetésű
beruházás keretében a Kft. olyan eszközök beszerzését valósította meg,
melyek a legkorszerűbb technológiát
képviselik. A projekt megvalósítása
során a következő gépek beszerzése
valósult meg:
– 1 db GEMOXYTECH 3X típusú,
új, mobil CNC vezérelt lángvágó
berendezés,

– 1 db 26 FF VSD típusú Atlas
Copco olajbefecskendezéses csavarkompresszor MAGNET típusú
légtartállyal,
– 1 db 90 to. emelő kapacitású, alacsony építésű hidraulikus emelő,
– 2 db WELDI MÍG 520 SW típusú
fogyóelektródás, vízhűtéses CO2
hegesztő berendezés,
– 1 db GRACO Mercur Airless festékszóró berendezés.
Az eszközbeszerzésen túl a projekt
további elemeként jelentős információs technológia fejlesztést is megvalósított a cég az irodai számítógépek,
mérnöki számítógép, tervezői számítógép, LED monitorok, valamint új
szoftverek megvásárlásával.
A pályázatban megfogalmazott tevékenységek megvalósításával a társaság piaci pozíciójának megerősítése, versenyképességének növelése
valósult meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A cégről bővebb információ található a www.steelbuilding.hu internetes oldalon.

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

Tisztelt Adózók!
Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. Törvény (Art.) 2. sz. melléklete által megállapított fontos
határidőn vagyunk túl (szeptember
16.), amely mind a Tisztelt Adózók,
mind az önkormányzati adóhatóság
számára meghatározó.
A balkányi Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú az
Ön(ök)től érkező adóbevétel. Augusztus végén az aktuális határidő
előtt kiküldésre kerültek a második
féléves csekkek. Az ezektől eltérő határozatok/végzések mellékleteként kerültek postázásra. Az
elmaradt bejelentések, bevallások,
adatszolgáltatások (talajterhelés,
iparűzési adó, stb.) elmaradásával
kapcsolatban kérjük a kötelezettség mielőbbi teljesítését! A bevallás elmulasztásával kapcsolatban
az Art. 172.§-ban foglaltak szerint
mulasztási bírság szabható ki.
Az elmaradt befizetésekre ingó
és ingatlan végrehajtási eljárást foganatosítunk!
Teljes évi elszámolást /egyenlegközlőt/ október hónapban juttatunk el Önökhöz, melyben a befizetéseket, és esetleges késedelmi
pótlék hátralék/túlfizetésről értesítést küldünk.
Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy a 2012 évről még nem teljesített talajterhelési díj bevallási kötelezettségüknek mielőbb tegyenek
eleget a további kellemetlenségek
elkerülése végett.

Olcsóbb rákötni a csatornára

A megemelkedett talajterhelési
díj mértéke (köbméterenként 1800
forint az elfogyasztott vízmennyiség
után) igen jelentősen megnehezíti a
családok életét, ezért a lehetőségeikhez mérten igyekezzenek mielőbb
rákötni a kiépített csatornahálózatra,
mert a továbbiakban ez jelentős
költségcsökkenést eredményez. Ehhez kérhetik az önkormányzat segítségét (részletfizetési kedvezmény)
mely a törvényi keretek között szívesen áll a lakosság rendelkezésére.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség minden lakost addig terhel,
ameddig nem köt rá a közcsatornára
(kerti csap, fürdőszoba nincs). Igazolásokat a következő évben már
nincs módunkban elfogadni.
A 2011 évi. CCIX. törvény. 55.
§ 1.bek.a Vizi közműszolgáltatásról
az ingatlan tulajdonosa – ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a Viziközmű-rendszer üzembe helyezésétől
számított egy éven belül köteles az
ingatlant a Viziközmű-rendszerbe
beköttetni, ha
a.) a közműves ivóvízellátás vagy
közműves szennyvízelhelyezés és
–tisztítás biztosításához szükséges
Viziközmű-rendszer a közterületen
az ingatlanról műszakilag elérhető
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll és
b.) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötött.
Karóczkai Istvánné jegyző

Csatlakozunk a Bursához
Segítség a hátrányos helyzetű továbbtanulóknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a
2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára
is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél
elérésének érdekében a kormány
mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat
mobilizálni kíván.

A pályázat benyújtásának módja és
határideje

települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.

A pályázatok kezelésére a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer szolgál. [elérhetősége: www.
eper.hu]
A
pályázatbeadáshoz
az
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be a
rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszerben a
pályázók a regisztrációt követően
maguk rögzítik adataikat. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2013. november 15.
A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezők részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a
pályázó, aki:

k özépiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
●●a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szer●●

ződéses állományú hallgatója
d oktori (PhD) képzésben vesz részt
●●kizárólag külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban
●●

Az ösztöndíj időtartama

„A” típusú pályázat: 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév második féléve és a 2014/2015. tanév
első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015.
tanév, a 2015/2016. tanév és a
2016/2017. tanév).
A részletes pályázati kiírás az
önkormányzati csatlakozást követően a Balkányi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, illetve a
www.balkany.hu címen érhető el.
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Könyv a gyanús ügyekről
Néző László író-olvasó találkozón

volt Balkányban

A

városnapon nem maradt
program nélkül a József
Attila Művelődési Ház sem.
Délelőtt nyugdíjas találkozót,
délután pedig író-olvasó találkozót tartottak.

A vendég Néző László, a HÍR
TV híradójának felelős szerkesztője volt, akinek nemrég jelent meg
Bűnszövetség című könyve. Vele beszélgettünk életéről, munkájáról, s
természetesen balkányi kötődéséről,
hiszen itt született és itt élt 17 éves
koráig Balkányban.
– Májusban jelent meg könyvem az elszámoltatás folyamatáról
A 2002 és 2010 közötti időben, a
szocialista-liberális kormányok alatt
történt bűneset-gyanús ügyeket próbálom feltárni ebben a könyvben,
ennek lesz itt a bemutatója. Balkányi születésű vagyok, ezért egy kicsit izgalommal jöttem haza, erre a
városnapi ünnepségre. Itt születtem,
itt éltem 17 évig, itt jártam általános
iskolába, Nagykállóba jártam gimnáziumba. A gimnázium után kerültem
el Balkányból. Szüleim is itt éltek,
itt haltak meg, így most már sajnos
évente csak egyszer jövök haza a te-

Balkány Város Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

XVII. évfolyam 7. szám l 2013. október

Vizsgálják a rendezési tervet
A megalapozott kéréseket figyelembe veszik a terv készítői

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Mindenkit, aki Balkány
város területén ingatlannal rendelkezik, hogy a 2003. évi XXVI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazása alapján Balkány Város Képviselő-testülete a 3/2009.(II.06.)
számú rendeletével megalkotta a
település Szabályozási Tervét, és a
Néző László interjút ad a balkányi Alfa rádiónak

metőbe. Távoli rokonok még vannak,
velük is tartom a kapcsolatot. Sajnos
Pesttől Balkány nagyon messze van.
Már egészen fiatal koromban eldöntöttem, hogy az újságírás érdekel,
de másfelé sodort az élet. Egyébként tanár vagyok, tanítottam is, de
a kommunikáció világa sohasem állt
távol tőlem.
– A politikai töltésű könyv alapanyagát is újságíróként ismertem
meg – mondta –, mint a Magyar
Nemzet on-line főszerkesztője. Munkám során nap mint nap találkoztam ezekkel a 2002 és 2010 közötti
időszakban történtekkel. Igazából az
alapot az adta, hogy ma is sokan
megkérdőjelezik, történt-e bármi is
a kormányváltás után, volt-e elszámoltatás ezekben az ügyekben. Saját
kollégáim, akik ezekkel az ügyekkel
foglalkoztak, kicsit szkeptikusan figyelték ezeket az eseményeket, amelyek az elszámoltatás körül történtek.
Engem a kíváncsiság vitt rá, tudni
szerettem volna, hogy mi is történt
a nagyobb, kiemelt ügyekben, melyekből én tizenegynéhányat szedtem
össze. Ez volt az alapja, hogy elkezdtem ezt a könyvet írni.
– A Bűnszövetség című könyvnek
nagyon jó fogadtatása volt. Gyakorlatilag a májusban megjelent első
kiadás majdnem elfogyott, most készülünk kiadni elektronikus formában. Megrendelésünk már van rá.
A sajtóvisszhangja is jó volt, járjuk az országot a volt elszámoltatási
kormánybiztossal, és a KEHI elnökével és azt tapasztaljuk: mindenki
kíváncsi magára témára és nyílván a
könyvre is.
– Abban az időben sok írás jelent
meg erről a témáról, de az emberek szeretik egyben látni a dolgokat.
A Híradóban, a hírekben az eseményeknek csak egy-egy pillanatát tudjuk felvillantani, a könyvben pedig
egyben található. Egybegyűjtöttem
annak a nyolc évnek a kormányzati
munkáját az oktatástól a mezőgazdaságig, együtt olvashatók azok a
nagyobb ügyek, amelyekről sok esetben még nem lehet kimondani, hogy

bűncselekmények voltak, csak akkor,
ha a bíróság is kimondja majd, hiszen
gyanús dolgok, ügyletek voltak és
hát összességében sok-sok, majdnem
száz milliárd kár érte ezekben az
ügyekben az államot.
Arról, hogy lehet-e ma Magyarországon szabadon véleményt nyilvánítani, azt válaszolta: természetesen
lehet, ez egy szabad ország. A könyv
is erre épült, legfeljebb beperelnek –
mondta –, ami elég sokszor előfordult
a rendszerváltás óta, de ez is beletartozik a szabadság világába, hogy
én leírhatom, s akinek nem tetszik,
tesz ellene, a bíróság majd eldönti,
kinek van igaza. Erre van is esély,
mert bár a könyvben nevesítve szerepelnek az emberek, bíróság előtt
még nem emeltek vádat. Munkám
során mindig is figyelni kellett és kell
arra, mi jelenik meg, a Híradóban
sem mindegy hogyan fogalmazunk.
Én Igyekszem úgy fogalmazni, hisz
szerkesztő vagyok, hogy az támadhatatlan legyen. Úgy fogalmaztam a
könyvben is, hogy jogilag nem lehet
megtámadni.
– Egy politikai könyvről szóló
író-olvasó találkozón a reménybeli
olvasók előtt elmondjuk, miként született a könyv, aztán ők kérdeznek.
A beszélgetés során a könyvtől is
meg a témától is általában messzire kerülünk. Azt tapasztaltam, hogy
inkább a kormányt támogatók közül
vesznek részt többen a találkozókon,
akik elégedetlenek bizonyos fokig
az elszámoltatással és ahogy látom,
leginkább azért elégedetlenek, mert
kevés az információ arról, hogy mi
történik. Én éppen ezért írtam ezt
a könyvet, hogy több információval
rendelkezzenek az emberek, ismerjék meg, mit tett a kormány. Én úgy
látom, a beszélgetések végére jobban
megértik, hogy a kormánynak is végesek az eszközei. Onnantól kezdve
a rendőrség, az ügyészség, a bíróság
kezében vagyunk valamennyien. Sokszor a rendőrség, az ügyészség, de a
bíróságok sem igazán állnak emellé
az elszámoltatás mellé. Egészen egyértelmű ügyekben is másként dönte-

Helyi Építési Szabályzatát. (Településrendezési terv)
A Szabályozási Terv, és a Helyi
Építési Szabályzat 2014. márciusában felülvizsgálatra kerül. A
felülvizsgálat során figyelembe kívánjuk venni a megalapozott kéréseiket, észrevételeiket, ugyanis
a készülő terv fogja meghatározni

Játssz és nyerj!
Szép sikerek a német nyelvű levelezési versenyen

Iéve részt vesznek a HEBE
skolánk diákjai már több

Kft. által megrendezett „ Spiel und gewinn!” („Játssz és
nyerj!”) elnevezésű országos
német levelezős versenyen,
ahol mindig szép eredményeket érnek el.
Tanulóink a 2012/2013-as tanévben is nagy érdeklődéssel és

szorgalommal oldották meg a különböző nyelvi feladatokat, készítettek prezentációt, szép rajzokat,
stb. Ennek meg is lett az eredménye. Dicsérő oklevélben részesültek: Molnár Csenge, Bódi Máté,
Horváth Balázs – 5. b osztályos tanulók, Mező Sándor, Szőllősi Fanni – 7. a osztályos tanulók, Gilányi
Petra, Molnár Dorottya, Kovács
Klaudia, Seres Tamara – 7. c osztá-

az elkövetkező időszak fejlesztési
kereteit, építési szabályait.
Kérjük, hogy megalapozott kéréseiket, észrevételeiket jelezzék
a Balkányi Polgármesteri Hivatal
településüzemeltetési ügyintézőjénél!
Pálosi László
Karóczkai Istvánné

lyos tanulók, Horváth Tamás – 8.c
osztályos tanuló. Felkészítő tanáraik: Mező Sándorné és Barnuczné
Bíró Katalin.
Első helyezést értek el: Boldizsár Tamás – 5. b és Szőllősi Angelika 5. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Barnuczné Bíró
Katalin Gratulálunk a szép eredményekhez! Reméljük a következő
tanévben is olyan nagy ambícióval
és lelkesedéssel vesznek részt diákjaink ezen a versenyen, mint
eddig tették és eredményesen oldják meg az érdekesnél érdekesebb
feladatokat, amivel öregbítik majd
iskolánk jó hírnevét.”

„Évszázadok tánclépésben”
2

013. szeptember 23-án a
József Attila Művel ődési
Ház adott otthont a filharmónia első előadásának.
A 30 fős Szabolcsi Szimfonikus Zenekar tartott nagy sikerű
koncertet, ahol a közel 250 fős

diákság megismerkedhetett a szimfonikus zenekar felépítésével és
hangszereivel. Az előadás folyamán végig kísérhettük a zenei korszakok egy-egy jellegzetes táncát
és átélhettük annak hangzásvilágát,
majd a végén interaktív módon bekapcsolódtunk Brahms VI. Magyar

tánc és Strauss Mennydörgés és
Villámlás című polkájába.
Köszönet a szülőknek, akik lehetővé teszik gyermeküknek az
előadásokon való részvételt, ezáltal segítik zenei ízlésük és zenei
élményük gazdagodását.
Ladikné Szabó Csilla

A lap tartalmából
Egy politikai elítélt
naplójából
Annál hitelesebben senki sem tud
emlékezni október 23-ára, mint
egy olyan személy aki részt vett az
56-os forradalomban. Ő volt Benke
Miklós bácsi, a Pesti srác.  2. oldal

Újabb munkahelyek
Hamarosan országossá szélesedik
az az időseket segítő mintaprogram, amely a 80 év feletti emberek
segítésére és a magány enyhítésére
nyújt megoldást. Különösen fontos
ez az olyan településeken, mint
Balkány, ahol 24 tanyán élnek
főként idős emberek.
3. oldal

Csatlakozunk a
Bursához
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a
felsőoktatásban való részvételt.
Ehhez nyújt segítséget a Bursa ösztöndíj.
7. oldal

Könyv a gyanús
ügyekről
A Balkányból elszármazott Néző
László is vendége volt a szeptember
7-ei városnapnak. Az író tollából
nemrég Bűnszövetség címmel
könyv jelent meg. Erről szólt az az
író-olvasó találkozó, melyet az író
tartott a József Attila Művelődési
Házban. 
8. oldal

