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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

Hinnünk kell abban, hogy a feladatok
mindenkit megtalálnak
Sohasem felejtem el, milyen izgatottan kezdtünk bele a „Balmazújváros” címû havi lap
szerkesztésébe. 2007 januárjában több alkalommal beszélgetett egy kis stáb, milyen legyen az újság, ki mit tud vállalni, mirõl írna
szívesen. Azóta, még ha nem is a teljes „mag”,
de csapatunk megmaradt. Jóemberek jöttek,
mentek, de az aktivitás, - még ha mindenkinél
másképpen alakult is,- megmaradt. Körülbelül
úgy, mint a civil élet más területén. Itt nincs
meggazdagodás, csak szolgálat. Mi mégis meg
akarjuk õrizni a frissességünket, amennyire ez,
egy havi laptól egyáltalán lehetséges. Mára
már tudjuk, mire vállalkoztunk! Igen nagy az
elvárás, mely ránk nehezedik, hisz egy közszolgálati lapnak ki kell „szolgálnia” a város
lakosságát, legyen szó fiatalról, vagy idõs emberrõl, kultúra pártiról, vagy a sporthíreket
kedvelõ olvasóról. Szolgálni és hitelesen tájékoztatni, megõrizni a józanságot, a mérsékelt
véleményalkotást. E mellett mégis mindig
változásban lenni, hisz az életünkben, és a vá-

ros életében is szinte minden nap történik
valami. Azt hiszem, sikerült megújulnunk,
hisz bõvült az oldalszám, sõt olvashatnak
bennünket az interneten is (az elköltözött, de
szívükben még újvárosi embertársaink). Tudniuk kell, hogy akár személyesen, akár a technika segítségével, bárki eljuttathatja gondolatait, „érzéseit” hozzánk. Most már nem azon
izgulunk, hogy kevés a cikk, vagy az aktuális
hír, hanem azon, hogy mi fér bele ebbe a pár
oldalba. Vajon kiszolgáljuk-e a többség igényét? Nem sértjük-e meg azokat, akik természetesnek vélik, hogy a hozzánk elküldött
anyagaik bekerülnek az újságba, s mi mégsem
tudjuk, vagy éppen akarjuk „betördelni”?
Szóval nem könnyû ez az „újságosdi”, fõleg,
ha nem ez a mesterségünk. De bízok benne,
hogy az elégedettség nõtt, a törekvéseink jó
irányba haladnak, s lelkes segítõink - mármint
akik írnak nekünk - száma, egyre csak gyarapszik. Nem áltatjuk magunkat, hogy könnyû
munkával sikerült a megújulás, hisz
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honfoglaló magyarság létszámához képest hatalmas
területeket vehetett birtokba a IX. század fordulóján.
Hagyományõrzõ fiataljaink ország gyarapító lelkesedésükben talán nem is tudják, hogy sokáig szállásterületeinkhez
tartoztak Kárpátokon túli morva területek, és a Bécsi medence is.
Azután elértük az Adriát, és sokáig többé-kevésbé függésben tartottuk
a Balkán jelentõs részét. Igazán benépesíteni azonban sosem tudtuk
hatalmas területeinket. A kalandozások egészen a XIV. századig
folytak. Még Nagy Lajos is vagy kéttucatnyi támadó háborút indított a
közelben lakó népek ellen. A megszámlálhatatlan csatában fogyott a
magyarság, míg a harcias népek reprodukcióját erõsen segítõ, nálunk
is õshonos többnejûséget már a XI. századra felszámolta a katolizáció.
A lakatlan, vagy elnéptelenedett területekre azután hívásra, kényszerbõl, vagy önkéntesen özönlöttek a betelepülõk. Befogadó ország
lettünk. Királyaink közül többen szervezetten telepítettek le külföldi
„szakmunkásokat”, akik aztán a mezõgazdaságtól a bánya- és
kézmûiparig honosítottak meg új, korszerû eljárásokat nálunk, új
hazájukban.Akunok elõl hozzánk menekülõ besenyõk, majd a tatárok

megfizettük és megfizetjük az árát az „amatõrségünknek”. Sok-sok óra, éjszakázás kellett
ahhoz, hogy némileg összehangolódjunk,
hogy idõben ott tudjunk lenni az Önök postaládájában. Hiszem, hogy a témák és feladatok
megtalálnak mindenkit. Úgy, mint egy jól mûködõ családban. Talán leginkább a fiatalok hiányoznak még, akik, vagy nem olvasnak bennünket, vagy nem mernek, akarnak irogatni.
Biztatom õket is, hogy keressék szerkesztõségünket! A téma az utcán hever - szokták
mondani -, csak meg kell ragadni. Fogjanak hát
tollat, s írjanak nekünk, önmaguknak!
Kedves Olvasóink!
Bízva abban, hogy sikerült a 2008-as évben
tájékozottá tennünk Önöket, szeretném megköszönni irogatóinknak és hirdetõinknek, a
képviselõ-testület tagjainak, hogy segítették
Alapítványunkat a „Balmazújváros” havi lap
biztonságos mûködésében.
Kívánok mindenkinek az újság szerkesztõsége
nevében egészségben, sikerekben gazdag
Boldog 2009-es Új Évet!
Szeretettel: Takács Erika

elõl nálunk menedéket találó kunok sok hadi vállalkozásunkat vitték
sikerre. III. Béla, Zsigmond, Mátyás udvarában zsongtak a külföldi
mesterek, mûvészek, tudósok. Voltak persze konfliktusok is. Meráni
Gertrudot németbarátságáért, egy kun fõvezért vélt tatár kötõdése miatt
gyilkolták meg, de a sokszínûség vélhetõleg javunkra vált: a több virágkort
is megélõ Magyarország komoly tényezõ volt Európában. Ha a gazdaság
fejlesztésével közel annyit foglalkoztunk volna, mint szomszédaink
adjusztálásával, talán a kontinens vezetõ hatalmai között is számon
tarthattak volna minket. Aztán eltelt sok száz év, a befogadott nemzetek
közül néhányan kezdték nem jól érezni magukat minálunk, és a vesztes
világháborút követõ zûrzavarban egy-egy országrészt magukkal hurcolva,
távoztak az országból. Az erõszakra persze nem válasz az erõszak, amit egy
újabb világháború is megmutatott. A trianoni sokkot azóta is alig-alig
akarjuk kiheverni. Zárkózottabbak lettünk, sértettek és gyanakvók. Nem
tett jót a szocialista elkülönülés sem a nyugati, ráadásul fejlettebb világtól.
Arendszerváltás nemcsak eufóriát, csalódásokat is hozott a be nem köszönõ
Kánaánnal. Az Uniós csatlakozás adhatja talán vissza régi nyitottságunkat.
1008 éve, január 1-jén koronázták meg Szent István királyunkat, aki rövid
idõ alatt egy új korszakba röpítette az országot, a kissé jövõtlen törzsi,
nomád közösségbõl.
Azt kívánom mindannyiunknak: kezdjünk mi is az új évbe úgy, hogy
rövidesen jobb, vagy még jobb világot építünk magunk köré. Nem ideálisak
a körülmények, de mint már megírtuk: minden válságot fellendülés követ.
Ehhez persze hatékony munka szükségeltetik, de most nem ezt
hangsúlyoznánk. Vissza kellene térni korábbi, befogadóbb énünkhöz:
nyitottabbnak lenni a külvilág, és az itthoni történetek felé, a különbözõségeket elfogadni, azokból épülni, együtt élni, együttmûködni
honfitársainkkal, magyarral, cigánnyal, bármely nemzetiségûvel egyaránt,
politikai hovatartozástól függetlenül. Ha voltak nagy pillanatai a magyar
történelemnek - és szerencsére szép számmal adódtak -, azok nem a
széthúzás idõszakaira estek.
Szeretnék Önöknek, családtagjaiknak, munkatársaiknak és településük
lakóinak boldog, sikeres és örömökben gazdag új évet kívánni a magam és
az ETK Önkormányzati Klub valamennyi munkatársa nevében.
Miskolczi Tamás elnök
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- Strand nyitva-tartás
2009. január 13 - április 30-ig hétköznap: 14 - 20 óráig
hétvégén: 9 - 20 óráig
- Lakossági állati hulladék elszállítására tehetnek bejelentést az alábbi telefonszámon: 70/933- 4009
Az elszállítás egyeztetett idõpontban, térítésmentesen történik.
- Balmazújváros Önkormányzata a tüzelõtámogatásban részesíthetõ lakosságnak egyéni kérelmek alapján elõre kiutalta a hideg idõjárás miatt a
tüzelõutalványt. Ezzel egyidõben kiemelt szigorral bünteti és ellenõrzi a
fakivágásokat, lopásokat, a környezetkárosítást.
- A képviselõ-testület a Városgazdálkodási Kht. részére kosaras emelõ kistehergépjármû beszerzését engedélyezte, melyet 4.800.000 Ft-tal támogatott.
- A Böszörményi út végén lévõ vállalkozói területbõl 4064 m2 - t értékesített a
testület a HD Rotatech Kft-nek, aki fém és mûanyagipari gyártási tevékenységet kíván megvalósítani várhatóan 15 fõ alkalmazásával.
- Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak emelésére vonatkozó
Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmû Zrt. kérelmét a képviselõ-testület nem
támogatja. A díjak változatlanul maradnak, ezeket a képviselõ-testület
nem kívánja módosítani.
- A Kossuth tér 8 -9 szám alatti társasház panel programra vonatkozó kérését
megtárgyalta a testület. Keresik annak lehetõségét, hogy együttmûködve a
lakókkal milyen feltételekkel tudna a társasház és az Önkormányzat a felújítási munkákra sikeresen pályázni.
- Az öröklési illetékmentesség változása:
Az egyes adó- és járuléktörvények változásáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény X. fejezete módosította az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
16. §-át, amely az öröklési illeték alóli mentességre vonatkozik.A változás az
öröklési illetékfizetés alóli mentességek körét szélesítette ki az alábbiak
szerint:
Az illetéktörvény az örökhagyó szülõje, gyermeke (háztartásában eltartott
szülõ nélküli unokája), házastársa számára örökösönként 20 millió forintig
illetékmentességet biztosít, melyet elsõsorban az örökrészhez tartozó lakástulajdon, lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékû jog vonatkozásában kell figyelembe venni. Amennyiben azonban az örökös által megszerzett lakástulajdon értéke a 20 millió forintot nem éri el, az õt megilletõ örökrészben található egyéb vagyontárgyak tekintetében is alkalmazható a 20 millió forintból fennmaradó összegig az illetékmentesség. Ezzel egyidejûleg illetékmentessé válik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes bármely állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír megszerzése. Az állampapírban megtestesülõ örökrészt tehát annak
értékétõl függetlenül figyelmen kívül kell hagyni az illeték megállapítása
során. Az új illetéktörvény 16. §-ának (1) bekezdésébe épülõ mindkét mentességet valamennyi olyan folyamatban levõ ügyben alkalmazni kell, melyet
a törvény kihirdetéséig 2008. december 9-éig az állami adóhatóság jogerõsen még nem bírált el, azaz amelyben az adóhatóság által kibocsátott jogerõs
fizetési meghagyás még nincs.
- Balmazújváros Város Önkormányzatának 30/2008. (XII. 17.) B.újv. Ör. sz.
rendelete a köztemetõrõl és a temetkezések rendjérõl szóló 19/2000. (VI.
22.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról:
Sírhelyek díja:
1/a Felnõtt egyes sírhely:
4.000 Ft
1/b Felnõtt egyes sírhely rátemetéssel:
6.200 Ft
2/a Kettõs sírhely (2 személy egymás mellé temetése esetén): 18.600 Ft
2/b Kettõs sírhely (4 személyes-rátemetéssel):
12.400 Ft
3. Sírbolt:
136.400 Ft
4. Gyermeksírhely (ingyenes)
Urnahelyek díja:
1. Urnafülke falban:
10.600 Ft
2. Urnasírhely:
12.800 Ft
3. Urna sírbolt.
32.800 Ft
Az egyszemélyes és kettõs sírhelyek területének díja, a sírtáblák közötti utak,
sétányok mentén lévõ szegélysoroknál 30 %-kal magasabb összegben váltható meg.Amegállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
- A helyi rendelet 3. sz. mellékletében a temetõi létesítmények, illetve az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak:
1. Hûtés
2.800 Ft /nap/fõ
2/a Sírhelynyitás, normál (sírásás, sírnyitás)
12.866 Ft
2/b Visszahantolás
7.880 Ft
3/a Sírhelynyitás mélyített
15.750 Ft
3/b Visszahantolás
9.670 Ft
4/a Sírhelynyitás gyermek
4.980 Ft
4/b Visszahantolás
3.050 Ft
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5/a Urnasírhely nyitás
2.450 Ft
5/b Visszahantolás
1.480 Ft
A ravatalozó, mint temetõ létesítmény igénybevétel díja: hétköznapokon
60.000 Ft, hétvégén és ünnepnapokon 100.000 Ft, melyet a köztemetõben temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató fizet meg a köztemetõi létesítmény üzemeltetõjének a létesítmény használatáért. A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A rendelet 2009. január 1-én lépett
hatályba.
- Az APEH Észak-alföldi Regionális igazgatósága állandó irodát nyitott a
Polgármesteri Hivatalban. Az ügyfélfogadás rendje: hétfõ 8 -18 óra, kedd
szünnap, szerda-péntek 8 -12 óra. Telefonszám: 52/ 240 - 440
- Egyszerûsített adóbevallásra nyílik lehetõség már a 2008. évi adókötelezettség teljesítésénél is. Érdeklõdjön azAPEH irodában.
- A lakosságot érintõ környezetterhelési vízdíjat (6,50 Ft/m3 + Áfa összegben) a 2009. évben is átvállalja az Önkormányzat, melyet a Vízmû Zrt. részére a vízterhelési díj APEH felé történõ tényleges elszámolása alapján
egyenlít ki.
- A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. január 1-tõl az alábbi díjtételeket állapította meg:
120 literes gyûjtõ edényzet heti ürítésének havi díja: 1.137 Ft +Áfa
1.100 literes gyûjtõ edényzet heti ürítésének havi díja: 9. 433 Ft +Áfa
5.000 literes gyûjtõ konténer ürítése alkalmanként: 13.100 Ft +Áfa

Volt egyszer egy kerek erdo…
Ha valaki Tiszacsege felõl érkezik városunkba, a temetõvel szembeni erdõsávra pillantva szomorú látványban lehet része. A levelüket télire lehullajtott fák között méteres tuskók
meredeznek az ég felé. Mi történt?
Hova lettek a fák? S miért vannak derékba törve? Az erdõbe bemenve
(már ami maradt belõle) mindenre választ kaphatunk. Az EMBER garázdálkodott! Nem kell különösebb
nyomolvasói tudomány ahhoz, hogy
egyértelmûen megállapíthassuk, a
törzseket elfûrészelték. A fát elvitték,
a csonkokat otthagyták. Hasonló a
helyzet más városszéli erdõben is.
A Kiskálló utca melletti és a Magdolnai erdõkrõl már majdnem csak
múlt idõben lehet beszélni. Volt,
nincs, mint a mesében: Egyszer volt,
hol nem volt, volt egyszer egy kerek
erdõ… S mindez miért? Azt hiszem,
mindannyian tudjuk a választ, le sem
kell írnom. Azt viszont már „elmesélem”- reménykedve abban, hogy e
sorok eljutnak a tettesekhez is -, hogy
mi vár arra, akit falopáson érnek.
Zöld KOBAK,
azaz Zöld Kommandó a Balmazújvárosi Kistérségért. Ez a hivatalos neve annak a
BAKCSÓ Egyesület által kezdeményezett programnak, amely
során egy asztal
köré ültek a civilek és a szakemberek. November
óta kéthetente rendszeresen megbeszélések folynak az önkormányzat, a
mezõõri szolgálat, a Hortobágyi
Nemzeti Park, a Természetvédelmi
Õrszolgálat és a BAKCSÓ képviselõi
között arról, hogyan lehet visszaszorítani a falopásokat, ki milyen intézkedéseket tehet, és hogyan valósuljon
meg az egymás közötti információcsere. A januári tanácskozáson

megállapodtak abban, hogy a falopással gyanúsítható személyek ellen
minden esetben függetlenül az eltulajdonított fa kereskedelmi értékétõl
hatósági eljárást indítanak. A civil segítõk, mezõõrök, polgárõrök járõrözésük során, ha szabálysértést tapasztalnak, a rendõrség mellett, a természetvédelmi õrszolgálatot is értesíthetik. A szolgálat tagja ugyanis
szintén intézkedésre jogosult személy, aki egyenruhával, igazolványnyal, jelvénnyel, maroklõfegyverrel
és más technika eszközökkel rendelkezik. A Nemzeti Park munkatársai
hangsúlyozták, hogy a Park területére
csak engedéllyel lehet bemenni,
onnan bármit elvinni, gyûjteni kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával
lehet. A természetkárosítókra akár
százezer forintos bírság is kiszabható! Az önkormányzat, tekintettel a
tartós hidegre, úgy döntött, hogy a
január végén esedékes tüzelõ-utalványok kiosztását elõbbre hozza, így a
szociálisan rászorulók már az év
második hetében megkapták a segít-

séget. Az utalványokkal való visszaélések csökkentése érdekében szúrópróbaszerû ellenõrzések történtek.Az
igénylõknek a beszerzett tûzifát, vagy
a névre szóló utalványt kellett megmutatni. A mesékben végül a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig megkapja méltó büntetését. És a valóságban?
Vargáné Dobi Zsuzsa
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2007-2008 nyertes pályázatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A pályázati kiírás kódszáma
LEKI
ÖTM
IRM
ÉAOP-2007-4.1.1/2F
ÉAOP-2007-5.1.2/C
LEKI
TEUT 2
ÉAOP-3.1.4/B
Roma koordinátor
Illegális hulladéklerakók felszámolása
ÖTM
SPO-SIF-2008
SPO-TKL-2008
SPO-TKL-2008
SPO-TKL-2008
IRM
AROP-1.A.2
ÉAOP-4.1.5.
SPO-KSZE-2008-Rendezvény
SPO-KSZE-2008-Szenior
SPO-KTP-2008
206/2008 Korm. Rend.

23. SZMM.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

FVM.
OKM
OKM
OKM
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Közkincs kerekasztal
Közkincs kerekasztal
AROP-1.1.5/C
ÖTM.
TK-II-29
TK-IV-11
ÉAOP-2007-2.1.1/A
SZMM.
Méliusz Könyvtár
ÉAOP-4.1.5.
ÖSSZESEN:

A pályázat címe
Mûfüves sportpálya építése
VIII. Kastélykerti esték
Térfigyelõ rendszer kialakítása, oktató filmek
A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakképzõ megújulása (épület, eszközfejlesztés)
Balmazújváros folyékony hulladéklerakójának rekultivációja
Veres Péter Mûvelõdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái
Nap utca útburkolatának felújítása
Közlekedés fejlesztése, autóbusz megállók építése, felújítása
3 fõ foglalkoztatása
Illegális hulladéklerakók felszámolása
IX. Kastélykerti Esték
Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése
Tárt kapus létesítmények: sportversenyek középiskola
Tárt kapus létesítmények: sportversenyek sportpálya
Tárt kapus létesítmények: sportversenyek kistérségi általános iskola
Településszépítõ akciók: Veres Péter emlékpark
Polgármesteri hivatal tárgyi feltételeinek javítása, oktatás
Akadálymentesítés Dózsa Gy. u. Ált. Isk.: lift, parkoló, burkolatcsere
Sport programok szervezése
Sportprogramok idõs korúak számára
Tábor
A Nyitnikék óvoda és a Központi és Petõfi Sándor Általános Iskola
Hortobágyi tagintézményének infrastruktúra fejlesztésére
Három éves szociális felzárkoztató program: Idõsek otthonának bõvítése,
buszbeszerzés, Életház kialakítása Veres P. u. 8. stb.
Helyi Vidékfejlesztési Iroda mûködtetése
Szakmai informatikai fejlesztés
Teljesítmény motíváció
Esélyegyenlõség, integrációs
Támogató szolgálat mûködtetése
Közösségi ellátás mûködtetése
Kistérségek reneszánsza
Közkincs kerekasztal továbbmûködtetése
Kistérség fejlesztési és együttmûködési kapacitásának megerõsítése
Az önhibáján kívüli hátrányos helyzetû települések támogatása
Veres Péter Emlékház kiállítás megújítás
Rendhagyó irodalomórák
Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdõ komplex fejlesztése
Téli közmunka program
Nyári program
Vesz: Akadálymentesítés

Változott a szociális ellátások rendszere,
átalakult a szociális segély
Az elmúlt év végén döntött az Országgyûlés többek között - a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény módosításáról.
A törvénymódosítás legnagyobb volumenû és az
állampolgárok széles körének az érdeklõdését
kiváltó tétele, a szociális segélyezés rendszerének
a megváltoztatása.
A törvényi kereteket a fentebb hivatkozott és
január 1-tõl alkalmazandó törvénymódosítás
szabja meg. Ennek szeretném a rövid lényegét
ismertetni a teljesség igénye nélkül.
A szociális segély tartalmában alapvetõen
megváltozott, és mint fogalom sem azt jelenti
amivel korábban azonosítottuk. Az ellátási forma
gyûjtõmegnevezése az aktív korúak ellátása. Ezen
belül több ellátási forma létezik, melybõl a két fõ
ág a szociális segély és a rendelkezésre állási támogatás. Az alapelv az, hogy az önkormányzatok

lehetõségeikhez képest minél több munkaképes
embert foglalkoztassanak a közfeladataik ellátására.Az egyik hangsúly a munkaképes kifejezésen
van. Szociális segélyre a jelenlegi formában lényegesen kevesebben lesznek jogosultak, viszont
a munkaképes polgároknak rendelkezésre állási
támogatást kell megállapítani. Ez azt jelenti, hogy
a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak részére az önkormányzat közmunkát ajánl fel, és ha
ezt a kötelezett nem vállalja, vagy nem megfelelõen teljesíti, akkor semmilyen ellátást nem kaphat.
Balmazújvároson 2008 végén 630 aktív korú
kapott szociális segélyt. Ez év januárjától - a
felülvizsgálatok jelenleg is folynak -, mintegy 550
fõ részére lehet és kell a rendelkezésre állási támogatást megállapítani. A fõ feladat az õ esetükben
az, hogy számunkra 6 vagy 8 órás foglalkoztatásban közmunkát tudjunk biztosítani. Az Önkormányzatokról szóló törvény szabja meg azt, hogy
milyen feladatokat lehet közcélú foglalkoztatásban ellátni. Nem csak azért fontos a foglalkozta-

Megítélt támogatás
69 307 000 Ft
2 500 000 Ft
2 300 000 Ft
305 976 637 Ft
52 484 000 Ft
70 899 000 Ft
23 000 000 Ft
37 094 827 Ft
4 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 133 000 Ft
2 200 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
4 693 828 Ft
19 321 104 Ft
25 000 000 Ft
1 200 000 Ft
600 000 Ft
900 000 Ft
30 000 000 Ft
360 000 000 Ft
6 700 000 Ft
2 821 600 Ft
3 650 000 Ft
16 175 000 Ft
9 300 000 Ft
8 000 000 Ft
6 000 000 Ft
800 000 Ft
9 296 000 Ft
66 179 000 Ft
1 500 000 Ft
600 000 Ft
437 799 561 Ft
26 040 000 Ft
900 000 Ft
18 000 000 Ft
1 636 870 557 Ft

tás, mert elvégzett munkáért kapják a juttatásaikat, hanem azért is, mivel az állam az így közcélúként foglalkoztatott személyek juttatásainak jelentõs részét finanszírozza. Sõt az is igen fontos,
hogy itt helyben, erre a célra kevesebb összeget
kell fordítani, mint, ha nem lennének foglalkoztatva.
Úgy gondolom ez a rendszer jobb, mint a korábbi,
de ehhez kell azon ígéret betartása, miszerint a
rendszer felülrõl nyitott. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzatokon múlik hány embert tudnak persze ésszerû munkára - közcélúként foglalkoztatni, mert az állam az anyagi támogatását ezen
foglalkoztatottaknak korlátlanul biztosítja.
Bízunk benne, hogy az állam az ígéreteket
betartja, az önkormányzatunk pedig a rendelkezésre állási támogatásért munkát tud biztosítani.
A legfontosabb pedig, hogy az emberek hasznosnak érezhetik majd újra magukat, hisz a pénzükért,
fizetésükért meg fognak dolgozni!
Csiha Gábor - osztályvezetõ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Balmazújváros Város Önkormányzata a
2009. évre pályázatot hirdet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyû
egyesületeknek, alapítványoknak, sportszervezeteknek a város lakosságát érintõ programok lebonyolításához nyújtandó támogatások - illetve mûködési költségeik - biztosítása.
Pályázhatnak:
- balmazújvárosi székhellyel és mûködési területtel nyilvántartott szervezetek,
- akiknek nincs köztartozása, és a helyi önkormányzat 2008. évi támogatásból eredõ elszámolási kötelezettségének eleget tett,
- kulturális, sport, illetve más témában tervezett rendezvények szervezésére Balmazújváros területén: helyi, megyei, régiós, országos hatáskörrel.
- az adott szervezet mûködését elõsegítõ eszközbeszerzésre, illetve a mûködésbõl adódó
egyéb költségekre, beruházásokra.
Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem
közmûvelõdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzõdése nincs.

A támogatási igény az alábbi módon
nyújtható be:
- a pályázati ûrlap kitöltésével
- a pályázati díj (2.000 Ft) befizetését igazoló
szelvény másolatának csatolásával
- a pályázati cél és részletes költségvetés csatolásával
- alapító okirat hitelesített másolatával.

BÛNÜGYI HÍREK

T.J. bejelentést tett a rendõrségre, mely szerint
Sz.I. 3-4 alkalommal arcon ütötte, mert T. J.
nem hajlandó a közel 1.500.000 Ft-os tartozását
megadni.

A Balmazújvárosi Rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt hetekben ismételten megjelentek olyan elkövetõk, akik elsõsorban az idõs, egyedül élõ személyek hiszékenységét kihasználva követnek el bûncselekményeket. Hasonló bûncselekmények
már korábban is történtek városunkban, ezért
ezek megelõzése, az elkövetõk kilétének megállapítása, az eltulajdonított értékek felkutatása
érdekében kérjük a lakosság segítségét! Néhány hasznos tanács a besurranásos lopások
megelõzésére :
- Mindig tartsák zárva az utcai kaput, és a lakásajtót is !
- Idegent ne engedjenek be a lakásba, családi
ház esetén még az udvarra sem !
- Ha idegen, gyanús személyek jelennek meg
lakókörnyezetükben, és nagyobb címletû
bankjegyet szeretnének felváltatni, semmiképpen ne engedjék be õket lakásukba. Ilyen
esetben, kérjük Önöket, hogy értesítsék a
rendõrséget a (52/370-013, 107, 112) telefonszámon, illetve az idegen gyanús személyeket, jármûveket próbálják meg minél jobban megfigyelni, hogy azokról a késõbbiekben minél pontosabb leírást tudjanak adni.
Abban az esetben is kérjük a rendõrség azonnali értesítését, ha Önöket nem károsították
meg, mivel ezeknek a személyeknek a rendõri
igazoltatásával megelõzhetõ mások megtévesztése. A bejelentõk személyét a rendõrség
bizalmasan kezeli.
Figyeljünk közösen értékeinkre!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Rendõrkapitányságunkon az elmúlt hetekben több
esetben is büntetõeljárás indult önbíráskodás
bûntettének elkövetése miatt.
V.Cs. balmazújvárosi lakos szóváltásba
keveredett B.F. balmazújvárosi lakossal, mely
során B.F. követelte, hogy V.Cs. adja meg a
részére a korábban kölcsönadott 100.000 Ftot. B.F. abból a célból, hogy ezen követelésének érvényt szerezzen, 3-4 alkalommal tenyérrel arcon ütötte V.Cs.-t.

Beadási határidõ:
2009. február 16. (hétfõ) 12óra
Elbírálás:

2009. február 27. (péntek)

Szerzõdéskötés: 2009. március 13. (péntek)
Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött
szerzõdés alapján kerül sor.
Elszámolás: 2010. január 15-ig, illetve a
megkötött szerzõdés alapján a rendezvényt
követõen.
Pályázati ûrlap kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal portáján, illetve letölthetõ a
www.balmazujvaros.hu honlapról.
Apályázat keretösszege:

2.000.000 Ft

Btk. 273.§(1). Aki abból a célból, hogy jogos,
vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt
szerezzen, mást erõszakkal, vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltûrjön, bûntettet követ el, és egy
évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy
amennyiben ilyen cselekményt követ el, önbíráskodás miatt elõállításra kerül a Rendõrkapitányságra, és felelnie kell a tettéért!
A követelés érvényesítésének a törvényes útja, az adós írásos felszólítása, valamint a Bíróság elõtti per indítása.

“Betörés egy helyi általános iskolába”
Balmazújváros egyik helyi általános iskolájában betörés módszerével nagyobb értékben
számítástechnikai és egyéb mûszaki cikkeket
tulajdonítottak el 2009. január 1. napján ismeretlen személyek. A Balmazújvárosi Rendõrkapitányság körzeti megbízottjának információja alapján két nap múlva a Bûnügyi Osztály
nyomozói azonosították a bûncselekmény
elkövetésével gyanúsítható két helyi, bûntetett elõéletû férfit, akik közül az egyik 16 éves
fiatalkorú személy. Házkutatások során 4 db
számítógép, 2 db számítógép monitor, 1 db
DVD-VIDEO combo került lefoglalásra a két
elkövetõtõl, valamint egy olyan balmazújvárosi személytõl, akinek az egyik lopott mûszaki cikket eladták a betörés napján. A lopással
okozott kb. 250.000 Ft kár a lefoglalások által
megtérült, az általános iskolának átadtuk a
megkerült
számítástechnikai
eszközöket, a nyomozás folyamatban
van.

Balmazújváros Rendõrkapitányság - Hívható telefonszámok: 06 52/ 370-013, 107, 112

Balmazújváros
Kötvénykibocsátás

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013. év közötti idõszakban különösen nagy hangsúllyal jelenik meg a
terület és vidékfejlesztés. Ezen belül az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) hétéves idõszakában 285 milliárd forint fejlesztési forrás áll a települések, vállalkozások rendelkezésére. A legnagyobb részt az Európai Unió biztosítja a
Strukturális Alapokból, míg a fejlesztések 15%-át a hazai,
kormányzati forrásból hívhatnak le a pályázók.
A vállalkozások, önkormányzatok, no és a pályázatírók számára ÉAOP-ként megjelenõ felhívások, forráshoz, támogatáshoz jutások öt célterületen jelentenek lehetõséget:
- Regionális gazdaságfejlesztés
- Turisztikai célú fejlesztés
-Aközlekedési feltételek javítása
-Ahumán infrastruktúra fejlesztése
- Város- és térségfejlesztés.
A pályázati lehetõségek bõséges tárháza viszont elõírja,
hogy maga a pályázó is rendelkezzen önrésszel. Ezen a területen viszont már nem állnak jól sem a vállalkozók, sem az
önkormányzatok, ezért mindenki más technikával (kölcsön,
kötvény, banki garancia stb) próbálja a forrásokat biztosítani.
Balmazújváros esetében is, hasonlóan a régió, de kimondhatjuk az ország más nagyságrendû településeihez, amenynyiben saját forrás hiányában nem tud a pályázatokon részt
venni, olyan lehetõségektõl esik, esne el, amely behozhatatlan hátrányt jelentene. Az Önkormányzatok finanszírozása
még a meglévõ intézményeink állagmegóvását sem biztosítja, nemhogy beruházásokat valósítsunk meg. Ezért döntött úgy a képviselõ-testület 2008-ban, hogy a pályázatokkal
megvalósítható fejlesztések (intézmények fejlesztése,
strand, egészségügyi beruházások, városközpont stb) önrészének biztosítására kötvényt bocsát ki.
Kérdezhetnék sokan, milyen elõnyökkel jár a kötvénykibocsátás?
Elõször is rugalmas, azaz a pénz szabad felhasználású. Így
lehetõsége van az Önkormányzatnak arra, hogy a fel nem
használt forrásokat befektesse, a kötvényeket betétbe,
állampapírokba helyezze, ezzel is kamatbevételhez jusson.
Másodszor a kötvény konstrukció kamata alacsonyabb,
mint a folyószámlahitel, vagy akár a felhalmozási célú hitelek kamata.
Harmadszor, a kötvénykibocsátás teljes feltételrendszere
személyre szabott tárgyalási lehetõséget biztosít, tehát az
Önkormányzat maga dönti el, hogy milyen törlesztési
feltételekkel, futamidõvel, kamatfelárral kívánja megvalósítani elképzeléseit. Sõt! A képviselõ-testület azt is meghatározhatja, hogy mûködésre, vagy csak fejlesztésre kívánja
felhasználni a kötvényeit. Városunk esetében ezt csak fejlesztésekre, beruházásokra használhatják a honatyák!
Természetesen ez a pénzügyi mûvelet, a kötvénykibocsátás
is hordoz magában kockázati tényezõket, ezért is fontos,
hogy a bevételek felhasználása, illetve önerõként történõ
lehívása átgondolt legyen. Szerencsére még a pénzügyi
válság kirobbanása elõtt sikerült a kötvénykibocsátás és
jegyzés, így reméljük sikerül minél több kamatbevételhez
jutnia városunknak.
A várost vezetni, a pénzügyeket kezelni hasonló lehet, mint
nekünk megtervezni a jövõnket, s beosztani a havi keresetünket. Magánemberként talán irtózatos kimondani a számokat: 1,5 Milliárd, és elképzelni, hogy 20 évig törleszt a
város. De az is bizonyos, hogy a most induló beruházások
egyikét sem tudná a képviselõ-testület megvalósítani saját
erejébõl. Ezért kell, hogy nekik is legyenek nagy terveik,
megvalósítandó beruházásaik. Olyan ez, mint sokunk álma:
házat, kocsit törlesztünk, mert mire összegyûjtenénk a rávalót, már megint elszaladtak az árak, s mi mindig csak lemaradunk. Egy kis spórolással, takarékos gazdálkodással viszont megvalósítottuk vágyainkat, javítottunk komfortérzetünkön, s gyermekünket szebb körülmények között nevelhetjük ez idõ alatt is.
Természetesen a „szegényebbje” alig várja, hogy leteljen az
a 20-25 év!
Takács Erika
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Interjú
Végh Attilával
Január közepe táján valamennyi oktatási intézményben nagy a
hajtás, itt a félévi értékelés idõpontja. Számvetés, számadás,
esélylatolgatás, tervek…
Egy-egy ilyen idõszak bizony sok elfoglaltságot jelent az ott
dolgozók számára, álljanak a katedra bármely oldalán. Egy
ilyen héten kerestem fel a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ igazgatóját, VéghAttilát.
A vele készített interjúnak több apropója is van. Kíváncsiak vagyunk arra,
hogy a fent említett tervek hogyan jelennek meg intézményi szinten. Mint
kistérségi központban mûködõ középfokú oktatási intézmény, az iskola
közvetlenül több mint 700 diákkal, közvetve pedig az õ szüleikkel,
családjukkal is kapcsolatban áll, de nem biztos, hogy mindenki értesül az
iskolában jelenleg folyó szakmai munkáról. Szeretnénk megosztani az
olvasókkal a jövõre vonatkozó elképzeléseket is, hogy többek között a
bennünket választó nyolcadik osztályosok is képet kapjanak majdani
középiskolájukról. Az irodai íróasztalon próbáltam helyet találni jegyzetfüzetemnek, nem volt egyszerû. Rengeteg irat, aláírásra váró dokumentumok, mappák sorakoztak. Egy ekkora intézmény mûködéséhez
szükséges teendõk sora végeláthatatlannak tûnik. Beszélgetésünk alatt
mindez bizonyságot is nyer…
Az elmúlt évekhez képest a 2009/2010-es tanévben milyen változásokkal
találhatják szemben magukat a 9. évfolyamos diákok?
A végzõs általános iskolások február 20-ig adhatják le jelentkezéseiket, a
felvételi tájékoztatóból már értesülhettek az induló képzéstípusokról, szakmacsoportokról. Többeknek feltûnhetett, hogy az immár öt éve elindított
nyelvi elõkészítõ évfolyam nem szerepel a választható osztályok között.
Több szempont is közrejátszik ebben a döntésben, megítélésünk szerint ez a
fajta képzéstípus nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, így kifutó
rendszerben 2013-ban érettségiznek az utolsó ilyen évfolyam diákjai.
Természetesen az idegen nyelvek a mai oktatási rendszerben nem véletlenül
kiemelt szerephez jutnak, így, igazodván az igényekhez, az intézményünk is
biztosítja az emelt szintû nyelvoktatást: a 2009/2010-es tanévben a
gimnáziumi osztályokban az általános, a humán és a reál mellett angol
irányultságú csoportban tanulhatnak a diákok. Ez az órarendjükben heti 6
angol órát jelent.Az elõzetesen végzett felmérések szerint ez a legtöbb végzõs
diák által tanult elsõ idegen nyelv, de a késõbbiekben természetesen
szeretnénk, ha 'németes' osztályt is indíthatnánk.
A felsõbb évfolyamokon számíthatunk-e változásokra?
Az iskola tanulói a jelenlegi rendszerben haladnak tovább, de az intézménybe újonnan belépõk számára a tantestülettel közösen jelenleg is
próbálunk lehetõségeinkhez mérten kidolgozni egy átláthatóbb, a diákok
érdekit jobban szolgáló, az órakeretekhez igazodó rendszert valamennyi
érettségit adó osztályban. Így a jövõben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a
kötelezõ érettségi tárgyakra (terveink szerint ez néhány esetben óraszámnövelést is jelent), és a nem kötelezõ, választható tanórai foglalkozások
(fakultációk) is más megközelítésben kerülnek felajánlásra, mely rendszer
alapjául a felsõoktatási felvételi tájékoztató és az ott meghirdetett képzési
területek és felvételi tantárgyak szolgálnak. A szakképzési rendszerünk is
változtatás elõtt áll, hiszen jelenleg is folynak tárgyalások, megbeszélésék
különbözõ vállalatokkal, cégekkel új szakmák képzésérõl. Mivel még a
kezdetek kezdetén vagyunk, ezért csak annyit érdemes közölni, hogy az új
szakmák a vendéglátás területérõl vannak. Ami pedig minden képzéstípust
érint, a szakképzést, a szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokat is beleértve az informatika tantárgy heti 2 órában történõ oktatása a 9. és 10. évfolyamon, egyenlõ esélyt biztosítva ezzel valamennyi diák számára.
Úgy hírlik, ezzel további terveik is vannak…
Valóban, vannak elképzelések. Diákjaink már több ízben bizonyítottak, ha
számítástechnikai ismeretekrõl volt szó; több évfolyam rendelkezik már
ECDL Start bizonyítvánnyal és jelenleg is vannak, akiknek már csak egy-két
modul hiányzik a teljes számítógép-kezelõi jogosítvány megszerzéséhez.
Ám egy-egy vizsgára való jelentkezés meglehetõsen körülményes, és a
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Az intézmény új logója 2009. január 1-tõl lépett életbe. Az
embléma az iskola történetére, a tradíció tiszteletére, az
„õsök” emlékeire épül. Hiszen 1954-tõl szakképzés, 1964-tõl
pedig gimnáziumi képzés folyik Balmazújvároson. A két iskola
1999-es egyesítésével jött létre a Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakképzõ. Az embléma alakja, a benne
lévõ toll, a színek az egykori gimnáziumi logóból származnak,
közepén a fogaskerék a szakképzést, a toll pedig a gimnáziumi
képzést szimbolizálja. A háttérben látható Balmazújváros
egyik jelképe, a Keleti-híd alakja, és az alatta hömpölygõ
magyar színekkel tarkított Keleti-fõcsatorna vize.

jelölteknek Debrecenbe kell utazniuk minden egyes vizsga alkalmával. Az
intézményünk tervei között szerepel az iskola ECDL vizsgaközponttá
akkreditálása. Ezáltal az iskola az itt tanulók, a város, sõt a kistérség
lakosságát is szolgálhatná, megfelelõ szakmai és technikai háttérrel itt,
helyben biztosítva a manapság nélkülözhetetlen digitális írástudás
elsajátítását, a bizonyítvány megszerzését.
Mindez már az új iskolaépületben?
Nos, ha minden jól megy, igen. Már mindenki izgatottan várja a munkálatokat. A fenntartó önkormányzat 305 millió Ft összegû pályázatot nyert
a középiskolának, melyet az intézmény felújítására és eszközbeszerzésre
fordíthat. Ez akkora beruházás, hogy kijelenthetjük, teljesen új arculatot kap
az iskola, a terveket látva szinte rá sem lehet majd ismerni. Külsõleg is
látványos lesz a változás, a szakképzõ és gimnázium épülete tetõt kap,
összekötve a két épületrészt, a tetõtér beépítésével nagyobb teret nyerünk,
több tanterem, konferenciaterem kialakítására van lehetõség, korszerûsítjük
a meglehetõsen elavult fûtés és szigetelõrendszert, megvalósulhat az
akadálymentesítés is. Modern iskolaépületbe járhatnak majd a diákok,
várhatóan már szeptembertõl, hiszen május közepétõl elkezdõdhetnek az
egész nyáron tartó munkálatok.
Milyen egyéb, nyertes pályázatról tud beszámolni jelen tanévre vonatkozóan?
Jelenleg az ún. Integrációs Pedagógiai Program kezdeti szakaszában
vagyunk, a projekt kivitelezésére 10 millió Ft-ot nyert az iskola. A program
az integrációs és fejlesztõ-, képesség kibontakoztató felkészítés megvalósítását tûzte ki célul, mely során a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók felzárkóztatására törekszünk. Ha már a képességkibontakoztatás
szóba került... A fenntartó önkormányzat egy 50 millió Ft értékû pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, mely összeget a kompetencia alapú oktatás bevezetésére fordíthat a középiskola. A minden évben
elvégzett országos kompetenciamérés eredménye folyamatos visszajelzés
az iskola számára diákjaink matematikai és szövegértési kompetenciájának
szintjérõl. A projekt idõtartama 20 hónap, ez alatt a kollégák több továbbképzésen vesznek részt, módszertanilag is felkészülve a régi-új
feladatokra, külön csoport alakult a feladatok koordinálására. A programmal
lehetõség nyílik arra, hogy az adott szintet el nem érõ tanulókat felzárkóztassuk és a kompetenciatesztek segítségével idõben felismerhetjük a
tehetségeket is, hiszen a tehetséggondozás a pedagógiai programunkban is
nagy szerephez jut. A pályázattal az intézmény vállalta azt is, hogy a projekt
eredményeit felhasználva a programot 5 évig fenntartja az iskolában.
A fent említett tervek megvalósítása elég nagy kihívás elé állítja az iskolát, az
itt dolgozókat. Képes-e az intézmény mindezen vállalt feladatokat teljesíteni?
Azt hiszem, mi mindent megteszünk ezért. Ám egy oktatási intézmény
kapcsolatrendszere szerteágazó. A munkatársak, diákok, az önkormányzat,
a város lakossága - mind a magánszemélyek, mind a vállalatok, cégek,
egyéni vállalkozók - kiveszik a részüket a munkából és az eredményekbõl
egyaránt. Mindezen célok csak akkor vihetõk sikerre, ha valamennyi
résztvevõ egyaránt partner ebben, ha valamennyien a közös cél érdekében
cselekszünk. Éppen ezért a továbbiakban még nagyobb hangsúlyt fektetünk
a kommunikációra, az együttmûködés kialakítására és fenntartására.
… Gondterhelt, de bizakodó mosoly kíséri az elhangzottakat. Csörög a
telefon, a titkárságról közben újabb paksaméták gyûlnek. Nem is zavarok.
Mindenki végezze tovább a saját dolgát …

Tarcsai Ilona
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Balmazújváros

Köszönetnyilvánítás
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ
dolgozói, diáksága köszönetét fejezi ki azon vállalatoknak,
vállalkozóknak, akik az elmúlt évben szakképzési
hozzájárulásukkal támogatták az intézményt.

Pályaválasztási napok
2009-et írunk. Ha néhány évtizedet visszaröpülnénk az idõben és egy nyolcadikos diáknak
feltennénk a jól ismert kérdést: „Mi leszel, ha nagy leszel?”, nos, hosszasan gondolkozna a
válaszon. A mai tizennégy évesek helyzete ennél sokkal nehezebbnek tûnik. Napjainkban egy
ilyen döntés még átgondoltabb mérlegelést igényel. Mert nem mindegy. Sem a szülõknek,
sem a gyerekeknek. És a középiskoláknak sem. A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakképzõ is tudja ezt, éppen ezért ebben a tanévben is megpróbált
segítséget nyújtani a választáshoz. Többesztendõs hagyomány, hogy ha november, akkor
pályaválasztási napok. Az intézmény, a megyében talán egyedülálló módon, egy teljes héten
keresztül várta a kistérség végzõs általános iskolásait, szüleiket és tanáraikat, lehetõséget
kínálva arra, hogy betekintést nyerjenek a középiskola színes életébe. Szó szerint színes,
hiszen a programok sorát a mûvészetek napja nyitotta 2008. november 17-én. Szeifert Imre
festõmûvész, valamint az iskola mûvésztanára, Rácz József grafikus és tanítványai alkotásai
szinte életre keltették a középiskola galériájának falait. A tárlat ünnepélyes megnyitóján az
intézmény kórusa adott színvonalas mûsort. Kedden és szerdán a diákok egy másfajta
pályaválasztás elé „kényszerültek”. Dönthettek arról, hogy a futball -, röplabda vagy a
kézilabdapálya a szimpatikusabb számukra. Sípszótól, labdapattogástól, hangos edzõi
utasításoktól harsogtak a tornatermek, a falakon, és a karokon, lábakon szaporodtak az
ütésnyomok. A sportnapok érdekessége, hogy az általános iskolák csapatai nemcsak
egymással, hanem a középiskola gárdájával is megmérkõzhettek, igen szoros és izgalmas
meccsekkel örvendeztetve meg a nézõket. Így aztán a gyerekek ismerkedhettek egyrészt a
'nagyokkal', másrészt a saját korosztályuk képviselõivel is, akiket jövõre talán az
osztálytársaikként is köszönthetnek majd. A délutáni programok a vendégek számára
bizonyítják azt is, hogy a majdani iskolaváltás nem jelenti azt, hogy fel kell hagyniuk eddigi
tevékenységeikkel. Az általános iskolában kedvelt tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök
egy része - pl. énekkar, rajzszakkör, edzések, iskolaújság, iskolarádió, - a középiskolában is
helyet kap, hiszen az intézmény pedagógiai programjában kiemelt hangsúlyt fektetnek a
tehetséggondozásra.
A hét folyamán a legnagyobb érdeklõdés természetesen a tanórák iránt mutatkozott. A
tantermekben, folyosókon két napra szinte megduplázódott a diákok létszáma. Kíváncsiak.
Nem véletlenül, hiszen a 2009/2010-es tanévben a gimnáziumi képzésben humán, reál illetve
nyelvi osztályok indulnak, a szakközépiskolai osztályokban két, a szakképzõben pedig négy
szakmacsoport közül választhatnak az ide jelentkezõk. A változatos bemutató órákon (szám
szerint mintegy negyven óra) valamennyi képzéstípus és tantárgy képviseltette magát.
Hazatérve ki-ki mesélhetett mikroszkópokról, multimédiás órákról, mérõeszközökrõl, nyelvi
feladatokról, civilizációs ismeretekrõl, és még sorolhatnánk. A legtöbb óra interaktív jelleget
öltött - a nyolcadikosokat is bevonták az órai tevékenységbe. A látogatottság aránya, az órák
száma és a kapott visszajelzések az itt tanító pedagógusok szakmai, módszertani
felkészültségérõl árulkodnak. Természetesen az általános iskolások is bizonyíthatták, hogy
milyen ismeretekkel vannak felvértezve. A hét záróeseménye minden évben a
„Kapunyitogató” elnevezésû vetélkedõ, ahol az iskolák csapatai - idén 9-en - mérték össze
tudásukat.
A teljesítendõ feladatok számos mûveltségi területre kiterjedtek, a lexikális tudást kicsit
másképpen, játékosan megközelítve próbálták mérni. Ennek megfelelõen a megoldásokhoz
szükség volt a számítástechnikában, az idegen nyelvekben való jártasságra, de kaptak
táviratot különféle irodalmi hõsöktõl is, népdalok sorait idézték, vagy éppen a város
intézményeit kellett felismerniük a kapuik részletei alapján. A komoly témák után a
legizgalmasabb feladat mégis a csapatok által hajtogatott, egy-egy EU-s tagállamra jellemzõ
motívummal díszített papírrepülõk reptetése volt. Gyermeki, de verseny. Hiszen mindnyájan
arra voltak kíváncsiak, hogy kié milyen messze jut, mennyire ível a pályája, hol ér célt és
mindezt hogyan értékelik.
Kedves nyolcadikosok! A leghosszabb út is az elsõ lépéssel kezdõdik. Azt szeretnénk, hogy
elsõ, önálló döntésetek eredményeképpen sikeres, fölfelé ívelõ pályát fussatok be, és
mindnyájan elérjétek a céljaitokat. Mindezek megvalósításához a balmazújvárosi Veres Péter
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ kapui nyitva állnak elõttetek.
Tarcsai Ilona

ACEX Acéltermékgyártó Kft., Balmaz-Agro Kft.,
Balmazpharm Kft.,
Balmaz-Sütöde Kft., Balmaz-Táp Kft.,
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet,
Elamen Zrt., FERROSZOL Kft., HEXA-AGRO Kft.,
HEXA-METAL Kft., KI-THERM Épületgépészeti Kft.,
„Kossuth” Mezõgazdasági Szövetkezet,
K&H Bank Zrt. Balmazújvárosi Fiókja,
Lukács Kft., Magyar Posta Zrt.,
Magyar Hipermarket Kft.,
MOTEC Kft., Nagy Nád '97 Nádforgalmazó Kft.,
Nagyhegyesi Állattenyésztõ Kft., ORGANO-PET Kft.,
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Balmazújvárosi Fiókja
Pusztadrog Kft., SZA-KO Kft., Szekeres Trans-Ker Kft.,
Szenczi Ilona, Szendi Vasudvar Kft.,
Szipress Kft., TER-CENT Kft.,Unitrade '94 Kft.,
ZEA 93 Kft.
Külön köszönetünket fejezzük ki Hermann Juliannának,
Lukács Istvánnak és
Szabó Miklósnak, hogy biztosították az Énekkar
formaruha megteremtésének lehetõségét.

Eredmények
a középiskolából
A Miskolci Egyetem Marketing Intézete által
szervezett, „Ismertesd meg városod!” pályázat
különdíjat nyert csapata: Csiha Alíz, Soróczki Dóra,
Hunyadi Ibolya és Takács Éva 11.c o. tanulók.
Felkészítõ tanár: Dobi Erzsébet tanárnõ.
A III. Veres Péter Megyei Vers- és Prózamondó
Verseny Középiskolai Kategória III. helyezettje:
Rózsa Bettina 12.a o. tanuló.
Felkészítõ tanár: Tóthné Babos Katalin tanárnõ.
A Mechwart András Gépipari és Informatikai
Középiskola által szervezett megyei kézilabda
Mechwart-kupán II. helyezett csapat: Angyalos
Imre, Hunyadi Attila, Szeifert Imre, Szarvas József,
Fülöp László, Fülöp Roland, Balogh Balázs,
Eszenyi István, Jónász Balázs, Szarvas Péter és
Rohács Zoltán. Edzõ: Nádasdi László tanár úr.
A Szép Ernõ Megyei Vers- és Prózamondó Verseny
IV. helyezettje: Földesi Lilla 9.a o. tanuló.
Felkészítõ tanár: Felhõsi Márta tanárnõ.

1%, AMIRÕL ÖN MOST RENDELKEZHET
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ
intézményében mûködõ BALMAZÚJVÁROSI KÖZÉPISKOLA TÁLENTUM ALAPÍTVÁNY kuratóriuma várja
azoknak a támogatását, akik adójuk 1%-át alapítványunk
támogatására kívánják felajánlani.
Alapítvány adószáma: 19126528 - 1 - 09
Kérjük, fogadjon bizalmába bennünket azzal, hogy adója
1%-át átutalja alapítványunknak!
Bizalmát megköszönve, támogatására számítva diákjaink és
kollegáink nevében:
A kuratórium tagja
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Adventi hangverseny
Szombat volt, mégis munkanap. Az iskolában délelõtt tanítás folyt, de a karácsonyi hangulat már tanáron, diákon is eluralkodott. Hosszú hét állt mögöttük, nyakukon lógtak a határidõs feladatok, dolgozatok és persze mindezek
mellett az ajándékok beszerzése. És azon a héten a diákok egy csoportja Nagy
Zoltán vezetésével valamennyi délutánt az intézményben töltött. Lázasan készültek, hiszen azt szerették volna, ha minden a lehetõ legjobban sikerül.
2008. december 20-án adott adventi hangversenyt a Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakképzõ vegyeskara. A koncertet minden évben
megrendezik, ám a tavalyi több szempontból más volt. Mintha az egész
rendezvényt egy nagy masnival átkötötték volna és kibontván azt minden
jelenlévõ ajándékban részesült. Az épületbe lépõ vendégeket feldíszített
iskola, kedves diákok köszöntötték, majd étellel-itallal megrakott terített
asztalok látványa fogadta õket, a meghitt félhomályt pedig mécsesek fénye
biztosította. Gondos kezek munkája, ismerõsök és idegenek ajándéka
tanúskodott az összefogás erejérõl. A végigdolgozott hónapok, hetek után
eljött ez a szombat este és a vendégek egy asztalhoz tudtak ülni azokkal,
akikkel együtt, vagy akik mellett ez idáig csak elrohantak.
Tudtak megállni és át tudták adni magukat a zenének. John Lennon szerint Isten azért teremtette a zenét, hogy az emberek szavak nélkül tudjanak imádkozni. Vajon milyen zenét szeret Isten? Vannak, akik gyártottak már elméleteket errõl, ám szerintem abban õk is egyetértenek velem, hogy mindenképpen azt, amelyik szívbõl jön. És bár a muzsikához ez alkalommal szöveg
is társult, azért elérte a szíveket a maga sokszínûségével. Hallhattunk népdalfeldolgozásokat, latin nyelvû diákköszöntõt, reneszánsz madrigált, többszólamú kórusmûveket, a diákok énekeltek franciául és angolul is, felcsendültek egyházi és világi dallamok, sõt, egy dél-afrikai spirituálé is szerepelt a
repertoárban. Minden egyes dallal közelebb kerülhettünk ahhoz a pilla-

Kalmárosok
a Mesevár
Óvodában
Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy a negyedikesek karácsonykor
ünnepi mûsorral és általuk készített ajándékokkal lepik meg az óvodásokat.
Osztályommal a Bólyai óvodába látogattunk el, ahol nagy-nagy szeretettel
vártak bennünket. Az ovisok a mûsor kapcsán bepillantást nyerhettek a
”Télapó házába”, ahol nagy volt a sürgés-forgás. Találkozhattak a manókkal,
a rénszarvasokkal, a Télapó ruháival és a varázslóval is. A hálás közönség
dalokkal és versekkel kapcsolódott be az ünnepi mûsorba. Bizonyára az
apróságok számára is olyan csodálatos élmény volt ez a délelõtt, mint
amilyen az iskolásoknak. Ezúton is szeretném megköszönni, a magam és
tanítványaim nevében a Mesevár óvoda dolgozóinak a szívélyes fogadtatást!
Zilah Éva Edit osztályfõnök

nathoz, amikor valami szólt odabent: hallom, értem, tudom. Ez is ajándék. Én
is része vagyok. És valóban, a jelenlévõk is bekapcsolódtak. Egy nagy közös
énekléssel elértük, hogy mindnyájunkat meghalljanak, mi is meghalljuk egymást, fõként pedig magunkat. „Mert minden ünnep annyit ér, amennyit megismerünk magunkból általa.” A kórus ezt a meglepetést szánta a karácsonyfa
alá, 'díszcsomagolásban'. Hiszen nemcsak lélekben, hanem külsõleg is ünneplõbe öltöztek új egyenruhában léphettek fel. Mindezért, és az est megszervezéséért köszönetünket fejezzük ki a segítségüket felajánló vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, az iskola dolgozóinak és diákjainak. És természetesen
az énekkarnak és karnagyuknak. További sikeres munkát kívánunk nekik!
Tarcsai Ilona

A Vöröskereszt
Karácsonya

„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra
abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”
Ezt a gondolatot egy 7 éves gyermek fogalmazta meg, de annál
nagyobb bölcsességet rejt. Azt gondoljuk, az ünnep a gyerekeknek
egyet jelent egy fa alatt tornyosuló ajándékhalommal. Törekszünk is
erre, bármilyen szûkös is az anyagi helyzetünk, december táján legalább a gyerekeknek bevásárolunk. Manapság ezt egyre kevesebben
tehetik meg. A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló-Balmazújvárosi
Területi Szervezetének szerteágazó tevékenységei között szerepel a
vonzáskörzetükben élõ hátrányos helyzetû családok segítése is. Épp
ezért 2008. december 19-én nagy dobozokkal megrakodva érkeztek a
mûvelõdési házba, ahol a programokban bõvelkedõ karácsonyi forgatag közepette õk is meglepetéssel készültek a gyerekeknek.
A meghívott, mintegy 70 családnak a délután folyamán a Szeredás
együttes muzsikált, kellõen jó hangulatot teremtve az ünnepléshez.
Majd eljött a jó öreg piros ruhás, szakállas Mikulás. A csöppségek hol
nevetve, hol megszeppenve közelítették meg, de még nagyobb kiváncsisággal leskelõdtek a pódium felé, ahol megannyi ajándék várta kis
gazdáját. A csomagok különféle finomságokat rejtettek: szaloncukrot
és bejglit a pocaknak, és hogy az egész családot bevonják, társasjáték
is lapult a táskák alján. A BAKI Egyesület közbenjárásával a CTF Kft.
több, fejlesztõ és kreatív játékot ajánlott fel erre a célra, így minden
család „kis megbízottja” újabb ajándékot vehetett át a Mikulástól,
ezzel bõvítve a karácsonyi csomagot. A Magyar Vöröskereszt helyi
képviselõinek az ünnepség megszervezésében a város több iskolája, a
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya, a BAKI Szenvedélybeteg
ellátását végzõ munkatársai, és a Mûvelõdési Ház dolgozói nyújtottak
segítséget. A szervezõk bíznak abban, hogy ezzel a kezdeményezéssel
egy mindenki által támogatott hosszútávú hagyományt indítanak
útjára és a 2009-es évben nem csak a segítõk, hanem a segítettek is még
nagyobb örömben részesülhetnek és mosolygósabb, szeretettelibb
ünnepek köszöntenek rájuk.
Tarcsai Ilona
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Emlékezés Lengyel Menyhértre

Menyus bácsi

Nagy örömmel mentem el a balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi
Könyvtár emlékestjére, amelyet névadója születésének évfordulóján
rendeztek 2009. január 12-én. A város alpolgármesterének szép méltató
szavai és a Bocskai István Általános Iskola diákjai által elõadott aranyos
jelenet Lengyel Menyhért Sancho Panza királysága c. színmûvébõl arra
inspiráltak, hogy én magam is visszaemlékezzem az íróval és családjával
kapcsolatos néhány személyes élményemre.
Személyes élményeim onnan származnak, hogy rokoni szálak fûznek
Lengyel Menyhért családjához. Hogy egészen pontos legyek: az író felesége, Lidi néni az én édesanyám elsõ unokatestvére volt. Lidi néni édesapja,
Gerõ Károly maga is színmûíró volt, az abban az idõben (a 19. század végén,
a 20. század elején) nagyon közkedvelt népszínmûvek egyik ismert és sikeres szerzõje. Nõvére, Gerõ Katalin egy budapesti leányárvaház igazgatónõje
volt, aki 1937-ben megjelent Életem c. könyvében önéletrajzi formában
megírta a család és az árvaház történetét. Harmadik testvérük, Gerõ Paula
volt az én anyai nagymamám. Ilyen családi elõzmények ismeretében nem
csodálkozhatunk azon, hogy Lidi néni író felesége lett.
Lengyel Menyhért és Gerõ Lídia házasságából két gyerek született: Tamás
és Anna. Tamás örökölte az írói vénát, õ maga is író lett. A II. világháborút
követõen Németországban, Stuttgartban telepedett le, írásai is ott jelentek
meg. Én magam egy kisregényét ismerem, amit 1969-ben, utolsó találkozásunk alkalmával feleségemnek és nekem dedikált; a címe: Pao-Pei és egy
hongkongi kislány történetét beszéli el nagyon kedvesen, élvezetes
stílusban. Õ sajnos 1977-ben, 59 éves korában elhunyt.
LengyelAnna hála Istennek ma is
él, korához képest jó egészségben.
A Lengyel-család a háború után az
Egyesült Államokból, ahol a háború alatt éltek, átköltözött Európába. Anna az USA római követségén dolgozott, ott ismerte meg késõbbi férjét, Manlio Rossi-Doria
neves közgazdász egyetemi tanárt.
Két gyermekük, Marco és Matteo
ma már családos emberek. Marco
tanár, Matteo jónevû képrestaurátor. Amikor a balmazújvárosi
városi könyvtár eldöntötte, hogy
felveszi nagyapjuk nevét, mindketten látogatást tettek a könyvtárban és néhány képpel, dokumentummal gazdagították a könyvtár
Lengyel Menyhértre vonatkozó
gyûjteményét.
Magán az avató ünnepségen sajnos nem lehettek jelen, arra az alkalomra csak édesanyjuk küldött
Lengyel Menyhért lányával, Annával 1963-ban
egy szép levelet a könyvtárnak, és
(A szerzõ felvétele)
engem kértek meg, hogy képviseljem a családot.
Lengyel Menyhértet a felesége Menyusnak szólította, a családban Menyus
bácsiként emlegettük. Én pici gyerek voltam, amikor a háború elõtt utoljára
Budapestre látogattak, errõl semmi emlékem nem maradt. Akkor már
hosszabb ideje külföldön éltek, röviddel a háború kitörése elõtt költöztek az
Egyesült Államokba. Édesanyám és Lidi néni egykorúak voltak, mindig is
nagyon szoros kapcsolatot tartottak, levelezés útján akkor is, amikor
Menyus bácsiék járták a nagyvilágot. A háború alatt persze megszakadt
velük minden érintkezés, de amint a világégésnek vége szakadt, ismét
sikerült megtalálni velük a kapcsolatot. Nagyon sokat köszönhettünk nekik,
mert az akkori rémséges idõkben élelmiszer- és ruhacsomagokkal segítettek
bennünket. Anna 1946-ban látogatott elõször Rómából Budapestre. Ma is
emlékszem akkori találkozásunkra (11 éves voltam) a budaörsi repülõtéren,
amely akkor az egyetlen használható polgári légikikötõ volt az országban.
Óriási dolog volt, amikor a háború után Magyarországon elõször vetítették
az 1942-ben forgatott Lenni vagy nem lenni címû náciellenes filmet, aminek
forgatókönyvét Menyus bácsi írta, és amit korábban persze itt nem
láthattunk. A szovjeteket kifigurázó, 1939-ben készült Ninocska címû híres
filmjét már csak 1990 után láthattuk a magyar televízióban. (Ezt a filmet
1943-ban Oscar-díjra is jelölték.)
Menyus bácsit tulajdonképpen személyesen akkor ismertem meg, amikor
az 1960-as években néhányszor Budapestre látogattak. Egy ilyen alkalom-
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mal láthatta elõször Budapesten, az Állami Operaház elõadásában az õ
pantomim-forgatókönyve alapján készült, Bartók Béla által megzenésített,
világhírûvé lett Csodálatos mandarin elõadását is. Õ mindig is nagyon
kereste a kapcsolatot Magyarországgal és a magyar írókkal, hiszen magyar
írónak tartotta magát akkor is, amikor külföldön élt és dolgozott. Amikor itt
volt, sok emberrel találkozott, írókkal, irodalmárokkal, színházi emberekkel, mert nagyon remélte, hogy darabjait elõadja majd valamelyik magyar színház. Sajnos csak nagyon kevés darabját mutatták be itt a háború
után, pedig van olyan, ami ma is aktuális lenne.
1963-ban voltunk elõször náluk a feleségemmel, akkor Nápolyban éltek.
Ez volt elsõ nyugat-európai utunk, amire az õ meghívásuk alapján nyílt
lehetõségünk. Sokat beszélgettünk, Menyus bácsi elmondta, min dolgozik,
nagyon érdeklõdött a magyarországi viszonyokról, látható volt, mennyire
érdekli, mi történik itthon. Gyönyörû napokat töltöttünk együtt, sokfelé
elvittek bennünket. Egy kedves fénykép õrzi annak az emlékét, amikor a
Vezúvra Menyus bácsi is velünk jött.
1964-ben abban a szerencsében részesültem, hogy elnyertem egy egyhónapos ösztöndíjat egy olaszországi tanulmányútra. Akkor a Budapesti Mûszaki Egyetemen dolgoztam mint adjunktus, és lehetõséget kaptam, hogy
látogatást tegyek az egyik észak-olaszországi mûszaki fõiskolán, amely
ugyanazon a szakterületen mûködött, mint amivel a mi tanszékünk foglalkozott. Hivatalosan elõször Rómába kellett mennem, hogy az ottani minisztériumban jelentkezzem, és mivel akkor Lengyelék már Rómában laktak,
persze náluk szálltam meg. Itt ismét alkalmam volt Menyus bácsival találkozni. Õ nemrég fejezte be a Lábán leányai címû színdarabját, amit nagy
élvezettel olvastam én is. Komoly, mély gondolatokkal teli darab. Ugyanakkor olvastam Kean és Aldridge címû darabját is, amely két nagyszerû színészrõl szólt. Nem tudok róla, hogy ezt a két darabot valaha is bemutatták
volna valahol.
Menyus bácsit állandóan
foglalkoztatta az a gondolat, hogy
haza kellene költöznie. Próbáltak
is erre hivatalos lépéseket tenni,
de a dolog nem volt egyszerû.
Végül mégis sikerült elintézniük
és 1974-ben megígérték neki,
hogy megkapja a magyar állampolgárságot és hazatelepülhet.
Boldogan élt a lehetõséggel: 94
éves volt ekkor és 1974 október
elején megérkeztek Budapestre.
Feleségét két évvel korábban
vesztette el.
Minthogy én voltam a Lengyel-család egyetlen Magyarországon élõ rokona, magától
értetõdött, hogy engem kértek
meg, viseljem a gondját. Pontosan elmondták, kikkel kell kapcsolatot tartanom itthon, a küLengyel Menyhért utolsó képe
lönbözõ hatóságoknál, a Mûve(1974. október 13.)
(A szerzõ felvétele)
lõdésügyi Minisztériumban, a
Szerzõi Jogvédõ Hivatalban, a
Kulturális Kapcsolatok Intézeténél, az Általános Értékforgalmi Banknál
stb., hogy beilleszkedése lehetõleg zökkenõmentes lehessen. Mindent
aprólékosan feljegyeztem és elhatároztam, hogy naplót vezetek, hogy majd
részletesen beszámolhassak a családnak Menyus bácsi mindennapjairól. (Ez
a napló ma is megvan.)
A Központi Állami Kórház Rehabilitációs Centrumában helyezték el, hogy
egészségileg felkészítsék a már igencsak idõs írót. Anna október 14-én
abban a tudatban utazott el, hogy édesapja jó kezekben van. Ezt követõen
szinte minden nap bementem Menyus bácsihoz, vittem neki ezt-azt, amire
szüksége volt, vagy amit kért. Fényképet is készítettem róla, amint a Film,
Színház, Muzsika c. hetilapnak azt a példányát olvassa, amelyben az õ
hazaérkezését méltatták. Október 18-án azonban azzal fogadtak, hogy
Menyus bácsi bizony nincs jól, tüdõgyulladást kapott. Az állapota napról
napra romlott és október 23-án délután sajnos már hiába mentem, hogy meglátogathassam…Anapló alig pár napot rögzíthetett.
1987-ben, 80 évvel azután, hogy Menyus bácsi A nagy fejedelem címmel
megírta elsõ színdarabját és ezzel megjelent az irodalmi életben, a Magyar
PEN Klub megemlékezett hajdani tagjáról és Vinkó József bemutatta a
Lengyel Menyhért naplója alapján összeállított Életem könyve c. munkáját,
amit a Gondolat Kiadó erre az alkalomra idõzítve jelentetett meg. Szép,
megható ünnepség volt, Anna is jelen volt. A könyv egy példányát Anna
ezekkel a szavakkal dedikálta feleségemnek, nekem és gyermekeinknek:
„Karcsi, Éva, Jutka, Péter Akik nélkül nagyon nehéz lett volna.”
Lázár Károly
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Egyszer volt hol nem volt …..volt egyszer egy mozi
Elnézést, rosszul fogalmaztam, a Filmszínház még mindig megvan, csupán filmvetítés nincs benne.
Az épület a mai napig hordozza magában a nosztalgiát, hisz évekkel ezelõtt is
ugyanez a hely fogadta az odaérkezõket, a mozilátogatókat. Akkor még központi
épületnek számított a ma Soós Imre Filmszínháznak nevezett épület.
A város lakói, fiatalok és idõsek, rendszeresen látogatták a valamikor jobb sorsra
érdemes épületet.
Emlékszem a mára kultikus filmeknek számító kasszasikerekre, a mozi elõtt
végelláthatatlan sorokban álló emberekre, akik türelmetlenül várakoztak arra,
hogy bejussanak kedvenc filmjükre. De mûködött a dolog és jó volt esténként,
illetve hétvégeken közösen mozizni. Elõre terveztek az emberek, hogy ekkor és
ekkor, ilyen és ilyen film lesz, és ezt megnézzük, megnézem. Program volt a
javából, hisz a filmkezdés elõtt még lehetett beszélgetni, s valami rágcsálni valót venni maminál, megnézni a
„híradót”, s utána beülni a kicsit recsegõs, nyikorgó, de kényelmes székbe. De tudom, hogy sok ember, aki ezeket
a sorokat olvassa, nosztalgiázik, s felidézi az elmúlt éveket, a filmek alatt lopva adott csókokat, a mozi varázsát.
Nekik, nekünk csak ez a hely volt az, ami arra szolgált, hogy elszabaduljunk az 1-es és a 2-es TV csatornától,
s kapjunk valami mást, valami pluszt.
Ma mi van? Ma már nincs szükség mozira. Ott áll szótlanul, némán. Az épület, ha beszélni tudna, minden
járókelõnek szólna, gyertek be, hisz évek óta egyedül vagyok, s a magány megõrjít, hisz nincs fény, nincs hangerõ, nem szól hozzám senki.
Csak egy emlék maradt a moziból, kihasználatlanul, leamortizálva. Félre értés ne essék, nem tisztem, hogy
érdekeljen, kié az épület? Csupán egy pár gondolat jutott eszembe a múltról, a széprõl. Ma már elég egy „egér”,
hogy végignézzük, vagy csak belenézzünk kedvenc filmünkbe, a fontosabb jelenetekbe, s ha megunjuk,
egyszerûen kikapcsoljuk készülékünket. A világ kényelmesebb lett. Egy gombnyomásra a szemünk elõtt van
minden, jó és rossz. Ki a jóra, ki a rosszra használja ezt a mai csodát, de egy biztos. Soha nem fogja visszaadni azt
az élményt, amit a mozi adott évtizedeken keresztül minden embernek!
Valami, évekkel ezelõtt elmúlt, s tudom, sok balmazújvárosi ember megy el a mozi elõtt úgy, hogy esetleg hasonló
gondolatok jutnak eszébe, mint nekem.
Õk átélték, tudják, s értékelik azt, amit átéltek anno, a mozinak nevezett épületben.
Rég volt, szép volt, s ez igaz is volt.
Csige Sándor

Önkormányzati
képviselõk
fogadóórái
Balmazújváros egyéni
választókerületeinek
képviselõ
havi rendszerességgel fogadóórákat tartanak. Az adott hónap képviselõi-fogadóóra idõpontjai
megjelennek a Balmazújváros közszolgálati lapban, a Balmazújvárosi
Hírmagazin tévémûsorban, a város honlapján (www.balmazujvaros.hu) és
a képújságban. A fogadóórák helyszíne a FIDESZ helyi csoportjának
irodája (Kossuth tér 2.), Idõpontja: hétfõ és csütörtök 1300 - 1700.
A februári alkalmak:
2. (hétfõ):
Kati István
9-es körzet
5. (csütörtök): Csonka-Kis Pál
1-es körzet
9. (hétfõ):
Iszák László
7-es körzet
12. (csütörtök): Koroknai Imre
4-es körzet
16. (hétfõ):
Postáné Kecskés Ilona
5-ös körzet
19. (csütörtök): Blaskó Sándor
10-es körzet
23. (hétfõ):
Varga László
8-as körzet
26. (csütörtök): Varga Jánosné
6-os körzet

- Gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylését,
- Õstermelõk negyedéves TB bevallását,
- Õstermelõk adóbevallását,
- EMVA pályázatok elkészítését
vállalom: Mikrovállalkozások
indítása, fejlesztése. Turizmusfejlesztés.
Érd: Kányási-Major Marianna
16.00-20.00 óráig a hét minden napján
Tel.:06-30-306-75-92

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2009. február
2-án, 5-én, 9-én,
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

Tapasztalat...

Megbízhatóság...

Kedvezõ díjak!
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Az elmúlt év november 28-án és 29-én Földesen rendezték a Kárpát-medencei võfélytalálkozót, melynek
Gyönyörû Zsigmond, a földesi Szélrózsa Néptánc
Együttes volt a megálmodója, létrejötte után a fõrendezõje. A néprajztudományban jártas kiváló néptáncos célja az volt, hogy a résztvevõk adják át egymásnak a tudásukat, a településük lakodalmi népszokásait, a néprajz iránt érdeklõdõknek pedig mutassák be
a kihaló félben levõ mesterséget.
A Magyar Néprajzi Lexikon szerint a võfély a házasságkötés szokáskörének tisztségviselõje, a lakodalom szervezõje és gyakorlati munkáinak vezetõje. E tisztség betöltése felkészültséget kíván: tapasztalatot
a szervezésben és a võfélyversek ismeretét,
ezért legtöbb paraszti közösségben néhány
jó képességû férfi specializálódott a feladatra. Balmazújvárosban a 20. században
több kiváló võfély tevékenykedett. Az elsõ
világháború elõtt Tar János volt a legismertebb és legnépszerûbb võfély. A világháborúban hõsi halált halt. Gyermekei tõle
„örökölték” a võfi Tar ragadványnevet.
A két világháború között hívogatta a
lakodalmakba a násznép tagjait Fige István.
Sokan élnek még Újvároson olyan házaspárok, akiknek lakodalmán a szertartásmester a közelmúltban elhunyt Takács Fe-

renc volt. Tartalmilag gazdag és formailag csiszolt
tréfás és komoly võfélyverseivel megnevettette és
megríkatta a násznépet.
Molnár István vett részt Földesen a võfélytalálkozón,
ahova a felesége is elkísérte. Velük beszélgetem. István elmondta, hogy gyermekkorában tanult tangóharmonikázni, önmûvelõ harmonikás lett. Takács
Ferenc hallotta harmonikázni. Tetszett neki a játéka,
ezért 1974-ben meghívta a zenekarába. Fõleg lakodalmakban játszottak. Hírük eljutott Újváros határán
túlra is. Tiszacsegére,
Egyekre, Nagyivánba, Szoboszlóra, Böszörménybe
gyakran hívták lakodalmakba õket.
A võfi-pályára Takács Ferenc indította el. Õ mondta
neki, hogy kisöreg tanuld
meg a võfiverseket, mert
szükséged lesz rá. Hallás
után sajátította el a lakodalmi rigmusokat. 1978-ban
volt elõször szervezõje,
rendezõje lakodalomnak,
1992-ben pedig befejezte a
szertartásos, tréfás, mulattató tevékenységet. Közel
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300 lakodalomban volt võfély. Hálával
emlékezik Takács Ferencre. Tiszteletre
méltó õszinteséggel beszél Fige Istvánról
és zenekaráról, a kiváló muzsikusokról és
võfélyekrõl: Holb Ferencrõl, Hartman
Imrérõ l, Györfi Bálintról, Szilágyi
Györgyrõl, Kordás Sándorról, Molnár
Ferencrõl. Ma már a népi hagyomány
õrzésére összpontosít.
A Kárpát-medencei võfélytalálkozóra
barátai, ismerõsei biztatására jelentkezett. Meghívót kapott a találkozóra. Földesen Gyönyörû Zsigmond örömmel fogadta. /Õt félig-meddig földinknek tekinthetjük, mert újvárosi a felesége./
István megával vitte a võfi tisztségének
jeleit, a ruházatán viselt díszeket, a võfélybotot. A mûvelõdési ház nagyszínpadán mutatkozott be a Magyarországról, Erdélybõl, Kárpátaljáról érkezett
mintegy száz võfély. A közönség hatalmas tapssal köszöntötte õket. Molnár
István bemutatkozása fényesre sikerült.
A legjobb hat legszórakoztatóbb, legeredetibb produkció közé sorolta a zsûri
az övét. Jutalmul a záróünnepélyen is
bemutatta azt. A találkozón sok barátság
szövõdött. Neki is vannak már székelyföldi és kárpátaljai barátai.
A võfélyi teendõk végzésekor kapott elismerést, a találkozón elért sikert a kitûnõ
családi háttérnek, feleségének és gyermekeinek köszöni.
Kérésemre egy lakodalmi rigmust mond
el.
„ Azt mondják, hogy az Isten a bort a szív
vidámítására adta,
Amint annak idején zsoltárába szent
Dávid mondotta.
Ezért aztán jó gazdáink hordóját fúratta,
És tele üveg borát vélem behozatta.
Most kérem, hogy a borból mindnyájan
igyanak,
Hogy ezen szép ünnepélyen vígan mulassanak.”

Király István

Ön csupán megnyom egy gombot, és máris úton van a segítség!
Az Ön lakásán telepített házi segítségnyújtó készülékünk
egy csuklón viselt
segélyhívó karkötõ
gombjának megnyomásával azonnal jelez központunkban, ahol 24 órás diszpécserszolgálat mûködik.Olyan rosszullét, vagy baleset bekövetkeztekor, amikor a sérült, esetleg idõs ember
számára egy telefonkészülék fizikai elérése, szám
tárcsázás, kapcsolásra várakozás is értékes, életmentõ percek elvesztését jelentheti, optimális
megoldás a segélyhívó karkötõ. Gombjának megnyomása után ügyfelünk szinte azonnal élõ szóval
mondhatja el panaszát ügyeletesünknek, aki minden esetben képzett, egészségügyi végzettséggel
rendelkezik. Így azonnal el tudja dönteni például,
hogy egy konyhai baleset után, elég-e ha elsõsegélynyújtásban jártas ápolónõ látogatja meg Önt
és kezeli sérülését, vagy mentõt küldjön.Asegítõ

ügyeletes a számítógépén a hívást követõen
azonnal megjelenõ - személyes adataival és kórelõzményeivel eldönti:
Önnek milyen segítségre
van szüksége pillanatnyilag és intézkedik. Minden ügyfelünk segítségével, a szerzõdéskötés alkalmával kitöltünk egy
adatlapot. Ekkor megtudakoljuk, hogy: milyen
kórelõzményei vannak, milyen betegségben szenvedett, milyen gyógyszert szedett, most mik a
panaszai, milyen kezelésben részesül, mire allergiás?
Ez azért történik, hogy
mikor a diszpécser riasztja
a mentõket, akkor azonnal
pontos információval lássa el a vonuló személyzetet.

Súlyosabb szervi baj, vagy krónikus betegség
miatt fellépõ állapotromlás esetén azonnal értesíti
a mentõket, az Ön kezelõorvosát, kérésére hozzátartozóját is.
FONTOS: A segélyhívó karkötõn kívül, az Ön
otthonában egy frekventált helyre telepítünk egy
kis készüléket, mely kihangosítóként mûködik,
tehát amikor pl. elcsúszik a konyhában és nem tud
felállni, a gomb megnyomása után ezen a kihangosítón keresztül beszélhet a diszpécserünkkel,
hisz a lakásában mindenhonnan hallani fogja
munkatársunk.

Tudjon meg többet a készülékrõl.
Balmazújváros, Debreceni u12.
Hívja most: 52/275-022

Fizetett hirdetés.
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Településszépítõ akciók Balmazújvároson
Balmazújváros Város Önkormányzata 5.215.368 Ft-os pályázatot nyert az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól. A pályázattal a Balmazújvárosi
Környezetvédelmi Csoport környezetszépítõ programját (ZÖLD KOBAKZöld Kommandó a Balmazújvárosi Kistérségért) szeretnénk erõsíteni, fejleszteni. A Zöld Kommandó céljai a természetkárosítások megakadályozása, az elkövetõk felkutatása, a szennyezett területek rendbetétele minél szélesebb rétegek bevonásával. Emellett a pályázat céljai közé tartoznak
még parkosítások, fásítások, virágosítások megszervezése, helyi természeti
értékek védetté nyilvánítása. Balmazújváros egyetlen védett természeti
értéke a nagyháti lakóotthon parkja. Ez
a szám a program végeztével remélhetõleg jóval magasabbra rúg majd, ugyanis a református templom kertje, 3 fasor, több mint 20 fa és a Veres Péter Emlékpark lesz védetté nyilvánítva. Az
Emlékpark a városon keresztül folyó és
a Hortobágy arculatát alakító Kadarcs
régi folyásán helyezkedik el, - mintegy
észak-dél irányba kettévágva a várost egy zöld folyosót képezve. Az Önkormányzat egy régóta húzódó problémát
próbál megoldani ezzel a kezdeményezéssel, hiszen ötletek és tervek mindenkor keletkeztek, de a kivitelezésükhöz
eddig soha nem fogtak hozzá. Egy szabadidõpark létrehozását tervezzük,
amihez néhány szerszámon felül csak az emberek összefogása kell, hogy
létrejöhessen. Tanösvények, odúpark, Veres Péter Emlékút kialakítását fogjuk megvalósítani. Tûzrakó-helyeket, padokat, asztalokat, lócákat, kukákat,

kívánunk készíteni, illetve elhelyezni, hogy a balmazújvárosi lakosság minél
szebb környezetben tudja kipihenni a hétköznapokat.
A társadalmi munkában dolgozó aktivisták idõt, erõt és energiát nem
sajnálva szakadó esõben, hóban, fagyban, sokszor saját vérüket adva egy
csipkebogyó bokorba gabalyodva, novemberben láttak neki a terület rendbetételének. Elsõ lépésként a szemétszedést, majd a sarjazást és a derékmagasságba kivágott fák maradványainak eltávolítását végezték a 8 éves
gyerekektõl egészen a 60 éves nagypapákig a városukért tenni akaró emberek. Madáretetõket és odúkat helyeztünk ki, a tanösvények vonalát, illetve a
pihenõpadok és asztalok helyeit megterveztük. A kivágott sarjakat halmokba
raktuk, mert nem elégetni fogjuk azokat,
hanem a fenntarthatóság jegyében
visszajuttatjuk a területre, úgy hogy a
sétautakat a belõlük nyert mulccsal fogjuk feltölteni. Az eddigi három hónap
alatt több, mint 100 ember vett részt az
eredményes munkában. A következõ hónapokban is sok feladatunk lesz, ehhez
segítõ kezekre van szükségünk. Olyan
emberek jelentkezését várjuk, akik környezetükre igényesek, városuk szebbé
tételében szerepet tudnak vállalni. Balmazújváros területét a Hortobágyi Nemzeti Park öleli körbe, így mi, a lakosok is a
világörökség részei vagyunk, viselkedjünk is ehhez méltóan!
Ötleteiket és jelentkezésüket a 30/270-8601-es telefonszámon várom!
Varga László programvezetõ

Bocskaisok legújabb sikerei
A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített
Általános Iskola Bocskai tagintézménye ebben
a tanévben is célul tûzte ki a tanulók tudásának,
képességének próbára tételét, megmérettetését
különbözõ megyei szervezésû versenyeken is.
Igyekszünk túllépni iskolánk, városunk határain, hiszen jóval nagyobb kihívást jelent idegen
környezetben szerepelni, netán hírnévre, ismertségre szert tenni. Nem mellékes persze az
iskolák közötti kapcsolatok építése, erõsítése, a
versenylehetõség adta szereplés kihasználása
sem. Ezért aztán a téli szünet sem telt tanulás
nélkül tagintézményünk egyes tanulói és tanárai
számára. Január elsõ felében ugyanis 3 megyei
szervezésû versenyen is részt vettünk, s a felkészülés, felkészítés már a téli szünet elõtt

elkezdõdött.
Január 6-án a városunkban lebonyolított Veres
Péter Megyei Vers- és Prózamondó Versenyen az
alábbi eredményeket értük el:
· 6.-7. osztályos kategóriában Balogh Tibor
2. hely
· 8. osztályos kategóriában Rõth Márta 3. hely
Mindkettõjük felkészítõ tanára Nagy Marianna
tanárnõ volt.
2009. január 9-ére meghívást kaptunk Nagyhegyesre a Veres Péter Általános Iskola igazgatójától egy megyei szintû irodalmi vetélkedõre, amelyet az 5. és 6. évfolyamosok számára szerveztek. A nagyhegyesi, hajdúszoboszlói és debreceni iskolák mellett Balmazújvárost
mi képviseltük 2 csoporttal is. A verseny témája
Szabó Magda Születésnap
címû ifjúsági regénye
volt. A verseny célja pedig
a tehetségápolás mellett
az irodalom és az olvasás
szeretetére nevelés. A zsûriben helyet foglalt többek
között nagyhegyes polgármestere és a megyei
könyvtár egyik könyvtárosa is. A tanulók 3 fõs
csapatokban oldottak meg
írásbeli és szóbeli feladatokat. Összesen 10
csapat mérte össze tudását. A színvonalas ver-

senyen a Bocskai iskola 6. osztályos csapata 3.
helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Berecz Gábor,
Szabó István, Téglási Roland. Felkészítõ tanáruk
Kunkli Ferencné tanárnõ volt.
Az anyanyelvi sikereken túl angol nyelvi versenyeredményekrõl is beszámolhatunk. Idén elõször
kapcsolódtunk be az Angol Mûhely Kulturális Egyesület által szervezett „Reading in English” megyei
versenybe. A levelezõs versenyen Hajdú-Bihar megye 600 tanulója vett részt. Egy féléven keresztül
különbözõ nehézségû angol nyelvû könyv elolvasása volt a feladat, s ehhez kapcsolódó feladatlapokat kellett kitölteni. Ezt követõen 2009.
január 14-én és 15-én Debrecenben, a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában egy játékos vetélkedõre
hívták be a legjobbakat. A Bocskai iskolából a versenyen 10 tanuló vett részt. A legjobb eredményt
elért tanulók:
· Szabados Péter
7. osztályos 1. helyezett
· Gercsák János
7. osztályos 4. helyezett
· Balogh Tibor
7. osztályos 4. helyezett
· Kulcsár Levente
5. osztályos 10. helyezett
Felkészítõ tanáruk: Patai Edina tanárnõ volt.
Igyekszünk bekapcsolódni tanítványainkkal a
különbözõ városi rendezvények programjaiba is.
A városi könyvtár Lengyel Menyhért születésének
129. évfordulójáról 2009. január 12-én emlékezett
meg. Iskolánk dráma szakkörösei Baji Gál Ferencné
drámapedagógus felkészítésével a Sancho Panza
királysága címû vígjáték egy részletét adták elõ nagy
sikerrel. A róla készült fotó megtekinthetõ a Hajdúbihari Napló január 16-i számában.
Kunkli Ferencné - munkaközösség vezetõ
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III. Veres Péter Megyei Vers- és Prózamondó Verseny

Eredmények:
Általános Iskola 6-7. osztály
I. VadászAnita (Kalmár tagintézmény, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Béresné Posta Margit
I. TarAnita (Kalmár tagintézmény, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Béresné Posta Margit
II. Balogh Tibor (Bocskai tagintézmény, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Nagy Marianna
III. Kovács Kármen (Kalmár tagintézmény, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Borzáné Szarvas Ibolya

2009. január. Az év végi ünnepeknek, a szilveszteri
bálok vidám hangulatának vége. Eljött az új év. 6-a
volt, második munkanapunk. Számunkra az év
egyik jelentõs rendezvényére került sor, intézményünk névadójára emlékeztünk. Mint minden évben, így most is Veres Péter ülõszobránál gyülekeztek a családtagok, városunk vezetése, civil szervezetek, intézmények, hogy koszorúkkal emlékezzenek meg. Csige Istvánné verse után Király István
nyugalmazott pedagógus mutatta be méltató szavakkal az író, politikus életútját.
A megemlékezések után, meleg teával és
szendvicsekkel vártuk a mûvelõdési központban a
tiszteletüket leróvókat, a szavalóversenyre érkezõ
fiatalokat, szüleiket, tanáraikat, hogy a kinti, januári
hideget és talán a gyerekek izgalmát is egy kicsit
feloldva kezdõdhessen a megmérettetés.
A közel 30 jelentkezõ két mûvel készült fel.
Veres Péter emlékét õrizve kötelezõ mûként mindenkinek tõle kellett választani, vagy egy verset,
vagy egy prózát. Sokan idéztek a „Tél a gyepsoron”- ból, vagy mondták el az „Én nem mehetek el
innen”, illetve a „Sóhaj”címû verseket.

Általános Iskola 8. osztály
I. Lakatos Gyula (Móricz Zs. Ált. Iskola, Nagyrábé)
Felkészítõ tanár: Ballai Józsefné
II. Csige László
(Thököly I. Kéttannyelvû Ált. Isk., Hajdúszoboszló)

Felkészítõ tanár: Erdei Gyuláné
II. Tányér Emese (Kalmár tagintézmény, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Borzáné Szarvas Ibolya
III. Rõth Márta (Bocskai tagintézmény, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Nagy Marianna

A zsûri tagjai voltak: Cs. Tóth János igazgató, Fótos Imréné ny. igazgató, Végh Istvánné,
ny.pedagógus, Molnár László színmûvész, Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetõ, Takács
Erika közmûvelõdési dolgozó.
Nagyon örülünk neki, hogy az év végi zsúfolt programok ellenére a megyébõl számos
településrõl érkeztek gyermekek és reméljük, hogy sokukkal találkozunk két év múlva is.

Elindultunk az új évben, reménységgel
telve, és visszanézve az eltûnt esztendõre. Olyan ez, mintha minden évkezdetkor egy hajóra szállnánk, és 365 napot utaznánk életünk tengerén. Az év
végére kikötõbe érnénk, és már szállhatnánk is át az újév hajójára.
Ki-ki maga emlékszik arra, miként
utazta át az elmúlt évet az idõ tengerén.
Volt, aki ígéretek és szép remények
kikötõjébõl indult el, és száraz lábbal,
megelégedetten szállt partra az év végén. Volt akinek útján viharok tomboltak, és talán hajótörést szenvedett, és
minden reménysége elveszett.
Mikor visszanézünk, talán eszünkbe
jut, hogyan kellett volna élnünk az elmúlt év hajóján, hogyan kellett volna
megfognunk egymás kezét a viharban.
De akárhogyan is utaztunk, boldogan,
vagy boldogtalanul, napsütésben vagy
viharban, azért ugye mindenki megtapasztalta, hogy valaki ott volt mögötte, hogy nem egyedül fogta a kormányt, nem egyedül feszült neki a viharnak,- valaki ott volt, és azt mondta,
hogy ne félj, mert én veled vagyok, és
megsegítlek téged.
Az új évbe sok mindent át lehet menteni emlékként a szívünkben, sok mindent meg kell õriznünk, de vannak dolgok, amelyeknek el kell süllyedni 2008
habokba merülõ hajójával. Ha az eltelt
esztendõben szívünkben fájó csalódást, keserûséget hordoztunk, hagyjuk
a habokba veszni. Ha az elmúlt évben
sok útitársat megbántottunk szavainkkal, idegességgel, zúgolódással, fi-

gyelmetlenséggel, hagyjuk elsüllyedni. Az új év hajójára ne vigynük fel
semmi rosszat.
Év elején telve vagyunk jó szándékú
gondolatokkal: hogyan lehetne jobban,
tartalmasabban, több örömmel és békességgel élni. Jézus azt mondja:
”újonnan kell születnetek”. Test szerinti életünket nem kezdhetjük elölrõl,
de Lélek által újonnan születhetünk, ha
hittel elfogadjuk Jézus szavát. Ehhez
azonban két felfedezést kell tenni. Az
egyik: kicsoda Jézus? Vajon megragadott-e már minket az õ tisztasága, egyszerû és igaz szava, ereje, áldozata,
azaz új életforma, amelyet elhozott
közénk a földre? A másik: ki vagyok
én? Vajon õszintén ismerjük-e önmagunkat? Fáj-e önzõ, erõtlen, bonyolult,
bûnökkel szennyezett valónk?
Sokszor azért ad az Úr Isten nagy viharokat, hogy rádöbbenjünk az Istenre, és
saját lelkünkre. Hogy megtaláljuk Õt.
Ez a rátalálás elkövetkezik egyszer
mindenki életében. Ha hamarabb nem
is, azon az utolsó ágyon, amikor Isten
és a lelkünk lesz a legfontosabb.
„ Sápadt az arany, csak Isten s a lelkünk
van velünk. Nem maradt egyebünk”
írta Reményik Sándor.
Addig lehet, hogy vér és arany világában hajózunk - mondják 2009 is ilyen
év lesz -, és vad viharokban tépjük szét
egymást, de legyen ez év az, amikor rádöbbenünk, hogy a lelkünk, és Isten a
legfontosabb.
Áldáskívánással: Felhõsiné Kállai Ilona

Csizmadia Anikó

Elõzõ számunkban megjelent “Kanál néni” címû írás szerzõjének
nevét nem tüntettük fel, ezt szeretnénk most pótolni.
A kisnovella szerzõje Fésûsné Kovács Lilla, akinek ezúton is
gratulálunk.
Szerkesztõség

PROGRAMAJÁNLÓ

Újévi gondolatok

Középiskola 9 -12. osztály
I. Balogh Cintia (Kossuth L. Gimnázium, Debrecen)
Felkészítõ tanár: Ballai Józsefné
II. HolbAngéla (Hõgyes E. Gimnázium, Hajdúszoboszló)
Felkészítõ tanár: Árváné Márton Erzsébet
III. Rózsa Bettina (Veres Péter Gimnázium, Balmazújváros)
Felkészítõ tanár: Tóthné Babos Katalin

A Nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolája Nemezmûhelyének Nemezmesék címû kiállítása február 28-ig
tekinthetõ meg a mûvelõdési központban
Február 6. 18 óra
TAR KATA: A HÁLA VIRÁGAI c. CD bemutatója
Helyszín: VPÁMK, klubterem
Jóga foglalkozások keddenként a mûv. központban
Információ: Tar Kata 52-370-053, 30-294-7525
e-mail: tarkata14@gmail.com, http://tarkata.uw.hu
MAG elõadás: Február 11. 18 óra
SZÍVVEL-LÉLEKKEL - PAPP LAJOS szívsebész ea.
Helyszín: polgármesteri hivatal, házasságkötõ terem
Belépõ: 400 Ft
Február 21.: TÉLÛZÕ
14 óra: Kézmûves foglalkozás
16 óra: MASKARÁS FELVONULÁS
18 órától TÁNCHÁZ és BÁL
A nap folyamán a rendezvények alatt a
TÖRKÖLY zenekar muzsikál.
MAG elõadás: Február 25. 18 óra
CSÁNGÓ MITOLÓGIA - DUMA ISTVÁN ea.
Helyszín: mûv. központ, pódiumterem
Belépõ: 400 Ft
Február 28. 19 óra
NÉMET KISEBBSÉG FARSANGI BÁLJA
Helyszín: 48-as Olvasó Népkör
Belépõ: 2500 Ft

A Rákóczi Népkör várja azok jelentkezését, akik szívesen részt
vennének a „Németfalusi lakodalmas” színpadra vitelében. Akik
szeretnek énekelni, humorizálni, különbözõ „alakoskodásokat”
megjeleníteni, azok jelentkezzenek 2009. február 15-én (vasárnap)
14órakor a Rákóczi Népkörben Harangi Jánosnénál és Kunkli
Józsefnél.
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Köszönet
Az elmúlt hónapokban, hetekben aranydiplomás
kitüntetésem és a nemrégi karácsonyi, újévi ünnepek
alkalmával, olyan sok gratulációt, jókívánságot kaptam, hogy magam is meglepõdtem, megilletõdtem.
Úgyhogy most azt gondolom, tisztelettel kell köszönetet mondanom azoknak, akiknek kedves szavai
megérintettek.
A városokból eredõ általános jellegû, olykor
sebtében elmondott „Boldog új évet!” (nem is szólva
a semmitmondó BUÉK-ról) helyett a régi falusiak
népi köszöntõ szavait idézem. Ezek sokkal körültekintõbbek, sokoldalúbbak voltak az élet minden
területérõl. Korábbi „városlakó” mivoltom ellenére
én is inkább falusi népi mentalitású vagyok. Úgy
hiszem, hogy újságcikkeimben, mindennapi életemben Balmazújváros népéhez is így tudok érthetõbben, emberközelibben szólni. Ilyen formában
néhány 2009-re vonatkozó jókívánsággal köszönöm
meg és viszonzom az irántam való kedvességüket:
„Ez az új esztendõ békében folyjon,
Szomorúság a házakra ne szálljon,

Hanem az Ég sok jókkal megáldjon,
Üde harmatával házát virágozza.”
- Higgyünk az emberi jóságban, mert az ember érdemes a hitre, ne bízzuk magunkat álnok szívûekre.
- Ne szolgáljunk hamis hiteket, csalárd akaratokat,
boldogtalanságunkért ne irigyeljük a boldogokat.
- Vigyázzunk legfõbb kincsünkre, az egészségünkre,
ne bízzuk magunkat vakszerencsére!
- Rosszra sietve ne fussanak lábaink, gonosz
terveket ne szõjjenek szíveink.
- Testvérek és szeretteik között viszály ne dúljon, a
viszály és harag szeretté váljon.
- Az új év még a jövõ titka, de a remény ma is él egy
jobbra.
Az új esztendõ legyen a túlélés éve, viruljon a
mosoly, gondokat enyhítve.
Munkálkodjon mindenki a lelkek békéjén, lobogjon
a tûzhely, pipáljon a kémény.

RÓLUNK ÍRTÁK 2008-ban
Csige József (gyászhír) (Napló)
2008. január 03., 4. oldal
Saját hálózat a városban: azt már tudni lehet, hogy az eddigiektõl olcsóbb
lehet a kábeltévézés ( Balmaz InterCoom Kft.) (Napló)
2008 január 03., 7. oldal
Bevált az újvárosi stratégia (Napló)
2008. január 09., 10. oldal
A gazdák jövõjéért (Napló)
2008. január 11., 7. oldal
Kétszer vágta fejbe az iskolaudvaron (Napló)
2008. január 14., 8. oldal
Elég a kínos meglepetésekbõl (Napló)
2008. január 15., 6. oldal
Tomi, a besurranók hercege (Napló)
2008. január 16., 3. oldal
A Széfben játszott a testvérpár (Napló)
2008. január 16., 8. oldal
„Ürügy vagyok, semmi több” (Napló)
2008. január 16., 8. oldal
Álompár választás (fotó) (Napló)
2008. január 19., 8. oldal
A nap elõfizetõje: Tar Lászlóné (Napló)
2008. február 01. 6. oldal
Gyászhír (Napló)
2008. február 06., 5. oldal
Rúgás miatt halhatott meg (Napló)
2008 február 06., 6. oldal
Vadászra „vadászva” (Napló)
2008. február 08., 6. oldal
A nap elõfizetõje: Kovács Renáta (Napló)
2008. február 12., 8. oldal
A tulajdonost is el kellett látni (Napló)
2008. február 13., 6. oldal
Jókívánság: Leiter Imre és felesége Bordás Mária (Napló)
2008. február 13., 6. oldal
Kegyelmi lakodalmat ültek: Burai István és neje Szabó Julianna (Napló)
2008. február 17., 3. oldal
Miért nem lehet érthetõ a számla? (Napló)
2008 február 23., 4. oldal
Ismét tiltakoztak Polgáron (Napló)
2008. február 23., 7. oldal
Megemlékezés ifj. Sutyák Józsefrõl (Napló)
2008. február 26., 11 oldal
Vers és mese (+ kép ) (Napló)
2008. Február 29., 8. oldal
Szavazás, és megy tovább az élet (Napló)
2008. március 10., 4. oldal
Eltûnt fiatalt keresnek (Gyõri István) (Napló) 2008. március 27., 7. oldal
Kistérségiben (Napló)
Két hellyel elõrébb kell lépni (Napló)
Újítják (Napló)
Szabó és Tar család (Fotó) (Napló)
A romákért (Napló)
Buszöblöket (Napló)
Térfigyelõ rendszer (Napló)
Naplóbabák 2008
Ünnep a puszta kapujában (Napló)
A tanulásért (Napló)
Szennyvíztelepet (Napló)
Tetõteret (Napló)
Milliárdos (Napló)
Az idén nem kell az import (Napló)
Belvíz ellen (Napló)
Kapásra készen (Napló)

2008.április 18., 5. oldal
2008.április 19., 5. oldal
2008.április 22., 5. oldal
2008. április 24., 18. oldal
2008.április 29., 6. oldal
2008.április 29., 6. oldal
2008.április 29., 6. oldal
(Napló melléklet)
2008. május 05., 3. oldal
2008. május 06., 7. oldal
2008. május 06., 7. oldal
2008. május 09., 6. oldal
2008. május 09., 6. oldal
2008. május 13., 3. oldal
2008. május 13., 7. oldal
2008. május 16., 9. oldal

Burai István

BODEX gyûrû
átadása
a Magyar Kultúra
Napján
Jász-Nagykun-Szolnok megyében Szolnokon , hagyományosan a Magyar
Kultúra Napján tüntetik ki mindazokat,
akik munkásságukkal kivívták a város
elismerését. Így az Aba-Novák Kulturális
Központban adják át a város által alapított
pedagógiai, sport- és kulturális díjakat,
valamint a Szigligeti Színház társulata
által titkos szavazással odaítélt, kimagasló teljesítményt nyújtó színészt
díjazó Bodex -gyûrût.
Híreink szerint Balmazújváros tehetséges
színésze, Molnár László kapta ezt a szép
kitüntetést.
Gratulálunk!
(Riport a következõ számban)

Nem menekültek meg a tolvajok (Napló)
Elkapták Tomit, a tolvajherceget (Napló)
Ifjú íjászok (Napló)
Pályát avattak (Napló)

2008 május 19., 8. oldal
2008. május 20., 6. oldal
2008. május 23., 4. oldal
2008. május 30., 5. oldal

Kézilabdás nap Újvároson (Napló)
2008. június 05., 10. oldal
Nyaralás hat gyerekkel (Napló)
2008. június 16., 3. oldal
Agora – lakóhelyünkért! (elektronikus levelezõ fórum) (Napló)
2008. június 17., 7. oldal
Jubiláló kézisek Újvároson (Napló)
2008. június 20., 4. oldal
Tûzoltók versenye (Napló)
2008. június 20., 4. oldal
Polgárõrök népes napja (Napló)
2008. június 22., 1. oldal
Polgárõrök találkoztak (Napló)
2008. június 23., 3. oldal
„Ez Brazília, gyerekek!” (Labdarúgás) (Napló) 2008. június 26., 13. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 03., 9. oldal
Szombaton edzõmeccs Balmazújvárosban (Napló) 2008. július 03., 11. oldal
Agora – Közlekedésbiztonság (Napló)
2008. július 04., 4. oldal
Szombaton edzõmeccs Balmazújvárosban (Napló) 2008. július 04., 11. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 05., 6-7. oldal
Balesetek kedden, szombaton (Napló)
2008. július 08., 7. Oldal
Az esõ sem mosta el: több ezer ember élvezte a nagyszabású rendezvény
produkcióit a Kastélykertben (Napló)
2008. július 08., 8. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 09., 14-16 oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 10., 6. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 12., 14. oldal
Aratóverseny (Napló)
2008. július 13., 1. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 14., 12. oldal
Több mint 100 éve együtt (Napló)
2008. július 15., 7. oldal
Balmaz-Art (Napló)
2008. július 15., 7. oldal
Megkérdeztük: Ön szerint veszélyes az élsport? (Napló)
2008. július 17., 3. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 21., 7. oldal
Véget ért a IV. Balmaz-Art (Napló)
2008. július 22., 6. oldal
Húsz csapat aratott: Egy óra alatt teljesítették a résztvevõk a kiszabott
feladatokat (Napló)
2008. július 22., 7. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 22., 12. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 23., 5. oldal
Diákmunka kontra: Takács Dóra (Napló)
2008. július 28., 5. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 28., 12. oldal
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
2008. július 29., 12. oldal
Agora – Sportcsarnokot! (Napló)
Gratulálunk a csupa ötösöknek! (Napló)
Agora – Miért kell a csarnok? (Napló)
Balmazújváros a Mátrában (futball) (Napló)
Jön az Újpest (futball) (Napló)

2008. augusztus 01., 7. oldal
2008. augusztus 02., 9. oldal
2008., augusztus 05., 7. oldal
2008. augusztus 08., 12 oldal
2008. augusztus 08., 12. oldal
Folytatás a következõ oldalon.
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Szavazzon a legszebbekre! (állatszépségverseny) (Napló)
2008. augusztus 11., 17. oldal
Sikerek (Hímes) (Napló)
2008. augusztus 12., 7. oldal
IX. Kastélykerti Napok (Napló)
2008. augusztus 14., 5. oldal
Csúcsteljesítményû postagalamb (Napló)
2008. augusztus 14., 10. oldal
Rock a nemzeti ünnepen (Napló)
2008. augusztus 22., 10 oldal
Horgászverseny halfasírttal (Napló)
2008. augusztus 29., 6. oldal

150 bolt árulta a mogyorót (Napló)
2008. október 10., 1. oldal
Védelmi nap Balmazújvároson (Napló)
2008. október 10., 5. oldal
Testépítõk viadala Újvárosban (Napló)
2008. október 14., 9. oldal
Borban az igazság (Napló)
2008. október 17., 5. oldal
Borúlátó országjárás (Sólyom László) (Napló)
2008. október 21., 1-2-3. oldal
Hagyomány a túzokfutás (Napló)
2008. október 24., 9. oldal

Egészség és hagyományõrzés (Napló)
Meglopták a csapatot (Napló)
Összefogással a biztonságért (Napló)
Kifosztották az Újvárost Turán (Napló)
Autómentes nap (Napló)
Balmazújváros gyöngye (Napló)
Ki lesz Balmazújváros szépe (Napló)

Új orgonát avattak (Napló)
2008. november 04., 6. oldal
Megvan Balmazújváros szépe (Napló)
2008. november 10., 6. oldal
Szenzációs produkció (Napló)
2008. november 12., 11. oldal
Nyomozás Balmazújvárosban (Magyar Nemzet) 2008. november 14., 2. oldal
Balmazújváros: gyanúsítotti kihallgatás (Magyar Nemzet)
2008. november 19., 2. oldal
Nosztalgiamérkõzés (Napló)
2008. november 20., 9. oldal
Galambok és rajzok (Napló)
2008. november 25., 7. oldal
Milliárdos fejlesztésekkel (Napló)
2008. november 27., 8. oldal
Képzés segítõknek (Napló)
2008. november 28., 9. oldal

2008. szeptember 01., 5. oldal
2008. szeptember 01., 10. oldal
2008. szeptember 02., 6. oldal
2008. szeptember 03., 11. oldal
2008. szeptember 16., 7. oldal
2008. szeptember 17., 10. oldal
2008. szeptember 26., 5. oldal

50 éves osztálytalálkozó (Napló)
„Távozzon a közéletbõl” (Napló)
50 éves osztálytalálkozó (Napló)
Arnóth után Tiba (Napló)
Gyõzelemre tör az Újváros (Napló)
Melaminos mogyorót találtak (Napló)
Arnóth után Tiba (Napló)

2008. október 01., 7. oldal
2008. október 02., 8. oldal
2008. október 02., 9. oldal
2008. október 04., 1. oldal
2008. október 04., 11. oldal
2008. október 09.,1. oldal
2008. október 09., 1 oldal

Örömteli dalolás (Napló)
2008. december 08., 5. oldal
Autókat kaptak (Napló)
2008. december 09., 5. oldal
A kocsmárosokat nem érdekli.. (Napló)
2008. december 18., 3. oldal
Szilágyi Erzsébet - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Beszélgetés a búcsúzó
játékosokkal
November 29-én az utolsó bajnoki mérkõzésen két játékosunk búcsúzott az NB
II-tõl. Az ünnepi hangulatot kipihenve beszélgettem a kiváló sportemberekkel.
Elõbb Jenei Tibor válaszolt a kérdéseimre.
Mikor kezdtél el kézilabdázni?
30 éve Földesen, Pércsi Imre adta meg az alapokat és szerettette meg ezt a
csodálatos sportágat. Elsõ nagy sportélményem is szülõfalumhoz fûzõdik.
Úttörõ olimpián 3. helyezést értünk el. Debrecenbe kerültem iskolába és ott
iskolai és egyesületi szinten Váci Sándor lett az edzõm, ahol szintén sok sikert
értem el. A DSI-ben ifjúsági bajnokságban meghatározó csapata voltunk az
országos utánpótlásnak. Ezáltal sajnos, kevés ideig érinthettem az NB I-et, ahol
válogatottakkal és világsztárokkal játszhattam együtt.
1988-ban akkori edzõnk irányítónak igazolt akkori csapatunkhoz. Olyan
sokoldalú irányító mellett, mint Juhász Károly nem lehetett könnyû bekerülni a
csapatba.
Egyéves Nádudvari kitérés után Váczi Sándor csábított Újvárosra, a szintén NB
I B-s csapathoz. Itt egy nagyon jó közösségben találtam magam és bizony nem
volt könnyû bekerülni az egykori NB I-es játékosokkal megerõsített csapatba.
1991-ben újjáalakított csapatban több poszton is kiváló játékra voltál képes.
Irányítóként a játék szervezése volt a fõ feladatom, bár a góllövésben sem
maradtam el. Ezáltal több poszton is bevethetõ játékos voltam. A fent említett
edzõim mellett olyan kiváló mesterek keze alatt játszhattam, mint Király
Sándor, Juhász Károly, valamint Hadas Sándor, akikkel több szép sikereket
értünk el.
Edzõként is tudtál eredményeket felmutatni.
Igen, ezeket a mérkõzéseket sajnos csak a Hajdúböszörménybe elkísérõ
szurkolók láthatták. Sportcsarnok hiányában nem mondhatod azt a
játékosodnak, hogy több csapattal induljunk a megyei bajnokságban. Még a
nehéz körülmények mellett is sikerült dobogós helyezést elérni. A magyar
kupában, míg be nem tiltották az aszfalton való játékot, több NB I.B-s csapatot
láttunk vendégül.
Hogyan tovább?
Ezt a közösséget nem lehet csak úgy itthagyni! Természetesen amennyire idõm
engedi továbbra is edzek és maradok a csapat körül, segítek, amiben tudok.
Egyszer csak elérjük, hogy hazai közönség elõtt játszhatunk! Értve ezalatt, hogy
már a fiaim is megszerették ezt a sportágat. A nagyobbik, Tamás épp az U11-es
korosztályban bontogatja szárnyait.
Jenei Tibor személyében olyan sportembert ismerhettünk meg, aki
eredményességében is a legjobbak között van városunkban. A megszerzett 7 NB
II-es érem mellett különbözõ tornák sokszoros különdíjasa is volt, mint legjobb
játékos vagy gólkirály.

Amásik búcsúzó játékos Szarvas László.
Lacika (a csapatban így becézik), veled kapcsolatban azt mondhatom,
talán én egyedüliként, minden NB-s mérkõzésedet végignéztem az
elsõtõl az utolsóig.
Ez így igaz.
Mikor kezdtél kézilabdázni?
Tíz évesen a szigetkerti iskolában, Juhász Károly gyerekcsapatában.
Már 8. osztályos koromban az ifjúsági csapathoz kerültem, amit akkor
szintén a fent említett edzõ irányított. Késõbb az ifiben Csige István tanár
úr volt az edzõm.
Mit mond neked 1994. Miskolc-Lyukóbánya?
Ez volt az elsõ NBII-s mérkõzésem, ami egyben azt is jelentette, hogy
bronzérmes csapatban szerepelhettem ilyen fiatalon.
Nem volt könnyû a kõmûves munka mellett edzésekre járni.
Nem is az edzések nehézsége okozott gondot, inkább az idõ egyeztetése a
munkahely és a mérkõzések ideje között. A korai munkakezdés után az
esti edzés sok idõt elvett. Ennek ellenére stabil csapattagnak érezhettem
magam. A balmazújvárosi kézilabda közösség mindig példaértékû volt.
Így a kemény munka ellenére is jó hangulatban teltek az edzések.
Mi az elképzelésed a jövõt illetõen?
Nem szeretném abbahagyni a mozgást. Ki fogok járni a felnõtt csapat
edzéseire és a megyei csapatban szeretnék játszani a tavasszal. Nagyon
örülök annak, hogy ilyen emberek között tölthettem el pályafutásom
NB-s szakaszát. Köszönöm edzõimnek, mindazoknak, akik ezt lehetõvé
tették. A korábban említett ifjúsági edzõkön kívül, az NBII-ben Juhász
Károly, Király Sándor, Hadas Sándor, Jenei Tibor és Bán Tibor irányítottak.
Bizakodom benne, a Megyei csapatban viszontláthatunk benneteket, ha
egy-egy szép megoldásra szálltok be, megéri kimenni a mérkõzésekre,
ami az újvárosi aszfalton játszódik.
Hegedûs Lajos
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Övvizsga
1. kcs.: 800 m - 2002-ben és utána
születettek
1. Orbán Balázs (Tekergõk)
2. Tomka Mózes (Püspökladány)
3. Molnár Róbert (Tekergõk)

2009. január 04.
A Balmazújvárosi Kyokushin
Karate Klub 2008. õszén belépõ
új tagjai nagy izgalommal várták
a vizsga napját.

1. Szabó Kata ((Tekergõk)
2. Szabó Boglárka (Bodaszõlõ)
2. kcs.: 800 m - 2001ben
születettek
1. Tomka Boáz (Püspökladány)
2. Hunyadi Dominik (Bodaszõlõ)
3. kcs.: 800 m - 2000
1. Szilágyi Krisztián (Bodaszõlõ)
2. Kónya Csaba (Bodaszõlõ)
3. Erdei Zsolt (Bodaszõlõ)
1. Szabó Judit (Tekergõk)
2. Fegyveres Vanda (Tekergõk)
3. Kapusi Edina (Bodaszõlõ)
4. kcs.: 800 m - 1999
1. Tomka Joel (Püspökladány)
2. Abai Rajmund (Bodaszõlõ)
3. Filep Zoltán (Bodaszõlõ)
1. Molnár Sára (Tekergõk)
2. Orbán Szófia (Tekergõk)
3. Erdõs Viktória (Tekergõk)
5. kcs.: 800 m - 1998
1. Borbély Imre (Bodaszõlõ)
2. Birinyi Zoltán (Püspökladány)
3. Katona Zsombor (BocskaiKalmár, Balmazújváros)
1. Varga Krisztina (Tekergõk)
2. Filep Debóra (Bodaszõlõ)
6. kcs.: 800 m - 1996-97
1. Gyõri Zoltán (Kazinczy,
Debrecen)
2. Tomka János (Püspökladány)
3. Fegyveres Máté (Tekergõk)
1. Kapusi Anett (Bodaszõlõ)
2. Katona Csenge (Központi,
Balmazújváros)
3. Debreceni Gréta (Tekergõk)
7. kcs.: Serdülõk 1600 m
1993-1994-1995
1. Filep Máté (DSC-DSI)
2. Erdõs Péter (Tekergõk)
3. Pápai Zsolt (DEREVE)

KÕNIG TRADE XV.
MIKULÁS futás
2008. december 6.
1. Szalkai Anikó (Tekergõk)
2. Kathi Renáta (Tekergõk)
3. Tamás Márta (DSC-DSI)
8. kcs.: Ifik 1600 m - 1991-92
1. Bácsi Bálint (Tekergõk)
2. Spamik vladimír (DSC-DSI)
1. Puskás Barbara (DSC-DSI)
2. Tóth Adrienn (Tekergõk)
9. kcs.: Juniorok 1600 m 1989-90
1. Bakó András (DEREVE)
2. Pápai Attila (DEREVE)
3. ifj. Zsilinszky Pál (DSC-DSI)
1. Lovas Renáta (Tekergõk)

1600 m - Nyílt verseny
1. Jung Ferenc (DEREVE)
2. Mezei Gergõ (Tekergõk)
3. Huszthy Csaba (DEREVE)
1. Aradi Bernadett (DSC-DSI)
2. Husztiné Szabó Dóra (DEREVE)
1600 m - Pedagógusok - tanárok
és edzõk
1. Huszti László (DEREVE)
2. Molnár Róbert (Tekergõk)
3. Molnár Tibor (Tekergõk)
1. Drén Gáborné (DEVAK)
2. Molnár Tiborné (Tekergõk)

10. kcs.:
1600 m - Masters I-II. összevont
1959-1968
1. Varga Sándor (Eger)
2. Sulyok János (DEVAK)
3. Dr. Tomka János (Püspökladány) MelaVit KISMARATONI
1600 m - Masters nõk összevont: VERSENY (Táv: 14,2 km)
2008. december 6.
1973-ban és elõtte születettek
1. Marusákné Kovács Brigitta
Férfiak:
(Debrecen)
1. Benedek Zsolt (Békéscsabai AC)
2. Barta Andrea (DEREVE)
2. Török Péter (BAB SE)
3. Kovács Margit (Mezõberény)
3. Kovács Zsolt (DEREVE)
11. kcs.:
Nõk:
1600 m - Masters III.
1. Pásztor Kornélia (Debrecen)
1958-ban és elõtte születettek
2. Benkõ Ildikó (DSC-DSI)
1. Kenyó Kálmán (Oxigén)
3. Gáspár Réka (Tekergõk)
1. Zsilinszky Pál (DEVAK)
További képek: www.finishline.hu
Kocsár László

„Az év sportolója" díj Balmazújváros 2008. évi gyoztese
„A szép mûveket a tehetség kezdi meg,
de csakis a munka fejezi be.”
(Joubert)

A Bocskai Tagintézmény fiú kézilabda csapata kapta e kitüntetõ címet a 2008. évben nyújtott kiemelkedõ teljesítménye alapján.
Gratulálunk!
A csapat köszönetét fejezi ki minden támogatójának!

Nem véletlenül izgultak, ugyanis itt kell számot adni felkészültségükrõl, akaratukról. Negyedikén délután 14 órától a 12 éven
aluliak és szüleik izgulhattak.
Nagy Fruzsina, Tar Noémi, Nagy
Sándor János, Ács Roland 10
kyura, Kányási Balázs 9 kyura
vizsgázott sikeresen.
Balázs 3 x 2 percet küzdött váltott ellenfelekkel, és nagyon szépen teljesítette a vizsgakövetelményt.
A 12 éven felüliek 15 órától mutathatták be technikai, erõnléti,
állóképességi felkészültségüket.
10 kyura Szabó Bence, Gyõri
Enikõ, Szakács Zsolt, Gál
Andrea, Hûse Tamás és Bereczki
Sándor tett sikeres vizsgát.
9 kyura Posta Zsuzsanna,
7 kyura Kirilla Bence állt fel.
Zsuzsa 3 x 2 percet, Bence
7 x 2 percet teljesített.
Gratulálunk nekik, és a továbbiakhoz sok sikert kívánunk.
A szülõk és a hozzátartozóknak
köszönöm a pozitív hozzáállást,
amivel nagyon sokat segítettek,
és ami nélkül nem sikerült volna
jól a gyerekek vizsgája.
Aki szeretne karatézni, az a Veres
Péter Gimnázium tornatermében
megtalál bennünket.
Edzések ideje:
Hétfõ, szerda, péntek
Gyerekcsoport
(12 év alatt):
17-19 óráig,
Nagycsoport
(12 év felett):
19-21 óráig
Telefon:
(30) 483-0786
Felhõsi András - Klubvezetõ

Edzõ: Tréki Tamás
állnak (balról) Borza Marcell, Veres Imre, Bokor János, Buglyó László, Király
Dávid, Szabó István
guggolnak: Kapusi Gábor, Posta Dániel, Mihalkó Gyula, Posta Dávid, Téglási
Roland, Kulcsár Levente

A BALMAZ-COOP Kereskedelmi Zrt.
boltjaiban:
Központi ABC
Balmazújváros Veres P. u. 5.
10.sz. ABC
Balmazújváros Gábor Á. u. 20.
19.sz. Vegyesbolt Balmazújváros Debreceni u. 103.
Hortobágy ABC
Hortobágy Kossuth u. 10.
12.sz. ABC
Nagyhegyes Kossuth u. 3.
Vegyi- Háztartási bolt
BalmazújvárosVeres P. u. 5.

a 2009-es évben is kéthetente új akcióval,
kedvezõ árakkal udvarias kiszolgálással várjuk
kedves vásárlóinkat.
Figyelje aktuális akciós listánkat,
és a bolti akciós árjelzõket!
jó áron!
Jót,
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DEBRECENI U. 11. SZÁM ALATT, A POSTA MELLETT,
AZONNALI BEKÖLTÖZÉSSEL
LAKÁSOK:
EGY + KÉT FÉLSZOBÁS: 66 m2 +5 m2 ERKÉLY ALAPTERÜLETÛ I-II. EMELETI
KÉTSZOBÁS: 57/66 m2 ALAPTERÜLETÛ TETÕTÉRI
UTCÁRA ÉS UDVARRA NÉZÕ SZOBÁKKAL, EGYEDI FÛTÉSSEL,
EGYEDI FÕMÉRÕS VÍZMÉRÉSSEL, KORSZERÛ ANYAGOKKAL ÉPÍTETT.
2008. ÉVI ÁRAK, ILLETÉK FIZETÉS NÉLKÜL, ÜGYVÉDI KÖLTSÉG ÁTVÁLLALÁSSAL.
A JOGOSULT MINDEN KEDVEZMÉNYT ÉS TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEHET.

GARÁZS:
17 m 2 ALAPTERÜLETTEL, BILLENÕ GARÁZSKAPUVAL, GRESS LAP BURKOLATTAL.

ELADÓ!
ÉRDEKLÕDNI: 30/9556-457 SZÁMON LEHET
AZ ÉPÜLETBEN LIFT MUKÖDIK!

