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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

Római sikertörténet

Közel másfél évvel ezelõtt olvashattak újságunk hasábjain Lajter Judit
balmazújvárosi lakosról, aki egy Nemzetközi Divatolimpiai sikerének
köszönhetõen kezdhette meg tanulmányait Rómában. A szülõk
kitartásának, anyagi áldozatvállalásának és természetesen Judit
nagyszerû életösztönének és tehetségének köszönhetõen lassan
elérkezik a „mi kis falubélink” a fináléhoz.
Judit mára már végzõs hallgatója az Accademia di Costume e di Modanak.
Rövid ismertetõm apropóját édesanyjával történt beszélgetésünk adta,
melybõl kiderült, hogy miért utazott februárban a család és a volt
Divat-stílustervezõ Mûvészeti Szakközépiskola küldöttsége Rómába.
2008. júliusában kellett leadni ruhaterveit a Final Work-höz annak a
48-50 végzõs diáknak, aki részt kíván venni azon a divatbemutatón,
amelyre ha bekerül valaki nemcsak nagy lehetõségeket kaphat, hanem
egyben vizsgamunkaként is elfogadják a bemutatott ruháit.
Az akadémia összeállított egy bizottságot, ahol neves Divatházak
képviselõi voltak jelen. Judit, a tervei alapján bekerült a legjobb 11-be,
így 2008 szeptemberében elkezdõdhetett a
nagy munka. Szavait idézve: „Szerencsésnek érzem magam, mivel nagy
segítséget kaptam egy olasz varrótól,
Mario Pontillo-tól, akitõl a majdnem 6
hónapig tartó munkában rengeteget
tanultam. Visszagondolva a bemutatóra, s
annak napjára (február 3-a) nem tudom mi
volt a legszebb élmény, tapasztalat: azt
látni, ahogy terveim életre kelnek, a
közönség vastapsa, a tanáraim elismerõ

kritikája, vagy más olasz tervezõk bebekiabálása: Brava! Bravissima!..
De azt hiszem a legszebb pillanat az volt,
amikor láttam a büszkeséget szüleim
szemében. Tudom, hogy nélkülük nem
ment volna.”
Judit arról írt nekem, hogy 2 héttel a
bemutató után már 2 ajánlatot is kapott.
Ezekben a hetekben derül ki, hogy
Milano, Párizs, London, vagy esetleg
Róma, ahol folytatódik karrierje.
Szurkoljunk érte! Biztos vagyok benne, hogy elérkezik az az idõ, amikor a
szépen felújított színháztermünkben nézhetjük meg ruhakollekcióit.
Takács Erika
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Önkormányzati hírek
Pályázati felhívás!
- Balmazújváros Város Önkormányzata pályázat útján költségalapú bérbeadásra meghirdeti
a Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatti 6 lakásos ingatlanából megüresedett lakását :
1. lakás (Veres Péter u. 57/1.) 39,99 m2 1,5 szobás összkomfortos
Apályázat benyújtási határideje: 2009. március 16. (hétfõ 8.00 óráig)
Pályázatokat a Polgármesteri Hivatal által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani,
mely ügyfélfogadási idõben átvehetõk a „B” épület 4. iodájában.
Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága

- A képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetését 3.366.934.000 Ft
összegben. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Intézmények és a Polgármesteri
Hivatal költségvetési létszámkeretét 364 fõvel hagyta jóvá.
- A testület elfogadta 3/ 2009. (I. 21.) számmal az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és
helyiségek elidegenítésérõl szóló rendeletét.
- A szociális ellátások helyi szabályainak módosítását a 17/2007. (VI. 21.) számú rendeletben
találhatják meg az érdeklõdõk, mely a város honlapján olvasható, illetve letölthetõ.
E rendelet részletezi az aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülõk együttmûködésének szabályait, az együttmûködési kötelezettség megszegésének következményeit, a
természetben nyújtott támogatások formáit.

Településszépíto”k...
A Településszépítõ akciók Balmazújvároson elnevezésû program népszerûsítése érdekében
az általános iskolás gyerekek szüleit kerestük meg egy kérdõívvel. Felmérésünkben kíváncsiak voltunk arra, hogy a felnõtt lakosság mennyire van tisztában településünk természeti értékeivel, valamint kerestük a városunkért tenni akaró Balmazújvárosiakat Az
1600 kiküldött kérdõívbõl 350 nem ért célba. A segítõkész pedagógusok 1250 kérdéssort
juttattak el a családokhoz, amibõl 841 érkezett vissza. A kérdõívet visszaküldõk között tagintézményenként egy-egy akkumulátor töltõt sorsolt ki dr. Veres Margit aljegyzõ asszony.
A nyertesek: Szõkéné Bíró Anna, Dobi Gáborné, Nemes László, Koroknainé Szilágyi Rita,
Dobiné Szabó Tímea. A felmérésbõl kiderült, hogy 140 család közel 349 fõvel akar részt
venni városszépítõ munkában. Február 15-én a rossz idõ ellenére is közel 70 ember vett részt
a Veres Péter Emlékpark leendõ tanösvényeinek megtisztításában. Családok, nagymamák,
unokák, baráti társaságok, a polgárõrség tagjai segítettek a Bakcso aktivistáinak irányításával.
A több helyszínt érintõ munkálatokhoz kérjük a lakosság segítségét. Várjuk családok, civil
szervezetek, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák jelentkezését és ötleteiket.
Varga László
30/270-8601

Balmazújvárosi Kistérség
Alternatív Kulturális
Ifjúsági Egyesület
4060 Balmazújváros,
Batthyány u. 26.
T/F:06-52/240-193
Kérjük, hogy céljaink elérése érdekében adó-ja
1%-ával támogassa egyesületünket!
Egyesületünk adószáma: 18991392-1-09
Köszönettel a BAKI Egyesület.
Adójának 1%-val kérjük támogassa a
Balmazújváros Közmûvelõdéséért Alapítványt.
Adószámunk: 18555677-1-09
Köszönettel a Balmazújváros Közmûvelõdéséért Alapítvány kuratóriuma

Balmazújváros

Tehetsé’ges fiatalok,
avagy
,
újabb zenekari sikerek
A világszerte megrendezett Emergenza tehetségkutató fesztivál elsõ fordulóján továbbjutott két balmazújvárosi zenekar újabb
hírnevet hozott városunknak. Az elõdöntõn a
Karantén zenekar a harmadik helyen, míg az
EZ zenekar elsõ helyen jutott tovább a területi
döntõbe.
Az elõdöntõ február 14-én volt a debreceni
Klinika Moziban. Dr. Tiba István polgármester úr felajánlásának köszönhetõen, egy
busz segítette a balmazújvárosi érdeklõdõket
az utazásban. A ráhangoló zenekar koncertje
után a tehetségkutatót a Karantén zenekar
nyitotta, míg az EZ formáció ötödikként lépett
színpadra. Az eredményhirdetést követõen a
zenekarok az õket továbbjuttató közönséggel
együtt örömmámorban úszott, a közönség
nagy része városunk nevét skandálta. A
hangulat a hazafelé tartó busz utat is
megfestette, a fiatalok büszkén ünnepelték
összetartásuk eredményét.
Ezúton is szeretnének a zenekarok köszönetet
mondani mindenkinek, aki jelenlétével, vagy
egyéb segítségével támogatta eddigi
munkájukat, hisz nem lehetnek elég hálásak
közönségüknek. Az eredmény tehát mindenki
számára egy meghívó április 25-re, a
debreceni Lovardába, ahol az Emergenza
területi döntõje zajlik majd zsûri, és közönség
elõtt.
További információk:
http://www.myspace.com/eredetizene
http://karantenmusic.uw.hu/
http://www.emergenza.net/
http://www.lovarda.hu/
Az EZ zenekart legközelebb március 7-én a
hajdúszoboszlói Rock Cafe szórakozóhelyen
hallhatják élõben.
az E.Z. és a Karantén együttes tagjai

A Csegei úti 1. sz. alatti üzlet

Legyen tavaszra új szakmája!

2009. február 20-tól (péntektõl)
csatlakozott a MAGOSZ által
kezdeményezett

Balmazújvároson már több éve sikeresen mûködõ

SZOCIÁLIS
BOLTHÁLÓZATHOZ.
MAGYAR TERMELÕTÕL
MAGYAR ÁRUT!
A kínálatból:
Burgonya: 65 Ft/kg
Alma: 100 Ft/kg
Tojás: 28 Ft/db

OKJ-s biztonsági õr tanfolyamot indít a
S.A.S. Akadémia Kft. Tanfolyam díja
38E + vizsgadíj.
- oktatás hétvégenként
- fegyverismereti vizsga lehetõség
- részletfizetési kedvezmény
Hölgyek és nyugdíjasok, 8 osztályt végzett és érettségizett fiatalok jelentkezését
is várjuk!

Engedélyszám:13-0703-04
Információ: Tel. 06 30 526-4501

Balmazújváros
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Tájékoztató az õstermelõk helyi adózásáról
Helyi adó bevallási kötelezettsége és helyi
adó fizetési kötelezettsége van azoknak az
õstermelõknek, akinek õstermelõi tevékenységbõl származó bevétele az adóévben (2008. évben) a 600.000 forintot
meghaladja, az APEH felé teljesítendõ
Szja. bevallástól, nyilatkozattól ill. fizetési
kötelezettségtõl függetlenül!!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban:Htv.), valamint Balmazújváros Város Önkormányzatának 36/2007.
B.újv.Ör sz. rendelete értelmében helyi iparûzési adó és a vállalkozók kommunális adó
fizetési kötelezettség áll fenn a vállalkozókat
illetõen. A fenti adónemek alanyai azok a vállalkozók, akik az önkormányzat illetékességi
területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
vállalkozási tevékenységet végeznek. A vállalkozói körbe beletartoznak a helyi adó
törvény alapján azok a mezõgazdasági õstermelõk, akik a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõk, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl származó bevétele
az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.
Mezõgazdasági õstermelõ: az a 16. életévét
betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú
mellékletben felsorolt termékek elõállítására
irányuló tevékenységet folytat és ennek igazolására õstermelõi igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett
ügyfélnyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezõgazdasági termelõ magánszemélyt, valamint a termõföldrõl szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minõsülõ
magánszemélyt és e magánszemélynek a
családi gazdaságban nem foglalkoztatottként
közremûködõ családtagját is, mindegyikre
vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek elõállítására irányuló
tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme)
tekintetében.
a) Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végzõ magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve a
bérelt eszközöket is), a termelés szervezése
és - a vetõmag - bértermelés, a bérnevelés, a
bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a termelés eredményének
felhasználása felett.
b) Õstermelõi igazolvány az õstermelõi tevékenységbõl származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, kormányrendelet
által elõírt eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány, amely tartalmazza:
ba) a mezõgazdasági õstermelõ azonosító
adatait;
bb) az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb, a kormányrendeletben meghatározott adatokat.
A mezõgazdasági õstermelõi tevékenység

kezdetének az õstermelõi igazolványban feltüntetett idõpontot kell tekinteni.
c) vetõmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén õstermelõi
tevékenységbõl származó bevétel a termék,
vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára azzal,
hogy a jövedelem megállapításakor a termék
vagy állat kihelyezési értéke költségként
érvényesíthetõ.
Mezõgazdasági kistermelõ: az a mezõgazdasági õstermelõ, akinek az e tevékenységébõl az adóévben megszerzett bevétele a 8
millió forintot nem haladja meg.
A Htv. 27-29. §-ai alapján vállalkozók
kommunális adófizetési kötelezettség terheli a vállalkozót (õstermelõt), melynek
alapja az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai átlagos állományi létszáma.
Mértéke 2000 Ft/fõ/év.
A Htv. 35-41. §-ai alapján adóköteles az
önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozói (õstermelõi) tevékenység. Az adó mértéke az
adóalap 2 %-a.
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével, az anyagköltséggel.
A Htv. 52. §-a 22. pontjának i) alpontja határozza meg a nettó árbevétel tartalmát az
Szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók
(Htv. 52. § 26. pont a.és b. alpontja) esetében.
Ezen adóalanyok vonatkozásában nettó árbevétel a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve
az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal
elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között
kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összegével, feltéve, ha az így
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó
összege az értékesítés nettó árbevételét növelte.
AHtv. 52. §-ának 37. pontja határozza meg az
anyagköltség fogalmát. Eszerint a kettõs
könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a
vásárolt anyagoknak - a számvitelrõl szóló
törvény szerint - anyagköltségként elszámolt
bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres
könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetõ
vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a
kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró

értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet
leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az
anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett
beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany a 36. pont szerint az
eladott áruk beszerzési értékeként, a 40. pont
szerint a közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette.
Ugyanezen paragrafus 38. pontja az anyag,
áru fogalmát adja meg, amely a számvitelrõl szóló törvény szerinti vásárolt készletekbõl az anyagokat és árukat foglalja
magában. A számviteli törvény 3.§ (5) bekezdése értelmében az anyagok alatt a vásárolt alap-, segéd-, üzem- és fûtõanyagokat és alkatrészeket, valamint a 28.§ (3)
bekezdésének a. pontja szerinti eszközöket egy évnél rövidebb ideig használt
szerszám, mûszer, berendezés, felszerelés,
munkaruha, védõruha, egyenruha - kell
érteni. Anyagköltség lehet a vállalkozási
tevékenységhez használt gépjármû üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok az Szja.
törvény által elismert módon (útnyilvántartás
és üzemanyag norma alapján) számított költsége, továbbá a beszerzett tartalékalkatrészre kifizetett összeg.
A Htv. hatálya alá tartozó mezõgazdasági
õstermelõ, mint vállalkozó az iparûzési adó
alapját az általános szabályok (Htv. 39.§ és
a Htv. Melléklet), vagy az általános szabályoktól eltérõen (egyszerûsített meghatározási mód) - a Htv. 39/A §-a szerint is
megállapíthatja.
Az adóalap egyszerûsített meghatározási
módját az alábbi kör választhatja:
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint az adóévben átalányadózó (egyéni
vállalkozó, mezõgazdasági kistermelõ)
vállalkozó,
b) az a) pont alá nem tartozó magánszemély,
iparûzési adóalany esetében, akinek a nettó
árbevétele a 8 millió forintot az adóévben
nem haladta meg, illetve a tevékenységét
adóévben kezdõ vállalkozó esetén az
adóévben - idõarányosan - a 8 millió forintot
várhatóan nem haladja meg.
Az a) estben az iparûzési adóalap összege a
személyi jövedelemadó törvény szerinti
átalányadó alap 20%-kal növelt (1,2-vel
szorzott) összege.
A b) esetben az iparûzési adóalap összege a
nettó árbevétel 80%-a (0,8-cal szorzott
összege).
Bevallási kötelezettséget adóévet követõ év
május 31-ig kell teljesíteni.
A közös õstermelõi tevékenységet folytató
családtagok külön-külön tesznek eleget
adókötelezettségüknek.
dr. Veres Margit, Tóth Anita
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KÖZLEKEDÉS
Naponta értesülünk a rádióból, tv-bõl, sajtóból közlekedési balesetekrõl. Mégis újra és újra hibákat követünk el figyelmetlenségbõl, felelõtlenségbõl. Gyalogosok, biciklisek, autósok egyaránt. Én, aki
most közlekedési ügyben írom a sorokat, nem akarok mindentudó és
közlekedési szabályokat mindig betartó lakosként tetszelegni, bírálatot mondani mások fölött. Hiszen néha én is követek el hibákat, csak
miután megúsztam, és utána átgondolom az egészet, akkor jövök rá,
hogy milyen veszélynek voltam kitéve. Azért is írok közlekedési témában, mert úgy hiszem, hogy a sajtó sokat segíthet a legkisebb dolgokban is. Pláne úgy, hogy nem hivatalos szerv a cikk megfogalmazója (attól idegenkednek az emberek), hanem egyvalaki a több, mint
18000 újvárosi közül, aki naponta maga is közlekedik. Mi jobban
megértjük egymást, ha felelõsséggel és õszintén szólunk egymáshoz.
Az emberek szívesebben tartják be azokat a szabályokat, melyeket a
közösségi újságban ismerõsöktõl olvasnak. Ha találkoznak még külön
is megbeszélhetik, megvitathatják a témát, így még jobban maradandóvá válik emlékezetükben. Ezt tapasztalatból tudom sokévi kapcsolatomból. Így mondom hát, hogy mindannyiunk érdeke a közlekedési
szabályok betartása, csak így érhetõ el javulás. A büntetés egy kényszer megoldás, amikor már másképpen nem megy. Tegyünk hát meg
mindent, hogy közlekedési kultúránk javuljon és testi épségünk is biztonságosabb legyen. Akár jó akaratúlag figyelmeztessük is egymást. A
pillanatnyilag, esetleg tudatlanságból hibát követõ, de normálisan és
józanul gondolkodó emberek nem sértõdnek meg ezért. Sõt! A közlekedés terén is rendnek és nyugalomnak kell lenni. Nyugodtan merjünk
a kijelölt úton közlekedni. Nyugodtan bízhassunk egymásban. Gyalogos a gyalogosban. Gyalogos a biciklisben. Biciklis a gyalogosban.
Gyalogos az autósban. Autós a gyalogosban. Biciklis az autósban.
Autós a biciklisben. Autós az autósban. Ne csak a szabálytalanságért
járó súlyos büntetések tartsanak vissza bennünket, hanem az egymásért való felelõsség és bizalom is. Az egymás anyázásával nem
sokra megyünk. Nem tudom ki, hogyan van vele, de amikor gyalogos
átkelõhelyen mennék át, még le sem lépve a járdáról és a közeledõ
autós megáll, udvariasan int, hogy nyugodtan menjek át a zebrán én
ezt hasonló szívélyességgel, karom felemelésével megköszönöm. Pedig tudom, õ a szabályokat betartva, csak kötelességét teljesítette.
Valahogy jólesik az embernek az ilyen közlekedési gesztus. Nos, e
figyelemkeltõ cikk megírására az adott döntõ okot, hogy Sz.S. (õ kérte
neve elhallgatását) szigetkerti lakos elmondott nekem egy tanulságos
történetet, ami halálos balesettel is végzõdhetett volna. Az esetnek õ is
szereplõje volt.
1970 óta van jogosítványom. Elég körültekintõen vezetek. Sohasem
okoztam balesetet. Egy délelõtti napon, jó látási viszonyok között
autóval jöttem Tiszacsege felõl a megengedett sebességgel. Elérve a
Márka presszói gyalogos átkelõt szabályos távolságban megálltam,
hogy az átmenõ gyalogosokat elengedjem. Majd körültekintve lassan
elindultam a park szélénél lévõ zebra felé, ahol az elõzõekhez hasonlóan cselekedtem. Ezután a másik gyalogos átkelõre figyeltem, amely
a Hajdú étteremnél a vasút felé van merõlegesen. Miután többször
meggyõzõdtem arról, hogy a zebrán semmiféle forgalom nincsen és
Debrecen felõl sem jön autó, balra kanyarodva, nagy ívben lassan közelítettem meg a gyalogátkelõt. Amikor a zebrához már csak néhány
méterre voltam a Róna Áruház felõl egy idõsödõ hölgy elektromos biciklivel szabálytalanul, minden körültekintés nélkül és fékezés nélkül
teljes sebességgel vágott a zebrára. Ezt észrevéve azonnal teljesen benyomtam a féket és kb. fél- egy méterre a rohanó hölgy elõtt álltam
meg úgy, hogy hozzá sem értem a biciklijéhez. A nõ ezt észlelve megijedt, maga sem tudta már, hogy mit csinál, a kormányt félrekapta és
teljes sebességgel nekirohant a szembenlévõ járdaszegélynek. Ekkor
már nem volt ura sem önmagának, sem a biciklinek. Repült a hölgy és
a bicikli is. Csak nagy csörömpölést lehetett hallani. A nõ rettenetesen
nagyot esett. Szentül azt hittem, hogy szörnyethalt. Azonnal kiszálltam a kocsiból, hogy segítséget nyújtsak. Közben csodával határos
módon a hölgy felkecmergett, talpraállt és én nem tudom, hogy
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Jelentkezz
”rnek!
Polgáro
A balmazújvárosi polgárõr egyesület folyamatosan várja azoknak a
jelentkezését, akik kedvet és elhivatottságot éreznek a polgárõr
„munkához”.
A gyakoribb, koncentráltabb munka nagyobb taglétszámot tesz
szükségessé, ezért a jövõben a jelenlegi 45 fõrõl 70-80 fõre szeretnénk fejleszteni a létszámot.
Olyanok jelentkezését várjuk, a klasszikus polgárõr „munkára”,
akik úgy gondolják, hogy tevékenyen hozzá szeretnének járulni városunk közbiztonságának, nyugalmának megóvásához, akik nem
azt kérdezik, hogy „Miért nem tesz már valaki valamit?”, hanem õk
maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy elvárásainak megfelelõ legyen
Balmazújváros közbiztonsága.
Az egyesület céljai:
- Abûncselekmények megelõzése, a vagyon védelme.
- Alakosság biztonság érzetének növelése.
- Akörnyezet védelme.
Várjuk azok jelentkezését, akik az alábbi kritériumoknak megfelelnek:
Magyar állampolgár,
Elmúlt 18 éves,
Nem volt még büntetve,
Vállalja a havi minimum két szolgálatot
Kész tanulni, majd a felkészülés után vizsgát tenni.
Felhívjuk minden jelentkezõ figyelmét, hogy ezért a „munkáért”
nem jár fizetés, ezt a tevékenységet szabadidõnkbõl feláldozva, olykor a család rovására - ingyen, társadalmi munkában tesszük a
közjóért.
Jelentkezni lehet a 30/ 621-5588-as, vagy a 30/ 621-5404-es telefonszámon, a polgorbujv@freemail.hu e-mail címen, esetleg levélben: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Balmazújvárosi Polgárõrség

sokkos állapotban-e, de abban a pillanatban nem is a balesete jutott az
eszembe, hanem felém fordulva, szemrehányóan csak annyit mondott: „Na, ezért megvehettem a 8.500-Ft-os étkészletet!” (Az okozta a
csörömpölést). Majd felállította a biciklit, helyreigazította a kormányt, a járdán felült a jármûre (újabb szabálytalanságot elkövetve)
és elhúzott a Penny Market felé. Hogy az istencsudájában úszta meg a
balesetet, számomra a mai napig érthetetlen. Én ezek után bementem a
rendõrségre, jelentettem az esetet. Szóról-szóra elmondtam az igazat.
Majd közölték, hogy tudomásul vették mondandómat, ha valami történne, majd értesítenek. Ezzel eleget tettem kötelességemnek. Azóta
tovább gondolva mindent, arra jutottam, hogy az említett hölgy talán
azzal a tudattal hajtott át a zebrán, hogy ott neki biciklin ülve szabad
közlekedni. Hát ez nem így van. Jó lenne mindenkinek tudomásul
venni, hogy a gyalogos átkelõ valóban gyalogosoknak van. Ott a
biciklirõl le kell szállni és gyalogosan áttolni. Haragszom azokra, akik
semmibe veszik a szabályokat. Újvárosi értelemben lehetne még
szólni sok közlekedési problémásról, de erre most nincs lehetõség. Én
a történtek óta még óvatosabb vagyok. Különösen az elektromos
biciklire vonatkozóan. Ez a jármû amellett, hogy sok elõnye van
nagyon alattomos is tud lenni. Zaj és minden jelzés nélkül pillanatok
alatt feltûnik, nehéz ellene kivédeni a bajt, pláne ha vezetõje még
szabálytalankodik is. Azon is elgondolkodtam, hogy mi lett volna
ha.... A lelkiismeretem sohasem nyugodna meg halálos baleset
résztvevõjeként. Sosem tudnám feldolgozni az ilyesmit. Az említett
hölgy saját szabálytalansága miatt kétszer is halálos veszedelemben
volt. Most megúszta!
Burai István
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Morzsák városunk történetébol 1.

Apró falvak Balmazújváros határában

Idõs Varga Antal néptanító Balmazújváros szülötte volt. Negyven évig tanította az újvárosi népet és több, mint négy évtizedig gyûjtötte a városunk történetére vonatkozó adatokat. Felderítette és számon tartotta a balmazújvárosi határban nagy számmal elõforduló neolitkori telepeket és Árpád-kori faluhelyeket. Rendezte a
község Mátyás korától meglevõ levéltári anyagát. Kiváló istenadta tehetségének, nagy tudásának bizonyítékai Balmazújváros történetével
kapcsolatos tanulmányai, melyek közül több
nyomtatásban jelent meg. Fia, dr. Varga Antal
fejezte be az édesapa torzóban maradt mûvét;
megírta Balmazújváros történetét. Idõs Varga
Antal kisebb, nyomtatásban megjelent munkája
az Adatok Balmazújváros határában állott falvak történetéhez 1942-ben Debrecenben Csuka
László nyomdájában készült. Feltevése szerint
23 apró település állt a mindenkori Balmazújváros nagy kiterjedésû határában. Ezek: Aszályos, Bakóc, Bal laka, Balmaz, Balmazújváros,
Bágy, Cuca, Drassa, Elep, Etellaka, Figudi, Füzes, Hat, Hetven, Himes, Hort, Hortobágy, Malton, Márkus, Orobágy, Papegyháza, Sólyom,
Zilegyháza. Könyvében megemlíti, hogy csak
az emlékezetben fennmaradt egy-egy helynévbõl lehet következtetni az itt kialakult falvakra.
Fia szerint a 23 helységbõl minden kétséget kizáróan csak néhány helyét tudták meghatározni.
Bakóc a mai Bakóc határrészen volt. Cuca a Telekföld legkeletibb részén, a Debrecenhez tarto-

zó Cuca szomszédságában állt. Templom és falumaradványát a debrecen-füzesabonyi vasútvonal alapozási munkálatainál fedték fel. Ezt
idõs Varga Antal tévesen Balmazzal azonosította. /Elemi iskolás koromban a tanítónk is idõs
Varga Antalra hivatkozva Balmaz helyét Telekfölddel egyezõnek tekintette./ Sõregi János történész, régész, a Déri Múzeum volt igazgatója
szerint Balmaz a hortobágyi puszta keleti szélén, valószínû a Szálka-halomnál települt. Drassa a mai Darassa határrészen volt. Az egykori
Himes a város belterületének közepén állt. Neve
elõször a Váradi Regestrum 1230-ban írt szûkszavú közleményében jelent meg. Hort a Nagyhort helyén volt. A többi falu helyét csak valószerûsíteni tudta dr. Varga Antal a határleírások
alapján. Például Aszályos a Kõudvar határrészen, Bágy a Szeg nevû pusztán, a Hortobágy
folyó mellett, Hortobágy a Kishortobágy csárdánál, Figudi Nyárijáráson, Etellaka a mai Jenõháza táján, Sólyom a Vókonyán, Zilegyháza
Papréten, Újkert szomszédságában lehetett. A
falvak részben a tatárjáráskor, részben a földesurak közti torzsalkodások, majd a török pusztítás következtében váltak pusztává. Idõs Varga
Antal a fentebb említett könyvében állítja: Balmazt 1241-ben a tatárok, majd két emberöltõvel
késõbb a magyar hadak pusztították el. A menekülõ lakosok a Szík és a Kadarcs nádasaiban húzódtak meg és itt alapítottak falut, a régi iránt érzett kegyeletbõl Balmazújvárosnak neveztek el.

Állítását fia is cáfolta. Valójában a Himes és
Balmaz tekinthetõ Balmazújváros õstelepülésének. A 15. században több földesúri család
birtokolta a falvakat. Balmaz 1450-ben lett Hunyadi János birtoka. Halála után özvegye, Szilágyi Erzsébet örökölte. A Balmaz mellett levõ
kedvezõbb fekvésû Himes az anarcsi Thegzesek birtoka volt. Szilágyi Erzsébet buzdítására
balmazi jobbágyai elfoglalták Himest, s a Hunyadi birtokhoz csatolták. Ettõl kezdve Újváros
/Wywaras/ néven említik az íratok. I. Mátyás király anyja kérésére Újvárost mezõvárosi jogokkal ruházta fel. Az 1465-ben kelt oklevél kiemeli oppidum jellegét. Három országos vásár
és egy heti vásár tartására kapott engedélyt. Az
újvárosiaknak adott oltalomlevelében elrendeli,
hogy az ország fõ- és köznemesei az országban
jövõ-menõ újvárosiakat elõforduló vétkeikért
nem büntethetik, nem csukathatják le, mert felettük csak Szilágyi Erzsébet úriszéke ítélkezhet. 1490 után Újváros földesura Hunyadi Mátyás törvénytelen fia, Corvin János lett. Himesnek a neve feledésbe merült. A Hunyadiak igyekeztek kiiktatni, az oklevelekben sohasem említik. Újvárosnak Balmazzal való kapcsolatát azonban feltüntetik, amikor a helynevet így határozzák meg: "Wywaras alio nomine Bolmaz".
Balmazújváros neve, mint helységnév ebben a
formájában a 18. században, 1714-ben fordul
elõ.
Király István

Programajánló
A mûvelõdési központ rendezvényei

Március 9. (hétfõ) 17 óra
NÕNAPI mûsor
Közremûködnek a VPÁMK zenetanárai és növendékei
Helyszín: mûv. központ, pódium-terem

Március 11. (szerda) 18 óra
MAG elõadássorozat:
KELEMEN ZSOLT-Lóháton fegyverben c. ea.
Helyszín: mûv. központ, pódium-terem
Belépõ: 400 Ft

Március 23-28. (hétfõ-szombat)
HÜLLÕKIÁLLÍTÁS
Helyszín: mûv. központ, színházterem elõcsarnok
A Semsey Andor Múzeum rendezvénye

Március 13. (péntek) 13.30 óra
KATONA”DOLOG” - Fegyverek az ókortól
napjainkig magángyûjteményekben c.
kiállítás megnyitója
A kiállított fegyverek Csiha Gábor, Lénárt József
és Jagyugy Armand gyûjtõk anyaga

Március 13 (péntek) 14.30 óra
Veres Péter térségi irodalmi vetélkedõ
általános iskolások részére.

A kiállítás megtekinthetõ: júniusig
Helyszín: Semsey Andor Múzeum

Helyszín: mûv. központ, pódium-terem

INGYENES JÓGAGYAKORLÁS!

Március 15. (vasárnap)
Nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett programok
17 óra: A Veres Péter Emlékház új állandó
kiállításának megnyitója
18 óra: Fáklyás emlékezés a Kossuth szobornál
Mûsort adnak a Veres Péter Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakképzõ diákjai
Közremûködik a Bekton Ifjúsági
Fúvószenekar

Március 4. (szerda) 18 órától
/10 alkalommal szerdánként/

Március 21. (szombat)
Nagyapáink mesterségei és táncai sorozat
14 óra: Kézmûves játszóház: fazekaskodás és
vesszõfonás
17 óra: Gyermek táncház
19 óra: Felnõtt táncház
Muzsikál a Törköly zenekar

A debreceni Jóga Egyesület programajánlata

Célja: bevezetés a jógába a “Jóga a mindennapi életben” jógarendszer tematikája alapján.
Téma: a jóga szerepe a betegségek megelõzésében, az
egészség megõrzésében. Légzõ, gerincerõsítõ, izomnyújtó, izomerõsítõ gyakorlatok, relaxáció, jóga elmélet.
A foglalkozásokon ajánlott kényelmes tréningruha
viselése. Szükséges egy polifom szivacs és ajánlott
egy ülõpárna és pléd, vagy takaró.

Rendezvények a könyvtárban

Március 5. (csütörtök)16.30 óra
Oláh Gyöngyi:
Csodálatos gyógyulás c. könyvének
bemutatója
A szerzõ rákos betegségébõl kigyógyulva
kötetlen beszélgetés keretében osztja meg
ismereteit az olvasókkal.
Könyve a helyszínen megvásárolható

Internet Fiesta programjai:
Március 23. de.:
„Bolygóink” interakív tanóra 4. osztályosoknak
Március 25. de.:
„Webmûhelyek, barkácsötletek”
- Az online kifestõktõl a modern képalkotásig.

Március 26. de.:
„Így is lehet…”- rendhagyó énekóra
3. osztályosok részére

Internethasználói tanfolyam
Továbbra is várjuk a jelentkezõket a
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
által szervezett tanfolyamra, amit kezdõ
és haladó szinten is indítunk. Anyaga
Helyszín: Kalmár Zoltán tagintézmény (Móricz Zs. u. 1-3)
kiegészül az Ügyfélkapu használatának
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének
megismertetésével.A tanfolyamok
programja: VÉRADÁS
idõtartama: 20 óra. Díja: 3.000 Ft/fõ
Jelentkezni lehet személyesen vagy a
Március 23. (hétfõ) 9 - 16.30 óráig
370-326-os telefonszámon.
Helye: Debreceni u. 12. sz. irodaház
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A Balmaz InterCOM Kft.
ügyfélszolgálati tájékoztatója
Értesítjük ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat helye és nyitvatartási
ideje február 20-tól megváltozott.
Az ügyfélszolgálati iroda új helye: Vasút sor 1/A (Városgazdálkodási
KHT telephelye).
Nyitvatartása: hétfõ: zárva, kedd: 14-18 óráig, szerda: zárva
csütörtök: 8-12 óráig, péntek: 13 -17 óráig.
Az ügyfélszolgálat az új címen már mûködik. A régi ügyfélszolgálat a
Debreceni u. 12 alatt a költözés miatt a következõ napokban esetenként
zárva tart, kérjük elõzetesen tájékozódjanak telefonon.
Március 20-tól a Debreceni utcai ügyfélszolgálat véglegesen bezár.
Aváltozás a telefonos és internetes ügyfélszolgálatot nem érinti.
Ügyfeleink megértését és türelmét kérjük.
Balmaz InterCOM Kft.

Ökumenikus
imahét
Több évtizede bevett szokás Újvároson is, hogy januárban, az ökumenikus imahét keretén belül a két történelmi egyház (a Római Katolikus
Egyház és a Református Egyházközség) gyülekezeteinek tagjai közös istentiszteleteken vesznek részt. Együtt figyelnek Isten Igéjére, együtt
imádkoznak, együtt dicsérik Istent énekszóban. A Szentháromság Istennel való találkozás, a Jézus Krisztusban való összetartozás kiváltságos
örömét élhetjük át ezeken az alkalmakon. Mit jelent az ökumené? A szó
görög eredetû, jelentése: a földkerekség, az egész lakott föld, az egész világ. Mai szóhasználat szerint a világkeresztyénséget értjük rajta. Ennek
melléknévi alakja az „ökumenikus” kifejezés. Így beszélhetünk „ökumenikus mozgalomról”, azaz a keresztyén egyházak egymás felé való
közeledését, egységét munkáló vállalkozásról. Jézus Krisztus könyörög
így tanítványaiért az Atyához: „…hogy mindnyájan egyek legyenek úgy,
ahogyan te, Atyám, énbennem és én tebenned, hogy õk is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (János evangéliuma 17. rész 21. vers). A különbözõségekben való egység tükrözi a
szeretetközösség misztériumát (titkát), amint az Istenben is látható. Az
ökumenizmus mozgalom célja tehát a keresztyén (lelki) egység, miszerint a Jézus Krisztusban hívõ emberek felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül feladatuknak, küldetésüknek tartják, hogy hitükrõl, keresztyén reménységükrõl, örömükrõl, a Krisztusban kapott szabadságukról mások elõtt is beszéljenek, hogy minél többek számára eljusson
az evangélium, azaz a Jézus Krisztusról szóló örömhír. Az ökumené jegyében az idei évben január 20-23 között katolikus és református keresztyének hallgathattuk estérõl estére Isten üzenetét mind a németfalusi,
mind a központi gyülekezeti teremben, valamint a pénteki záró alkalmon
a római katolikus templomban. A kedd esti igehirdetés szolgálatát
Pankotai József római katolikus plébános végezte, aki
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PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK
Megjelentek a GOP-s pályázatok, melyekrõl egy rövid összefoglalással hívjuk fel a vállalkozók figyelmét: A hat kiírt pályázat közül egy a Közép-magyarországi régióban, öt, az azon kívüli régiókban érhetõ el. Valamennyi támogatási konstrukció
célja a vállalkozások komplex technológia-fejlesztése, amelynek keretében a modern eszközök és berendezések mellett informatikai, oktatási, know-how és licenc vásárlási, piacra jutási, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési, tanácsadási, valamint minõség- és egyéb irányítási rendszerek bevezetési költségei is elszámolhatóak. A gazdasági válságra való tekintettel a korábbi
két évben megszokott feltételek jelentõs részben enyhítésre kerültek. Ennek köszönhetõen a támogatásban részesülõ vállalkozásoknak nem kell jelentõs árbevétel növekedési vállalást tenniük. Az árbevétel stabilizálását kell vállalni, illetve ezt is kiválthatják azzal, ha vállalják, hogy megtartják dolgozói létszámukat. Enyhültek a pályázó eddigi gazdasági teljesítményére
vonatkozó elõírások is.
Emellett fontos változás, hogy növekedtek az igénybe vehetõ támogatások arányai a teljes beruházáshoz képest és a nyertes pályázók szerzõdéskötés után automatikusan hozzájuthatnak a
megítélt támogatás 40% -hoz, elõleg formájában. Kérdéseivel
forduljon a Polgármesteri Hivatal B-épületében Tóth István
kistérségi koordinátorhoz.
Szervezet: Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
4028 Debrecen, Simonyi u. 14.
Munkavégzés helye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. B/5.
Telefon: 06-30/476-0474, e-mail: istvan.toth@umpont.hu
www.eszakalfold.hu, www.umpont.hu

rávilágított arra, hogy lelki gazdagság, avagy szegénység és az
anyagi jólét avagy nincstelenség között milyen kapcsolat húzódik
meg. Hisz lehet az embernek mindenféle földi kincse, de ha az életébõl hiányzik Isten, lelkileg mégis szegény marad. Van olyan ember viszont, akinek mindennapi betevõ is alig-alig jut, de ha a szívében, életében ott él Jézus Krisztus, lelkileg gazdag, azaz boldog
emberré válik. Szabó Sándor nyugalmazott hajdúböszörményi református lelkipásztor a szerdai alkalmon arról tett bizonyságot,
hogy Isten gyermekeinek, akik már Jézus Krisztust elfogadták
Megváltójuknak, az a kiváltságuk, hogy életükkel, tetteikkel, szavaikkal felmutassák Isten szeretetét. A börtönben lévõ Pál apostol
két elöljárója elõtt bátran vallott az õ Megváltójáról, Jézusról. Bár
Pál testileg rab volt, lélekben mégis szabad. Csütörtökön Balogh
Mihály, Nagyhegyesen szolgáló református lelkipásztor szolgálata nyomán az anyagiak mennyei megítélésébe nyertünk betekintést. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember életében a pénz
milyen szerepet tölt be: eszköz vagy úr. Ha a pénz csupán eszköz
az életünkben, akkor nem leszünk alárendeltjei, kiszolgáltatottjai,
nem az, vagy annak hajhászása lesz a legfontosabb az életünkben.
Ha viszont a pénz az úr, akkor minden más még Isten is! csak másodlagos, vagy sokadlagos szerepet tölt be az életünkben. A pénteki estén Szabadi Árpád református esperes igei szolgálata zárta
az imahetet. A vak Bartimeust Jézus meggyógyította a vakságából, megnyitotta a szemeit. A ma embere többnyire nem testi,
hanem lelki vakságban szenved, ugyanis nem veszi észre az õt
szeretõ Istent. Ha hagyjuk, hogy Isten meggyógyítson minket a
lelki vakságunkból, s akarjuk, hogy Istenhez illeszkedjen az életünk, akkor válik az addigi Isten nélküli, részéletünk teljes, egész,
boldog életté! Jó volt testvéri közösségben együtt hallgatni az igét,
közösen énekelni és imádkozni.
Adja Isten, hogy a héten hallottakat a mindennapjainkban valóban
meg tudjuk élni.
Baloghné Hajdú Krisztina és Orcsikné Vass Nóra
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Hírek a Központiból
2008 decemberében
a City and Guilds
nemzetközi alapfokú nyelvvizsgán intézményünk 12 tanulója vett részt:
Abdulmaati Ibrahim, Berecz Ádám,
Béres Tamás, Eszenyi Zoltán, Gavallér
Noémi, Juhász Imre,
Lós Balázs, Radócz
József Miklós, Szabados Evelyn, Szilágyi Mark, Varga Valentin, Virág Nóra.Avizsga eredménye a következõ:Aszóbeli vizsgán kiválóan megfelelt 12 fõ. Az írásbeli vizsgán megfelelt 8 fõ, kiválóan megfelelt 3 fõ. Kiválóan megfelelt az írásbeli és a szóbeli vizsgán: Abdulmaati Ibrahim, Juhász Imre, Radócz József Miklós. Felkészítõ tanár: Fábrik
Gyula. 2009. január 17-én került megrendezésre a Városi Gyermek Labdarúgótorna, melyen iskolánk csapatai a következõ eredményeket érték el: Lányok
III. korcsoport I. helyezés, fiúk I. korcsoport II. helyezés, II. korcsoport II.
helyezés, III. korcsoport IV. helyezés. Felkészítõ tanár: Szabó Balázs.
FELVÉTELI EREDMÉNYEK
2009. január 24-én írták meg az egységes írásbeli felvételit azok a nyolcadik
évfolyamos tanulók, akik általános tantervû képzésre jelentkeznek valamelyik
középfokú intézménybe. A felkészítõ tanárok nagy örömére az elõzõ évihez
képest 4,63 pontos növekedés figyelhetõ meg a felvételizõ tanulóink

eredményében.
A felvételin iskolánk 71 tanulója vett részt. 8 tanulónk ért el
70 pontnál jobb eredményt, közülük ketten 80 pont feletti
írásbeli dolgozatot készítettek. 80 pont feletti dolgozatot írt:
Kerekes Dóra 8. b, Kati László 8 c.
Atovábbi munkájukhoz sok sikert kíván tantestületünk!

VERSENYFELHÍVÁS
2009. március 27-én tartja iskolánk a Területi angol komplex
nyelvi versenyt, melynek megrendezése már több éve hagyomány. A versenyfelhívást a napokban küldi szét intézményünk az általános iskolákba.
Szeretettel várjuk a megmérettetésre a jelentkezõket.
Bonczásné Egri Gabriella

Csak a gyõztestõl kaptak ki!
Kalmáros sikerek a Fõnix kupán.

A tavalyi torna nagy sikere után idén is megrendezésre került a Fõnix kupa nemzetközi kézilabda utánpótlás verseny. A Debreceni
Sportcentrum-Spotiskola által 2008-ban hagyományteremtõ céllal elindított kupa ilyen rövid idõ alatt is hazánk egyik legnagyobb
kiemelt kategóriájú utánpótlás rendezvényévé nõtte ki magát. A
tornán összesen 49 sportszervezet 95 csapata mérte össze tudását
11 kategóriában. A nagyszámú induló miatt közel 250 mérkõzést
játszottak nyolc debreceni és egy hajdúböszörményi helyszínen.Az 1993-as fiú és lány döntõre, valamint az eredményhírdetésre a Fõnix csarnokban került sor, a DVSC-Galati KEK összecsapás keretében. A tavalyi sikeres részvételen felbuzdulva az idén

is indultak kalmáros lánycsapatok a tornán. A 98-as születésûek egy nehéz négyes csoportba kerültek, hisz a tavalyi
országos elsõ és harmadik helyezett is ide nyert besorolást,
ráadásul a Vasas utánpótláscsapat Angyalföldi sportiskola is
az ország legjobbjai közé tartozik. Ráadásul a balmazújvárosi csapatban nem játszhattak a 99-es születésûek a
párhuzamos mérkõzések miatt. Ennek ellenére, fokozatosan
hozzászokva a nagypálya méreteihez sikerült jó meccseket
játszaniuk /Szeged - Kalmár 22:13, Jászberény - Kalmár
17:13, Angyalföldi SI - Kalmár 11:10/. Ezután a három
csoport azonos helyezettjei csaptak össze a helyosztó mérkõzések keretén belül. Itt teljes újvárosi siker született: /Kalmár - Gyöngyös 24:5, Kalmár - debreceni Kazinczy 23:7/.
Ezzel az újvárosi csapat a 10. helyen végzett. Egy kis iskolai
csapattól, a zömmel sportiskolai egyesületek között ez jó
eredménynek számít. A góllövõk közül kiemelkedett az
újvárosi Nagy Klarissza aki 38 góljával harmadik lett a közel
150 játékos közül. A versenysorozat legfiatalabb résztvevõi a
99-es születésûek voltak. Õk szivacskézilabdában mérték
össze erejüket. 12 csapat nevezett az ország minden területérõl. A lányok itt is erõs csoportba kerültek, de nem ijedtek
meg az ellenfelektõl /Kalmár - debreceni Kazinczy 14:3,
Kalmár - Szeged 12:10, Angyalföldi SI - Kalmár 20:8/. Ezzel
csoportmásodikként a hasonló helyezést elért csapatokkal
küzdöttek tovább /Kalmár - Hódmezõvásárhely 14:11, Kalmár - Szombathely 13:10/. Végeredményként az iskola csapata csak a végsõ gyõztes ASI-tól szenvedett vereséget és negyedik
helyen zárta a tornát. A csapat tagjai: Árva Lilla, Géricz Alexandra, Dobi
Kata, Vénig Anita, Pál Izabella, Varga Zsuzsanna, Leiter Fanni, Borza
Lívia.
A kézilabdás lányok sokáig nem ülhetnek a babérokon, hisz következnek az Országos Gyermekbajnokság megyei döntõi után- ahol az elindított hat csapatból ötben elsõ, vagy második helyen jutottak tovább-a versenysorozat régió döntõi, ahol három megye legjobbjaival kell megküzdeni a továbbjutásért.
Melkó Károly
testnevelõ-edzõ
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„Nagyon jól érzem magam”

beszélgetés Molnár László BODEX-gyûrûs színmûvésszel

Szülõvárosában szinte mindenki tudja, hogy
Soós Imre után újra van a városnak egy
tehetséges, sokoldalú a szakma által is
elismert színésze, aki a színészet mellett
újabban a rendezés felé is kacsingat. Ennél
többet csak a nagyon jól informáltak, a
közelebbi ismerõsök és a megrögzött
színházlátogatók tudnak róla. Színháza, a
Szolnoki Szigligeti Színház és kollégái
színészi alakításáért részére ítélték meg a
BODEX-gyûrût, melyet a Magyar Kultúra
Napján vehetett át. Ezen esemény is okot
szolgáltatott arra, hogy megkeressük „Lacit”
egy rövid beszélgetésre eddigi pályájáról,
terveirõl, közérzetérõl.
Sokunk számára sajnos nem sokat mond az,
hogy Bodex-gyûrû. Arra szeretném kérni,
hogy ismertessen meg bennünket ennek
eredetével.
A szolnoki Szigligeti Színháznak nagyon
sokáig nem volt különálló díja más színházak
pedig már szinte minden évben odaítéltek
különbözõ díjakat (Páger Antalról Ruttkai
Éváról elnevezve) egy-egy színésznek,
kimagasló színházi alakításokért. Ezért a
város mecénás rétegébõl néhány ember
összefogott és létrehozták ezt a díjat Bodexgyûrû néven, tehát ez egy mecénási díj volt,
amit aztán Szolnok város sajátjának tekintett,
és mint kulturális díjat, a Magyar Kultúra
Napján ad át a Szigligeti színház egyik arra
érdemes színészének.
Kik és miért kaphatják meg ezt a kulturális
díjat?
Ezt az elismerést az alapítók szándéka szerint
az kaphatja meg, aki hosszú éveken keresztül
magas színvonalú színészi teljesítményt
nyújt, illetve egy-egy nagyobb, kimagasló
alakítás következtében kapható meg. A Szigligeti Színház teljes társulata titkos szavazással dönt errõl.
Kérem, röviden foglalja össze eddigi
pályafutásának legfontosabb állomásait.
1990-ben vettek fel a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára, ott 1994-ben végeztem,
de már 1993-ban kikerültem a Katona József
Színházba, Budapestre, ott töltöttem négy
évet. A 97-98-as évadban kerültem a Szolnoki Szigligeti Színházhoz, azóta folyamatosan itt vagyok, mellette vendégmûvészként
Budapesten is játszottam egy-egy színdarabban, de itt az anyaszínházban annyira sok a
feladatom, gyakorlatilag egyre kevesebb a
vendégjátékom máshol, nem nagyon tudok
mást elvállalni, bár az ember mindig szeret
fél lábbal máshol is lenni, illetve kíváncsi a
más közegben való megmérettetésre is.
Egyszóval, itt és most nagyon jól érzem
magam, sok a feladatom, s ez örömmel tölt el.

Ki vagy kik voltak színészi fejlõdésére nagy
hatással gondolok itt pl. elõdökre, pályatársakra, tanárokra?

bejjebb Jancsikámat sem. A legfrissebbeket
említettem kivéve a Jancsikámat -, mert az
még valahol a pályám elején volt.

Ilyesfajta kérdésekre mindig nehéz válaszolni anélkül, hogy valakit ki ne felejtsen az
ember. A fõiskolai tanáraim nagyon-nagyon
fontosak voltak, aztán késõbb a nagy-nagy
rendezõk, akikkel az ember pályája során
összefutott, dolgozott, tényleg egy végeláthatatlan sor lenne, hogyha elkezdeném a sorolást. Se hossza se vége azoknak a sora is,
akikre az ember fölnéz, s akitõl folyamatosan
tanul, sõt, a mái napig is az van, hogyha az
ember erõs és jelentõségteljes személyiségekkel találkozik (Haumann Péter, Törõcsik Mari, Czibulás Péter vagy Kátay Endre),
akkor az nyilván befolyásolja valahol a
lelkét, és mint a jó pap, a jó színész is holtig
tanul. Tehát tényleg nehéz a neveket sorolni.

Szülõvárosában gyakran megfordul, egy-egy
rendezvény tevékeny közremûködõje is.
Fontosnak tartja gyökereit, szükségét érzi
annak, hogy szoros kapcsolatot ápoljon
földijeivel?

Készülve a beszélgetésre, végigböngésztem
eddigi szerepeit, rendezéseit bizton állíthatom, igen hosszú a sor. Ha választania kellene, melyik szerep az, amely szívének a legkedvesebb?
Tíz év alatt valószínû, százon felül van azon
szerepek száma, melyet eljátszottam. Ebbõl
kimazsolázni azt az egy-kettõt, hármat, mely
nagyon kedves szívemnek, nagyon nehéz. Az
elmúlt évben játszottam Goldini Két úr
szolgájából Truffaldino-t, ez az egyik szívem
csücske. Szívem csücske volt Moliere
Danden György színdarabjában a címszerep,
de említhetem még az Ivanovban Borkint,
amit szintén nagyon-nagyon szerettem.
Imádtam játszani a Jankovics hadnagyot a
Fekete szárú cseresznyében, de nem hagyhatom ki a Vajda Mari könyvébõl készült Csak

Nagyon furcsa ez. Én balmazújvárosi lakos
vagyok a mái napig is, nekem ez az állandó
lakhelyem, bár Szolnokon élek. Amíg Budapesten voltam, addig is ez volt az állandó
lakcímem. Ide köt a család, a gyerekkori
baráti kötelék, ezek megmaradnak. Való igaz,
hogy nem sûrûn lépek fel városi rendezvényeken, ez így alakult, nem panaszként mondom.
Ez annak köszönhetõ, hogy alig kap
meghívást, vagy pedig annak, hogy nem is
igen tudná beilleszteni a „sûrû” elfoglaltságába?
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy
kisebb helyekre nem kapok meghívásokat olvasó népköröktõl kezdve szociális otthonig,
vagy zsûritagnak kérnek, de mint ahogy említettem, a városi ünnepségek kimaradtak az
utóbbi öt-hat évben, még egyszer szeretném
megjegyezni, ezt nem szemrehányásként
mondom, hanem egyszerûen ez tény, így alakult.
Mi az, amit még nagyon fontosnak tart és
feltétlenül illene tudnunk Molnár László
színészrõl, mi az Ön hitvallása? Minden
ember gondolatában él egy titkos gondolat,
amirõl azt gondolja, amirõl azt szeretné, ha
megvalósulna, akár szakmai, akár emberi,

Balmazújváros

9

2009. február

erkölcsi oldaláról közelítjük meg.
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ebben
a mai bulvárlapos újságos, kommersz televíziós világban magas mûvészi szinten,
hosszú távon az embernek sikeresnek lenni,
ha az ember nem megy bele ezekbe a
kommersz dolgokba, szinte ismeretlen
marad, ha belemegy, elõbb-utóbb kikezdik.
Elveszti azt a fajta hitelét, amit egy komoly
mûvész fontosnak tart. Érdekes, hogy sokan
az itthoni közösségbõl is számon kérik az
embertõl, vagy elvárják azt, hogy ismert
legyen, egy ország ismerje, egy kicsit keverik
a népszerûséget magával a mûvészet
szintjével. A színházi világon belül nem
keverik össze, ott pontosan tudják, hogy ki
mennyit ér. A civil életben ez nem így van, azt
gondolják az emberek, hogyha az ember
színész, akkor folyamatosan képernyõn kell
lennie. Elmehettem volna a Barátok közt-be,
elmehettem volna a Jóban rosszban játszani,
lett volna rá lehetõségem, de én inkább más
lehetõségre várok a mái napig is, és aztán
egyszer vagy lesz belõle valami, vagy nem
lesz. Ehhez a pályához még mindig nagyon
fiatal vagyok, 39 évesen. Itt még megijedni
való nincs, és ha az embert a saját szakmája
becsüli meg, és nem pedig a bulvársajtó röpíti
a hírnév szárnyán, akkor ez egy picit többet
jelent a lelkének, mint hogyha mondvacsinált
szerepekkel van körbevéve.
Milyen szerepben láthatjuk a közeljövõben
és hol?

Most a színház repertoárját tudom mondani:
játszunk egy Romeo és Juliát, abban Lõrinc
barátot, ez egy nagyon-nagyon szép szerep,
és aránylag nagy is, játszom a Száll a kakukk
fészkére c. darabban is, ez korántsem nagy
szerep, de nagyon kedvelem. Következõ lesz
a Fellini Országúton-ból írt darabbeli szerep.
Várok egy kétszemélyes darabra, amit a
Radó Denise színésznõvel fogunk megcsinálni a nyáron, majd következik a Lize Lotte
és a május, most ezt várom a legjobban, mert
ebben sok lehetõséget látok. Nagyon vidám
és nagyon szórakoztató elõadásnak nézünk
elébe Szolnokon.
Rendezõként van-e olyan darab, mû a tarsolyában, amit szeretne színre vinni, színpadra

állítani?
Tele van a fejem azokkal, amiket elõbb-utóbb
meg kellene csinálnom, s most úgy gondolom, meg is fogok csinálni, hogy milyen sorrendben, azt még nem tudom. Nekem volt
egy nagyon sikeres Montipyton-szériám,
amit rendeztem, ezt szeretném majd folytatni
mindenképpen egy Élet értelmével és egy
Bryen életével, remélem, ezeket sikerül majd
elõbb-utóbb színpadra vinni. Nagyon érdekes, hogy ezeket a nagyon sikeres angol
humorú filmeket, ahogy fölraktuk színpadra,
még nagyobb sikerük lett, mint a filmnek, az
ember azt gondolta volna, hogy ezeket a
nagyon erõs filmeket nem lehet überelni. De
lehet, egy picit a magyar humor is mellément,
és még többet mutatott, mint a filmen.

Eszméletlen kritikát kapott úgy a Gyaloggalopp, mint az Erika címû is. Rengeteg
elõadás van, amit szeretnék valamikor
megcsinálni. Nagyon-nagyon szeretnék egy
Móricz-darabot rendezni, sok mindent
nagyon szeretnék….
Befejezésként idéznék néhány gondolatot
abból, ami a Bodex-gyûrû átadásakor
hangzott el, nevezetesen arról, hogy miért is
Ön kapta ezt a díjat.
„Molnár László a Szigligeti Színház társulatának meghatározó tagja. Hatalmas
férfierejû színész. A szereposztásokból
kihagyhatatlan, hiszen sokoldalú tehetsége,
érett férfiassága, szeretetreméltó emberi
vonásai, bája, humora rengeteg szerep és
szerepkör magas szintû megoldását teszik
számára lehetõvé. Molnár Lászlót a kollégái
szeretik, tisztelik, véleményére figyelnek,
tanácsait megfogadják, ízlésében megbíznak. …. Az elmúlt évadban kiváló
szerepformálások egész hosszú sorával
örvendeztette meg a szakértõ közönséget….”
Mi is csatlakozunk a gratulálók hosszú
sorához, sok jó szerepet kívánunk színészi
pályája során, s találja meg örömét és sikerét
a rendezésben is.
Köszönöm a beszélgetést.
Fótos Imréné

2008. szeptembere óta településünkön egyedülálló képzés indult
útjára a Kistérségi Iskola Kossuth téri épületében. 32 elsõs kisdiák
kapott lehetõséget arra, hogy résztvevõje legyen az iskola által
elindított két tanítási nyelvû képzésnek. A balmazújvárosi német
kisebbség igényeihez igazodva vállalta a tantestület, hogy a német
célnyelvet preferálja elsõ idegen nyelvként tanulói számára. Az elsõsök heti 5 német
óra mellett, németül tanulják az ének, a rajz és a technika tantárgyakat is. A két tanítási
nyelvû program lényege, hogy az idegen nyelv
tanulása egyszerre kez" Csobán Erzsébet és Györfi István 50 évvel ezelõtt
dõdik el az idegen nyelfogadtak egymásnak örök hûséget. Az "ifjú pár" a
ven való tanulással. Ez
Hotel Balmaz külön-termében családi körben, két
az a nyelvtanulási mód,
lányuk, 5 fiúunokájuk, testvéreik
amely leginkább közelít
és keresztkomájuk társaságában vidám, jó hangulatban
az anyanyelv elsajátítáünnepelte meg a kerek évfordulót. "
sához. Ezeket az információkat a szülõk megismerhették 2008 tavaszán a beiskolázás idõszakában. S most 2009. február elején saját szemükkel,
fülükkel gyõzõdhettek meg arról, hogy az elmúlt 6 hónap közös tanár-diák
munkája meggyõzõ, lenyûgözõ eredményeket mutat. A program megvalósítását
vállaló kollégák Katona Mária és Horváthné Nagy Tünde tanítók méltán vívták
ki a szülõk, óvónõk, kollégák, érdeklõdõk elismerését. A felszabadult, jókedvû,
közvetlen hangulatú bemutató órákon a kis elsõsök lelkesedése, tudása
lehengerelte a felnõtteket. Így is lehet nyelvet tanulni? Nekünk nem szerveznek a
pedagógusok ilyen jellegû tanfolyamot? Kérdezték a szülõk a bemutató
foglalkozásokat követõen.
Aki többet szeretne megtudni a képzésrõl, kérem keressen bennünket a Kossuth
téri épületünkben. E helyen is köszönöm a foglalkozásokon résztvevõk õszinte
méltató szavait és természetesen a kollégáim magas színvonalú munkáját.
Büszkék vagyunk tanítványainkra!
Bereczkiné Szabó Anikó intézményvezetõ
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Matematika verseny Kalmáros módra
Az ember minden nagyobb megmérettetés, örömteli ünneplés után
megáll egy pillanatra, visszatekint, s
akkor érzékeli, mennyire rohan az
idõ. Így történt a 8. osztályosok felvételi értesítése után is. Õk már a 4.
olyan végzõs osztály, akik emelt óraszámban tanulják a matematikát. Az
ember emlékezetében végigszaladnak a tanórák, amelyeken a gyerekek
a matematika birodalmában megteszik a kezdõ lépéseket, hogy késõbb
sziporkázó ötleteikkel, megkezdett,
vagy végigjárt bizonyításokkal, egymást meggyõzõ beszélgetésekkel
színesítsék a matematikai feladatmegoldásokat. Célunk a matematika
megszerettetése, a matematika szépségeinek feltárása. Kiemelt feladatunk a logikus gondolkodás fejlesztése. Olyan iránytût szeretnénk a kezükbe adni, amely segítséget nyújthat más tantárgy tanulása során, s a
hétköznapokban is tudják hasznosítani. Folyamatosan tájékozódunk,
hogy milyen pályázatokon, versenyeken szerezhetnek olyan tapasztalatokat, amelyeket még a felvételin
is tudnak kamatoztatni. Évrõl évre
bõvítjük a lehetõségeket, hogy minden gyerek találja meg a képességének, egyéniségének megfelelõt. Tanítványaink részt vesznek egyéni és
csapatversenyeken. Vannak, akik
inkább a logikai feladatok megoldá-

sában, mások az alapmûveleti feladatsorokban
jeleskednek. A teljesség igénye nélkül álljon itt
egy rövid felsorolás: Zrínyi Ilona-, Varga Tamás-,
Alapmûveleti-, Kenguru, Kalmár László-, Matematika-, Bolyai Matematika Versenyek. Ezeken a
versenyeken ügyes, okos, matematikából jól felkészült gyerekek vesznek részt. Az eredményeink
is ezt támasztják alá. Az elért szép sikerek elismeréseként kaptuk meg a lehetõséget arra, hogy a
Zrínyi Ilona- és az Alapmûveleti Országos Matematika Versenyek egyik megyei helyszíne itt legyen Balmazújvároson, a Kalmár Zoltán Tagintézményben. Köszönetet mondok kollégáimnak ötletgazdag, lelkes és lelkiismeretes munkájukért! Köszönetet mondok jelenlegi és volt tanítványainknak, hogy hasznos észrevételeikkel
igyekeztek színesebbé és sikeresebbé tenni munkánkat, s mindazoknak a szülõknek, akik partnerként kapcsolódtak be közös céljaink megvalósításába! Kívánom, hogy sok örömet jelentsen a
jövõ nemzedékének a matematikai feladatok
sikeres megoldása!

Balmazújváros

„A MATEMATIKA, ha helyesen tekintjük,
Nemcsak igaz, hanem fölöttébb szép is.” Russel

A Bolyai matematika csapatverseny megyei döntõjében 3., 4. és 5. helyezést elért tanulók:
5. osztályosok:
Borza Marcell, Jenei Tamás, Szabados Máté,
Nemes Máté, Berecz Ádám, Bordás Benjámin,
Radócz Kristóf, Vértesi Nándor
7. osztályosok:
Hüse Tímea, Pap Renáta, Buglyó Attila, Varga
László
Felkészítõ tanárok: Berettyán Sándorné, Boda
Katalin
Az emelt szintû matematikai osztály legeredményesebben szerepelt tanulói az idei írásbeli felvételin:

Fábrikné Boros Katalin

Hüse Dóra (84 pont), Navradi Tímea (84 pont),
Szabó Lilla (81 pont), Szarvas Nikolett (80 pont),
Béres Gábor (79 pont, matematikából 45 pont),
Vértesi Dániel (76 pont).
A képen a diákok osztályfõnökükkel, Fábrikné
Boros Katalinnal láthatók.

Iskolahívogató
ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁSSOROZAT
leendõ elsõ osztályosainknak
a Központi Iskola Kossuth téri épületében:
Hétfõnként:
3-5. foglalkozás - játékos idegen nyelvi (német)
foglalkozások
4-6. foglalkozás - játékos anyanyelvi, irodalmi,
matematikai foglalkozások
Alkalmanként játék az informatika teremben.
3. foglalkozás: március 2. 16.30 óra
4. foglalkozás: március 9. 16.30 óra
5. foglalkozás: március 16. 16.30 óra
6. foglalkozás: március 23. 16.30 óra
HÚSVÉTOLÓ KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
2009. április 6-án 16.30-tól. (Kossuth tér 14.)
Minden érdeklõdõ gyermeket és szülõt szeretettel vár a
Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó tantestülete.
Bõvebb felvilágosítással iskolánk telefonszámán
(06-52-580-611) állunk minden érdeklõdõ szülõ
rendelkezésére.

A hajdúdorogi Baba ABC idén is megrendezi gyermek szépségversenyét, ami
már elsõ alkalommal, tavaly is nagy sikert aratott. Nemcsak a döntõbe jutott
gyerekek szülei, rokonsága és barátai körében aratott osztatlan sikert, hanem
már önmagában a rendezvény is közönségvonzónak bizonyult.
A „Hajdúk szépe” gyermek szépségversenyre idén március 20-ig lehet
jelentkezni hat kategóriában: bébi (0-1 év között), bölcsis (1-2), ovis (3-5),
sulis (6-9), tini (10-14), testvér (egy háztartásban élõk) a következõ településekrõl: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Balmazújváros, Nádudvar, Püspökladány, Berettyóújfalu, Hajdúhadház, Hajdúsámson és környezõ
települések. Nevezni négy hónapnál nem régebbi, csak a gyermeket bemutató
fényképpel lehet. A fotó gondos kiválasztásakor legfontosabb szempont, hogy a
gyermek arcvonásai, természetes szépsége értékelhetõk legyenek. Az elõválogató zsûrit nem a ruha és nem a környezet érdekli. A gyermek bája, kecsessége,
rejtett szépsége annál inkább. A verseny összdíjazása 500 ezer forint.
Kategóriánként húszan kerülnek a döntõbe (tíz leány és tíz fiú). A pozitív
döntésrõl telefonon kapnak értesítést az érintettek. Minden kategóriában az elsõ
három kap díjat, illetve kategóriánként egy különdíjat is kiadnak. Tavaly a
döntõben több hajdúsági település ért el teljes sikert. A szervezõk remélik, hogy
idén még több gyermek jelentkezik a „Hajdúk szépe” versenyre, amelynek
döntõjét és díjkiosztó gáláját április 4-én szombaton rendezik a hajdúdorogi
Móra Ferenc Általános és Mûvészeti Iskola dísztermében. A szépségversenyre
a balmazújvárosiaknak a Bella Baba boltban (Balmazújváros, Kossuth tér
14/2) lehet jelentkezni. Bõvebb információ: www.babaabc.hu

Balmazújváros

Jó tanulók - jó sportolók a Kalmárban
A Kalmár Zoltán Tagintézmény egyik
meghatározó profilja a SPORT.
Mi választottuk, mi akartuk, és örömmel
vállaljuk ma is.
A sport része kell hogy legyen az
egészséges életre vágyók napirendjének. A mozgás az élet alapja. Ezen túl a
versenysport akár „élvezeti cikké” is
válhat mind a versenyzõknek, mind a
lelkes szurkolóknak.
Hogyan is fogalmazta ezt meg az
1912-es stockholmi olimpián maga
Pierre de Coubertin báró?
„Istenek ajándéka, sport! Élet éltetõ
vize!... A szépség vagy te, Sport!
A testeket te formálod nemessé, elûzöl
romboló vad szenvedélyeket, acéllá edzel
lankadatlanul…”
Nem véletlenül adta versének az Óda a
sporthoz címet utalva arra, hogy csak a
legmagasztosabb eszmékrõl zengünk
ódákat.
Sajnos a mai életünk mozgástere igen
leszûkült. Egész nap monoton, egyforma
ülés vagy állás jellemez bennünket. A
gyerekeknek nemcsak a tér, de a mozgásra szánt idõ is lecsökkent. Túlságosan
elfoglaltak! Vagy a sok tanulás vagy a
számítógép miatt. Pedig nem szabadna
elfelejtenünk, hogy „ép testben ép lélek”
lakozik. És visszafele is igaz: ha erõs,
egészséges testû és ép lelkületû az ember,
tanulni is jobban képes.
A sportmozgalom nehéz körülményei
ellenére örömteli, hogy vannak diákok,
akik a sport mellett tanulmányaikra is
teljes mértékben tudnak koncentrálni
emelte ki Szólláth Tibor alelnök a
megyeházán, ahol ünnepélyes keretek
között adta át a Hajdú-Bihar megye jó
tanulója - jó sportolója kitüntetõ címet.
A díjakat a megyei önkormányzat és a
megyei diáksportszövetség ítélte oda a
legjobb tanulmányi és sporteredményeket elérõ iskolásoknak.
A „Kalmáros testnevelõk” büszkék
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lehetnek mind tanítványaikra, mind
magukra, hiszen az õ kitartó munkájuk
eredménye is, hogy minden évben több
diákunk is elnyeri e rangos címet. Nekik
is szól az elismerés, a köszönet példaértékû munkájukért.
Az idén három tanulónk Szarvas Flóra
(7.b), Borza Marcell (5.a) és a már
elballagott Száva Zsuzsánna vehette át e
kitüntetést. Õt még a Kalmár Zoltán Tagintézmény tanárai terjesztették fel.
Most a díjazottak vallanak magukról, a
sporthoz való viszonyukról.
Szavaikból kiviláglik, hogy ismerik a
coubertini gondolkodást, és megfelelnek annak:
„A haladás vagy te, Sport!
Szolgálatodra ki méltó kíván lenni
az vigyázzon,
hogy teste-lelke egyre jobb legyen,
kerüljön mindent, mi mértéktelen,
tökéletességre törjön ernyedetlen,
S óvja egészségét, legfõbb javát,…”
Nevem: Szarvas Flóra . Második
alkalommal kaptam meg a „Jó tanuló jó
sportoló” díjat. Harmadik osztályos
korom óta kézilabdázom. Aktívan jártam
edzésekre, ahol sokat segített Berettyán
Sándorné, Rozika néni és Melkó Karcsi
bácsi. Aztán elkezdtem járni a Debreceni
Sportcentrum Sportiskola csapatához.
Komáromi Ákosné, Éva néni az edzõm.
Ma már minden nap 1,5-2 órát edzem
keményen. Hétvégén meg szinte mindig
meccsünk van, és kézilabda-tornákon
szerepelünk. Így nagyon sok helyen
jártam, többek között Budapesten,
Békéscsabán, Szekszárdon, Veszprémben, Dunaújvárosban és Szlovéniában.
Sok idõmet elvesz az edzés és az utazás,
de a tanulásra is kellõ idõt fordítok, mert
az is fontos. Okosan kell beosztani az
idõmet, hogy minden nap mindenre
maradjon belõle. Így jól megfér egymás
mellett a kézilabda és a tanulás.

Nevem: Borza Marcell . A Kalmár Zoltán
Tagintézmény 5.a osztályába járok.
Kedvenc tantárgyam a matematika, legkedvesebb
idõtöltésem a labdarúgás és a kézilabda.
Eddig kétszer vettem részt a Zrínyi Ilona
matematikaverseny Hajdú-Bihar megyei fordulóján, mind a kétszer sikerült iskolám indulói közül a
legeredményesebbnek lennem. 2007-ben V., 2008ban VII. lettem a megyében. Tavaly a „Töprengõ”
megyei matematikaversenyen I., míg a megyei
Alapmûveleti Matematikaversenyen VI. helyezést
értem el. A „Varázsceruza” megyei helyesíró
versenyen pedig III. helyezett lettem.
2008-ban az Adidas gyermekbajnokság országos
döntõjén tagja voltam a IV. helyezést elért
kézilabdacsapatnak. Ennek köszönhetõen Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselõtestülete „Az év sportolója” kitüntetõ címet
adományozta csapatunknak.
Az iskolai elfoglaltság, az edzések, a tanulmányi és
sportversenyek mellett fennmaradó szabadidõmben sportközvetítéseket és természetfilmeket
szeretek nézni, de a barátaimmal is szívesen töltöm
el az idõt.
Száva Zsuzsanna vagyok, 1993. február 19-én
születtem Debrecenben. Van egy bátyám és egy
öcsém. Általános iskolai éveimet a Kalmár Zoltán
Általános Iskolában kezdtem, és ezzel egyidõben
kezdtem el a versenyzést az iskolai csapatban. A
következõ év elején beiratkoztam a Kyokushin
Karate balmazújvárosi klubjába, melyet Felhõsi
András 2 danos edzõ vezetett, és õ tanított meg a
versenyeken és vizsgákon használható technikákra. A legelsõ versenyemet 2003-ban nyertem
Martfûn. Büszke voltam az elsõ helyre! Az iskolai
éveimmel párhuzamosan minden évben vizsgáztam az övfokozatok megszerzéséért. Éves
szinten 4 versenyen vettem részt, és nyertem meg
azokat. 2004-ben átigazoltam a Hajdúszoboszló és
Balmazújváros Kyokushin Karate egyesületbe.
Jelenlegi edzõim: Szabó Tamás 4 dan., Berecz
Gábor 3 dan., Hunyadi László 2 dan. tanítanak és
készítenek a versenyekre és vizsgákra.
2004-tõl kezdve a Magyar Kyokushin Karate
szervezet Utánpótlás bajnoka és Diákolimpiai
bajnoka vagyok a saját kor-és súlycsoportomban.
2008 nyarán edzõtáborban megszereztem a
2. kyumat, azaz a barna övfokozatot.
Szeptembertõl a Debreceni Diószegi Sámuel
Szakközép-és Szakképzõ iskolában az elsõ évemet
végzem. A tanulás és edzések, versenyek mellett
kedvelt idõtöltésem a zenehallgatás, barátaimmal
lenni, és szívesen táncolok.
Kedves Flóra, Marcell és Zsuzsi!
Gratulálunk!
Mihalik Istvánné

A Kalmár Zoltán Általános Iskola Alapítványa
tisztelettel megköszöni az adományozóknak a
tanulóink számára felajánlott 1 %-ot.
A 398.335 Ft összeget tanulóink
támogatására, eszközbeszerzésre fordítottuk.
Ebben az évben is tisztelettel várjuk
felajánlásaikat.
Adószámunk: 19123556-1-09
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mint ez a mostani újvárosi látogatás
is. Azt mondja, sohasem kellett
reklámoznia magát, hisz, ha egy
beteg gyógyultan és elégedetten
távozik, másik hármat küld legközelebb. Így volt ez városunkban is. Naponta egyre többen
jelentkeztek be hozzá. Volt, akinek a nyakcsigolyákat kellett a
helyére tenni, volt, akit nõgyógyászhoz küldött, volt, akinél
sikerült elérnie, hogy az eddigi tünetekkel ellentétben,
segítség nélkül fel tudjon állni. Személyes élményemrõl csak
annyit, hogy egy talpmasszírozásból megállapította, hogy
nem mûködik elégségesen a máj és epefunkció, amit bizonyos
étkek elfogyasztása után már magam is gyanítottam. Nos,
döbbenetes egy kicsit. Még ha magáról a reflexzónákról már
olvastam is, így, mindenféle elõzetes „bejelentkezés és
panaszáradat” nélküli diagnózist, kevesen mondtak eddigi
életemben. Miért nem tudjuk ezt mi is, vagy miért nem
alkalmazzák kevesektõl eltekintve- e tudományt orvosaink is?
(Számtalan kérdésmerül fel ilyenkor az ember gondolataiban.) Annuska néni kérdésemre, hogy mitõl ez a sokféle

A természetes gyógyítás mestere
Az úgynevezett nyugati orvostantudomány nagyon sok eredményt ért
el, kiváló orvosok segítenek rajtunk,
ha kell, mégis másfajta gyógyulási
módokat, az egészségügy keretein
kívüli alternatív kezeléseket is sokan
választanak.
Az emberek többségét mindig is érdekelte az öngyógyítás tudománya,
a növények vagy éppen a természetes alapú étrendek hatása szervezetünkre.
Azt talán ma már mindenki elfogadja, hogy az egészség az ember egészének testének és lelkének harmonikus együttmûködését jelenti.
Ideális esetben mindig egészségesnek kellene lennünk. Ez viszont csak
nagyon keveseknek adatik meg.
Többségünk orvoshoz jár, imával,
vízkúrákkal, gyógynövényekkel, jógával és más testmozgással keresi a
gyógyuláshoz, vagy éppen az egyensúlyhoz vezetõ utat.
A gimnasztika, a fizikoterápia, a
masszírozás, a séta mellett azonban
szükséges a pozitív hozzáállás, a
lelki béke kialakítása is. Csak ezek
együttesével lehet védenünk egészségünket, s ha betegség lép fel, szintén az elõbbiek - külsõ és belsõ
harmónia - megteremtését javasolják még orvosaink is. S hogy milyen
fontos számunkra e témakör, mi sem
jelzi jobban, mint a mindennapi
társalgásunkban is jelenlévõ kifejezések sokasága: például az „ép testben, ép lélek”, vagy a „jó egészség
drága kincs”, vagy a testrészek és a
természetünk közötti összefüggéseknél „az epe beszél belõle”, vagy
„ami a szívén, az a száján” szólások.
E bevezetõ gondolatok után engedjék meg, hogy egy friss élményemet
osszam meg Önökkel:
IMECS ANNUS természetgyógyászt látogattam meg egy szép,
februári vasárnap délután.

Az olvasók közül biztosan sokan
vannak, - hasonlóan hozzám,- akik
nem hallottak még róla, s talán hitetlenek is egy kicsit e tudomány iránt.
Annus nénit a Rózsa család birtokán
invitáltam egy kis beszélgetésre,
hisz Pétertõl és Rózsikától sok jót
hallottam felõle. Egy fiatalos, ragyogó szemû asszonyt találtam, aki
csendesen, a maga ízes beszédével
osztotta meg velem gondolatait.
Csíkszeredától 25 km-re lakik Csíkszenttamásiban. 4 gyermeket nevelt
fel, s ahogyan Õ mondta, „úgy osztotta be a jó Isten, ahogy kértem:
2 fiú és 2 leány született”. A közel
hetven éves asszonynak hét unokája
van, de hogy õszinte legyek az
életkora nem állapítható meg.
Tartása egyenes, ereje, mely a napról
napra tartó masszírozásokhoz, a
gyógyításhoz szükséges, egy fiatal
húszévesre emlékezteti az embert.
Annuska néni több mint 50 éve
foglalkozik gyógyítással. Ismeri a
füvek titkait, a talp reflexzónáit, a
gerincbántalmak fundamentumát.
Olyan környezetben nevelkedett,
ahol a gyermek, már a szülõk mellett
megtanulhatja, hogy a vérfû a vérpótlására, a cickafark a fertõtlenítésre, a tejoltó a májbetegségekre és
a gyomor renyhe mûködésére
használatos. A kutya és a birka a föld
pozitív energiamezõjén pihen jól,
míg a macska a negatív hullámokat
kedveli inkább. Tudásomat szüleimnek és a Szûzanyának köszönhetem
mondta. Mindig tanulni és gyakorolni kell, s a megszerzett tapasztalatot továbbadni. Gyermekei és
unokái is tudják, amit kell, de nem
mindegyikük szereti ezt annyira,
hogy a családon kívül, másokon is
segítsen. Annuska nénit a Hargitától
egészen Németországig ismerik.
Sok kedves ismerõse, meggyógyult, vagy gyógyulni vágyó
„betege” el-elviszi ilyen körútra,

Rólunk írták - Január
Szatírt fogtak
Megemlékezés (Lengyel Menyhért)
Próbanépszámlálást tartanak
Balmazújvároson
Híres szülöttek (+foto)
Kirendeltség nyílt
A falopás visszaszorításáért
A legjobb pálinka
Tûzoltóbál, modern szerkocsi
Fejlesztés a kistérségért

(Napló, 2009 január 05., 3. oldal)
(Napló, 2009 január 06., 7. oldal)
(Napló, 2009 január 15., 5. oldal)
(Napló, 2009 január 16., 6. oldal)
(Napló, 2009 január 20., 7. oldal)
(Napló, 2009 január 20., 7. oldal)
(Napló, 2009 január 26., 8. oldal)
(Napló, 2009 január 27., 7. oldal)
(Napló, 2009 január 30., 9. oldal)

ismeret, ez az energia, azt válaszolta: „a Szûzanya egy jelenés
alkalmából azt mondta nekem, gyermekem, amit rád bíztam,
folytasd”. Mélyen hívõ, szerény asszonyt ismerhettem meg.
Hiszi, hogy az Isten minden falunak, minden országnak adott
annyi gyógynövényt, hogy meggyógyulhassanak a betegei.
Mindenkinek olyat, amire szüksége lehet. Példának hozta fel,
hogy szomorú, amikor az emberek életük végéig gyógyszereket - szintetikus anyagokat szednek magas vérnyomásra,
vagy éppen pajzsmirigymûködésre. Helyette megfelelõ
teákkal, helyes testtartással, tornával, vagy csontkovácsolás
segítségével, a gerincoszlop gyógyításával maga a bajt
kellene kezelni, nem pedig a tünetet enyhíteni. Másik komoly
megállapítása, mely az Õ belsõ békéjére is utal, hogy
mindenki csak akkor lehet boldog, ha megtalálja a saját útját,
ha tudja és hiszi, hogy amihez „tehetséget adott az Isten”, azt
alázattal és szeretettel végzi. A sarlatánokat az igazaktól meg
tudjuk különböztetni, ugyan úgy, mint az angyalokat a
gonosztól -mondta- csak figyelnünk és tanulnunk kell egész
életünkben.
Rene Dudos szavaival: „Életünk minõsége mindenekelõtt a
többi teremtménnyel - a Földdel, a növényekkel, az állatokkal
és embertársainkkal - fennálló kapcsolatunkon múlik.”
Annuska néni szereti az embereket, a családját, és hálás a
Szûzanyának, hogy ezt a szép, gyógyító életpályát ajándékozta neki.
Remélem, ha tavasszal ismét eljön hozzánk, Önök is
megismerhetik.
Takács Erika
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SZÍVVEL-LÉLEKKEL

Zsúfolásig megtelt a Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ terme a Szerves élet, szerves mûveltség
rendezvényének soron következõ elõadására. Papp
Lajos szívsebész professzort vártuk, a tudóst, a kutatót,
az egyetemi oktatót, a szívet-lelket gyógyító, életeket
mentõ embert, kinek nevét országszerte, és határokon
túl is ismerik.
Aggódva vártuk, hiszen már tudtuk, hogy a közelmúltban élete nagy döntését hozta meg, lemondott
igazgatói pozíciójáról, gyógyító, kutató, oktatói tevékenységérõl, „szerelmérõl”, a szívsebészetrõl. Sokak
számára érthetetlen dolgot cselekedett, hiszen százak
köszönhetik neki életüket, s ki tudja, döntése miatt
hányan veszítik el legdrágább kincsüket.
Eljött, hogy szép magyar nyelven szóljon nekünk
családról, hazáról, történelemrõl, hitrõl, életrõl és halálról. Mi sem fejezhetné ki jobban hivatását, hitvallását, mint ez a két szó, a cím maga, Szívvel-lélekkel.
Köszöntõ szavaival Szeretetben Testvéreim! Kárpáthaza magyarjai! Balmazújvárosiak! - békét, szeretetet,
összetartozást éreztetett és teremtett a jelenlévõ kb. 300
érdeklõdõvel, mindazokkal, akik elõtt tudása, hite,
embersége példaértékû.
Elõadásának elején arra próbálta ráébreszteni a jelenlévõket, hogy a Jóistennek egyformán fontosak
vagyunk, s figyelnünk kell az õ intéseire. „Csak akkor
tudjuk meghallgatni az õ szavát, ha nagyon csöndben
vagyunk, és kinyitjuk szívünket”.
Majd családi indíttatásáról, szülõfalujáról, földmûvelõ
õseirõl beszélt, és idézte a szeretett nagyapa intõ
szavait: „Édes fiam! Jegyezd meg! Minden, ami földi
dolog, föld, ház, pénz, hatalom, egyik napról a másikra
elveszhet, de amit megtanulsz, az a tied marad míg a
Jóisten akarja. A becsületet, tisztességet, ha eljátszod,
nagyon nehéz visszaszerezni.”
Elmondta, hogy járva az országot tapasztalja, hogy az
emberek panaszkodnak, mert félnek, hogy az elért
anyagi szintet a jövõben nem tudják megtartani.
Magyarul: ez a fogyasztói társadalom kioltja az emberi
értékek helyes szemléletét, mindig a csillogó, a fényes,
az egyre több, egyre szebb hajszolása a cél, fogva tart
bennünket. Emlékeztetett azokra az idõkre, amikor

több generációs családok éltek együtt, és egymást segítették. A „szentséges” családi
asztalnál ülve beszélték meg dolgaikat, gondjaikat.
Ekkor szembesített bennünket azzal, amit lelkünk mélyén tudtunk, csak nem mertünk
kimondani, hogy „Nagyon nehéz idõk fognak jönni. Sokkal nehezebb, mint azt
gondolnánk. Mindenkinek áldozatot kell hozni családért, embertársainkért, hazánkért.”
Elõadásának minden gondolata arról gyõzött meg bennünket, hogy szívügye a magyar
haza múltja, jelen, jövõje, a magyarok történelme, a magyar nyelvünk. A nemzet óriási
mulasztásának tartja, hogy nem ismerjük valós történelmünket, sötét foltok, hamis
tények vannak a történelemkönyvekben. Van egy gyönyörû történelmünk, amit
évszázadokig nem lehetett, ma pedig nem merünk tanítani!
Vissza kell venni a történelmünket! Vissza kell venni a magyar öntudatot! - idézek újra
tõle. Arra biztat bennünket, hogy vegyük elõ gesztáinkat, keressük és faggassuk
õstörténelmünket.
Legújabb könyvében történelmünknek szentel egy fejezetet. A fejezet címe: A Magyar
Nemzet volt, van, lesz! Ezt a fejezetet szinte szóról-szóra elmondta elõadásában, ezzel is
bizonyítva, hogy ebben a jövõnk szempontjából milyen fontos üzeneteket fogalmazott
meg. Ebbõl idézek én is:
A magyar nyelv õrzi sok tízezer éves emlékeinket.
A Magyar Nemzet azért létezik, mert magyar emberek milliói képesek voltak a
legnagyobb áldozatot meghozni a Hazáért.
Mindenünk megvan a Kárpát-medencében ahhoz, hogy földi világunkat boldoggá
tegyük. (egészséges táplálék, édesvízkészlet, ideális éghajlat, stb.)
A Magyar Nemzetnek fel kell ismernie, hogy nemcsak a hõsi halálhoz kell bátorság,
hanem az áldozatot adó élethez is. S ebben mindenkinek van egy feladata, küldetése.
Hunor és Magor példáját, az egymást segítõ testvéri szeretet példájaként emlegette, s
többször visszatért arra a gondolatra, hogy csak a szeretet mentheti meg országunkat.
Utolsó gondolatként egy verssel próbált választ adni arra, hogy miért is hagyta abba a
szívsebészetet, s hogy küldetését milyen úton próbálja teljesíteni most. Azt erõsítette
bennünk, hogy hinnünk kell magunkban, az emberekben, a természet törvényeiben, Isten
parancsaiban.
Befejezésül azt kérte, ne tapsoljuk meg õt, hanem énekeljük el együtt õsi imádságunkat, a
„Boldogasszony Anyánk” kezdetû éneket. Volt, aki énekelt, volt, aki dúdolt, s voltak,
akik hallgatták. Azt hiszem, az ott jelenlévõ több száz embert különbözõképpen érintette
meg ez az elõadás. De mindenki érezte, hogy együtt tettünk valamiért. S elvittük magunkkal a csendet, a békességet, gondolatokat, érzéseket.
Amikor naponta a gazdasági és erkölcsi válságról hallunk, és kilátástalannak érezzük a
jövõnket, szükség van ezekre a találkozásokra. Lehet, hogy ez az elõadás is hozzájárult
ahhoz, hogy rájöjjünk, ami igazán értékes az életünkben, ami az embert emberré teszi, azt
nem tudja tõlünk elvenni a gazdasági válság, a pénzügyi összeomlás.
Köszönjük a szervezõknek, hogy a Szerves élet - szerves mûveltség elõadássorozat
keretében ilyen zseniális személyeket hívnak meg. Papp Gábor, Makovecz Imre, Balczó
András, Kiszely István, Papp Lajos olyan kiválóságok, akiktõl van mit tanulni.
Érdeklõdéssel várjuk a következõ elõadókat is.
Juhász Ferencné

Emlékezés egykori iskolánkra
Manapság a tanuló ifjúság már nem ismeri a hajdani balmazújvárosi Állami Polgári Fiú és
Leányiskolát. Az iskola volt tanulói közül már kevesen élnek. A volt tanulók széjjel szóródtak
az országban és a nagyvilágban. E sorok írója is már több mint egy fél évszázada Hajdúnánáson él, az 1942/43 -as tanévben fejezete be tanulmányait a volt polgári iskolában.
Idõs korunkban gyakran jut eszünkbe az ifjúságunk. Gyakran álmodunk a volt kedves
iskolánkkal. Ez a visszaemlékezés késztetett arra, hogy röviden visszatekintsek az 1940 -es
évek elejére, kedves iskolánkra.
A balmazújvárosi polgári iskola 1921. október
22-én nyitotta meg a kapuit, s a II. világháború
után az 1944/45-ös tanévben fogadta még az
elsõ osztályba lépõket, akik az 1947/48-as
tanévben voltak negyedikesek és mint polgári iskolai tanulók kaptak bizonyítványt. Õk voltak az
iskola utolsó tanulói. A mi volt osztályunk hûséges maradt Balmazújvároshoz, a volt iskolánkhoz.
Elõször 1948-ban rendeztük meg az 5 éves találkozót, majd 1993-ban az 50 éves találkozón
üdvözöltük ismét egymást. A jól sikerült 50 éves találkozón elhatároztuk, hogy a késõbbi években
is hazalátogatunk kedves szülõvárosunkba, visszaemlékezünk letûnt ifjúságunkra. Találkoztunk
1995-ben, 1998-ban, 2000-ben, 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban.
Szeretnénk még sok-sok éven át hazalátogatni Balmazújvárosba. Volt osztályunk hûen ápolja a
volt iskolánk szellemét, hazahúz a honvágy kedves szülõvárosunkba.
Tar József - Hajdúnánás
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Ismét jeleskedtek a balmazújvárosi gyerekek a
Debrecenben és Hajdúböszörményben megrendezett
kézilabda tornán. A nagy létszámú érdeklõdés miatt (95
csapat - fiú és lány) már kevésnek bizonyultak a debreceni
helyszínek, így a hajdúböszörményi sportcsarnokot is
igénybe vették a csapatok. Városunkat három fiúcsapat
képviselte a '94-es, '96-os és '98-as korosztályban.
Az idõsebb fiúk, Nádasdi László vezetésével, több
sportcsarnokban játszották mérkõzéseiket. A csapatunk
várakozáson felül szerepelt és a 2. helyezést érték el a
korosztályukban.
Nádudvar - Balmazújváros
Balmazújváros - Debreceni Sport Iskola
Balmazújváros - Gyöngyös
Tiszavasvári - Balmazújváros

17-17
15-19
18-12
28-17

Mivel '97-es csoport nem volt, így egy évvel idõsebb
korosztállyal versenyeztek Tréki Tamás tanítványai. Eddig
a sok sikert elérõ csapat, fizikailag nagyobb és súlyosabb
ellenfeleivel felvették a versenyt, és egy mérkõzés
kivételével méltó ellenfelei voltak a mezõnynek.
A mérkõzések zömét a második félidõben veszítették el és
kiütközött a gyakorlási lehetõség hiánya is. Annak
ellenére, hogy a hat csapatból az ötödikek lettek, a
rendezõség megdicsérte a gyerekeket.
D Sport Iskola - Balmazújváros
Gödöllõ - Balmazújváros
Gyöngyös - Balmazújváros
Kosice (Szlovák) - Balmazújváros
Békés - Balmazújváros

18-7
14-10
14-9
12-12
9-8

Ez a csapat elõzõ nap Hajdúszoboszlón felkészülési tornát
nyert a saját korosztályában a hazai csapat ellen 31-6-ra,
illetve a Hajdúnánást 31-10-re verték.

A legifjabbak, kellemes meglepetést okoztak. Az egyetlen
vereséget a debreceni Kazinczy iskola csapatától
szenvedte el. (A hazai pályán játszó gyerekek elmondásuk
szerint heti 5 alkalommal készülhetnek az iskola
sportcsarnokában.) Ami a további mérkõzéseket illeti,
egyre jobban belelendülve a játékba, látványos gyõzelmeket arattak. Radácsiné Dudás Gyöngyi csapata
egyforma pontaránnyal végzett a dobogó 3. helyén, így az
egymás elleni mérkõzés gólkülönbsége döntött a három
egyforma pontszámú csapat között.
Balmazújváros - Debrecen Kazinczy I.
Balmazújváros - Debrecen Kazinczy II.
Balmazújváros - Sárospatak
Balmazújváros - Berettyóújfalu
Balmazújváros - Gyöngyös

6-9
15-4
12-11
29-7
21-10

Csapatainknál már heti egy normális körülmények közötti
foglalkozás is fényesebb sikereket eredményezhetett
volna. Ami a mi gyerekeink számára valószínûleg csak
egy örök álom marad...
Feltételezhetõen az összes résztvevõ csapat közül
egyedüliként szerepeltünk, mint sportcsarnok nélkül
felkészülõ csapat. Ennek ellenére csak gratulálni lehet a
sportszerû hozzáálláshoz.
Hegedûs Lajos

A Balmazújvárosi Kézilabda Klub adószáma:
18566866-1-09

Balmazújváros

A Balmazújvárosi FC
felkészülési mérkõzései:
- 1. félidõ: Balmazújvárosi FC DVSC-DEAC 0-0
2. félidõ: Balmazújvárosi FC Létavértes 4-3
Gólszerzõk: Kállai Gábor, Bene Attila, Forgács Gergõ,
Szabó Márton
- Berettyóújfalu - Balmazújvárosi FC 1-3 (1-1)
Gólszerzõk: Sárközi Szabolcs, Forgács Gergõ, Németi Gergõ
- Balmazújvárosi FC - Kaba 4-2 (1-1)
Gólszerzõk: Nagy Szabolcs, Nagy Dániel, Forgács Gergõ,
Németi Gergõ
- Balmazújvárosi FC - Nagyhegyes 4-3 (1-2)
Gólszerzõk: Szabó Márton, Szabó Imre, Németi Gergõ,
Nagy Szabolcs
- Balmazújvárosi FC - Püspökladány 1-1 (0-0)
Gólszerzõ: Nagy Szabolcs
- Balmazújvárosi FC - Berettyóújfalu 4-3 (2-1)
Gólszerzõk: Nagy Dániel (2), Forgács Gergõ, Kiss Attila
- Balmazújvárosi FC - Hajdúszoboszló 2-0 (0-0)
Gólszerzõk: Szabó Márton, Nagy Dániel

Bodnár László

Ez aztán nagy élmény volt!
Bocskaisok koriztak a Jégcsarnokban
Ebben a
tanévben
harmadik
alkalommal
csatolt korit
a népes
gyereksereg
a debreceni
Jégcsarnokban.
A hideget
nagyon
nehéz
elviselni, de
máris jobb a
közérzetünk,
ha
gondtalanul
siklunk korcsolyánkkal a tükörsima jégen.
Voltak köztünk olyanok, akik annyira lazán, könnyedén haladtak, mintha a
jég lenne a természetes közegük. Különbözõ fogásokat mutattak be saját
maguk és tátott szájú társaik szórakoztatására.
Azonban voltak olyanok is, akik eddig még soha nem próbálták ki a
korcsolyázást. Amikor bementek a jégre, rögtön észrevették, hogy csúszik!
Nagyon!!! Húzták magukat a palánk mellett, de aztán rájöttek, meg is
tudnak állni. Némi instrukció-adag magukhoz vétele után elkezdtek
botladozni, kezdetleges kis csúszásokat végezni. Egy óra múlva, mikor már
jó pár esésen túlvoltak, kezdtek kicsit magabiztosabbá válni,
elmerészkedtek a palánktól akár két méterre is. Hát, néha ez hiba volt!
A pihenõidõben a jég szélérõl néztük a mások önfeledt csúszkálását.
Tanulni sosem késõ! Aki egyszer átadja magát a siklás örömének, az hamar
beleszeret. Olyan élményekkel gazdagodhattunk, amelyeket csak azok élnek
át, akiknek van merszük kipróbálni, és megtapasztalni ezt a remek érzést.
Földesiné Tóth Erika
testnevelõ tanár
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ÜNNEPI HARANGZÚGÁS
ÚJVÁROS 1989. MÁRCIUS 15.
ESEMÉNY
HATÁRRÉSZ

MAGÓG
ANYJA

ESEMÉNY
2. RÉSZ

BÕ AZ
ÁTMÉRÕJE

VIGYÁZ RÁ

VÁROS

FÉL IZ

AVATÓ
BESZÉDET
MONDOTT

SUMMÁS

ÓRÁS
HANGZÓI
KIEJTETT
BETÛ
TANÁR
NÉMETÜL FON.

KEREK
SZÁM

KATONAI...

Kovács János
Álláskereso” története

ÉLÕSKÖDÕ
ÕSI
SÍRDOMB
HUSZITA
VEZÉR
FOGGAL
ÕRÖL
...ART

ÓR
ÜTÕKÁRTYA
NÉVMÁS

KÁRTYA
ARGO

KOZMOSZ

EGYMÁST
KÖVETÕ
BETÛK

NITROGÉN

KU KUX ...

DÁTUM RAG

SEGÉLYHÍVÁS

ÁZSIAI
SÍKSÁG

VALAHA

HAT BETÛI

TÖBBSÉG

RÓMAI 500

NÉMET
NÉVELÕ

KÁRTÉKONY
ÁLLAT

KÉN

RÓMAI
ÖTVEN

MAG
MAGJA

NITROGÉN

VÉTEK

TÁRGYRAG

MEGTALÁL

VADÁSZ EBE

BIN BETÛI
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A megfejtéseket március 18-ig várjuk a
szerkesztõség postacímére:
Balmazújváros 4061 Pf.: 6.

Kovács Jánost pontosan 6 órakor ébresztette órája (made
in China). Amíg a kávéfõzõje (made in China) a reggeli
kávét (product of Brasilia) csepegtette, addig János
lezuhanyozott, majd a hajszárítójával (made in Taiwan)
megszárította a haját. Ezt követte a borotválkozás (made
in China). Egy farmert (made in Singapore) és egy pólót
(made in India) vett fel, majd lábait sportcipõbe (made in
Korea) bujtatta. A kenyérpirítójából (made in
Philippines) kinyert kenyeret reggelizett valamiféle
„tej”-ital kíséretében. Menedzser-kalkulátorán (made in
Mexico) megnézte aznapi teendõit, majd az óráját (made
in Switzerland) beállította a rádió (made in China) pontos
idõjelzése alapján. Beült autójába (made in Germany), s
mint már hónapok óta minden reggel, most is
álláskeresésbe fogott. Az ismét eredménytelen nap végén
János hazament, felhúzta papucsát (made in China),
fogott egy üveg bort (made in France) és bekapcsolta
tévéjét (made in Japan). Amíg a megszokott
brazilsorozatát nézte elgondolkodott, miért nem talált ma
sem egy jól fizetõ magyar munkahelyet…….
Kovács János

BÚ

”l nem sokat tudunk
Amiro
A múlt század harmincas éveiben, a világon is
egyedülálló mozgalom volt kialakulóban
Magyarországon. Írók, költõk, a szociográfia
és a szépirodalom eszközeivel feltérképezték
a magyar valóságot: az egykeség, a földmunkásság, a szegényparasztság, a cselédség és a
földkérdéssel a középpontban. Jelentõsebb
képviselõi: Szabó Zoltán, Illyés Gyula, Németh László, Darvas József, Sértõ Kálmán,
Erdélyi József, Kovács Imre, Erdei Ferenc,
Féja Géza, Szabó Pál, Tamási Áron és Veres
Péter. Mûveikkel radikálisan szembe álltak a
Horthy rendszerrel. Ma népi irodalomként
tartjuk mûveiket számon. Az írásmûvek fogadtatása az akkori hatalom részérõl: izgatás,
nemzetgyalázás, elkobzás, rendõri felügyelet,
börtön volt. Mindezek ellenére a népi mozgalom az évtized végére kezdett szervezetté válni, és csúcspontja az 1937-ben megalakult
Márciusi Fronttal kiteljesedik. Gondoljunk a
Nemzeti Parasztpárt megalakulására (1939), a
Lillafüredi találkozóra (1942), vagy Balatonszárszóra (1943). Az elõzmények feljogosították a II. világháború befejeztével a népi, nemzeti vonalat - a Nemzeti Parasztpárt színeiben
Veres Pétert, mint az elnököt - az új rend kialakítására. Legelõször a szabad választások

kiírása és az ugyanolyan fontos földosztás volt
a cél. Az Országos Földbirtokrendezõ Tanács
elnökeként Veres Péter vezényli le a földosztást, amit megvalósult formájában csak az
MDP támogatott. Hamarosan kiderül, csak
ideiglenesen, taktikából. A Nemzeti Parasztpárt a Baloldali Blokk közepén helyezkedett
el, a szavazatok alapján két miniszteri tárcát
kapva, melybõl egyet Veres Péter tölthetett be.
Pártelnökként, miniszterként, irodalmi tevékenységet nem tudott kifejteni, de annak szükségét érezte a politikai légkör hatására, hogy
maradandóan állást foglaljon a földkérdésben.
'48 tavaszán megjelenik a Paraszti jövendõ c.
könyve, melyben egyértelmûen elutasítja a
kolhoz rendszert, s felvázolja a magyarság
számára követendõ kisparaszti gazdálkodást,
nem elutasítva az önkéntes alapon történõ szövetkezést. A légkörre jellemzõ volt a következõ Németh László mondat, amit csak naplójában mer leírni: „Ne higgyétek el, hogy Magyarországon demokrácia van: itt nem lehet
demokrata mód véleményt nyilvánítani, pártot játszani, szervezkedni. Csak azért csalnak
ki meggyõzõdésetekkel, hogy annál biztosabban összeszedhessenek”. A könyv megjelenése annyira nem tetszett a kommunistáknak,

élükön Rákosi (göndör) Mátyásnak, így megkezdõdtek Veres Péter ellen az „elejtési kísérletek”.
Élete elsõ szabadságát Királyszálláson egy
bakonyi vadászházban tölti, mint honvédelmi
miniszter. Alig érkezik meg, telefonhoz hívatja Rákosi (Róth) Mátyás, miszerint a szovjet
nagykövet egy olyan levelet kapott, (Veres
Pétertõl - saját levélpapírján, aláírásával),
melyben gyalázza a Szovjetuniót, s tiltakozik
a szovjet csapatok itt tartózkodása ellen. Néhány nap múlva rágyújtják a vadászházat
mely porig ég, õk a véletlennek köszönhetõen
életben maradnak. Néhány nap múlva már
Pesten a minisztertanács ülésérõl visszament a
Honvédelmi Minisztériumban, s szobájához
érve füstszagot érzett. A szõnyeg alatt rövidzárlatot idéztek elõ. Mielõtt kigyulladt volna a
szoba, munkatársaival elfojtották a tüzet.
Másnap Veres Péter elviszi lemondó levelét a
miniszterelnöknek. Ezt az évet jegyezzük a
demokrácia utolsó évének, megkezdõdik a
kommunisták - az adai rém - vezényletével
minden nemzeti értéket mellõzendõ uralkodása.
Nádasdi Imre

Panoráma Országos
Hiteliroda Hálózat

A BALMAZ-COOP Zrt
boltjaiban:

Megoldás egyénre szabottan

kedvezményes
lakossági és vállalkozói

hitelek
teljeskörû ügyintézése

21 pénzintézet hátterével
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS
- új és használt lakás vásárlás, építkezés Ft alapú államilag
támogatott hitel (kamat: 5,9)
- hitelkiváltás
- felmondott hitelek, végrehajtások, adótartozások kiváltása
- bárlistások részére ingatlanfedezetû hitel
- lízing lehetõség
- pályázatkészítés vállalkozóknak
- autó hitel

több mint 700 kedvezõ árú, kiváló minõségû,
Coop termékkel, friss árukkal, figyelmes,
szakszerû kiszolgálással, kéthetente új akcióval
várjuk kedves vásárlóinkat.

Vásároljon rendszeresen Ön is
a Coop boltokban.

Szeretné ingatlan eladását szakemberre bízni?
Adásvételi szerzõdés teljeskörû lebonyolítása.

Idõpontegyeztetés: KISS ÉVA - Debrecen, Gyimes u. 10/b
06-70/622-9060 - kissnefodoreva@freemail.hu

Játszva angolul!
6 hónapos kortól 14 éves korig
Balmazújváros
Dr. Nemes Magdolna
nyelviskola-vezetõ

06-30-359-3997
www.gyerekangol.hu

Ezúton értesítjük Balmazújváros
lakosságát, hogy 2009. február 16-tól
a közvilágítási hibákat már nem az E.on
Titász Zrt-nek kell bejelenteni.
A közvilágítás mûködésével kapcsolatos észrevételeiket, a hibák gyorsabb
elhárítása, javítása ügyében az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Név: Kulcsár Zsolt
Tel: 52/ 580 - 102 Fax: 52/ 370 - 035
E-mail: kzsolt@balmazujvaros.hu
Sürgõsebb hibacímek bejelenthetõk az
alábbi helyen:
Név: Energie-Contracting Kft.
Tel: 23/ 350 - 439 Fax: 23/ 540 - 430
e-mail:titkarsag@eckft.hu

BALMAZ-

COO

Coo

B a l m ZRT r o s
azújvá

p, a jó sz omszé d!

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

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

Tapasztalat...

Megbízhatóság...

NAPOSCSIBE KELTETÉS
Tojó és húsjellegu naposcsibe,
valamint elonevelt csirke
értékesítés
Balmazújváros Bethlen u. 22.
Tel: este-reggel 370-581
napközben 06-30/911-5832
06-70/932-2886

Kedvezõ díjak!

