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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete meghirdeti a
Balmazújvárosi Városi Strandfürdõ Bajcsy-Zsilinszky utcai telekhatára
mentén létesülõ kereskedelmi és szolgáltató pavilonok üzemeltetési jogát és
hosszabbtávú bérbeadás lehetõségét a 102/2009. (III. 25.) számú képviselõtestületi határozat alapján - az alábbiak szerint:
A fürdõ területén létesülõ három darab kisméretû pavilon 20 évre szóló
üzemeltetési joga 6.200.000 forint/pavilon + Áfa, a pavilonok rendeltetési és
hasznosítási lehetõsége strandkellékek, fagyizó, lángossütõ tevékenység,
hasznos alapterületük 15,46 m2/pavilon.
A nagyobb méretû egy darab pavilon 20 évre szóló üzemeltetési joga
10.000.000 forint/pavilon + Áfa, rendeltetése és hasznosítási lehetõsége:
büfé, illetve vendéglátó-ipari tevékenység, hasznos alapterület 25,34 m2.
A bérlõnek és az üzemeltetési jogot elnyert pályázónak az elsõ évben
egyszeri bruttó 100.000 forint közös költséget a további években a KSH által
hivatalosan közzétett infláció mértékével növelten kell megfizetnie.
A pályázóknak a pavilonok tervdokumentáció kivonatát, illetve a részletes pályázati
feltételeket 10.000 forint + Áfa egyösszegû díj befizetése ellenében lehet átvenni, mely alapján
nyújtható be a pályázat.
A pályázatokat a hirdetmény közzététele után 2009. május 12. nap délelõtt 9 óráig lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál a Városháza földszinti iktatójában. A pályázatok két
példányban nyújtandók be, zárt borítékban, „Balmazújváros strandfürdõ pavilonok
üzemeltetése és bérbeadási pályázata” elnevezéssel.
A pályázók a strandfürdõ üzemeltetõjével, a Városgazdálkodási Kht-val történõ elõzetes
egyeztetés alapján a bérbeadásra és üzemeltetésre meghirdetett pavilonokat a helyszínen
megtekinthetik.
A pályázati feltételek anyagával, a helyszíni szemlével és a pályázat benyújtásával
kapcsolatosan érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályán.

A téma az utcán hever

Újságíró körökben szokták tréfásan mondogatni, hogy a téma az utcán hever, csak össze kell
seperni. Ilyen témákból „söpörtem össze” egy kis csomónyit, melyek Olvasóinktól származnak.
Azoktól az emberektõl, akiket Takács Erika 2007-es megbízatása óta arra biztat, hogy mondják
el észrevételeiket, javaslataikat. Fontos ez azért is, mert így mindenki még jobban magáénak érzi
településünk ügyeit.
Az alábbiakban aprónak tûnõ, de mégis említésre méltó észrevételekrõl lesz szó. A hozzánk
fordulókban a rosszindulat helyett inkább a közösség iránti jó szándékot tapasztaltuk. Ez
kellemes érzés, hiszen azt bizonyítja, hogy a lakosság figyel a város napi történéseire, jelenlegi
helyzetére.
· A szigetkerti Bem József utcában az Akác közig 28 ház van. 15 lakásban 70-tõl 87 év
közötti idõs emberek élnek. Többen közülük mozgássérültek. Belvíz és esõzés idején
képtelenek az árokban felgyülemlett víz lefolyását biztosítani. Tisztelettel és
köszönettel vennék közmunkások, vagy bármilyen szervezet, egyesület segítségét.
· Többen említették az úgynevezett „biciklis út” hiányosságát. AVeres Péter utca elején a
100 forintos bolttól a festékes boltig olyan szûk az út, hogy ott két, egymással
szembejövõ kerékpáros nem fér el. Az egyiknek le kell szállni az összeütközés
elkerülése végett. A terület nem rendezett, mondhatni félig-meddig kerékpárút csak!
A vízelvezetõ kis betonárok sem tölti be a szerepét. A szép házak és a szép boltok elõtt
paradox a látvány.
· Fõleg autósaink jelezték, hogy némely utcákon különös szeretettel közlekednek az
úttesten a gyalogosok és a gyerekkocsit toló édesanyák. Bár a jármûvezetõk jó
szándékkal hívják fel az úttesten haladók figyelmét, mégsem akarnak a gyalogosok
kellõképpen figyelni a fokozott balesetveszélyre. A kipufogócsõbõl kibocsátott gázok
különösen az alacsony babakocsiban ülõ kisgyermekek tüdejére veszélyes,
légzõszerveiket károsítja, ezért kérjük az anyukákat, tartsák be õk is a közlekedési
szabályokat. Önmaguk és gyermekeik biztonsága miatt is.
· Lajter Judit divattervezõ büszkeségünkrõl különösen a hölgyolvasók érdeklõdtek.
Várják a hosszabb cikket, kíváncsiak pályája alakulására.
· A lakosság zöme nagyra értékeli dr. Tiba István polgármester úr és a képviselõ testület
határozott és jogos kiállását „VÍZMÛ” ügyben. Érdeklõdéssel várják a megoldást.

A kábel televízióval nem rendelkezõk különösen hangsúlyozzák, hogy információ szempontjából inkább bíznak a mi újságunkban,
mint egyéb más megyei sajtóban.
A sok más kérdés, észrevétel közül most csak
ennyit. Ha ezek közül bármi is megoldásra talál,
már „az annyi” sem volt hiábavaló.
Burai István
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Végsõ megoldás
a hídon
Kertészkedõk
védelmében
1962- 94 között, 32 évig álltam a volt darusi, ma Bocskai István
Általános Iskola tagintézmény élén. Minden idõmet és erõmet
lekötötte az iskola szolgálata.
Nyugdíjazásom évében vásároltam kertet. Az életem ettõl
kezdõdõen más irányt vett. Az idegi terhelést jelentõ szellemi
munka helyébe inkább a fizikai munka-, a kertészkedéssel
kapcsolatos szakkönyvek tanulmányozása került.
Nyári idõszakban napi 6 -8 órát töltök a szabadban. A mozgás-,
a napfény, a természet csendje szinte frissítõen hat egy
korosodó ember szervezetére. De így van ezzel az a sok száz
nyugdíjas is, akiknek a nevében segítséget és védelmet kérek.
Az utóbbi idõkben ugyanis megszaporodott a betörések,
rongálások és lopások száma. Zöldséget, gyümölcsöt loptak el
tõlem is, másoktól is. Feltörték a szerszámtárolót, ahonnét
szerszámokat, kábeleket vittek el, másoktól több zsák
krumplit.
Nem is az anyagi kár a legfájóbb, hanem az évek során
felépített remények és várakozások megtörése. Az alkotó
munkában-, a jó kedvben kifejezõdõ életérzés sérülése.
Bizalmatlanná és félénkké váltam többedmagammal.
Reggelenként szorongva érkezem a kertbe: mit vittek el, mit
rongáltak meg az éjszaka?
Nyugdíjas társaim nevében segítséget, védelmet kérek és
várok. Védelmet, a törvényeket felrúgó betörõk, rongálók és
tolvajok ellen. Szövetségeseket keresek az Önkormányzat
koordinálásával a Rendõrség, Polgárõrség, a Mezõõrök
bevonásával. Hiszem, hogy ha ezek a szervezetek összefognak,
elszántakká válnak, akkor elérhetõ, hogy a zártkertekben
visszaáll a szorgalmasan kertészkedõk biztonsága és reménye.
A békés és derûs munkálkodás feltételei újra élednek.
Tekintsük nagy vívmánynak, hogy városunk két zártkertjében
megterem a családok által elfogyasztott friss zöldségfélék és
gyümölcsök jelentõs hányada. Hogy a nagyszülõk boldogan
ajándékozzák meg gyermekeiket, unokáikat a munkájuk révén
megtermelt kerti csodákkal. A kosárból kikerülõ termékek
értéket és példát közvetítenek az unokák felé. A nagymama,
nagypapa áldozatos munkájának példáját.
Bizakodó vagyok, hogy a kertészkedõ emberek jogos kérése
meghallgatásra és támogatásra talál.
Erdei József
Bánomkert

Balmazújváros

Évek óta, hasonlóan a balmazújvárosi utakhoz, a város határában lévõ
Keleti fõcsatorna hídján lévõ kátyúkra is csak átmeneti megoldásokat
találtak. Sosem sikerült a hídon áthaladó utat olyan állapotba hozni,
hogy az autósok ne bosszankodjanak, mérgelõdjenek. Ha a
lengéscsillapítók és a gumik beszélni tudnának, sok-sok fájdalomról
és sérülésrõl tennének panaszt az illetékeseknél. De most végre úgy
néz ki, hogy valaki meghallgatta az autósok és az elõbb említett
alkatrészek imáját, hisz elkezdõdött a híd és a rajta áthaladó út
rekonstrukciója. Az emelkedõ jóvoltából a be nem látható és az úton
lévõ akadályok végre eltûnnek az orrunk elõl. Nemcsak egy kátyú és
mélyedés lesz betömve 1-2 hétre, - ha igaz,- hanem végsõ megoldást
kap ez a jó öreg híd. Teljes szerkezet felújítás, a vasbetonelemek
védelme, a vízelvezetõ lépcsõk cseréje, só korrekció, új aszfalt és a
dilletációs szerkezet megújulása is jelzi, hogy komoly szakmai munka kezdõdött el a Magyar Aszfalt jóvoltából. A munka végeztéig, ami
május közepére várható, jelzõlámpák segítik a közlekedésben résztvevõket az útlezárás miatt. Az autóstársadalomnak megéri a türelmes
várakozás, hisz végre, - ha csak kis szakaszon is,- de élvezhetik a
biztonságos út elõnyeit.
Csige Sándor

A " Sello " dicsosége
Büszke cím tulajdonosa lett a Balmazújvárosi Sellõ Horgászegyesület.
Második otthonuk szépítéséért, a Szíki-tó vizének és vízpartjának tisztaságáért kaptak méltó elismerést ebben a hónapban. Minden évben
pályáznak a Környezetvédelmi Minisztérium és a Mohosz akciójára.
Tavaly már kaptak egy díszes oklevelet, viszont idén addig nem álltak
meg, amíg meg nem szerezték az elsõ hat hely egyikét. A 26 indulóból ez
nagyon szép eredmény.
Munkájuk gyümölcseként oklevelet kaptak „a vizek tisztaságáért”címmel,
plusz 100.000 forinttal is gazdagabb lett az egyesület, mivel a pályázat
kiírói, így is honorálták a horgászok energikus munkáját. Székely Mihály

elnöknek és Dobi István környezetvédelmi felelõsnek jutott az a
megtiszteltetés, hogy Budapesten, a MOHOSZ székházában átvehette az
elismerésért járó ajándékokat. Az elnök kihangsúlyozta, hogy nagy gondot
fordítanak a felnövekvõ generáció környezetvédelemre való nevelésére,
és ezen az úton fog haladni az egyesület élete a továbbiakban is. A Környezetvédelmi napok keretében a Sziki-tó környéke mellett, a város határában fekvõ Magdolna kiserdõ takarításáért is szerveztek akciót, melynek
keretében sok-sok oda nem illõ szeméttõl szabadították meg ezt a valaha
nagyon sok szép eseményt megélt kiserdõt. A sikeres eredmények tovább
ösztönzik az egyesület tagságát, csak így, összefogva érdemes dolgozni.
Lázasan készülõdnek a szezonra, hisz remélve, hogy a jó idõ rengeteg pecást és turistát vonz erre a szép helyre, a nyugodt kikapcsolódáshoz minden feltételt biztosítani szeretnének.
Gratulálok az egyesület minden tagjának, s hívom Önöket is, látogassanak
ki a Szíki-tóhoz!
Csige Sándor

Balmazújváros
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Újvárosra is eljön a „csodagokart”

A debreceni Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
május 15-én Balmazújvárosban is megszervezi az országban
egyedülálló balesetmegelõzési programját, a Roadshow a fiatalokért rendezvényt, amely az alkoholmentes útbiztonságra
hívja fel a figyelmet.

Az egyesület tavaly októberben indította el a Hajdú-Bihar megyei Rendõrfõkapitánysággal karöltve könnyed hangulatú, hazánkban elõször megrendezett balesetmegelõzési kampányait, melynek következõ állomásán a balmazújvárosiak is részt vehetnek. A májusi Roadshow a fiatalokért prevenciós
kampánysorozat keretében egy belga civil szervezet közlekedés-biztonsági
szimulációs autóit hozza el az egyesület a Kossuth térre, illetve a Veres Péter
Gimnázium futballpályájára, amelyeket a program résztvevõi szabadon kipróbálhatnak, tesztelhetik vezetési képességeiket, külön figyelmet fordítva
arra, hogy alkoholos befolyásoltság alatt mennyire megváltoznak a vezetés
feltételei, a vezetõk reakcióideje. Az Európában nagy sikert arató Alcokart
autó - melynek a helyszínen gokartpálya épül - hagyományos gokartnak
tûnik, ám létezik egy olyan üzemmódja, amely úgy növeli meg a kormány és a
pedálok holtjátékát, mintha a vezetõ alkoholos befolyásoltság alatt vezetne.
A Driving Simulator egy speciálisan kialakított autó, amelyben egy 3D-s
virtuális oktatóprogram segítségével fejleszthetõ a vezetésbiztonság. A belga
szervezet tesztautói mellett a Rendõrségnek köszönhetõen több kísérõprogram is várja a látogatókat, így lesz kerékpáros akadálypálya, KRESZ-teszt,
biztonságiöv-szimulátor, amelyeket, mint a Roadshow összes attrakcióját,
május 15-én, 10-17 óráig ingyen próbálhat ki a közönség.

Kiemelt rendõrségi események!
- 2009. április elején a délutáni órákban Balmazújváros külterületén, a
Jenõháza majorban lévõ telephelyre ismeretlen személyek betörtek.
Atelephelyen lévõ szín lemezajtaját kivágták, és azon bejutva, az épületben levõ mezõgazdasági gépbõl 12 liter gázolajat, és egy akkumulátort tulajdonítottak el. A szomszédos telephelyre ajtóbefeszítés
módszerével ismeretlenek törtek be, és onnan üzemanyag szivattyút
tulajdonítottak el.
- Az idõs emberek ismét vagyon elleni bûncselekmények áldozatává
váltak: Az Egyek külterületén, egy tanyán élõ két idõs személyt ismeretlen elkövetõk azért bántalmaztak, hogy megtakarított készpénzükhöz, értéktárgyaikhoz hozzájussanak. Az elkövetõk fejükre csukját húztak, és a támadás során 500.000 Ft készpénzt, aranyékszereket
tulajdonítottak el. Sajnos segítség kérésre azonnal nem volt lehetõségük, mivel megkötözték õket. Egy idõs, magatehetetlen férfi nyitott
lakásába 2009. április 9-én az éjszakai órákban ismeretlen elkövetõ
bement és eltulajdonította a férfi pénztárcáját, a benne lévõ 50.000 Ft
készpénzzel, valamint a bankkártyájával. Mivel a sértett helytelenül a
bankkártya mellett tartotta annak PIN kódját, ezért az elkövetõ még
akkor éjszaka 120.000 Ft-ot vett le számlájáról. A fenti esetbõl okulva
ismételten felhívjuk minden kártya tulajdonos figyelmét, hogy ne
tárolja PIN kódját a bankkártyája mellett!
- Balmazújvároson 2009. április 9-ére virradóra, a piac területén elhelyezett büfékocsit ismeretlenek feltörték, onnan 1 db pénztárgépet
100.000 Ft értékben, és 5000 Ft váltópénzt tulajdonítottak el.
- A Keleti-fõcsatorna balmazújvárosi szakaszán lévõ egyik ingatlanhoz tartozó stéghez kötéllel és lánccal kikötött csónakot ismeretlen
személy eltulajdonította. Az elkövetõ a láncot és kötelet elvágta, így a
200.000 Ft értékû csónakot elvitte.
- 2009. április 11-én bejelentés érkezett a kapitányságra, mely szerint
Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A szám alatti Óvoda udvarán rongálás történt. Az elkövetõk az udvarra bemászva, különbözõ játékokat
/babház, padok, fából készült játékok/ rongáltak 100-150.000 Ft értékben.
- A Húsvéti Ünnepek elõtt fokozott ittasság ellenõrzésére hívtuk fel a
jármûvezetõk figyelmét „ISZIK VAGY VEZET ??? DÖNTSÖN
FELELÕSSÉGGEL !!!„ szlogen jegyében. Ennek ellenére egy férfi
ittas állapotban okozott területünkön anyagi káros közlekedési balesetet.
- Ittasságából kifolyólag Húsvét elsõ napján egy férfi a Vasútállomás
peronján elesett, mely során fej és könyök sérüléseket szenvedett. A
mentõ kórházba szállította.

- 2009. április 11-én az éjszakai órákban a Vasútállomáson 3 fõ fiatal
felnõtt és 1 fõ fiatalkorú személyt igazoltatás alá vontak a rendõrök,
amely során felmerült a kábítószerrel visszaélés gyanúja, ezért
elõállításra kerültek. A Rendõrkapitányságon a 4 fõvel szemben gyors
drogteszt került alkalmazásra, mely 3 fõnél pozitív értékét mutatott,
akik a kábítószer fogyasztás tényét el is ismerték.
A tavasz beköszöntével külterületünkön megszaporodott a kerti munkálatokhoz szükséges /kerti kisgépek, kézi szerszámok, stb./ eszközök eltulajdonítása, melyek megszerzése érdekében az elkövetõk hétvégi házakba, telephelyekre hatoltak be.
Felhívás vegyszerlopások megelõzésére!!!
Miután a tavaszi mezõgazdasági munkák megkezdõdtek, és ilyenkor
szokásos bûncselekmények is megszaporodnak, a Balmazújváros
Rendõrkapitányság az alábbi felhívást teszi közzé :
- A vegyszerek tárolását lehetõleg ne külterületen, lakott területtõl távol esõ, õrizetlen telephelyen, épületben oldják meg!
- Amennyiben a tárolás más módon nem oldható meg, akkor célszerû
az épület õrzésérõl éjjeliõr, vagyonvédelmi cég bevonásával gondoskodni!
- Fordítsanak kiemelt figyelmet az épület behatolás elleni védelmére,
az ablakokra, ajtókra szereltessenek fel rácsot, az ajtók zárásáról legalább két biztonsági zárral, illetve lakattal gondoskodjanak!
- Bûncselekmény észlelése esetén ne menjenek be az épületbe, a helyszínt ne változtassák meg, hanem soron kívül értesítsék a rendõrséget!
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság

2009. március 15-e
alkalmából
„BÁTORSÁG
ÉRDEMJEL”
ezüst fokozatát
kapta
DUDÁS ISTVÁN
õrmester
az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztertõl, mert 2008.
decemberében
kimentett egy
hölgyet a Keletifõcsatornából.
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Gyógyulás másképpen
Juhász Marianna vagyok. Egy rövid köszönetet szeretnék mondani az
újság hasábjain keresztül Vincze József természetgyógyásznak, aki
segített meggyógyulnom.
Miért itt, mindenki elõtt? kérdezhetik.
Úgy érzem, hogy a megszokott gyógyítástól (orvosok és
gyógyszerek) eltérõ segítségnyújtástól legtöbbünk idegenkedik.
Talán eleinte én magam és szüleim is, hisz rosszul létemmel az orvosi
ügyeletre mentünk mi is, mint mindenki más, nem pedig természetgyógyászt hívtunk. A több hónapos állapotromlásomat, a teljes
kétségbeesésemet viszont Jóska bácsi fordította meg. Mára már
biztosan mondhatom, hogy neki köszönhetem életkedvemet, s
egészségemet.
17 éves koromban kezdõdött kálváriám. Egyre gyengébb,
fáradékonyabb voltam. Fájtak a lábaim, az izmaim, egyre többször
voltam távol az iskolától orvosi igazolással. Még a néptáncot is abba
kellett hagynom, annyira gyenge voltam. Tornára, vagy bármiféle
mozgásra sem gondolhattam, annyira nem volt erõm. A kezdeti
tüneteket felváltotta, hogy már nem tudtam pisilni sem, a lábaim
bedagadtak, a levegõvétel is nehezemre esett. Teljes részletezés
nélkül mondhatom, hogy fiatal korom ellenére nagyon sokat
szenvedtem. Egy ilyen kiemelt rosszul lét következményeként
kerültem az ügyeletrõl a kórházba, ahol bár nem teljes
bizonyossággal, de elkezdtek autonóm vesebetegséggel kezelni. A
tüneteim egy része megszûnt a szteroid gyógyszereknek
köszönhetõen, de helyettük jöttek újabbak. Vérnyomásproblémák,
gyomorfekély, arcpuffadás. Az orvosok szerint ez a gyógyszerek
mellékhatása. Hm! Így aztán a trombózis ellen injekcióznom kellett
magamat, vérnyomáscsökkentõt, vízhajtót, gyomorsavlekötõt és még
sorolhatnám mi mindent kellett beszednem. Betartottam az összes
javasolt diétát, só nélkül, ízetlenül ettem a kijelölt napi mennyiséget.
Javulás még sem volt, sõt! Se étvágyam, se erõm nem volt már!
Bevallom, már élni sem sok kedvem volt. Elkeseredésünkben az Aloé

Szaunázzunk,
egészséges!
Sokak által kedvelt és egészséges idõtöltés a szaunázás,
ideje megismerkednünk történetével és a szakszerûen
végzett szaunázás hatásaival .
Mit is jelent tulajdonképpen a szauna szó? Finn eredetû
kifejezés, kezdetben földbe, hóba vájt gödröt, üreget jelentett csak késõbb értettek rajta félig földbe vájt faépítményt, mely ezer év óta ismert.
A szauna helyiség több részbõl áll, szaunakabinból
(hevítõ) és hûtõrészbõl, mely pihenõhelyiséget és
fürdési lehetõséget tartalmaz.
A szaunakabin meghatározó jellemzõje a száraz forró
levegõ, melyet elektromos vagy fatüzelésû kályhával
állítanak elõ. A fizika törvényeinek megfelelõen a
felmelegített levegõ rétegzõ dik ezért a szauna
mennyezet alatt 90-100 C fokos, míg a padlózat felett
közvetlenül 40-50 C fokos a hõmérséklet. A kabinlevegõ relatív nedvességtartamának értéket az adja,
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verás termékeket is kipróbáltuk, ami legalább az étvágyamon javított.
Biztosan el tudják képzelni, nem csak én, de szüleim és minden
kedves közeli rokonom el volt keseredve. Minden félét
összeolvastunk, kipróbáltunk. Orvosról orvosra jártunk. Aztán
javasolták nekünk, hogy „csodát tud” Jóska bácsi, miért nem
próbáljuk meg?
S milyen jó, hogy eljött hozzám! Végzett egy állapotfelmérést, valami mûszerrel - aztán szinte minden nap adott energiát. Eleinte a
vesémet, majd szépen mindent, a tüdõmet, szívemet, lábamat, szóval
tetõtõl talpig mindenemet kezelte. Energiaadás mondhatják. Igen!
Bár én is kételkedtem eleinte, de érzékelhetõen javultam. Most már
nem kell gyógyszereket szednem, visszatért az életkedvem. Most, ha
megkérdezik, hogy vagyok, már nem azt válaszolom, hogy
megvagyok, hanem azt, hogy köszönöm jól. Amíg nagyon gyenge
voltam, szinte sütött az energiája, éreztem, hogy áramlik rajtam
keresztül. Aztán fokozatosan jobban és jobban lettem. Az aurámat,
amit Õ érzékel, meggyógyította. A test mellett a beszélgetésekkel a
lelkemet is ápolta, segítette. Most már csak ritkán jön el egy-egy
ellenõrzésre. A gyógyszerek több mint egy év alatt sem hoztak helyre,
õ pedig néhány hónap alatt megváltoztatta addigi egészségromlásomat. Meggyógyított!
Örülök, hisz újra terveim vannak, szeretek végre ismét élni. Az
egészség a legfontosabb, mert ha az nincs, szerintem normális élet
sincs, csak örökös harc.
Azt mondják, több mint nyolcszázezer ember él ritka betegséggel, s
körülbelül az ország lakosságának 5-6% -a szenved valamilyen
autoimmun betegségben. Lehet, hogy genetika, lehet, hogy a romló
környezeti hatás van ezek hátterében, én minden esetre csak azt
látom, hogy egyre több a beteg, de a gyógyult beteg nagyon kevés.
Egyre magasabb a fogyasztott gyógyszerek száma és listája, de egyre
kevesebben mondják, hogy ez és ez segített, most már
meggyógyultam, s nem kell szednem. Úgy érzem nekem sikerült!
Bizton javasolhatom mindenkinek, érdemes új gyógyulási utakat is
megtapasztalni.
Juhász Marianna diák

hogy a kabin levegõjében mennyi vízpára van a levegõ teljes telítettségéhez
viszonyítva. 100C fokon ez az érték
3-10%. Ez az ideális páratartalom a finn
szaunában.
Aszaunázás menete :
Vetkõzés: szaunázhatunk fürdõruhában illetve meztelenül. A meztelenül
végzett szaunázásnak több elõnye is
ismert. A bõr lemeztelenítése lehetõséget ad arra, hogy a levegõ szabadon hasson a szervezetre, bõrünk párolgása nagyobb felületen biztosított. Fürdõruhában végzett szaunázás során a ruhával
fedett intim részek körül pangó izzadtság gyûlhet össze, mely irritáló hatású
lehet. A szaunába mindig vigyünk magunkkal legalább akkora lepedõt, vagy
törölközõt, melyre rá tudunk feküdni és
a testünkrõl lefolyó izzadtságot felfogja. Erre különösen ügyeljünk, hiszen
senki nem szeretne más izzadtságában
feküdni.
Zuhanyozás, mosdás: szauna elõtt
mindig zuhanyozzunk le szappannal ill.
samponnal, majd rövid hideg vizes
öblítéssel fejezzük be.
Szaunázás: belépés után érdemes a
homokórát beállítani, mert így tudjuk
ellenõrizni az ideális idõ elteltét.
Mennyi idõt érdemes a szaunában
eltölteni ?

Egyénileg változó a forró levegõben
eltöltött idõ nagysága, de általánosan
elmondható, hogy 10-15 perc után a
felfûtés (páraimpulzus, aufguss) végén
elhagyhatjuk a szaunát. Gyermekek
számára általában fele idõ és 10 C fokkal hûvösebb levegõ ajánlott. Érdemes
szót ejteni a felfûtésrõl, melyet szakszerûen a 15 perces száraz, forró levegõn
való tartózkodás végén kell elvégezni,
ilyenkor egy hosszú fakanállal illóolajokat tartalmazó vizet öntünk a szauna
kályha köveire. A páraimpulzus a felhevülés érzését fokozza. A vízmennyiség ne legyen túl sok (ideális a 2-3 dl),
mert akkor páralecsapódás észlelhetõ a
bõrön, ami a párolgást csökkenti. A felf û tést egymás után 2x-3x lehet
megismételni. Ha a szauna levegõje
számunkra nem elég forró ilyenkor lehet legyezéssel több hõt juttatni bõrünkre. Ez a finn szaunákban általános
volt, nyírfavesszõkkel legyezték magukat. Nyírfavesszõ helyett manapság
megteszi a száraz törölközõ is. A felfûtés után elhagyjuk a szaunát.
Hûtés: a szauna elhagyása után mindig
zuhanyozzunk, ez közösségi szaunákban kötelezõ! Zuhanyozáskor kövessük
a Kneipp módszert, mely szerint elõször a lábainkat alulról felfelé, majd következik a hát, derék, nyak, mellkas, a
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fejet csak rövid ideig hûtsük. A legjobb a jeges hideg víz, mely után a merülõ medencében pár perc alatt hûthetjük le magunkat.
Miért jó és egészséges egy közel 100C fokos
levegõ után 6 C fokos vízben lehûlni.
A szaunatérben testünk fokozatosan felmelegszik, bõrereink kitágulnak (sokan ezt kis
szédülésnek érzik, hiszen a kitágult erekben
kevesebbnek érzõdik a vérmennyiség.) A jeges vízben a felhevült test hirtelen hûl le,
mindez az ereinket tornáztatja. A szaunázásnak vannak egyéb hasznos közvetlen hatásai
is: kötöszövetek lágyulnak, bõr tisztul, izmok elernyednek, tömegveszteség a vízvesztés által, vérnyomás tartósan csökken,
anyagcsere fokozódik, pszichikai megnyugvás, relaxálás, légzés könnyebbedik, anyag-

ÜNNEPI
KÖNYVHÉT
Az idén az Ünnepi Könyvhetet 80 éve,
és - vele párhuzamosan - az Országos
Gyermekkönyvnapokat 8 éve ünnepejük.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
író-olvasó találkozóval csatlakozik az
országos programhoz, ami június 4-8
-ig tart.
Vendégünk Fejõs Éva lesz - magát történetmesélõnek valló – új-ságíró, a Nõk
Lapja munkatársa. Szabad idejében,
kikapcsolódásként regény(eke)t ír.
Már gyerekkorában voltak írói ambíciói, írogatott meséket, novellákat és 19
évesen második helyezett lett egy pályázatra írt regényével. Pályája alakulásáról így vall:
„Világbajnok kézilabdázónak és/vagy
újságírónak készültem. Aztán valahogy
elkopott az és – maradt a vagy. Egy
ideig úgy gondoltam, sportújságíróként
a sport világában maradok, de hamar
rájöttem, hogy annyi mindenre kíváncsi vagyok, izgatnak a mások által fel

cseretermékek választódnak ki, kálium és
kálcium vesztés, alvás javul. És végül a szauna pihenõben jókat lehet beszélgetni olyanokkal is akikkel csak ritkán találkozunk.
Pihenés, relaxálás: a jó közösségi szaunák
mellett pihenõ helyiség is található, ahol le
tudunk feküdni, és pár perces csendes
relaxálás után immár helyreállt légzésszámmal és pulzussal ismét folytathatjuk a
szaunázást.
A pihenõ idõkben mindig fogyasszunk megfelelõ mennyiségû folyadékot, melyek közül
az ásványi anyagokat is tartalmazó gyümölcslevek a legajánlottabbak. Megengedett egy pohár sör, vagy kisfröccs elfogyasztása is, de szigorúan tilos tömény alkohol fo-
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gyasztása.
Végül érdemes megemlíteni pár betegséget
melyek megléte esetén a szaunázás nem
ajánlott: heveny, léguti, lázas betegségek
(influenza, vírusbetegségek), szervek - erek
gyulladása, instabil angina pectoris, epilepszia súlyos formái, rosszindulatú rákos
betegségek, TBC, szívelégtelenség(IV
stadium), szívritmzavarok(komplex), kezelhetetlen arteriális magas vérnyomás, gutaütés, agylágyulás, vérzéses sérülések, bõr
gennyes folyamatai, nedvezõ ekcéma.
Remélem városunkban a közeli jövõben
felépülõ fedett termálfürdõ szauna paradicsomában sokan megszeretik ezt a testet lelket erõsítõ idõtöltést .
Dr. Szikora Miklós

nem tett kérdések, és ezeket szívesen feltenném
én…” És feltette…
Évekig szabadúszóként napi- és heti lapokban,
nõi magazinokban, rádióban, tv-ben dolgozott.
1999-ben Televíziós nívódíjat kapott a Duna TV
„Családban marad” c. házi betegápolási sorozata,
melynek õ volt a szerzõje.
Közben regényírói szárnypróbálgatásai eredményeként megjelent a Holtodiglan címû krimije.
2001-tõl a Nõk Lapjánál újságíró, ahol különféle
témában írja cikkeit, riportjait.
2003-ban Minõségi Újságírásért Díjat kapott a
„Csalás két életért: Petesejtet adtam ajándékba „
c. cikkéért. Írásaiban aktuális problémákat boncolgat, érdekes jelenségek okát kutatja.
Hétköznapi és híres emberek élete egyaránt foglalkoztatja, ír emberi kapcsolatokról, megváltozott értékrendekrõl, nõi-férfi szerepek alakulásáról, fontosságáról. Lelki problémákra hívja
fel a figyelmet. Készített interjút írókkal is, s
közben Õ maga is íróvá lett.
Fejõs Évának 2008-ban két sikerlistás könyve
jelent meg, mindkettõ az Ulpius-ház kiadásában.
Az egyik a Tranzit Bangkok, melynek megjelenése után a HVG egyik cikkében a következõ olvasható: „Úgy tûnik, megvan az utóbbi idõk
legígéretesebb nõibestseller-szerzõje….az
Ulpius-ház kiadónak, úgy tûnik, sikerült felfedeznie az utóbbi évek legígéretesebb nõi
szerzõjét, aki úgy képes elmesélni egy érdekes
történetet, hogy közben még értelmesek is a
mondatai”
Hogy mirõl szól a könyv ?
„Bangkok. Ölelõ, forró, egzotikus város, ahol a
múlt és a jövõ összekapcsolódik, és ahol bármi
megtörténhet; és meg is történik. Hét ember sorsa keresztezi egymást ebben a metropoliszban.
Hét ember, hét keresõ, akiknek ez a város talán
az utolsó állomás. Vagy az elsõ egy új élet felé?
A sikeres üzletember, a körülrajongott fotómodell, az örök outsider férfi, a családanya, aki
hirtelen elveszít mindent, a kiváló orvos, aki
nem tudta megadni azt, amire a nõ vágyott, egy
madám, és a kiskorában örökbe fogadott bájos
lány. Miért éppen õk heten? Miért érkeztek egy
idõben Bangkokba? Hihetünk-e a véletlenekben?„ Ennyit árul el az ajánlás.

Röviden a könyv tartalmáról:
„Négy barátnõ: Dóra, Gabi, Szilvi és Judit.
Tizenévesen Budapesten, egy mámoros és tragédiába torkolló buli után fogadalmat tesznek,
hogy elhagyják az országot. Máshol kezdenek új
életet, ahol a múlt nem éri el õket. Megesküsznek: tizenhét év múlva újra találkoznak… A sors
négyüket a négy égtáj felé veti: Dóra a földi
paradicsomban, Bali szigetén köt ki, de ott is csak
élete szerelmére gondol. Szilvi titokban regényt
ír, melyben barátnõinek is fontos szerep jut, Gabi két sikeres férfi között õrlõdik, Judit pedig
megszerzi magának azt a pasit, akirõl korábban
csak csendben álmodozott… Tizenhét év telt el,
közeledik a nagy találkozás… Vajon megtalálták
a boldogságot? Elárulhatják-e egymást a barátok a szerelemért? Mit rejt a titokzatos közös
múlt, és van-e feloldozás?”
A kérdésekre választ kapunk a két regény
elolvasása után.
A két könyv szereplõi mai figurák, akik keresik
az élet különbözõ kríziseibõl kivezetõ megoldást.
A történetek helyszínéül az írónõ azokat a
helyeket választotta, ahol utazásai során jól
érezte magát, kedves volt számára a hely. Írás
közben újra felidézte, beleszõtte a cselekménybe
az élményeit, szereplõi jellemébe az életbõl megismert emberek tulajdonságait, az életformák
felvillantásával pedig megteremtette azt a miliõt,
amiben az olvasó életszerû történettel találkozhat. Mindkét regény szórakoztató, fordulatos,
igazi kikapcsolódást nyújtó, élvezetes olvasmány. Stílusuk lendületes, gördülékeny, mondhatni letehetetlen. Az olvasó számára nyitott,
több lehetõséget is felkínáló, továbbgondolásra
alkalmas befejezéssel ér véget.
Megvalósulva látszik az írónõ szándéka, miszerint szórakozva szórakoztat.
Érdemes elolvasni õket.
Az Ünnepi Könyvhét idejére várható új
könyvének megjelenése is, melynek címe:
Csajok.

…És még ezután jelent meg a másik kötete, a
Hotel Bali, ami még sikeresebbnek tûnik.

Mindenkinek kellemes kikapcsolódást, jó olvasást kívánnak a könyvtár dolgozói.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk
a könyvtárba 2009. május 28-án 16.30-kor
kezdõdõ író-olvasó találkozónkra, ahol kérdéseiket személyesen is feltehetik az írónõnek.
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FELHÍVÁS!
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros várossá
válásának 20. évfordulója alkalmából „Múltunk és jelenünk”
címmel helyismereti vetélkedõt szervez a lakosság részére.
Jelentkezhetnek: családok, barátok, olvasókörök, egyesületek,
civil szervezetek, klubok és mindenki, akit érdekel városunk
múltja és jelene.
A vetélkedõ 4 fõs csapatok részére két fordulóban zajlik:
1. Írásbeli feladatsor megoldása
A feladatok átvétele: a nevezéssel egy idõben 2009. május
25-30-ig.
Leadási határidõ: 2009. június 30.

Balmazújváros

FELHÍVÁS TALÁLKOZÓRA!
Szeretettel és tisztelettel értesítjük azokat, akik 1949 tavaszán konfirmáltak a Kossuth téri Református Templomban, hogy 2009 Pünkösd
vasárnapjára találkozót szervezünk. Bár már nem sokan élünk régi csoportunkból, de nagyon szeretnénk, ha eljönnének az ünnepi Istentiszteletre és az azt követõ beszélgetésre. Ha ismernek olyan balmazújvárosiakat, akik 1939-ben konfirmáltak, õket is szívesen várjuk. Az idõs
emberekhez, régi barátainkhoz kocsit is kiküldünk, ezért kérjük, hívjanak bennünket a 275 - 905, vagy a 275 - 882 telefonszámon.
A találkozás reményében szeretettel vár mindenkit: Tar Józsefné
(született T.Kiss Sára) és Pál Andrásné (született Dobi Róza).

2. Szóbeli játékos versengés
Az írásbeli feladatok értékelése után:
2009. szeptember 19. (szombat délután)
A felkészüléshez a könyvtár állománya nyújt segítséget.
Érdeklõdni lehet:
telefonon: 52/370-326
e-mailben: balmpublib@gmail.com
és személyesen a könyvtárban.

PROGRAMAJÁNLÓ
A mûvelõdési központ
rendezvényeibõl...
Május 6. (szerda) 18 óra
MAG elõadássorozat: Kun Péter ea.
Helyszín: mûv. központ - pódium terem
Belépõ: 400 Ft

Május 15 (péntek) 17 óra
TÖRTÉNELMÜNK LAPJAI címmel
a Korkép csoport közös kiállításának
megnyitója
A kiállítást megnyitja: Rácz József
Közremûködik:

Tar Mónika, Kovácsné Kenyeres Márta és
Nemes Anna
Május 20. (szerda) 18 óra
MAG elõadássorozat
Láposi Tekla: Szíp kerekek forogjatok
Helyszín: mûv. Központ - pódium terem
Belépõ: 400 Ft

Láss a film mögé

Le szeretnéd rántani a leplet egy sikerfilmrõl?, vagy meg szeretnéd érteni egy
nehezebben emészthetõ film üzenetét?!Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt induló film-klubunkba, ahol a projektoros filmélményen túl
(üdítõ és egy kis finomság mellett) helyet kap a filmkritika is!!
Az elsõ sorozatok témái:
Fiataloknak: Barátság/kapcsolatok
május 30.: Papírsárkányok (am.dráma, fsz:Khaled Hosseini,
r.:Marc Forster 122p)

június 27.: Ég velünk (am.vígjáték, fsz:Edward Norton,Ben Stiller 128p)
július 25.: Vágta (am.dráma, fsz: Jeff Bridges 141p)
augusztus 29.: Ütközések (am.dráma, fsz: Matt Dilon,Sandra Bullock 113p)
Közép/idõsebb korosztálynak: Az élet célja/értelme
május 14.: Millió dolláros bébi (am.dráma, fsz/r.:Clint Eastwood 127p)
június 11.: Ments meg, Uram! (am.dráma, fsz:Susan Sarandon, Sean
Penn 122p)

július 9.: A Minden6ó (am.vígjáték, fsz: Jim Carrey, Jennifer Aniston 101p)
augusztus 13.: Tûzszekerek (ang.dráma 123p)
A csütörtöki (közép/idõsebb korosztálynak) és a szombati (fiataloknak)
vetítések kezdési idõpontja minden alkalommal 18:30.
Helyszín: B.újváros, Kossuth tér 12., református gyülekezeti terem
Belépés: természetesen díjtalan.

Május 30. (szombat) 14 óra
GYERMEKNAP
Helyszín: mûv. központ elõtti tér

A rendezvényekkel kapcsolatban bõvebb
felvilágosítás az 52/580-518-as telefonszámon
kérhetõ, illetve a plakátokon olvasható.
Május 25-én, (Hétfõ) 10.00-17.30-ig
VÉRADÁS Helye:
szervezés alatt

KIRÁNDULÁS

A Mozgáskorlátozottak HBM-i
Egyesületének Balmazújvárosi
csoportja 2009. június hónapban
kirándulást szervez tagjai részére
FÜZÉRRADVÁNYRA.
Jelentkezni, illetve érdeklõdni
keddi napokon 8-11óráig lehet a
Veres P. u . 2/b irodában,
/PIREHAB Kht./, vagy telefonon
a 06/20-6217384 számon.

Balmazújváros
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almazújvárostól délre és nyugatra
terjedelmes legelõk voltak, melyek a
szántóföldektõl területileg is elváltak. A pusztai legelõkön (Magdolna, Nyári
járás, Karinkó, Erdõsziget, Paprét, Darassa)
legelt a gazdák állatállományának jelentõs
része.
Az állattartásnak nemcsak a középkorban, de
a késõbbi századokban is a földmûvelésnél
nagyobb volt a jelentõsége. Újváros földesurai is rengeteg állatot tartottak. A 19. században a Semsey uradalom nagybérlõinek
gazdálkodása egyre inkább a földmûvelés
irányába tendált.
1848-ban a jobbágyfelszabadítást követõen a
felszabadított újvárosi jobbágyok telkeik
tulajdonosai lettek, s különbözõ vagyoni
helyzetû rétegekre bomlottak. Többen a
kedvezõ lehetõségeket gyorsan és ügyesen
kihasználták, szántó f öldet vásároltak,
jómódú gazdák lettek. Sok lábasjószágot
tartottak. Az állattartás az élelmezésben
kiemelkedõ szerepet játszott: hússal, tejjel
látta el a lakosságot, de az öltözködéshez is
sok alapanyagot (gyapjú, bõr) adott.
Az állatokat tavasztól õszig a legelõkön
tartották. A nyájakban legelõ különbözõ
jellegû jószágokból a pásztorok gondoskodtak. A pusztai pásztorszervezetben a
legelõdre hajtott állatokért a legeltetési
idõszakban anyagilag felelõs személy a
számadó volt. A számadókat újév, vagy
vízkereszt táján fogadták.
A gulya pásztorainak neve a gulyás. Nálunk
jól megkülönböztették a naponta hazajáró
tehéncsorda pásztorától, a csordástól. A gulyásszámadót a gazdák fogadták. A legeltetés idõszakára - a kiveréstõl a beszorulásig pásztorbért kapott. A számadó segítõtársai a
bojtárok voltak. Általában fiatal, nõtlen
embert fogadott József nap táján a nyáj
õrzésére. Helyettesének, az öregbojtárnak a
legidõsebb és legügyesebb fiatalembert
választotta. A kisbojtár a legfiatalabb pásztor volt. A bojtárok bérét a számadó fizette.
Az élelmezésükrõl is õ gondoskodott. A
bojtárok élete volt a legkeservesebb. Nekik
kellett itatáskor a temérdek vizet kihúzni a
gémeskútból. A legnagyobb hõségben sem
pihentek, éjjel-nappal talpon kellett állniuk.
A gulyások meghatározott számú saját
jószágot tarthattak a gazdák állatai között.
Lovon jártak. Botjuk és karikás ostoruk volt
a szerszámuk, fegyverük, ékességük.
A pusztai legelõkön tavasztól õszig kint háló
lovak pásztora a csikós volt. A cifra ménes
mellé a lótartó gazdák fogadták. A csikósok a
gulyásokhoz hasonló szinten álltak,
öltözetük különböztette meg azoktól. Botot
sohasem használtak. Legfontosabb szerszámuk a karikás ostor volt. Az újvárosi
csikósok 1929-ben a barcelonai világkiállításon a legnagyobb sikerû kiállítási
tárgyak egyike volt. Míves pásztorbotok,
karikás ostorok, pásztorkészségek készítõje
volt Nádasdi Péter, R. Tóth István és Nagy
Lajos.
A juhokat õrzõ pásztor általános elnevezése a
juhász. Rangban a csikós és a gulyás után

következett, pedig a legvagyonosabb
pásztorok közülük kerültek ki. Nálunk a több
gazda tulajdonát képezõ közös nyáj pásztora volt. A számadó juhászt bacsónak is
nevezték. Rendszerint idõsebb házasember
volt, aki a bojtárok munkáját irányította. A
juhtartók vele szerzõdtek juhaik õrzésére.
Újvároson több juhos gazda élt a múlt
század elején. Volt házuk, szántóföldjük,
Legelõjük, de életfenntartásukat a saját
juhállományuk jelentette. Õk õrizték a
nyájat, fõleg a szikes pusztai legelõkön legeltettek. A teleltetés a saját házuknál történt. Az udvaron állott a juhszín vagy a
hodály. A 19. században racka juhot tenyésztettek. A kos és az anya hosszú, felfelé
álló pödrött szarvú juh. Hosszú gyapja különösen alkalmas erõs tartós anyag szövésére,
kikészített bõre pedig bundára. A Semsey
uradalom nagybérlõi a finomabb gyapjút
adó merinó juhokat tenyésztették. Ezek
kiszorították a juhtartó gazdák õsi magyar
rackait. A juhászok segítõje a szamár és a
terelõ pásztorkutya, a puli és a pumi volt.
Eszközük a
hosszú pásztorbot a végére
erõsített juhászkampóval. Balmazújvároson
messze földön
híres kampókészítõ mûhelye
volt Kocsis Bélának. Az idõs mester halála után Szikszai
Gyula örökölte a Nádudvari utca 2. szám
alatti házat és mûhelyt. Itt fejlesztette
tökélyre a rézbõl készült kampókat, pergõket, kolompokat.
A pásztorok váltig ragaszkodtak a 19.
században is viselt ruhadarabokhoz: a bõ
fehér gatyához, a bõ ujjú inghez és a szûrhöz.
Nyári felsõruhájuk a szûrszabók által
készített posztórátéttel vagy selyemmel
kivarrt debreceni cifraszûr volt. Újvároson
Hadházi Lajos volt cifraszûrök készítõje.
Téli viseletként hat-hét racka juhbõrbõl
varrott bunda jelentette a felsõruhát. Ez alatt
nyakig gombolós, fennálló galléros, ezüst
vagy csontgombos lajbit viseltek, erre vették
fel az ujjast. A bõszárú, térden alul érõ gatyát
a legcsikorgatóbb hidegben is viselték. Éjjel
a pásztorok a nyáj mellett bundában aludtak.
Fejfedõjük télen a fekete báránybõr sapka
volt. Tavasztól õszig a széles karimájú
pásztorkalapot viselték. A csikósok és a
gulyások darutollat, a juhászok túzoktollat
tûztek kalapjukhoz. A kalapok Mihalkó János mûhelyében készültek. Gyermekei és
unokája, ifjú Mihalkó Gyula országos hírû
pásztorkalap készítõ mesterek.

ment valamire, az paraszt lett, s ha szerencséje volt, akkor boldogult.Az én nagyapám
közül több neves pásztormûvész került ki.
Nádasdi István karikás ostora Király Dániel és dédnagyapám Király József híres gulyások voltak a 19. században. A nagyapám
a tiszadobi gróf és az egri káptalan gulyáját
is õrizte a margitai és a bagotai pusztán, az
újvárosi gazdákét pedig Darassán. Halála
után apám és a téli estéken hozzánk tanyázni járó rokonok és szomszédok gyakran
emlegették a nagyapámtól hallott pásztortörténeteket. Sok évig szilajon tartott
jószágnak volt a gulyása. A rábízott tehenek
az egész évet a szabadban töltötték. Télen
karámmal körülkerített helyre terelték a
marhákat. Ide bizonyos mennyiségû takarmányt halmoztak, amit a nagy hóeséses
napokon fogyasztott a rideg szürke marha.
Nagyapámnak és bojtárjainak leghûségesebb társa a kutya volt. A nagytestû, fehéres
szürke, gubancos szõrû, komondorokat és
egy-két hatalmas testû, rendkívül erõs
szelindeket tartott. Ezek nemcsak egy-

Morzsák városunk történetébõl

Csikósok, gulyások, juhászok
a pusztai legelokön

Veres Péter Falusi krónika címû könyvében ír
az újvárosi pásztoréletrõl, pásztorsorsról.
Megemlíti, hogy az újvárosi számadók nem
gazdagodtak meg, mint a hortobágyiak és az
uraságiak. Akiket ismert, a Harangiak,
Kállaiak, Csákok, Nádasdiak, Veresek,
Királyok mind szegények maradtak. Aki

betartották a gulyát, hanem együtt a farkas
támadását is visszaverték. Akkor még éltek
farkasok a környék nádas, zsombékos
területein, fõleg a Darassán túli Szandalikban
és a Tisza-menti ártéri erdõkben. Nagyapám
hetenként, kéthetenként kétkerekû, talyigán
járt haza élelemért. Megtörtént, hogy visszamenve a gulyához lova megriadva horkantott, mert a közelben farkas lakmározott a
birkatetembõl.
A legelõn nádfedeles, tapasztott kunyhóban
tartották az élelmet, a ruhát, a lószerszámot.
A kunyhóban nem volt tûzhely. Ha jó idõ volt
a szabadban, esõs, szeles idõben pedig a
kunyhó szerves részét képezõ, de attól külön
álló vasalóban készítették az ételt. A vasaló
két és fél méter hosszú nádból készült építmény volt. A földbe ásott árokba állított, befelé dûlõ korcolt nádfal a tüzet, és az ételt fõzõ pásztort védte az esõtõl és a széltõl. Benne
állott a szolgafa, erre akasztották a bográcsot.
A bogrács alá szárított marhaganéval tüzeltek. Nagyapám az elsõ világháború elõtt
hagyta abba a pásztorkodást. Otthon tehenet,
malacot, birkát tartott. Sokat beszélt a számára mindig szép idõkrõl, a pásztoréletrõl. Kisgyermek voltam, õ pedig aggastyán. Még
hallottam dalolni. Vidám és bús pásztornótákat énekelt. A szilajpásztorkodásnak, az igazi
pásztoréletnek vége lett. Ha valaki hiteles
történeteket szeretne hallani, olvasni ezekrõl,
forduljon a néprajzkutatókhoz, olvassa
könyveiket.
Király István
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„ Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz.
Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.”
/Zsoltárok 18;31/
40 fölött már nem meglepõ, ha az ember
minduntalan azon kapja magát, egyre távolabb kell
tartania magától a könyvet, ha el akarja olvasni.
Megvesszük az elsõ szemüveget, amelynek
segítségével élesebben látjuk azt, ami korábban
elmosódott.
Sokszor életünk eseményeivel is így vagyunk.
Szükségünk lehet bizonyos /idõbeli/ távolságra,
hogy kitisztulhasson a kép, és visszatekintve
felismerjük: mindannak, ami történt velünk, célja és
értelme volt. Amikor éppen benne vagyunk az adott
helyzetben, gyakran nem értjük, nem tudjuk
elképzelni, Isten miért enged megtörténni bizonyos
dolgokat az életünkben. Mitõl „válhat javamra” a
betegség, halál, anyagi csõd és még sok más, amit
egyáltalán nem élünk meg kellemesen, sõt inkább
szenvedést jelent számunkra. Ami közvetlenül a
szemünk elõtt van, azt nem ritkán csak homályosan
tudjuk értelmezni. Vannak, akik úgy vélekednek,
hogy hívõ ember életében nem fordulhatnak elõ
nehézségek, nem érheti õket fájdalom, szenvedés,
veszteség. Vagy ha igen, az az illetõ elégtelen hite
miatt van. Vannak akik azt mondják, minek a hit, ha
nem véd meg a szenvedéstõl.
Urunk azonban soha nem ígért nekünk gondmentes
életet, mi több, elõre figyelmeztette az övéit, hogy e
világban nyomorúságban lesz részük ( János 16;33)
Ez pedig sokféle formában jelentkezhet: gyötörhetnek létfenntartási gondok, megrendülhet egészségünk, elveszíthetjük szerettünket, elutasítás, igazságtalanság érhet, küszködhetünk különféle lelki
problémákkal. Az Úr azonban bizakodásra szólít
bennünket. Jézus , aki halálával és feltámadásával
gyõzedelmeskedett minden gonoszság, nyomorúság és a halál felett, képes nekünk is erõt, békességet adni a terhek elhordozásához.
„ Mikor elhagytak, Mikor lelkem roskadozva vittem,
csendesen és váratlanul átölelt az Isten.”- írtaAdy.
Káosz van körülöttünk, gazdasági, politikai
zûrzavar, sokféle gond és aggodalom.
A II. világháború idejérõl jegyezték fel a következõ
történetet: A Távol-Kelet egyik szigetén benszülött
segít egy hadifogolynak megszökni. Az õserdõn
keresztül vezeti a tengerpart felé, hogy ott
megnyílhasson elõtte a szabadulás útja. A két férfi
áthatolhatatlannak tûnõ, sûrû rengetegen keresztül
verekszi át magát, ahol emberi életnek nyoma sincs.
A katona egy idõ után teljesen kimerülve fordul
kísérõjéhez: „Biztosan tudod, hogy ez a jó út?” A
válasz így érkezik: „ Nincs itt út… én vagyok az út.”
Ahogy a történetbeli katona számára is az egyedüli
esélyt a menekülésre az jelentette, hogy az úttalan
vadonban tekintetét szorosan segítõjére függessze,
és õt kövesse, ugyanúgy a mi életünk is csak akkor
haladhat biztos vágányon, ha Urunk útmutatásához
igazodunk.
Mi emberek sebezhetõek vagyunk, és véges az
életünk. Szükségünk van oltalomra és megbízható
útmutatásra. „Én vagyok az út…”- mondja Jézus.
Bármit is hozzon számunkra a jövõ, nem kell
elveszítenünk a reményt, mert van mód, hogy
biztonságban célhoz érjünk: ha Õbenne bízunk, és
az Õ nyomdokain járunk.
Áldás, békesség: Felhõsiné Kállai Ilona
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GYERMEKNEVELÉS
- A félelem
Napjainkban lassan csak álom lesz a gondtalan,
boldog, felhõtlen gyermekkor. Egyre több szorongó, félelmekkel, aggódással teli gyermeket
láthatunk. Mintha kicsúszott volna a talaj a
talpuk alól. A legtöbb lelki probléma oka a félelem, ami valahol nagyon mélyen rejtõzik az emberben. Egyre több gyermekpszichológus foglalkozik gyermeki félelmekkel.
Nézzünk utána, hogy mi válthatja ki a gyermeki félelmet?
A szülõk veszekedése aggódást vált ki a gyermekbõl. Azoktól, akiktõl függ, akiktõl
szeretetet várna, pusztítják egymást. Ráadásul nem érti, hogy mi a konfliktusok oka.
A gyermeki lélek nagyon érzéki mûszer. Még ha a „kulisszák” mögött is történik a
veszekedés, mégis megérzi, hogy valami nincs rendben.
Ajó házastársi kapcsolat preventív gyermekvédelem.
Vannak gyerekek, akik megoldatlan konfliktusokat hordoznak. Miután leszidták
õket, elrohantak a szülõk, s a gyermek a problémájával egyedül maradt.
Ha kintrõl hozza a konfliktust, akkor nem veszik észre, nem érnek rá, hogy
megbeszéljék, kezeljék a problémákat.
Egyes gyerekeknek az iskola a félelem forrása. Lehet, hogy nehezen illeszkedik be a
közösségbe. Az is elõfordulhat, hogy olyan iskolát, vagy osztályt választottunk
gyermekünknek, ahol nem jut sikerélményhez. Tele van kudarccal és ezért fél. Az
ember, így a gyerek is társas lény. Szüksége van barátokra, pajtásokra.
Némely gyermek félelmét az váltja ki, hogy nem fogadják be, nem tud társainak
megfelelni. Különösen a tizenévesek gondja, de más korosztályokat is érint, vagy
zavarja, hogy alacsony, vagy éppen magas. Gondot jelenthet a fogszabályozó is.
Némely gyermeket a származása zavarja. Bõre színe, esetleg vallásos neveltetése miatt
érzi azt, hogy õ kilóg a sorból.
A televízió sokszor sugároz, olyan mûsorokat, ahol erõszakot, durva jeleneteket
mutatnak. Ha a gyermek ilyeneket lát, nem csoda, ha beleéli magát és az sem, ha
rémálmai lesznek. Félhet még bizonyos dolgoktól. Ilyenek: pók, kígyó, béka, egér,
szûk hely, lift, magasság, betegség, stb.
Aztán késõbb a serdülõk az elkövetett bûnöktõl, illetve annak következményeitõl
félnek.
Hogyan segíthetünk gyermekeinknek?
Az elsõ, amit szeretnék leszögezni az, hogy a félelem félelmet szül. A félõ, aggódó
szülõ példájával szorongó, aggódó gyermeket nevel, ha akarja, ha nem.
Elõször a szülõ igyekezzen, s ha kell, segítséggel megszabadulni félelmeitõl.
Ha Istennel kiegyensúlyozott a kapcsolatunk a legtöbb gondunk elmúlik. Le tudjuk
tenni félelmeinket. Ezt érezni fogják gyermekeink, s õk is megnyugszanak.
Törekedjünk arra, hogy házastársunkkal jó legyen a kapcsolatunk. Ne a gyermek
elõtt, de minél gyorsabban oldjuk meg konfliktusainkat. Jól illik ide Pál apostol
tanácsa: „Le ne menjen a nap a ti haragotokkal…”
Legyen mindig idõnk gyermekünkre. Vegyük észre, ha szokatlanul viselkedik.
Alakítsunk ki olyan nyílt légkört, ahol nem fejmosást, hanem segítséget kap, bármit is
tett.
Az iskolára is fordítsunk idõt. Legyünk ott a szülõi értekezleten, fogadóórán és
minden lehetséges módon kövessük nyomon, hogy mi történik ott.
A televízió mûsorait nagyon megszûrve nézhesse, de sokkal egészségesebb, ha
videofilmet néz, amit „cenzúrázhatunk”. A tv helyett, ha beszélgetünk, együtt játszunk,
csinálunk valamit, az boldoggá tehet valamennyiünket.
Nemcsak szülõk, nevelõk feladata, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak legyenek.
Nem mindegy, hogy milyen az Isten-képük, van-e egyáltalán Isten képük? Ha nekünk
haragvó, büntetõ, szigorú, irgalmat nem ismerõ Istenünk van, akkor gyermekeinkre is
ez az Isten-kép hagyományozódik át.
Ne felejtsük el Jézus szavait: „Aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül…”Azt a
félelmet igyekezzünk a saját és gyermekeink életébõl kiküszöbölni, ami hosszantartó,
állandósult.
A félelemnek vannak pozitív oldalai is. Nem véletlenül van beépítve reakcióink közé.
A félelem szorgalmassá tehet. Lehet, hogy nem tennénk meg bizonyos dolgokat, de a
félelem, hogy megszomorítunk másokat, arra késztethet, hogy elvégezzük
feladatainkat.
A félelem határt szab a kíváncsiságnak. Nem próbál ki mindent. A félelem gátolhatja
a helytelen szexuális magatartást. Természetesen nem az az üzenete ennek, hogy a
félelem legyen a meghatározó motiváló erõ, ezt a szerepet nem töltheti be más, mint a
SZERETET. (Forrás: Gyûrûs)
Csehné Fodor Erzsébet
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- Sík, katedrál, hõszigetelt üvegek
- Tükrök
- Üvegek fúrása, csiszolása
- Üvegezési kellékek és kiegészítõk kereskedelme

üveg-centrum
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Rendelésfelvétel: Balmazújváros, Kadarcs u. 65/a.
Telefon: 06-30/580-7555
e-mail: kadarcsuveg@freemail.hu

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Az FGSZ Földgázszállító Zrt.
A Balmazújváros gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat
fog végezni, ezért BALMAZÚJVÁROS településen
2009.5.20. 6.00 órától 2009.5.21. 6 óráig
a gázszolgáltatást szüneteltetjük!
A fenti idõtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük a gázmérõ elõtti fõelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében szakembereinknek meg kell gyõzõdni ezen elzárók zárt állapotáról, amit ellenõrizni fognak. A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a gázszolgáltatás zökkenõmentes újraindításához
nyújtott segítségüket megköszönjük.

Pedagógusok figyelmébe!
A Veres Péter Emlékház új állandó kiállításához,
illetve az író, Veres Péter életéhez kapcsolódóan
Több korosztály számára kínálunk oktatócsomagokat:
1. Általános iskola alsó tagozat
2. Általános iskola felsõ tagozat
3. Középiskola
Várjuk osztályok jelentkezését 15-40 fõig, az 52/580-518-as
telefonszámon, a vpamk@balmazujvaros.hu e-mail címen,
illetve személyesen a Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben.

A rendhagyó órák helyszíne a Veres Péter Emlékház, és udvara.
Az oktatócsomag díja 200 Ft/fõ, mely tartalmaz minden egyéb
anyagszükségletet.
Az elsõ tíz jelentkezõ csoport számára az
oktatócsomagban való részvétel díjmentes.

Rendellenesség esetén hibabejelentést az 52/560-800-as vagy a 80/300-300as telefonszámon tehetnek.

Üdvözlettel: TIGÁZ Zrt.

ZÁLOGHÁZ- ÉS ÉKSZERÜZLET

Kedvezõ kamattal, emelt kölcsönnel várjuk ügyfeleinket.

Üzletünkben árusítunk zálogból visszamaradt ill.
új ékszereket 3.800 Ft/gr-tól 5.000 Ft/gr-ig.
Nyitva tartás:
Hétfõ-Péntek: 9.00 - 16.00
Szombat:
9.00 - 12.00

Csere lehetõség, törtarany felvásárlás!
Cím: Balmazújváros, Veres Péter u. 13.
Tel.: 52/243-333

Hirdetésfelvétel:

Játszva angolul!

Telefon: 06709310756

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

06-30-359-3997

E-mail:
ujsag@balmazujvaros.hu

www.gyerekangol.hu

Panoráma Országos
Hiteliroda Hálózat
Megoldás egyénre szabottan

kedvezményes
lakossági és vállalkozói

hitelek
teljeskörû ügyintézése

IGEN, én is biztonságban akarok élni,
és biztonságot akarok szeretteimnek is.
Ezért támogatom, hogy az
Országgyûlés vegye napirendjére, és
fogadja el a Fidesz által
kezdeményezett Három Csapás
törvénytervezetet.

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
Szeretné ingatlan eladását szakemberre bízni?
Adásvételi szerzõdés teljeskörû lebonyolítása.

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

Ha egyetért céljainkkal keresse
standunkat a FIDESZ balmazújvárosi
irodájánál (Kossuth tér 2.).
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ZENEI SIKEREK
„Egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és a magyar haza javát.”
olvashatjuk Bartók Béla sorait. Bár ez az idézet híres zeneszerzõnktõl származik, mégis biztos vagyok abban, hogy ez nem csak az õ hitvallása, hanem
mindazoké, akiktõl városunk és országunk zenetanuló diákjai mindig tanulhatnak, és akik a mai napig töretlen lelkesedéssel nevelik a felnövekvõ nemzedéket az énekes és hangszeres zene szeretetére és tudományára.
A zene lelket gyönyörködtetõ hatásáról, a zenei tehetségek genetikai, pedagógiai természetrajzáról biztosan sokat olvastak már újságolvasóink. Van, akiket a klasszikus zene bûvöl el, van, aki népdalokat, népzenei együtteseket
hallgat szívesen, s vannak, akiket más, populárisabb mûfajok nyugtatnak
meg. Vannak olyanok, hál' Istennek szép számmal, akik önszorgalomból, belsõ késztetésbõl egyedül, autodidakta módon bûvölik kedvenc hangszerüket,
vagy a szülõk és pedagógusok ráhatásának köszönhetõen zeneiskolába jártak
és járnak, s így zenepedagógusok segítségével tanulhatnak kiválasztott hangszerükön. Tanulók és tanáraik, amatõr muzsikusaink, de talán kimondhatjuk,
még a „profi zenészeink” is nem elsõsorban a busás haszon miatt muzsikálnak. Nem! Biztosan nem. Inkább a boldogságot, az önmegvalósítás olyan lelki síkját kutatják, melyre csak a zene képes.
Milyen is a jó zene? kérdezhetik. Ha hatással van az érzelmeinkre válaszolnák Önök, ha most beszélgetnénk. Ha boldoggá, vidámmá tesz
bennünket. Ha szomorúak vagyunk, s nem tudunk fájdalmunkkal mit kezdeni, akkor még búsabbá, elgondolkodóbbá tesz. Ha érzéseinket, gondolatainkat úgy fogalmazza meg, melyre talán mi magunk nem is volnánk képesek. S a
példákat sorolhatnánk még tovább közösen.
Kodály Zoltán szavait idézve: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem
pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet
zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít
be. A zene rendeltetése: belsõ világunk jobb megismerése, felvirágozása és
kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetûnek tartják. És ahol az emberi
megismerés határait értjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba,
melyet megismerni nem, csak sejteni lehet. Hisszük, hogy az emberiség
boldogabb lesz, ha megtanul, a zenével méltóképpen élni.”
Nos, kedves olvasóink. Ki ne emlékezne a lakodalmak, bálok muzsikusaira,
vagy a névnapokon elõkerülõ citera, hegedû hangjára. De fiatalok és idõsek
egyaránt fel tudnának sorolni egy-egy kedvenc énekest, vagy egy-két olyan
zenekart, melyek dalait, és dallamait szívesen énekelik, dudorásszák. Lehet,
hogy az iskolában tanult Kittenberger Kálmán kutatásaira már nem
emlékszünk, de a közös mulatások, vagy nagyszerû zenei koncertek
hangulatára biztosan.
Tudom, hogy ma nem divat kitartónak lenni, nem „gazdaságos” hangszeres
játékot tanulni, hisz mindent, mindenki gyorsan akar. A közönség, a hallgatóság, de az ország maga is, áldozatot nem vállaló muzsikusok nélkül egyre
szegényebb lesz. Nézzék csak meg azokat az együtteseket, énekeseket, akiket gyorsan „megcsináltak”, sztárokká avanzsáltak. Hol lesznek 10-20, vagy
éppen 30-40 év múlva? A Bánk bán dallamát, vagy Vangelis zenéjét viszont
biztos, hogy felismeri még az is, aki nem tanult sohasem hangszeren. Ezért én
arra biztatok mindenkit, hogy jóérzéssel használja ki annak lehetõségét, hogy
egy ilyen kisvárosban, mint a mienk, alkalma van magas szakmai színvonalú
alapképzést kapni. Alkalma van fiatalnak, idõsnek, hogy a hangszeres játék
elsajátításán kívül kisebb-nagyobb zenei együttesben muzsikáljon, alkalma
van a beiratkozott növendéknek, hogy tudását megmutassa növendékhangversenyeken, illetve más megyei és országos versenyen, a legkitartóbbaknak,
a zenei pályán továbbtanulni vágyóknak pedig olyan alapot biztosít a zeneis-

kola, mely tudással az ország bármelyik középiskolájában megállják a helyüket.
Engedjék meg, hogy a 2009-es év eddigi, kiemelkedõ sikereit megosszam
Önökkel.
VI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny Területi Válogatója Debrecen
Iskolánkat szép produkciókkal Baji-Gáll Bettina Gréta, Bereczki Ágnes, Tar
Boglárka Csilla, Tóth Rebeka képviselte. Felkészítõ tanár: Tóthné Silye
Magdolna
Megyei Kürtös Találkozó Derecskén 2009. március 7. került megrendezésre az a szakmai találkozó, ahol iskolánkat színvonalas mûsorszámokkal
Csenteri Gergõ, Dobi Edvin, Juhász Péter képviselte. Felkészítõ tanár:
Bekker Gyula
IX. Országos Mélyrézfúvós Verseny Területi Válogatója Debrecenben
Péterszegi László tenorkürt szakos tanuló a területi válogatón elért pontszáma
alapján 2009. június 5-7. részt vehet az országos döntõben. Felkészítõ tanár:
Nagy Sándor
Országos Maros Gábor Zeneiskolai Szóló- és Duó Ütõhangszeres Verseny
Gyõrben 2009. április 3-5. között a gyõri Liszt Ferenc Zeneiskolában immár
6. alkalommal került megrendezésre ez a nemes verseny. Szekér Attila a
kisdobverseny III. korcsoportjában a második helyet szerezte meg. (a zsûri
elsõ helyet nem osztott ki!) Szóló kategóriában három elsõ helyezés került
kiosztásra, tanulónk ebben a csoportban is a megtisztelõ második helyezést
kapta megosztva. A zsûri Sós Tibor tanár úr munkáját tanári különdíjjal
jutalmazta.
„Hungaroton - Hang Játék” vetélkedõ Püspökladányban. Az április 8-án
megrendezett zenetörténeti vetélkedõn iskolánk csapata Arany Summa Cum
Laude díjat kapott. Az induló öt csapat közül a második legmagasabb
pontszámot érték el tanulóink.
A csapat tagjai: Gál Miklós, Hartman Vivien, Juhász Péter, Kacska Bettina,
Kovács Kíra Vilma, Kunkli László, Szeifert Kitti Enikõ
Felkészítõ tanár: Nagyné KondorAndrea
XIII. Országos Szakközépiskolai Zongoraverseny Békéscsabán.
A verseny legtöbb díjával iskolánk volt növendéke, Bekker Dávid térhetett
haza. Megkapta a verseny Nagydíját, korcsoportjának I. díját, a legszebb
Chopin mû elõadásáért járó különdíjat, és kitüntették a Ferenczy György
mûvészeti díjjal is. Felkészítõ tanára: Hargitai Imre Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola Budapest
XXXII. Országos Rézfúvós és Ütõhangszeres Találkozó és Verseny
Debrecenben. Iskolánk volt növendéke Farkas Ferenc kürt szakos hallgató II.
helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Ambrus Károly Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Budapest
Harsona szakos volt növendékünk Ujj Tibor II. helyezést ért el. Felkészítõ
tanár: Farkas István Péter - Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Budapest
Hívok mindenkit mûvészeti intézményünkbe, jöjjön, próbálja ki
önmagát. Tanuljon táncolni, énekelni, s válasszon azok közül a hangszerek
közül, melyek oktatásáról képzett szakemberek gondoskodnak!
Hangszerbemutató koncertek május 25-26-án, hangszeres felvételik
május 28-29-én délután lesznek.
Zeneiskolai növendékeinknek, kollégáimnak, s azoknak a volt diákjainknak,
akik munkájukkal, tehetségükkel tovább öregbítik Balmazújváros hírnevét,
zenei képzését, szívbõl gratulálok.
Takács Erika

Hírek a Központi Általános Iskolából
Tanulóink az idei tanévben is nagyon sok versenyen képviselték iskolánkat, melyek eredményeit
folyamatosan közöljük. 2009. március 26-án a VÍZ
VILÁGNAPJA alkalmából a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatósága KÖRNYEZETVÉDELMI
VETÉLKED Õ T, illetve ehhez kapcsolódó
programokat szervezett az érdeklõdõ általános
iskolás diákok számára. A versenyen megjelent
fiataloknak Lukács András vízszakértõ tartott elõadást, majd vízminta vizsgálaton vettek részt a
Hortobágy folyó partján.A vetélkedõ anyaga ezekre az elõzetes programokra épült. Az összejövetelen Egyek, Hortobágy és Balmazújváros felsõ
tagozatos diákjai mérhették össze tudásukat.
Iskolánkat Fazekas Ferenc, Gál Miklós, Juhász
Péter és Pál Márk 6.a osztályos tanuló képviselte.
A vetélkedõn részt vevõ fiaink I. helyezést értek el.
Felkészítõ tanárok: Szászné Veres Julianna, Rácz
József. 2009. március 27-én 7. alkalommal került

megrendezésre intézményünk Dózsa György u.
17-23. sz. épületében az „English 4 You” elnevezésû angol nyelvi verseny területi fordulója. A balmazújvárosi általános iskolák közül: a Kalmár
Zoltán Tagintézmény 2 csapattal, a Bocskai István
Tagintézmény 2 csapattal, a Központi Általános
Iskola 3 csapattal vett részt. Ezen kívül a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 1 csapattal
képviselte intézményét. Minden csapatban 4 fõ,
évfolyamonként 1-1 tanuló vehetett részt.
A verseny változatos feladatokból épült fel,
melyeket a csapatok közösen, vagy 5-6.
osztályosok, illetve 7-8. osztályosok párban
oldottak meg. Írásbeli, szóbeli, játékos és hallás
utáni megértésen alapuló feladatok váltogatták
egymást. A 8 fordulóból álló feladatok között volt
szókirakó, activity, keresztrejtvény, képek segítségével szövegalkotás, dalszöveg kiegészítése, szituációk szerkesztése. A jó hangulatú vetélkedõn a

felkészítõ tanárok alkották a zsûrit. A verseny szervezõje és levezetõje Fábrik Gyula volt. Az elsõ 3
helyen végzett csapat tagjai oklevelet és értékes
jutalmat kaptak. A verseny végeredménye a következõ:
I. helyezett - Központi Általános Iskola
Tóth Borbála 5.o., Fazekas Ferenc 6.o., Posta
Brigitta 7.o., Juhász Imre 8.o.
II. helyezett - Központi Általános Iskola
Novák Eszter 5.o., Tar Noémi 6.o,
Kati Judit 7. o, SzekérAttila 8.o.
III. helyezett - Kalmár Zoltán Tagintézmény
Vértesi Nándor 5.o., Hegedûs Gréta 6.o., Kiss
Szabolcs 7.o., Szarvas Nikolett 8.o.
Felkészítõ tanárok: Dobi Gabriella, Postáné Szabó
Katalin, Fábrik Gyula
A„London BridgeAngol Verseny” második fordulója után iskolánkból 5 tanuló jutott a 2009. május
9-én Budapesten megrendezésre kerülõ országos
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döntõbe: Borkó Petra 5.o., Tóth Borbála 5.o., Fazekas
Ferenc 6.o., Kati Judit 7.o., Posta Brigitta 7.o. Felkészítõ
tanár:Postáné Szabó Katalin
Az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi Verseny országos fordulóján
szépen szerepelt iskolánk csapata. A csapat tagjai: Bagi
István 8.c., Guti Péter 8.b., Nemes Máté 8.c. Felkészítõ
tanár: Rácz József
A „Határokkal osztott vizek, határtalan lehetõségek” címû
rajzpályázaton a következõ tanulóink nyertek: Kósa
Adrienn 5.a., Szarvas Zoltán 5.a., Nagy Evelin 6.c.,
Szarvas Nóra 6.c., Zsupos János 6. c. Felkészítõ tanár:
PostaAndrea Zsuzsa.
A Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági
Egyesület által szervezett „SZERINTED” DROGPREVENCIÓS RAJZPÁLYÁZATON Szabó Petra 7.c osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Szászné
Veres Julianna.
Az Elsõsegélynyújtó Verseny területi fordulóján az intézményünket képviselõ tanulók I. helyezést értek el. A csapat
tagjai a következõk: Szarvas Dóra 7.c., Szabados Evelin 8.
a., Uri Mária 8. a., Kiss Csaba 8. a., Tóth László 8. b.
A verseny elméleti kérdésekbõl, illetve nagyobb részt
gyakorlati feladatokból épült fel. A vetélkedõ résztvevõinek baleseti helyszíneken kellett helytállniuk, sérülteket
ellátni.
A megyei döntõre 2009. Április 24-én kerül sor Püspökladányban. Felkészítõk: Kerekes Sarolta védõnõ, Hûse János
mentõápoló, Rácz József tanár.
A SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI
HELYESÍRÁSI VERSENY megyei fordulójára iskolánk 3
diákja Tóth Borbála 5.a., Fazekas Ferenc 6.a. és Kerekes
Dóra 8.b. kapott meghívást. Mindannyian szépen
szerepeltek. Közülük IV. helyezést ért el Tóth Borbála 5.a.
osztályos tanuló, aki a teljesíthetõ 100 pontból 96 pontot
szerzett meg. Felkészítõ tanára Boncásné Egri Gabriella.
A városi szintû Vers- és Prózamondó Versenyen I. helyezést ért el versben és prózában egyaránt Borkó Petra 5.b.
osztályos tanuló. Különdíjat kapott prózamondásért Rácz
Vivien 5.b. osztályos tanuló. Felkészítõ tanár: Nádasdiné
Kerekes Erzsébet
A Diákolimpia tavaszi fordulóján iskolánk csapatai a
következõ eredményeket érték el:
Labdarúgás FIÚK: I. Korcsoport I. helyezés, II. Korcsoport
II. helyezés, III. korcsoport I. helyezés, IV. korcsoport IV.
helyezés.
Labdarúgás LÁNYOK: III. korcsoport I. helyezés
Kézilabda FIÚK: III. korcsoport III. helyezés, IV.
korcsoport I. helyezés, felkészítõ tanár: Szabó Balázs
Gratulálunk valamennyi versenyzõnknek és felkészítõ
tanáraiknak az eredményes munkához. A további felkészüléshez mindannyiuknak kitartást és sok sikert kívánunk!

Magyarnóta és Népdal éneklési verseny
Márciusban Kabán rendezték meg szóló énekesi kategóriában a III. Magyarnóta és Népdal
éneklési versenyt. A „Veréce” Hagyományörzõ Népdalkör is képviseltette magát és a népdalkör
két tagja nagyon szép eredményt ért el. Juhász József elsõ helyezett lett, Bojtor Sándorné pedig
második, így továbbjutottak a megyék közötti döntõbe. Ha itt is sikeresen szerepelnek, akkor
részt vehetnek az Országos Dalos Találkozón, mely Gyõrben lesz megrendezve, ahol az „Év
hangja” címért folyik a verseny. Mindkét versenyzõnek gratulálunk és sok sikert kívánunk.
Török Andrásné a népdalkör vezetõje és az egyesület tagjai

Alapmu”veleti matematikaverseny a Kalmár Iskolában
Varga Tamás, a híres tanár így vall a matematikáról: „próbálkozásokból, sejtésekbõl, ellenõrzésekbõl, elvetésükbõl vagy megerõsítésükbõl áll. Mégis, az emberi szellem szabad alkotása.
Tele van játékossággal, esztétikummal: a matematika nem más, mint mûvészet.” Iskolánk
pedagógusai és diákjai régóta magukénak vallják a fenti gondolatokat, ennek egyik tanúbizonysága az, hogy 1998 óta emelt szintû matematika oktatás folyik intézményünkben. Az
elmúlt években elért kimagasló városi, megyei és országos versenyeredmények révén vívtuk ki
azt a jogot, hogy alapmûveleti matematikaversenyt rendezhessen iskolánk, immár második
alkalommal.Aversenyt 1996-ban a marcali általános iskolában indították el a szervezõk, 2009re pedig már 13 megye tanulói mérhetik össze a tudásukat ezen a nemes megmérettetésen.
Akörzeti fordulón elért eredményeik alapján juthatnak be a gyerekek az országos döntõbe.
A verseny iránti nagy érdeklõdés, a gyerekek és a kollégák örömteli szavai megerõsítenek
bennünket abban, hogy jó úton járunk, amikor a matematika népszerûsítését ilyen formában is
felvállaljuk. A Kalmár Zoltán Tagintézményben megrendezett versenyen a következõ eredményeket érték el a Hajdúböszörménybõl, Hajdúnánásról, Tiszacsegérõl és Balmazújvárosból érkezõ ifjú matematikusok.
4. osztály
1. Sebestyén Zsombor (Bocskai I. Ált. Isk. és Sportiskola, Hajdúböszörmény)
Felk.: Fazekasné Farkas Júlia
2. Rózsa Dorottya (Bocskai I. Ált. Isk. és Sportiskola, Hajdúböszörmény)
Felk.: Fazekasné Farkas Júlia
3. Fekete Zsolt (Bocskai I. Ált. Isk. és Sportiskola, Hajdúböszörmény).
Felk.: Dobó Margit
5. osztály
1. Borza Marcell (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros). Felk.: Berettyán Sándorné
2. Jenei Tamás (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros).
Felk.: Berettyán Sándorné
3. Berecz Ádám (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros).
Felk.: Boda Katalin
6. osztály
1. RózsaAlida (Középkerti Általános Iskola, Hajdúböszörmény).
Felk.: Gyõri Gabriella
2. Tóth Szilvia (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros). Felk.: Fábrikné Boros Katalin
3. Szilágyi Bernadett (Kalmár Zoltán Tagint., Balmazújváros). Felk.: Fábrikné Boros Katalin
7. osztály
1. Kántor Tamás (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Hajdúnánás).
Felk.: SzabóAttila
2. Pap Renáta (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros).
Felk.: Boda Katalin
3. Hüse Tímea (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros).
Felk.: Boda Katalin
8. osztály
1. Szabó Lilla (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros). Felk.: Fábrikné Boros Katalin
2. Tar Szilvia (Kalmár Zoltán Tagintézmény, Balmazújváros). Felk.: Fábrikné Boros Katalin
3. Kovács Balázs (Középkerti Általános Iskola, Hajdúböszörmény). Felk.: Gyõri Gabriella
Gratulálunk az ifjú matematikusoknak és a felkészítõ pedagógusoknak!
Radóczné Bálint Ildikó - igazgatóhelyettes

Boncásné Egri Gabriella

.........................................................

A vers föltámasztása papírsírjából”

avagy a Bocskai tagintézményben megrendezett versenyekrõl.
A 2008/2009-es tanévben iskolánk adott helyet
több rangos vers- és prózamondó verseny lebonyolításának. Tantestületünk minden tagja kivette részét a szervezésbõl, hogy a résztvevõk városunkról
és iskolánkról minél kedvezõbb benyomást keltve
térjenek haza.
„ A vers valami éteri magány,
amit mégis meg lehet osztani”
/ Gyurkovics Tibor /
2009. február 6-án hatodik alkalommal került
megrendezésre a „Lélektõl lélekig” vers- és prózamondó verseny a Bocskai tagintézmény szervezésében. Mint minden évben, most is a mûvelõdési
ház adott helyet a rendezvénynek. A versenyt 2003
óta hirdeti meg a siklósi Battyhány Kázmér
Általános Iskola országos felmenõ rendszerben az
általános iskolások három korcsoportjában. Az I.

korcsoportban a 3-4. osztályosok, a II. korcsoportban az 5-6. osztályosok, a III. korcsoportban a 7-8.
osztályosok versenyezhetnek. A 2008/2009.
tanévben az I. és II. korcsoportosok kortárs magyar
költõk gyermekverseivel, a III. korcsoportosok a
100 éve született Radnóti Miklós lírai alkotásaival,
illetve a költõrõl szóló mûvel vehettek részt. A verseny magas színvonalát biztosítja, hogy az indulás
éveitõl fogva neves szakemberek bírálják zsûritagként a tanulók elõadásait:Várhalmi Ilona, a debreceni Ady Endre Gimnázium mûvészeti tagozatának vezetõje, Csikos Sándor, a debreceni Csokonai
színház színmûvésze /Jászai-díjas, Kazinczydíjas/, mûvésztanár, Bartha Jánosné, a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program szaktanácsadója, közoktatási szakértõ, Szimáné Vlajk Mária,
drámapedagógus, gyermekszínjátszó-rendezõ.

Az idei versenyeredmények:
3-4. osztályosok:
1. Tóth Márkó - Hajdúnánás, Maklári Lajos
Ált. Isk. Felk: Agárdi Zoltánné
2. Varga Kincsõ - Hajdúnánás, Maklári Lajos
Ált Isk. Felk: Agárdi Zoltánné
3. Sipos Johanna - Hajdúböszörmény, Bocskai
István Ált. Isk. Felk: Csóka Imréné
5-6. osztályosok:
1.Till Zsanett - Hajdúszoboszló, Bárdos Lajos
Ált. Isk. Felk: Nagyné Varga Judit
2. Gyõri Márta - Hajdúnánás, Maklári Lajos
Ált. Isk. Felk: Daróczi Ildikó
3. Berecz Gábor - Balmazújváros, Bocskai
Tagint. Felk: Kunkli Ferencné
7-8. osztályosok:
1. TarAnita - Balmazújváros, Kalmár tagint.
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Folytatás a 11. oldalról
ból 2-2 fõ jutott tovább. 2009. március 27-28-án Siklóson megtartották az
országos döntõt, amelyben a balmazújvárosi diákok kimagaslóan szerepeltek: Tar Anita arany, Balogh Tibor ezüst minõsítést kapott. Gratulálunk a versenyzõ gyerekeknek és felkészítõ tanáraiknak! Az Oktatási Közlönyben
meghirdetett Kazinczy Ferencrõl elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny
kistérségi fordulóját 2009. február 13-án rendeztük meg. Az eredmények a
következõk:
5-6. évfolyam
1. Berecz Gábor - Bocskai Tagint. Felk.:Kunkli Ferencné
2. Tóth Borbála - Központi iskola. Felk.: Boncásné Egri Gabriella
3. Szabó Dóra - Kalmár Tagint. Felk.: Mihalik Istvánné

Balmazújváros

Lépések az Olimposzra…
És persze a Parnasszusra is, fel a Múzsák hegyére. „Gradus ad Parnassum”lépcsõfokok a Parnasszusra - akik zenét tanulnak, tudják, hogy azokat a
fokról-fokra nehezedõ zenedarabokat nevezik így, melyeket megtanulva
feljut a „közönséges halandó” a Múzsák hegyére. S persze joggal nevezhetik
így azokat a latin és kultúrtörténeti órákat is, amelyeket elvégezve szintén
parnasszusi (sõt olimposzi) magasságokba emelkedhet a tanuló, itt
Balmazújvárosban, a Kalmár Zoltán Általános Iskolában.
Kevés város dicsekedhet el azzal, hogy egyik általános iskolájában latint is
lehet tanulni a 7-8. osztályos érdeklõdõknek, immár 17 éve Melkó

7-8. évfolyam
1. Gyõrfi Lívia - Kalmár tagint. Felk.:Béresné Posta Margit
2. Rõth Márta - Bocskai tagint. Felk.: Nagy Marianna
3. Kerekes Dóra - Központi iskola. Felk.: Hõdörné Leiter Margit
2008. április 8-án a magyar költészet napjához kapcsolódóan ugyancsak a
Bocskai tagintézményben rendeztük meg a kistérségi vers- és prózamondó
versenyt az alsós és felsõs tanulók számára, ahol a következõ eredmények
születtek:
1-2. osztály vers kategória:
1. Varga Balázs - Kalmár tagint. Felk.: Will Csabáné
2. Kapási Tamás - Bocskai tagint. Felk.: Baji-Gál Ferencné
3. Szabó Liza - Kalmár tagint. Felk.: Will Csabáné
1-2. osztály mese kategória:
1. Silling Dorottya - Kalmár tagint. Felk.: Kerekes Judit
2. Ecsedi Hanna - Kalmár tagint. Felk.: Will Csabáné
3. Szatmári Medárd- Kalmár tagint. Felk.:Will Csabáné
3-4. osztály vers kategória:
1. Juhász Kristóf-Kalmár tagint. Felk.: Zilah Éva Edit
1. Báder Judit - Bocskai tagint. Felk.: Gavallér Jánosné
2.Nevelõs Pálma Lotti - Kalmár tagint. Felk.: Banáné Tóth Katalin
3. Nagy Dóra -Központi isk. Felk.: Burainé Sipos Éva
3- 4. osztály mese kategória:
1. Veres Máté - Bocskai tagint. Felk.: Buglyó Mária
2. Nagy László - Kalmár tagint. Felk.: Zilah Éva Edit
2. Kovács Milán Zoltán
Kalmár tagint. Felk.: Banáné Tóth Katalin
3. Szarvas Csaba - Központi isk. Felk.: Buglyó Julianna
5-6. osztály vers kategória:
1.Borkó Petra - Központi isk. Felk.: Nádasdiné Kerekes Erzsébet
2. Nagy Klarissza - Kalmár tagint. Felk.: Radóczné Bálint Ildikó
3. Radócz Balázs - Kalmár tagint. Felk.:Mihalik Istvánné
5-6. osztály próza kategória:
1. Borkó Petra - Központi isk. Felk.: Nádasdiné Kerekes Erzsébet
2. Berecz Gábor - Bocskai tagint. Felk.:Kunkli Ferencné
3. Buglyó Máté - Kalmár tagint. Felk.: Mihalik Istvánné
7-8. osztály vers kategória:
1. TarAnita - Kalmár tagintézmény. Felk.:Béresné Posta Margit
2. Balogh Tibor - Bocskai tagintézmény. Felk.:Nagy Marianna
2. Dorcsák Evelin - Hortobágy. Felk.: Molnárné Nagy Ágnes
3. VadászAnita - Kalmár tagintézmény. Felk.:Béresné Posta Margit
3. Rõth Márta - Bocskai tagintézmény. Felk.: Nagy Marianna
7-8. osztály próza kategória:
1. TarAnita - Kalmár tagintézmény. Felk.:Béresné Posta Margit
2. Rõth Márta - Bocskai tagintézmény. Felk.: Nagy Marianna
3. Dorcsák Evelin - Hortobágy. Felk.: Molnárné Nagy Ágnes
Gratulálunk minden versenyzõ tanulónak és felkészítõ tanárnak!

Baji-Gál Ferencné
Tagintézményvezetõ-helyettes és
Kunkli Ferencné munkaközösség-vezetõ

Károlyné tanárnõ jóvoltából. Már az egyetemi évek alatt taníthatta frissen
végzett szakját, sõt, akkor még a 6 osztályos gimnáziumban is (amely, sajnos
megszûnt azóta). De a „saját iskola” megmaradt, s az iskolavezetõsége
folyamatosan hozzájárul, hogy szakkör keretében 2. idegen nyelvként heti
1-2 órában évrõl évre induljon csoport. Most pl. 7. osztályban 24-en
vannak, a tanárnõ kétfelé osztotta õket, hogy intenzívebb legyen a munka.
Osztályzatot kapnak, ami bekerül az osztálynaplóba, bizonyítványba.
”Minden elismerésem az övéké, mert nem könnyû 7-8. órában figyelni,
teljesíteni, ennek ellenére nagyon lelkesek, szívesen vesznek részt még latin
versenyeken is.”- ismeri el a tanárnõ.
Épp az idei megyei latinverseny adott indítást számomra erre a kis
beszámolóra. Öröm volt látni a négyszer 4 fõs csapatot, az újvárosi és (a 6
osztályos Kossuth Gimnáziumban tanuló) debreceni gyerekeket, amint
lázasan töltik ki a rejtvényeket, totókat, mindenféle feladatlapokat, ismerik
fel a képeket, adják elõ maguk rendezte kis jeleneteiket az istenek és hõsök
világából. Az idén elõször sorsolással összeverbuválódott vegyes csapatok
mérték össze tudásukat. Végül az „Apollón csoport” lett a gyõztes, maga
mögött hagyva a szépség és szerelem istennõjét, Aphroditét, de még az
istenek királyát, Zeuszt is… Vidáman ették a tortát, a csokit ez járt a szépen
cirkalmazott, latin szövegû oklevél mellé.
Arról is kérdezgettem a tanárnõt, hogy ezeken az élményeken túl miért
érdemes még latint tanulni:
- Tanítványaim közül sokan hasznosították már magasabb szinten a
korábban megszerzett ismereteiket. Volt diákjaim között van orvos,
gyógyszerész, jogász, latin szakos tanár, felszentelés elõtt álló római
katolikus pap, egészségügyi fõiskolát végzett tanár, középfokú nyelvvizsgát
tett diákok...
- Úgy látom, szeretnek versenyezni tanítványaid?
- A versenyeken többször vívtuk ki az elsõ helyet, ill. különdíjasok is voltunk
már. Nem is a helyezés a fontos - én úgy érzem - hanem az ott szerzett
élmények, a közösen megoldott feladatok. Az idén pl. a nemrég „lovaggá
ütött” Havas László, a Debreceni Egyetem volt tanszékvezetõje adta át a
díjakat. Itt hallottam, hogy egyik tavalyi „öregdiákom”, Tar Tünde, aki
most a debreceni Tóth Árpád Gimnázium humán tagozatának 9-es tanulója,
bejutott korosztálya országos döntõjébe, s Budapesten fog versenyezni. (S
arra is büszke vagyok, hogy a te tankönyveidbõl tanulnak a gyerekek, nálam
is és a gimnáziumban is…)
- Más alkalommal is elhozod Debrecenbe latinosaidat?
- A lehetõségekhez mérten minden évben a "ballagó latinos" diákokkal a
Református Kollégiumba látogatunk el, ahol megnézzük az iskolatörténeti
kiállítás anyagát, és közös fotót készítünk.
Gratulálok Melkó Károlyné tanárnõnek, nemcsak a szép sikerekhez, hanem
ahhoz a lelkesedéshez és kitartáshoz is, amellyel ezt a munkát végzi.
Meggyõzõdésem, hogy ma is érdemes a Parnasszus és az Olimposz magasát
megcélozni nem szabad alább adni hadd táruljon fiataljaink elé (reálisan és
jelképesen is) a görög-római világ sok szépsége!

N. Horváth Margit - Latin szaktanácsadó

Balmazújváros
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Balmazújvárosiak
Székelyföldön

2009. februárban a Balmazújvárosi Tollaslabda Egyesület tagjai
közül Vincze János, Novák János, Dr. Szikora Miklós családtagjaikkal Erdélyben Csíkkarcfalván jártak, hogy megszerettessék a
tollaslabda sportot Székelyföldön is.Vincze János 7 évvel ezelõtt
honosította meg Balmazújvároson a tollaslabda sportágat. Barátaival
a mai napig rendszeresen ûzik, immár a Balmazújvárosi Tollaslabda
Egyesületben.
Csíkkarcfalva, mely tisztán magyarok által lakott település az
ezeréves határ közelében, ez idáig nem volt tornaterem. Ebben az
évben a falu közössége a régi magtárépületet alakította át
tornateremmé.
A Balmazújvárosi Tollaslabda Egyesület tagjai vállalták, hogy
tollaslabda pályát festenek fel a tornateremben. Nem érkeztek üres
kézzel, ajándékba vittek hálót, ütõket, labdákat, tornaszereket.
A pálya ünnepélyes átadása után székely barátaikkal jó hangulatú
bálon vettek részt. Felejthetetlen emlékekkel távoztak Csíkkarcfalváról, ahová a Csíksomlyói zarándoklat idején ismét visszatérnek.
Dr. Szikora Miklós

Közös edzés
a világbajnokkal
2009. 03. 29-én a Kabai Kyokushin Karate Klub
szervezésében megtartott elméleti és gyakorlati oktatáson vettünk részt. Az elméleti oktatást Tetétlenen az
általános iskolában Sensei Kállóczi József a Magyar
Kyokushin Karate Szervezet edzõi bizottságának a
vezetõje tartotta. Átnéztük a 6-18 éves korosztály
általános jellemzõit, és a mozgásigény életkori sajátosságok stb. figyelembe vételével instrukciókat kaptunk a fejlesztés lehetõségeivel kapcsolatban. A gyakorlati része Kabán, az általános iskola tornatermében
volt. Nemcsak a környékbeli klubok érdeklõdtek,
hanem távolabbról: Jászberény, Berettyóújfalu, Szeghalomból is jöttek gyerekek, oktatók. A színvonalat
emelte Sensei Szövetes Veronika hatszoros Európa
bajnok, kétszeres Világkupa gyõztes és az elsõ magyar világbajnok jelenléte. Az edzés nagyon jó hangulatú volt, jó volt együtt edzeni a világbajnokkal. Az
edzést Sensei Kállóczi József vezette, aki nagyon ért a
gyerekek nyelvén, hiszen az õ klubjából kerül ki a
legjobb és legtöbb gyermekversenyzõ. A Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub is képviseltette magát, Bokor István 2 kyu, Posta Zsuzsa 9. kyu, Gyõri
Enikõ 10. kyu, Gál Andrea 10. kyu, Szakács Zsolt 10.
kyu, Kovács Blanka, Gál Julianna, Nagy Erzsébet,
Steszkó János és Felhõsi András klubvezetõ vett részt.
Sokat tanultunk, sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Kovács Blanka így jellemezte az eseményt: „Amikor
megtudtam, hogy lesz egy „nagy” edzés, akkor nagyon megörültem. A lehetõség, hogy én is részt
vehetek rajta, még boldogabbá tett. Ott olyan emberek
gyûltek össze, akik ugyanazt a mûvészetet tartják
elsõnek: a karatét. Az edzés nagyszerû volt és kellemesen telt el az idõ, amit együtt töltöttünk el.”
Én személyesen is örülök, hogy ilyen érdeklõdõek a
gyerekek. Kívánok nekik sok türelmet, kitartást,
sikert és jó egészséget a további karate pályafutásukhoz. Aki szeretne csatlakozni a Balmazújvárosi
Kyokushin Karate Klubhoz, az megtalál bennünket a
Veres Péter Gimnázium tornatermében: hétfõn,
szerdán, pénteken: gyerekcsoport (12 év alatt): 17.00 18.30 -ig, nagycsoport (12 év felett):
19.00 - 21.00 -ig.
Felhõsi András 2 Dan - Klubvezetõ

Karatékákról...

Kiemelkedõen aktív sportélet zajlik a hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub
balmazújvárosi szakosztályában.
A közelmúltban látogatást tett a városba Szövetes Veronika, világbajnok, kétszeres
világkupa gyõztes és hatszoros európa bajnok, aki a kyokushin karate
legeredményesebb nõi versenyzõje a világon. Vera sensei egy közel két órás
tréninget tartott az Veres Péter Gimnáziumban, ahol részt vettek az újvárosi, és
szoboszlói karatékák, valamint a debreceni Shogun SE tanítványai, mesterükkel
Sempai Rácz Csabával, illetve a Berettyó Budo SE néhány tagja. Az edzés nagyon jó
hangulatban zajlott, és Szövetes szakmai hozzáértését bizonyítva számos új
ismerettel gazdagította a jelenlévõk tudását övfokozattól és életkortól függetlenül,
hiszen az általa is alkalmazott edzésmódszerek bár jelenleg újszerûnek, de annál
hatékonyabbnak bizonyulnak a versenyzés tekintetében is. A
küzdelmek során pedig lehetõség nyílt rá,
hogy bárki kipróbálja
magát a világbajnokkal szemben.
Március 21-én a klub
néhány tagja Sensei
Berecz Gábor vezetésével Tarjánba utazott, ahol nemzetközi gyermek, serdülõ és felnõtt “C” kategóriás versenyt rendeztek. A jó felkészülésnek köszönhetõen természetesen az eredmények sem
maradtak el, hiszen felnõtt férfi 70 kg-ban elsõ helyezést ért el Buglyó Ferenc,
gyermek I. fiú 45 kg-ban gyõzött Ludnai Bercel, valamint serdülõ lány 58 kg-ban
Buglyó Magdolna állhatott fel a dobogó legfelsõbb fokára. Mindhárom versenyzõ
kiváló formában érkezett a versenyre, és a kemény edzések továbbra is zajlanak,
hiszen az újvárosi csapat tanítványai jelenleg teljes erõbedobással készülnek az
április 18-án, Szeghalomban megrendezésre kerülõ Diákolimpia döntõre.
A megmérettetések sorát gyarapította Leiter Anett szereplése az idei Európa
Bajnokságon, Kijevben. Anett, a Magyar Junior Válogatott tagjaként utazott
Ukrajnába, és az EB elsõ napján, április 3-án lépett tatamira. Ellenfele egy hazai
versenyzõ volt, akivel végül 5 percet küzdött, és a bírók döntése alapján az ukrán
lány juthatott tovább a selejtezõbõl. Az újvárosi edzéseknek, és a versenyt megelõzõ
válogatott edzõtábornak köszönhetõen Anett megfelelõ technikai felkészültségrõl
tett tanúbizonyságot, hiszen a nemzetközi mezõnyben való szereplés már
önmagában is eredményként tekinthetõ, valamint kellõ visszaigazolás arról, hogy a
megkezdett utat továbbra is folytatni kell.
Szabó Tamás
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A bocskais fiú kézisek országos elõdöntõt játszanak!

Ifi mérkõzések:

Tréki Tamás kézilabdás fiai az Adidas Kézilabda Utánpótlásbajnokságban megnyerték a debreceni megyei döntõt, majd a
Békéscsabán megrendezett régiós döntõ után másodikként jutottak
tovább az országos elõdöntõbe, melyet 2008. április 25-én rendeznek
Nyíregyházán.
Ezt a szép eredményt az alábbi felkészülési tornák elõzték meg:
- Gyermek kézilabda felkészülési torna U11-es korcsoport Hajdúszoboszló: I. helyezés
- Rákóczi Kupa U11-s fiú kézilabda torna Berettyóújfalu:
I. helyezés
A fiúk kipróbálták kézilabdatudásukat az U12-es korcsoportban
is (egy korosztállyal idõsebbek között), ahol 6 csapatból a IV.
helyet hozták el.
- A balmazújvárosi kistérségi versenyen I. helyezést értek el, ezzel
továbbjutottak a megyei versenyre.

15. foduló:
Balmazújvárosi KK-Fehérgyamat FEVIL
27-30 (11-14)
BKK:Bagi- Balogh Cs. 4/3, Lajter 5, Balogh B. 1, Fülöp R. , Berecz
7/1, Zabos 4,
Csere: Fülöp L.(kapus), Eszenyi 2, Nádasdi 1, Buglyó 3, Molnár,
Edzõ: Nádasdi László.

Csapattagok: Kulcsár Levente, Téglási Roland, Mihalkó Gyula,
Kapusi Gábor, Posta Dániel, Posta Dávid, Borza Marcell, Veres Imre,
Jenei Tamás, Bokor János, Buglyó László, Kapitány Richárd, Király
Dávid, Szabó István
Edzõ: Tréki Tamás
U9-es korosztályban az Adidas Szivacskézilabda-bajnokság eredményei:
Megyei döntõ Balmazújváros: II. helyezés
Régió döntõ Debrecen: III. helyezés
Csapattagok: Tóth Roland, Tar Krisztián, Tar János, Juhász Gábor,
Kõszegi Péter, Hüse Marcell, Jenei Bence, Balázs Tamás, Téglási
Szabolcs, Szûcs Alex, Barna Benjamin, Bokor Bence, Bakó Sándor,
Pénzes Ákos, Hartman Dániel
Edzõ: Tréki Tamás

Karate
Tarjánban megrendezett Speed Kupa nemzetközi nyílt serdülõ lány
58 kg kategóriában Buglyó Magdolna I. helyezett.
Edzõ: Berecz Gábor
Lány kézilabda
Kistérségi lány kézilabda-bajnokságot rendeztek Balmazújvároson,
ahol a bocskais lányok III. helyezést értek el.
Csapattagok: Kelemen Enikõ, Csecsõdi Enikõ, Szenczi Emese, Tar
Olívia, Buglyó Magdolna, Katona Csilla, Jenes Fanni, Dobi Cintia,
Benkovics Cintia, Hüse Viktória, Kéki Alexandra, Bagi Vera, Kapusi
Réka, Koroknai Vivien
Edzõ: Haász-Brandt Beáta

16. forduló: Debrecen EAC-Balmazújvárosi KK 23-27 (11-16)
BKK: Fülöp L.-Balog Cs. 1/1, Lajter 6, Balogh B. 1, Fülöp R. 1,
Berecz 10/1, Zabos 6,
Csere:Bagi (kapus), Eszenyi, Veres 1, Buglyó 1, Nádasdi, Szarvas P
Edzõ: Nádasdi László.
17. forduló: Balmazújvárosi KK-Hajdúnánás SE 16-32 ( 5-21)
BKK:Bagi- Lajter 1, Jónász 1, Szarvas P., Nádasdi, Berecz 3, Zabos
3/1,
Csere:Zsupos (kapus), Eszenyi, Balogh B., Fülöp R. 1,Balogh Cs.
4/4, Buglyó 1, Molnár 2,
Edzõ: Nádasdi László.
21. forduló: Balmazújvárosi KK-Nádudvar SE
25-34 (9-19)
BKK: Bagi- Balogh Cs. 1, Zabos 4, Balogh B., Lajter 2, Berecz 8/3,
Hüse Z.,
Csere:Fülöp L.(kapus), Eszenyi, Nádasdi, Buglyó 7/2, Molnár 1,
Veres 1, Szarvas P. 1,
Edzõ:Nádasdi László.

MEGYEI BAJNOKSÁG
10. forduló.
Balmazújvárosi KK II -Vámospércs SE
33-19 (16-7)
Vezette:Pusztai-Takács. 200 nézõ.
BKK II: Kunkli-Hunyadi 5/1, Pinczés 1, Szarvas L. 5/1, Jenei 11/1,
Bordás 2, Király 1,
Csere: Kovács(kapus), Mihalkó, Angyalos, Posta 1, Tar 3, Szeifert
I. 4, Véniger,
Az eredmény alakulása: 13.perc:6-4, 23.perc:12-5, 41.perc:23-11,
50.perc:27-16.
Kiállítások:6 illetve 6 perc. Hétméteres:5/3 illetve 2/2.
Edzõ: Kerekes Péter
11.forduló.
Debreceni Amatõr-Balmazújvárosi KK
26-27 (11-11)
Vezette:Pusztai-Takács. 50 nézõ.
BKK II: Kunkli-Angyalos 3, Posta 5/1, Tar 3, Mihalkó, Bordás 3,
Király 2,
Csere:Tréki A. 5, Véniger, Jenei 6/2,
Az eredmény alakulása: 15.perc:7-4. 25.perc:8-10. 40.perc:15-17.
55.perc:22-27.
Kiállítások:8 illetve 10 perc. Hétméteres: 3/1 illetve 8/3.
Edzõ: Kerekes Péter
12. forduló.
Balmazújvárosi KK II-Hajdúböszörmény KSE 21-22 (9-7)
Vezette: Fórián-Szántó. 120 nézõ.
BKK II: Kunkli-Angyalos 1,Pinczés 3, Szarvas L. 1, Jenei 9/5,
Bordás 1, Király 3,
Csere:Véniger, Székely 1, Mihalkó, Tar 2,
Az eredmény alakulása:14.perc:6-3, 25.perc:7-7, 43.perc:14-11,
50.perc:18-17.
Kiállítások: 4 illetve 10 perc. Hétméteres:7/6 illetve 2/1.
Edzõ: Kerekes Péter
Foci
A kistérségi 3. korcsoport fiú fociverseny II. helyezettjei iskolánk
focistái lettek.
A 4. korcsoportban iskolánk fiai III. helyezettek lettek.
Edzõ: Szabó Imre
Gratulálunk a helyezetteknek!
Földesiné Tóth Erika - testnevelõ-edzõ
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LABDARÚGÁS
NBIII Mátra-csoport:

NB II. Észak-keleti csoport

18. forduló: Balassagyarmat - Balmazújvárosi FC
0-0
BFC: Barna Sárközi (Németi N. a 82. percben), Kiss A., Holb, Tóth Z.
Kállai, Szabó M. (Murák az 53. percben), Varga, Szabó I. Nagy D.
(Tornyai a74. percben), Nagy Sz.
Nagy Lajos (edzõ): Mindkét csapat óvatosan játszott. Reálisnak
tartom a döntetlent, hiszen a mérkõzés hajrájában tudtunk
mezõnyfölényt kialakítani.
19. forduló: Balmazújvárosi FC - Tura 0-2 (0-0)
BFC: Barna Sárközi, Holb, Kiss A., Tóth Z. Kállai, Varga, Murák,
Szabó I. Szabó M. (Bene a 65. percben), Nagy Sz.
Nagy Lajos (edzõ): A tavasz legjobb játékát nyújtottuk, rengeteg
helyzetet dolgoztunk ki, amelyek sajnos kimaradtak. Fordulópont
volt, hogy 0-0-nál nem rúgtuk be a büntetõt és az ellenfél a második
lehetõségébõl gólt szerzett. Ezután menni kellett az eredmény után, a
védelmünk fellazult és a vendégek újabb találatot értek el, amivel
végleg eldõlt a három pont sorsa.
20. forduló: Újpest II. - Balmazújvárosi FC 2-0
(2-0)
BFC: Barna Sárközi, Holb (Szabó B. a 83. percben), Kiss A., Tornyai
Szabó I. (Németi N. a 63. percben), Szabó M. (Nagy D. a 77. percben),
Varga, Murák, Bene Nagy Sz.
Nagy Lajos (edzõ): A motivált, harcos, agresszív hazaiak az elsõ
félidõben megérdemelten szereztek kétgólos vezetést. A mi
teljesítményünk a második félidõben az újpesti kiállítást követõen
volt jó. Megérdemelt volt az Újpestiek gyõzelme, de érzésem szerint
mi is szerezhettünk volna egy gólt.
21. forduló: Balmazújvárosi FC - Eger 2-1 (0-0)
BFC: Barna Sárközi, Tornyai, Kiss A. Tóth Z. Kállai , Murák, Varga
(Holb a 90. percben), Szabó I. (Szabó M. a 69. percben) Bene (Nagy D.
a 71. percben), Nagy Sz.
Gólszerzõk: Nagy Sz. a 69 percben, Kállai a 89. Percben
Nagy Lajos (edzõ): A tavasz leggyengébb játékával, a szerencse
támogatásával sikerült megszereznünk a gyõzelmet. Remélem, hogy a
három pont nagy lökést ad a csapatnak a következõ mérkõzésekre.

NBIII-as Ifjúsági (U19) bajnokság:
18. forduló: Balmazújvárosi FC - Balassagyarmat
9-3 (4-2)
Gólszerzõk: Forgács G., Kaszás T., Gercsák I. (2-2), Jókai T., Györfi D.,
Németi G. (1-1)
19 forduló: Tura - Balmazújvárosi FC
0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Németi G.
20 forduló: Az Újpest nem indított utánpótlás csapatot ebben a
bajnokságban.
21. forduló: Eger - Balmazújvárosi FC
1-6 (0-5)
Gólszerzõk: Németi G., Forgács G. (2-2). Berettyán N.,
Kaszás T. (1-1)

12. forduló:
Balmazújváros KK- Fehérgyarmat FEVIL 27-29 (14-17)
130 nézõ Vezette: Pusztai - Tömöri.
BKK:Dobi-Hunyadi 3,Györfi 3, Kövér 9/4, Tréki A.1, Szabó 4,
Szeifer L. 1,
Csere:Szarvas J.(kapus), Tréki T. 4, Szeifert I. 2,
Edzõ:Bán Tibor
Hétméteresek:5/4, illetve 5/3, Kiállítások: 8 perc, illetve 8 perc.
Az eredmény alakulása: 7.perc:1-6, 18.perc:6-9, 25.perc:8-16,
27.perc:12-26, 37.perc:19-19, 46.perc:21-24, 56.perc:26-27.
16. forduló:
Debreceni AEC -Balmazújváros KK
26-19 (10-11)
150 nézõ Vezette:Márton - Ungvári
BKK:Szarvas J.-Hunyadi, Szeifert I. 1, Kövér 2/2, Györfi 7,
Tréki A., Szabó 2,
Csere: Dobi(kapus), Tréki T. 5, Hüse G. 1, Balogh B.,
Edzõ:Bán Tibor
Hétméteresek:3/3 illetve 4/2. Kiállítások: 8 illetve 4 perc.
Az eredmény alakulása: 11.perc:3-3, 14.perc: 6-3, 18.perc:7-8,
25.perc:9-10, 36.perc:13-13, 46.perc:20-16, 50.perc:21-18.
17. forduló:
Balmazújvárosi KK - Hajdúnánás SE
27-31 (12-16)
100 nézõ, Vezette: Dohány - Varga
BKK: Szarvas J.-Hunyadi 1, Szeifert I. 2/1, Kövér 4/2, Tréki A. 1,
Györfi 8, Szabó 8/3,
Csere: Dobi (kapus), Tréki 3, Balogh B., Szeifert L., Hüse G.
Edzõ: Bán Tibor
Hétméteresek:7/3 illetve 3/3. Kiállítások:16 illetve 12 perc.
Az eredmény alakulása: 8.perc:0-7, 18.perc:5-11,
23.perc:9-12, 42.perc:18-20, 52.perc:20-26.
21. forduló:
Balmazújvárosi KK - Nádudvar SE
24-32 (11-18)
100 nézõ, Vezette:Márton - Sebõk
BKK: Szarvas J.-Hunyadi, Kövér 8/2 Hüse G., Szeifert I. 3,
Györfi 5, Szabó 1,
Csere: Dobi (kapus), Tréki T. 3, Szeifert L. 2, Tréki A. 1,
Balogh B. 1,
Edzõ: Bán Tibor
Hétméteresek:4/2 illetve 4/3. Kiállítások:6 illetve10 perc.
Az eredmény alakulása: 10.perc:1-8, 14.perc:5-10, 25.perc:8-14,
43.perc:17-25, 47.perc:20-27, 50.perc:21-31.
Hegedûs Lajos

NBIII-as Serdülõ (U16) bajnokság:
18 forduló: Balmazújvárosi FC - Balassagyarmat
8-1 (5-1)
Gólszerzõk: Tóth S., Szabó B., Csobán I. I. (2-2), Bordás Cs.,
Posta K. (1-1)
19. forduló: Tura - Balmazújvárosi FC
0-11 (0-3)
Gólszerzõk: Szabó B. (4), Posta I., Csobán I. I. (2-2), Posta K.,
Puszta Cs., Bordás Cs. (1-1)
20 forduló: Az Újpest nem indított utánpótlás csapatot ebben a
bajnokságban.
21. forduló: Eger - Balmazújvárosi FC
5-3 (4-1)
Gólszerzõk: Mészáros M., Szabó B., Posta I. (1-1)
Bodnár László

RÓLUNK IRTÁK - MÁRCIUS
Konferencia a gyermekekért
Vigyázat! Kameráznak…
Jelmezek, maskarák
Balmazújvárosi döcögõ
Többször átfordult, és meghalt
Farsangoztak az iskolások
Megújul a színházterem
Jobb hídon Újvárosból
Debrecenbe

Napló, 2009 március 03., 9. o.
Napló, 2009 március 04., 1-3. o.
Napló, 2009 március 05., 7. o.
Napló, 2009 március 07., 8. o.
Napló, 2009 március 17., 3. o.
Napló, 2009 március 18., 5. o.
Napló, 2009. március 20., 7. o.
Napló, 2009 március 30., 7. o.

KER KFT

Megnyílt
” i-férfi
a no
fitnesz terem
a volt

- KÁVÉZÓ
- FODRÁSZAT, KOZMETIKA
- REZGOPADOS ÁLLÓSZOLÁRIUM
- FINN- ÉS INFRASZAUNA
- MASSZÁZS
- TÁNCOK:
GYERMEK BALETT, HIPP-HAPP

- SPINNING
- NO”I AEROBIC

Casablanka helyén!

Tudta Ön, hogy a SPINNING
A legalkalmasabb órafajta a zsírégetésre.
Ráadásul végtelen egyszeru” : csak felülünk a speciális
szobabiciklire jó néhány társunkkal együtt
és tekerünk - természetesen zenére.
A zenei aláfestés növeli a kitartást,
a ritmusváltások pedig serkentik a vérkeringést.

NYITVA TARTÁS: H - P: 9 - 22 óráig, Szo - V: 9 - 20 óráig

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2009. május 4-én, 6-án, 7-én,
A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Minden
tanuló gépkocsi

oktaméterrel
felszerelve!
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Szakirányú kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!
Cím: Balmazújváros, Veres P. u. 7. sz. A HÁTSÓ ÜZLETSORON.
Nyitva tartás: H-P: 700 - 1700-ig, Sz: 700 - 1200-ig
Telefon: 52/240-339

A BALMAZ-COOP 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.

korszerû körülmények között,
udvarias kiszolgálással,
több mint 400 Coop termékkel,
minden héten új akcióval
várjuk kedves vásárlóinkat.
Parkolási lehetõség, a Központi ABC mögött is!
e emblémán
ka
ess
r
e
t
K

!

Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK
- Üvegszövetháló
- Polisztirol ragasztótapasz
- Homlokzat festékek
helyszíni kikeveréssel,
akár intenzív színekben is
- Beltéri színes falfestékek
nagy választékban
- Díszlécek, rozetták készletrõl
- Csemperagasztók, fugázó anyagok

BALMAZ-

COO

Ön

B a l m ZRT r o s
azújvá

hö z

b
a legközele

b!

Folyamatosan újuló árúkészlettel várja kedves vásárlóit a

KINCSKERESO

Használtcikk
kereskedés!

Cím: Balmazújváros, Kossuth-Pacsirta
utca sarok (Idõsek Otthonával szemben)

"Ha akarsz kincset találni,
gyere hozzám turkálni.
Kanál, villa, egyebek
asztal, szék és szekerek.
Használt cuccok, kis dolgok
Kincset találni jó dolog.”

Nyitva tartás:

SZOLGÁLTATÁSAINK:

NEMESVAKOLAT AKCIÓ
Supralux Portal mix mûgyantás vakolat
- Rendkívül könnyen felhordható
- Hosszú belejavítási idõ
- Algásodás elleni védelem
- Rugalmas, víztaszító, koszlepergetõ
- Magas minõség, alacsony ár
- Helyszíni számítógépes színkeveréssel
- Ingyen házhozszállítás Balmazújváros
területén

Hétfo” :
zárva
Kedd - Péntek:
11:00-18:00
Szombat: 8:00-14:00
Vasárnap: Zárva

(Hollandiából és Németországból
behozott “lomok”)

