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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

Flórián –napi rendezvény városunkban
„Jótékony a tûz ereje, amíg az ember bír vele.” –olvashatjuk Schiller
sorait.
A megye tûzoltói jöttek ünnepelni városunkba május 5-én. Ünnepelték
kisebb-nagyobb közösségeiket, legkiválóbb kollégáikat. A
színházteremben tartott ünnepség szinte zárt körben, a tûzoltóságok
tagjai, polgármesterei, s néhány Balmazújvárosi vendég elõtt zajlott le.
Ezen a napon több, mint 100 fõ kapott kitüntetést, vagy magasabb
rangfokozatot, soron kívüli elõléptetést áldozatos munkájáért. Talán,
aki nem volt szakmabéli, nem értékelte a hosszan tartó „kitüntetési
rítust” (több, mint 1órás), de akinek már bármiféle negatív élménye volt
a tûzzel, az tudja, hogy mennyire fontos minden település életében,
hogy képzett és hatékony tûzoltói, tûzoltósága legyen. A tûzoltók nem
csak a tûzzel szállnak szembe. Baleseteknél mûszaki mentést végeznek,
viharkároknál fákat vágnak ki, nádtetõs házaknál lángtalanítást
végeznek, a csapadékmentes idõjáráskor tûzgyújtási tilalmakról adnak
hírt. A sort még folytathatnám, de Flórián nap kapcsán inkább a
figyelemfelkeltés, a mások létét és vagyonát mentõ áldozatos munka, a
Tûzoltók hõsies tettei adják meg az ünnepélyes összejövetelek
hangulatát.
Nálunk is egyenruhába öltözött mindenki. A kivikszolt tûzoltókocsik, a megye önkéntes fiai és lányai, lengyel, ukrán, román vendégek, a
debreceni Katonazenekar és az újvárosi mazsorettes lányok felvonulása az új Tûzoltólaktanyához, minden, mely a 120 éves balmazújvárosi
Önkéntes Köztestületi Tûzoltóság örömérõl szólt. Bár az érettségizõ diákok biztosan nem örültek annyira a szirénázó kocsik menetének, mint a
nézelõdõ ovisok, mindenesetre a vendégek és az ünneplõ tûzoltók boldogan
vették birtokukba a Debreceni utca 12. szám alatt megépült, illetve felújított
épületet, mely mára városunk új Tûzoltóbázisa lett.
Balmazújváros saját erõbõl közel 36 millió forintot áldozott a méltó
körülmények megteremtéséhez, hisz itt a négy garázs kiépítése mellett
ügyeleti szobát, pihenõt, étkezõt, zuhanyzási lehetõséget is biztosítani
tudott a szolgálatot teljesítõ tûzoltóknak. A Városgazdálkodási Kht. dolgozói, Katona Imre, Fodor Lajos, Bagi János, Hûse László alvállalkozók
segítették a munkát. A fél év alatt elkészült beruházás bebizonyította, hogy
nem lehet mindig pályázati támogatásra várni. Hiába a több éves
próbálkozás. Új épületre és tûzoltókocsikra sokkal több az igény az
országban, mint a pénzügyi keret, ezért a képviselõ-testület elhatározta,
hogy önerõbõl vág neki ennek a szép feladatnak. Reméljük, hogy a fiúk
további munkájukkal újra- és újra bebizonyítják, hogy az adófizetõk pénze
igazán jó helyre került. Védik házainkat, földjeinket, nevelik
gyermekeinket és felnõttjeinket a környezet-tudatos viselkedésre. Amikor

béke és nyugalom van, akkor is gondoljunk rájuk büszkén.
Eredményesek, gyorsak és segítõkészek. A támogatók, - akik
munkakapcsolatban állnak köztestületünkkel - hálájuk jeleként
például fõztek, vagy berendezési tárgyakat vásároltak a fiúknak.
Köszönet a képviselõ-testület tagjainak, a Hortobágyi Nemzeti
Parknak, dr. Orcsik István gyógyszerésznek, Rózsa Péter és
Koroknai Zoltán gazdálkodóknak, Varga Lászlónak, Cseh
Lászlónak, az ünnepi mûsort adó zeneiskolásoknak, a Rákóczi kör
nótásainak és minden önzetlen segítõnek, aki e szép ünneplést
felejthetetlenné tette.
Gratulálok Balogh Mihály parancsnoknak és csapatának, külön
szeretettel a bronz fokozatú érdeméremben részesülõ Szabó Imre,
Györfi Ákos és Szabó István balmazújvárosi tûzoltóknak.
Takács Erika
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ÖNKORMÁNYZATI

Balmazújváros

HÍREK

EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA
A 17/2009. (I. 21.) számú önkormányzati határozat
értelmében a képviselõ-testület saját hatáskörében
15. 847. 000Ft felosztásáról március 25-én a
következõk szerint döntött:
1. Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
2.000.000 Ft
2. Himes Néptáncegyüttes
650.000 Ft
3. Katasztrófavédelem
800.000 Ft
4. Polgárõrség
1.000.000 Ft
5. Football klub
7.100.000 Ft
6. Férfi kézilabda
2.100.000 Ft
7. Nõi kézilabda
750.000 Ft
8. Tûzoltóság
1.000.000 Ft
9. Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub
130.000 Ft
10. Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate
balmazújvárosi tagozata
130.000 Ft
11. Ökölvívó szakosztály
140.000 Ft
12. Közoktatási Közalapítvány
47.000 Ft
a 2009. évi pályázatok alapján 2.000.000 Ft
összeghatárig az Intézményfelügyeleti, Oktatási és
Sportbizottság döntése értelmében az alábbi
szervezetek kaptak támogatást
1. Talentum Alapítvány (középiskola):
100.000 Ft
2. Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület: 50.000 Ft
3. Balmaz-Art Képzõmûvészeti Egyesület:250.000 Ft
4. Galamb és Kisállattenyésztõk Egyesülete:
100.000 Ft
5. Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért
Egyesület:
205.000 Ft
6. Városi Diáksport Bizottság:
100.000 Ft
7. Magyar Vöröskereszt Hajdú –Bihar Megyei
Területi Szervezete:
50.000 Ft
8. Katrinca Néptánccsoport Egyesület:
100.000 Ft
9. BAKCSÓ Egyesület:
100.000 Ft
10. ’48-as Olvasó Népkör:
200.000 Ft
11. Balmazújváros és Környéke Bûnmegelõzéséért
Közalapítvány:
100.000 Ft
12. Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület:60.000 Ft
13. „Veréce” Hagyományõrzõ Egyesület és
Népdalkör:
150.000 Ft
14. Rákóczi Olvasó Népkör:
200.000 Ft
15. Hátrányos Helyzetûek Esélyteremtõ
Egyesülete:
50.000 Ft
16. Fantázia Mazsorett Egyesület:
35.000 Ft
17. Balmazújvárosi Kistérség Alternatív
Ifjúsági Egyesület (BAKI):
100.000 Ft
18. Munkanélküliek és
Álláskeresõk Egyesülete:
50.000 Ft

- a Debreceni u 12. szám alatti ingatlanon (az új Tûzoltó laktanya mellé) vállalkozói bérbeadásra is hasznosítható autóbuszgarázsok „megépítéséhez” biztosított az Önkormányzat 5,6 millió forintot.
- Az általános iskolai épületek biztonságtechnikai rendszerének kiépítéséhez
biztosított fedezetet a képviselõ testület 2,7 millió forint összeghatárig. A rendszer kiépítésével a Sziklai Security Bt-t bízták meg.
- A 2009. évi közbeszerzési tervet elfogadták azzal együtt, hogy negyedévente
felülvizsgálják és aktualizálják a közbeszerzési értékhatárt elérõ beruházások
miatt.
- Hortobágy községgel 2004. április 1-tõl városunk igazgatási társulást hozott
létre. Ennek értelmében az építéshatósági, adó, szabálysértési és gyámhivatali
eljárások lefolytatásáért, melyet Balmazújváros Hivatala végez, Hortobágy
321 ezer forintot utal át.
- Táblák kihelyezését és „Balmazújváros a madarak városa” jelige kialakítását
támogatják a képviselõk.
- Állagmegóváshoz és tetõfelújításhoz biztosít fedezetet a város: a Hortobágyi
úti iskolaépület tornatermi szárnyához 1.850.000 Ft-ot, a Vörösmarty utca
iskolaépületénél 1.903.000 Ft, a Móricz Zsigmond iskolaépületnél 1.908.000 Ft
összeget.
- A Városi Termál – és strandfürdõ komplex fejlesztésénél az engedélyezési
tervekre, a közbeszerzési eljárás lefolytatására nettó 12,7 millió forintot biztosít
a Városgazdálkodási Kht részére a képviselõ-testület.
- 2009. április 1-tõl 5 éves idõtartamra az „Elsõ Vagyonkezelõ és Fejlesztõ Kft”
ügyvezetõjének RáczAttilát választották meg.
- Az „Elsõ Kft” Felügyelõ Bizottságának tagjai 5 éves idõtartamra: Szegediné
Szendi Irén, Végh István, Dr. Orcsik István. A bizottság tagjait díjazásban nem
részesítik. Könyvvizsgálói feladattal a SzanyiAudit Kft-t bízták meg.
- A 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervet a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § -ában kapott felhatalmazás
alapján a városatyák elfogadták.
- A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület LIFE+ pályázatának megvalósításához „Nagyszík és Magdolna-puszta élõhely-rekostrukciója” címmel a város
hozzájárul az érintett területrész vízjogi, környezeti hatásának vizsgálatához.
A képviselõ-testület feltétele, hogy a lakosságot, a vállalkozásokat semmilyen
módon nem korlátozza az Egyesület. A jelenlegi árkok és csatornák funkciója
nem szüntethetõ meg, amíg az új csatorna jogerõs vízjogi üzemeltetési engedélyt nem kap.
- A 2009/10-es nevelési évben indítható csoportok számát fogadták el:
Egyesített Óvoda és Bölcsõde 23 csoporttal, a Bocskai István és Kalmár Zoltán
Egyesített Általános Iskola 4 elsõ osztály, és 4 elsõs napközis csoporttal kezdi
meg a következõ tanévet. Az Egyesített Iskola esetében az összes osztály száma
37, amíg a napközis csoportok száma 21-ben lett meghatározva. A kistérségi
Nyitnikék Óvodánkban 4 csoport, a Központi és Petõfi Sándor Kistérségi
Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóban 3 elsõs iskolaotthonos
osztály kezdi meg a tanévet. Itt 22 osztály, 3 eltérõ tantervû osztály és 18
napközis csoport lesz.
- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások közül a Kossuth tér 8-9. I-II-III. lph
vételárát elfogadták, s az elõvásárlási joggal rendelkezõ bérlõknek megvételre
felajánlották. Ezzel a társasházak felújításakor jelentkezõ „tulajdonosi szemléletet” kívánja erõsíteni a testület.
- Kulturális és szórakozási lehetõségeket biztosító épület létesítéséhez vásárlási
szándékát fejezte ki a képviselõ-testület, amikor maximum 13 millió forint
értékhatárig az Arany János és a Böszörményi út keresztezõdésében található
1435 m2 területû ingatlanokról tárgyalt.
A hatósági engedélyezés, az épület elhelyezése, illetve a beruházás és a késõbbi
üzemeltetés feltételeinek elõkészítése folyamatban van.

A Németfalusi Óvodáért Alapítvány nem számolt el
idõben a 2008. évi támogatással, ezért a 2009. évi támogatásból nem részesülhet. (30/ 2009. (II. 25.) IOSB határozat szám alatt.)
A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar az Önkormányzattól
kapott 2008. évi támogatásból 470.000 Ft-tal ez év
május 31-ig számolhat el, mivel egy új CD megjelente- A Képviselõ-testület és a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. között
téséhez kérték a határidõ módosítását.
lezajló tárgyalások, egyeztetések nem hoztak eredményt. A városatyák fenntartA Fantázia Mazsorett Egyesület a 2008. évi 100.000 Ft
ják korábbi követeléseiket, így a Vízmû Zrt.-vel szemben fennálló,
támogatással, melybõl Megyei Mazsorett Gála szervevégrehajtási végzéssel elfogadott követelést bírósági úton kívánja a
zését kívánják lebonyolítani a Színházteremben, ez év
képviselõ-testület érvényesíttetni.
november 30-ig számolhat el.

Balmazújváros
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A döntési mechanizmus
korszerûsítése Balmazújvároson
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A balmazújvárosi hátrányos helyzetûek
közösségi házának létesítése
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Napjainkban egyre fontosabb területet ölel fel az ügyfelek fogadásának
és irányításának kérdése. Az ügyfelek is egyre jobban elvárják a pontos
és gyors kiszolgálást, ügyeik hatékony intézését. Az ügyeket kezelõ
szervezetek is nagy hangsúlyt helyeznek a költséghatékony és pontosan szabályozható ügykezelésre.
A nagy számban megjelenõ emberek, a meghatározhatatlan várakozási idõ, problémákat és stresszt okoz az ügyfelekben. Így mire sorra
kerülnek, az ügyintézésbe nem csak az oda tartozó elemek kerülnek,
hanem az azt hátráltató, megnehezítõ pszichológiai és magatartási
helyzetek is. Ezek a koncentrációt, a nyugodt ügyintézést akadályozó
tényezõkké duzzadva feleslegesen nyújtják az elintézéshez szükséges idõt. Az irodákban, adott idõegység alatt elintézett ügyek száma ezáltal csökkenhet, ami hosszabb nyitvatartási idõt, több alkalmazott ügykezelõt eredményezhet, amelyek együttesen okozhatják a
költséghatékonyság romlását, a város -és hivatalvezetés elégedetlenségét.
Balmazújváros Város Önkormányzata fenti problémák hatékony
megoldására, több, mint 19 millió forint támogatásban részesült,
melyhez az önkormányzat 1,5 millió forint saját forrást biztosít. A
fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program „A polgármesteri hivatalok fejlesztése” címû pályázati konstrukcióban valósul meg.
Tény, hogy a közszféra sok tekintetben a versenyszférától élesen
eltérõ közeget jelent, mégis nagyon sokat tud hasznosítani a versenyszférában kialakult szemléletmódból és technikából. Fontos, hogy a
szervezetfejlesztési tapasztalatok hasznosuljanak az önkormányzatoknál is, ezáltal teremtve alapot a további szervezeti- és informatikai
fejlesztéseknek. A belsõ folyamatok és az azokat mûködtetõ humán
kapacitások fejlesztése együttesen eredményezheti az ügyintézési
hatékonyság és az ügyfél elégedettség növekedését. Ezért a folyamatszabályozás (BPR) és az emberi erõforrás menedzsment (HRM)
fejlesztési lehetõségeit kihasználva tervezzük fejleszteni városunk
Polgármesteri Hivatalát.
A projekt keretén belül a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásában
jelentõs javulást szeretnénk elérni. Az ügyfél-tájékoztatási rendszer
elektronikus kiépítését és mûködtetését, az e-közigazgatás bevezetését, a kétszeresére nõtt iktatási feladatok egyszerûsítését, gyorsítását reméljük az új rendszer bevezetésétõl. Fontos feladatnak tartjuk a
hivatalon belül az osztályok közötti együttmûködés erõsítését, az
információ áramlás gyorsítását. Tudják-e, hogy a tavalyi évben
államigazgatási eljárási ügyben közel 11 ezer, önkormányzati hatósági ügyekben 3.600 határozat született. Csak az iktatott ügyiratok
száma meghaladja a 30 ezret. Nagyon nagy számok, melyek mögött
emberek, emberi sorsok, vállalkozások, gyerekek és még sorolhatnánk hányféle „ügyek” és „ügyfelek” rejlenek.
„Az ember az egyetlen a lények tarka sorában, ki
nem csak a percet, a múló pillanatot veszi észre, de
tudása, emlékei révén múltba tekint, s a jövõre figyel.”
A fejlesztés várható befejezési ideje 2010. március 31.

A Hátrányos Helyzetû Kistérségi
Társulás 2006-ban alakult.
Megalakulása óta több hátrányos
helyzetû ember számára nyújtott
képzési lehetõséget. A Hátrányos
Helyzetû Kistérségi Társulás az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Észak Alföldi Operatív Program (Kódszám: ÉAOP-5.1.3.) keretébõl
több mint 39 millió forint vissza nem térítendõ támogatásból
valósít meg a hátrányos helyzetûek számára egy közösségi házat,
melyben különbözõ képzési programok kerülnek megszervezésre.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja, hogy a
hátrányos helyzetû személyek munkaerõpiacra történõ integrálását,
szociális helyzetét, társadalmi megítélését javítsa. Egy olyan folyamat elindítása a cél, amelynek eredményeként az érintett célcsoportok szegregátumból történõ kiemelése, társadalmi integrálása
kezdetét veszi, és kialakul egy olyan réteg, aki példamutatással és
segítségnyújtással hozzá tud járulni a hasonló helyzetben lévõk segítéséhez.
Az elnyert támogatásból Balmazújváros Város Önkormányzatának
tulajdonában lévõ ingatlan kerül felújításra. A Debreceni u. 12. sz.
alatti irodaház épületszárnyában 2 db kb. 25 nm-es foglalkoztató, 1db
65 nm oktatói terem, emellett 7 db irodahelyiség, 1 db raktárhelyiség
és akadálymentesített szociális helységek kerülnek kialakításra. Az
épület tetõszerkezete, kazánja, a nyílászárók is ki lesznek cserélve,
illetve a teljes belsõ burkolat is megújul.Az oktatói teremben szoftverekkel ellátott számítógépek kerülnek elhelyezésre. A felújított épületrészben több képzés kerül lefolytatásra, és lehetõség nyílik közösségi, kulturális programok megvalósítására is. A Hátrányos Helyzetû
Kistérségi Társulás a pályázatot három konzorciumi partnerrel valósítja meg. Az egyik konzorciumi partner Balmazújváros Város Önkormányzata, aki az ingatlant biztosítja. Célja, hogy a településen élõ
hátrányos helyzetû lakosság esélyegyenlõsége javuljon, jobb legyen
a társadalmi elfogadottsága, csökkenjen a hátrányos helyzetûek
száma. A másik konzorciumi partner a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Célja, hogy az általa szervezett képzések számát
növelni tudja, minél több személyt meg tudjon szólítani, tevékenységével el tudjon érni olyan rétegeket is, akiket eddig nem tudott. Végül, de nem utolsó sorban a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális
Egyesülete is társpartner. Alapvetõ célkitûzésük ezen társadalmi csoport hátrányos helyzetének leküzdése, az emberi élethez szükséges
feltételek megteremtése, az esélyegyenlõség elérése.
Az ingatlan korszerûsítése májusban megkezdõdött, és a nyár végétõl
már a képzések beindítására is sor kerül. A projekt közvetlen célcsoportja a Balmazújvároson és a kistérségben élõ hátrányos helyzetûek
csoportjai; munkanélküliek, rendszeres szociális segélyben, járadékban részesülõ nõk, férfiak, romák, pályakezdõk, látássérült emberek,
illetve Balmazújváros teljes lakosságát tekintve a véradók. Õk lesznek a fejlesztés elsõ számú haszonélvezõi, hiszen a közösségi ház
korszerû oktatói és foglalkoztató termeiben megvalósuló képzések,
programok biztosításával, társadalmi esélyegyenlõségük teremtõdik
meg.

Kányási-Major Mariann
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Tisztelt Lakosság!
Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központja 2009. május 25. és 2009. június
20. között országos reprezentatív adatfelvételt végez a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan.
A kitöltendõ kérdõívet interneten kell kitölteni, és azon keresztül kérik megküldeni. Aki szeretné a
kérdõívet kitölteni, azonban nincs internet hozzáférése, annak a Polgármesteri Hivatalban –
ügyfélfogadási idõben – lehetõséget biztosítunk. Kérjük, hogy az ÁNTSZ által kiküldött levelet
hozzák magukkal. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kérdõívet csak az töltheti ki, aki a levelet kapta.
Polgármesteri Hivatal

VÉRADÁS
Június 26-án (pénteken)
10-tõl 17.30-ig.
Helye:
Orvosi Rendelõ 2. emeleti
Kabinet terem.
FIGYELEM:
a helyszín és az idõpont is változott!
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Balmazújváros helyi
autóbusz-közlekedésének fejlesztése
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be 2008. tavaszán a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Alföldi Operatív Programjában, a település területén lévõ 4 db új buszöböl létesítésre, 11 db meglévõ leromlott állagú buszöböl és peron felújítására,
valamint ezek közül 7 db buszváró esõbeállóval való ellátására. Örömünkre a projekt támogatásban részesült, melynek kivitelezési munkái 2009. május végén elkezdõdnek. A beruházás megvalósításához a
Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több mint 37 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyújtott, melyhez önkormányzatunk valamivel, több, mint 5 millió forint saját forrást biztosít.
Az alábbi helyeken kerül sor új buszöblök kialakítására:
1. Debreceni út 3316 jelû összekötõ út 27+600 km szelvény
bal oldalán,
2. Debreceni út 3316 jelû összekötõ út 27+600 km szelvény
jobb oldalán,
3. Dózsa György u. - Gyógyszertár elõtt,
4. Iskola köz.
Az alábbi helyeken kerül sor meglévõ buszöblök felújítására:
5. Arany J. u.,
6. Debreceni u. 1. szám,
7. Csegei u.-Hortobágyi u. csatlakozása bal oldal,
8. Csegei u.-Hortobágyi u. csatlakozása jobb oldal,
9. Csegei út Köztemetõ (Utasváró),
10. Nádudvari u. 15.,
11. Nádudvari u. 26. (Utasváró),
12. Szoboszlói u. Széchenyi csatlakozás,
13. Kossuth u. 43. Idõsek Otthona (Utasváró),
14. Keleti u. 19.,
15. Bercsényi u. 30. (Utasváró).
A megjelölt 4 db buszöbölnél egy üveges oldalfallal és paddal ellátott
szilárd vázszerkezetû, fedett, rögzített utasváró kerül elhelyezésre,
illetve szintén utasváró kerül elhelyezésre az alábbi 3 autóbusz megállónál:
16. Vörösmarty u. 36. általános iskola elõtt (Utasváró),
17. Gábor Áron-Esze Tamás u. (Utasváró),
18. Bolyai út, óvoda elõtt (Utasváró).
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a város közútjain zajló kivitelezési
munkák befejezéséig, melynek várható idõpontja 2009. július vége,
figyelmesen és elõvigyázatosan közlekedjenek a fejlesztéssel érintett
utcákon.

Kányási-Major Mariann

OBJEKTÍVEN az objektív felelõsségrõl!
A magyar lakosság körében az utóbbi idõben elterjedt egy olyan
tévhit, mely szerint a megengedett legnagyobb sebességet 15-20
km/h-val túllépõ gépjármûvezetõkkel szemben a rendõrség csak
figyelmeztetést alkalmaz.
Az objektív felelõsséggel kapcsolatos közigazgatási bírság szabályai
2009. május 2-ától megváltoztak.Ajogszabály módosítás értelmében
ezentúl a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott
bírság összege, a sebességtúllépés kilométer/órában megadott
mértékétõl függ, az eddigi százalékos mértéktõl eltérõen.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Lássunk egy példát, hogy mindenki számára érthetõ legyen. 40 km/h
sebességkorlátozásnál a sebességmérés alsó határa 44 km/h.
Amennyiben a gépjármû vezetõje a jármûvével a sebességmérõ
készülék szerint 44-58 km/h közötti sebességgel halad, és a rendõrség

Balmazújváros

Tájékoztató az alkoholtermék készlet nyilvántartás
2009. május 1-jét követõ változásairól
A vendéglátás üzletkörben alkoholterméket forgalmazó, nem jövedéki engedélyes kereskedõnek alkoholtermék-készletforgalmi szabályzatot kell felfektetnie, amelynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
• a vendéglátó neve, székhelye, adószáma,
• az üzlet megnevezése, címe,
• az alkoholtermék-forgalom külön nyilvántartásban rögzítésre
kerülõ adatainak (beszerzés, értékesítés, nyitó- és zárókészlet) részletezettsége, mennyiségi egysége,
• a forgalmi adatok megállapításának alapját képezõ idõszak,
• az idõszak forgalmi adatai megállapításának és a külön nyilvántartásban rögzítésének idõpontja,
• az idõszaki zárókészlet megállapításának módszere, készletfelvétel alkalmazása esetén a készletfelvétel módja.
Ezt a szabályzatot a készletforgalmi nyilvántartáshoz kell csatolni, a
vámhatóság helyszíni ellenõrzése során a pénzügyõrök részére be
kell mutatni.
A készletforgalmi nyilvántartásban továbbra is használhatóak a
vámhatóság által korábban hitelesített nyomtatványok. Újabb hitelesítésre abban az esetben van szükség, ha a korábban vezetett nyilvántartás betelt, illetve a kereskedõ másik nyilvántartást kíván felfektetni. A készletforgalmi nyilvántartásban az adatokat tehát havonta egy
alkalommal kell rögzíteni, a rögzítés idõpontját a kereskedõ saját
maga határozza meg, célszerû azonban a rögzítést a hónap utolsó
napján elvégezni.

a sebességmérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét, akkor a
jármû vezetõjével szemben helyszíni bírság kiszabására van lehetõség, illetve ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ, továbbá a
gépjármû üzembentartója a rendõrség felhívására köteles közölni,
hogy ki vezette a jármûvet. Amennyiben a fenti példában szereplõ
jármû vezetõje 40 km/h sebesség helyett 59 km/h sebességgel
közlekedik, úgy vele szemben helyszíni, illetve szabálysértési bírság
kiszabására már nincs lehetõség, feltéve, hogy õ a jármû üzemben
tartója. Ebben az esetben az elkövetett szabálysértés miatt közigazgatási eljárást kell indítani, amely alapján 30.000 Ft közigazgatási
bírságot kell kiszabni. Mindebbõl az következik, hogy a mindössze
legfeljebb 3 km/h sebességtúllépésig
beszélhetünk „büntetlenségrõl”, ami
nem más, mint a mérõmûszerek esetleges mérési pontatlanság tûréshatára.
Tehát a jármûvezetõknek akár 4 km/h
sebesség túllépés esetén is szankcióra
kell számítani. Még súlyosabb következményekre kell számítani abban az
esetben, ha a gyorshajtás miatt egy
másik személy súlyos sérüléssel járó
közlekedési balesetet szenved el.
Ebben az esetben az okozó jármû
vezetõjével szemben bûntetõ eljárás
indul, amely alapján akár szabadságvesztés is kiszabható.
Mindezeket összefoglalva nem igaz az a tévhit, hogy az ország
közútjain büntetlenül lehet száguldozni. Magyarországon átlagosan majdnem minden harmadik közúti közlekedési baleset gyorshajtás miatt következik be. A megfelelõ sebesség alkalmazásával életek
százait menthetjük meg, ezért – a közlekedõk biztonságát legfontosabbnak tartva – a rendõrség a továbbiakban is mindent megtesz a
mások életét, testi épségét veszélyeztetõ jármûvezetõk kiszûrése
érdekében.
Ferenczi Anikó

Balmazújváros
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Természetgyógyászat,

Rendészeti pályára irányító tábor (2009) cigány/roma
származású tanulók részére
Cím:
Rendészeti pályára irányító tábor (2009)
cigány/roma származású tanulók részére
Kiíró:
Önkormányzati Minisztérium
Határidõ:
2009.06.15
Érvényes:
2009.06.15
Tárgymutató: rendészeti tábor cigány/roma tanulóknak
Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik:
- gimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán 2009.
szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12. tanulmányi
évfolyamot, vagy
- érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 20. életévüket
A pályázat leírása
Az Önkormányzati Minisztérium Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi
Osztálya - az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási
Fõigazgatóságával együttmûködve
- pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány/roma származású
fiataloknak, akik a rendvédelmi vagy rendészeti (tûzoltóság,
katasztrófa-elhárítás, rendõrség, büntetés-végrehajtás) szerveknél
szeretnének elhelyezkedni.
A tábor idõtartama: 2009. július 6-10.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
A résztvevõk áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a
felvételi követelményekrõl. Atábor a résztvevõk számára térítésmentes.
Beküldendõ:
1. önéletrajz
2. a 11. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány hiteles másolata (az
idén érettségizõ esetén), vagy
3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett
4. támogató nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy
cigány civil szervezettõl, ennek hiányában a település jegyzõjétõl.
Jelentkezési határidõ: 2009. június 15.
Cím: ÖM Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály;
1903 Budapest; Pf. 314
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldenek, mellékelve a részletes
programot.
További információ: Rostás Krisztina romaügyi referenstõl;
Tel.: (06-1) 441-1157 http://www.romaweb.hu

avagy hogyan legyünk egészségesek
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TÁJÉKOZTATÓ

Köszönetnyilvánítás

A Balmazújváros-nagyháti szociális intézmény
A Jobb és Szebb
lakóinak az életminõségének javítása, esélyMindennapokért Alapítvány
egyenlõségük elõsegitése érdekében létrehoezúton is köszönetét fejezi ki
zott Jobb és Szebb Mindennapokért Alapítmindazoknak, akik 2007. évi
ványt, mint közhasznú szervezetet a Hajdú- SZJA-juk 1 %-át az Alapítvány
Bihar Megyei Bíróság 2003. november 27-én javára ajánlották fel. A befolyt
jogerõre emelkedett végzésével nyilvántarösszeget a Balmazújvárostásba vette. Az alapítvány 2008. évi egyszerûsínagyháti
szociális intézmény
tett éves beszámoló és közhasznúsági jelentélakóinak
kulturális és
sének fõbb adatai:
szabadidõs
programjaihoz
Mérleg
használtuk fel.
Eszközök
e.Ft
A továbbiakban is köszönettel
B. Forgóeszközök
449
vesszük támogatásukat.
IV. Pénzeszközök
449
Számlaszámunk:
Eszközök összesen:
449
Balmazújváros
Források
Takarékszövetkezetnél vezetett
D. Saját tõke
449
59900067-10016824
III. Lekötött tartalék
449
Adószámunk:18567173-1-09
Források összesen:
449
Köszönettel: Az alapítvány
Eredmény levezetés
kuratóriuma
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele:
524
A vezetõ tisztségviselõk juttatásban
C. Tényleges pénzbevételek
377
nem részesültek. Az alapítvány kuD. Pénzbevételt nem jelentõ
ratóriuma a beszámolót megtárbevételek
147
gyalta és egyhangúan 2/2009. (II.
E. Közhasznú tevékenység
24.) sz. határozatával elfogadta.
ráfordításai
524
Az alapítvány kuratóriuma

A betegségek kialakulásának túlnyomó többsége lelki eredetû.
A szervezetben, az-az a fizikai testben energia blokkok alakulnak ki. Ezek az érzelmi blokkok a nem megoldott dolgok sokaságából keletkeznek. Ilyenek például a magunkba zárt fájdalom, indulat, bánat, öröm, bûntudat stb., amit tudatunkkal bezárunk a szervezetbe, és így a tiszta energia áramlását meggátoljuk. Mivel a lélek ad életet a testnek, az energia blokk feloldása egy közös feladat. Munka a gyógyulni vágyó „beteg” és a
természetgyógyász számára, amely elsõsorban az emberi szereteten és bizalmon alapszik. Ahol az életenergia-áramlás csak
csordogál, avagy teljesen megreked, ott komoly testi és lelki
betegségek jelentkeznek. Ha viszont ezeket az energia blokkokat feloldjuk, akkor megszûnnek a betegségek. A tudatunk és a
testünk harmóniába kerül a lélekkel. A gyógyulni vágyó nem
csak a természetgyógyásztól kell, hogy „csodát” várjon, hanem fontos, hogy saját maga is tegyen egészségéért.
Mit tehet a beteg? A pozitív gondolkodás kialakítása, a gyógyulni akarás tudatosítása, az energiák áramlásának felszabadítása önmaga, környezete és a természet között alapvetõ tézisek. Ehhez még figyelni kell az egészséges étkezésre, különösen a friss gyümölcs, zöldség, a sok folyadék fogyasztására,
melyek elõsegítik a szervezet gyógyulását. A folyadék fogyasztásánál leginkább a tiszta víz, ásványvíz, vagy gyógytea
javasolt. Jobb kerülni a cukros üdítõk és a nehéz ételek,
„mûkaják” fogyasztását, hisz ezek számtalan betegség okozói.
Az õsi indiai tanítás, a Bhagavad Gíta a következõket állapította meg: „Hosszú életet, jellemet, erõt, egészséget, boldogságot, kedvet növelõ ízes, puha, friss, tápláló ételt szeretnek a
jók. Keserû, savanyú, sós, forró, csípõs, kemény, maró ételt
kívánnak a szenvedélyesek, ami késõbb bánatot és keserûséget
eredményezhet. Állott, ízetlen, nehéz, maradék ételt szeretnek
a sötétség rabjai.”
A pozitív gondolkodás, a sok folyadék és a helyes táplálkozás
mellett nagyon fontos szerep jut életünkben az energiák megfelelõ áramlásának, a friss levegõnek, a tiszta oxigénnek. Amikor csak tehetjük, tartózkodjunk szabad levegõn, a természetben. Kerüljük a rossz levegõjû helyiségeket, gyakran szellõztessünk. Lehetõleg télen se aludjunk meleg szobában. Éjszakára nyugodtan nyitva hagyhatjuk kicsit ablakunkat, vagy elalvás elõtt alaposan szellõztessünk ki. Járás közben mindig húzzuk ki magunkat, emeljük ki mellkasunkat, és lélegezzük át a
tüdõnk teljes felületét.Az oxigén-dús friss levegõ nagyon nagy
szerepet kap az energiablokkok feloldásában. Tornával, sétával, kerékpározással és bármilyen testedzéssel tudjuk növelni
tüdõnk kapacitását. Az átmozgatott testben ugyanis mindig
jobban áramlik az energia. Fontos tehát, hogy „jóban” legyünk testünkkel, adjunk meg neki minden jót és semmiképp
ne éljünk „önpusztító” életet. Mértékkel fogyasszunk alkoholt,
és ne dohányozzunk!
A természetgyógyásztól és más orvostól sem várhatunk „bajunkra” gyógyírt, ha mi magunk semmit nem teszünk gyógyulásunk érdekében. A bizalom, a szeretet, a kölcsönös egymásra
figyelés, a tudatos táplálkozás és életvezetés, a tanácsok megfogadása után hiszem, hogy a gyógyulni vágyók sokkal jobban
fogják magukat érezni. Energia-szintük nõ, teljesítõképességük fokozódik, ha a prana, azaz az életerõ akadálymenetesen
áramlik testükben.
Rövid tanácsom:
Figyeld önmagad,
Edd meg, amit meg akarsz, de figyeld önmagad.
Idd meg, amit meg akarsz, de figyeld önmagad.
Mondd ki, amit ki akarsz, de figyeld önmagad.
Cselekedd meg, amit akarsz, de figyeld önmagad
és meglátod, rövid idõn belül pozitívan változni fogsz!
Vincze József - természetgyógyász
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7. Megyei Nyári Ifjúsági
Fesztivál - Tûztánc Nap
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakképzõ diákönkormányzata és a Hajdú-Bihar megyei
Diákönkormányzatok Szövetsége (HABIDISZ) közösen

Családi napot szervez
2009. június 11-én (csütörtök) 10 órától a
Kastélykertben.
A hagyományõrzés jegyében várunk minden érdeklõdõt
háromtól száz hároméves korig. A kisebbek a következõ
programokban vehetnek részt: játszóház, ugráló vár,
gyöngyfûzés, arcfestés, nemezelés, origami, szépségver seny. Amit a nem túl kicsiknek kínálunk: élõcsocsó,
szumó, birkózás, gladiátorharc, íjászverseny, spinning
fittness bemutató, fõzõverseny.
A színpadon fellépnek a Himes táncegyüttes, Glaxac és a
ROM amatõr rock zenekarok.
Emellett egész nap íjászbemutató, csikós parádé, középkori hadgyakorlat és a helyi civil szervezetek (BAKI,
BAKCSO, SELLÕ H.E., stb…) programjai tekinthetõk
meg.
A Tûztánc Napot egy közös tábortûz, szalonnasütés,
táncház és a helyi tûzoltóság oltási gyakorlata zárja!

Balmazújváros

VÍZI SPORTTÁBOR
TISZAFÜRED - TISZA-Tó

A tábor ideje: 2009. júl. 27 - aug. 2.
A tábor helye: Fortuna kemping
Részvételi díj 29.700 Ft., ami a következõket tartalmazza:
- szállás ( 7/6 4+1ágyas faházak )
- utazás (vonat)
- étkezés (teljes ellátás)
- bérleti díjak (pályák, hajók)
- egyéb programok lebonyolítási költségei (sportversenyek, kupák,
érmek, oklevelek, ajándékok )
Max. létszám: 50 fõ.
Helyfoglalást a jelentkezés sorrendjében fogadunk el.
Program:
Két csoportban egy sportági foglalkozás és egy szabadidõs
foglalkozás.
1. Kenuzás és kajakozás oktatása, kajak-kenu túrák.

Napközis Tábor
Irodalmi és Honismereti Alkotótábor a
Semsey Andor Múzeum kertjében
A Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, balmazújvárosi civilek
és a Semsey Andor Múzeum
idén is megrendezi napközis alkotótáborát.
A táborok idõpontjai:
2009. július 06 – július 12., illetve július 14 – július 20.
Ízelítõ a programokból: Kerékpártúra, kézmûves foglalkozások
(agyagozás, kötélverés, gyékényszövés, bõrözés, faragás), íjászat,
számháború, népi labdajátékok, látogatás kalaposmûhelybe,
kirándulás a hortobágyi kisvasúttal.
Mindkét táborba várjuk a jelentkezéseket 2009. június 19-ig a
következõ telefonszámokon:
Bödõcs Ilona: 30/566-12-65
Petrovicsné Molnár Éva: 20/225-00-92
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2. Szabadidõs foglalkozás: tenisz, úszás, kézilabda, labdarúgás,
tollaslabda, ping-pong, röplabda, kosárlabda, aerobic, strandolás.
A foglalkozásokat szakképzett edzõk, testnevelõk tartják.
Jelentkezés:
Földesiné Tóth Erika: 06/70-318-5363,
Lugosi Zoltán:06/30-575-2329
Fizetési feltételek: Elõleg:15.000 Ft június 15-ig
A többit 14.700 Ft-ot július 23-án 18.00-ig a megbeszélésen
(gimn. tornaterem) kell befizetni.
Kellemes kikapcsolódást és szép élményeket kívánnak a szervezõ
táborvezetõk:

A Szigetkert Óvoda dolgozói április 18-án a Balmaz
Hagyományõrzõ Íjászkör tagjaival - a Föld
napjához közeledve - közös programra
hívtuk az óvodánkba járó gyermekeket,
családtagjaikat, ismerõseiket. Az elõzõ napi
esõ ellenére 124 érdeklõdõ jött el a mûfüves
pálya mögötti Lõdombra. Bár reggel borús
volt az idõ, hamarosan kisütött a nap és igazán kellemes, napfényes idõnek örülhettünk.
A gyermekek már a szabad teret is nagy
lendülettel szaladgálták körbe, de igazán az
íjászok bemutatóját várták. Varga László és
Varga Levente a csoport vezetõi meséltek
nekünk az múltunkról, hagyományainkról,
régi harcmodorról, fegyverekrõl, viseletrõl nemcsak a kicsik számára volt érdekes, a
nagytestvérek, szülõk is szívesen hallgatták.
Az ismertetõt a bemutató követte. Jó volt

Földesiné Tóth Erika és Lugosi Zoltán

látni milyen ügyesek. Sokan kedvet kaptak az
eszközök kipróbálására. Bemutató után - az
íjászok segítségével - lehetett próbálkozni.
Kiderült, hogy nem is olyan egyszerû, mint
gondolnánk. Ügyesség, erõ és kitartás is kell
hozzá. Vállalkozó kedv az volt.
Az óvoda dolgozói szõni, fonni, körmöcskézni
várták a gyermekeket, kinek mi tetszett. Amíg
tevékenykedtünk elkészült két üstben a paprikáskrumpli. A szabadlevegõn, a sok futkározás után
jól esett a finom ebéd, amit a dolgozók és segítõ
szándékú családtagjaik készítettek.
Adélelõtt tartalmasan, jó hangulatban telt.
Köszönöm Varga Lászlónak, az íjászoknak, a
segítséget nyújtó embereknek a hozzájárulást, a
dolgozóknak a lelkesedést, hogy ez a program
létrejöhetett.
Zsuposné Tóth Ilona - tagóvoda vezetõ
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Tanoncképzés
Balmazújvárosban
Balmazújvárosban már a 19. században több
mesterségnek voltak jelentõs ûzõi. Neves kovácsok,
kerékgyártók, csizmadiák, szabó- és kalaposmesterek,
mészárosok tevékenykedtek itt, akik a század végén
megalapították az ipartestületet. Ezeknek a mestereknek az elõdei még céhekben tömörültek,
mûhelyeikben inasokat tanítottak a szakmájukra. Az
inasok tanulóideje általában 3-5 év volt. Az inasévek
után, ha kellõ szakismerettel rendelkeztek, felszabadították õket.
A céheket az 1872. évi ipartörvény eltörölte. A céhek
feloszlásával az inasok nevelésének évszázadokon át
bevált keretei is felbomlottak. Ebben a törvényben
jelent meg hivatalos elnevezésként a tanonc szó a
korábban közkeletû, és késõbb is használt inas
megnevezés helyett. E törvény intézkedett elõször
tanonciskolák létrehozásáról, illetve a tanoncok
tankötelezettségének tanonciskolában történõ teljesítésérõl. Szervezett oktatásuk valójában 1884 után
kezdõdött, amikor az 1884. évi XVII. tc. a városokra és
községekre kimondta a tanonciskolák felállításának
kötelezettségét, és gondoskodott az iskolák fenntartási
költségérõl is. Ott alapíthattak iskolát, ahol a tanoncok
létszáma elérte az ötven fõt. Ahol nem volt meg a
szükséges létszám, a tanulók az ismétlõ iskolába jártak.
Balmazújvárosban több, mint 30 évet kellett várni az
önálló tanonciskola létesítésére. Az inasok 1899-ig az
általános ismétlõ iskolában, majd 1899-tõl a kisebb fokú
gazdasági továbbképzõ iskolában részesültek elméleti
oktatásban. Ez utóbbi iskolát az újvárosi nép még
hosszú ideig ismétlõ iskolának nevezte. A tanonciskola
szervezésére az elsõ világháború után került sor. Az
ipartestület 1921. november 29-én kérte a község
elöljáróságától tanonciskola létesítését. A képviselõtestület 1921. december 29-én hozott határozatot az
iskola felállításáról. 1922. június 12-én megalakult az
ipartestület által javasolt mesteremberekbõl az iskola
felügyelõ bizottsága. Az 1922/23-as tanév õszén az egy
évvel korábban alapított állami polgári iskola Böszörményi út 2 szám alatti épületében 61 tanonc kezdte
meg a tanulást. A tanulók között voltak 15 évnél
idõsebbek, sõt még 20 éven felüliek is. Dr. Fölföldy
Sándor, a polgári iskola tanára és Varga Antal, a magyar
református elemi iskola tanítója tanította õket.
Balmazújvárosban az általános irányú 3 évfolyamos
tanonciskola mûködött. A tanoncok évente 10 hónapig
heti 9 órában csak elméleti oktatásban részesültek. Az
óraterv szerint a tananyag tantárgyakra való felosztása
differenciált volt, jól szolgálta a szakmai képzést.
Mindhárom évfolyamon tanultak hit- és erkölcstant,
magyar nyelv és üzleti levelezést. Földrajzot és
történelmet összevont tantárgyként csak az elsõ
osztályban tanultak. Számtant, valamint szabadkézi és
mértani rajzot csak az elsõ és második osztályban
oktattak a tanoncoknak. A második és a harmadik
osztályban tanultak összevont tantárgyként természet-

tant és vegytant, továbbá ipari könyvviteltant és költségvetéstant. A harmadik osztály tananyaga volt az alkalmazott szabadkézi rajz, továbbá a polgári és közgazdasági ismeretek.
Az év végi bizonyítványba a tanult tantárgyak osztályzatához beírták az
erkölcsi magaviseletbõl és az írásos és
rajzmunkák külalakjáról kapott osztályzatot is. A kezdeti idõszakban az
iskolában heti két nap tanítottak. A hét
további négy munkanapján a gyakorlati
képzést, a szakmai ismereteket, a kisiparos mûhelyében kapta a tanonc.
A mester határozta meg tanonca munkaidejét. Néha naponta 8 óránál is többet
dolgoztak a tanulók. A gyakorlati képzés független volt az iskolától. Abba az
iskolának semmiféle beleszólása,
irányító, ellenõrzõ szerepe nem volt. A
tanoncok szerzõdtetése és a mûhelyben
történõ képzése felett a felügyeletet az
ipartestület végezte. A tanonc a tanonciskola befejezése, az inasévek letöltése után készülhetett a segédi vizsgára. A vizsga után az ipartestület
állította ki a segédnek a díszes segédlevelet. A segédlevél tulajdonosának sorsa mesterétõl függött. A segédek
legtöbbje mesterének lett alkalmazottja.
Munkabért kapott tõle, és nála több évig
is készülhetett a mestervizsgára.
Mesterlevelet csak akkor szerezhetett,
ha mestervizsgát tett a debreceni iparkamara által kijelölt vizsgabizottság
elõtt Debrecenben, vagy valamelyik
hajdúvárosban. A tanonciskola tanulóinak száma évrõl-évre gyarapodott. Például 1927-ben már 104 volt a beírt tanuló.
1928-ban állami elemi iskolát szerveztek Bánlakon. A kisiskolásoké lett a
Böszörményi út 2. szám alatti épület, a
polgári iskola a Debreceni utcai új
iskolaépületbe költözött. A tanoncokat a
Kossuth téren lévõ református elemi
népiskola tantermeiben oktatták. Újvároson a tanoncoktatást mellékfoglalkozásként fõként a polgári iskola tanárai végezték. Az iskola elsõ igazgatója dr. Fölföldy Sándor volt. Õt
Komáromy Sándor polgári iskolai tanár
követte. 1937-tõl pedig Palkonyai Imre,
a katolikus elemi iskola kántortanítója
lett az igazgató.
Az iskolában nemcsak tanítani, hanem
nevelni is kellett. Az újvárosi tanoncok
tanítói, tanárai érvényesítették a vallásés közoktatási miniszter nemzetnevelést célzó utasítását, mely így hangzott: “Az erõs lelki felkészültség adhat a
szorgalom és kitartás nevelésének korszakos jelentõséget. Ezért az iskolának

növelni kell az ifjúságban az
élethez való bátorságot, az
életküzdelemre való készséget, a szépségekben való
gyönyörködést, a becsületesség, a jóság, a szeretet, az igazság érvényesülésében való feltétlen,
megalkuvást nem tûrõ hitet.”
A tanoncokat törvény kötelezte, hogy
tagjai legyenek az ifjúság militarista
nevelése céljából létrehozott szervezetnek, a levente intézménynek. A fiúk
kötelesek voltak a leventeoktatáson, a
gyakorlatokon részt venni. A leventeképzést fõként tanáraik tartották.
Vasfegyelemre, soviniszta szellemben
kellett volna nevelni a fiatalokat. Becsületükre, nem ezt tették, hanem
türelmet, kitartást, aprólékos pontosságot, szolidaritást vártak el tõlük. A
segédlevél megszerzése után is leventekötelesek maradtak. Közülük kerültek ki a község legjobb sportolói: atléták, labdarúgók.
1944. március 31-én a német megszállás miatt befejezõdött az 1943/44-es
tanév a tanonciskolában is. A tanítókat
behívták katonai szolgálatra. A háború
befejezése után Palkonyai Imre és
kollégái leszereltek, vagy a hadifogságból hazatértek. A tanoncok oktatását megkezdhették a németfalusi iskolában. 1945-1949 között lényegében
a korábbi tanterv szerint tanítottak. Az
iskolák államosítása után az igazgatót
Földesre helyezték. A tanoncképzés
megint szünetelt újvároson.
Az államosítást követõen létrejött az
1949. évi IV. törvény, melyet közkeletû
szóhasználattal ipari tanuló törvénynek
is neveztek. E törvény új utat nyitott a
szakmunkásképzésben. Eltörölte a tanonc elnevezést. Új név az ipari tanuló.
A törvény lehetõséget nyújtott a szocialista iparitanuló-képzés megszervezéséhez. 1950-ben létrehozták a
Munkaerõtartalékok Hivatalát, röviden MTH-t. Hatáskörébe tartozott az
ipari tanulók szakiskoláinak létrehozása, felügyelete, az oktatási módszerek kidolgozása, a tanmûhelyekben
folyó munka elvi-módszertani irányítása. 1954-ben az MTH kezdeményezte
az újvárosi szakmunkásképzés újraindítását. Az iskola megszervezésével
Túri Bernátot, a Központi Általános
Iskola tanárát bízták meg. 1954. szeptember 22-én 13 tanuló részére kezdõdött a szervezett szakmai oktatás.
Tulajdonképpen ekkor kezdõdött az
újvárosi szakmunkásképzés történetének új fejezete.
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Gerincsérv kezelése - McKenzie módszer
A 20. században felvett mozgásszegény életmódunkkal megnõtt azoknak a száma, akik a szinte népbetegséggé vált akut vagy krónikus gerincbetegségekben (gerincsérv, lumbágó, tartáshibákból eredõ fájdalmak stb.) szenvednek. Ezért minden olyan módszer, ami komolyabb
beavatkozás nélkül segíthet, nagy jelentõségû. Ilyen a McKenzie módszer is.
A McKenzie módszer a gerincproblémák speciális vizsgálati és kezelési rendszere, melyet Robin McKenzie, újzélandi gyógytornász dolgozott ki. Több mint 40 évvel ezelõtt fedezte fel a késõbb róla elnevezett
önkezelõ módszer alapját. Az elsõ tapasztalatát 1956-ban egy beteg kezelése közben szerezte, aki az elõre megbeszélt idõpontnál hamarabb
érkezett. Derékfájása és lábába sugárzó fájdalma volt. McKenzie megkérte, hogy feküdjön hasra, és úgy várja meg. A beteg az elõzõ páciens
számára közel ülõhelyzetbe állított ágyon feküdt hasra, és mire sorra
került, panaszai csökkentek. A gerinc az emberi testben dinamikus
támasztószerepet tölt be. Egyrészt stabilnak, másrészt rugalmasnak
kell lennie. Stabilitását a csigolyatestek és közöttük lévõ porckorongok, valamint a csigolyaívek, a nyúlványok és a közöttük futó szalagok
adják. A csigolyák közti porckorong két részbõl áll. A külsõ rész erõs,
elasztikus rostokból felépülõ korong, mely a forgásból és a mozgásból
adódó terhelések eloszlatásában játszik fontos szerepet. Ennek a neve
annulus fibrosus.
A korong belsejében egy mag található, mely a nyomás eloszlatását
végzi. A neve nucleus pulposus. A csigolyák hasonlóan viselkednek a
külsõ, a gerinc tengelyébõl érkezõ terhelés hatására, mint egy csipesz.
A csigolyatestek és porckorongok passzívan "nyelik el" a rájuk ható
erõt, míg a nyúlványok és a köztük lévõ szalagok részben szalagfeszülés, részben izommunka eredményeként. A csipesz forgáspontja a kisízületeknél található, ha a porckorongok összenyomódnak, akkor a szalagok megfeszülnek, korlátozva a csigolyák egymáshoz képest lezajló
mozgásait. Ha mozgás közben vizsgáljuk a csigolyák között történõ elmozdulásokat, akkor érthetjük meg azt a mechanizmust, melynek során
a gerinc környéki szövetek károsodhatnak. A törzs hajlításával (elõrehajlás, ülés) a csigolyatestek elülsõ részére erõs nyomás nehezedik. A
két szomszédos csigolyatest elülsõ része közeledik egymáshoz, a nucleus a porckorongban hátrafelé, a gerinccsatorna felé mozdul el.
A hátsó nyúlványokon futó szalagok megfeszülnek, és korlátozzák a
mozdulatot. Az erõteljes vagy gyakran végzett törzshajlítás, ill. a
hosszú ideig rossz testhelyzetben, statikusan ülés hatására a hátsó szalagok megnyúlhatnak, sérülhetnek, hegesedhetnek, a stabilitást biztosító funkciójuk elvész. Oldalhajláskor a gerinc egyik oldalán futó szalagok megfeszülnek, míg a másik oldalon futók ellazulnak. A mag a porckorongban oldalra csúszik el. Törzsfordításkor a mozgást a szalagok
mellett a porckorong külsõ, rostos rétegében található kollagén rostok
megfeszülése is korlátozza. Gyakran, erõltetetten végzett törzsfordításkor a kollagén rostok is sérülhetnek. A törzs hátrahajlításakor a
csigolyák elülsõ részén futó szalag feszül meg, a csigolyatestek hátsó
részére nehezedik nagyobb nyomás, ezáltal a mag a porckorongban
elõrefelé mozdul el, eltávolodik a gerinccsatornától. Ez történt
McKenzie betegével is, mikor hasra feküdt a közel ülõhelyzetbe állított
ágyon.
A porckorongmag elõrefelé történõ elmozdulásával a gerincvelõ és az
idegek felszabadultak a nyomás alól, a beteg panaszai csökkentek.
McKenzie módszere annak a felismerésére épül, hogy a beteg tünetei
alapján meghatározhatjuk a gerincben lezajló biomechanikai, statikai
változásokat. Ezért a kezelés precíz mechanikai diagnózisra, majd az
azt követõ, gyógytornász által vezetett önkezelésre épül. A vizsgálatot
végzõ meghatározza a gerincfájdalmak közül azokat, amelyek bizonyos irányú mozgásokkal csökkenthetõek, megváltoztathatóak, ill.
megszüntethetõek.
A gerincsérv, vagyis a csigolyák közti porckorongok kitüremkedése a
legismertebb betegségcsoport, amelyet ezzel a módszerrel eredményesen lehet kezelni. A gerinc mozgásakor a nucleus elõre-hátra mozdul el
az annulusban, ezáltal ideális viszonyokat teremt a gerincre ható nyomások csigolyáról csigolyára történõ átadásához. A kor elõrehaladtával
az annuluson repedések keletkeznek, melyekben a nucleus mozgása is
nagyobb méreteket ölthet. Ha gyakran végzünk elõrehajlást és emelést,
a nucleus hátrafelé, a gerinccsatorna irányába nyomódik. Az annulus
rostjai egy ideig ellenállnak ennek a terhelésnek, majd a nucleus

kinyomódik, kiboltosítja a rostokat, és nyomja a gerinccsatornában futó
idegeket. Attól függõen, hogy a hátul-középen, a gerinccsatorna felé,
vagy hátul-oldalt, a gerincbõl kilépõ idegek felé történik-e, alakulnak ki
azok a tünetek, amelyeket kezelünk. A kezelés a fájdalmakat kiváltó különbözõ okok miatt más-más módon történik.Aterápia során a gyógytornász megtanítja a helyes mozdulatot, melyet a beteg a meghatározott módon és ismétlésszám szerint otthon végez. Ezáltal válik a módszer önkezelõvé. Mobilizációt és manipulációt a gyógytornász csak akkor végez,
ha a centralizáció eléréséhez nem elegendõ a beteg saját ereje. A mobilizáció után a beteg éppúgy elvégzi a tanult mozgást a megbeszélt ismétlésszámban, mint a mobilizáció elõtt. Ha a panaszok centralizálódtak,
következhet az eredmény megtartásához szükséges izomerõsítés, mely a
gerinckörnyéki kisizmok és a nagy tömegû vállöv-, hát- és hasizmok
erõsítésébõl áll. A kezelésnek nagyon fontos része a beteg megtanítása
arra, hogy hogyan tudja panaszai esetleges kiújulását megelõzni, ill. az
esetlegesen mégis kiújult panaszokat kezelni. A McKenzie módszernek
köszönhetõen mára világszerte megnõtt azoknak a száma, akik visszanyerhetik mozgás- és munkaképességüket torna által, valamint azoké,
akik ezáltal biztonságosabb, teljesebb életet élhetnek a fájdalmak kiújulásától való félelem nélkül. A Mckenzei módszert csak olyan gyógytornászok alkalmazhatják, akik részt vettek a McKenzie mechanikai Diagnózis és Terápiás Módszerének speciális oktatásán és oklevelet szereztek
róla.Aképzés jelenleg Magyarországon, Budapesten történik.
A módszerrõl bõvebb tájékoztató a Központi Orvosi Rendelõ II. emeletén, a gyógytornán kérhetõ.
Tóthné Nagy Beatrix - gyógytornász és
Vince Andrea - gyógytornász
FAM –ARZT Bt.
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6 hónapos kortól 14 éves korig
Balmazújváros
Dr. Nemes Magdolna
nyelviskola-vezetõ

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

NAPOSCSIBE KELTETÉS
Tojó és húsjellegu naposcsibe,
valamint elonevelt csirke
értékesítés
Balmazújváros Bethlen u. 22.

Tel: 06-30/911-5832
06-70/932-2886

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

Balmazújváros
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Varga Napárnyékolás
mûanyag redõny
06-70-458-1986
aluminium redõny
Akció!
reluxa
szúnyogháló
napellenzõ
szalagfüggöny
Június 1 - 30-ig
harmonikaajtó
Mûanyag nyílászárók forgalmazása,beépitése
6 légkamrás profilból 1.3 W/m2K üvegezéssel

Minden redõnyhöz gurtnibehúzó
Automata AJÁNDÉKBA

AJÁNDÉK:párkány,szúnyogháló,beépités

E-mail: ujsag@balmazujvaros.hu

Telefon: 06709310756

Ingyenes felmérés,árajánlatkészités,szaktanacsadás

Hirdetésfelvétel:

-

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.
- Sík, katedrál, hõszigetelt üvegek
- Tükrök
- Üvegek fúrása, csiszolása
- Üvegezési kellékek és kiegészítõk kereskedelme

üveg-centrum

Rendelésfelvétel: Balmazújváros, Kadarcs u. 65/a.
Telefon: 06-30/580-7555
e-mail: kadarcsuveg@freemail.hu
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Nem gyerekjáték ! Veszélyes emlékek 90 év után.
Igencsak meglepõdtek a Kossuth tér környéki lakók, amikor szerda délelõtt a
lakótelep kiürítésére szólították fel õket.
Rendõrség zárta körül a Papucsos környékét. Mentõ, tûzoltóautó parkolt a
kordonnál. Terjedt a hír. Bombát találtak a parkban.
Mi történt valójában? A park fásítási munkái során furcsa, 40 cm nagyságú
vasdarabot fordított ki az ásó. A fiúk, ásóval takarították le a földet a leletrõl.
Gyanús alakú mûtárgy került elõ. A munka irányítója, Varga László azonnali
intézkedésére a rendõrség már biztosította a helyszínt, mire a polgármesteri
hivatalból, mi, az érdeklõdõk is átmentünk. Ekkor kaptunk hírt egy másik
"vastojásról”, amit a majálison találtak a fürdõ mellett, és már 2 hete egy fa
tövén hevert.
Délre a
honvédség
tûzszerészei a
helyszínre
érkeztek. A lakótelep egy részének kiürítésérõl azonnal intézkedtek. A talált
lõszer egy elsõ világháborús aknavetõ lövege. Éles helyzetben 200 m-es a
hatósugara. 90 év után is meglepõen jó állapotban maradt meg. Rejtély,
hogy kerülhetett a parkba 1 m mélyre. A tûzszerészek mielõtt elszállították a
hatástalanított robbanószert, mûszerekkel megvizsgálták a területet.
A fürdõ melletti parkban talált II. világháborús tojásgránát, bár robbanószert
tartalmazott, a gyújtószege hiányzott. Veszélytelennek még így sem volt
minõsíthetõ.
Szerencse, hogy komoly baleset nem történt egyik esetben sem.
Elgondolkodtató, hogy az a korosztály, aki ezeket a veszélyes tárgyakat
talán filmekbõl ha ismeri, bármikor kerülhet veszélyes, háborús eszközök közelébe. A tudatlanság és a felelõtlen magatartás napjaink
jelensége.
Filep Mária

A nõi amatõr csapat
ismét
Bemutatkozott

Városunk egyik nagy múltú, hagyományteremtõ és tisztelõ
civil szervezete, a Rákóczi Olvasó Népkör nõi amatõr csapata
ismét egy érdekes mûsorral kedveskedett a kör férfi tagjainak
az IVÓ nap alkalmából. Elhangzottak itt szebbnél szebb
szavak, dicsérve a férfi nemet, az apát, nagyapát és
természetesen a férjet. A nõi énekkar pedig tréfás dalokkal
köszöntötte a „teremtés koronáit” amit õk nagy tapssal
köszöntek meg. Aztán egy fantasztikus paródia következett, a
„Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás”
címû nagysikerû Beatrice szám alapján. A seprûvel, porolóval,
felmosóval, lavórral bevonuló nõi csapat zeneszóra
sepregetett, mosta a padlót, port törölt stb. munkásruhába
öltözve. Szenzációs volt, s munka közben gyorsan egymás
után öltöztek át a legszebb ruháikba, hogy kedvükre
szórakozhassanak. Úgy vélem ez volt az a rész amire a férfiak
ámulatba estek, mert ezek a „dolgos” nõk csodálatos, a
szivárvány minden színében pompázó ruhakölteményekbe
öltözve ropták a táncot, ami egy hosszú menetelésbe
torkollott a „Megy a gõzös, megy a gõzõs Kanizsára…” és
„Száz liba egy sorba, mennek a templomba” dallamára,
bevonva a menetelésbe az ünnepelteket is. Ezzel fejezõdött be
ez a szellemesen bemutatott jelenet. Majd megvendégelték a
férfiakat, elõször az elmaradhatatlan rövid itallal, aztán a
házilag sütött finom pogácsával, végül végszóként egy-egy
dugaszolt finom, nemes bort kaptak. Ez volt az ünnepség záró
akkordja, aztán felcsendült a táncra hívó zene, s mondanom
sem kell a hölgyek kérték fel a férfiakat. A férfiak nevében
Kunkli József a kör elnöke szívélyes szavakkal köszönte meg
a mûsort és a vendéglátást. Tényleg remek volt, gratulálunk.
Szlávik Istvánné

“ Veréce”
Hagyományõrzõ Népdalkör
hírei
Május 11-én Debrecenben rendezték meg az Észak-Alföldi Régió dalos
találkozóját, ahol Juhász József a „Veréce” Hagyományõrzõ Népdalkör
tagja elnyerte a „régió népdalosa” címet és továbbjutott az országos
dalos találkozóra, mely augusztusban Gyõrben lesz megrendezve, ahol
az „év hangja” címért folyik a verseny.
3 napos kirándulást szervezett májusban Mohácsra a „Veréce”
Hagyományõrzõ Egyesület 44 újvárosi nyugdíjas részére. Csodálatos
3 napot töltöttünk Mohácson és környékén, sõt még Horvátországba is
átmentünk. Felejthetetlen élményben volt részünk, úgy váltunk el, hogy
jövõre ismét elmegyünk.
Török Andrásné
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A Lélek ünnepén a Lélek gyümölcsérõl
Egy nyári hitmélyítõ konferencián egy fiú megtért: hitre jutott. Hazatérése után az édesapja nem ismert rá. „Mit csináltak a fiammal? –kérdezte a gyülekezet lelkészét- egészen ki van cserélve. Mióta hazajött, nem
beszél vissza, nem veri a testvérét, leül tanulni, önként segít otthon a házimunkában. Ebbõl semmi nem volt jellemzõ rá azelõtt. Sem szép
szóval, sem büntetéssel nem tudtuk ezeket elérni nála.” Akik Istentõl új
életet kaptak, azokban az emberekben új tulajdonságok jelennek meg,
amelyek korábban nem voltak jellemzõek. Ezeket nevezi a Biblia a
Lélek gyümölcsének. Azért „Lélek gyümölcse”, mert Isten Szentlelkének indíttatására és munkája nyomán jelennek meg ezek. Mi a Lélek
gyümölcse? „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség,
türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás.”
(Galatákhoz írt levél 5. fejezet, 22-23 verse.)
Szeretet – Ezalatt nemcsak arról a szeretetrõl van szó, amelyet úgy ismerünk, hogy szülõi szeretet, vagy pl. a szerelmesek egymás iránt érzett
szeretete. Arról a szeretetrõl van szó, amikor valaki önmagáról megfeledkezve tud áldozatot hozni másokért, a maga kényelmérõl lemondva
szívesen segít elõbbre mást, akár idegent, sõt még az ellenségét is. Amikor valaki tud egyoldalúan, tartósan, áldozatok árán is szeretni, csak
azért, mert a másiknak erre van szüksége. Erre a szeretetre magától senki sem képes. Ez a hit által bennünk élõ Krisztus szeretete. „…szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.”
(Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 5. verse)
Öröm – Nem feltétlen hangos jókedv, nem a mindenkori körülményektõl függõ vidámság, hanem csöndes, belsõ derû, ami még akkor is megmarad, ha az embert éppen valamilyen veszteség vagy fájdalom éri.
Jézus öröme ez: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm
legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (János evangéliuma 15.
fejezetének 11. verse) Errõl írja Pál apostol, hogy még a börtönben,
betegen, bizonytalanságban, minden nyomorúsága ellenére is tud
örülni. Örül az Úrban.
Békesség – Az a belsõ harmónia, ami a feszültségek, bosszúságok, az
élet viharai közt is állandó a hitben élõ emberben, amit ez a világ nem
tud adni, de nem tud elvenni sem. Ez az, amit Jézus Krisztus tud adni az
övéinek: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek;
de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, ne is csüggedjen.” (János evangéliuma 14. fejezetének 27.
verse) Van úgy, hogy az embernek nincs nyugalma, de békessége akkor
is lehet. Türelem –Amivel az ember tud és kész várni bármilyen
élethelyzetben, bármilyen körülmény között, mert biztos Isten
gondviselésében. Isten nem siet, de nem is késik. Mindent idejében
készít. Nem csupán emberi erõfeszítés az élet, hanem Isten áldásán is
sok múlik. „…kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az
ígéreteket.” (Zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 12. verse)
Szívesség – Ez nem csupán udvariasság, alkalmi elõzékenység, hanem
ez is a szeretetnek azon oldala, amikor nem az én érdekemet, hanem a
másikét helyezem elõtérbe. Szívesség az, amikor valaki nem csak
elvégzi a munkáját, hanem szívvel-lélekkel teszi azt. Nem csak teljesíti
a kötelességét, hanem kész túlteljesíteni azt, ha ezzel valakin segíthet. S
mindezt úgy teszi, hogy nem vár érte semmit cserébe. Örül, hogy a
másiknak örömet szerezhet.
Jóság – Jézus azt mondta: „Senki
sem jó, egyedül csak az Isten.”
(Lukács evangéliuma 18. fejezetének 19. verse) Isten jóságából
kaphat a hitben élõ ember. Abból
a megértõ, elengedõ jóságból,
amellyel Isten néz ránk Jézuson
keresztül. Ennek ellentéte: a
kicsinyes, számon kérõ, számon
tartó, követelõzõ lelkület az, ami
gyakrabban jellemzõ ránk,
emberekre. Csak aki Istenben gazdag, annak
telik arra, hogy mindig többet adjon
másoknak, mint ami jár.
Hûség – Hû az az ember, aki mindazzal, amit
Istentõl kapott (testi-lelki kincseivel)
bölcsen tud bánni, azaz rendeltetésszerûen

él. Hû az, aki mindvégig kitart Isten mellett. Aki a körülményei ellenére
is, a környezete negatív irányú befolyásolása mellett is megmarad a
hitben. Aki pedig Istenhez hû tud maradni, az az ember tud hûségesnek
bizonyulni az emberi kapcsolatok területén is: párjához, gyermekeihez,
szüleihez… Szelídség – Jézus Krisztus mondta: „…tanuljátok meg
tõlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívû, és megnyugvást találtok
lelketeknek.” (Máté evangéliuma 11. fejezetének 29. verse) A szelídség
a nyugalom, a higgadtság kulcsa és egyben mindig a gyõzelem kulcsa.
„A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat.”
(Példabeszédek könyve 14. fejezetének 30. verse)
Önmegtartóztatás – Úgy is mondhatjuk mértékletesség, önuralom.
Sokszor azon kapja magát az ember, hogy nem tud uralkodni magán.
Nem tud határt szabni a szavainak, a cselekedeteinek…A „még több
kell”, „sosem elég”, a „nehogy már én maradjak alul” lelkület ma
nagyon uralkodó. A hitben élõ ember tudja: „Valóban nagy nyereség a
kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is
vihetünk ki semmit belõle. (Pál apostolnak Timóteushoz írt elsõ levele
6. fejezetének 7. verse)
Baloghné Hajdú Krisztina

Meghívó
Gyere el a Vakációs Bibliahétre, aminek a címe:

AZ IGAZI KINCS!
Sok érdekes dolog fog itt történni! Együtt fogunk
• énekelni,
• bibliai történetet hallgatni,
• barkácsolni,
• játszani.
Hívd el barátaidat is!
Szeretettel várunk június 22-tõl
24-ig, 9-15 óráig a németfalusi
gyülekezeti házba.

A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakképzõ a 2009/2010. tanévben
az alábbi szakképesítéseket indítja:
- élelmiszer- és vegyi áru eladó
- szakács
- gépi forgácsoló
- szerkezetlakatos
- festõ, mázoló és tapétázó
- pincér
Minden fiatalt szeretettel várunk: Végh Attila igazgató

Rólunk írták
Március

Konferencia a gyermekekért = Napló, 2009 március 03., 9. oldal
Vigyázat! Kameráznak…= Napló, 2009 március 04., 1-3. oldal
Jelmezek, maskarák = Napló, 2009 március 05., 7. oldal
Balmazújvárosi döcögõ = Napló, 2009 március 07., 8. oldal
Többször átfordult, és meghalt = Napló, 2009 március 17., 3. oldal
Farsangoztak az iskolások = Napló, 2009 március 18., 5. oldal
Megújul a színházterem = Napló, 2009. március 20., 7. oldal
Jobb hídon Újvárosból Debrecenbe = Napló, 2009 március 30., 7. o.
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Karate vizsga
2009. április 26-án a Balmazújvárosi Kyokushin
Karate Klub tagjai nagy izgalommal várták a délutánt.
A Veres Péter Gimnázium tornatermében 14 órakor
érzékelhetõ volt a vizsgaláz. Nem csak a gyerekek,
hanem a szülõk is „tûkön” ülve várták a vizsga kezdetét. Az adminisztráció után meg is kezdõdött a
gyerekcsoport vizsgája. 12-en vágtak neki a megpróbáltatásoknak.
10 kyura: Fekete Vivien, Gyõri Tibor, Szeifert Imre,
Tóth László, Szeifert Kitti Enikõ, Nagy Márk,
Szilágyi József, Hegedûs Gergõ,
9 kyura: Nagy Nándor János, Nagy Fruzsina, Tar
Noémi,
8 kyura(kék öv):Kányási Balázs tettek sikeres vizsgát.
9 kyura 3 x 2 perc, 8 kyura 5 x 2 perc küzdelmet is teljesítettek a gyerekek.
A 12 éven felüliek délután 15 órától mérették meg
magukat. 11-en teljesítették a vizsgakövetelményeket.
10 kyura: Nagy Erzsébet, Kovács Blanka, Zabos
Imre, Steszkó János
9 kyura: Bereczki Sándor, Hûse Tamás, Gyõri Enikõ,
Szakács Zsolt, GálAndrea
8 kyura (kék öv): Posta Zsuzsa
6 kyura (sárga öv): Kirilla Bence
A technikai követelmények teljesítése mellett, le
kellett küzdeni az övfokozatoknak megfelelõ váltott
ellenfeles küzdelmeket: 9 kyura 3 x 2 percet, 8 kyura
5 x 2 percet, 6 kyura 10 x 2 percet.
A szülõk nagy izgalommal szurkolták végig a vizsgát.
A gyerekek jól teljesítettek. Szeretném megköszönni a
szülõknek a segítséget, amivel nagyban hozzájárultak
a vizsga sikeres lebonyolításához.
2009. május 9-én a Sopronban megrendezett 1.
Kamikaze-Generali Nemzetközi Kyokushin Karate
Versenyen Koszta Nándor, a Bocskai István és Kalmár
Zoltán Egyesített Általános Iskola tanulója, Kirilla
Bence és Posta Zsuzsa a Központi és Petõfi Sándor
Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési
Tanácsadó tanulói kata (formagyakorlat) versenyszámban mérettették meg magukat és tudásukat.
Koszta Nándor II. helyezést, Posta Zsuzsa III. helyezést ért el. Gratulálunk nekik, sok sikert, kitartást és
türelmet kívánunk. Köszönjük, a szülõknek a segítséget, amivel hozzásegítették a csapatot a sikeres szerepléshez.
Akik szeretnének a Balmazújvárosi Kyokushin
Karate Klub tagjai lenni, azok keressenek bennünket a
Veres Péter Gimnázium tornatermében, vagy a 06-30483-0786-os telefonon.
Az edzések id õ pontja: hétf õ -szerda-péntek,
gyerekcsoport (12 év alatt): 17-18.30-ig, nagycsoport
(12 év felett): 19-21 óráig.
Felhõsi András 2 Dan

Balmazújváros

KÖNIG TRADE 18. BALMAZ NAGYDÍJ
BALMAZÚJVÁROS, 2009. MÁJUS 1.
EGYÉNI ÉS KETTES CSAPAT VERSENY

TÁV: 17,4 KM

EGYÉNI VERSENY
MOUNTAIN BIKE
1. Csire Sándor (BVSC) 29.05
2. Farkas József (Bringabanda) 29.39
3. Karsai Krisztián (Debrecen) 32.12
4. Csige István (Balmazújváros) 33.42
5. Vass Domonkos (Balmazújváros) 34.54
V.I.P.
1. Csörgi Péter (Debrecen) 29.05
NÕK
1. Farkasné Solymosi Anett (Bringabanda) 34.33
2. Hegedûs Erika (DSC) 34.50
3. Sándor Edina (Debrecen) 35.04
4. Vajkó Ildikó (Tisza Tavi Tekergõk) 35.17
5. Bencze Renáta (MVSC) 37.27
6. Szabó Marianna (Szín-Kép Stúdió) 37.50
MASTERS 1 (+40 év)
1. Szilágyi Sándor (BVSC) 27.49
2. Tóth János (Hajdúböszörmény) 31.27
3. Bencze Róbert (MVSC) 33.35
4. Kántor László (Polgár) 34.19
5. Sulyok János (Debrecen) 34.49
6. Polonkai László (Miskolc) 35.19
MASTERS 2 (+50 ÉV)
1. Labancz István (szolnoki Bicósok) 27.21
2. Molnár Imre (szolnoki Bicósok) 29.08
3. Sztuhár József (mátrafüred) 29.17
4. Szabó Tamás (mvsc) 31.01
AMATÕRÖK
1. Sipos Gábor (P-NÍVÓ CMH) 26.02
2. Csala Viktor (Szolnoki Bicósok) 26.11
3. Benedek László (TVK Mali) 26.49
4. Nagy Gábor (Debrecen) 31.38
5. Bencze Tamás (MVSC) 32.49
6. Veres Krisztián (Tiszafüred) 34.55
7. Molnár Zsolt (Alföld KSE) 35.18
ELIT
1. Nagy Gyula (Alföld KSE) 25.55
2. Barta Gergely (Alföld KSE) 27.16
3. Vernika Tamás (Alföld KSE) 29.34
AMATÕRÖK (14 év alatt) 6 km
1. Hunyadi Levente (Carbona) 10.50
1. Andó Virág (DKSC)16.23

klubvezetõ

KETTES CSAPAT (17,4 KM)
V.I.P.
1. Hörmann Systematica (Hegedûs Gyula, Kovács László) 30.15
2. Alföld KSE (dr. Uzonyi Attila, Orbán István) 36.11
AMATÕRÖK
1. Karbona.hu (Török Dániel, Fábián Róbert) 24.00
2. Karbona.hu (Lõrincz Bence, Török Alfréd) 25.48
3. Hörmann Systematica (Vilmányi Tamás, Nagy II. Zoltán) 26.12
4. NYKSC ( Vinnai Zsolt, Horváth Zsolt) 26.55
5. 3K (Görömbei Ákos, Dovák Dávid) 27.08
6. MVSC ( Lorencz Péter, Szathmátri Csaba) 27.49

7. Debrecen (Benkõ Zsigmond, Molnár Csaba) 28.09
8. NYKSC (Jónás Gábor, Mellau Ádám) 28.23
9. Debrecen (Hajdú Barna, Kádár Csaba) 30.59
10. Balmazújváros (Nagy Ferenc, Loós Gábor) 33.54
MASTERS 1. (+40 év)
1. MVSC (Menyhárt Zsolt, Toronya Attila) 25.57
2. Karbona.hu (Papp Zoltán, Huszár László) 26.08
3. MVSC II. (Fábi Ferenc, Fenyvesi Ferenc) 38.01
MASTERS 2. (+50 év)
1. NYKSC (Karl Kühnle, Kovács László) 38.11

Kocsár László
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A Kalmár Zoltán tagintézmény
szivacskézilabdás csapata
AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN!

22. forduló:
Ismét van kalmáros csapat az ADIDAS Országos
Putnok - Balmazújvárosi FC
2-2
(0-0)
Gyermekbajnokság országos döntõjében. Az iskola hat
BFC: Barna Sárközi, Tornyai, Holb (Szabó B. a 72. percben), Tóth Z. Murák,
Varga, Szabó M. (Németi N. a 82. percben), Kállai Nagy Sz. (Nagy D. az 50. lánycsapatot indított az ország legrangosabb versenysorozatán.
Közülük kettõ /99-es és 97-es korosztály/ elsõként, a 94-es,95percben), Bene
ös és 98-as korosztály másodikként jutott a kétfordulós megyei
Gólszerzõk: Kállai a 91. percben, Barna a 93. percben
döntõbõl a három megye legjobb hat csapatát felvonultató
Nagy Lajos (edzõ): „Sírból” hoztuk vissza az egy pontot. Gratulálok a
régió döntõbe. Itt a 94-es 97-es és 98-as korosztály egyaránt
fiúknak, hogy nem adták fel még az utolsó utáni percben sem.
bronzérmes23. forduló:
ként zárt,
Balmazújvárosi FC - Tiszafüred
1-0
(0-0)
ami iskolai
BFC: Barna Tornyai, Kiss A., Tóth Z., Szabó I. Bene (Szabó B. a 73.
csapat lévén
percben), Varga, Murák (Holb a 79. percben), Kállai Nagy D. (Szabó M. a
kiváló
46. percben), Nagy Sz.
eredmény.
Gólszerzõ: Murák a 48. percben
A 99-es
Nagy Lajos (edzõ): Az elsõ félidõben rengeteg hibával és pontatlanul
szivacskézijátszottunk, csak Barna Lászlónak és a szerencsének köszönhetjük, hogy
labdások
0-0-al vonulhattunk pihenõre. A szünetet követõen összeszedettebben
kitûnõ
fociztunk és ezáltal sikerült megszereznünk a gyõzelmet.
játékkal a
24. forduló:
megyei
Veresegyháza - Balmazújvárosi FC 1-2
(1-1)
elsõség után
BFC: Barna Tornyai, Kiss A., Tóth Z., Sárközi Szabó M. (Németi G. a
a régió
75. percben), Varga, Szabó B., Szabó I. (Nagy D. a 75. percben) Bene,
bajnoki címet is megszerezték Jászberényben, ahol nem
Nagy Sz. (Forgács a 80. percen)
találtak legyõzõre. Következett az országos elõdöntõ
Gólszerzõk: Nagy Sz. a 12. percben, Bene a 61. percben
Gyöngyösön. A tét nem volt kisebb, mint továbbjutni az ország
Nagy Lajos (edzõ): Hosszú idõ után sikerült gyõznünk idegenben.
legjobb nyolc csapata közé. A gyöngyösi kvalifikáció kiélezett
Gratulálok a csapatnak, hiszen megérdemelten szereztük meg a három
küzdelmet hozott. A mieink elõször a hazai Sportiskolát verték
bajnoki pontot.
simán 16:4-re, majd az utolsó percben beállt rövidzárlat miatt
12:11-re kikaptak az Óbuda KSI-tõl. Ezután a Gödöllõ SE
25. forduló:
következett ki-ki mérkõzésen. A 19:19-es döntetlen, jobb
Balmazújvárosi FC - Rákosszentmihályi AFC
4-2
(1-1)
BFC: Barna Tornyai, Kiss A., Tóth Z., Sárközi (Holb a 60. percben) Szabó
gólkülönbsége miatt a kalmáros lányok továbbjutását jelentette.
M. (Németi G. a 69. percben), Murák, Szabó B. Bene (Nagy D. a 80.
Az óriási örömben osztoztak a gyerekeket kísérõ szülõk is, akik
percben), Nagy Sz., Szabó I.
buzdítása sokat jelentett a csapat számára. Az országos döntõre
Gólszerzõk: Bene a 11. percben, Kiss A. a 47. és a 49. percben, Szabó B.
június 6-7-én kerül sor Szekszárdon. A csapat tagjai: Vénig
a 64. percben
Anita, Dobi Kata, Árva Lilla, Géricz Alexandra, Pál Izabella,
Nagy Lajos (edzõ): Hoztuk szokásos hazai játékunkat, gyenge elsõ 45
Leiter Fanni, Varga Zsuzsa, Borza Lívia. Szintén az iskola lány
perc után, a második játékrészben felpörögtünk és még ilyen arányban is
kézilabdásainak eredményességét dicséri a Diákolimpián
megérdemelten gyõztünk. Örülök, hogy hazai közönségünk elõtt négy
nyújtott teljesítmény is. A felsõs lányok, akik közül többen is a
gólt tudtunk szerezni.
felnõtt csapatban játszanak, a megyei második hely után a
Tiszavasvári
biztos kétszeri legyõzésével az ország legjobb 16
26. forduló:
csapata
közé
jutottak.
Itt a Békéscsabával kellett volna játszani
Tiszaújváros - Balmazújvárosi FC
2-0
(1-0)
az
országos
döntõbe
jutásért, amit idõ és pénzbeli korlátok
BFC: Barna Tornyai, Kiss A., Tóth Z., Sárközi (Nagy D. a 68. percben)
miatt
nem
vállaltunk.
A
csapat tagjai: Balázs Adrienn, Balázs
Szabó M. (Németi G. a 68. percben), Varga, Murák Bene, Nagy Sz., Szabó I.
Lilla,
Ferenczi
Andrea,
Géricz Beatrix, Szarvas Flóra, Szabó
Nagy Lajos (edzõ): Az elsõ helyzet a mi nevünkhöz fûzõdött, de a
Evelin,Tar
Nikolett,
Varga
Fanni, Bana Fruzsina,Tóth Edit,
szünetig a hazaiaknak volt több lehetõsége, amelyekbõl egyet
Pinczés
Ildikó. A csapatok edzõi:
kihasználtak. A második félidõben mezõnyben és a helyzetek számában
Berettyán Sándorné, Melkó Károly
is fölényt alakítottunk ki, de nem sikerült gólt szereznünk, viszont a
Ez az év sportsikerekben gazdag volt.
tiszaújvárosiak másodszor is eredményesek voltak (egy vitatott
Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak a kiváló
szabadrúgásból), amivel megszerezték a három pontot.
eredmények eléréséhez!

NBIII-as Ifjúsági (U19) bajnokság:
22. forduló: Balmazújvárosi FC - Putnok 10-1 (3-1)
Gólszerzõk: Forgács G., Németi G. (3-3), Gercsák I. (2), Kaszás T.,
Csapó T. (1-1)
23. forduló: Tiszafüred - Balmazújvárosi FC 0-12 (0-3)
Gólszerzõk: Forgács G. (4), Gercsák I. (3), Kaszás T., Németi G. (2-2),
Nagy II. D. (1)
24. forduló: Balmazújvárosi FC - Veresegyháza 13-1 (9-0)
Gólszerzõk: Forgács G. (4), Berettyán N. (3), Jókai T., Kaszás T. (2-2),
Gercsák I., Nagy II. D. (1-1)
25. forduló: RAFC - Balmazújvárosi FC 1-5 (1-2)
Gólszerzõk: Forgács G. (2), Kaszás T., Víg V., Berettyán N. (1-1)
26. forduló: Balmazújvárosi FC - Tiszaújváros 1-1 (1-1)
Gólszerzõ: Berettyán N.

Melkó Károly - testnevelõ-edzõ

NBIII-as Serdülõ (U16) bajnokság:
22. forduló: Balmazújvárosi FC - Putnok 5-1 (2-1)
Gólszerzõk: Szabó B. (3), Tóth S. (2)
23. forduló: Tiszafüred - Balmazújvárosi FC 0-12 (0-3)
Gólszerzõk: Posta I. (4), Csobán I. I. (3), Szabó B., Mészáros M.
(2-2), Kovács R. (1)
24. forduló: Balmazújvárosi FC - Veresegyháza 6-0 (3-0)
Gólszerzõk: Tóth S., Csobán I. I. (2-2), Szabó B., Posta I. (1-1)
25. forduló: RAFC - Balmazújvárosi FC 2-0 (2-0)
26. forduló: Balmazújvárosi FC - Tiszaújváros 7-0 (4-0)
Gólszerzõk: Posta K. (3), Csobán I. I. (2), Posta I., Szabó B. (1-1)
Bodnár László
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Egy edzõ köszönete
KÖSZI, KÖSZI, KÖSZI!
Magyarország legjobb fiú kézilabda csapata
az U 11-es korosztályban!
Aki nem tudja, hogy ez a háromszor ismételt szócska hol és
mikor szokott elhangzani, annak semmit sem jelent. Aki viszont
már hallotta, az tudja, 14 kisember szájából jön; egy-egy
mérkõzés után így köszönik meg a biztatást az õket az ország
bármelyik pontjára elkísérõ szurkolóiknak, szüleiknek, barátaiknak.
Ez a tizennégy kisember május 17-én megnyerte az országos
bajnokságot. Hihetetlen, de igaz!
Megragadva a lehetõséget, most én szeretném megköszönni
azoknak, akik ezt lehetõvé tették.
Elsõként nektek, játékosoknak, akik hétrõl-hétre, edzésrõledzésre készültetek erre a nagy eredményre. A nyári szüneteteket feláldozva a legnagyob melegben - ha kellett szombaton
reggel is - jöttetek és dolgoztatok. Emlékszem, sokszor eltört a
mécses egy keményebb tréningen, de ti mindig
felálltatok, csináltátok tovább egy
szó nélkül, egymást segítve. De
úgy gondolom,
amikor lefújták a
Döntõt és egymás
nyakába ugrottatok, sírtatok és
nevettetek, akkor
A gólkirály: Buglyó László
már ti is azt mond-

Csapattagok: Király Dávid, Buglyó László, Bokor János, Kulcsár
Levente, Veres Imre, Borza Marcell, Boros Csaba, Kapusi Gábor,
Posta Dániel, Mihalkó Gyula, Jenei Tamás, Téglási Roland,
Kapitány Richárd, Szabó István Edzõ: Tréki Tamás

tátok: megérte. KÖSZI nektek.
Legalább akkora köszönet jár nektek is drága szülõk, akik idõt
és energiát nem sajnálva hoztátok gyermekeiteket, biztattátok,
ha kellett vigasztaltátok. Tegyétek a kezeteket a szívetekre, és
gondoljatok vissza: milyen érzés volt látni a fiaitokat, hallgatni
a Himnuszt, majd látni önfeledt ünneplésüket és azt, ahogyan
átveszik az aranyérmet? Gondolom, büszkék voltatok rájuk.
Hát bizony, õk is büszkék lehetnek rátok. KÖSZI.
És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az
iskola igazgatójának, a gyerekek tanárainak, osztályfõnökeiknek megértésüket, türelmüket és segítségüket. KÖSZI.

I. Balmaz Builder Man

Sportverseny

Az idei majális egyik érdekessége
az elsõ alkalommal megrendezett
Balmaz Builder Man sportverseny
volt. A Kalmár DSE és a Balmazsport SE rendezésében, dr. Tiba István
védnökségével sorra kerülõ rendezvény Balmazújváros erõs embereit
vonultatta fel. A benevezett öt builder négy számban mérte össze tudását.
Volt söröshordó cipelés, farönk dobás, traktorkerék átfordítás és fekve
nyomás. A versenyszámok között erõshow bemutató / Sárai István, Csikós
Lóránt, Mengyi Rajmund/, valamint a hajdúszoboszlói karate szakosztály
újvárosi egyesületének produkciója színesítette a programot. A gyerekek
zsákban futásban, a családok kötélhúzásban próbálhatták ki erejüket. A
leginkább vállalkozó kedvûeknek 45 kg-os súlyzóval kellett minél több
kísérletet tenniük. A megmérettetésen, melyen inkább a sport szórakoztató
jellege domborodott ki /a versenyzõk izmain kívül/ az alábbi eredmény
született.
Összetett verseny:

1. Bordás Róbert
2. Posta István
3. Harangi Tamás
4. Löki Zoltán
5. TúriGábor
Balmazújváros legerõsebb embere /egy évig / tehát Bordás Róbert lett.
Aszervezõk köszönik az alábbiak támogatását:
Délibáb presszó, Piramis Ital Nagykereskedés, Blue Fish horgászbolt,
Eszenyi István kereskedõ.
Melkó Károly - Kalmár DSE

Tréki Tamás - edzõ

DIÁKOLIMPIA
A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT
GYEREKEK RÉSZÉRE
2009. május 6-án került megrendezésre tizedik alkalommal a
Megyei Atlétikai Diákolimpia Bajnoksága Debrecenben a
Gyulai István Atlétikai Stadionban. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák nagy
számban vettek részt. Mi négy tanulóval képviseltük a
Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézményt.
Eredményeink: 4 érem és 6 oklevél
II. helyezett:
Nagy Erzsébet (7. osztály) távolugrás
Jónás Richárd ( 8. osztály) magasugrás, távolugrás
III. helyezett: Nagy Erzsébet (7. osztály) 300 m-es futás
IV. helyezett: Szatmári Róza (7. osztály) 100 m-es futás,
kislabdahajítás
V. helyezett: Jónás Richárd (8. osztály) 400 m-es futás
VI. helyezett: Nagy Ibolya Renáta (6. osztály) 300 m-es
futás, távolugrás
Gratulálunk!
A versenyzõk hozzáállását és munkáját köszönjük!
Haász-Brandt Lászlóné
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FÉRFI KÉZILABDA
NB II. Észak-keleti csoport
18. forduló:
Hajdúszoboszló KHSE - Balmazújvárosi KK
35-32 (22-17)
Vezette: Pusztai -Tömöri, 150 nézõ
BKK: Szarvas J-Szeifert L 6, Tréki A, Kövér 9/1Szeifert I 7, Györfi
4, Szabó 3
Csere: Dobi (kapus), Hûse G 3, Hunyadi
Hétméteres: 5/2, illetve 3/1. Kiállítás: 12, illetve 20 perc. Az
eredmény alakulása: 10. perc: 7-7, 18. perc: 12-13, 23. perc: 1615, 26. perc: 20-15! 37. perc: 26-21, 57.perc: 32-31.
Edzõ: Bán Tibor
19. forduló:
Balmazújvárosi KK - Sárospatak TC
22-30 (11-17)
Vezette: Koródi – Major, 100 nézõ
BKK: Dobi-Szeifert L 3, Kövér 6/2, Hûse G 2, Tréki T 5, Györfi 2,
Szabó 2/1
Csere: Tréki A 2, Hunyadi, Balogh B
Hétméteres: 5/3, illetve 4/1, Kiállítás: 4, illetve: 8, perc. Az
eredmény alakulása: 7. perc: 3-4.
15. perc:3-10. 21. perc:7-15. 40.perc:15-20.50.perc:19-24.
Edzõ: Bán Tibor
20. forduló:
Nyírbátor VKK - Balmazújvárosi KK
24-21 (13-13)
Vezette: Aczél - Paulovics, 170 nézõ
BKK: Dobi-Szeifert I 1, Kövér 6, Hûse G 1, Tréki T 1, Györfi 4,
Szabó 4/1
Csere: Szeifert L 4, Tréki A
Hétméteres:3/1, illetve 1/1, Kiállítás:8, illetve 2 perc. Az
eredmény alakulása:
10. perc: 4-4. 16. perc: 7-7. 23. perc: 11-8. 30. perc: 12-13.
43.perc: 16-14. 51.perc: 19-18
Edzõ: Bán Tibor
Hegedûs Lajos

MEGYEI BAJNOKSÁG
13. forduló:
Püspökladány - Balmazújvárosi KK II 39-26 (20-13)
Vezette: Sándor – Szendi, 100 nézõ
BKK: Kunkli-Angyalos 5, Pinczés 7, Szarvas L 5, Mihalkó, Szeifert B,
Király 1
Csere: Kiss T (kapus), Jenei 8, Tar, Véniger
Edzõ: Kerekes Péter

14. forduló:
Balmazújvárosi KK II - Debrecen KSE II 23-29 (10-11)
Vezette: Duplinszky – Kordás, 100 nézõ
BKK: Kunkli-Angyalos 1, Pinczés 1, Szarvas L 2, Jenei 9, Bordás,
Király 1
Csere: Véniger, Székely 2, Szeifert I 5, Mihalkó, Hunyadi 2, Tar
Edzõ: Kerekes Péter

15. forduló:
Debreceni Honvéd - Balmazújvárosi KK II 21-28 (12-14)
Vezette: Sándor – Szabó, 50 nézõ
BKK: Kunkli-Angyalos 3, Pinczés 6, Tar 2, Jenei 4, Posta 3, Király 3
Csere: Székely 6, Mihalkó, Véniger 1
Edzõ: Kerekes Péter

16. forduló:
Balmazújvárosi KK II - Polgár VSK 18-19 (7-11)
Vezette: Kordás – Sebõk, 100 nézõ
BKK: Kiss T- Angyalos, Pinczés, Szarvas L 4, Bordás, Székely 3, Király
Csere: Kovács (kapus), Szeifert I 4, Hunyadi 2, Tar 2, Tréki A 3, Mihalkó,
Fülöp R
Edzõ: Kerekes Péter

Ifi mérkõzések:
18. forduló:
Hajdúszoboszló - Balmazújvárosi KK
23-24 (11-13)
BKK: Fülöp L- Buglyó 1, Lajter 3, Eszenyi 2, Balogh B 5, Berecz 7/1,
Zabos 3
Csere: Bagi (kapus) Fülöp R 2, Balogh Cs 1
Edzõ: Nádasdi László
19. forduló:
Balmazújvárosi KK - Sárospatak TC
27-26 (16-15)
BKK: Bagi- Buglyó 4, Lajter 2, Balogh B 2, Berecz 9/3, Zabos 4, Hûse Z
Csere: Fülöp R 3, Nádasdi, Balogh Cs 3/1
Edzõ: Nádasdi László
20. forduló:
Nyírbátor VKK - Balmazújvárosi KK
28-42 (10-17)
Fülöp L- Buglyó 1, Lajter 7/1, Eszenyi 6, Szarvas P 4, Berecz 12/3,
Zabos 1
Csere: Bagi (kapus), Nádasdi 1, Balogh Cs 3/1, Fülöp R, Jónász 2, Veres
4/3
Edzõ: Nádasdi László

Városi úszóverseny
amatõr úszóknak
A verseny rendezõje: a Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület
www.kamillase.extra.hu
Helye: Balmazújváros a strand úszómedencéje
Ideje: 2009. június 7. (vasárnap) 11 óra
Nevezések: a verseny elõtt 8.30 és 10 óra között a helyszínen.
A kategóriákban való jogos részvételt a rendezõk ellenõrzik.
Nevezési díj: Gyerekeknek: 300 Ft
Felnõtteknek: 500 Ft
Résztvevõk lehetnek:
· Akik a versenyhez szükséges felszereléssel rendelkeznek.
· Biztosan úszni tudó, egészséges versenyzõ indulhat a versenyen.
· Akik a nevezés feltételeinek megfelelnek.
· Igazolt versenyzõk nem indulhatnak.
· Helyi lakosok.
· Minden versenyzõ a saját felelõsségére vesz részt a versenyen.
Egyéb tudnivalók:
·A versenyzõk felszerelési és értéktárgyaik megõrzésérõl maguk
gondoskodnak, azok elvesztéséért a szervezõk felelõsséget nem
vállalnak.
Korcsoportok:
I.
korcsoport: 2000-ben vagy késõbb születtek
II.
korcsoport: 1998-1999-ban születtek
III.
korcsoport: 1996-1997-ban születtek
IV.
korcsoport: 1994-1995-ben születtek
V.
korcsoport: 1992-1993-ben születtek
VI.
1990-1991-ben születtek
Felnõtt: 1990 elõtt születtek
Váltóverseny 4 fõs csapatok részvételével (az úszásnemek szabadon
válaszhatóak, korcsoport nincs meghatározva)
Indulási korlátok: Minden versenyzõ maximum 2 számban indulhat
(jelentkezéstõl függõen esetleg több versenyszámban is).
Versenyszámok: pillangó-, mell-, hát- és gyorsúszás; minimum 25 m
Igazolás: diákigazolvány
Díjazás: Korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként az
I-III. helyezett érem és oklevél díjazásban részesül.
Az I. helyezett versenyzõk kupát is kapnak.
Esõnap: 2009. június 21. (vasárnap) 11 óra
További információk:
Földesiné Tóth Erika
70/318-53-63

Lugosi Zoltán
30/575-23-29

Folyamatosan újuló árúkészlettel várja kedves vásárlóit a

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

Nyitva tartás:

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

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

JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2009. június 3-án, 10-én, 17-én, 24-én
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Minden

(Hollandiából és Németországból
behozott “lomok”)

tanuló gépkocsi

oktaméterrel
felszerelve!
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KINCSKERESO

Használtcikk TANFOLYAM INDUL
kereskedés! MINDEN
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10 TERMÉK 10 HÉTIG
TARTÓSAN ALACSONY ÁRON!

KÍNÁLATUNKBÓL:
- Supralux mûgyantás vakolat
- Helyszíni számítógépes színkeverés
- Ingyen házhozszállítás
Balmazújváros területén
- Lábazati díszítõ vakolat
(gyöngyvakolat)
Bevezetõ áron!
- Üvegszövetháló

AKCIÓK!

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

229.-Ft/kg
209.-Ft/db
149.-Ft/cs
499.-Ft/kg
919.-Ft/kg
319.-Ft/cs
129.-Ft/db
55.-Ft/db
146.-Ft/db
33.-Ft/db

Az akció idõtartama
2009. június 10 – augusztus 20-ig!
NÁLUNK MIN
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ÁLLANDÓ

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

VÁ

KER KFT

Fehér kenyér (Iberó) 1 kg
Bambino málnaszörp 2 l
Sága Falni jó! virsli 200 gr
Coop sertés párizsi
Füst. fõtt császárszalonna
Paloma v. õrölt kávé 250 gr
Kõbányai sör dobozos 0,5 l
Mizse ásványvíz 1,5 l
SK tejföl 12 % 375 gr
Coop sertésmájkrém

