ES
EN NY
GY VÁ
IN IAD
K

XXIII. évfolyam, 7. szám 2009. július

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

A Rákóczi Olvasókör július 11-én rendezte
meg tizedik kézi aratóversenyét.
E szép napon az idõ kegyes volt a szervezõkhöz és versenyzõkhöz egyaránt. A kör
tagjainak, lelkes elõkészületi munkáinak
meglett az eredménye. Ismét visszatértek a
barátok, a már jól összeszokott csapatok. Itt
voltak újra Megyaszóról, Hosszúpályiból,
Debrecenbõl, Nyíradonyból, Hajdúszoboszlóról. De képviseltette magát Pocsaj, Esztár,
s természetesen városunk több közössége is.
Új színfolt volt az Érmihályfalváról érkezett
lelkes „küldöttség”, akik bár elõször jöttek el
városunk meghívásának köszönhetõen erre
a jubileumi rendezvényre, már is versenyzõ
csapatot hoztak magukkal. Jellemzõen a hagyományápolás nem ezreket vonz ide, mégis
hiszem, hogy e nagyszerû kezdeményezés
elérte és eléri a célját. Megidézi a közelmúltat, a nehéz paraszti munka, az aratás
fáradságos munkafázisait, s átörökíti, megmutatja a fiatalabb nemzedéknek a falusi élet
szokásait. Az aratás befejezése mindig
örömünnepnek számított, melyet a szokások
és hiedelmek gazdagon átitattak. A búza

érésének szakaszait így határozták
meg: Szent-György nap (április 24.)
táján szárba indul a vetés, májusban
kihányja a fejét, Vid napján (június
15.) abbahagyja a növekedést,
Péter-Pálkor (június 29.) megszakad a töve, ettõl kezdve már csak
érik, és lehet kezdeni az aratást.
Valahol azt olvastam, hogy új holdkor nem kezdtek hozzá az aratáshoz, de Illés napját sem tartották
szerencsésnek, nehogy a villám beléjük
csapjon. Ha éppen péntekre esett volna az
aratás elsõ napja, akkor már csütörtökön
levágtak egy kévére valót, hogy a szerencsétlennek tartott napon ne kelljen a betakarítás legnagyobb munkájához hozzáfogni.
Azt tartották, hogy az aratás befejezésekor
néhány szálat a földön kell hagyni, hogy a
zivatar, vihar a következõ évben ne tegyen

kárt a vetésben.
Eleinte sarlóval
arattak, csak a
XVIII. század végi,
XIX. század eleji
mezõgazdasági
munkák leírásaiból
ismerjük a kaszát.
Ez idõtõl kezdve
egészen háttérbe
szorult a sarló, melyet elsõsorban a
nõk használtak. A
kaszával már inkább a férfiak dolgoztak, míg a marokszedés az asszonyok feladata maradt. A kévék bekötése, összehordása ismét
férfimunkának számított. Bár ilyen
elõírásokkal nem rendelkezik a mi aratóversenyünk, mégis hiszem, hogy komoly
eredménynek számít a hagyományápolás
területén e rendezvény. A program köszöntésekkel kezdõdött: Kunkli József
körelnök, dr. Tiba István
polgármester és Harsányi
András a Hajdú-Bihar Megyei
Földmûvelésügyi Hivatal vezetõje méltatta a verseny szervezõit, segítõit, sok sikert kívánt a 15 induló csapatnak, s
örömteli napot kívánt a vendégeknek. A háziak pálinkával,
pogácsával kedveskedtek,
majd a csikósok, szekerek és a
mai korra jellemzõ négy-

JUBILEUMI ,
ARATOVERSENY

kerekûek „társaságában” vonult ki mindenki
az arató táblára. A helyszín kiválasztása
nagyon jól sikerült, hisz közel volt a
„faluhoz”, a kövesúthoz, így ki kerékpárral, ki autóval, ki lóháton, de hamar
megközelíthette a versenyt. Sokan kijöttek
nézelõdni, szurkolni a csapatoknak,
gyönyörködtek a csikósok bemutatójában.
Szép látvány volt az aranyló búzamezõ, a

szorgosan dolgozó emberek sokasága. A
zsûrizést dr. Kiss László agrármérnök, Tóth
László és Szabó Ferenc vállalkozó, Harsányi
András és dr. Tiba István végezte. Ígéretéhez
híven a polgármester úr a képviselõ testület
tagjaiból újra „belelkesített” egy csapatot,
így nemcsak nézelõdni, de versenyezni is
tudtak a honatyák. A hagyományokat
tevõlegesen is ápolni kell, így talán
természetes is, hogy e versenyben a régebbi,
a közösségi életben és a paraszti munkában
jártasabbak lettek a gyõztesek. Nincs olyan
döntés, amellyel mindenki egyetért, de a
zsûrinek pontoznia, értékelnie kellett a
teljesítményt: jól vágta-e a rendet a kaszás,
szépen gyûjtötte, s rendre rakta-e a kévéket a
csapat, azaz ki mutatta be a legjobban a kézi
aratás fortélyát.
A sok dicséret, tanács, és a mindenkinek járó
apró emlékek átadása után kihirdettetett az
eredmény:
I. helyet ért el a Tarlók Ördöge névre
hallgató Rákóczi kör csapata. Tagjai: Nucz
Lajos, Nagy József, Kapusi Gábor.
II. helyezett lett a MAG csapata. Tagjai:
Eszenyi Sándor, Rózsa Imre, Fehérné Ildikó.
III. helyet ért el a '48-as Olvasó népkör
„Ütõsök” csapata: Gyõri Péter, Király
István, Gyõri István versenyzésével.
Gratulálok minden résztvevõnek, versenyzõnek és szereplõnek, hogy a Rákóczi kör
hívására hozzásegítették városunkat egy
igazán szép nap lebonyolításához. Úgy gondolom, hogy a X. kézi aratóverseny mindenki számára tartogatott értelmes kikapcsolódást. Sok fellépõcsoport, játékmester,
sütõ-fõzõ körtag gondoskodott a vendégekrõl. A magam részérõl még megtûzdelném ezt a szép napot aratókoszorúk készítésével is, melyet az aratóbálon, az utak
mellé kihelyezett keresztekre helyeznék ki,
jelezve, hogy ebben a kisvárosban õrzik és
védik õseink hagyományait.
Takács Erika
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Személyazonosító igazolvány és útlevél új formában
Ez év június végétõl a gyermekek is kaphatnak személyazonosító
igazolványt és az útlevélre ujjlenyomat kerül.
Személyazonosító igazolvány ügyintézésével kapcsolatos
változások:
A 14. életévét még be nem töltött polgár részére személyazonosító
igazolvány váltható, (de nem kötelezõ) az elsõ ellátás 14 életév alatt
illetékmentes.Újszülött személyazonosító igazolvány kiállítását a
születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetõnél lehet
kezdeményezni, az anyakönyvezés során. Kiskorúnak 18 éves
korig a törvényes képviselõvel kell megjelennie. A törvényes
képviselõnek személyazonosságát igazolnia kell, érvényes
okmányokkal. Amennyiben a polgár betöltötte a 14. életévét az
ellátás illetékköteles. 14 év alatti kérelmezõ esetén az okmányon a
kérelmezõ aláírása nem szerepel, ezért a 14. életév betöltésekor az
okmány cseréjét kell kérni aláírás miatt, a csere ebben az esetben
illetékmenetes. Adatváltozást 8 napon belül (házasság, válás
esetén) be kell jelenteni az okmány cseréjét kell kezdeményezni.
Az ügyintézés során az alábbiakat kell bemutatni:
Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyazonosító
igazolvány (amennyiben van), kiskorúak esetében a törvényes
képviselõ érvényes okmányai
Fizetendõ illetékek:
Állandó személyazonosító igazolvány esetében az illeték 1500 Ft.
kivéve 14. év alatt ebben az esetben illetékmentes. Amennyiben az
állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki,
az illeték 3000 Ft.
Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének
idõtartama a kiadás napjától számított
• 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be
• 7 év, ha jogosult 20. életévét még nem töltötte be
• 10 év, ha a jogosult a 20. életévét betöltötte
• határidõ nélküli, ha jogosult a 70. életévét betöltötte
A személyazonosító igazolvány kb. 2 hétre jön meg a gyártásba
adástól számítva.

Útlevél ügyintézéssel kapcsolatos változások:
2009. június 28. –tól ujjlenyomatot is tartalmazó útlevelek kiállítására
kerül sor. Az ujjlenyomat felvétel az okmányirodában történik ügyintézés
során.
Nem tartalmaz ujjlenyomatot az útlevél az alábbi esetekben:
• 12. éven aluli személy esetén
• aki ujjlenyomat adására átmeneti jelleggel fizikailag képtelen
• egészségi állapota miatt nem képes a személyes megjelenésre (mely
orvos által kiadott igazolással kell igazolnia)
Ebben az esetben az okmány érvényességi ideje 1 év, kivéve a 18 életévét
be nem töltött személy esetén.
Az útlevél érvényességi ideje:
• 6 év alatt 3 év
• 6-18 év között 5 év
• 18-70 között 5év vagy 10 év
• 70 év felett 10 év
• 18 év felett 1 év, ha ujjlenyomatot nem tartalmaz
Az útlevél illetékének mértéke:
5 évre 7500 Ft., 10 évre 14.000 Ft., 18 év alatt és 70 év felett 2500 Ft,
1 évre 2500 Ft.
Az útlevél kb. 2-3 hét alatt készül el.
Van lehetõség ettõl rövidebb idejû gyártásra is, de ez esetben dupla
illetéket kell fizetni és az okmány 6-7 munkanapon belül megérkezik.
A korábban már kiadott okmányokat az ujjlenyomat miatt nem kell
cserélni, azok a lejáratukig érvényesek maradnak.
A gyermekeknek kiállított személyazonosító igazolvány EGT tagállamba
történõ utazásra ugyan úgy jogosít mint a 14. életévüket betöltöttek
személyazonosító igazolványa, de gyermekek esetén kérjük az utazás
megkezdése elõtt érdeklõdjenek az illetékes külképviseleteken!
A személyazonosító igazolványt és az útlevelet is a Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában (földszint 2. iroda) lehet igényelni. Továbbra is
lehetõséget biztosítunk a telefonon történõ idõpont egyeztetésre!
További információkért az 52/580-105 telefonszámon lehet érdeklõdni!
Csiha Gábor osztályvezetõ

Önkormányzati hírek...
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
az APEH Észak- alföldi Regionális Igazgatósága balmazújvárosi kirendeltségén
2009. augusztus 3.– tól az ügyfélszolgálat szünetel.
A zárást követõen Balmazújvároson az
elsõ ügyfélszolgálati nap augusztus 31én lesz.
Egyidejûleg tájékoztatjuk Önöket, hogy
ez idõ alatt Debrecenben a Faraktár u
29/c, illetve Hajdúböszörményben a
Karap u 5/a szám alatti APEH ügyfélszolgálatok változatlan ügyfélfogadási
rendben mûködnek.
Kérjük szíves megértésüket!
• Autóbuszöblök kialakítására és felújítására biztosít saját forrást a testület
közel 5 millió forint összegig, pályázati
forrásból pedig várhatóan 37 millió Ft
támogatást tud erre a beruházásra felhasználni. Az átadás várhatóan szeptember hónapban történik.
• Komplex akadálymentesítésre kerül
sor a Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Ne-

velési Tanácsadó Dózsa György utcai
épületében.
• A strandfürdõ területén földfeltöltésre,
térburkolatok lerakására, virágosításra
3.320.000 Ft-ot biztosított a képviselõtestület.
• A strandfürdõ területén lévõ és a Soós
Imre utcai hévízkutaknál lévõ hulladékgáz hasznosítására kötött elõszerzõdést
a város a Hidrogáz Energiatermelõ Kftvel.
• A szennyvízhálózat üzemeltetését a
koncessziós eljárás végéig a HajdúBihar Megyei Önkormányzatok Vízmû
Zrt. végzi.
• 50 db kerékpártárolót készített a HEXA
– METÁL Kft., melyhez 1.100.000 Ft
forrást biztosított a képviselõ -testület.
• A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ 944.022 Ft pályázati támogatást nyert a tankonyha felújításához. Saját erõként 1.200.000 Ft-tal
járulnak hozzá a jobb körülmények
megteremtéséhez, az épület felújításához.

Házi
Segítségnyújtás
Szociális Szolgálat
4060 Balmazújváros, Nádudvari utca 52.
Szolgáltatásaink a házi segítségnyújtás keretein belül
(Balmazújváros, Hortobágy, Egyek, Hajdúszoboszló,
Tiszacsege közigazgatási területein):
• Alapvetõ ápolási, gondozási feladatok ellátása a háziorvos elõírása szerint
• Személyi környezet tisztántartása
• Gyógyszeríratás,- kiváltás, gyógyszerszedés felügyelete
• Orvoshoz való elkísérés
• Bevásárlás
• Hivatalos ügyek intézése
• Tanácsadás, információnyújtás
• Szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe
történõ beköltöztetés segítése.
Az ellátás alacsony jövedelmûeknek (42.750 Ft/fõ
alatt) ingyenes!
Jelentkezni lehet személyesen:
Balmazújváros, Nádudvari u. 52. sz.
Telefon: 70/ 96-70-789, 70/95-36-474

Balmazújváros
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Szociális alapellátások
fejlesztése Balmazújvároson ÉAOP-4.1.3/A
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Életház Balmazújvároson
A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás pályázatot nyert szociális alapellátások fejlesztésére az Észak Alföldi Operatív Program 4.1.3/A kódszámú kiírása
keretében. A kialakításra kerülõ „Életház”, a Veres Péter u. 8 szám (régi Zeneiskola)
alatt kap helyet, így a már meglévõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az új Szociális Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásai a kistérségben élõ
lakosság (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege) számára közös épületben
lesznek elérhetõek. A pályázat megvalósításához rendelkezésre álló összeg 52,5
millió Ft, melybõl 2,6 millió forintot a Balmazújváros Város Önkormányzata
biztosít, - mint saját forrás- az elnyert támogatás összege 49. 855. 097 Ft.
Az intézmény által biztosított szolgáltatások célja a településeken élõ idõs, vagy
fogyatékkal élõ személyek önálló életvitelének megkönnyítése, az esélyegyenlõség
megvalósítása, valamint az idõsek klubjában az ellátottak számának növelése.
Továbbra is elérhetõek maradnak a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat eddig
mûködõ szolgáltatásai (tanácsadás, segítségnyújtás, családgondozás, adománygyûjtés és adományosztás), valamint a Szociális Humán Szolgáltató Központ igényelhetõ szolgáltatásai (gondozás, étkeztetés, ruházat biztosítása, egészségügyi
ellátás, foglalkoztatás biztosítása, érték és vagyonmegõrzés). A beruházás megvalósítása a folyamatban lévõ közbeszerzési eljárás lezárása után fog megkezdõdni, a
tervezett befejezési határidõ az idõjárás függvényében 2010. tavaszára tehetõ. A
korszerûsítés során a következõ építési és felújítási munkálatok kerülnek kivitelezésre: a padlóburkolat és homlokzat hõszigetelést kap, az egész épület új lapos
tetõszigeteléssel lesz ellátva, új csúszásmentes padlóburkolat készül, a homlokzat
citrus színt kap, míg a lábazat burkolótéglával lesz burkolva. Pályázati finanszírozás
keretében valósulnak meg a különbözõ épületgépészeti munkák (víz-, lefolyó-,
fûtés-, villanyszerelés) és az építési folyamatok is. Az új telephelyen egy modern
felszereltségû tálalókonyha kerül kialakításra, a hallássérült személyek számára
hurokerõsítõ rendszer kiépítése történik az irodákban és az ebédlõben. A nagyobb
alapterületû intézmény lehetõséget nyújt a különbözõ foglalkoztatások megszervezésére az egyéni gondozási tervek alapján. Az átalakítások során elõnyben
részesítik a környezeti szempontból elõnyösebb anyagi – és energiatakarékos
technológiákat, anyagokat, eszközöket, melyek használatával csökken az épület és
intézmények energiafelhasználása, ami környezetvédelmi szempontok mellett
pénzügyi megtakarítást jelent. A projekt során megtörténik az épület akadálymentesítése, mely a fogyatékos és nem fogyatékos emberek közötti esélyegyenlõséget javítja. Az esélyegyenlõség megvalósulásával csökkenek a lakosok
közötti elõítéletek és társadalmi különbségek.
A pályázat keretén belül sor kerül az épület berendezéseinek, valamint olyan
eszközök beszerzésére, melyek komfortosabbá teszik az épületet a szolgáltatásokat
igénybe vevõk és az ott dolgozók számára. A beruházás megvalósulásával Balmazújvároson egy az Európai Uniós követelményeknek megfelelõ, a kistérségben élõ
lakosok szociális igényeit kielégítõ központ válik elérhetõvé.
Kányási-Major Mariann

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítünk minden 45-65 év közötti balmazújvárosi hölgyet, hogy számukra 2009. augusztusában,
Debrecenben mammográfiás emlõszûrõ vizsgálat szervezõdik.
A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szûrés
helyének és pontos idejének megjelölésével. Kérjük éljen a felkínált lehetõséggel
és menjen el a szûrõvizsgálatra!
Amennyiben kérdése van, kérjük érdeklõdjön háziorvosánál, vagy az 52/536-865ös telefonszámon a Kenézy Emlõcentrumnál.
Figyelem! Az Emlõcentrum új helyre költözött!!
Debrecen, Jerikó u. 17-19. (a Tüdõszûrõ Állomás mellett)
Az Emlõcentrumot a debreceni vasútállomástól a 31-es busszal lehet megközelíteni!
ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Morzsák
a Közbiztonsági
Egyeztetõ Fórum,
a KÖBEF ülésérõl
Az összejövetelen az Önkormányzat, a Rendõrség és
a Polgárõrség képviselõi voltak jelen.
• A kapitányságvezetõ tájékoztatta a fórum tagjait
városunk bûnügyi helyzetérõl. A lopások száma 108ról 76-ra csökkent, a betörések száma megegyezik a
tavaly ilyen kori adatokkal. A „nyaralókártya” továbbra is ingyenes, melyet a Rendõrkapitányságnál
lehet igé-nyelni. - mondta Kántor Péter r. alezredes.
• 50 db új kerékpártárolót rendelt meg a városvezetése, melyek kihelyezésre kerültek a forgalmasabb területeken.
• Javaslatként hangzott el, hogy esetleg õrzött kerékpártárolót üzemeltessen valaki vállalkozásként, ezzel
is csökkentve a kerékpárlopások számát.
• A „kamerával megfigyelt terület” táblákat a város
bevezetõ útjaihoz és a kamerával õrzött területekre
kihelyezzük. Az Önkormányzat pályázott a térfigyelõ
rendszer további bõvítésére – hangzott el dr. Veres
Margit jegyzõ hozzászólásában – reméljük így
fokozottan tudjuk a város közterületeit óvni.
• A jobb kommunikáció reményében tett ígéretet
Koroknai Imre alpolgármester, amikor megfogalmazta, hogy a lakosság észrevételeit, kéréseit, melyek a rendõrök munkájának jobbítását célozzákösszegyûjtik a képviselõk, és eljuttatják a kapitányságra. Olvasmá-nyosabbnak vélné, ha a városban
már megtörtént
bûncselekményekrõl, rendbontásokról -tanulságok levonása mellett- olvashatna
a lakosság. Ez maradandóbb volna, mint a száraz
jogszabályok és adatok ismertetése.
• A fõbb utak mellett szabálysértõen tárolt jármûvek,
nagyobb teherautók vezetõivel, tulajdonosaival
szemben a közútkezelõk tudnak csak figyelmeztetéssel /büntetéssel élni, hisz a nem
önkormányzati utak ügyében intézkedési jogköre
nincs a hivatal dolgozóinak. - mondta Kulcsár Zsolt.
• A szabadvizeket, a fürdõ és egyéb külterületeket figyelemmel kíséri a Polgárõrség is. Az idõsebb
lakosok tájékoztatását (pénzgyûjtés, pénzváltás,
lopás stb.) beszélgetések, szórólapok kihelyezésének
formájában próbálják segíteni. Még mindig sok a
hiszékeny, idõskorú ember, aki jóindulattal enged be
idegeneket saját lakásába. Õket többször is
figyelmeztetni kell, zárják portájukat, ne váltsanak
fel pénzt stb. – mondta Salánki Ágnes.
•A Rendõrség által használt hirdetõket Kántor Péter
felajánlotta az Önkormányzat és a Polgárõrség
számára is, ezzel is segítve a jobb információáramlást. A térfigyelõ monitorok 24órás
követését, a figyelõközpontot javasolja áthelyezni a
kapitányságra.
Sok más hasznos információ hangzott el, egymás
munkájának segítése és megértése jegyében.
A fórum szervezetei, tagjai várják a lakosság ötleteit,
észrevételeit.
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Szakmai nyílt nap
a Szenvedélybetegek Balmazújvárosi
Nappali Intézményében

62 országgyûlési képviselõ, 114 civil szervezet és több mint 10
ezer lakossági támogató sorakozott fel a Magyar
Természetvédõk Szövetségének (MTVSZ) Klímatörvény
kezdeményezése mögé. Erre hívták fel a figyelmet a
természetvédõk a Parlament elõtt tartott rendezvényükön, ahol
az Országgyûlés elnöke és a parlamenti pártok képviselõi is
támogatásukról biztosították a kezdeményezést.
Az MTVSZ tagszervezeteivel 2008. õszén 11 vidéki városban
és Budapesten szervezett médiakampányt és akciónapokat,
hogy bemutassa a lakosságnak, mennyire fontos az
éghajlatvédelem. 2009. tavaszán az országos kampánykörutat
megismételték, amelynek keretében sikerült a 10 ezer lakossági
támogatói aláírást összegyûjteni.
A Természetvédõk Szövetsége javaslata szerint a klímatörvény
kimondaná, hogy Magyarországnak ütemezetten csökkentenie
kell a fosszilis energia felhasználását. Ennek elérésére hatékony
szabályozórendszert kell bevezetni, amely leghatásosabban - a
természetvédõk szerint, - egy energiakvóta kereskedelmi
rendszer lehet. Emellett szükség van egy mainál hatásosabb
támogatási alap létrehozására, amelybõl a lakosság és a
közösségi intézmények finanszírozni tudják az
energiahatékonysági és megújuló energia beruházásaikat. Ez
jelentõsen hozzájárulna a gazdaság élénkítéséhez is. A
klímatörvény nemcsak környezeti célokat szolgálna, de
csökkentené az energiafüggõségünket, elõsegítené a szociális
igazságosságot és a gazdaság fejlõdését is.

A kampánynak helyi vonatkozásai is vannak. Az elmúlt
hetekben Hajdú-Bihar megyében is lázasan dolgozott a Zöld
Kör a Bakcsó Egyesülettel karöltve az országgyûlési
képviselõk és a megyei civil szervezetek megkeresésén és
meggyõzésükön, hogy álljanak az ügy mellé. Büszkén
kijelenthetjük, hogy megyénkben a megkeresett képviselõk
igen nagy arányban támogatták a kezdeményezést. A támogató
képviselõk és civil szervezetek száma napról napra nõ.
Egyértelmû a kezdeményezés társadalmi támogatottsága, és
örülünk, hogy fogadókészséget látunk a parlamenti pártok
részérõl. Ez egy olyan ügy, ami pártszimpátiákon felül
egyesítheti a társadalmat. - mondta Beregszászi Zoltán, a Zöld
Kör programvezetõje.

Június 26-át 1987. óta tartjuk nyílván kábítószer-ellenes világnapként.
’87-ben ezen a napon dekralálták az ENSZ illegális kábítószerrel való
visszaélés elleni konferenciáján, hogy a kábítószer-probléma
visszaszorítása érdekében a nemzetek összefogására és a kereslet-,
kínálatcsökkentés egyensúlyának megteremtésére van szükség. A június
26-i kampányaival az ENSZ Kábítószer-ellenõrzési és Bûnmegelõzési
Hivatalának célja, hogy növelje a társadalom tudatosságát a kábítószerproblémával szemben.
Ezen a napon világszerte, így Magyarországon is, zajlanak a témához
kapcsolódó programok, rendezvények. Ezekhez csatlakozva rendezte
meg a Szenvedélybetegek Balmazújvárosi Nappali Intézménye I.
szakmai nyílt napját 2009. június 26-án.
A programon elsõsorban meghívott szakmabeliek vettek részt, de nyitott
volt az egész lakosság, minden érdeklõdõ felé. Elsõként az intézmény
fenntartója, a Tevékeny Szeretet Közössége (TESZ) elnöke, Mile Ferenc
mutatta be a szervezetet, annak eddigi tevékenységét, jelenlegi munkáját,
intézményeit és jövõbeni terveit. Ezt követõen a házigazda intézmény és
a TESZ házi segítségnyújtás szolgáltatása számolt be 2009. január óta
végzett munkájáról, eredményeirõl és elképzeléseirõl a jövõt illetõen. A
szakmai nyílt nap vendégei megtekinthettek egy kis filmet is, mely
összefoglalta a TESZ 2007. óta Balmazújvároson végzett tevékenységét.
Jónás Imre, a Debreceni Egyetem oktatója, a Hajdúböszörményi
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum elnöke a szervezeti élet pozícióiról és
spirituális vetületeirõl tartott nagysikerû elõadást a résztvevõknek, majd
Dr. Kamuti Katalin gyermekpszichiáter szakorvos foglalta össze a
gyermekkori pszichés problémák és a késõbbi illegális szerhasználat
összefüggéseit. A délután folyamán bemutatkozott az intézményben
mûködõ Anonim Alkoholisták önsegítõ csoportja. Végül a
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság részérõl Nemes Béla számolt be a
rendõrség tapasztalatairól a városban történõ illegális szerfogyasztást
illetõen. A nap folyamán az érdeklõdõk megtekinthették az intézményt,
így többek között az ellátottak munkáiból rendezett rögtönzött kiállítást
is, ezenkívül az elõadások közti szünetekben szakmaközi eszmecserékre
került sor. A visszajelzések alapján nagy sikerû programot a
Szenvedélybetegek Balmazújvárosi Nappali Intézménye jövõre is
szeretné megrendezni, remélhetõleg még több érdeklõdõt vonzva a
nemcsak szakemberek számára hasznos elõadásokkal, kerekasztalbeszélgetésekkel.
Galambosné Szeifert Orsolya
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Elkezdődött a vakáció!
Az iskolai megpróbáltatások után többnyire
a jól megérdemelt pihenésé a fõszerep. A
nagyobb szabadság, a kalandok keresése
azonban veszélyeket is rejthet magában. A
napsütés, a jó idõ a szabadba vonzza a gyerekeket. Ilyenkor a szülõi felelõsség is nagyobb, hisz felmerül a kérdés „mit kezdjünk” gyerekeinkkel. A sok szabadidõ alatt,
a csellengõ fiatalokat több veszély fenyegeti. Az elkóborolt gyermek bûncselekmény áldozatává válhat. A nála lévõ
vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják. A csellengõ fiatalok hamarabb nyúlnak
önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek
el dohányozni, italozni és napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el õket.
Gyakran a fiatal bûnözõ csoportok áldozataivá válnak a magányos, csavargó gyermekek, akiket meglopnak, kirabolnak. Sok
esetben követnek el a kiskorúak rongálást,
garázdaságot és más bûncselekményeket is.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a nyár veszélyeire, néhány jó tanács kíséretében,
hogy a szeptemberi iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekrõl beszámolnia régi, vagy új osztálytársainak.
• A nyári melegben, a nappali órákban lehe-

tõleg senki ne sportoljon, a ruházata pedig
legyen szellõs. Fokozottan ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, lehetõség szerint
friss ivóvíz formájában.
• Fontos, hogy mindenki tartsa a szülõkkel
megbeszélt idõponthoz magát. A kalandvággyal kezdõdõ csavargásoknak gyakran
bûncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik az eltûnés miatt körözött fiatalok
száma.
• Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltûnõ
viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pl.: mobiltelefon, több készpénz vagy ékszer.
• Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk magunkkal. Ha van bankkártya, annak PIN kódját a kártyától elkülönítve tároljuk.
• Ha valamilyen esti programban szeretnénk
részt venni, oda lehetõleg csoportosan, vagy
idõsebb személy kíséretében menjünk.
• Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott
helyeket.
• Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel.
Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedJünk idegent a lakásba.
• Szórakozóhelyeken lehetõleg palackozott,
alkoholmentes italt célszerû fogyasztani. Ne

adjunk esélyt arra, hogy akaratunkon kívül
bármi olyan szert keverjenek hozzá, amivel a
cselekvõképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák.
• A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni”
életfelfogás könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok kábítószer akár
egyszeri kipróbálása is függõséget okozhat.
• A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használjuk a tömegközlekedést, vagy taxit.
.• A hõségben a figyelem olykor lanyhulhat,
ezért amikor közlekedünk, legyünk mindig fokozott figyelemmel a szabályok betartására.
• Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral ne
menjünk vízbe.
• Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, akkor hová fordulhatunk azonnali segítségért.
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok:
TÛZOLTÓK
105
RENDÕRSÉG
107
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ 112
(Mobiltelefonról a megyeszékhelyi rendõrkapitányság ügyelete jelentkezik)
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság

Új lehetõség a gyógyuláshoz
A betegségek valódi, mérhetõ okai
A klasszikus orvoslás az esetek döntõ többségében nem okozati
gyógyítás, ami azt jelenti, hogy nem a betegség okának felderítésére
helyezi a hangsúlyt, hanem a következményeire. Minden betegség
igazi, kézzel fogható okai a szervezetünkben jelen lévõ mérgek és fertõzések, amelyek rosszul mûködõ immunrendszerhez, a test szöveteinek tartós károsodásához és krónikus betegségekhez vezetnek.
A bennünk lévõ mérgek (élettelen vagy élõ):
Negatív érzelmek; Nehézfémek; Radioaktív anyagok; vegyi anyagok;
Antibiotikumok; Penészgomba; Oltóanyagok; Élõ kórokozók;
Paraziták; Borélia stb.
Az anyagcsere szindróma
Az egész civilizált világban egy új betegség terjed, melyet a rosszul
mûködõ anyagcsere idéz elõ. Olyan ismert betegségek egyidejû
feltûnésérõl van szó, mint amilyen a cukorbetegség, a zsíranyagcserezavar, magas vérnyomás, kövérség.
Az immunrendszer állapotáért több mint 70%-ban a bélrendszerünk
felelõs. A belekben nemcsak tápanyagok-úgymint fehérje, zsír, cukorszívódnak fel,- hanem a vitaminok és ásványi anyagok is. A bélflóra
ezen kívül elõ tudja állítani a K-vitamint is, amely elengedhetetlen a
véralvadás szempontjából.
Ha az emésztõrendszer szerveit (máj, hasnyálmirigy, epe) mérgek
terhelik és ásványi anyag, illetve vitaminhiányok vannak, -melyek a
sejtek egészséges mûködéséhez kellenek-abban az esetben a
tápanyagok lebontási folyamatai zavart szenvednek. A lebontatlanul
maradt zsír a belek és az erek falára tapadva elõbb magas
koleszterinszinthez, késõbb érelmeszesedéshez vezet. Így alakulhatnak ki a szív és érrendszeri betegségek. A lebontatlanul maradt
fehérje a vesét terheli, az ízületekben rakódik le és mozgásszervi
problémákat, illetve köszvényt idézhet elõ. A hasnyálmirigy
leterheltsége enzimmûködési zavarhoz vezet. Amennyiben ez a
szervünk nem tud elég inzulint termelni, a cukor nem épül be a
sejtekbe, így felhalmozódik a vérben és cukorbetegség alakul ki.
Szintén a hasnyálmirigy leterheltségének következménye, amikor a

növényi fehérjék lebontása során glutein (búzaliszt) marad a szervezetünkben, ilyenkor beszélhetünk lisztérzékenységrõl.
A glutein elõször a vékonybél bélboholy szövetrendszerét károsítja,
ezáltal akadályozza a tápanyagok felszívódását. Innen a vastagbélbe
kerül, ahonnan a nyirokérhálózaton keresztül visszajut a keringésbe,
onnan a szövetekbe, ahol elsõsorban az idegrendszer szöveteit károsítja (emiatt alakulhat ki gyerekeknél az egyre gyakrabban elõforduló
hiperaktivitás illetve a tanulási nehézség). A rossz emésztés során ott
maradt élelmiszer-maradványok a vastagbélben maradva táptalajt
biztosítanak a baktériumok, gombák, vírusok szaporodásának. Ezek
toxinokat termelnek, melyek a keringésen keresztül visszajutva a
szervezetünkbe, megmérgezhetik annak bármely szövetét. Így más
betegségekkel együtt a daganatos betegségek kiváltója lehet. Ezért
nagyon fontos, hogy tisztítsuk bélrendszerünket, tehermentesítsük
(méregtelenítsük) szerveinket, pótoljuk az ásványi anyag és vitaminhiányunkat és hogy sok folyadékot fogyasszunk!
Dr. Josef Jonás 33 éve praktizáló és 18 év természetgyógyász gyakorlattal rendelkezõ cseh pszichiáter professzor egy olyan méregtelenítési módszert hozott létre, amelyben a nyugati orvoslást ötvözte a
hagyományos keleti gyógyászattal. Módszerének lényege, hogy
feltérképezi szerveinknek a méreganyag-terheltségét, krónikus betegségeinek rejtett fertõzési gócait, valódi okát, és megkeresi a megfelelõ méregtelenítési útvonalat. Ezt a gyógymódot homeopátiás
gyógynövényalapú készítményekkel végzi, amelynek nagy elõnye,
hogy nem avatkozik be az emberi szervezet természetes mûködésébe.
Debrecenben mûködõ központunkban végzett balmazújvárosi terapeutáink segítségükre lehetnek egészségük helyreállításában.
További információt a www.joalis.hu; www.egycseppegeszseg.hu
címen vagy a 06-70/328-0310-es telefonszámon kaphatnak.
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt az augusztus 16-án 10
órától a BAKI-házban tartandó egészségnapunkra!
A cikk Dr. Josef Jonás írásai alapján készült.
Posta Éva természetgyógyász,
Joalis tanácsadó, oktató, reflexológus
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Morzsák városunk történetébol Zsidók Balmazújvárosban
Az újvárosi nép a letelepedni szándékozókat mindenkor befogadta. A
18. században érkezõ németek, majd a zsidók betartották az együttélés normáit. Alkalmazkodtak, ezért nem érezték magukat kirekesztettnek.
Városunknak közel 200 évig voltak zsidó vallású lakói. Az elsõ zsidó
kereskedõ II. József uralkodása idején (1780-1790) telepedett le.
A 19. században folyamatosan szivárogtak be Galiciából, Kárpátaljáról. A zsidó hitközséget 1845-ben alapították. 1850-ben felépítették imaházukat a mai Kossuth téren. 1853-ban már iskolájuk is
volt. Ezt az iskolát zugiskolának tekintette a hatóság. Csak 1878-ban
lett nyilvános. Ettõl kezdve izraelita elemi népiskola néven mûködött
a Bocskai utca 14. számú épületben. Az egytanerõs iskolában 1890tõl 1926-ig Szigeti Rezsõ, az 1929-ben kiadott Zsidólexikon szerkesztõbizottságának tagja tanított. Az iskola utolsó tanítója Kasszirer
Ignác volt.
A zsidó hitközség 1893-ban választott rabbit. A tudós rabbiként
tisztelt Fried Náthán Kisvárdáról érkezett. 1894-ben létesítette a
jesivát, ahol a zsidó tudományok és a zsidó erkölcsök ápolására
tanította a hallgatókat. A kisebb gyerekek a Talmud Tórában /Talmud
iskola/ tanultak Fried Náthántól. Ebben az idõben Balmazújvárosban
is volt alsófokú rabbiképzés. A tudós rabbi 1917-ben meghalt. A
hitközség fiát, Fried Menyhértet választotta meg fõrabbinak.
Köztiszteletnek örvendõ szerény, egyszerû ember volt, akirõl azt
tartotta az újvárosi nép, hogy a légynek sem árt. Tagja volt a
képviselõ-testületnek és a községi iskolaszéknek. A Shevra Kadisha,
azaz a Szent Egylet örökös tagjának is megválasztották. A Szent
Egylet volt a zsidóság egyik legõsibb intézménye. Újvárosban 1866ban létesült. Fõ feladata a halottak eltakarítása a hagyományos
szokások szerint. Ennek megfelelõen a temetõjük Shevra Kadisha
tulajdona, és a temetésekre vonatkozó eljárások a Szent Egylet
hatáskörébe tartoztak. A kegyeleti teendõk mellett támogatták a
betegeket és a szegényebb hittestvéreiket. Tisztségviselõi a gazdag
zsidók közül kerültek ki.
Fried Menyhért 1942-ben meghalt. Halála után fia, Ezer lett a
fõrabbi.
A hitközség anyakönyvi kerületéhez tartoztak az 1920-as évek
végéig az Egyeken és Tiszacsegén élõ zsidók.
1897-ben kezdte meg mûködését a községben az Izraelita
Jótékonysági Nõegylet. Elnöke Gelbman Ignác épületfa-, szén- és
tûzifa-kereskedõ felesége volt.
A hitközség lélekszáma egyre gyarapodott. 1929-ben 318 volt az
izraelita vallásúak száma, a nyilvántartott családoké pedig 86.
A zsidólexikon közli a családfõ foglakozás szerinti megoszlását.
Eszerint: gazdálkodó 2, munkás 1, tanító 1, magántisztviselõ 1,
kereskedõ 12, iparos 12, ügyvéd 1, orvos 3, magánzó 20, egyéb 33.
A hitközségnek 40 tagja harcolt az I. világháborúban és közülük
9-en haltak hõsi halált. A balmazújvárosi képviselõ-testület tagjainak
fele a legtöbb adót fizetõ érdekképviselõk, vagy közkeletû néven
virilisták közül került ki. Tehát a legvagyonosabb emberek számára
automatikusan minden jelölés, választás kizárásával, csupán vagyoni helyzetük alapján nyitva állt az út az önkormányzati testületbe. Az
1930-as években virilis alapon a képviselõ-testület zsidó vallású
tagjai voltak: Friedmann József mozi tulajdonos, Fürst Dávid
férfiszabó, Gelbman Ignác kereskedõ, Gréger Jenõ kereskedõ, Kohn
Mór szállítási cégtulajdonos és zsákkölcsönzõ, Markovits József
terménykereskedõ, Steinberger Emil terménykereskedõ és a felsõtiszai mûmalom társtulajdonosa. Szintén a 30-as években volt tagja
Hajdú vármegye törvényhatósági bizottságának Gelbman Ignác és
Steinberger Emil. Rendkívül népszerû ember volt a községben három
zsidó orvos. Dr. Forrai Péter 1899-tõl 1934-ig gyógyította a
betegeket. 1920-banközségi ügyvezetõ orvos lett. Tagja volt a
képviselõ-testületnek. 1925-ben tiszteletbeli vármegyei fõorvos
címet kapott. Tisztelet és megbecsülés övezte dr. Fáber Józsefet és
feleségét. Mindig együtt mentek betegeikhez, gyógyítani a
legszegényebb újvárosi embereket. Mindketten a Holokauszt

áldozatai lettek. A két világháború közötti politikai antiszemitizmus
sem 1938 elõtt, sem után az elsõ zsidótörvény kihirdetésétõl számítva még nem öltött határozott intézményes formát községünkben.
Talán ezzel magyarázható, hogy elnézték több zsidó fiatal Veres
Péterrel való kapcsolattartását. Az író Az ország útján c. könyvében
említi, hogy Krausz Andor egy kis szatócsnak a fia, Steinberger
Dezsõ (más néven Solti Dezsõ világhírû futball menedzser) és
Herman nevû testvére a Steinberger terménykereskedõ fiai, továbbá
Steinberger Izsák tollkereskedõk megtették, hogy szombaton
délelõtt, amikor az egész hitközség a zsinagógába ment õk besétáltak
hozzá a Kadarcs utcába és ott afféle kis szellemi beszélgetést
rendeztek irodalomról, politikáról, vagy késõbb már a folyó
történelemrõl, a háborúról és a hitlerizmusról.
A balmazújvárosi emberek soha nem voltak antiszemiták. A békés
egymás mellett élés és a másság tisztelete volt rájuk jellemzõ. Csupán
néhány középosztálybeli hitte és hirdette, hogy az 1919-es
eseményekért és Trianonért a zsidók felelõsek. Õk uszítottak a zsidók
ellen. A nyilasokkal együtt próbálták elhitetni koholmá-nyaikat,
hogy a zsidók veszedelmes emberek, mohó és csaló va-gyonszerzõk,
erkölcsileg és politikailag destruktív elemek a magyar
társadalomban. Szerencsére a gondolkodásra sosem voltak restek az
újvárosiak, ezért nem tudták õket félrevezetni.
1942-benfelállították a munkaszolgálatos századokat. Községünkbõl is behívták a katonaköteles zsidó férfiakat. Legtöbbjüket a frontra
vitték, ahol lövészárkokat kellett ásniuk. Akik túlélték az embertelen
körülményeket, megmenekültek a fagyhaláltól, megcsonkított
végtagokkal tértek haza.
1944-ben a németek megszállták az országot. Ettõl kezdve a zsidók a
halál árnyékában éltek. A zsidókérdés Hitlerék által meghirdetett és
kidolgozott végsõ megoldása a megsemmisítés volt. Március 29-én
megjelent a sárga csillag viselésérõl szóló rendelet. Ezt követte a
Belügyminisztérium rendelete a zsidók gyûjtõtáborba szállításáról és
deportálásáról. Áprilisban összeírták a zsidó lakosokat. Nálunk 384
fõt. Május végén kezdõdött a Zene utca, Báthori utca és Sas utca közé
esõ szakaszán, továbbá a Szegfû utcán és Szegfû soron kialakított
gettóba a beköltöztetésük. Az itt lakó keresztyén családoknak a
számukra kijelölt zsidó házakban biztosítottak szálláshelyet.
A balmazújvárosi gettóba szállították az egyeki és tiszacsegei
zsidókat. Júniusban került sor a gettó kiürítésére. A több mint félezer
embert a debreceni téglagyári telepre, a Hajdú vármegyében élõ
zsidók gyûjtõhelyére vitték. Innen deportálták június utolsó
napjaiban Auschwitzba és ausztriai lágerekben õket.
Pontosan nem tudjuk, hogy hány balmazújvárosi zsidó pusztult el a
haláltáborokban. Az elhunytak közel 200 ember névsorát az Izrael-be
kivándorolt Gelbman Endre és nõvére, Weinberger Józsefné a
teljesség igénye nélkül állította össze. A debreceni zsidók emlékbizottsága által kiadott könyvben olvasható: 1945. év végéig a
visszatérõk Németországból és Ukrajnából szabadulva elérték a
118-as létszámot. 1945 nyarán megszervezték a hitközséget, azonban 1948-ban megkezdõdött az új hitközség felbomlása is, megindult Izraelben és néhány nyugati országba a kivándorlás. E folyamat 1957-ben befejezõdött. A zsidó hitközség újra elnéptelenedett.
A kivándoroltak
között mindig
volt olyan, aki
hazalátogatott,
hogy néhány
órát töltsön a
zsidótemetõben
a régen meghalt
hozzátartozók
sírjánál.
Király István
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A munka jutalma

55 éves osztálytalálkozó!

55 évvel ezelõtt 1954-ben végeztünk a debreceni-utcai Általános Leányiskolában. Ez
alkalomból osztálytalálkozót rendeztünk 2009. Június 19-én a Hajdú Étteremben. Nagyon
örültünk egymásnak. Ugyanakkor szomorúan – néma egy perces felállással – emlékeztünk
azokra az osztálytársakra, tanárokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Egyenként meséltük
el nagyvonalakban,
hogy mi történt velünk az elmúlt 55 év
alatt. Ezt követõen
sok-sok családi fotó
került elõ. Kötetlen
beszélgetés formájában felelevenítettük az iskolai évek
Pankotai József és a Szerkesztõség
legérdekesebb eseményeit. Nagyon jó hangulatban telt a találkozó.
Megbeszéltük, hogy
öt év múlva ugyanitt
(avagy áldatlan állapotok miatt, emberek
találkozunk.

Nagy öröm érte az Egyházközséget 2009. Június 27-én, amikor az Egyházmegye püspöke,
Bosák Nándor kitüntette Váradi Antal kántor
urat az általa alapított Pro Communitate Christiana díjjal. Ezt a díjat évente három ember
kapja. Váradi Antal a balmazújvárosi Római
Katolikus Plébánia és az egyházközség életében végzett hosszú távú, becsületesen végzett
kitartó munkájáért részesült e szép elismerésben. Gratulálunk a kitüntetéshez és kívánjuk a
további életére és családja életére Isten mindenkori gazdag áldását.

Olvasóink írták...
Egészséges embernek
nem lehet problémája?
egymás lelkébe tipornak a Postán)

Hétfõ délelõtt történt a dolog. Nyilván mindenki szeretné még a hûvösön elintézni a dolgait, fõképpen, ha befizetni valóról van szó. Én
is így gondolkoztam, igaz kevés idõt szántam
erre a megoldandó feladatra, mert az unokáim
már vártak rám. Beléptem a Posta ajtaján és láttam, hogy még a függõ folyosón is áll a sor. Kicsit szörnyülködtem, de ott még nem tudhatja
az ember, hogy a pénztárak elõtt állnak-e, vagy
levélfeladással szorgoskodnak-e többen. Három hölgy jóízûen beszélgetett, nem zavarta õket a hosszú sor. Annyira belefeledkeztek a beszédbe, hogy észre sem vették, hogy a belsõ
pénztárnál már csak két ember áll. Én felmértem a helyzetet, majd megjegyeztem, hogy én
nem vagyok egy tolakodós típus, de most kivételesen sietek és szeretnék a rövidebb sorba beállni, még akkor is, ha így megelõzöm a trécselõket (kérdésem: Hol van a postánál kiírva,
hogy ki melyik sorba állhat be?). Tehát jeleztem, hogy nekem most van egy kis problémám,
gondoltam van az ismerõseimben annyi tolerancia, hogy ezt elnézik nekem. De nem!!! Egy
hölgy a 3 közül (sajnos el kell árulnom, hogy
pedagógus is ráadásul) hangosan üvölteni
kezdett, hogy aljas, mocskos, tolakodó, szemtelen vagyok és tûnjek onnan. Nem veszem azt
figyelembe, hogy neki vas van a lábában és alig
tud élni?! Mondtam neki, hogy én ezt nem tudtam, de ha ez neki fontos, akkor jelezze elõre és
segítenek rajta az embertársai. Ordított, hogy
álljak a sor végére (komolyan mondom, azt hitte, hogy tornaórát tart?). Mondtam, hogy nem.
Erre fogta magát- mégsem fájhat annyira a
lába- és kilökött a sorból, de olyan erõvel, hogy
a szék fogott meg. Mindenki elõtt megszégyenített. A jelenet végén azt mondtam neki nagy
nyugodtan, hogy megvárom a sor végét, de õt
semmiképpen sem engedem magam elé, mert
szégyellem, hogy ilyen ember lett belõle. De
tényleg. Egészséges embernek nem lehet problémája? Meddig kell tûrni a zsúfoltság miatt az
ilyen szituációkat? Biztos vagyok benne, hogy
egy légkondicionált, tágas épületben, ahol mindenki tudja a sorrendet, ez nem fordulhatna elõ.
Sajnálom az esetet és fáj a lelkem mindenkiért.
Molnár Imréné óvónõ

Csobán Julianna

Állók (balról-jobbra): Csobán Julianna, Gyõri Erzsébet, Kunkli Julianna, Katona Róza,
Szarvas Erzsébet, Gém Julianna, Király Julianna
Ülõk (balról-jobbra): Katona Róza, Király Julianna, Messzinger Margit, Vezendi
Erzsébet, Árva Erzsébet, Szarvas Zsuzsanna, Árva Julianna
Szemet gyönyörködtetõ látványban volt részünk
Koroknai Jánosnénál a Balmazújváros Jókai u. 10.
szám alatt.
A kaktuszai közül az egyik úgy hálálta meg a
gondoskodást, hogy 27 szál gyönyörû virágot hozott ,
mely körben szinte egyszerre nyílt ki. A látvány
csodálatos volt.
Sajnos, hogy csak 1-2 napig tartott.

Programajánló
Augusztus 7-14
X. Országos Trombitás tábor
Augusztus 20-21-22
SZENT ISTVÁN NAPI LOVASFORGATAG
Augusztus 20-21:
Országos csikós verseny és amatõr fogathajtó verseny
Augusztus 22: Gyermek ügyességi lovasverseny
Háromnapos kiarakodó vásár
Helyszín: Lovarda-Magdolnai lovaspálya

Láss
a film mögé!!

Ahol a moziélmény
filmkritikával
párosul….
Filmklubunk elsõ
sorozatának következõ
alkalmai:

FŐZŐVERSENY!
Augusztus 13-án

“A VÁROS LEGJOBB
SLAMBUCA” címért

versenyezhetnek a
résztvevõk.
Jelentkezni
lehet

a mûvelõdési
központban
augusztus 9-ig.

Fiataloknak:
barátság/kapcsolatok
augusztus 29: Ütközések
(am.dráma fsz: Matt Dilon,Sandra Bullock 113p)
Felnõtteknek:
Az élet célja/értelme
augusztus 13: Tûzszekerek (ang.dráma 123p)
SZEPTEMBERTÕL ÚJABB TÉMÁKBAN INDULNAK
SOROZATOK:
FIATALOKNAK: CARPE DIEM
IDÕSEBBEKNEK: A SZENVEDéS
a témákon belül a konkrét filmeket és idõpontokat a következõ
számban közöljük
Idõpont: a csütörtöki (felnõtteknek) és a szombati
(fiataloknak) idõpont is minden alkalommal 18:30Helyszín: B.újv. Kossuth tér 12., református gyülekezeti terem
Belépés: természetesen díjtalan….
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Programajánló
AUGUSZTUS 16. VASÁRNAP 16 óra

Váradi Antal orgonahangversenye
Helyszín: Református templom

III. ROMA-NAP
Augusztus 16. (Vasárnap)
Helyszín: Kastélykert - Szabadtéri színpad
Programok:

13. - CSÜTÖRTÖK

Helyszín:

14 óra: János Vitéz - Boka Gábor gyermekelõadása

Múzeumkert

14.30 óra: Kézmûves foglalkozás gyerekeknek

Múzeumkert

AUGUSZTUS

16 óra: a Balmaz-Art Képzõmûvészeti
Alkotótábor kiállításának megnyitója
17 óra: Ötórai tea
Vendég:

VPÁMK
kiállító-terem
Múzeumkert

Pogány Judit

18 óra: Mûvészeti csoportok fellépése

Kastélykert szabadtéri színpad

Himes Néptáncegyüttes, Kishimes együttes,
Füzes és Kikerics néptánccsoport,
Katrinca Néptáncegyüttes,
Karinkó népzenei együttes

Slambucfõzõ verseny
(eredményhirdetés 19.30 órakor)

18.30 óra: A mûvészeti iskola volt növendékeinek
hangversenye
21 óra: KORMORÁN ZENEKAR KONCERTJE

AUGUSZTUS

VPÁMK
- pódiumterem
Kastélykert szabadtéri színpad

14. - PÉNTEK
VPÁMK
- színházterem

17 óra: Ötórai tea
Vendég: Jankovics Marcell

Múzeumkert

19 óra: Trombitás Bál
21 óra: NEOTON KONCERT (belépõ 300 Ft)

Kastélykert szabadtéri színpad
48-as Olvasó Népkör
Kastélykert szabadtéri színpad

AUGUSZTUS 15. SZOMBAT
6 óra: Sziki-tavi horgászverseny
10 óra: III. Kastélykert Kupa

Sziki-tó
Városi Termálfürdõ

- Strandfoci körmérkõzés

16 óra: Városi díjátadó ünnepség a
Magyar Koronaõrség részvételével
Közremûködik a Bekton Ifjúsági
Fúvószenekar
17 óra: ROM együttes koncertje
18 óra: KARANTÉN együttes koncertje
19 óra: Nótaest (belépõ: 1000 Ft)

Református templom

Kastélykert szabadtéri színpad
VPÁMK - színházterem

Kastélykert 21 óra: FEKE PÁL BAND - ÚJ VILÁG VÁR! c. koncertje
szabadtéri színpad
TÁRSULAT: István a király -

keresztmetszet gálaelõadás (belépõ 300 Ft)

23 óra: Tûzijáték

20 órától Roma bállal folytatódik programunk,
melynek helyszíne a cigány telepen lévõ focipálya.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Eszenyi József
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

15 óra: X. Országos Trombitástábor
záró koncertje

17 óra: GLAXAC együttes koncertje
18 óra: EZ zenekar koncertje

9:00: Megnyitó beszédet mond Dr. Tiba István,
Balmazújváros Város Polgármestere
9:30 : Rózsa Liliom nevû citerázó roma lányok
10:00: a balmazújvárosi „Roma Kafé” együttes
ifj. Báder János vezetésével
11:00: Fekete Tûz Hagyományõrzõk - Girincs
településrõl
12:00: „Cimiló” : Drága Imre zenél
12:30: „Ezt nézzétek meg” – táncbemutató
13:00: Balmazújvárosi Nyíló Rózsa tánccsoport
fellépése
14:00: Bódi Guszti és a Fekete szemek mûsora
15:00: Fõzõverseny eredmény hirdetése
(A zsûrizett ételek közös elfogyasztása.)
16:00: Foci mérkõzések eredmény hirdetése
16:30: Szépségverseny
17:00: „Cimiló” zenél

Balmazújváros
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VÉRADÁS

Augusztus 28. (péntek) 17.30, VPÁMK - kiállító terem:
Radisics Milán: Magya szürke - A legnagyobb hungarikum
címû kiállításának megnyitója

Augusztus 28-án (pénteken)
10-tõl 17.30-ig.

VII. Országos Bio fõzõverseny és Pásztortalálkozó
Program:

Augusztus 30-án (vasárnap), Vokonya pusztán

9.30 Köszöntõ, vendégek fogadása
10.00 Dr. Roszik Péter : Öntsünk tiszta vizet a -Bio- pohárba c. elõadása
11.00 Pásztorok köszöntése, a “Hortobágy örökös pásztora” cím átadása
12.30-14.00 Versenyételek bemutatása, zsûrizés
15.00 Díjátadás
Egész nap: Bio ételek, italok kóstolása, bio büfé
Táncház, gyermek játszóház, szamaragolás
Kézmûves termékek vására

Helye:
Orvosi Rendelõ
2. Emeleti
Kabinet terem.

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 06709310756
E-mail:
ujsag@balmazujvaros.hu

Belépõ: 400 Ft

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

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

..

Uveg-centrum

A Halomalja Kft. által termelt termékekbõl:

uborka, fehér paprika, paradicsom,
pritaminpaprika
a lakosság részére vásárlási lehetõséget
biztosítanak
a Városgazdálkodás telephelyén.
(Balmazújváros, Vasút sor 1/a)

- Sík, katedrál, hõszigetelt üvegek
- Tükrök
- Üvegek fúrása, csiszolása
- Üvegezési kellékek és kiegészítõk kereskedelme
Rendelésfelvétel: Balmazújváros, Kadarcs u. 65/a.
Telefon: 06-30/580-7555
e-mail: kadarcsuveg@freemail.hu
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"Kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van:
Isten ajándéka ez!”
Ötszáz éve született Kálvin János, a református vallás
rendszerének kidolgozója, létrehívója. A Magyarországi
Református Egyház a világ összes református egyházával együtt
Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli
2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy
döntött, hogy a nagy jelentõségû évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél
fogva a következõ esztendõk egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.
Kálvin János Jean Calvin (magyarosan: Kálvin János, eredeti
nevén: Jean Caulvin vagy Cauvin), (Noyon, 1509. július 10. –
Genf, 1564. május 27.), francia származású svájci reformátor,
humanista tudós, a kálvinizmus névadója. „Kegyelembõl
tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka
ez!” (Ef. 2:8).
Ez az Evangélium, ez a kálvinizmus lényege és errõl szól ez a
bizonyságtétel. A kálvinizmus, vagy református vallás egy
keresztény teológiai rendszer, amely a protestantizmushoz
tartozik. Követõi a reformátusok vagy kálvinisták, akik szervezetileg a különbözõ önálló református egyházak hívei. Ezeket
az egyházakat „evangéliumi református egyházaknak” is szokás
nevezni.
Mi a Kálvini tanítás lényege?
A tanításnak az a pozitív célja, hogy üdvösségünk egyedül Isten
kezében tudjuk. Ahogy azt Arany János Szondi két apródja c.
mûvében Szondi György szájába adja: „Jézusa kezében kész a
kegyelem, Egyenest oda fog folyamodni „ Ez a vigasztalás
hitvallása;” nem a magamé vagyok…” úgy megõriz, hogy a
mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a
fejemrõl, sõt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy
szolgáljon.„ / Heidelbergi Káté 1.k.f/.
Az egyháznak Jézus a fundámentuma, és abból az evangéliumból
él, amelyet õ hozott erre a világra. Az egyház vagy Jézus Krisztus
egyháza, vagy nem egyház. Ezért volt minden református közös
jelszava: Ad fontes! – Vissza a forrásokhoz!
Kálvin így mondja ezt el, Pierre- Robert Oliventas bibliafordításához (1535) írt elõszavában: „Az evangélium nélkül
mindannyian semmik és használhatatlanok vagyunk, evangélium
nélkül nem vagyunk keresztyének, nélküle minden gazdagság,
szegénység, bölcsességünk bárdolatlanság, minden igazságosságunk szánalmas Isten elõtt. Ám az evangélium ismerete által
Isten gyermekeivé leszünk, Jézus Krisztus testvéreivé, szentek
polgártársává, mennyei állampolgárokká. ...”
A reformátorok nem elégedtek meg azzal, hogy általánosságban
utaljanak csak Krisztusra, az üdvösség forrására. Kálvin újra és
újra hangsúlyozta, hogy az evangélium nem csak az egyén életére
nézve döntõ jelentõségû, hanem a közösségek életét is alapvetõen
pozitív irényba befolyásolja. A reformáció felismerései közül sok
mind a mai napig érvényes:
- Isten Szentlelke, és az Ige által vezeti, kormányozza az egyházat.
- Az egyház egyedül a Biblia bizonyságtételére hagyatkozhat.
- Az Evangélium mindenkihez szól – Isten hozzánk szól, nekünk
pedig hitben, imában és cselekedetben lehet választ adni. Ehhez
semmilyen közbenjárásra nincs szükség, hiszen mindannyian
Isten elõtt vagyunk felelõsek.
- Az egyház elsõsorban közösség, amely a helyi gyülekezetekben
valósul meg, jelenik meg és él. A gyülekezet a test, amelyikben
mindegyik tag számít. Az egyház tehát elsõsorban nem
intézmény, hanem élõ közösség.
- Isten igéje az élet minden területén eligazít.
- Hálásan és felelõsséggel kell élni Isten ajándékaival a teremtett
világban.
- Az evangélium és az erõszak szöges ellentétei egymásnak.

..Íme kijelentem, hogy én abban a hitben akarok élni és meghalni,
amelyet nekem Õ adott, semmiben sincs reményem, menedékem,
csupán abban, hogy engem kegyelmébõl fiává fogadott, ezen alapszik
minden üdvösségem. Magamhoz ölelem kegyelmét, amelyben a mi
Urunk Jézus Krisztus által engem részesített, szenvedésének,
halálának érdemét elfogadva, hogy minden bûnöm eltemesse. Kérem
is Õt, hogy ennek a nagy Megváltónak miérettünk, szegény bûnösökért
kiontott vérével engem úgy mosson, úgy tisztítson meg, hogy elõtte az
Õ képét hordozva megjelenhessek...
Bolyki János: Válogatás Kálvin János mûveibõl 10- Az egység Jézus Krisztus egyházának lényegéhez tartozik. A
reformátorok célja nem az volt, hogy új egyházat hozzanak létre a régi
szétverésével, hanem az, Hogy Jézus Krisztus egyházát tisztább formában
mutassák be.„ Az emberiség boldogtalansága abban van, hogy Istentõl
való elidegenedésében megsebzi és szétveri önmagát. A helyreállítás
pontosan ellenkezõleg megy végbe- egy testté kell egyesülni.
„ De fájdalom, az én jó igyekezetem és buzgóságom, ha ugyan méltó erre a
névre, olyan lankadt és bágyadt volt, hogy be kell ismernem kötelességeim
teljesítésében számtalan fogyatkozásomat, s minden jó igyekezetem
sikertelen és hiábavaló lett volna, ha Istennek végtelen jósága segítségemre nem jön. „ / Kálvin /
Mindhalálig alázatos maradt, semmit nem tekintett saját érdemének, nem
várt senkitõl elismerést, és magasztalást munkájáért. Soli Deo Gloria –
Egyedül Istené a dicsõség – vallotta. Minden fáradozásunk, ha a magunk
erejébõl akarunk nagyot alkotni, öncélú buborék. Egészen más, ha Isten
indít valakit, és megáldja fáradozásait. Az olyan ember Istent teszi naggyá
saját életében, és Isten is naggyá teszi õt.
Setri Nyomi lelkész, a Református Világszövetség fõtitkára így nyilatkozott Kálvinról: „Kálvin látomásos reformátor volt, olyan mozgalmat
indított el, ami a világ minden részére eljutott. Több, mint 80 millió
keresztyén 107 országban vallja magát reformátusnak”.
Felhõsiné Kállai Ilona
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Az igazi kincs...
Ez volt a mottója annak a bibliatábornak, amely 2009. július 22-24.
között került megrendezésre a németfalusi gyülekezetben.
Örömmel és hálaadással tapasztaltuk meg a napról napra növekvõ
gyermeklétszámot. A kezdeti
esõs idõ ellenére is volt 32 kis érdeklõdõ, szerdára pedig már 42
fõre duzzadt a csapat.
A szántóföldbe rejtett kincs példázatán keresztül a gyerekek
megtanulták, hogyha megtaláltuk az igazi kincset, akkor annak
megtartása érdekében érdemes
minden másról lemondani.
A bolond gazdag története arra
figyelmeztetett minket, hogy ne
a földi javak hajhászása legyen
az életcélunk, hanem a lelki kincsek megszerzése. A harmadik
történetbõl megtudtuk, hogy a
vámszedõbõl lett tanítvány, Máté
azonnal otthagyta Jézus hívására
az addigi szennyes, romlott életét, s lett megtért életû emberré.
A tábor végén felnyitásra került
az a kincsesláda is, amely már a tábor eleje óta izgatta a gyerekek
fantáziáját a tartalmát illetõen. A kincsesládában rejtõzött az igazi
kincs, a golgotai kereszt, melynek elfogadása nélkül nem lehet teljes
az életünk. Ha Jézus nem halt volna meg a bûneinkért, elveszett

emberek volnánk.
Délutánonként lehetõség nyílt kézmûveskedésre, így lehetett gyöngyöt fûzni, sóliszt-gyurmázni, díszeket, játékokat készíteni. A parókia
udvarán pedig szabad volt
futkározni, focizni, kiütõzni,
sorversenyezni.
Hálás köszönet mindazoknak,
akik az ellátásunkról gondoskodtak, azaz a németfalusi gyülekezet nõtagjainak, a református idõsek otthona konyhai
dolgozóinak, a résztvevõ gyermekek szüleinek, nagyszüleinek, és annak a testvérnek, aki
az egész csapatot meghívta fagyizni. Csütörtökön az aggteleki
cseppkõbarlangba látogattunk el
23 gyermek és 8 felnõtt részvételével. A barlangban rácsodálkozhattunk Isten teremtõ hatalmára, nagyságára.
Ezúton is köszönet Baloghné
Hajdú Krisztina lelkipásztor-hitoktatónak, aki megszervezte és
vezette a bibliatábort, valamint Oláh Noémi hitoktatónak, aki
odaadással segített a szolgálatban. A résztvevõ gyermekeknek pedig
azt kívánom, hogy a megtalált igazi kincsrõl semmiért ne mondjanak
le.
Orcsikné Vass Nóra

ÓVODAZÁRÓ
CSALÁDI NAP
A Ságvári úti óvoda dolgozói és a szülõi
munkaközösség közösen egy óvodazáró családi
napot szervezett. Szombati napra esett a
választás, hogy az egész család együtt tudjon részt
venni ezen a programon. A rendezvényre kölcsön
kaptuk a szakképzõ iskola tanmûhelyét, ahol
fõzõhely, betonos fedett rész és hatalmas füves
focipálya állt a rendelkezésünkre. Felmértük az
igényeket, terveztünk, szerveztünk közösen a
szülõkkel, de azért szombat reggel mégis csak
izgatottan vártuk, kik azok, akik biztosan
eljönnek. Kilenc órakor pár család meg is
érkezett. Örömmel üdvözöltük õket. Aztán pár
perc várakozás. Lehet ennyien leszünk? Aztán a
bekötõ úton megláttuk a hosszú kígyózó sort.
Családok jöttek kerékpárral, gyermekbiciklivel,
felkötött plédekkel, bográccsal, hátizsákkal.
Óvodánkban természetesen hagyomány, hogy az
anyukákat Anyák Napján felköszöntjük. Hogy ezt
a napot nevezzük ki „Apák Napjának”. Most az
apukák is érezzék át azt a semmivel össze nem
hasonlítható, torokszorító érzést, mikor
gyermekük pici ajándékkal kis kezükben eléjük
áll és rövid verssel felköszönti. Így is történt. A
családok üdvözlése után az ovisok felsorakoztak
és rövid kis mûsorral lepték meg az apukákat.
Ajándékba fakanál babát kaptak. Gyermekükre
büszke, ellágyult pillantásuk magáért beszélt.

Aztán játékos vetélkedõk következtek,
szintén az apukák részvételével. –
Labdával ügyességi verseny, - ebben a
számban mindenki jól teljesített. A hullahoppozás már megosztotta a mezõnyt, a
baba-pelenkázó és öltöztetõ - apró
gombokkal, csatokkal, tépõzárral- megadta a „kegyelem döfést” a hatalmas
férfikezeknek. A következõ számban
bekötött szemmel tapintás után kellett
felismerniük saját gyermeküket. Természetesen mindenkinek sikerült.
Fiús apák – lányos apák focija zárta a sort.
Egymás után záporoztak a gólok. Hogy ki
gyõzött? – nem igazán volt lényeg. A
fontos az együttlét, a szurkolás öröme
volt. Közben a „szakácsok” alágyújtottak
a bográcsoknak. Három
bográcsban slambuc, egy
üstben paprikás krumpli
kolbásszal, egyben pedig
gulyás készült.
Amíg az étkek rotyogtak
focizni, labdázni, ugrálóvárazni, rajzolni fogócskázni lehetett a gyermekeknek. Ahogy telt az idõ
az illatok egyre ínycsiklandozóbbak lettek.
Mindenki abból ehetett
amibõl akart. Volt olyan
slambuc, ami nem is ért rá

igazából pirosra sülni, mert egyre-másra
felnõtt, gyerek tartotta a tányérját a
„szakácsnak”. Kért és természetesen
kapott. Szörpöt, szódát szülõi felajánlásból ihattunk. Az ebéd végén elõkerültek a finomabbnál finomabb sütemények az anyukák kosarából. Mondanom sem kell mind elfogyott az utolsó
morzsáig. Gyermek, felnõtt egyaránt jól
érezte magát. Több búcsúzó nagycsoportos és szülõ kérte, ha jövõre szervezünk ilyen családi napot, igaz gyermekük
már iskolás lesz, de szeretnének visszajönni erre. Természetesen szívesen látjuk
õket, de azokat is, akik az idén nem tudtak
eljönni, de kedvet kaptak.
Kiss Sándorné - óvónõ
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Tábori élet a Fortuna Lovardában

Megérkeztek a balmazújvárosi Fortuna
Lovas Sport klubba az elsõ nyári táborozók.
Az elsõ turnusban 23 lány és két fiú
barátkozhat a lovassporttal. A helyi
fiatalokon kívül érkeztek Egerbõl,
Gödöllõrõl, Szolnokról, sõt még a Mátrából
is a tanulni és kikapcsolódni vágyó lovasok.
Nem kis feladatra vállalkozott az, aki részt
vesz egy ilyen eseményen. Schmidt Zsolt
edzõ jóvoltából rögtön az ébresztõ után
reggel fél hétkor az állatokra terelõdik a
figyelem, hisz a lovak ellátása nélkül el sem
kezdõdhetnek a foglalkozások. A tábor lakói
napi 12 órát töltenek a lovarda falai közt,
ebbõl 8 óra az intenzív munka.
5-6 fõs csoportokban foglalkoznak a
gyerekekkel a tábor lovasoktatói,
folyamatosan ismerkedve a szakma
fortélyaival. Az ügyesebbek nyeregre
pattanhatnak, de a futószámos lovaglással
és a lovastornával is barátkozhatnak.
A nap végén úgy köszönnek el a lovaktól,
ahogy egy igazi gazdától illik. Etetés,
fürdetés és takarítás után következhet a jól
megérdemelt vacsora, a pihenés és a szabad

programok.
Az edzõ szerint az országban szinte
egyedülálló az amit csinálnak. Hisz azon
felül, hogy a gyerekek még jobban közelebb
kerülnek az ember legrégebbi barátjához és
megtanulnak lovagolni, megtanulják szeretni
és tisztelni is az állatot.
De meg kell ismerkedniük a ló és a lovaglás
árnyékos oldalával is, ami a ló ápolásában,
tisztításában és gondozásában nyilvánul
meg-tette hozzá Schmidt Zsolt.
A gyerekek egybehangzó véleménye is
kihangsúlyozta, hogy minél több idõt
töltenek a lovardában, annál jobban
kötõdnek a lovakhoz. Minden gyermek
szeretne megtanulni jól és ügyesen
lovagolni, és elsajátítani valamit abból a
tudásból amit ezen a helyen kapnak.
Példaképük az a Szabó Kitti, aki már számos
versenyen bizonyította, hogy megéri a
fáradságot, a türelmet és a rengeteg energiát
ez a sport, hisz óriási érzés az, amikor az
ember a dobogó legfelsõ fokán áll.
A táborozás végén elméleti vizsgát tesznek a
gyerekek, ami teszt lap kitöltésével történik,

V. Balmaz-Art Alkotótábor

Résztvevõk voltak:
Barbara Maria Ska³bania, Bazyliñska Joanna (Lengyelország), Bere Anna
Mária, Maksai János, Masits István, Luczi János, Kovács Antal, Katona
Erzsébet, Oláh Sándor, Rácz József, Szeifert Imre és a csatlakozó fiatalok,
Balogh László, Medgyesi Szilvia, Posta Brigitta és Prokisch Dániel.

majd gyakorlatban is megmutathatják,
immáron a szüleik elõtt, hogy mit is
tanultak a táborozás alatt, és mit tudhatnak
magukévá abból a szakmai tudásból amit
edzõjük és segítõik próbáltak nekik átadni.
Ahogy tábort bontanak az elsõ fecskék,
helyükre érkeznek az újabb, lovaglásra,
kalandra és tanulásra vágyó ifjak, egészen
a nyár végéig.
Sajnos a lovarda életét is beárnyékolják
különbözõ gondok. Nem elég, hogy több
év, évek után történik valami ezen a
helyen, jó magyar szokás szerint megjelent
az irigység, a hátráltatás és az akadályok
minél magasabbra tétele, persze nem a jó
szándékú emberek jóvoltából. Ezzel is
nehezítve az amúgy maximálisan mûködõ
és adó társaság életét.
Szomorú, hogy ilyen dolgokkal is szembe
kell nézniük, de idáig sorra vették az
akadályokat, és egy rudat sem vertek még
le!
A Fortuna Lovas Sport Klub munkájához
csak hitet,kitartást és erõt lehet kívánni.
Csige Sándor

Ötödik kurzusát tartotta 2009. június 28. és július 5. között a
Balmaz-Art Nemzetközi Képzõmûvészeti Alkotótábor
Balmazújvároson.
Idén elõször a Semsey Andor Múzeum adott otthont a 11 alkotónak és a 4 fiatal tehetségnek, akik részt vettek a mûvésztelep munkájában. A programot színesítette egy tiszafüredi kirándulás, ahol izgalmas Tisza tó túrán szereztek felejthetetlen
élményeket a mûvészek.
Az alkotás mellett látogatást tettek Bödõcs Ilona fazekasmûhelyében, de jártak a város határában is. A sok új képi
élményt rögzítették, így azok várhatóan megjelennek a következõ évek vásznain, kartonjain. Sikeresnek bizonyult a tábor
„nyílt napja” is, a város lakosságából sokan érdeklõdéssel
szemlélték a kerítésen belül folyó munkát, illetve rajzoltattak
portrét magukról.
Az egyhetes programba egy kis dekorációs munka is belefért,
az egyik helyi óvodában.
A városnak felajánlott alkotásokból várhatóan augusztus 13án nyílik kiállítás a Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kiállítótermében, a
Kastélykerti Esték kulturális programsorozat keretében.
Szeifert Imre
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Balmazújvárosiak a szolnoki Szigligeti Színházban
(Gondolataim az elõadás hatására)
Ez év május 16-án feledhetetlen színházi élményben volt része annak a 47 balmazújvárosinak, akik
Molnár László színmûvész édesanyjának szervezésében Szolnokra utaztak a Szigligeti Színház
„Országúton” címû drámájának elõadására.
A színház igazgatója, Balázs Péter, díjtalanul biztosította számunkra a jegyeket, gondolom ezzel is
elismerve a tehetséges, sokoldalú, Bodex-gyûrû tulajdonos Molnár László magas színvonalú
színészi teljesítményét. Ezúton is köszönjük igazgató úr nagylelkûségét.
„Molnár László a Szigligeti Színház társulatának meghatározó tagja. Hatalmas férfierejû színész. A
szereposztásokból kihagyhatatlan, hiszen sokoldalú tehetsége, érett férfiassága, szeretetreméltó
emberi vonásai, bája, humora, rengeteg szerep és szerepkör magas szintû megoldását teszik számára
lehetõvé.” olvashattuk a Bodex-gyûrû átadásakor elhangzott indoklásban. Az Országúton c.
drámában a fõszerepet, Zampanot játszotta. Kiss József, aki a világhírû Federico Fellini La Strada c.
filmje alapján magyar színpadra írta át, így nyilatkozott Molnár Lászlóról: „Tehetségénél fogva
képes megteremteni azt a varázslatot, amit a Zampanot játszó színésznek tudnia kell.” Aki látta a
filmet, soha nem felejti el Giulietta Masina riadt kis mosolyát, Anthony Quinnt, az erõmûvész mellén
szétpattanó láncszemeket, és a Bolond halálát. És azt a trombitadallamot, amit Nino Rota
komponált. A Kiss József által színpadra írt darab is három szereplõre (Zampano, Gelsomina, a
Bolond) koncentráló dráma, mely három kulcsfogalom köré épül: szeretet, áldozat és megváltás. Az
elõadáson kiemelkedõ jelentõséget kapott a zene is, a trombitadallam. A költõi történet eszköztelen
módon mesél a hûségrõl, a szeretetrõl és bûnbánatról. Az Országúton különös és megkapó alkotás.
Kisemberek mindennapi életérõl szól, de ezek az emberek egyben szimbolikus tartalom hordozói is.
Maga az országút, ahová bolyongásra ítélten ki vannak vetve, s ahol a saját belsõ törvényeik mellett
gyakran a véletlenek is irányítják sorsukat. Gelsomina szelíd, derûs, engedelmes, ragaszkodó, kicsit
bolond teremtés. A szeretet, az áldozatvállalás még ébredezõ szerelmét is háttérbe szorítja. A szeretet
erejével, az önfeláldozással igyekszik ellenállni a Gonosznak, és ezáltal megváltani a világot. Anna
Gelsominája egy naiv, elõítéletektõl mentes, szeretettel teli gyermeki lélek, akibõl ösztönösen fakad
a szeretet. Az a legcsodálatosabb benne, hogy ez a szeretet feltétel nélküli, és maximálisan nyitott a
világra. Jankovics Anna különös alkatával, csodálatos hitelességgel képes megformálni azt a
tündérszerû kis lényt, aki Gelsomina. Zampano, a vándorkomédiás nyers, erõszakos ember. Molnár
László tehetségénél fogva képes megteremteni azt a varázslatot, amit a Zampanót játszó színésznek
tudnia kell. Annak ellenére, hogy negatív hõs, vannak értékes tulajdonságai, amelyek képessé
tehetnék a boldogság elérésére, de mégis magányos. Nem fél. És boldog csak az- az ember tud
lenni, aki nem fél, akinek nincs mitõl tartania. Zampano mer olyan lenni, mint amilyen valójában:
õszinte, magányos, végtelenül szabad, de nem biztos, hogy a boldogság felé tart. Zampano úgy
gondol Gelsominára, mint egy hûséges kutyára. Idomítja, hogy mástól ne fogadjon el vezényszót,
neki csak ott a helye a gazdája sarkában. Az õ számára nem egyéb, mint eszköz, aki segíti a
magánszámait, fõz rá stb. Az érzelmi kötõdés, ami kialakul közöttük, Zampano részérõl csupán a
birtoklási vágy. Úgy szereti a lányt, mint egy kutyát. Természetesen így a halála nagy fájdalommal
tölti el, de csupán úgy hiányzik neki, ahogyan egy állat hiányzik a gazdájának.

Vakáció!
Az év egyik különösen várva várt eseménye a
gyerekek számára a tanév vége!
Szinte már hetekkel elõtte csak arról beszélnek,
hogy mennyit kell még aludni a vakációig, s hogy
ki hova megy és mit csinál a szünidõ alatt.
Az utolsó csengetés után örömmámorban úszik
minden nebuló, hisz az iskola falai közül
kiszabadulva élvezhetik a nyár és a szabadság
friss illatát.
Szóval itt a vakáció! De ez a szó tényleg azt
jelenti, amit mindenki gondol róla? Biztos, hogy
minden gyerek vakációzik? Biztos, hogy minden
diák azzal tölti a szünidejét, amivel szeretné?
Nem kell hozzá túlzottan okosnak lenni, hogy
tudjuk, nem így van!
Nézzünk egy kicsit vissza az eltelt évtizedekbe!
Csak egy pár évet lépünk vissza a múltba, s máris
fényesen tükrözõdik, hogy a mai gyerekek
másabbak mint elõdeik, s másabb az érdeklõdési
körük is. Amíg régen a megunás jelét sem mutatva
rúgtuk a bõrt, vagy a Karl May regényekbõl
olvasott, látott jeleneteket montíroztuk, esetleg
számháborút játszottunk „zsíros deszkát”
majszolva, addig a mai gyerekek ezt egy
kattintással elintézik.
Leülnek kedvenc foteljükbe, vagy a számítógép
elé, kezükben kedvenc kólájuk, chipsük, s vagy

egy Real Madrid- Bayern München focimeccs
kellõs közepén találják magukat, vagy
Winetuként aratnak fényes diadalt minden
gazfickó felett a virtuális világban.
Bár gépesített világban élünk, s ma már
nélkülözhetetlen a számítógép, de én úgy
gondolom, hogy az igazi élményeket, az igazi
játékot, az igazi veszteseket vagy gyõzteseket, és
az igazi érzéseket, soha nem helyettesítheti egy
gép és egy „egér”!
Ezeknek a gyerekeknek sok esetben ez jelenti a
vakációt, hisz ha nem tehetik meg a szülõk, hogy
elvigyék gyermekeiket kirándulni, akkor marad a
szürke hétköznapok egyhangú világa, a gép elõtt!
A szülõk dolgoznak, hisz gazdasági válság van és
a meglévõ munkahelyrõl nem szabad hiányozni,
mert „van helyetted másik”! Így ezek a gyerekek a
szünidõ végén sokkal kevesebb élményrõl tudnak
beszámolni, mint társaik.
Mert persze vannak szerencsésebb diákok is, akik
esetleg vonatra szállnak, autóba ülnek, netalán a
felhõk közt repülhetnek, azaz szüleikkel együtt
élvezhetik a nyár szépségét, a vakáció örömeit!
Sajnos õk vannak kevesebben, hisz a jelenlegi
Magyarországon nem hogy a kirándulásra, de
még a megélhetésre is kevés jut! Még az a
gyermek sincs „biztonságban”, aki mindenbõl
kitûnõ lett, hisz ez nem arányos azzal, hogy üdülni
is fog.
A gyerekek õszinték, tiszták, s a vakáció végén is
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Mi fontos ebbõl a történetbõl a mai világban?
Kiss József így vall errõl: „Mindenképpen
meg kell fogalmazni; Gelsomina felismeri
feladatát, hogy miért született erre a világra:
azért, hogy ennek a Zampanonak a társa
legyen. Úgy is, mint férfi és nõ, úgy is, mint
mester és tanítvány, úgy is, mint két
sorsüldözött, akik összetartoznak, hogy ezzel
a férfival neki mennie kell, õt követnie kell, és
az életét érte kell feláldoznia, mert ez a sorsa.
Az embernek a sorsát be kell teljesítenie. Az
ember sorsa pedig az, hogy megváltson egy
másik embert. Ezt Gelsomina felismeri, és az
utolsó pillanatig kitart a vállalt feladata
mellett. Hû, bátor és áldozatkész. Zampano
pedig felismerve ezt az áldozathozatalt, végül
megfordul, és új életet kezd. Azt nem tudjuk
pontosan mi lesz vele késõbb, de a lehetõséget megkapta, és úgy tûnik, hogy õ él is
vele. …. bár a világot nem tudjuk megváltani, de ha egy másik emberért áldozatot
hozunk, az talán felér magával a világ-Csige
Sándormegváltással.”
Mélyenszántó, igaz gondolat. Mai zaklatott
világunkban, amikor a rohanás, az anyagi
javak megszerzésének hajszolása, az ellenségeskedés, a tolerancia hiánya a jellemzõ,
katartikus élmény volt látni egy olyan
darabot, ahol a hûség, az áldozathozatal, a
szeretet játszotta a fõszerepet. Az pedig külön
öröm, hogy ebben a szívbemarkoló drámában
városunk tehetséges színészét láthattuk.
Büszkék lehetünk rá. Remélem a megújult
színháztermünkben nemcsak Molnár
Lászlót, hanem másik fiatal színészünket,
Csomós Lajost is láthatjuk, aki Békéscsabán
játszik. Hívjuk, várjuk õket, illetve
színházukat vendégszereplésre.
Szegezdy Róza

azok maradnak! De mindenki másképp éli meg
ezt a két és fél hónapot, és mindenki más
élményekkel tér vissza majd a szünidõbõl a padok
közé. Amíg az egyik gyerek arról mesél, hogy
milyen gyönyörû volt a Balatonnál vagy
valamelyik tengerparton, addig a másik csak arról
tud beszámolni, hogy végre, nagyon sok kóla és
chips elfogyasztása után sikerült a Realnak
megvernie a Bayernt. Persze „egérrel” a kézben!
Ezekért a dolgokért különösen hazánk gazdasági,
lelkileg, erkölcsileg lezüllött helyzetét lehet
hibáztatni, hisz az egyre növekvõ szegénységben
lassan már az étel is luxus lesz sok-sok gyerek
számára. Szerintem nincs az a szülõ, aki ha
megtehetné, nem vinné el valahová csemetéit egy
kis kiruccanásra. Sajnos amíg a mostani
rendszerben élünk, erre kevés esély van. A
kilátástalanság súlya teherként nehezedik
vállunkra, elfeledtetve ezzel az élet apróbb
örömeit is!
De hiszem, hogy hamarosan eljön az idõ, egy új
szemlélet, talán a tisztességes megélhetés
korszaka is, amikor otthon lehet hagyni sok-sok
gyereknek az „egeret”. Talán majd több család
úszhat és lubickolhat a Balatonban, vagy utazhat
városról városra, s lesz mit elmesélni a vakáció
élményeirõl iskolában és munkahelyen egyaránt!
Csige Sándor
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Nem arany,
de mégis fénylik!
Ismét sikeres évet zártak a Kalmár Tagintézmény lány
kézilabdázói. Az már korábban kiderült, hogy hat csapatból öt
kvalifikálta magát a megyei döntõbõl a régió döntõbe, ahol a '97-es
és a '98-as korosztály egyaránt a harmadik helyen végzett. Június
6-7-én Szekszárdon arra is választ kaptunk, hogyan állnak helyt
'99-es születésû szivacskézilabdás lányaink az országos döntõben.
A lányokat elkísérõ és nekik végig szurkoló szülõk legnagyobb
örömére a megmérettetés jól sikerült. A csoportküzdelmek során a
második helyen végeztünk, ami azt jelentette, hogy éremért
játszhatunk. Az elõdöntõben a hazai csapat várt lányainkra. Sajnos
a hazai pálya túl „lejtõsre „ sikerült, amit a szekszárdi csapat ki is
használt. Ezzel a vereséggel eldõlt: a harmadik helyért játszhatunk.
A bronzcsatában ellenfelünk a Szombathelyi Sportiskola volt. A
játékvezetõk a mérkõzés végjátékában két kiállítással is a
vetélytársnak kedveztek, amit már nem tudtunk egalizálni. Egy
góllal nyert a szombathelyi gárda. A lányok csak az eredményhirdetésnél vigasztalódtak meg, hiszen az ország negyedik
legjobb csapataként vehették át a megérdemelt jutalmukat. Az iskola
történetében a három ezüstérem után ez a legjobb teljesítmény. Külön öröm,
hogy ebben az évben mi gyõztük le elõször az országban az abszolút favoritnak
kikiáltott Angyalföldi Sportiskolát, valamint, hogy a végsõ gyõztes Mohács
csapatától szoros küzdelemben csak egy góllal kaptunk ki. A nyolc csapatos
országos döntõ végeredménye:

1.
2.
3.
4.

Mohácsi Kézilabda Egyesület
Szekszárd
Szombathelyi Sportiskola
NKK Balmazújváros

A csapat játékosai és edzõi ezúton is köszönik a szülõk segítségét, támogatását.
Külön köszönjük Balmazújváros Önkormányzata, Fülep Zsolt, Balmaz-Coop Zrt. és a Kalmár Tagintézmény anyagi hozzájárulását.
Melkó Károly testnevelõ-edzõ

A Hajdú-Bihar megyei labdarugó utánpótlás
koordinátora Hegedûs Gábor szervezésében, a
hajdúböszörményi HTE vezetõsége és a
balmazújvárosi BFC közös összefogással
benevezett a dél-olaszországi Sapriban meghirdetett nemzetközi labdarúgó tornára.
A gyerekek 32-en, két korcsoportban (U16)
(U13) képviselték Magyarországot, ezen belül
Hajdúböszörményt és Balmazújvárost, Románia, Csehország, Olaszország csapataival
szemben.
Izgalommal teli, tanulságos mérkõzéseket
játszottak fiaink. Az U16-as (94-es) korosztály
csoportjában a második, az U13-as (96-os)
korosztály elsõ helyen végzett. Az utánpótlás
nevelésben élen jár a HTE és BFC közössége.
Tehetséges focit szeretõ, lelkesen küzdõ
versenyzõket neveltek már fel és indítottak el a
nagybetûs sportéletbe.
Az egyhetes kirándulás alatt, a gyerekek
hódolhattak a foci iránti szenvedélyüknek, a
mûvészeti és természeti szépségek iránti
érdeklõdésüknek.
Megismerkedhettek Olaszország gyöngyszemeivel, nevezetességeivel. Jártak Rómában,
megtekintették a Vatikánt, a Colosseumot, az
Olimpiai Stadiont, ahol májusban az egész világra kiterjedõ Bajnokok Ligája zajlott, és természetesen a tengerparti fürdõzés élménye sem
maradt el.
Minden résztvevõ jó élményekkel gazdagodva tért haza, s ezért a szervezésért Lajos Ferenc HTE ügyvezetõ elnöke és Murák László BFC
klubtitkára vállalta a felelõsséget.
Az õk irányításával, szakmai ráfigyelésükkel kerekedett ki ez az emlékezetes és tanulságos egy hét.
A résztvevõ szülõk és gyerekek nevében is köszönjük ezt a lehetõséget. Mindannyian jó érzésekkel tekintünk vissza erre az útra.
A szervezõk munkáját és segítségét köszönjük!
Nemes Istvánné

Labdarugo-torna
Olaszországban

Balmazújváros
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A felnottek a hatodik,
míg az ifjúsági labdarúgók a harmadik helyen végeztek
A 2008-2009-es bajnoki idényt követõen az NBIII. Mátracsoportjában szereplõ felnõtt és ifjúsági labdarúgó csapatunk
teljesítményével elégedettek lehetnek a játékosok, a vezetõk és a
szurkolók egyaránt. A vezetõedzõként mindkét gárdát irányító
Nagy Lajost kértük meg a tavaszi szezon értékelésére.
Hogyan sikerült a felkészülés a tavaszi idényre?
Fontos volt, hogy a mûfüves pályán tudtuk elvégezni az alapozást,
ezáltal igyekeztünk csökkenteni az idõjárás negatív hatásait.
Mindezek ellenére a havazás miatt a két legnehezebb felkészülési
találkozónk elmaradt (Bõcs, Létavértes), amit erõfelmérésnek is
szántunk és emiatt a bajnoki rajt nem sikerült jól.
Változott a célkitûzés a sikeres õszi szezont követõen?
Nem változtattunk a szezon elõtt meghatározott elvárásokon (610 helyezés). Nehezebbnek éreztem a folytatást, hiszen nyolcszor
kellett idegenben pályára lépnünk, valamint két meghatározó
játékosunk is eligazolt (Kovács István, Virág Béla), és helyettük
egyedül Nagy Szabolcs érkezett hozzánk vissza néhány évi kitérõt
k ö vetõen. Be n e A t tila fe l készülés k özbeni sé rül é se is
megnehezítette a dolgunkat. Nagy veszteség volt számunkra
Kál l a i Gá b or kanad a i mun kav á l l al ása i s , hi s zen a
huszonharmadik fordulótól nem számíthattam rá.
Mennyire sikerült a helyi fiatalok beépítése a csapatba?
A korábbi hagyományokat folytatva felkerültek újvárosi ifjúsági
korú játékosok a keretbe és közülük ketten többször is lehetõséget
kaptak a felnõttek között (Forgács Gergõ, Németi Gergõ). A
jövõben is számítunk a tehetséges fiatal játékosokra.
Mennyire vagy elégedett az elért hatodik helyezéssel?
A csapat a képességének, tudásának megfelelõ helyen végzett, de
kis szerencsével elõkelõbb helyen is zárhattuk volna az idényt (pl.
a Vasas II. esetleges legyõzése a záró fordulóban). Fontosnak
tartom, hogy végig az élboly mögött, a középmezõny elején
tudtunk elhelyezkedni. A kezdõcsapatban általában négy-nyolc
huszonegy év alatti játékos szerepelt nálunk, ami örvendetes,
hiszen ebben az életkorban még rengeteget lehet fejlõdni.
Mit jelentett a gárda számára Szabó Balázs visszatérése?
A hosszú sérülést követõen a fizikai állapota és formája még nem
volt olyan mint korábban, de jelenléte a pályán és az öltözõben
meghatározó a csapatközösség számára. Csapatkapitányunk
megmutatta, hogy pontrúgásai nagyon veszélyesek (RAFC elleni
gólja és gólpasszai). Sajnálatos, hogy ezután betegség miatt
három találkozót is ki kellett hagynia. Úgy gondolom, hogy egy jó
alapozást követõen újra az alakulat vezéregyénisége lehet.
Szerinted, mi lehet az oka az idegenbeli gyengébb szereplésnek?
Elsõsorban a rutintalanság számlájára tudom írni. Nem tudtunk
elég agresszíven, zártan védekezni, sokszor gyermeteg hibákból
kaptunk gólokat. Az önbizalmunk is egyre kevesebb lett, ahogyan

jöttek az idegenbeli vereségek. Hiányoltam a csapatból olyan
játékosokat, akik ilyen helyzetben átlendítik a többieket a holtponton.
Sokakat meglepett, hogy õsztõl már új edzõ irányítja a felnõtt gárda
edzéseit. Szerinted miért döntött az elnökség a váltás mellet?
A vezetõség úgy látta, hogy új impulzusok, új arc kell a csapat élére,
hiszen én már hosszú ideje dolgozom együtt a fiúkkal. Én úgy
gondolom, hogy amit elvártak tõlem azt teljesítettem. A jövõben az
utánpótlásban fogok nagyobb szerepet vállalni.
Hogyan értékeled az ifjúsági alakulat harmadik helyezését?
Képességek alapján végezhettünk volna az elsõ helyen is, de sajnos
voltak gyengébb ellenfelekkel szembeni pontvesztéseink (26 mérkõzés
18 gyõzelem 3 döntetlen 5 vereség 126-30 57 pont). A mi csapatunk
szerezte a bajnokságban a legtöbb gólt. Örvendetes, hogy több
meghatározó játékosom is szerepelt a felnõtt gárdában bajnoki
találkozón. A Mátra-csoport góllövõlistáján Forgács Gergõ az
ifjúságiaknál (32 gól), míg Csobán I. István a serdülõk között (36 gól)
végzett a második helyen. Remélem, hogy a fiúk közül minél többen
lesznek profi szemléletû futballisták, akiknek komolyabb céljaik
vannak.
A bronzérmes csapat tagjai: Bánhegyi Zoltán, Józsefi Dávid, Kollár
Erik. Nagy Gergõ – Berettyán Nándor, Berettyán Sándor, Buglyó
Ferenc, Csapó Tamás, Csobán I. István, Csobán II. István, Forgács
Gergõ, Gercsák István, Gém Péter, Györfi Dávid, Györfi Tamás, Holb
Tamás, Iszák Dániel, Jókai Tamás, Kaszás Nándor, Kaszás Tibor, Nagy
I. Dániel, Nagy II. Dániel, Németi Gergõ, Soróczki P. Balázs, Szûcs
Imre, Tar Balázs, Tiba Kristóf, Tóth Zoltán, Víg Viktor, Zabos Ferenc
NBIII. Mátra-csoport végeredménye:
1. Mezõkövesd
30 22 4
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78-21

70

Bodnár László

Felhívás!

Az idén ismét megrendezésre kerül a
III. Kastélykert Strandfoci körmérkozés, melyre csapatok jelentkezését várjuk.
A rendezvény idopontja: 2009. Augusztus 15. szombat 10 óra
Helyszín: Városi Termálfürdo
Jelentkezni lehet augusztus 10-ig a muvelodési központ irodájában.
Nevezési díj: 3000 Ft

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2009. augusztus

3-án, 6-án, 10-én

Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

Típus
HP 56
HP 57

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Összesen

Új ár
5 650 Ft
9 220 Ft
14 870 Ft

Töltés ára Megakarítás
2 900 Ft
2 750 Ft
2 650 Ft
6 570 Ft
5 550 Ft

9 320 Ft

Minden
tanuló gépkocsi

oktaméterrel
felszerelve!

s
o
r
o
t
Mo
k!
ó
i
c
k
a

A BALMAZ-COOP Zrt.
tájékoztatja
Tisztelt Vásárlóit, hogy a

Központi ABC-jénél
(Balmazújváros Veres P.u. 5.sz.)

2009. július 1-tõl
megnyitja új vevõbejáratát
a parkoló felõli oldalon!
Születésnapi akciónk
augusztus 20-ig folyamatos
10 hétig, 10 termék akciós áron!
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KER KFT

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

ÁLLANDÓ
d!

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

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

