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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

A végsõ ballagás
Drága Marika néni!
Nagyon nehéz, megoldhatatlannak látszódó leckét adtál fel Te, az örök
pedagógus erre a napra volt tanítványodnak, munkatársadnak, barátnõdnek. De
elõttem van kedves, ám ellenmondást nem tûrõ, betegségedben is biztató arcod.
-Kis Erzsikém, ezt meg kell tenned!
Hát igyekszem jól felelni minden munkatársam és barátom nevében. Pedig
hiányos lesz a felelet. Mit lehet néhány percben kiemelni?
Te írtad: „Az életem történelem 45 év egy helyen, a Bánlakon, - Kalmár Zoltán
iskolájában. Most is elõttem van az utolsó ballagásod, amit a sors akaratából
szintén én szerveztem. Az a csokor ma is megvan - mert megõrizted -, amit ettõl a
kedves osztályodtól kaptál. Erre a napra tartogattad. Végakaratod szerint ismét
megkapod tõlük ezt a csokrot. Itt vannak tanítványaid a végsõ ballagásra.
Vagy emeljem ki a több mint 20 évig vezetett természetkutató szakkört, amikor is
együtt kutattátok a természet csodáit? Takarítóakciókat? Madarak - Fák napját? A
Föld Napját? Imádtad a természetet! Olyan természetességgel tudtad átadni a
tudást, ahogy a legnagyobb, de legegyszerûbb emberek tudják. Úgy meséltél
Indiáról, Kínáról, hogy a tátott szájjal hallgató kisfiú megkérdezte: - És Marika
néni már itt mindenhol járt, mert úgy mesél róla!?
Comeniussal együtt hitted és hirdetted: Mindenkit mindenre meg lehet tanítani,
csak idõ, módszer és mester kérdése.
Emeljem ki pedagógiai képességeidet, azt a belõled áradó pozitív ösztönzést,
amellyel a legrakoncátlanabb gyermekbõl is leghûségesebb, és legodaadóbb
tanítványt varázsoltál? És ezt munkatársaid elé is követendõ példává tetted.
Emeljem ki Kárpátalja magyarjaihoz fûzõdõ tevékenységedet, segítõkészségedet? A nemzetben való gondolkodás nálad régen megelõzte a politikai
divatot!
Vagy azt a szerteágazó levelezést, melyben oly fontos volt számodra mindenki.
És te hûségesen küldted optimista hitedet a barátoknak, régi munkatársaknak,
hûséges tanítványoknak.
Emeljem ki a hitedet, mely rendíthetetlen volt?
Minden szépet szerettél, minden emberihez kötõdtél. Igazak rád nézve Sík
Sándor szavai: „Embernek lenni / csak embernek - semmi egyébnek, / De annak
egésznek, épnek / Föld-szülte földnek / És Isten-lehelte szépnek /”
Így szerettél bennünket is. A Kalmár-napokon, az ünnepségeken, vagy csak
akkor, ha benéztél hozzánk. Ha nem tudtad megvárni a kicsengetést, egy apró
mandarin, csokoládé mindig jelezte az asztalunkon, hogy ránk gondolva jöttél be,
nem csak úgy. Üres lesz az asztalunk, hiányozni fogsz közülünk, elmentél a többi
Kalmároshoz. De belõled is táplálkozunk, hiszen életed hasonló a költõ soraihoz:
„Széjjel szóródni esõ a homokra - /sivatagnyi reménytelen dologra, s ha nyár se
lesz tõled, s a táj se zöldebb / kutakká gyûjt a mély - soká isznak belõled.”
Emeljem ki, hogy soha nem tartottad fontosnak, hogy fontosnak tartsanak?
Egyszerûen csak szerettél, és fontos lettél. Hogy már nem vagy, csak egy
vigaszunk lehet. Köszönõ szeretetünket kifejezhettük életedben, és Te ezt tudtad.

A GYÛRÖTT TABLÓT

"A gyûrött tablót forgatom kezemben,
S míg szemem régi arcok között kutat,
Bölcs mosolyod a szívemig szalad,
Öreg tanárom. - Hangod ide rebben...
Fészekben nõttünk nálad, nem teremben;
Mint fiának a fecske bogarat,
Hordtál a szánkba ízes szavakat,
Hogy tõlük egyszer ének édesedjen!
Tíz éve már, hogy szárnyra kapva szállunk,
Az emlék hozzád mégis hazahajt Ha más eget hasít is már a szárnyunk,
Neked mondjuk fel máig is a dalt!...
Sarkady Sándor

Köszönjük, hogy tovább is velünk leszel emlékezetünkben.
Nincs tovább. Régen lejárt a felelési idõ, és én csak
érinteni tudtam a kijelölt leckét. De az a jó, hogy mindenki
tudja a folytatást, hiszen Te itt mindenki Marika nénije
vagy, ahogy az általad oly nagyon szeretett és tisztelt
tanítvány, Ecsedi Zoltán ökológus visszaemlékezésében
olvassuk.
Szilágyi Domokos szavaival kívánok minden munkatársam nevében örök nyugodalmat.
„Hegyek, fák, erdõk, füvek haragzöld azur - szívem
rokonai, kedvesek… Szelíden ti vagytok a jóság, meghitten ti vagytok a csönd, ti vagytok a béke -…”
Fogadjátok õt vissza Isten áldásával!

Mihalik Istvánné

Elhangzott Nagy Károlyné Marika néni végsõ
búcsúztatásán 2009. augusztus 27-én.
Emlékét kegyelettel õrizzük mindannyian, mi, akik
szerettük és ismertük.

„Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordani mûvészet”
(Goethe)

”
Gondolatok az Idosek
Világnapja alkalmából
Az idõsek világnapját 1991-ben rendezte meg elsõ alkalommal az
Egyesült Nemzetek Szervezete. Azóta minden év október 1-jén
megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. Az ünnepségsorozatok célja, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes
öregkort, lehetõséget adva mindannyiunknak, hogy kifejezhessük
tiszteletünket és hálánkat az idõseink iránt.

Az ember igazán akkor tudja értékelni az idõskort, amikor megéli.
Ebben a korban is fontos, hogy az év minden napján érezzék a család
és a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van rájuk,
érezzék, hogy vannak dolgok, amit Õk jobban tudnak, vannak
dolgok,
(folytatás az 4. oldalon)
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Balmazújváros

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Balmazújvárosiak!
2007-ben Balmazújváros Város Önkormányzata feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségnél
hivatali visszaélés bûntett alapos gyanúja miatt. 2008. január 4.
napján újabb beadvány került benyújtásra, melyekben további
tényállások kerültek elõterjesztésre. A vizsgálatok eredményérõl a
Fõügyészség az alábbiakban tájékoztatott:
„A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés
bûntette miatt Gál István és társai ellen a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán 75/2007. bû.
szám alatt folyamatban volt büntetõügyben tájékoztatom, mint a
sértett önkormányzat polgármesterét, hogy 2009. július 17. napján
Gál István és társaival szemben vádiratot nyújtottam be a HajdúBihar Megyei Bíróságra.”
A Bírósági vizsgálat eredményeirõl a késõbbiekben is tájékoztatni
fogom Önöket.
Dr. Tiba István - polgármester

Telephely Értékesítés
Balmazújváros Város Önkormányzata eladásra jelölte ki a tulajdonában álló Balmazújváros, Böszörményi út 100. szám alatt található (volt faipari üzem) ingatlanát.
Az eladásra kijelölt ingatlan fõbb adatai:
hrsz.: 3309/6 területe: 2 ha 3159 m2
közmûvesítés foka: az ingatlan teljes közmûvesítettségû.
A telephely eladási alapára 50.000.000,- Ft+ ÁFA
A pályázók a Polgármesteri Hivatalnál „Részletes pályázati
feltételeket” vehetnek át munkaidõben.
Cím: 4060 Balmazújváros, Városháza, Kossuth tér 4-5.

· az Állami Földterületeket kezelõ részvénytársaságok (100%-os
állami tulajdonú erdõk) részvényeinek önkormányzati tulajdonba
vételét kezdeményezte a város képviselõ-testülete. Felkérte a Magyar
Köztársaság Országgyûlését, hogy Balmazújváros közigazgatási
területéhez tartozó erdõgazdasági részvényeket (530hektár
erdõkészlet, 32,4 hektár egyéb területet) térítésmentesen 1/1 arányban
adja át Önkormányzatunk részére.
· a SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.-t bízta meg a testület
közbeszerzési eljárás lebonyolításával az egészségügyi alapellátások
fejlesztéséhez kapcsolódó tender- és kiviteli tervdokumentációk
elkészítése tárgyban.
· ebben az évben Önkormányzatunk a Semsey Andor Múzeum
mûködéséhez 2.900.000 Ft-tal járul hozzá.
· a Kossuth téri Általános Iskola tornatermének felújítását
szavazta meg a képviselõ-testület.
Az alsó tagozatos gyermekek testnevelési óráinak megtartásához
elengedhetetlen volt a döntés meghozatala. Mivel eddig nem sikerült
pályázati forrásból megoldást találnia a városnak, - de a körülmények
ezt nagyon is indokolják, - ezért 3.415.420 Ft összeget biztosít az
intézménynek erre a célra. A felújítás idejére dr. Tiba István és
Bereckiné Szabó Anikó igazgató kérik a kisdiákok, és szüleik türelmét,
megértését.
· a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ
többletbevételeit a Batthyány utcai tankonyha épületének felújítására kívánja felhasználni. A képviselõ testület ezt a kérést indokoltnak és
örömtelinek vélte, ezért hozzájárult a 662.000 Ft felhasználásához.
· a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. rendkívüli
közgyûlése nem támogatta Városunk jogos követelését, mely a víz és
szennyvíz díj csökkentését és az apportként bevitt vagyon visszaadását
szorgalmazta. A további tárgyalásokról, intézkedésekrõl a
késõbbiekben is tájékoztatjuk Önöket.
· Patkánycsapda és méreg megvásárlását, kihelyezését támogatta a
város 350.000 Ft-tal.

Az ingatlan vételével kapcsolatban munkaidõben érdeklõdni lehet
telefonon a 06-52/580-102 es telefonszámon.

· a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetésekre
tettek javaslatot a képviselõink. A Közgyûlés a megye településeitõl
beérkezett javaslatok alapján Balmazújváros két közismert személyét
Mihalkó Gyula kalapos mestert és Lukács István vállalkozót
támogatta. A Megye Napján rendezett Ünnepi Ülésen, 2009.
november 20-án fogják kitüntetettjeink díjaikat átvenni. Erre a rangos
eseményre ebben az évben Balmazújvároson, a felújított
színháztermünkben kerül sor.

Önkormányzati képviselõk
októberi fogadóórái

· a 2010/11-es tanévben fogja a középiskolánk beindítani a pincér
és a kereskedelmi ügyintézõ szakmai képzést. A szükséges
nyilatkozatokat aláírták, az új szakmai képzéshez a hozzájárulást az
önkormányzat megadta.

A pályázat benyújtásának határideje:
a hirdetés megjelenésétõl számított 15. nap délelõtt
9 óra (munkaszüneti nap esetén a következõ munkanap).
Vételi ajánlat a részletes pályázati feltételek alapján nyújtható be.

DÁTUM

X. 05.
X. 08.
X. 10.
X. 12.
X. 15.
X. 19.
X. 22.
X. 26.
X. 29.

(hétfõ)
(csütörtök)
(szombat)
(hétfõ)
(csütörtök)
(hétfõ)
(csütörtök)
(hétfõ)
(csütörtök)

IDÕPONT

KÉPVISELÕ NEVE

KÖRZET

1400 - 1600
1400 - 1600
800 – 1000
1400 - 1600
1400 - 1600
1400 - 1600
1400 - 1600
1500 - 1700
1400 - 1600

Csonka-Kis Pál
Koroknai Imre
Hegedûs János
Varga Jánosné
Varga László
Blaskó Sándor
Kati István
Postáné Kecskés Ilona
Iszák László

1-es
4-es
2-es
6-os
8-as
10-es
9-es
5-ös
7-es

A fogadóórák helye: Balmazújváros, Kossuth tér 2. (FIDESZ iroda)

A képviselõi-fogadóóra idõpontokról tájékozódni lehet:
• a város honlapján (www.balmazujvaros.hu)
• a képújságban
• a Balmazújváros TV mûsorában

· az „Elsõ lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõk,
önálló életvitelt elõsegítõ pályázati programhoz, illetve a
„kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése az óvodától a
középiskoláig” pályázat lebonyolításához fél-fél státuszt biztosít az
önkormányzat.
· a szovjet-orosz katonai emlékmû helyreállítása - az 1947. évi XIX.
törvény, és a 104/1996 Kormányrendelet alapján- kötelezõ érvényû
városunkra is. A halottak exhumálása, illetve az emlékmû áthelyezése
a köztemetõbe olyan költséggel (20 millió) járna, melyet jelenleg
városunk nem tud megfizetni. Az emlékmû helyreállítására
807.000Ft-ot biztosít a város.
· a Nádudvari - Petõfi és Rákóczi u közötti szakaszán, illetve a
Szegfû és a Sas - utca közötti szakaszon érintett belvízelvezetõ
munkákra a képviselõk felkérték a Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft.-t. A munkák (szintezés, átépítések) elvégzése elõtt
szükséges egyeztetéseket a lakossággal és a Magyar Közút Kht.-val el
kell végezniük.

Balmazújváros

2009. szeptember

3
Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Balmazújváros helyi
ÉAOP-3.1.4/B
Autóbusz-közlekedésének fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, Európai Uniós forrásból 4 db új,
11 db felújított és 7 esõbeálló, utasváróval ellátott autóbuszöböl ünnepélyes
átadására került sort szeptember 4-én a városközpontban lévõ Debreceni utcai
autóbusz megállónál.
Hogyan is indult ez a beruházás? A pályázat elnyerését követõen elsõ lépésként
közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség, mint minden nettó 15 millió forint
feletti értékû építési beruházásnál. A közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.)
értelmében az ajánlattételi felhívás a kötelezõen elõírandó referenciák, pénzügyi,
gazdasági és mûszaki alkalmassági kritériumoknak megfelelõen 2009. április 1.
napján KÉ. 4688/2009 számmal megjelent a Közbeszerzési Értesítõben. (Az új Kbt.
értelmében a 2009. április 1. után indult ajánlati felhívásokat, azok módosulását, a
megkötött szerzõdéseket, szerzõdésmódosításokat és egyéb tájékoztatókat a
Közbeszerzési Értesítõn kívül, az ajánlatkérõ, jelen esetben Balmazújváros Város
Önkormányzata honlapján is köteles közzé tenni, ezzel eleget téve a nyilvánosság
követelményének. Ennek megfelelõen az Önkormányzat www.balmazujvaros.hu
elnevezésû honlapján a közbeszerzési eljárások teljes egészében nyomon
követhetõek a felhívásoktól a szerzõdések megkötéséig és teljesítéséig.)
A felhívásra érkezett 2 ajánlat közül az EuroAszfalt Kft. lett a nyertes ajánlattevõ, 10
% feletti alvállalkozójaként pedig a Szalóczi és Társa Bt. jelölte meg. A buszöblök a
pályázatban szereplõ, elõírt mûszaki paraméterekkel elkészültek. A fejlesztés teljes
összege 41.216.474,-Ft, melybõl a támogatás összege 37.094.827,-Ft, a fennmaradó
részt pedig Balmazújváros Város Önkormányzata saját erõként biztosította.
A Hajdu-Volá Zrt. társasággal jelenleg folynak az egyeztetések az új buszöblök
helyi menetrendbe történõ bekapcsolására vonatkozóan. Amint kész az új
menetrend, lapunkban is közzétételre kerül, így azok rendeltetésszerû használata is
megvalósul.
A fejlesztéssel javult Balmazújváros tömegközlekedésének infrastruktúrája, a
lakosok életminõsége, településünk városias jellege. Reméljük, hogy a fejlesztés
eredménye minden balmazújvárosi lakos megelégedését szolgálja, igyekszünk a
jövõben újabb pályázati lehetõségekkel a felmerült további igényeket is kielégíteni.
Kérem Önöket, használják ki a tömegközlekedés adta lehetõségeket, éljenek minél
környezettudatosabban, ezzel is megvédve városunk levegõjének tisztaságát, mert
soha nem késõ elkezdeni.

Balmazújváros Város Önkormányzata a 2010. évben is
csatlakozik a hátrányos helyzetû, szociálisan rászorult,
nappali rendszerû felsõoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsõoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Az ösztöndíjban kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk
részesülhetnek.
A pályázók köre:
Az ,,A” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
(a képzésre vonatkozó keretidõn belül) nappali tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat.
A ,,B” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális
helyzetû érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében
nappali tagozatos alapképzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A támogatás feltételeit a felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a
mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.
A pályázathoz a formanyomtatvány 2009. október hónapban beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatalban (porta
és I. em. 1-es iroda). A pályázatot írásban, a pályázati
kiírásban szereplõ határidõn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em.
1. számú irodájába kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október
30. A beérkezett pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat (pl.
bármely melléklet hiánya) az önkormányzat kizárja a
bírálatból.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2009. november 23.

Köszönetnyilvánítás

KERESZTÉVFOLYAMI KÉPZÉS A MISKOLCI
RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb Uniós fejlesztés átadása

Kányási-Major Mariann

A Kalmár Zoltán Általános Iskola Alapítványa tisztelettel megköszöni az
adományozóknak a tanulóink számára felajánlott 1 %-ot.
A 341.354 Ft összeget tanulóink támogatására, eszközbeszerzésre for-dítottuk.
Ebben az évben is tisztelettel várjuk felajánlásaikat.
Adószámunk: 19123556-1-09
A balmazújvárosi Bocskai Iskola "A fejlesztõ környezetért alapítványa"
megköszöni az adományozóknak a tanulóin számára felajánlott 137.620,- Ft SZJA 1
%-ot, melyet az iskolai környezet fejlesztésére fordítottunk. Ebben az évben is
tisztelettel várjuk felajánlásaikat.
Adószámunk: 19126023-1-09

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

Engedélyszám:13-0703-04

Információ: Tel. 06 30 526-4501

A rendõri képzés 2010. február hónapban indul be.
Meddig és hol lehet jelentkezni?
2009. november hónaptól jelentkezési lap és mellékletei
megküldésével, illetve személyes átadással.
Jelentkezési egységcsomag és bõvebb tájékoztató:
www.mrszki.hu honlapon elérhetõ 2009. novembertõl.
Képzés helye: Miskolc. A felnõttoktatás rendszerébe,
érettségire épülõ két éves nappali tagozat, amely hivatásos tiszthelyettesi munkakör betöltésére jogosít.
Jelentkezés feltételei:
Magyar állampolgárság, 18. életév betöltése, de nem idõsebb 33 évesnél, cselekvõképesség, állandó belföldi lakóhely, büntetlen elõélet, sikeres érettségi, fizikai erõnlét,
orvosi alkalmasság.
Mit nyújt a rendészeti szakközépiskola:
Korszerû szakmai ismeretek, idegen nyelvi, informatikai
és önvédelmi képzést. Szakmai gyakorlati helyet a Rendõrség szerveinél. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, államilag elismert rendõr szakképzettséget. Tanulmányi átlagtól függõen ösztöndíjat, diákigazolványt, kedvezményes szállást és étkezést, formaruha ellátást az iskolában. Tantárgyi kereteken kívül, a rendõr tanulók számára 'B' kat. vez. eng. megszerzésére irányuló szakoktatás folyik. A tanulmányaikat sikeresen befejezõk álláslehetõséget kapnak!
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság
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(folytatás az 1. oldalról)

amit csak Õk tudnak, hiszen az élet során megélt
tapasztalatot nem pótolhatja semmi. Az évek
során átélt helyzetek nem
sûríthetõk egy könyv
lapjaira, vagy egy elmondott történetbe.
Tapasztalataink alapján
elmondhatjuk, hogy a
család, vagy az a környezet, amiben él az idõskorú
ember, ne akarja megváltoztatni a szokásait, ne
akarja mássá átnevelni, és ne akarja mindenáron a maga igazáról
meggyõzni Õt. Legyen hozzájuk jó szavunk, bizalmunk, türelmünk,
hallgassuk meg õket. Minél többet legyenek együtt a gyerekeikkel, az
unokáikkal és tudják megosztani a feladataikat éppúgy, mint a
gondjaikat és örömeiket. Segítsük õket abban, hogy a vágyaikat,
terveiket megvalósítsák és testi-lelki egészségben még sokáig

Balmazújváros

élhessenek közöttünk. Hiszen az emberi méltóság tisztelete és a
megbecsülés nem pénz és anyagi kérdés, hanem egyszerû,
önzetlen, szeretetteljes magatartás.
Ezen gondolatok tükrében továbbra is azon dolgozunk és
tevékenykedünk, hogy az idõs emberekre évente ne csak egy napig
irányuljon a figyelem, hanem 365 napon át.
Ebbõl az alkalomból köszönti tisztelettel Balmazújváros idõs és
idõsödõ lakosait városunk vezetése és a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ minden munkatársa.
Tomorszky Istvánné: MEGÉRDEMLIK
Megérdemlik az idõsek
Szeressék, tiszteljék õket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek.

Gyermekeket, unokákat
És dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.

Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.

Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni
Szívbõl kívánom az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni.

REFORMÁCIÓ
1517. október 31. messze világító fény az
egyház történetében.
1517. október 31-én szögezte ki Luther
Márton a wittenbergi vártemplom kapujára
híressé vált 95 tételét, amelyben a legfontosabb bibliai igazságokat fogalmazta meg.
Futótûzként terjedt el az újra felfedezett
bibliai igazság: „Az igaz ember pedig hitbõl
él.” (Római levél 1, 17) Hogyan is történt
meg ez a minden idõre kiható és máig minden
protestáns keresztyén életét, lelkiségét meghatározó igaz felismerés?
"Hogyan találom meg a kegyelmes Istent?"
- Luther egzisztenciális kérdés-fölvetése csakúgy, mint a reá adott válasz - arra utal,
hogy a világot rengetõ reformátori felismerés
nem „steril laboratóriumi körülmények között”, hûvös számítgatások eredményeként
fogalmazódott meg, hanem személyes érintettségbõl fakadó lázas kérdezés nyomán.
Luther bûnösnek és méltatlannak tudta magát. „Igyekeztem, ahogy csak lehet, hogy
megtartsam a regulát. Gyakran tartottam
bûnbánatot és listát készítettem vétkeimrõl.
Újra és újra meggyóntam õket. Nagy gonddal hajtottam végre a kirótt vezekléseket. És
mégis lelkiismeretem tovább gyötört. … Lelkiismeretem kétségeit, aggályait emberi
gyógyszerekkel, az emberi hagyományokkal
akartam gyógyítani. De minél többet használtam ezeket a gyógyszereket, annál gyötrõbb és nyugtalanabb lett a lelkiismeretem.”
Luther jámborsága, intellektuális becsületessége és istenhite természetes hozományként adta a mély és õszinte félelmet, amelybõl fakadt a fent idézett kérdés. A felelet pedig - mint tudjuk - megrengette fél Európát,
és az akkori egyházat: Az emberek nem igazulhatnak meg Isten színe elõtt a saját erejükbõl, tulajdon érdemeik vagy cselekedeteik
alapján, hanem ingyen, Krisztusért, hit által
igazulnak meg, ha hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja õket és megbocsátja bûneiket
Krisztusért, ki halálával elégtételt adott

bûneinkért. Ezt a hitet számítja be Isten,
elõtte érvényes igazságul. (Római levél 3. és
4. fejezete.)
A Biblia pontos tanulmányozása során talált
rá Luther az igaz orvosra, az igazságos és
kegyelmes Istenre. „Kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért,
hogy senki se dicsekedjék.” (Efézusi levél 2,
8) Az evangélium mutatta fel számára Isten
igazságosságát és kegyelmét, amelyet Isten a
bûnös embernek ajándékozott Jézus Krisztusban. Luther Márton bátor reformátori kiállásából, amit a wormsi birodalmi gyûlésen
tanúsított, - „Itt állok, másként nem tehetek.”
sokan merítettek erõt az idõk folyamán.
A reformáció mai örököseinek az a nemes
küldetésük, hogy ezt a megtalált kincset felragyogtassák embertársaik felé. Mivel
azonban ma nem úgy teszik föl kérdéseiket
az emberek, mint a XVI. században, a tartalom sértetlensége mellett újra kell fogalmazni az üzenetet. Hogyan válhat örömhírré
a kegyelembõl való megigazulás azok számára, akiknek sem a kegyelem, sem a megigazulás nem sokat jelent, akiknek nem jelent
fõ problémát bûnös voltuk, az isteni ítélettõl
való rettegés? A válasz magától adódik: rá
kell ébrednie az embernek arra, hogy bûnös,
meg kell látnia bûneit. Hogy valaki eljusson
erre a felismerésre, a Bibliát kell tanulmányoznia. Ma is ez az egyetlen forrás, amelyben az ember, mint egy tükörben meglátja
saját magát úgy, ahogy van: a hibáival, hiányosságaival együtt. A Biblia tükre nem torzít, nem mutat kevesebbet, és többet sem
annál, mint akik valójában vagyunk: Isten
megváltására, kegyelmére szorult bûnös emberek. A Biblia hangsúlyozza, a reformátorok pedig újra felragyogtatták (s ma is
ez a küldetés) azt az alapigazságot, hogy
mi emberek egyedül Isten kegyelmétõl remélhetünk bûnbocsánatot és üdvösséget.
E kettõt nem lehet megvenni, nem lehet cse-

lekedetekkel kiérdemelni. A Biblia sok helyen mondja: ez ajándék. Ezt csak kapni lehet, elfogadni, kegyelembõl. Ezt a kegyelmet
pedig a hitével tudja az ember megragadni,
elfogadni. Jó cselekedeteivel, életvitelével
pedig háláját képes bizonyítani Isten felé. A
reformált hit, az egyház megsemmisülhet, ha
emberektõl ered, de megmarad, ha Istentõl
való.
Baloghné Hajdú Krisztina

Láss
a film mögé!
KÖVETKEZÕ FILMJEINK:
Ifi korosztály:
Carpe Diem!/Élj a mának!
október 10.: Úttalan út
(2002., kanadai-amerikai kalandfilm, 107')

november 14.: Szamszára
(2001., indiai-német-francia-olasz filmdráma,
140')

Felnõtt korosztály:
A Szenvedés
szeptember. 24.: A kilencedik nap
(2004., német filmdráma, '98)

október 22.: Ádám almái
(2005., dán-német filmszatíra, '91)

november 19.: 21 gramm
(2003., amerikai filmdráma, '124)

Idõpont:
a csütörtöki (felnõtteknek) idõpont minden
alkalommal 18:30,
a szombati (ifinek) pedig mindig 19 óra (!!!)
Helyszín: B.újv. Kossuth tér 12., református
gyülekezeti terem
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A Hajdúság és a Hortobágy határán fekvõ õsi magyar település,
Balmazújváros gazdag mûvészeti életébõl kaphattak ízelítõt
szeptember 16-án a Hricsovinyi Galériába ellátogató csepeli
lokálpatrióták. Ez a több, mint 18 ezer lakost számláló, tipikus
alföldi mezõváros ugyanis nem csupán történelmi múltjára,
különleges mezõgazdasági-ipari kultúrájára és híres szülötteire többek között Veres Péterre, Sarkadi Imrére, Lengyel Menyhértre,
Soós Imrére és Palotai Erzsébetre- lehet joggal büszke. Hasonló
tiszteletet és elismerést érdemel ugyanis az itt élõ emberek
szorgalma, jövõbe vetett hite, és ami ezzel együtt jár, a jelen
kulturális értékei iránt érzett õszinte megbecsülése, a mûvészi
alkotómunka hathatós támogatása is. Ez utóbbi törekvések eredõje
képen jöhetett létre immár 5 esztendeje a Balmaz-Art Nemzetközi Képzõmûvészeti Alkotótábor, melynek éltetõ és inspiráló
keretei között a most bemutatott alkotások megszülethettek…
A számos csepeli mûvész és mûvészetbarát részvételével
megtartott megnyitó során a XXI. kerületi önkormányzatot Orosz
Ferenc alpolgármester, Becsei Dénes, az Oktatási, Mûvelõdési,
Ifjúsági és Sport Ágazat vezetõje, valamint Vukovicz Zoltán ágazatvezetõhelyettes képviselték-, az õszinte tisztelettel és örömmel
fogadott vendégek részérõl pedig Postáné Kecskés Ilona alpolgármester-asszony, dr. Cs. Tóth János mûvészeti író, Balmazújváros díszpolgára, illetve Takács Erika, a helyi önkormányzati
lap felelõs szerkesztõje vett részt az ünnepségen. A rendezvény
fényét M. Hajtun Zsuzsa zongoramûvész és Szentkirályi Aladár
hegedûmûvész nagy tapssal fogadott, avatott fellépése emelte
tovább.
Megnyitó beszédében dr. Cs. Tóth János az újvárosi Alkotótábor
szakmai jelentõségét, valamint a különleges természeti környezet
által ihletett, a táj és az élõvilág tiszta és örök értékeibõl építkezõ
mûvek sajátos értékeit méltatta-, Postáné Kecskés Ilona alpolgármester –asszony pedig azt emelte ki felszólalásában, hogy milyen tudatos „építkezés” eredménye képen, milyen szervesen
illeszkedik bele a mûvésztábor léte a Balmazújváros fejlõdését,
anyagi-szellemi gyarapodását elõmozdítani hivatott önkormányzati erõfeszítések sorába. A település vezetõi meggyõzõdéssel vallják ugyanis azt, hogy a kivételes természeti adottságokban, a különleges gyógyvíz-kincsben, a jó minõségû termõföldben, a helyi ipari hagyományokban, nem utolsó sorban
pedig az újvárosi nép tehetségében és tenni akarásában rejlõ
lehetõségeket a kultúra lelket emelõ, közösséget építõ erejével
megtámogatva lehet csak igazán kamatoztatni…
A Balmaz-Art fél évtizedes munkájának eredményeit összegzõ
kiállítást- melyet remélhetõleg a csepeli mûvészek balmazújvárosi bemutatkozása követ majd nemsokára- az érdeklõdõk október
11-ig tekinthetik meg a Hricsovinyi Galéri-ában, a XXI. Kerület,
Csepeli Mátyás utca 13. szám alatt.
Donnert Károly

Városunk vezetése ebben az évben is egy szép kort megért embert
köszönthetett fel Vilmányi Julianna személyében. Julika néni szeptember 15-én töltötte be 100. életévét. Idõsebb leányával, Vincze
Mátyásnéval él együtt a Debreceni utcán, ahol családja körében fogadta
a köszöntéseket. Két lánya, 8 unokája, 15 dédunokája és 13 ükunokája
mellett háziorvosa dr. Mazurka Balázs, dr. Tiba István polgármester és dr. Veres Margit jegyzõasszony nyújtottak át neki virágcsokrot. Beszélgetésünk során mesélt nehéz
gyermekkoráról,
arról, hogy édesapja a háborúban
elesett, így egyedül nevelte fel 4 testvérével együtt édesanyjuk õket. Fiatal korában,
majd késõbb is sokat kellett dolgoznia, hisz az Õ korosztálya általában
fizikai munkával kereste meg a betevõjét. Dolgozott a böszörményi
Papírgyárban, késõbb Kónyán, Semsey gróf napszámosaként. Földmunkásként az Erdõhivatalnál, majd gondozóként a Lenin Tsz
baromfitelepén helyezkedett el. Itt 1949-tõl 1960-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Otthonában mindig serénykedett, a szokásos nõi
munkák gyermeknevelés, fõzés, takarítás mellett jószágot tartott.
Hízlalt, baromfit nevelt, kertészkedett. Szereti a rendet maga körül,
mindig figyel táplálkozására. Idõs kora ellenére még a mai napig
érdeklõdik az unokák, dédunokák mindennapjairól. Persze egy kicsit
nehézkes a társalgás, hisz, mint annyian idõs korukra, Õ is egy kicsit
„nagyot” hall. Korát meghazudtolva tervei vannak, nyári combnyaktörésébõl szeretne teljesen felépülni, hogy még gondozni tudja kedvenc
virágait. Most még segíteni kell a lassú sétáknál is, de hihetetlen
akarattal rendelkezik mondták lányai.
„ E napon minden érted van!
A Nap csiklandozó sugara,
a lágy szellõ, s a madarak csodás dala.
Ma neked nõ a virág, mely ontja csodás illatát,
s neked érik a gyümölcs, mi beszívja a hajnal harmatát.
Ha jõ az este, s megjelennek a csillagok,
hidd el, ma neked ragyognak és az égre azt írják
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!”

Egy kicsit szentimentális ilyenkor mindenki, hisz ott a ki nem mondott
kérdés minden születésnapi összejövetelen: meddig vagyunk együtt,
meddig örülhetünk egymásnak? A család még az Önök kérték szerkesztõinek is írt, a TV csatornáin keresztül is köszöntötték az „Édesanyám te jó asszony…” kezdetû nótával. Igazán jól éreztem magam,
szívesen nézegettem a családi albumot, a falra kirakott fotókat, Julika
néni szobáját. A vendégszeretet, a családi összejövetelek bensõséges
hangulata járja át ilyenkor az embert. Jó volt Velük lenni, köszönöm,
hogy bepillantást nyerhettem én is családi életükbe.
Az újság szerkesztõsége és Balmazújváros lakossága nevében ezúton is
kívánok még nagyos sok szép, örömteli napot Les Brown szavaival
mindnyájuknak:
„Soha nem vagy túl koros ahhoz, hogy felállíts egy másik célt, vagy
megálmodj egy új álmot.”
Szeretettel: Takács Erika

Ui.: A KSH elõrejelzése szerint a 2009-es évben 1423 olyan ember él
Magyarországon, aki 100 éves, vagy annál idõsebb, vagyis akik elõször
megkaphatják a jubileumi juttatást. A Magyar Köztársaság Kormánya - az
Idõsügyi Tanács kezdeményezésére - a szépkorúak iránti társadalmi
megbecsülés kifejezéseképpen megalkotta a 255/2008. (X. 21) Korm. Rendeletet. A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi
juttatásra (100.000 Ft) lettek jogosultak ez év januártól. Az igénylésrõl
érdeklõdjenek a Polgármesteri Hivatalban, vagy a nyugdíjfolyósítási
intézményben.
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Balmazújváros is bemutatkozott
A nyári szünet után folytatódott a Megyejárás címû rendezvénysorozat a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központ Bem téri
épületében.
Ezúttal Balmazújváros mutatta be értékei keresztmetszetét.
A második emeleti kerengõt
megtöltötték az érdeklõdõk,
fellépõk, akiket Cs. Tóth
János, a Méliusz Központ
igazgatója, Balmazújváros
díszpolgára köszöntött,
majd Jantyik Zsolt, a megyei
önkormányzat kulturális,
sport és civil kapcsolatok bizottságának elnöke emelkedett szólásra. A megye közmûvelõdési vezetõje elmondta: a Méliusz Központ nemcsak könyvtár, mûvelõdési
ház is egyúttal. Összhangban a megye közmûvelõdési koncepciójával, vallják: igen gazdag a megye 81 települése kulturális értékekben, melyeket ismertté kell tenni mindannyiunk
számára. Ezt szolgálja a Megyejárás, melynek keretében
nemcsak az egyedülálló értékeket mutatják be a települések,
hanem megtekintik a közmûvelõdés megyei fellegvárát is.
Dr. Tiba István országgyûlési képviselõ, Balmazújváros polgármestere, örömmel vette a bemutatkozás lehetõségét, de
rögtön hozzátette: a mai csak egy szûk keresztmetszet, jóval
több érték van városukban, mely az utóbbi idõben valóban városi jelleget ölt. Példaként említette a nemrég átadott színház-

Elérkeztünk ehhez a bûvös számhoz, hogy
10-ik, hisz 2000-ben indult útjára városunkban a Rákóczi Olvasó Népkör kezdeményezésére az elsõ kézi arató verseny.
Elõször az itt élõ emberek (persze kis
bíztatással), majd megyénkbõl és még
megyehatárunkon túlról is csatlakoztak a
versenyhez. Az idén városunk Polgármesterének köszönhetõen Érmihályfalváról (Románia) is eljött egy arató csapat,
hogy megmutassák a búza betakarítással
kapcsolatos õsi hagyományos módszereket. Velük együtt 15 csapat mérkõzött
meg egymással. Az idõjárás kedvezõ volt,
hisz reggel még csepergett az esõ, de mire
mindenki megsütötte a tarlószélén a szalonnát, már derült napsütés várta a verseny kezdetét. Közben, amíg a kaszák suhogtak, addig a Rákóczi Kör udvarán fõtt
az ízletes sertéspörkölt, melyet igen jó
étvággyal fogyasztottak el a versenyzõk
és a szurkolók is. A délutáni játékos mûsor
után megtörtént az eredményhirdetés a
versenyzõk helyezésével kapcsolatban.

termet, ahol bérletes színházi elõadásokat tartanak ettõl az évadtól
kezdõdõen.
A város szülöttének, Veres Péternek „Én
nem mehetek el innen” címû versét Csige Istvánné adta elõ, majd a Kadarcs
Népzenei Együttes, a Hímes Néptánc
együttes és a Verõce Hagyományõrzõ
Népdalkör mûsorának tapsolhattak a
megjelentek. A népmûvészeti és képzõmûvészeti kiállítás megtekintése után
pedig a Hajdúság és a Hortobágy találkozási pontján található város jellegzetes
pusztai ételeit kóstolhatták meg:
Koroknai Zoltán aranykoszorús gazda és
Varga Levente, a helyi hagyományõrzõ
íjászklub vezetõjének fõztjét, a slambucot.

Este a birkapörkölt vacsora után hajnalig
tartó mulatság vette kezdetét.
Ez a nap Július 11-e sokak számára emlékezetes marad, hisz sokan voltak olyanok, akik most elõször vettek részt.
Volt meghívott vendégünk is, Siómarosról
és Meggyaszóról érkeztek. Náluk is mûködik egy-egy olvasókör, mellyel már 20
éve kapcsolatban vagyunk.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy kifejezzem hálámat azoknak a vállalkozóknak, magánembereknek, városunk Képviselõ Testületének és Polgármesterének,
hogy segítették ezt a rendezvényt, hisz
nélkülük nem jöhetett volna létre ez a
csodálatos hagyományõrzõ nap. Támogatóink voltak: Dr. Tiba István polgármester; városunk Képviselõ Testülete;
Balmaz AGRO; Szilágyi István vállalkozó; Szanka Gábor vállalkozó; Balmaz
COOP Rt.; Mihalkó Gyula vállalkozó;
Lukács Kft.; Ferroszol, AGRO-TEAM
Kft., Szidás Presszó, Lajter Bútorház, Hegedûs Imre vállalkozó, Lajter Géza egyéni

Nyírõ Gizella

gazdálkodó, Fülöp Kft., ZEA 93 Kft.,
Kossuth Mezõgazdasági Szövetkezet,
Balmazpharm, Szilágyi László vállalkozó, KITERM Kft., Hexa CO Kft., Koroknai Farm, Hexa Metál, Koroknai Autósiskola, Szûcs Mihály vállalkozó, Juhász
Ernõ vállalkozó, Motec Kft., Dobó István
vállalkozó, Radócz János vállalkozó, Pinczés Imre vállalkozó, Juhász Sándor vállalkozó, Hûse Gábor vállalkozó, Pál János
vállalkozó, Eszenyi Tibor, AGROBOK
Kft., Szendi Vasudvar.
Köszönet a zsûri tagoknak, a fogatosoknak, a csikósoknak, a városi Kht-nak, a
Rendõrségnek, Polgárõrségnek, Tûzoltóságnak, a délutáni játékos mûsor vezetõjének, a fellépõ együtteseknek és nem
utolsó sorban azoknak a körtagoknak,
akik fáradságot nem ismerve önzetlenül
sikerre vitték ezt a napot.
Tisztelet minden segítõnek és támogatónak!
Kunkli József - körelnök

Balmazújváros

A legnagyobb hungarikum. Puszta létük Radisics Milán jóvoltából fotókon vándorol településrõl településre. A kiállítás, augusztus 28án megállt Balmazújvároson is. Ez a nap róluk szólt, õket népszerûsítette. A mûv. ház
elõtti téren egész délután muzsikaszó hallat-

Szárnyaljon a képzeleted! - Napló, 2009.
június 03., 14. o.
Az elõzõ tanévek eredményei -Napló, 2009.
június 03., 14. o.
Ivó-napi bankett már hatodszor - Napló, 2009.
június 04., 6. o.
Fiatal mûvészek-Napló, 2009. június 10., 4. o.
Fõ az egészség - Napló, 2009. június 11., 6. o.
Milliárdok Újvárosnak-Napló, 2009. június
13., 7. o., június 15., 4. o., június 17., 11. o.
Fejlõdési pályán- Napló,2009. június 16., 5. o.
Gyermekeknek - Napló, 2009. június 16., 7. o.
A legügyesebb horgászok küzdöttek - Napló,
2009. június 16., 7. o.
Kis lovasok elsõ nagy sikere -Napló, 2009.
június 19., 14. o.
„Valami megmozdult Újvárosban”-Napló,
2009. június 20., 4. o.
Kastélyból közösségi ház -Napló, 2009.
június 20., 4. o.
Sokan eljöttek, sokat kérdeztek - Napló, 2009.
június 20., 4. o.
Engedmények - Napló, 2009. június 20., 4. o.
Szaunaparadicsom kerekedik - Napló, 2009.
június 20., 4. o.
Kevesellik a helyi dolgozót - Napló, 2009.
június 20., 4. o.
Röviden -Napló, 2009. június 20., 4. o.
Egy-egy mondat -Napló, 2009. június 20., 4.
o.
Kérdések és válaszolók -Napló, 2009. június
20., 4. o,
Diszkót épít a város - Napló, 2009. június 20.,
4. o.
Esõtánc, naptánc a Kastélykertben - Napló,
2009. június 23., 8. o.
B.A.K.I.- rockhétvége - Napló, 2009. június
25., 8. o.
Eszményi körülmények között - Napló, 2009.
július 02., 9. o.
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szott. Hatalmas bográcsokban
és üstházakban fõttek a finomabbnál-finomabb ételek a
fellépõknek és a kilátogató
vendégeknek. Itt szeretnénk
köszönetet mondani Varga
Lászlóné Marikának, Koroknai Zoli bácsinak és Rózsa
Péternek a segítségért és támogatásért. Míg az ételek fõttek, addig a szürke marhák
népszerûsítõ körútra indultak
a városban. Kísérte õket a fellépõk egy része és a város
apraja-nagyja. A rendezvényt
beárnyékolta egy sajnálatos baleset, melynek
sérültje egy 12 éves kisfiú volt, akit az egyik
szürke sodort el. A gazda lélekjelenlétének
volt köszönhetõ, hogy a megindult állat nem a
tömeg felé vette az irányt. A kisfiút hála Istennek „csak” bokatöréssel szállították kórházba. Itt szeretnénk jobbulást és mihamarabbi
felépülést kívánni a gyermeknek. A felvonulásból visszatérõ fellépõket a mûv. ház elõtt
felállított színpad várta. Hagyományõrzõ csoportok, zenészek, énekesek, táncosok szóra-

Csupa ötös -Napló, 2009. július 07., 11. o.- július 13., 5. o.- július 17., 6. o. ,július 21., 10. o.
Balmaz-Art. - Napló, 2009. július 08., 5. o.;
július 13., 5. o.
Strandfoci Újvárosban - Napló, 2009. július
11., 13. o.
Hajnalig mulattak az aratók - Napló, 2009.
július 15., 3. o.
„Vezér” is színpadra lépett - Napló, 2009.
július 15., 7. o,
Olvasó népkör, fakanállal - Napló, 2009.
július 16., 4. o.
Edzõváltás Balmazújvárosban - Napló, 2009.
július 16., 12. o.
Csobbantunk a strandon -Napló, 2009. július
21., 8. o.
Jókívánság -Napló, 2009. július 21., 14. o.
Koncert a templomban - Napló, 2009. július
30., 8. o.
Eltérõ vélemények az új piacról - Napló,
2009. július 30., 8. o.
Újra Eötvös Kupa Újvároson - Napló, 2009.
július 30., 9. o.
Jókívánság - Napló, 2009. július 31., 13. o.
Beérett a termés - Napló, 2009. augusztus 7.,
6. o.
Pokolgép Szent István-napon - Napló, 2009.
augusztus 11., 5. o.; augusztus 13., 11. o.
Csupa ötös - Napló, 2009. augusztus 12., 7. o.;
augusztus 19., 7. o.
Pontyot fõztek a „sellõk” - Napló, 2009.
augusztus 13., 4. o.
Ügyességi lovastorna a Magdolna kiserdõben
-Napló, 2009. augusztus 15., 7. o.
Ezrek a balmazújvárosi Kastélykerti estékenNapló, 2009. augusztus 17., 8. o.
Gyõzelem a hazai pályán - Napló, 2009.
augusztus 18., 10. o.
Szent István-napi lovasforgatag - Napló,
2009. augusztus 24., 6. o.
Pokoli buli a kastélykertben -Napló, 2009.
augusztus 24., 6. o.

koztatták a megjelenteket. Akinek pedig kedve volt alkotni, az csutkaökröt és gyékénylovat készíthetett a kézmûves asztaloknál. A
rendezvényen részt vettek a Kárpátia 2000
Egyesület szervezésében Youth is Action
(fiatalok lendületben) nemzetközi ifjúsági
csereprogram fiataljai, akik kilátogattak
Vókonyára is - a 30-án megrendezett Bio
fõzõversenyre - ahol megcsodálhatták a Hortobágy szépségét, jellegzetességeit, õshonos
állatait. A Himes és Érmihályfalva táncosai is
”lendületesen” ismerkedtek össze, látogatják
a két város rendezvényeit. Ugyanez mondható el az íjászainkról, az óvónõinkrõl is. Reméljük, további szép kapcsolatok alakulnak ki
testvérvárosaink között. Jó érzés, hogy mostanában mindig történik valami szép, vagy
hasznos esemény. Fontosak az ilyen együttlétek, ahol a gondolatokat, az érzéseket közelíteni lehet egymáshoz.
A szürke marhát népszerûsítõ programunk is
reméljük elérte célját, és sikerült felkeltenünk
a figyelmet ezen állatok iránt. A napot táncházzal zártuk, melyen a fiatalok megismerkedtek egymással, és a különbözõ kultúrák
táncaival.
Csizmadia Anikó

Szeptember 22-én reggel fél 9-kor elözönlötték a
mûv. ház elõtti teret a „kétkerekezõk”. Egy nap,
amikor autómentesen közlekedünk! Több, mint
százan - felnõttek, gyerekek - vágtak neki az önkormányzat és a mûv. ház által kitervelt útvonalnak.
Hát… Elõzetesen annyit, hogy mi szervezõk is
vettük a fáradságot és letekertük az utat. Szóval
meglátva a gyülekezõ tömeget egy cseppet sem
irigyeltem õket a rájuk váró feladat miatt. S, hogy
mit kellett tenniük? Gyakorlatilag körbe kellett
„tekerniük” a városon, megkeresni (térkép
segítségével) az újonnan átadott buszmegállókat (a
Keleti utcától a Bólyai utcáig) és ott városunk
képviselõinek vezénylete mellett az általunk kiagyalt feladatokat megoldani. Mind a 15 csapat sikerrel vette az akadályokat. A többórás kerékpárút
után a kellemesen elfáradt társaságot a Veres Péter
Emlékparkban egy kisebb „kalandtúra” várta, mely
után üdítõen hatottak a frissítõ vizek és az ebéd.
Persze voltak ajándékok is - a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és az önkormányzatunk jóvoltából - tehát senki nem távozott üres kézzel. Legügyesebben teljesítették a
versenyprogramot az Ovi II, óvónõkbõl álló csapata, második lett a 48-as Olvasónépkör és harmadik a Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ
„Flúgos futam” csapata.
Gratulálunk a felnõtt és a gyermekcsapatoknak is és
minden résztvevõt arra kérünk, hogy jövõre
találkozzunk ismét, hiszen mi akkor is itt leszünk és
ígérjük, hogy újra „ kiagyalunk” valamit.
ui: és aki nem fáradt el eléggé, az benevezett a
„Puszta maraton” montain bike terep kerékpárversenyre. Külön gratulálunk azoknak a fiataloknak
akik teljesítették a 13 km-es távot.
Csizmadia Anikó
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Szeptember 19-én este gyermekzsivajtól
volt hangos a 48-as
Olvasó Népkör. A
“Balmaz-Gyöngye”
szépségverseny folytatásaként, vagy talán
helyette ebben az évben a 3-12 éves korosztályt mozgósította a
kör vezetése. A felhívásra közel 30 kisgyermek nevezése jutott el a szervezõ Pénzes Sándor körelnökhöz.
A szülõk, nagyszülõk
és baráti társaságok
kíséretében érkezett
apróságok csinos kis ruháikkal, szépen fonott, vagy éppen csatos, masnis hajtincseikkel bûvölték
el a zsûrit. Természetesen a kisfiús szülõk is úgy érezték, hogy érdemes a hercegi címért ringbe
szállni. Így aztán a vagány farmercucc, vagy éppen a csinos mellény és nyakkendõ
villogtatásával, enyhén zselés frizurákkal õk is bemutatták férfiasságukat. Kicsiben ugyan az
történt, mint az érett leányok versenyén. Itt is voltak bátrabbak, huncutabbak, volt, aki
mosolyogni, kacérkodni mert, - sõt még a szoknyája pörgését is megmutatta, - de voltak, akikkel
sétálnia kellett az anyukának is, mert inkább játszani, szaladni szeretett volna, mint sem a
zsûrinek produkálja magát. Egy kicsit úgy éreztem magam, mint mikor kisfiam megmakacsolta
magát 3 éves korában az egyik anyák napi ünnepségen. Inkább az ölembe ült, ahelyett, hogy
megmutassa mire tanították az óvó nénik. De láttak-e már olyat, hogy egy szülõnek nem kedves a

Szeptember 8-án az újvárosi Nyugdíjas Klub ellátogatott a polgári
Archeoparkba. A közel 5 hektáros területen megnézhettük a
tájegységre jellemzõ építészeti és tárgyi emlékeket. Itt Tóth József
országgyûlési képviselõ úr fogadott bennünket, aki ingyenjegyet és
idegenvezetõt biztosított számunkra. A park után Polgáron meghívott
bennünket a Kálvária dombra, ahol az édesanyjával együtt meséltek
Jézus Krisztus keresztre feszítésérõl. Sokan nem is tudtuk, hogy a
polgári születésû egri kanonok, Kovács Mátyás családja emlékére
állíttatta az obeliszket. Mindhárom oldalon dombormû áll: József a
gyermek Jézussal, Krisztus feltámadása, és Szent Erzsébet a koldussal.
Itt szinte Isten sugallata járt át rajtunk. Ezt követõen meghívott
bennünket a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermébe, ahol
finomabbnál-finomabb süteménnyel, üdítõvel kínáltak bennünket. Itt
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sajátja, nem Õ a legszebb? Ez a verseny olyan volt,
ahol mindenki szép és bájos volt. Ki a hosszú,
szõke hajáért, ki a kerekded arcáért, ki a bájos
mosolyáért. Tiszta operetti hangulat. Helyes
gyerekek, büszke szülõk, sok ajándék, zene, finom
vacsora, jólöltözött közönség. Remélem, sõt bízok
benne, hogy senkinek nem sérült a lelke, hisz erre a
versenyre a szülõk óhaja miatt jöttek el a gyerekek,
nem pedig önmaguk döntése miatt. A zsûrinek
pedig, mint minden „versenyen” döntenie kellett.
3 - 6 éves korosztály:
I.: Silling Péter,
II.: Pál Zsuzsa Ilona, III.: Kiss Sándor
6 - 9 éves korosztály:
I.: Szilágyi Bettina,
II.: Berecz Dóra, III.: Holczer Lívia
9 - 12 éves korosztály:
I.: Nagy Klarissza
II.: Leiter Fanni, III.: Vincze Tamara
A végén az elkészült szép fotók, a kisautók, vagy
éppen gyereksminkes kistáskák, a lufizás és szaladgálás, bújócska az asztalok között mindenkinek
tetszett. Ez már igazi, hangulatos babazsúrra emlékeztette az embert. Nagykorukban, hogy mire emlékeznek majd nem tudni, de a szülõk elmesélik
majd nekik, hogy mikor mi beneveztünk arra a
„Balmaz-Gyermek gyöngye versenyre”…, mi
akkor olyan büszkék voltunk.
Reménykedek, hogy máskor is, sokféle együttléteken találkozok majd azokkal a gyerekekkel, szülõkkel, akik szeretik a kis közösségeket, szívesen
vállalkoznak új dolgokra.
Takács Erika

képviselõ úr beszélt az életérõl, Polgárról, arról, hogy össze kellene fognia
az országnak. Ezután megnéztük a Katolikus templomot, ahol imádkoztunk.
Ki-ki a maga módján: van, aki a szeretteiért, van, aki a képviselõ úrért, van,
aki az országért. Tóth József elmesélte, hogy fiatal korában ministráns volt,
komoly neveltetésben volt része. Mesélt dr. Tiba István polgármester úrról
is, hogy sokat tesz Balmazújvárosért, amit természetesen Õ is nagyra
értékel, sõt, ahol tudja, ott segíti. A legnagyobb meglepetés az volt, amikor
meghívott bennünket a Panziójába egy igazi finom ebédre. Itt már sok
elfoglaltsága miatt a feleségére bízott bennünket, aki kedvesen beszélgetett
velünk tovább. Mélységesen hálásak vagyunk Tóth Józsefnek, aki minden
Mikulás napon, Nõnapon megemlékezik rólunk. Sõt tavaly még pénzzel is
támogatott bennünket, nem is szólva errõl a felejthetetlen polgári napról.
Térítésmentesen segített, ami nekünk, kis nyugdíjasoknak sokat jelent.
Hálánkat és köszönetünket szeretnénk tolmácsolni. Neki és családjának jó
egészséget kívánok a balmazújvárosi nyugdíjas klub nevében.
Tisztelettel: Kiss Sándorné nyugdíjas

1984-ben érettségiztünk a Veres Péter Gimnáziumban.
2009. szeptember 19-én a Balmaz-Hotelben tartottuk az osztálytalálkozónkat. Összesen 24-en
végeztünk és 22-en jelen is voltunk. Osztályfõnökünk Kegyes Lászlóné Jutka is elfogadta
meghívásunkat és nagyon örült a találkozónak. Rendhagyó osztályfõnöki óránkon beszámoltunk
röviden
arról, ami az elmúlt 25 évben történt velünk. Meséltünk
a családunkról, gyerekeinkrõl, hivatásunkról,
sikereinkrõl, bánatunkról. Nagyon jól éreztük
magunkat. A következõ 25 évre egy Hemingway
idézettel bíztattuk egymást:
„Kibírni mindent
És menni mindig tovább,
Még akkor is,
Ha nem élnek már Benned
Remények és csodák.”
Szabó Istvánné Pál Ilona
Ülõ sor (balról-jobbra):Tar Judit, Hadházi Judit, Posta Mária, Csetneki Margit, Dobi Edit, Pál Ilona, Kegyes Lászlóné, Kis Anikó, Nagy Margit,
Kányási Mária, Kállai Edit
Álló sor (balról-jobbra): Veres Ibolya, Mocskonyi Judit, Gál Julianna, Ludnai Anikó, Bálint Ildikó, Hartman Anikó, Varga Gyöngyi, Kerekes
Zsuzsa, Tar Julianna, Buglyó Mária, Béke Éva, Kerekes Helga
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- Sík, katedrál, hõszigetelt üvegek
- Tükrök
- Üvegek fúrása, csiszolása
- Üvegezési kellékek és kiegészítõk kereskedelme

..

Uveg-centrum

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

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

KER KFT

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

ÁLLANDÓ

- 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

VÉRADÁS
Helye:
Debreceni u. 12. (Irodaház)

Október 21-én
(Szerda)
10-tõl 17.30-ig.

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban folytatódik a szülinapi akció!
2009. szeptember 1- október 31-ig
minden 10.000.- Ft feletti vásárlás
esetén ajándékutalványt adunk!
2009. október 1-december 24-ig
minden 2.000.- Ft feletti vásárlással
sorsoláson vehet részt.
Sorsolás október 31, november 30, december 24.

Központi ABC Áruházunkban
(Balmazújváros, Veres P. u. 5.sz.)

2009. október 15-tõl
bevezetjük a Coop törzsvásárlói kártyát.
A kártya igénylésérõl, használatáról
érdeklõdjön egységünkben!
BALMAZ-

COO
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06-30-359-3997

Kül és beltéri lakásriasztók
szerelése GSM átjelzéssel
kedvezo áron, és megfigyelo
rendszerek kiépítése.

www.gyerekangol.hu

Tûzvédelmi
felszerelés
Tûzoltókészülék
- ellenõrzés
- javítás
- értékesítés

Bal
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vár
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n

Telefon:
30/823-1258

Érd:06-70-325-0995

NAGY ISTVÁN
AUTÓSISKOLÁJA
TANFOLYAMOT INDÍT
MINDEN KATEGÓRIÁBAN
2009. október 6-án,
9-én, 12-én
17.00 órai kezdéssel.
Oktatás helye: Árpád u. 70.
Telefon: 52/377-476 és
20/460-8033.
MOTOROS
OKTATÁS!
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Hanyadszor vagyok már Vókonyán?
Hanyadszor megyek gyalog vagy kocsival a
háromágú kúthoz. Hanyadszor nézem az
ünneplõbe öltözött pásztorembereket, csikósokat, gulyásokat, juhászokat, kondásokat…
Nézem õket, figyelem a szemüket, a kezük
mozdulását, lesem a szavukat. S gondolatban
kezet szorítok azokkal, akik az Örökös
Pásztorok címet megtalálták, ezt az ügyet
fölkarolták, s évrõl-évre meghívják, megtisztelik a puszta tudós embereit. Mert ezek a
sokat megélt emberek tudói sok mindennek,
amit ha nem kérdünk meg tõlük, már nem
tudunk meg soha mástól. Jó, hogy Vókonyán
ki is kérdezik a pásztorokat, fel is jegyzik a
szavukat, megõrzik a történeteiket.
Állok a kútnál, ülök a bográcsok mellett,
hallgatom õket, és újra és újra erõs késztetést
érzek, hogy már csak ilyen emberek közelében maradjak. Aztán eljövök hûtlenül, s marad a vágyakozás ott maradni velük az idõk
végezetéig.
De hiába szeretnék otthon lenni, vendég
vagyok én már csak a pusztán. Most is…
menni kell. Odahagytam a tanyát, nehéz
szívvel az üstben rotyogó birkagulyást. Karcagi módon fõzik pedig. Sok hagymával, jó
paprikásan. A lábak és a birkafej gyönyörûen
megtisztítva. A fej belül kakukkfûvel, rozmaringgal, borssal, köménnyel szépen megszórva, fehér zsineggel szorosan átkötve be, a
hús közé. Csemegének számít, ha majd gõzölögve kiteszik a tálra…
Már abból én nem eszek. El kell érnem a
vonatot, s addig még kijutni Vókonyáról a
Nádaskapuig a fõútra, onnan még jó tizenöt
kilométer az állomás.
Kilépek, de a puszta nem enged sietni.
Ritkás erdõ, szittyós, zsombékos nádas alkot
szigetet a legelõk hullámán. Csönd mindenütt.
Néha madárrikoltás, messze távoli kutyaugatás szeli ketté, de a nyomukban, mint ladik
nyomán a meghasított víz, egybeforr a csönd
megint.
Gyalogolnék akármeddig, kifele a világból. Az egymás elé tett lábak ritmusa, a
levegõvétel szabályos üteme, a semmivel meg
nem zavart gondolat békessége a puszta
embereit idézi.
Tûz mellett ülünk, nádfalú cserény tövében. Csak az állatok meleg párája hiányzik.
Öregek a pásztorok. Mesélnek.
Volt egyszer egy számadó. Nagy kalap az
orrára tolva, egyenes szárú pipája a szájából
lógott, úgy beszélt az öreg…
A számadó az a pusztán nagy úr volt.
Rangja, tisztelete megelõzte. Annak kellett
lennie házának, lova, szekerinek, így vállalhatott felelõsséget. Ha baj, ha kár volt, arra
ráment a háza, mindegy, azt meg kellett adni. A
bojtárokat is õ fizette. Akárkit nem fogadtak
meg számadónak.
Akirõl mesélek, az öreget úgy hívták, Gróf.
Az meg úgy lett, egyik alkalommal valami
báró mulatott a hídi csárdába. Az öreg meg
ment befele a pusztáról a Daru nevû lován.
Szürke ló volt a Daru. Mikor belépett a csár-
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daajtón, a zenészek, abbahagyták a nótát, amit
a báró húzatott. S elkezdték az öregnek a
nótáját. Azt mondja erre a báró:
Hát mi ez, bejön ide egy kalapos ember, s az
én nótámat abbahagyják!?
Azt mondja erre a prímás:
Nekünk naccsága, ez az úr…
Na, kérdi a számadót a báró, hát mennyi
vagyona, földje van kendnek. Akkor mondja az
öreg, ha kijön a hídra, megmutatom. Kimennek a hortobágyi kilenclyukú hídra, ott aztán
körbeint. Nézzen el jobbra az úr, nézzen el
balra, ez mind az enyim. Akkor azt mondja a
báró, na, akkor maga nagyobb úr nálam is,
egyenesen gróf! Így maradt rajta a számadón a
név, Gróf…
S igazat mondott. Szabad ember volt, arra
ment a pusztán, amerre akart, azon kereste a
kenyerét.
Sokat tudtak a régiek. És értették a világot
maguk körül…
Ha elnéztek alkonyatkor az égalja felé, tudták
kell-e szûr éjszakára vagy nem kell. Bundát
vigyenek ki, vagy szûrt vigyenek ki. Mert ha
úgy látta a pásztor, hogy esõ lesz, akkor szûrt
vitt, nem bundát. S anélkül nem volt pásztor a
pásztor, ha egy bundája nem volt. A ruházatnak
meg kellett lennie. Kalapot akkoriban
mindenki hordott a kisbojtártól a számadóig. A
juhászoké olyan kemény volt, akár rá lehetett
állni.
Egyszer elhagytam mesélte a csikós.
Kinnháló ménes mellett voltam, a leendõ
feleségemhez jártam. Egy hónapba, ha egyszer
belovagolhattam. Vagy harminc kilométerrõl.
Akkor a csárdának mentem lóháton, õsz
volt már dér. A csárdától, ahogy megyek kifelé,
ráhajoltam a ló nyakára, hát elszundikáltam.
Majd egyszer, már majdnem Malomházánál
járok, te jó isten, felébredek, a kalap nincs a
fejemen. Férfiember, kalap nélkül… Visszamentem. Könnyû volt meglelni, a déren a
nyomot, vagy jó három kilométert ügettünk
vissza, ott volt szegény kalapom, fölvettem.
Ha fiatal az ember, semmi nem fáradság…
Hallgatunk kicsit. Valaki dalolni kezd
halkan.
Olcsó mán a pásztor, nincsen becsületi
A nagygazdák elõtt mind huncut a nevi
Ha valamije van, azt mondják, hogy lopta
Ha semmije sincsen, hogy elkorhelkodta
Hát a szegény pásztor hogyne káromkodna,
Kicsike a kenyér, rövid a szalonna.
Körbejár a butykos, nyelnek. Mozognak a
kalapok alatt az ádámcsutkák. Egy gulyás int,
valami eszébe jutott.
Egyszer itattunk. Az állatoknak is megvan a
szokása. Jött két magyar ökör. Ezek mindig
odaálltak a vályú végire, sose a derekára. Azt
mondja a komám, na olvassad, hányat nyel.
Hát megvolt a tempója annak az ökörnek.
Hetvenkettõt nyelt. Megszámoltam. Ha fél
literével veszem, az több mint harminc liter…
Mindig visszatérnek az állatokhoz. Meg a
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szerelemhez. Megint dúdolgat valaki.
Kigyullad az ezer mécses,
Úgy vágyok én a rózsámhoz esténként
Mint a galamb a párjához…
Nóta után megint az emlékek. Egy juhász
mesél.
Apámnak egy élete volt, a nyája. A zsebre
dugott kezeket nem állhatta. Nekünk, gyerekeknek azt mondta, ha fázik a kezed, szólj
anyádnak, vesz kesztyût. Õ soha nem hordott a
kezén semmit. Na, állunk egyszer a kedves
bátyámmal a hodályban, kemény tél volt, mind a
ketten könyékig beleugorva a zsebbe. Nem szólt
apám egyet se. Reggeli itatásnál lelökte a
kútgémet, fennhagyta a levegõben egy jó tíz
percig, aztán szólt, hogy na, fogjátok már meg!
Fogtuk, húztuk le. Majd szólt, el lehet engedni.
Ha el tudjátok. Ráfagyott az ujjam, a tenyerünkrõl levitte a bõrt… Egy disznóvágásnál jött
fel szóba, akkor mesélte, ugyanígy jártak õk
gyerekkorukban az apjukkal… Nem is felejtettem zsebbe a kezem azóta! Jó iskola volt.
Ahogy az ébresztés is. Annak idején apám megmegszorított, alig virradt, kelni kellett. Most már
én szorítom magam. Virradat elõtt kelek, este
tízkor még kint vagyok a barikákkal…
Aki ezt szereti, nem hagyja abba, csak ha
meghal. Apám, amikor téeszjuhász volt, nem
fogadott el társat maga mellé.
Hogy az õ falkáját, amit rendbetett, azt valaki
más kergesse? Hogy oda bemenjen? Hát olyan
nincs. Inkább anyám nevére vállalta a juhászatot, minket is befogott, ahogy nõttünk. Már
nyugdíjas volt, mondták neki Jóska bácsi, nem
kell már jönni. De még ott volt a birka. Hát nem
tudott otthon megülni. Maradt a falkával. De
Jóska bácsi, nem fogják azt magának kifizetni!
Nem is kell… Velem legyenek, amíg el nem
viszik õket. Utána nem jövök ezt mondta.
Így is lett. Két hétig még dolgozott. Szállításkor megvárta, míg az utolsó juhot is felhajtották az autóra, megveregette a hátát, na, vajon
ki fog téged is kergetni… és másnap már nem
ment. A kutyáját úgy hozták utána, mert az
szegény, kiment a telepre, ült a kapuban, várta a
gazdáját minden reggel…
Ballagok a pusztán. Minden, ami tegnap volt,
emlék már. Ott ül az ember agyában, ott fészkel a
szívében. Ott ül, nem enged. Hûségre kötelez.
Ideköt még jobban, idecsomóz… A helyhez, a
földhöz. Idevaló emberekhez… Mind nem fér
ide, de tizenkettejüknek leírom a nevét:
Szabó Gábor hortobágyi csikós, Kordás János
balmazújvárosi csikós, Garai Lajos hortobágyi
csikós, Máró Gábor hajdúnánási gulyás, Molnár
Imre hortobágyi gulyás, Árvai Sándor nagyivánszászteleki juhász, Dankó Imre sárándi juhász,
Németi János balmazújvárosi juhász, Oláh
István böszörményi juhász, Szopkó Jánosné
karcagi juhász, Tóth Gyula szoboszlói juhász,
Molnár Sándor balmazújvárosi kondás.
Köszönöm, hogy így vagyok, irántuk
hálával, megkötözve.
Schäffer Erzsébet
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Internet közel hozott minket. Ismeretlen
ismerõsök lettünk!
Gondoljunk csak a mobiltelefon elmúlt 10
évének menetelésére és nézzen mélyen
magába mindenki. Ki az, aki pontosan tudja,
Hétköznapi történet is lehetne. Az ’56-ban hogy a telefonján milyen operációs rendszer
kivándorolt hazánkfia messzi országból kutat van? Hányféle alkalmazást tartalmaz és
rég látott osztálytársak, legénykori barátok azokat hogyan kell használni? Milyen
után. Szokványos lenne, ha közvetítõn szolgáltatásokkal járul hozzá az élete
keresztül történne, esetleg levélben, netalán könnyítéséhez? Sorolhatnám még a
telefonon. De nem így történt! 2009. kérdéseim, de legvégül oda lyukadna ki
augusztus 13-án nem az elõbbi információs mindenki, hogy igazából nincs is mindazokra
csatornák nyíltak meg, hanem az, ami még 10 a lehetõségekre szüksége, elvégre telefonálni
évvel ezelõtt is utópisztikusnak tünt. Majd tud és még az SMS-el is elboldogul. Az
2000 km távolságból „csörren meg” a Skype, internet semmivel sem bonyolultabb ettõl. Ez
a telefon eme sajátos hajtása, és a számítógép is egy tévhit. Csak túl sok körülötte még
elõtt ülve meglepve tapasztalom, hogy lám mindíg a ködös információ. Itt eloszlatni nem
ismét csak mûködik a dolog. De nem is fogom tudni, ahhoz túl kevés ez a néhány sor.
akárhogy. Gombnyi kamerák által látjuk is De vannak érveim, melyek amellett szólnak,
egymást. Svédország egy szemernyit sem hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy
tûnik messzebbnek, mint a város másik vége, kézlegyintéssel elintézni, mondván, hogy
ahonnét a nagyi szkájpol az unokájával. A eddig megvoltam nélküle, ezután is
meglepetések azonban csak ezután megleszek. Szégyenkeznénk-e, ha nem
következnek. A hívó fél 78 éves. Rutinos tudnánk sem írni, sem olvasni? Vélhetõleg
számítógép használónak tûnik, otthonában igen. A számítógép, az internet ismerete épp
szélessávú, vezeték nélküli Internet ilyen jelentõségû. Tudnunk és ismernünk kell,
kapcsolat. Eközben két mondat közt arra mert részévé vált a mindennapi életünknek.
gondolok, hogy én nem rendelkezek azzal a Már ügyeinket is gyakran ezen keresztül kell
technikai felszereltséggel amivel õ, pedig intézni. Gyermekeink maholnap könyv és
tizensok éve monitort merengve úszok az füzet helyett hordozható számítógépet
információk tengerében. Ami nekem kapnak. Az iskolákban pedig lassan elfelejtik
tizensok, az neki talán csak egy-kettõ lehet. a krétát. Nem utópiát vízionálok elébe menve
Feltételezés, de alig 16 éve történt, hogy 1993. a vitáknak, hanem a jelent. Még akkor is, ha
április 30-án a CERN bejelentette, hogy a sokszor nem ezt érezzük. Nem oly rég, ennek
Világháló mindenki számára szabad és a fejlõdésnek a harmadát sem látták elõre, és a
ingyenes. Mostani beszélgetõpartnerem jelen állapotokat soha meg nem valósulónak
akkor 62 éves volt. Nem gondolom, hogy gondolták.
azonnal elrohant volna tanulni vagy ennyi idõ Lehet persze az árral szemben úszni, hisz az
kellett neki, hogy elsajátítsa az Internet Internet nem kötelezõ. Nem várják el minden
használatát. Ergo tévhit az a nézet, hogy az munkahelyen, hogy ismerje azt az ott
Internet a fiatalok kiváltsága. Mint ahogy dolgozó. Még az állam sem kényszerít bele
tévhit az is, hogy különleges tudás kell mindenkit, hogy azon keresztül vallja be
mindennek elsajátításához. A tény az, hogy az adóját. Szégyenkeznünk sem kell a szomszéd

elõtt, ha nem tudunk elküldeni egy
elektronikus levelet, vagy megnézni egy
webcímet. Most még nem. Ám régi
iskoláskori tapasztalatom azt mondatja
velem, hogy amit saját magamtól tanultam
meg, abban jobban kedvemet leltem, mintha
ezt valami külsõ nyomás hatására
cselekedtem. Idõközben az iskoláskort
elhagytam, magam lettem az oktató, még ha
nem is az intézményesített pedagógusi pályán
elhelyezkedve. Átadom és megosztom
tudásom az Internetrõl mindazok számára,
akik szeretnének többet tudni róla. Legyen
szó kezdõrõl vagy információs szakemberrõl.
Helyben, vagy az ország bármely pontján.
Ennek a célnak pedig tökéletes hátteret nyújt a
munkahelyem, a könyvtár. Ahol immár két
éve tartjuk ingyenes tanfolyamainkat, hogy
minél több embert megismertessünk az
Internettel.
A jelenlegi rendszer alapján két fõ csoportra
osztottuk a képzést. A kezdõ csoport a teljes
ismeretlenségtõl kezdi. Õk azok, aki még nem
használták a gépet, vagy csak nagyon ritkán és
még sok a hiányosság az ismeretekben.
A haladó csoportba a már rutinosabb
használók kerülnek, akinek nem okoz gondot
egy email-ben történõ önéletrajz elküldése,
vagy a szörfözés a weben. Ám nem ismerik
azokat az alkalmazásokat, melyek révén
megkönyíthetik a munkájukat, vagy órákig
tart megkeresni azt az információt, ami 1 perc
alatt megtalálható és ismeretlen fogalom a
web 2.0. Nekik szól a haladó tanfolyam, hogy
profi és rutinos, bátor Netezõvé váljanak.
Koroknai Sándor

(Amennyiben e néhány sorban sikerült
elhinteni a magvakat, úgy mindenkit nagy
szeretettel várok a könyvtárban.
Érdeklõdni a Lengyel Menyhért Városi
Könyvtárban személyesen, illetve telefonon:
370-326 lehet)

Felhívás
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
20 órás

INTERNET-HASZNÁLÓI
tanfolyamot hirdet a

Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával
Célunk azon használók megismertetése a számítógéppel, az
internettel és az elektronikus ügyintézéssel, akiknek eddig
ezekre még nem volt szükségük. Az igények
figyelembevételével (Pl.: tanfolyam ideje, szintje,
érdeklõdés stb.) több csoportot indítunk.
A tanfolyam ingyenes
A tanfolyam helye: a könyvtár
Jelentkezni és érdeklõdni:
A LENGYEL MENYHÉRT
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN lehet.
Tel.: 52/370-326

A Kalmár Zoltán Tagintézmény dolgozói és diákjai szívbõl
köszöntenek Benneteket a Balmazújváros Kultúrájáért díj átvétele
alkalmából. Köszönjük Nektek az iskolánkért végzett fáradhatatlan
munkátokat, a sok szép sikert és eredményt, a Veletek eltöltött
feledhetetlen évtizedeket. Adjon erõt életetek további sok-sok évéhez a
családotokért és a közösségért való munkálkodás és szeretet.
Antoine de Saint-Exupéry gondolataival kívánunk Nektek további jó
egészséget, békés, boldog éveket szeretteitek körében!
„… nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erõt kérek a
hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések mûvészetére! Ajándékozz biztos
érzéket a dolgok fontossági sorrendjében! Erõt kérek a fegyelmezettséghez
és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam
be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat! Õrizz meg
attól a naiv hittõl, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek kudarcok,
sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek
révén növekedünk és érlelõdünk. … Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók
lehessünk!”
A Kalmár Zoltán Tagintézmény dolgozói
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A mufüves pálya kívülrol
Örömmel olvastam az augusztusi lapban házunk tájáról. Szeretném azonban, ha az itt lakók érzéseit és véleményét is megismernék. Sokat beszélgettünk szomszédjainkkal, melyrõl ezúton tájékoztatom az olvasókat, a megoldás jegyében a városvezetést. Nagyon jó dolognak tartjuk a Mûfüves pályát, hisz így a
Sporttér, ha lassan is, de valóban a sport tere lesz. Szeretjük hallani a szurkolókat, látni a gyermek és felnõtt fiúkat, férfiakat,
akik teljes lelkesedéssel rúgják a bõrfocit. Igen jó, hogy lekötik
az energiájukat, nem kocsmáznak, nem randalíroznak, csak
mozognak. Szóval mi, lakók, látjuk, hogy valóban zajlik itt az
élet. Alakul az íjászok környezete, jó a világítása a pályának,
hisz még a lakásokba is bõven jut belõle, ráérünk késõbb felkapcsolni a villanyt a beszûrõdõ fény miatt. Már csak a környezeten kellene javítani. Fontos volna egy mobil WC, néhány szemétgyûjtõ, hisz a szelektív gyûjtõk olyan messze vannak, hogy
csak kevesen viszik odáig a zsebkendõ, üdítõ vagy bármi más
hulladékukat, de jó volna, ha lenne közvilágítás is, hisz nem
mindenki érkezik esténként erre felé jó szándékkal. A pálya kerítésén túl is szeretnénk, ha sikerülne nagyobb eredményeket
elérni. Szeretnénk, ha hazajuthatnánk kocsival mi is a házainkhoz (sorompón át, hogyan?), hisz több családnak a bejárata a
Sporttér felõl van, nem pedig a Bajcsy Zsilinszky utcánál. Szívesen társulnánk be az útalapba, így a pálya környezete és a mi
lakásaink is „többet érnének”. Ezen a részen rendszeretõ családok laknak és szívesen együttmûködnének a körzet képviselõjével, vagy akár az önkormányzattal is, csak sikerüljön megoldást találni. Hisszük, hogy az íjászok, a sportbarátok, a városvezetés és az itt lakók összefogásával mindenki megelégedésére rendbe tudjuk tenni ezt az utat, s szebbé a pálya, illetve lakásaink környezetét.
Barnáné Piroska

Balmazújváros

Programajánló

Október 8. (csütörtök) 16 óra:
“Hagyományos textíliák, fa, fazekas munkák, fonott tárgyak, fém
munkák és a népi kismesterségek tárgyai a mai konyhában”
címmel kiállítás nyílik a Hajdú-Bihar megyei Népmûvészeti Egyesület
tagjainak alkotásaiból a mûv. ház kiállító termében
Október 14. (szerda) 18 óra:
MAG elõadás: Csoóri Sándor- HUN ZENE
Helyszín: mûv. Központ pódium terem, belépõ: 500 Ft
Október 15. (csütörtök) 19 óra:
ANDROID koncert (rockzene, tánckar, lézershow)
a mûv. ház színháztermében, belépõ: 700 Ft
Október 17. (szombat):
“Sárga lovam pányvára van kikötve...”
Regionális népzene találkozó és országos KÓTA minõsítõ
Helye: mûv. ház, színházterem
Október 21. (szerda) 18 óra:
MAG elõadás: Tövesháti Ferenc - Gyógyszer, vagy gyógy-szer
Helyszín: mûv. ház, pódium terem, belépõ: 500 Ft
Október 23. (péntek):
Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás a
Református templom kertjében felállított kopjafánál
Novemberben, a köztemetõben ismét imádságos módon emlékezhetünk
elhunyt szeretteinkre. A szertartás idõpontja: november 1. vasárnap 15.00.
Felnõtteknek, hitben ismeretet szerzõ foglalkozások indulnak október 13-tól
mindig keddi napokon, este 19.00-tól. Azok jelentkezését várom, akik már
megkeresztelkedtek, de szeretnének ismeretekben és lelkiekben fejlõdni,
akik még keresõk és nem tudják merre tovább, akik már meg vannak keresztelve, de szeretnének elsõáldozás, illetve bérmálás szentségében részesülni. A foglalkozások helye a Római katolikus plébánia.
Pankotai József

SZÍNHÁZI BÉRLETAJÁNLÓ
2009. október 21. 19 óra

2009. november 13. 19 óra

2009. december 29. 19 óra

2010. február 12. 19 óra

FOGI SZÍNHÁZ ELÕADÁSÁBAN
Maurice Hennequin - Pierre Veber - Nádas Gábor

SZÁGULDÓ ORFEUM EA:
Neil Simon:

TURAY IDA SZÍNHÁZ
ELÕADÁSÁBAN
Kálmán Imre - Gábor Andor:

BÁNFALVY STÚDIÓ
ELÕADÁSÁBAN
Bernard Slade:

ELVÁMOLT
NÁSZÉJSZAKA

A NÕI FURCSA PÁR
- vígjáték 2 részben Szereplõk:

CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ
- operett 3 felvonásban Szereplõk:

Hüvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona, Frajt Edit, Farkasházi Réka, Fischl Mónika, Vadász Zsolt/
Szereplõk:
Bajza Viktoria, Balázs Andrea, Vadász Dániel, Teremi Trixi/
Vásári Mónika, Bozsó József,
Straub Dezsõ, Rátonyi Hajni, Fésûs Bardoczy Attila, Agárdi László
Medgyesi
Mária/Kovács Zsuzsa,
Nelli/Agócs Judit, Fogarassy Ber- Nem csalás és nem ámítás, mert egy
nadett, Oszter Alexandra, Gergely klasszikus Neil Simon darabról van szó, Benkóczy Zoltán/Szirtes Gábor,
Róbert, Beleznay Endre, Benkóczy amelyet Jack Lemon és Walter Matthau Jankovits József/Marik Péter,
Zoltán/Benedek Gyula, Straub Pé- alakitásával zárthattunk a szívünkbe. A Petzkay Endre/Magasházy Istter, Fogarassy András, Sáfár Anikó szerzõ csavart a történeten egy nagyot és ván, Nagy Balázs/Lendvai Zsolt
/ Vanya Tímea, Szabó Zsuzsa, Boros megalkotta a nõi változatot. Nemre és kor- Továbbá: hölgyek, urak, vendéra való tekintet nélkül, mindannyian ma- gek
Ádám
gunkra ismerhetünk ebben a fergeteges Közremûködik: az Operettszív
Van önnek valami elvámolnivalója?
vígjátékban, amely Bencze Ilona kifogás- tánckar és a Szemiramisz Kamacseng a fülünkben még mindig néhány régi talan rendezésében, természetesen egy razenekar
- zenés vígjáték -

kabaréjelenet mottója. Nem véletlenül, mivel ez az a fergeteges vígjáték, mely alapjául szolgált ezen viccnek. A történet, amely
természetesen Franciaországban játszódik, és az eredeti rém egyszerû és mégis komikus alaphelyzetet vázol. Az ifjú házasok
elindulnak nászútra, és a vonaton, mielõt...
-belép a vámos, és megkérdezi: "Van
valami elvámolnivalója?". És ezután soha
többé nem sikerül az, ami a férj kötelessége
lenne, mert a fenti mondat mindig visszacseng. De azért van egy tartalék võlegény
is, meg Zezé, a festõnek álcázott kéjnõ...

new yorki lakásban játszódik, bár történhetne Párizsban vagy akár Budapesten is.
A két nõi fõszereplõ, Florence az elhagyott
feleség és Olive a laza újságírónõ szórakoztató és összeférhetetlen kettõse mintha
egy tükröt állítana elénk, amely a nevetéstõl állandóan kicsúszik a kezünkbõl. A
négy barátnõ kedves figyelmessége és
huncutsága biztosítja, hogy a „családi
légkör” állandóan mozgásban legyen, s
amire aztán a két spanyol fivér teszi fel a
koronát. Egy felejthetetlen játék, felejthetetlen alakításokkal, egy felejthetetlen este
részeként!

Kálmán Imre operettje a századforduló idején a pesti Orfeumban játszódik. Szilvia, akit rajongói Csárdáskirálynõnek neveznek, épp most búcsúzik a publikumtól, ugyanis amerikai vendégfellépésre indul. Edvin herceg - Szilvia szerelme - egy házassági
szerzõdéssel minden áron marasztalni
akarja. Edvin anyja, Cecília, viszont
mindent elkövet, hogy a fiának ne egy
"sanzonett" legyen a felesége.

JÖVÕRE, VELED,
UGYANITT
- romantikus vígjáték Szereplõk:

Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre
A darabban a Bánfaly Ági által
alakított Doris egy boldog házasságban élõ kaliforniai asszony, a
Harmath Imre által játszott George
pedig nõs könyvelõ New Jersey-bõl.
A férfi és a nõ véletlenül összefut egy
kaliforniai tengerparti fogadóban, s
másnap arra ébrednek, hogy egymás
karjaiban töltötték az éjszakát.
Különös szerelmi kapcsolat szövõdik
kettejük között, melynek lényege,
hogy évente egyszer ugyanabban az
idõpontban, ugyanott egy kellemes
hétvégét töltenek együtt.
A darabról még annyit, hogy évekig
futott a Brodwayn, Hollywoodban
film is készült belõle.
Magyarországon elõször Sztankay
István és Schütz Ila játszották 1978ban.

Bérlet ára: 10.000 Ft, Jegyár: 3.500 Ft/elõadás, Bérletek válthatók a Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ pénztárában
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2009. szeptember

Szeptemberben két tornán is szerepelt a Balmazújvárosi FC U11-es labdarúgó csapata. A Szabó
Balázs edzõ által vezettet alakulat szép eredményekkel zárta a megmérettetéseket. A tehetséges
játékosok alkotta gárda keresztpályán vívja mérkõzéseit és csapatonként nyolc játékos (7+1) lehet egyszerre a pályán. Elsõként szeptember hatodikán az I. Balmaz-kupán vett részt a Szabó-alakulat, ahol hat gárda (Balmazújvárosi FC, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Loki Focisuli, Debreceni SI, Tiszaújváros) küzdött az elsõségért. A
találkozókat mûfüves pályán rendezték meg. A
résztvevõket két darab három csapatos csoportba
sorsolták, majd a körmérkõzések után következhettek a helyosztók. Izgalmas, magas színvonalú
mérkõzéseket láthattak a kilátogató szülõk és
nézõk. Kiváló játékuknak köszönhetõen minden
találkozó után gyõztesen hagyták el a játékteret a
fiúk és így sikerült megszerezniük az elsõ helyezést. Szabó Balázs köszönetet szeretne mondani a
BFC vezetõségének, hogy ilyen körülmények között készülhettek heti három alkalommal.
Szeptember huszadikán Hajdúnánáson az új mûfüves pálya avatásának alkalmából négy-csapatos

(Balmazújvárosi FC, Hajdúnánás, Nagykálló, Nyírsuli) villámtornát szerveztek a U11-es
korosztály számára, ahol körmérkõzések döntöttek a végsõ
helyezésekrõl. Két gyõzelemmel és egy vereséggel a második
helyet szereztük meg, csak az

NBI-es Nyíregyháza utánpótlás csapata tudott megelõzni minket. Ki kell e-melnünk a mindkét tornán
különdíjat nyert Mihalik Lászlót, aki a Balmaz-Kupán a legjobb játékos lett, míg Hajdúnánáson a gólkirályi címet szerezte meg.
A csapat tagjai: Árva László, Bajusz Bence, Bereczki
Armand, Bereczki Henrik, Debreczeni Máté, Ecsedi
István, Kerekes Bence, Koroknai Roland, Kovács
Milán, Kun Máté, Mihalik László, Szabó Ábel, Szabó
László, Szerencsi Zsolt, Tóth Dávid.

Bodnár László

Magasság:900-2000 m. Sípályák
hossza: 40 km, ebbõl 6 km fekete, 17
km piros, 17 km kék pálya.
Felvonók száma: 18, ebbõl 4 ülõszékes, 14 húzólift.
Különösen hóbiztos síterep. Kezdõknek és haladóknak egyaránt kiválóan
alkalmasak a különbözõ meredekségû lejtõi.
Szálláshely
Bad Mitterndorf Wanderhotel***

Szállás:2-4 fõs szobákban
Ellátás: félpanzió / az étteremben reggeli vacsora /. Utazás: autóbusszal
Sípályák: helyben 2 húzólift /haladók és kezdõk részére egyaránt alkalmas/.
Részvételi díj:
NADIA VILA: felnõtt: 29.800 KORNEL VILA: felnõtt: 33.500
diák (1991-93): 27.600
junior: 31.400
Gyerek(1994 utáni): 24.700
gyerek: 27.800
3-6év (2004-2006):
7.900
3-6 év:
9.900
0-3 év (2007): ingyenes
0-3év: ingyenes
A 0-6 évesek kedvezménye csak saját szülõi kísérettel vehetõ igénybe!
Az ár magában foglalja:
Utazás (busz), 4 nap- 3 éjszakai szállás, étkezés /kontinentális reggeli, 3
fogásos meleg vacsora/, biztosítás, (oktatás /igény szerint minden szinten/
ingyenes!). Vendégeink ingyen! igénybe vehetik a december 13-án induló,
vasárnaponként este fél héttõl a darusi iskola tornatermében tartandó 9
alkalmas sígimnasztikát (ami kiválóan felkészít a sípályák balesetmentes
leküzdésére!).
Fizetési feltételek: Dec. 6-ig 10.000 Ft, a fennmaradó összeget dec. 14-én
18.00-kor a Gimnáziumban, v. a darusi iskolában tartandó megbeszélésre kell
hozni! Jelentkezés: Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület: Tel:06-703185363 v. 06-30-5752329
Földesiné Tóth Erika, v. Lugosi Zoltán

Idõpont: 2010. január 24-30 (vasárnaptól-szombatig)
Idõtartam: 7 nap, 6 éjszaka
Indulás: vasárnap reggel 4 órakor a mûv.ház elõl
Érkezés: szombaton éjfél körül a mûv.ház elé.
Árak:
Felnõtt:
127.800 HUF+13 EUR/kauc.+kc./
Junior:
122.700 HUF+13 EUR/kauc.+kc./
Diák (1992-97):
116.950 HUF+13 EUR/kauc.+kc./
Gyerek(1998 utáni): 76.400 HUF+13 EUR/kauc.+kc./
6 éves(2004 utáni): 12.000 HUF+13 EUR
/a kedvezmény csak saját szülõi kísérettel érvényes!/
Az ár tartalmazza: szállás (2-3-4 ágyas szobák, fürdõ, WC, TV.)
/3 ágyas +1000, 2 ágyas +2000 Ft/fõ/hét/, van szauna, gõzfürdõ!,
étkezés (félpanzió-reggeli,vacsora), 5 napos síbérlet, utazás (busz), kaució
(ami a végén visszajár), keycard (ami a végén a síkártya leadásával
visszajár), idegenforgalmi adó, oktatás(igény szerint minden szinten
ingyen).
Elõleg ( helyfoglalás ): 30.000 Ft nov. 10-ig!

Kellemes kikapcsolódást és szép élményeket kívánnak a szervezõ
túravezetõk!!!

Érdeklõdni lehet:
Földesiné Tóth Erika, Kamilla Sportegyesület: Tel.: 06-70-3185363

A Veres Péter Mûvelõdési Központ által szervezett szakkörökbe várjuk az érdeklõdõk jelentkezését:

DRÁMA SZAKKÖR, RAJZ SZAKKÖR, MADARÁSZ SZAKKÖR, OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA
Bõvebb információ az 580-518-as telefonon, vagy személyesen az intézményben.
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1. forduló: Balmazújvárosi FC - Gyöngyös 2-0 (1-0)
BFC: Barna - Szabó M., Tornyai, Kiss A., Tóth Z. - Sárközi
(Iszák a 80. percben), Kovács, Varga (Murák a 75. percben),
Radnai -Mizsák (Szabó B. a 82. percben), Szabó I.
Gólszerzõ: Kovács a 32. és a 80. percben, kiállítva: Kovács a 90.
percben.
Szalánczi Tamás (edzõ): Nagyon fontos volt, hogy az idénynyitón
megszerezzük a gyõzelmet. Egy nagyon kellemetlen játékstílusú
ellenféllel szemben sikerült begyûjtenünk a három pontot,
szerintem megérdemelten. A hozzáállással elégedett voltam és a
tartalmasabb futballt is mi játszottuk, viszont a labdabirtoklás
mennyiségén még javítanunk kell.
Kovács István (középpályás): Egy erõs Gyöngyöst gyõztünk le
megérdemelten kétgólos különbséggel. Fontos, hogy a bajnoki rajtunk jól sikerült.
2. forduló: Egri FC - Balmazújvárosi FC 1-0 (0-0)
BFC: Barna - Szabó M., Tornyai, Kiss A., Tóth Z.- Sárközi,
Murák, Varga, Radnai (Iszák a 83. percben) - Mizsák (Nagy Sz. a
67. percben), Szabó I. (Németi G. a 80. Percben)
Szalánczi Tamás (edzõ): A mai napon gyámoltalan futballt
nyújtottunk, a kevés adódó helyzetünknél rossz döntéseket hoztunk
és a védekezési egyéni hibáink döntöttek az ellenfél javára.
Kiss Attila (védõ): Az elsõ félidõ jobb játéka után, a szünetet
követõen mutatott gyenge támadójátékunk miatt szenvedtünk
vereséget. Úgy gondolom, hogy egy döntetlenre rászolgáltunk
volna.
3. forduló: Balmazújvárosi FC - Maglód 1-4 (1-1)
BFC: Barna - Szabó M., Tornyai, Kiss A., Tóth Z.- Sárközi, Murák, Varga (Németi G. az 56. percben), Radnai - Mizsák (Szabó I.
az 56. percben), Nagy Sz. (Nagy D. a 66. percben)
Gólszerzõ: Mizsák a 7. percben, kiállítva: Barna a 73. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Tudtuk, hogy egy bajnokságra törõ
csapatot fogadunk, amely jelentõsen megerõsödött. Mindezek
ellenére az elsõ húsz percben kifejezetten jól játszottunk és vezetést
is szereztünk. Majd egy egyéni hiba után egyenlített a Pest megyei
gárda, de ezután sem éreztem, hogy gond lenne a csapatunk
játékával. Ezután Tóth Zoli felelõtlensége illetve a játékvezetõ tévedéssorozata miatt emberhátrányba kerültünk és háromgólos
vereséget szenvedtünk.
Murák Krisztián (középpályás): Az elsõ húsz percben uraltuk a
mérkõzést és elõnyt tudtunk szerezni, majd ezt követõen visszaesett
a játékunk és elõbb egyenlített az ellenfél, aztán két büntetõbõl
szerzett találattal eldöntötte a bajnoki pontok sorsát.
4. forduló: Ferencvárosi TC II.- Balmazújvárosi FC 6-0 (6-0)
BFC: Nagy G. - Iszák (Szabó M. a 65. Percben), Tornyai (Holb a
46.percben), Kiss A., Tóth Z. (Németi G. a 46. percben) Sárközi,
Murák, Kovács, Radnai - Szabó I., Nagy Sz.
Szalánczi Tamás (edzõ): Úgy érzem a játékbeli különbség mellett a
kishitûségünk miatt lett ilyen nagyarányú a vereségünk.
Felvállaltunk egy nyíltsisakos játékot ami hatgólos vereséghez
vezetett, viszont ha beálltunk volna védekezni akkor lehet hogy
kevesebb kapott góllal zár-juk a kilencven percet, de mi nem ezen az
úton kívánunk járni. Furcsállom, hogy a versenykiírás miért engedi
meg a Ferencvárosnak, hogy az elsõ keretében lévõ játékosok közül
heten is szerepeljenek egyszerre az NBIII-as mérkõzéseken.
Szabó Imre (középpályás): Az elsõ félidõben néhány óriási egyéni
hibát követtünk el, amelyet az ellenfél könyörtelenül kihasznált,
emiatt a csapat lelkileg összetört és ezután további ferencvárosi
gólok következtek. A második félidõben rendeztük sorainkat, volt
tartásunk és egyenrangú ellenfelei voltunk a hazaiaknak, viszont én
személy szerint szégyellem magam az eredmény miatt.

2009. szeptember
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5. forduló: Balmazújvárosi FC - Putnok 1-1 (0-0)
BFC: Barna - Iszák, Tornyai, Kiss A., Radnai - Sárközi, Kovács (Holb a
87.percben), Murák, Szabó I. (Németi G. a 67. percben) - Nagy Sz.,
Mizsák (Tóth Z. az 54. percben)
Gólszerzõ: Kovács a 75. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Az elõzõ négy forduló sikertelensége miatt fokozott gyõzelmi kényszerrel léptünk pályára ami a teljesítményünkön is
Látszott, hiszen idegesen, kapkodva néha túlfûtött hangulatban játszottunk. Összességében megérdemeltük volna a gyõzelmet ami a jelen
körülmények között elsõdleges cél lett volna, de sajnos az utolsó utáni
percben egy figyelmetlenség miatt büntetett a Putnok. Azért sajnálom
ezt a döntetlent, mert egyrészrõl egy gyõzelmi esélyt szalasztottunk el,
másrészrõl ha begyûjtjük a három bajnoki pontot akkor egy gát
átszakadt volna a játékosokban és így felszabadultabban tudnánk
pályára lépni a következõ fordulóban.
Tornyai Viktor (védõ): Egy megnyerhetõ mérkõzést sajnálatos módon
döntetlenre hoztunk. A gyõzni akarással nem volt gond, viszont az
eredmény miatt csalódott vagyok. A jövõ héten csak a gyõzelmet tudom
elfogadni, ki kell jönnünk a hullámvölgybõl.

1. forduló: Gyöngyös - Balmazújvárosi FC 5-1 (0-0)
Gólszerzõ: Németi G.
2. forduló: Balmazújvárosi FC - Egri FC 4-1 (3-0)
Gólszerzõk: Berettyán N. (2), Puszta Cs., Csapó T. (1-1)
3. forduló: Maglód - Balmazújvárosi FC 2-5 (0-3)
Gólszerzõ: Forgács G. (5)
4. forduló: A Ferencvárosi TC nem indított utánpótlás csapatot
ebben a bajnokságban.
5. forduló: Putnok - Balmazújvárosi FC 2-2 (1-0)
Gólszerzõk: Víg V., Csobán I. I. (1-1)

1. Forduló: Gyöngyös - Balmazújvárosi FC 3-1 (0-0)
Gólszerzõ: Posta I.
2. forduló: Balmazújvárosi FC - Egri FC 8-1 (5-1)
Gólszerzõk: Posta I. (4), Szombati K. (2), Papp K., Erdei B. (1-1)
3. forduló: Maglód - Balmazújvárosi FC 1-5 (1-3)
Gólszerzõk: Papp K., Koroknai N., Posta I., Koroknai D., Abdulmaati
I. (1-1)
4. forduló: A Ferencvárosi TC nem indított utánpótlás csapatot
ebben a bajnokságban.
5. forduló: Putnok - Balmazújvárosi FC 0-8 (0-2)
Gólszerzõk: Koroknai D., Posta I. (2-2), Szombati K., Éder G.,
Bordás Cs., Posta G. (1-1)
Bodnár László

NKK - Létafit 25-19 /13-10/
Mihalik /kapus/, Nádasdi 2, Zavaczki 5, Ludnai 4, Csatári 5, Balogh
4, Kunkli 5.
Cs: Tóth /kapus/, Géricz, Varga, Tar, Balázs
NKK - Hajdúszoboszló 37-14 /18-5/
Mihalik /kapus/, Nádasdi 4, Zavaczki 7, Ludnai 2, Csatári 7, Balogh
1, Kunkli 3.
Cs: Tóth /kapus/, Géricz 4, Balázs 3, Varga, Posta 4, Tar 1, Pinczés 1
NKK - Komádi 35-20 /18-7/
Mihalik /kapus/, Nádasdi 2, Zavaczki 5, Ludnai 7, Csatári 7, Balázs 3
Cs: Tóth / kapus /, Ferenczi 1, Posta 3, Géricz 3, Varga, Tar 1,
Pinczés
Melkó Károly

Balmazújváros
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1.FORDULÓ:
Balmazújvárosi KK II-Földes NKSE 31-24 (16-11)
100 nézõ. Vezette:Jászberényi-Szabó.
BKK II: Fülöp L- Pinczés Gy (I )3, Lajter 4/1, Véniger 1, Jenei
11/5, Rózsa 10, Király 2.
Csere:Rohács (kapus), Posta, Buglyó, Mihalkó, Pinczés Gy (II),
Edzõ:Kerekes Péter.
Az eredmény alakulása: 10.perc:7-1, 22.perc:14-7, 38.perc: 18-15,
50.perc:28-20.
Kiállítások: 6, illetve 2 perc. Hétméteresek: 6/6, illetve 4/2.
2.FORDULÓ:
Hajdúböszörményi BKSE-Balmazújvárosi KK II 36-25 (20-10)
50 nézõ. Vezette: Bene-Márton.
BKK II: Fülöp L-Lajter, Pinczés Gy. (I) 3/1, Tar 4, Jenei 8/2,
Rózsa 6, Király.
Csere: Bagi (kapus), Angyalos 1, Véniger, Posta, Pinczés Gy. (II)
3, Rácz,
Edzõ:Kerekes Péter.
Az eredmény alakulása:7.perc: 5-3, 20. perc 14-9, 35. perc: 25-10,
40. perc: 26-14, 47.perc 30-20.
Kiállítások:2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 5/3.
3.FORDULÓ:
Balmazújvárosi KK II-Dereceni Petõfi SE 40-24 (18-12)
80 nézõ. Vezette: Jászberényi-Szabó.
BKK II: Fülöp L-Lajter 2, Pinczés Gy. (I) 2, Véniger, Jenei 12/2,
Rózsa 6/1, Király 5.
Csere: Rohács (kapus), Tar 3, Székely 6/2, Pinczés (II) 1, Rácz,
Posta 2, Balogh B 1,
Edzõ: Kerekes Péter.
Azeredmény alakulása: 6. perc: 5-1, 9. perc: 5-5, 14.perc:8-8, 25.
perc: 15-8, 40. perc: 27-15, 50. perc: 35-20,
Kiállítások: 2, illetve 2 perc. Hétméteresek:6/5, illetve 5/3.
4. FORDULÓ:
Balmazújvárosi KK II-Nádudvari SE 45-27 (23-11)
55 nézõ. Vezette: Szikszai-Szilágyi.
BKK: Fülöp L- Pinczés Gy. (I) 2, Lajter 8, Tar 4, Jenei 10, Rózsa
11, Angyalos.
Csere: Rohács (kapus), Véniger, Rácz, Pinczés (II) 3, Székely 3,
Posta 1, Kiss 3,
Edzõ: Kerekes Péter.
Az eredmény alakulása: 8. perc: 6-2, 15. perc: 10-7, 25. perc:18-7,
41. perc: 34-16, 53. perc: 42-24.

Nemzetközi Kézilabda
Fesztivált nyertünk
Veszprémben!
A hazai kézilabdás fellegvárban Veszprémben 13. alkalommal került megrendezésre a
Cell-Cup elnevezésû nemzetközi kézilabda
fesztivál. Balmazújváros most elõször nevezett Magyarország legnagyobb utánpótlás
tornájára. A 14 ország 156 csapata között, mi
az 1997-es korosztályban képviseltük városunkat. Mivel a csapat országos bajnokként
érkezett a tornára, bizakodva vártuk a nagy
kihívást. A gyerekek nem is okoztak csalódást, valamennyi mérkõzésüket megnyerve
100% teljesítménnyel végeztek az elsõ helyen. Az eredmények: Balmazújváros - Ferencváros 24-4, - MKB Veszprém 13-8, Tisza
Volán SC 25-11, -Malév SC 18-8, - Szigetszentmiklós 17-15, - MKB Alsóörs 18-17, a

1. FORDULÓ.
Balmazújvárosi KK-Nyírbátori VKK 36-24 (17-9)
120 nézõ. Vezette:Szabó-Szegedi.
BKK: Dobi- Varga 7, Kövér 2, Hûse G. 1, Tréki T. 2, Csapó 8, Szabó
8/2.
Csere: Szarvas (kapus), Szeifert I 2, Balázs 2, Tréki A. 3, Szeifert L.,
Hunyadi 1, Balogh B.
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 8.perc:1-1, 25.perc: 16-6, 40.perc: 25-13, 48.
perc: 32-16.
Kiállítások:10, illetve 12 perc. Hétméteresek:3/2, illetve 3/3.
Idény eleji játék, magabiztos gyõzelem.
2. FORDULÓ:
Nagykálló-Nyíregyháza KSK II-Balmazújvárosi KK 34-29 (15-15)
150 nézõ.Vezette:Berényi-Varga.
BKK: Dobi- Szeifert I. 2, Kövér 6, Balázs 1, Tréki T. 2, Csapó 4, Szabó
8/2.
Csere: Szarvas (kapus), Tréki A. 4, Hûse G., Szeifert L. 2, Hunyadi,
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 6. perc: 5-1, 13. perc: 8-5, 18. perc: 9-8, 25.
perc:11-11, 43. perc: 22-20.
47.perc: 25-20.
Kiállítások:4, illetve 2 perc. Hétméteresek:2/2, illetve 2/2.
Egy félidõn át bírtuk a koncentrálást.

IFI EREDMÉNYEK:
1.FORDULÓ:
Balmazújvárosi KK-Nyírbátori VKK 41-14 (22-6)
80 nézõ. Vezette:Jászberényi-Szabó.
BKK: Fülöp L. -Molnár 3, Lajter 5, Balogh B. 2, Fülöp R. 2, Berecz 9/1,
Zabos 3.
Csere: Bagi (kapus), Eszenyi 1/1, Nádasdi 4, Szarvas 6, Jónász 1,
Balogh Cs 2/1, Hûse D 3.
Edzõ: Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása:11.perc:11-1, 22.perc:22-3 , 41.perc:29-6,
54.perc:38-10.
Kiállítások:4, illetve 0 perc. Hétméteresek:3/2, illetve 1/0
2. FODULÓ:
Nagykálló-Nyiregyháza KSK II-Balmazújvárosi KK 43-24 (23-10)
80 nézõ. Vezette:Balogh-Hanufer.
BKK: Fülöp L.- Veres 2, Lajter 1, Balogh B. 3, Fülöp R., Berecz 11/3,
Zabos.
Csere: Bagi, Zsupos (kapusok), Jónász, Hûse D. 6, Szarvas, Nádasdi,
Balogh Cs. 1/1.
Edzõ: Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása:10.perc:7-4, 20.perc:15-7, 35.perc:28-11,
45.perc:31-15,
Kiállítások: 10, illetve 14 perc. Hétméteresek:5/5, illetve 5.

döntõben pedig Gödöllõ ellenében 23-11-re
gyõztünk. A csapat, úgy gondolom mindenképpen megérdemli a dicséretet, hiszen az elvárásoknak megfelelve bizonyította, hogy a
bajnoki címe nem a véletlen mûve, hanem egy
kitartó, áldozatos munka gyümölcse. Az eredményhirdetés Veszprém belvárosában zajlott,
ahol a gyerekek egy hatalmas színpadra felállva vehették át az egyedi készítésû érmeket,
valamint a kupát. Az már csak hab a tortán,
hogy Buglyó Lacika személyében mi adtuk a
legjobb játékost is. Ezen felül a gyerekek igen
mély benyomást tettek az ellenfelek edzõire,
valamint a szurkolókra is, hiszen rengeteg elismerõ szót, és dicséretet kaptak játékuk
miatt. Természetesen a hét folyamán kikap-

Hegedûs Lajos

csolódni is volt idõnk, ezt kihasználva többször voltunk a Balatonnál, koncerten, vadasparkban, sõt a szállásadónk a döntõ után még
élõzenével is kedveskedett nekünk. Összegzésképpen nem tudok mást mondani: veletek,
jövõre, ugyanitt. Az Újváros Gyermeksport
Közhasznú Egyesület ezúton szeretné megköszönni a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat
pályázaton keresztül nyújtott támogatását, valamint Balmazújváros Önkormányzatának és
polgármesterének, Tiba Istvánnak segítségét.
Köszönet a Bocskai tagozat vezetõinek, tanárainak és valamennyi balmazújvárosi vállalkozónak, magánszemélynek, szülõnek, barátnak,
akik segítetté a csapatot a remek eredmény
elérésében.
Tréki Tamás
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5-én, 8-án, 12-én

Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

ú
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ú

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

- fehérnemû, zokni, harisnya
- cumik, cumisüvegek
- csörgõk, rágókák, játszószõnyegek
- babakocsik, kiságy, pelenkázó szekrény, bébikomp
- LINEA és TANODA márkájú magyar bõrcipõk...

és minden, ami egy babának kell 50-es mérettõl 140-es méretig

Minden

Folyamatosan bõvülõ árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

tanuló gépkocsi

oktaméterrel
felszerelve!
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Akkor nálunk a he

Egyedi, szuper cuccok a bolti ár töredékéért!

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD a HOTEL BALMAZBAN
2009. október 11-tol minden vasárnap
11.30 - 15.00 -ig

szeretettel várjuk kedves vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.
(4-5 fajta hidegeloétel, 2-3 fajta leves, 2-3 fajta meleg eloétel,
5-6 fajta fofogás, sajtok, gyümölcsök, desszertek.)

Felnotteknek: 2.490 Ft/fo
Gyerekeknek: 0 - 6 éves korig ingyenes, 6 - 12 évig 50%-os kedvezmény

Az ár magában foglalja a korlátlan ételfogyasztást!

E mellé felnotteknek 1pohár pezsgot, vagy bort, 1 üveg vizet, gyerekeknek 1 pohár üdítot adunk.

Asztalfoglalás minden vasárnap 10 óráig az alábbi telefonszámokon:
52/580 - 200 vagy a 20/470 - 9004
A részletes büféasztal kínálata megtekintheto az alábbi honlapon:
www.hotelbalmaz.com, www. balmazujvaros.hu
Mindenkit szeretettel vár Sepsi Lajos szállodavezeto és kollégái!

