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Nagy Julika, ma már Kolozsánné Nagy Julianna ötlete volt 1997-ben,
hogy a Kossuth- szobornál emlékezzünk az aradi 13-ra egy
gyertyagyújtással. Ez a rövid emlékezés komoly „városi eseménnyé”,
szívszorító, gyönyörûséges ünnepséggé nõtt. Ahogy teltek az évek,
mindig azt mondtuk: - Ilyen szép még sose volt!- Aztán az elõadások
különbségei csupán árnyalatnyiak lettek, de igazolták, hogy a
mûvészetben az árnyalat: minden.
Ma már úgy érezzük, hogy az ország rangos színpadain is megállná a
helyét. Talán töprengésre késztetné a „divatos” színházrendezõket.
Mégiscsak többet kellene törõdni történelmünk fontos eseményeivel.
A Kalmárosok mûsorának rendezõi, dramaturgjai, koreográfusai most
Berettyán Sándorné Rozika és Boda Katalin tanárnõk voltak.
Munkájukat segítette Kun Katalin és Tóth János. Köszönjük.
Ilyen eseményre csak hittel, szeretettel teli türelemmel lehet készíteni
a tanulókat, hogy õk is érezzék: fõszereplõi az eseményeknek. A
gyerekek még õszinték, Hála Istennek! Az arcuk elárulta volna, ha
nem élik át azokat az érzelmeket, amelyeket nekünk õk közvetítettek.
Legszívesebben az egész forgatókönyvet leírnám ide, de erre nincs
mód. Így csak idézek:
„Lehajtom fejemet a hõsök emlékének,
Kik fáklyák, lángok, fények, tudták, miért élnek.
Messzire néztek, látták, a holnap a miénk lesz.
Találtak egy mécsest, vége lett a sötétnek.
Voltak, vannak, s lesznek még, akik sohase félnek.
Lehajtom fejemet a hõsök emlékének.”
Az aradi 13 hõs között volt magyar, örmény, német, osztrák, szerb és
horvát. Mégis egy közös célért, a magyar függetlenségért áldozták
életüket. Ma nem az életüket kell adniuk a politikusoknak a hazáért.
De hol van a haza sorsáért való aggódás, az összefogás a felemelkedés
érdekében?
A tanárok és diákok tehetségének raktárában még van tartalék.
Illetékesek elgondolkodhatnának, hogy ezt nem TÁMOP, IPR,
HEFOP… és egyéb idõt rabló programokra kellene pazarolni.
Értelmes tudást adó, rendre és fegyelemre szoktató, gyermeki lelkeket
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Oktober 6-an Balmazujvaroson, a Kossuth-szobornal
ápoló, kötelességtudatra nevelõ iskolákra lenne sürgõsen szükség! A
tanárok többsége „még” képes lenne erre. De õk kevesek ehhez.
Vissza kell adni a pedagóguspálya régi tekintélyét! Az
oktatáspolitikát irányítók csak a gyermekek jogait erõltetik. Egymás
után nõnek fel azok a korosztályok, akik csak kapni szeretnének, de
adni már nem. Kiknek jó ez? Miért kínozzák a pedagógusokat a sok
gyûlésezéssel, statisztika, jelentés, elemzés … irkálásával? Meddig
lesz még erejük az igazi oktató-nevelõ munkához, ilyen színvonalú
ünnepségek megszervezéséhez? Mikor lesz már „egyértelmû” a
helyzet? Mi a fontos ennek az országnak, hogy megtisztulhasson,
hogy aztán elindulhasson lassan felfelé?
Ha már az iskolák is lesüllyednek, remény sem marad. Tudjuk, hogy a
kezdetnél az iskolákban dõl el a lényeg. Miért nem hiszünk Japánnak,
Finnországnak … ismerve eredményeiket? A felnõtt világ nem ad
mindig jó példát. Szerencsére, a gyerekek nem nézik a parlament
munkáját a tévében. Mit látnának és hallanának? Nyoma sincs a
rendnek és a fegyelemnek: élcelõdés, gúnyolódás, újságolvasás,
rejtvényfejtés, bekiabálás… Ha valamelyik képviselõ mégis
komolyan veszi magát, a jutalma az esetek többségében a kinevetés.
Szeretném hinni, hogy közöttük is akad olyan, aki szégyelli ezt. Én
már régóta nem nézem õket. Idegesítenek és elszomorítanak. Így nem
tudom, jutott-e az aradi hõsöknek egy emlékezõ mondat október 6-án
a magyar parlamentben? Ajánlom, nézzék meg felvételrõl a
balmazújvárosi gyerekek mûsorát! Akkor talán hazánk jelenlegi
sorsán jobban elgondolkodnának. Tisztelem azokat a helyi
képviselõket, akik rendszeresen megnézik az iskolák ünnepségeit.
Kedves balmazújvárosiak! Jövõre, tessék elmenni még többen a
szép parkba, a Kossuth- szoborhoz október 6-án! Majd meglátják,
megéri!
Októberre esik egy másik nemzeti megemlékezésünk, az
ötvenhatosok bátorságának felidézése. Amióta ünnepli õket a magyar
nép, az én kedves iskolám diákjai és tanárai mindig az eseményhez
méltót alkotnak. Én tudom, az idén is így lesz.
Végh Istvánné
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ve. Az épület infrastruktúrája teljesen
megújul, kívül-belül korszerûsítjük
az épületet, új fûtési rendszer lesz
benne, ill. a most meglévõ szakrendeléseken kívül még plusz hat szakrendelést fogunk bevezetni.
Jelenleg a mostani épületben van
elhelyezve az alapellátás. Az alapellátást végzõknek helyet kell találni.
Ezért a most meglévõ épület mellé az elköltözött Tûzoltóság helyére és környékére egy
új orvosi rendelõ létesül, ahol teljes egészében az alapellátás lesz elhelyezve. Tehát a felnõtt háziorvosi szolgálat, a gyermek háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szolgálat, az üzem
egészségügyi és a védõnõi szolgálat.
Itt említem meg, hogy a lakosság régóta jogos
igénye, hogy a postával is kezdenünk kell valamit. Számomra is elfogadhatatlan a mostani
helyzet. Ezért a postával felvettem a kapcsolatot és reményeink szerint meg fogunk állapodni rövid idõn belül arról, hogy az új egészségügyi épületnek a földszinti részén a posta
kerüljön elhelyezésre. Egy 440 m2-es modern
helyiség fog a város központjában a lakosság
rendelkezésére állni. Ez a második beruházás,
vagyis az alapellátó épületnek a létrehozása
kb. maximum 300 millió forintot jelent, ami

Interjú
Dr. Tiba István
Polgármester úrral
A hosszú hétvégi ünneplések, a Kastélykerti
rendezvények után találkoztam Polgármester
úrral. Az ünneplések és rendezvények során
városunk elsõ embereként sok-sok elfoglaltsága, teendõje volt. Ennek ellenére, fáradtan
is készségesen fogadott és tájékoztatott arról,
hogy az egészségügyben milyen fejlesztések
várhatók városunkban.
A téma aktualitása (lásd: országos sajtó, Tv)
indokolja, hogy errõl többször is szóljunk.
„Balmazújváros egészségügyében kétirányú
fejlesztés várható. Az elsõ részben a benyújtott pályázatunkról van szó, ahol nyertünk. Ez
szakorvosi rendelõ korszerûsítésére, fejlesztésére vonatkozik. 584 millió forintos beruházásról van szó, amelybõl 4 % saját erõ (4 %
EU önerõ alap forrás és a fennmaradó 92 %
uniós támogatás), mely magában foglalja,
hogy a mostani egészségügyi épületben kizárólag szakorvosi rendelõk lesznek elhelyez-
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saját erõbõl történik. A hitelt, amit erre felvesz
a város az épületben elhelyezett szolgáltatók
fogják törleszteni. Tehát a városnak ez ” úgymondva” nem kerül pénzébe.
Gyakorlatilag ezzel a két beruházással teljes
egészében megújul az egészségügyi ellátás
Balmazújvároson, ami szerintem eddig is magas színvonalú volt, ezután meg különösen az
lesz. Itt, a környékünkön nem sok olyan település lesz, amelyik ilyen magas színvonalú,
egységes orvosi ellátással fog rendelkezni.
Elmondható még, hogy a jelenleg is funkcionáló, és leterhelt szakrendeléseken (pl. Belgyógyászat, nõgyógyászat) az óraszámot is
emelni akarjuk. Ezzel is próbáljuk még jobban szolgálni a balmazújvárosi és a közeli
települések lakosságát. Ez a beruházás magában foglalja még a mûszerpark megújulását
is. Nagyon jó lesz ez a beruházás olyan szempontból is, hogy az alapellátást és a szakellátást egymáshoz nem messze lévõ épületben oldjuk meg. Ha kérdéseik, javaslataik
vannak ezzel a beruházással kapcsolatban,
vagy bármi másról szívesen érdeklõdnének,
várom Önöket a kedd délelõtti fogadóóráimon.”
Polgármester úr, köszönöm a szíves tájékoztatást!
Burai István

FELHÍVÁS

„Elsõ lépés” – alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezõk képessé tevõ és önálló
életvitelt elõsegítõ program
Támop 5.3.1. -08/2

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Felzárkóztató képzés és szakképzés indult uniós forrásból a balmazújvárosi
kistérségben
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2009. januárban nyújtott be pályá-zatot azzal
a céllal, hogy a térségben élõk alacsony foglalkoztatási eséllyel rendel-kezõk számára piacképes szakképesítést biztosítson. A felzárkóztató képzést és a szakképzéseket az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújítás Operatív Program (Kódszám: TÁMOP 5.3.1. 08/2) keretében meghirdetett „Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõk képessé tevõ
és önálló életvitelt elõsegítõ” címû programból kívánja megvalósítani a társulás. A pályázat fõ
célja, a balmazújvárosi kistérség négy településén (Balmazújváros, Hortobágy, Egyek és Tiszacsege) élõ aktív korú, nem foglalkoztatott emberek önálló életvitelének és a munkavállalásának elõsegítése. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt további célja, hogy
a hátrányos helyzetû személyek munkaerõpiacra történõ integrálása, szociális helyzete, társadalmi megítélése javuljon. Egy olyan folyamat elindítása a cél, amelynek eredményeként az
érintett célcsoportok elkülönülésbõl történõ kiemelése, társadalmi integrálása kezdetét veszi,
és kialakul egy olyan réteg, aki példamutatással és segítségnyújtással hozzá tud járulni a hasonló helyzetben lévõk segítéséhez. A képzésbe bevont személyek (60 fõ) egy átfogó, összetett és egymásra épülõ felzárkóztató képzésben és szakképzésekben részesülnek. A képzésben
résztvevõ személyek közül 21 fõ részére általános iskolai felzárkóztató képzést és szakképzést, a 39 fõ részére többféle szakképzést nyújtunk. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása a képzési programot 18 hónap alatt valósítja meg, több mint 58 millió forint vissza
nem térítendõ uniós forrásból. A képzések között a fejlesztési –kommunikációs – mentálhigiéniai tréningek, az aranykalászos gazda, a mezõgazdasági erõ –és munkagépkezelõ, a mezõgazdasági vontatóvezetõ és az alapfokú számítástechnikai ismeretek különbözõ csoportosításban valamennyi képzésben résztvevõ számára megtartásra kerülnek. A projekt megvalósulását projektvezetõ és pénzügyi vezetõ biztosítja. A 60 személy képzését négy esetmenedzser segíti, egy esetmenedzserhez 15 kliens tartozik. Az esetmenedzserek egyéni fejlesztési
tervet készítenek a célcsoport tagjai számára. A projekt kezdete: 2009. július 1. napja, a képzések 2009 szeptemberében megkezdõdtek. A célcsoport meghatározásánál igénybe vettük a
balmazújvárosi kistérség munkaerõ-piaci menedzsereinek segítségét, akik a célcsoport tagjainak felkutatását és felmérését elõsegítették. A kistérségi társulás hosszú távú célja a projekt
megvalósításával: a foglalkoztathatóság esélyeinek javítása, a sikeres munkába állás, az önálló életvitel és felelõsségvállalás megtanulása, a család és jövõkép átszervezése, a társadalom
által elfogadott minta kialakítása a felnövekvõ nemzedék értékeit is szem elõtt tartva.
Szilágyiné Holczer Anikó

a Mikro-, kis- és középvvállalkozások technológia
fejlesztése c. pályázati
konstrukcióhoz
GOP-2009/2-2.1.1/A
A pályázat célja:
A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen keresztül
Rendelkezésre álló forrás:
15 milliárd forint a 2009-2010. évre.
Pályázók köre:
- gazdasági társaságok (kivéve non profit
gazdasági társaságok)
- szövetkezetek.
- egyéni vállalkozók
Támogatható tevékenységek köre:
1. Technológiai fejlesztést eredményezõ
beruházások, az alábbiak szerint:
- új eszköz beszerzése vagy,
- olyan használt eszköz beszerzése, amely
esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a
használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az
eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a
pályázat benyújtását megelõzõ harmadik év).
2.Információs technológia-fejlesztés:
- hardver,
- szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésû szoftver),
3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó
webtárhely egyszeri díja (kötelezõ, ha még
nincs honlapja)
4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó
folytatás az 5. oldalon
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A Családsegítő Szolgálat szolgáltatás fejlesztése
„Este mindig vidám leszel, ha a napot hasznosan töltötted.”

Kempis Tamás
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány nyilvános
pályázatot hirdetett a „A családsegítõ szolgálatok foglalkoztatást elõsegítõ szolgáltatásainak fejlesztése” címmel,
melyet a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ Családsegítõ Szolgálata megpályázott.
Az OFA 2009.06.30-án kelt levelében értesített
bennünket, hogy a benyújtott pályázatunk megvalósítására az OFA Kuratóriuma a 2009.június 25-i döntése alapján
4.919.760 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatást biztosít.
A pályázatban megfogalmazott program hosszú távú célja
a társadalmi és munkaerõ-piaci reintegráció elõsegítése, a
munkanélküliség mérséklése komplex segítségnyújtással
a nem foglalkoztatott, tartósan munkanélküliek részére.
Rövid távú, konkrét cél, a családsegítõ szolgálatnál a
pályakezdõ szociális szakember alkalmazása gyakorlat
szerzése és kapacitásbõvítés céljából.
A projekt idõtartama - 2009.09.15. - 2011.09.15. - alatt a
szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a pályakezdõ szociális szakember aktívan részt vesz a szakmai
feladatok - családgondozás, egyéni esetkezelés, információ közvetítés, tanácsadás, szabadidõ-szervezés - ellátásában. A szolgálat munkájába a tapasztalt, a beilleszkedési
programban résztvevõ szociális szakember irányításával
kapcsolódik be. Kezdetben a mentor segítségével végzi
munkáját, de a késõbbiekben az önálló munkavégzésre is
alkalmassá kell válnia, hisz a team munkában már meg
kell jelennie az õ véleményének, ötleteinek és tapasztalatainak is.
A pályázat a balmazújvárosi kistérségben élõ, halmozottan hátrányos helyzetû aktív korú tartós munkanélkülieknek a foglalkoztatása, szociális, mentális gondozása,
visszavezetése a munka világába, a munkanélküliség
csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése érdekében készült.
A projekt keretei között tervezett elsõdleges tevékenységek a célcsoport - az aktív korú tartós munkanélküliek számára szervezett, önismereti, kommunikációs és hatékonyságnövelési célokat szolgáló tréning is, amelynek fõ
célja a sikeres munkaerõ-piaci integrációhoz szükséges
kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a lemorzsolódási
arányok csökkentése.
A célcsoportra jellemzõ, hogy sokan közülük évek óta
munkanélküliek, ez lelkileg megviseli õket, a jövõt kilátástalannak látják. A munkanélküliséggel elveszítették a
társadalomban betöltött pozícióikat, ezért gyakran
találkozunk identitás, az önkép megkérdõjelezésével,
önbecsülés csökkenésével, mely az egészségi állapotra is
kihatással van. Gyakran fordulnak elõ testi és lelki
betegségek ebben a csoportban. Ezért,
A p r o g r a m ezen csoportok részére egyéni helyzetmegvalósulását hez, mentális állapotukhoz alkalmaza z O r s z á g o s kodó, személyre szóló programokat
Foglalkoztatási
Közalapítvány kell szerveznünk.
A projekt megvalósulásával Balmaztámogatja.
újvároson egy olyan pluszszolgáltatás
válik valóra, amely valóban segít azokon az embereken, akik kiszorultak a
munka világából, de még aktívan részt
szeretnének venni benne.
Családsegítõ Szolgálat munkatársai
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Nekem soha nem kellett… - Gondolatok az ápolásról

Az ápolás, mint hivatás a kezdetektõl fogva a társadalom egészségügyi szükségleteinek kielégítését szolgálta. Abból az emberi szükségletbõl ered, hogy az egészségesek egészségét meg kell õrizni, a betegeknek pedig kényelmet, gondoskodást és
megnyugvást kell nyújtani. Az ápolás egyidõs az orvostudománnyal, mellyel kölcsönös függésben fejlõdött a történelem folyamán. Hippokratész korában a
gyógyítást ápolás nélkül gyakorolták, majd az õsi kultúrákban a gyógyítás hiedelmeken alapult. Ezekben a kultúrákban az ápolók vallási vezetõk mellett tevékenykedtek. Majd a nyugati kultúrákban már a beteget õrizték és orvosi utasításokat
hajtottak végre, gondoskodtak a betegek higiénéjérõl és így egyre inkább az ápolás
a gyógyítás köré épült. A kereszténység idején az ápolás egyre nagyobb tiszteletet
kapott, bõvült tevékenységi köre, szegényházakban és otthoni ápolásban is
tevékenykedhettek az ápolók. A 18. században a járványok kialakulásával, majd a
kórházak létesítésével egyre fontosabbá vált az ápolók szerepe.
Jómagam az ápolónõképzõt 1986-ban kezdtem el, amikor megismerkedtem ennek
a tudománynak, hivatásnak a szeretetével, mely mind a mai napig az egész életemet átszövi, megjelenik a napi munkámban, az emberekkel történõ bánásmódban,
a segítségnyújtásban és a tájékoztatásban egyaránt. Amikor arról beszélünk, hogy
milyen is egy jó ápolónõ, akkor számomra nemcsak a külsõ jegyek, hanem a belsõ
értékek a tolerancia, empátia, emberség, figyelmesség stb. a legfontosabbak a
szakmai felkészültség és gyakorlat mellett. Tanulmányaim során nagyon sokszor
magával ragadott egy-egy szép gondolat, nemes cselekedet pld: Florence Nightingale ápolónõ krími háború idején végzett tevékenysége, aki mécsessel a kezébenéjnek idején látogatta a sebesült katonákat, kötözte a sebeket, megnyugtatta, és aki
szomjas volt megitatta. Ebbõl az idõszakból, származik egy nõvér naplójából az a
feljegyzés mely igazán, tükrözi egy ápolónõ odaadó munkáját, ami talán méltóképpen nevezhetõ ma hivatásnak „Azt mondja a közmondás, hogy néma gyermeknek anyja sem érti a szavát. Nem igaz. Nekem soha nem kellett, hogy mondja a
beteg, hogy fájdalmai vannak, hogy rosszul van a párnája, mert az arcára rá volt
írva minden. Minden betegemet ismertem, mint a tenyeremet.”
Ezen a vezérfonalon haladva végezzük nap, mint nap a munkánkat. Az otthonban
szolgálatot teljesítõ ápolóknak minden beteghez meg kell találniuk a hozzájuk
vezetõ utat, mert mindannyian különbözõek, másként értékelik és élik meg betegségeiket, idõs korukat. Az életkor elõre haladtával a betegségek egyszerre és egy
idõben, komplexen is megjelenhetnek, melynek az idõs emberek nem tulajdonítanak nagy jelentõséget. Gyakran a típusos tünetekhez is más fájdalmat társítanak.
Ahhoz, hogy ápolni akarjunk, és jól akarjuk ezt végezni, tisztában kell lennünk a
betegségekkel és azok tüneteivel, az életmentéssel és az azonnali szövõdmények
elhárításával. Ezért a naprakész információk, konzultációk elengedhetetlenek a
mindennapi munkánkban. Az ápolónak nem csak a szakmát kell kívülrõl betéve
tudni és alkalmazni, de kell beszélgetni, az õket érdeklõ legfontosabb, társadalmi,
közéleti változásokkal kapcsolatos kérdéseikre választ adni. Az idõsek ápolása során meg kell, hogy ismerjük életük fõbb eseményeit, történéseit, betegségeit, testilelki problémáit, mert így lehet egyénre szabott, komplex ápolást végezni. Azoknak az ápolásáról is gondoskodnunk kell, akik maguk is megtennék egyébként, ha
lenne hozzá elég erejük, akaratuk és/vagy tudásuk.
Ma már az ápolónak többféle szerep jut, a beteg gondozója, ügyvédje, oktatója és
lelki segítõje is. A mi kultúránkban a halált nemcsak a haldokló, hanem a családja
és az ápolószemélyzet is veszteségként éli meg. A mindennapi munkánk során gyakorta nézünk szembe az elmúlással, a haldoklás tényével, de nekünk tovább kell
lépnünk akkor is, amikor a mécsesek égnek, amikor az utolsó lélegzetvételt halljuk, mert tõlünk várják a vigaszt, a lelki támaszt.
Itt az idõsek otthonában a mindennapjainkat összekovácsolja a szeretet, a gondoskodás, amely nemcsak az ünnepek alkalmával, hanem az év minden napján ott rejtõzködik egy-egy megnyugtató szóban, érintésben, amelyek még közelebb hoznak
egymáshoz bennünket. Az évek alatt kialakult kapcsolatban valóban elmondhatjuk, hogy az idõseink gondolatait is ismerjük, érezzük, és méltóképpen mondhatjuk el mi is, hogy nekünk soha nem kellett, hogy mondja a beteg …..
Tarné Csobán Erzsébet - diplomás ápoló

Ui: A házi segítségnyújtást igénylõk száma folyamatosan nõ. Az ellátást igénylõk
körébe egyre több a fekvõ, súlyos beteg, akik személyes gondozása napi több órát
igényel.
Az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj mértéke függ a jövedelmi helyzettõl,
amely a Balmazújváros város Jegyzõje által kiadott jövedelemvizsgálat alapján
kerül megállapításra. Azon ellátottak, akiknek a családjában az egy fõre esõ
jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át (42.750 Ft) nem haladja meg
térítésmentesen veheti igénybe a házi segítségnyújtás ellátást.
Idõsek klubja telefonszáma hétköznapokon, munkaidõben: 06 - 52/370-399
Nyitva álló iroda: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 4.
Nyitvatartási idõ: Hétfõtõl, csütörtökig:
7.30 - 16.00-ig
Péntek:
7.30 - 13.30-ig
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ÉRVÉNYES: 2009. október 5-tõl munkanapokon

Megállóhely (I-es útvonal)
Köztemetõ
Csegei út
Veres Péter utca
Vasútállomás
Róna Áruház
Egészségház
Nádudvari utca (Petõfi utca)
Bercsényi utca
Nádudvari utca (Tüzép)
Szoboszlói utca (Széchenyi utca)
Református templom
Kossuth utca
Keleti utca
Debreceni utca
Iskola köz
Árpád utca
Kossuth tér
Vasútállomás
Egészségház
Csegei út
Köztemetõ

1

3

2
9.15
9.17
9.20

7.45
7.47
7.48
7.50
7.52
7.54
7.56
7.57
7.58
8.00
8.02
8.03
8.04
8.05

8.40
8.42
8.43
8.45
8.47
8.49
8.51
8.52
8.53
8.55
8.57
8.58
8.59
9.00

8.06
8.09
8.11

9.01
9.04
9.06

Megállóhely (II-es útvonal)

9.21
9.23
9.25
9.27
9.29
9.30
9.31
9.33
9.35
9.36
9.37
9.38
9.40

Indulási idõ
4
10.10
10.12
10.15

10.16
10.18
10.20
10.22
10.24
10.25
10.26
10.28
10.30
10.31
10.32
10.33
10.35

5

7

11.00
11.02
11.03
11.05
11.07
11.09
11.11
11.12
11.13
11.15
11.17
11.18
11.19
11.20

13.20
13.22
13.23
13.25
13.27
13.29
13.31
13.32
13.33
13.35
13.37
13.38
13.39
13.40

11.21

13.41
13.44
13.46

24

21

23

7.10

8.30

9.15
9.17
9.19

10.15
10.17
10.19

7.12
7.13
7.14
7.15
7.17
7.19
7.21
7.24
7.25
/
7.29
7.31

8.32
18.33
8.34
8.35
8.37
8.39
8.41
8.44
8.45
/
8.49
8.51

9.21
9.22
9.23
9.24
9.26
9.28
9.30
9.33
9.34
/
9.38
9.40
9.42
9.43
9.46
9.48

10.21
10.22
10.23
10.24
10.26
10.28
10.30
10.33
10.34
/
10.38
10.40
10.42
10.43
10.46
10.48

Indulási idõ
26
25
27
10.50
10.52
10.55
13.15
13.17
10.57
11.55
13.19
11.57
13.21
10.59
11.59
13.23
11.00
12.00
13.24
11.01
12.01
13.25
11.02
12.02
13.26
11.04
12.04
13.28
11.06
12.06
13.30
11.08
12.08
13.32
11.11
12.11
13.35
11.12
12.12
13.36
/
/
/
11.16
12.16
13.40
11.18
12.18
13.42
12.20
13.44
12.21
13.45
13.48
13.50

45
7.35
7.37

42
9.00
9.02

Indulási idõ
44
47
46
10.00
13.00
10.02
13.02

49
13.55
13.57

51
15.35
15.37

7.38

9.03

10.03

11.22

13.03

13.58

15.38

7.41
7.42

9.06
9.07

10.06
10.07

11.25
11.26

13.06
13.07

14.01
14.02

15.41
15.42

22
Köztemetõ
Csegei út
Veres Péter utca
Egészségház
Városháza
Vasútállomás
Vörösmarty utca 36.
Arany J. u.
Bólyai utca
Mesevár óvoda
Esze Tamás u.
Bartók Béla u.
Böszörményi út (Gabona)
Vasút sor
Damjanich utca
Nap u. 43.
Damjanich utca
Vörösmarty utca 36.
Vasútállomás
Róna Áruház
Egészségház
Csegei út
Köztemetõ

Balmazújváros

2009. október

Megállóhely (III-as útvonal)
41
Vasútállomás
Róna Áruház
6.45
Városháza
Egészségház
Bólyai utca
Mesevár óvoda
Esze Tamás u.
Csegei út
6.47
Bocskai István ált. isk.
6.48

43
7.10
7.12

29

28
15.20
15.22
15.25

6
14.50
14.52
14.55

9

18.15
18.17
18.18
18.20
18.22
18.24
18.26
18.27
18.28
18.30
18.32
18.33
18.34
18.35
18.37

14.56
14.58
15.00
15.02
15.04
15.05
15.06
15.08
15.10
15.11
15.12
15.13
15.15

30

32

31

18.25
18.27
18.29

14.30
14.32
14.34
14.35
14.36
14.37
14.39
14.41
14.43
14.46
14.47
/
14.51
14.53
14.55
14.56
14.59
15.01

15.27
15.29
15.31
15.32
15.33
15.34
15.36
15.38
15.40
15.43
15.44
/
15.48
15.50

16.10
16.12
16.14
16.15
16.16
16.17
16.19
16.21
16.23
16.26
16.27
/
16.31
16.33

16.35
16.37
16.39
16.40
16.41
16.42
16.44
16.46
16.48
16.51
16.52
/
16.56
16.58

18.31
18.32
18.33
18.34
18.36
18.38
18.40
18.43
18.44
/
18.48
18.50

53
16.10

55
16.35
16.37

48
18.10
18.12

16.38

18.13

16.41
16.42

18.16
18.17

16.12
7.14
7.15
7.16
7.19
7.20

16.14
16.15

Balmazújváros
Hortobágyi út
Hortobágyi út 60.
Kiskálló köz
Bercsényi utca
Nádudvari utca (Petõfi utca)
Egészségház
Nádudvari utca (Petõfi utca)
Nádudvari utca (Tüzép)
Szoboszlói utca (Széchenyi utca)
Református templom
Kossuth utca
Keleti utca
Debreceni utca
Iskola köz
Árpád utca
Kossuth tér
Vasútállomás

6.49
6.50
6.51
6.53

6.55
6.57
6.58
6.59
7.01
7.03
7.04
7.05
7.06
7.08

5
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7.21
7.22
7.23
7.25
7.26
7.28
7.30
7.32
7.34
7.35
7.36
7.38
7.40
7.41
7.42
7.43
7.45

folytatás a 2. oldalról

honlapkészítés (kötelezõ, ha még
nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik)
5. Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:
Támogatás formája:
Vissza nem térítendõ támogatás
Támogatás mértéke (Balmazújvárosi
Kistérségben):
a Pályázati felhívás és útmutató VII.
számú mellékletében (kis- és középvállalkozások) felsorolt településeken
megvalósuló projekt esetében az elnyerhetõ támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség
40%-a
Támogatás összege:
Minimum 1.000.000 Ft, maximum
25.000.000 Ft
Önrész:
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át
kitevõ igazolt saját forrással kell
rendelkeznie.
Elõleg: Jelen pályázati konstrukció
keretében indokolt esetben elõleg
nyújtható a támogatás 40%-a erejéig.
Benyújtás:
2009. november 30.-tól 2010. december 31.-ig
További információ kérhetõ:
Tóth István kistérségi koordinátortól
Új Magyarország Pont:
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
B/5.
Telefon: 06-30/476-0474
e-mail: istvan.toth@umpont.hu,
www.eszakalfold.hu,
www.umpont.hu

7.43
7.44
7.45
7.47

7.49
7.51
7.52
7.53
7.55
7.57
7.58
7.59
8.00
8.02

9.08
9.09
9.10
9.12
9.13
9.15

10.08
10.09
10.10
10.12
10.13
10.15

11.27
11.28
11.29
11.31
11.32
11.34
11.36
11.38
11.40
11.41
11.42
11.44
11.46
11.47
11.48
11.49
11.51

13.08
13.09
13.10
13.12
13.13
13.15

14.03
14.04
14.05
14.07
14.08
14.10
14.12
14.14
14.16
14.17
14.18
14.20
14.22
14.23
14.24
14.25
14.27

15.43
15.44
15.45
15.47
15.48
15.50
15.52
15.54
15.56
15.57
15.58
16.00
16.02
16.03
16.04
16.05
16.07

16.16
16.17
16.18
16.20

16.22
16.24
16.25
16.26
16.28
16.30
16.31
16.32
16.33
16.35

16.43
16.44
16.45
16.47
16.48
16.50
16.52
16.54
16.56
16.57
16.58
17.00
17.02
17.03
17.04
17.05
17.07

18.18
18.19
18.20
18.22
18.23
18.25

Megszületett a döntés
A Hortobágyi LEADER HACS Döntéshozó
Testülete 2009.10.21.-én lezárta az ÚMVP III.
tengelyére benyújtott pályázatok bírálatát és
meghozta a végleges döntését a támogatandó
pályázatokra vonatkozóan.
A döntés értelmében a HACS 11 településén
összesen mintegy 739 millió forint támogatási összeg került odaítélésre 28 pályázó
részére.
Ez azt jelenti, hogy az elsõ körben a III. tengely
rendelkezésére álló pályázati összegkeretének
¾ része került kiosztásra.
Jogcímenként az alábbi összegek kerületek
kiosztásra:
Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése:
302,7 millió Ft 16 pályázat
Falu megújítás és fejlesztés:
91,6 millió Ft 3 pályázat
Turisztikai tevékenység ösztönzése:
297,9 millió Ft 8 pályázat
Vidéki örökség megõrzése:
46,6 millió Ft 1 pályázat
Összesen:
738,8 millió Ft 28 pályázat.
Települési megbontásban elmondható, hogy a
11 településbõl 9 település szervezetei nyújtottak be pályázatokat, Folyásról és Görbeházáról nem volt érdeklõdés a pályázati lehetõségek vonatkozásában, Tiszagyulaháza pedig
késõbb visszavonta a benyújtott pályázatait.
Nagyon pozitív a végeredmény, hiszen mind a 8
pályázó településre jut nyertes pályázat, amelyek megoszlása településenként az alábbi:
Újszentmargita: 5 pályázat 164,1 millió Ft
Egyek:
3 pályázat
97,7 millió Ft
Balmazújváros: 9 pályázat 192,8 millió Ft
Nádudvar:
3 pályázat
73,3 millió Ft
Hortobágy:
3 pályázat
97,3 millió Ft
Tiszacsege:
2 pályázat
25,7 millió Ft
Polgár:
1 pályázat
35,9 millió Ft
Tiszagyulaháza: 2 pályázat
51,9 millió Ft

A jelenlegi ügyrend szerint a nyertes pályázók
várhatóan 2 héten belül megkapják a pályázat
befogadásáról szóló nyilatkozatot a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól.
Az elsõ pályázati körben ki nem osztott támogatási keretekre, összességében mintegy 266
millió forintra, 2009.november 16. és december 16. között ismét lehet pályázni.
Az ÚMVP III. tengely 4 jogcímére az alábbiak
szerint:
135/2008 (X.18.) FVM rendelet: Falumegújítás és fejlesztés;
136/2008 (X.18.) FVM rendelet: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése;
137/2008 (X.18.) FVM rendelet: Turisztikai
tevékenység ösztönzése;
138/2008 (X.18.) FVM rendelet: Vidéki
örökség megõrzése.
Az ÚMVP IV. tengelye a LEADER pályázatok
vonatkozásában a 2009.október 1. és 31. közötti pályázat beadási idõszakot az FVH 2009.
November 16.-ig kitolta, így további két hét áll
a tisztelt pályázók részére a pályázatok elkészítésére.
A Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft, mint
mûködtetõ szervezet összes munkatársa nevében gratulálunk a nyertes pályázóknak és kívánjuk, hogy minél elõbb sikeresen megvalósuljanak a benyújtott pályázataik.
Az esetlegesen felmerülõ kérdéseikkel továbbra is várjuk a kedves érdeklõdõket az irodánkban, Hortobágy, Czinege J. u. 1. szám alatt
(KHT székház, I. emelet 116. szoba) személyesen és levélben, telefonon az 52/589-134-es
számon, vagy e-mailben a
kozpont@hortobagyileader.hu
horobagyi.leader@gmail.com
Kovács Pál
Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft
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Morzsák városunk történetébõl 6. A balmazújvárosi német letelepülõkrõl három hiteles munkát említek. Az elsõ Kollonich Dezsõ „Adatok Balmazújváros településföldrajzához” címû 1934-ben, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében készült dolgozata. A másik Lengyel Imre magyar-német szakos középiskolai tanár, a debreceni egyetem könyvtárosa 1936-ban kiadott „A balmazújvárosi német település”címû munkája. A harmadik kis könyv
szerzõje a Debrecenben élõ, újvárosi Katona
Mária. Tanulmányának címe: „Két évszázad
Balmazújvároson”, alcíme „A balmazújvárosi németek története”, mely dolgozat a
Semsey Andor Múzeum kiadványa.
Kollonich Dezsõ szerint a balmazújvárosi
település az ország belsejében végbemenõ
népmozgalom eredménye. Báró Orczy
István reformátusvallású németeket telepített Hartáról, Nagyszékelyrõl és Gyönkrõl
Vadkertre (Soltvadkert), akiket vallásgyakorlásukban gyakran háborgattak. A 18. században tûrhetetlenek lettek a zaklatások. A
kalocsai püspök rendeletére a feldühödött
tömeg lerombolta imaházukat, elvette harangjukat. Ekkor sokan elhagyták Vadkertet
és Balmazújvárosba költöztek. A református
németek õsi földje a Rajna folyó vidékén
levõ Pfalz és Hessen tartományokban volt. A
Balmazújvárosban letelepedni szándékozóknak a település földesurai, a siklói Andrássyk
a magyar jobbágyok kertjeitõl délre, délkeletre esõ partosabb részekre, a Kis-és Nagyszík között adtak telkeket. Elsõ központi
utcájuk a Nagy német utca, a mai Kossuth
utca volt. Ettõl északra a Pacsirta utcán (Kisszik utca, vagy Szalonna sor) és délre a
Széchenyi utcán (Új sor) voltak szérûskertjeik.
Az új otthonra talált németség életében
fontos összetartó szerepe volt a református
egyháznak. A letelepedést követõen a
magyar egyházhoz tartoztak mintegy négy
évtizedig. 1766-ban levélben kérték az
egyházkerület püspökét, engedélyezze, hogy
a magyar istentisztelet után német nyelven is
prédikáljon részükre a magyar lelkész. Németül végezze az úrvacsora, az esketés és a
temetés szertartásait. Kérésük teljesült.
1770-ben utánuk jött Hildebrand Henrik
iskolamesterük. 1792-ben engedélyt kértek
imaház építésére, itt felsorolták a német
lakosok teljes névsorát. Ebbõl pontosan
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A NÉMETEK LETELEPEDÉSE

tudható, hogy 1792-ben 92 házban összesen
441 német lakott. 1793-ban felépült a
„különös templomotska”. Egyre erõsebb lett
az igény, hogy egyházuk ügyét saját lelkipásztor vegye kézbe. 1801-ben meghívó levelet írtak a svájci Johann Heinrich Fasinek,
aki még ebben az évben, október 22-én családjával megérkezett Újvárosra. Nagy körültekintéssel kezdte meg munkáját: elõször az
egyházi elöljáróságot szervezte meg, elkészítette az istentisztelet rendjét, az úrvacsoraosztás menetét. Anyakönyvet vezetett a
keresztelésekrõl, az esketésekrõl, a halálozásokról. Gondja volt az iskolaügyre is, ebben nagy hatással volt rá közeli rokonának, a
svájci Johann Heinrich Pestalozzinak, a neveléstörténet egyik legnagyobb alakjának
munkássága. Fasi János 1807-ig volt a gyülekezet lelkipásztora, majd visszatért szülõföldjére Svájcba. Érdeme, hogy megteremtette az újvárosi németek önálló egyházát,
megalapozta hittestvérei kulturális, szociális
és gazdasági életének kereteit.
A letelepült németek asszimilációja viszonylag korán megkezdõdött. A 19. század elején
ritkán, majd a század második felében gyakorivá vált a németek és magyarok közötti
összeházasodás, melyet a vallási azonosság
is gyorsított. Városunk lakói a 19. század
elején - a mintegy 100 fõnyi katolikus és
zsidó vallású lakoson kívül - mind reformátusok voltak. Egy tiszántúli egyházkerületi
jegyzõkönyv szerint 2270 lélek volt a magyar reformátusok, 628 pedig a német reformátusok száma. 1833-tól 1852-ig Demjén
János volt a német református egyházközség
lelkipásztora. Prédikátorsága idején végezték a névmagyarosítást. 1841-tõl az egyházi
iratok nyelve már magyar, így a német családok is magyarosított néven szerepelnek az
egyházi anyakönyvekben. Még a német
iskola egyik legnevesebb rektora Stein János
is 1844-ben 111 tanítványának a magyar nevét jegyezte le. 1852-74 között Rostomili József volt a gyülekezet lelkésze. Német nyelvû híveinek példát mutatva saját nevét és
gyermekeinek nevét Dicsõfire változtatta.
Szolgálata idején alakult a „leányiskola”, így
1855-tõl két tanító oktatta a német gyerekeket. Õt Hoffmann Dávid követte, aki már
egy erõsen magyarosodó német egyházban
végezte lelkészi munkáját. Lassan feledésbe
mentek a német családi nevek, az iskolában a

német nyelv is megszûnõben volt. A közösség azonban erõs maradt, 1892. november
13-án felszentelték a Kossuth utcán az új
templomot. November 17-én tartották benne
az elsõ istentiszteletet magyarul. Ezután az
egyik vasárnap németül, a másikon magyarul
hirdette az igét a lelkész. Az utolsó német
nyelvû istentisztelet 1926 elején volt, melyet
már csak az idõsebb emberek értettek meg.
A balmazújvárosi németek magyarrá válást
hûen bizonyítja Hoffmann Dávid 1896-ban a
presbitérium ünnepi ülésén mondott beszéde: „Ezer esztendeje annak, hogy a magyar
nemzet dicsõ õsei hazánkat elfoglalták, s ezer
esztendõ viszontagságai, sõt felette sokszor
vészterhes harcai közt megtartották, hogy
145 esztendõvel bevándorolt atyáink hazát itt
találhattak, a lovagias és vendégszeretõ magyar nép kebelén, ahol mi már ötödik nemzedék és magyar föld szülöttei békességben
élünk. E 145 esztendõ lefolyása alatt a magyar nemzet fiaival eggyé lettünk nyelvben,
szokásokban és erkölcsökben.” Halála után,
1902-ben a gyülekezet Szabó Antalt választotta papjának. 1905-ben Õ kezdeményezte a
Kossuth Olvasókör alapítását. Az egyház
1908-ban felépítette négy-tantermes iskoláját a Kossuth utca 48. szám alatt, ahol már 4
tanító kezdte el a munkát. 1913-tól dr. Molnár Béla lett a német egyházközség lelkésze,
akinek jelentõs volt a közéleti tevékenysége
is. Alapító tagja volt a Hangya Szövetkezetnek, a község képviselõ-testületének és
Hajdú Vármegye törvényhatósági bizottságának. A szovjet megszállás után Hajdúszoboszlón folytatta papi hivatását.
A németek sokáig nem játszottak aktív szerepet Balmazújváros közéletében. Elõször
1822-ben választottak közülük községi bírót
Leiter (vagy Lajter) Péter személyében. Mivel kifogástalanul látta el feladatát, ezért az
újvárosiak többször megválasztották bírójuknak. Az õ példája után mind nagyobb szerep jutott a közigazgatásban is a németeknek.
Sokan vannak és voltak, akik a gazdasági élet
különbözõ területein, az oktató-nevelõ munkában, az egészségügyben, a tudományos és
kulturális munkában maradandót alkottak,
alkotnak. Soha nem felejtették el, hogy szülõföldjük Balmazújváros, ahonnan elindultak gyakran országos hírnevet szerezni.
KirályIstván

SZÉKHÁZVÁSÁRLÁS, avagy egy lépéssel közelebb a célhoz
Az országban a valódi svábok száma alacsony a németség egészéhez
képest, a név azonban gyûjtõnévként él a mai napig a köztudatban. Így
van ez városunkban is.
Balmazújvároson már 1765 júniusában német házasságot áldott meg
Tóth Mihály magyar református lelkész. A betelepítések, illetve az
országon belüli „bevándorlások Soltvadkertbõl” tovább folytatódtak,
így alakult ki egy zárt közösség Balmaz Újváros határán, a Kis- és
Nagy-szík területén, a mostani Németfalu ban. Az akkor még kb: 66
család kérvényezte a debreceni egyházmegye esperesétõl, hogy
német nyelvû prédikátoruk és tanítójuk is lehessen. Az egyházmegye

hozzájárult a kéréshez, melyet az 1766. augusztus 12-13.-án keltezett
jegyzõkönyvbõl tudhatunk meg. A közösség 1793-ban felépítette
saját imaházát, adományaikból és a földesúr támogatásából. Ekkor
már 92 házban, 441német élt. Saját templomukat 1892. november 17én szentelték fel.
A XVIII. század második felére egyre nagyobb elismerést
váltottak ki a németek a magyarok körében is: munkaszeretetük,
oktatásra és az egyházuk vonatkozásában kivívott intézkedéseik
példaértékû volt Balmazújváros életében. Vegyes házasságok csak a
XIX. század közepétõl jöttek létre, addig csak egymás között kötöttek
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házasságot.
Az elmagyarosodást több tényezõvel magyarázhatjuk:
bíráskodás, adóhivatalok nyelve magyar, ideológiai hatások, vegyes
házasságok, névmagyarosítások (Friedlander Béke, Hirsch Szarvas,
Weber Takács, Teppich Pokrócz, Haberstuch Zabos).
A Hajdúságban a balmazújvárosi volt az egyetlen németajkú
szórvány, így szinte természetes, hogy a szülõk a 3-4. generációt
már meg akarták tanítani magyarul. A XIX. századtól tehát
kitapintható egyfajta kétlelkûség: a német és magyar identitástudat
egyidejûleg él a németségben. A németek hálásak voltak, hogy hazát
itt találtak, melyet hûségükkel és szorgalmukkal bizonyítanak. Az
összetartozás, a rend és tisztaságszeretet, a hazaföld és termõföld
tisztelete a mai napig megmaradt ebben a közösségben. Mindegy,
hogy munkáról, vagy szórakozásról van szó, képesek összefogni, s
egymást segíteni.
2006. november 30-án megalakult - a városunk történetében
elõször,- a Német Kisebbségi Önkormányzat, mely nem titkolt
szándékkal kijelölte a legfontosabb, elérendõ célokat:
- közösségi ház / tér létrehozása,
- német nyelv oktatásának elõtérbe helyezése a városunkban,
- sváb, illetve németajkú településekkel, illetve németországi
városokkal való kapcsolat kiépítése,
- egyesület megalakítása a kulturális feladatok, programok
megvalósítása, illetve a betelepített lakosság identitásának
megõrzése miatt.
Örömmel szeretném tudatni Önökkel, hogy mára (az-az 2009 õszére)
már eredményeink elégségesek ahhoz, hogy hírt adhassunk
Önkormányzatunkról és Egyesületünkrõl. Ez természetesen csak
olyan politikai és emberi légkörben érhetõ el, mint a jelenlegi
Balmazújváros, ahol minden jó szándékú és közösségéért tenni akaró
embernek helye van. Így megalakulásunktól fogva valódi segítséget
kapunk a németszármazású emberektõl éppúgy, mint Balmazújváros
Város Önkormányzatától.

2007-ben székházvásárlási igénnyel fordultunk a városvezetéshez,
melyre sajnos a mi hibánkból - szegénységünkbõl adódóan - nem
kerülhetett sor. A város önkormányzata 7,5 millió forinttal támogatta
volna ingatlanvásárlásunkat, ha mi is hozzáteszünk ugyan ennyi
összeget. Sajnos rendezvényeinkbõl, egyesületünk tagdíjaiból,
támogatásokból ennyi pénzt nem tudtunk összegyûjteni. Beléptünk a
Hortobágyi LEADER Nonprofit közösségbe is, bízva a pályázati
lehetõségekbe, de mindenütt ugyan azt tapasztaltuk, tõke, vagy
bármiféle tulajdon nélkül nem lehet pályázni sem. Ezért arra kértük
ez év szeptemberében a város képviselõ testületét, hogy a
„Németfalu” településrészen adja tulajdonunkba az egyik üres
ingatlanát, (Kossuth utca) mely alkalmas lesz leendõ székházunk
megépítésére. Tárgyalásaink, illetve mára örömmel írhatjuk,
kérésünk meghallgatásra talált. Térítésmentesen megkaptuk,
tulajdonunkba került ez a nagyszerû porta. A város önkormányzata, dr. Tiba István polgármesterrel az élen betartotta ígéretét,
ezzel is elõsegítve, hogy a Balmazújvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat eljuthasson a székházépítés, a „Kossuth kör” újraépítéséig. Öt év áll rendelkezésünkre, hogy az üres portát
beépítsük, úgy hogy kedves tagok, szimpatizánsok, munkára fel!
Ötleteikkel, felajánlásaikkal keressenek bennünket!
Úgy gondoljuk, kevés kisebbségi önkormányzat mondhatja azt el az
országunkban, hogy kéréseit és szándékát ilyen komolyan veszik, s
értõen segítik. Örömünket szeretnénk megosztani Balmazújváros
lakóival, az elszármazott svábokkal, és az ország kisebbségeivel. Van
remény, befogadó szív és segítõ tett. Köszönjük, hogy egyesületünk
tagjai, pártoló tagjai és városunk képviselõ testülete eddig is támogatott bennünket. A megkezdett úton csak összefogással mehetünk
tovább eredményesen, remélem, sokan lesznek még, akik közösségünkhöz csatlakozni kívánnak, s látogatják rendezvényeinket.
A további eredményeinkrõl a késõbbiekben is hírt adunk.

Ébredj, lant és hárfa, had
ébresszem a hajnalt!

fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsõítsenek az
egész földön!” /108. Zsoltár 2, 4-6/ Az Isten szavát meghallgatva,
válaszként csendültek fel az énekek. Az énekkarok életérõl, szolgálatairól is néhány fontos gondolat hangzott el a felkonferálás
alkalmával, melyet Nagy Istvánné Ács Erzsébet lelkipásztor, egyházmegyei ének-zene ügyi elõadó végzett.
Mindazok, akik részt vettek ezen a rendezvényen láthatták, hogy az
Isten magasztalása nincs nemhez és korhoz kötve. Mindenkit örömmel töltött el, ahogyan a hajdúböszörményi Baltazár Dezsõ Református Általános Iskola Magvetõ Énekkara, az ötven csengõ hangú
gyermek énekelt. De sokat gazdagodhattunk látva a kisebb gyülekezetek idõs tagjainak teljes szívvel való éneklését. Ezek közül is
többek csodálattal emlegették a biharnagybajomi 8 fõbõl álló férfikart. Isten iránti hálával hallgathattuk, ahogyan a hajdúböszörményi
Jó Pásztor Református Óvoda dolgozói az ének szavaival tettek hitükrõl bizonyságot. Olyan nagy öröm, hogy Istennek kedves a kisgyermekek és az idõsek éneke is!
Nem csupán a kórustagok éveinek száma között mutatkozott eltérés,
hanem a felcsendülõ énekek között is. Hallhattunk zsoltárokat, ifjúsági énekeket, spirituálékat, többszólamú kórusmûveket. Egy-egy
énekkar elõadását hangszeres kíséret is emelte.
A Balmazújvárosi Református Egyházközség Agapé kórusának
énekeivel zárult a találkozó. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy tehettük ezt az Õ magasztalására és sokak megörvendeztetésére. Isten
munkáját csodálhatjuk abban, ahogyan a 11 kórus megalakult, és szolgál(t). Az Úr áldja meg ezeket a kórusokat a saját szolgálati helyeiken!
Ezúton pedig mindenkit arra bátorítok, hogy vegye kezébe a Bibliát!
Aki ezt kész megtenni, az a Zsoltárok könyvében - olyan énekekre,
imádságokra bukkan, amely az adott helyzetében legyen az nehézség
vagy örömteli esemény - talál üzenetet.

Zsoltárok 108:3

2009. Október 10-én a Balmazújvárosi Kossuth téri Református
templomban került megrendezésre a II. Egyházmegyei Kórustalálkozó.
A Hajdúvidéki Református Egyházmegye 30 gyülekezetet foglal
magába. Ezen közösségek igen eltérõ lélekszámúak és adottságúak.
Azonban ezen az alkalmon nem a különbségekre tekintettünk, hanem
az vált hangsúlyossá, hogy Istent kívánjuk szolgálni a Tõle kapott
adottságainkkal. Az Úrra tekintünk, Akitõl az életünket, énekhangunkat kaptuk. A mi kegyelmes Istenünk lelki családdal, gyülekezettel is megajándékozott minket, ahol az Õ dicsõségére szolgálhatunk.
Szabadi Árpád Esperes Úr a következõ igeversekkel köszöntötte a
megjelenteket: „Kész a szívem Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen! … Magasztallak Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hûséged a

a Balmazújvárosi Németfalusak Egyesületének elnökhelyettese
Takács Erika

Énekeljünk, tudva, hogy „aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
Vincze Márta
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Elsők lettünk Lecznában,
avagy a Wywaras Dance Group sikere Lengyelországban

A Vass Lajos Népzenei Szövetség szeptember 26.-án Nagyrábén
rendezte meg a Vass Lajos Nagydíj elõdöntõjét. Városunk népdalosai,
népdalkörei, citerásai is megméretették magukat. Most sem hoztak
szégyent Újvárosra, hisz minden fellépõ dobogós helyezést ért el.
Eredmények: Csicsóka duó bronz-, Délibáb Népdalkör ezüst-,
Füstifecske citera együttes ezüst-, Juhász József arany-, Kadarcs
Népzenei Együttes arany-, Rózsaliliom citera együttes arany-, Tar
Csilla ezüst-, Veréce Hagyományõrzõ Népdalkör arany - minõsítést
kapott.
Az arany minõsítést elért csapatok továbbjutottak a döntõbe, mely
2010 tavaszán lesz megrendezve a Kárpát medencei népzenei
együttesek részvételével.
Minden népdalt szeretõ és azt magas szakmai színvonalon képviselõ
csoportnak, egyéni fellépõnek szívbõl gratulálunk! Külön
elismerésünket tolmácsoljuk a csoportok felkészítõinek Török
Andrásnénak és Kovácsné Kenyeres Mártának.
Gratulálunk:
Szerkesztõségünk és városunk zeneszeretõ lakossága nevében

Legyen új szakmája õszre!
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

Bizonyára vannak néhányan Önök között, akik hallották már, hogy
intézetünkben - a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Balmazújvárosi
Fióktelepén -, az itt élõ, értelmükben akadályozott fiatalok számára két
tánccsoportot mûködtetünk. Talán néhányan már láttak is bennünket.
(Színházterem, Intézményi bemutatók) A Fodorminta néptánccsoport
Rohács Irén vezetésével a hagyományok ápolására és tiszteletére törekszik.
Elõadásukban tájjellegû és más nemzetek táncai elevenednek meg. A
lendületes, pörgõs, latinos életérzést kedvelõk számára a Wywaras Dance
Club társastánc csoport nyújt lehetõséget a tánckultúra fejlesztésére
(összerendezett mozgás, tartás, esztétika). A tánccsoport vezetõje Iszák
Anna.
Az intézményben mûködõ mûvészeti csoportok kapcsolódnak a Magyar
Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesülethez, amely országos szintû civil
szervezete az értelmükben akadályozott amatõr „mûvészeknek”. Az
MSMME mûvészeti vezetõi, szakértõi, nyomon követve és értékelve a
munkánkat, fejlõdésünket, úgy döntöttek, hogy a mi tánccsoportjaink
Wywaras Dance Group néven képviseljék Magyarországot. Így a 2009.
október 1-5-ig megrendezett Nemzetközi Kulturális Fesztiválon a
lengyelországi Lecznában járhattunk fiataljainkkal. Az MSMME
biztosította számunkra a feltételeket, melyet ezúton is hálásan köszönünk.
A lecznai Fesztivált 17. alkalommal rendezték meg, és immár 3. alkalommal
volt nemzetközi.
Magyarország mellett Ukrajnából és Litvániából érkeztek értelemben
akadályozott fiatalok.
Intézetünkbõl 13 ellátott és 3 kísérõ vágott neki a nagy útnak, hogy
megmutathassa felkészültségét, tudását. A fesztivál vendégei csoportjaink
elõadásában Hortobágyi pásztortáncot, Székely átforgatóst, Bécsi keringõt
és Latin mixet láthattak. Valamennyi produkciónk hatalmas sikert aratott, a
nézõk, a sorstársak és a zsûri tagjai egyaránt állva ünnepeltek. Felemelõ érzés
volt! Egy kicsit sztároknak érezhettük magunkat. Vakuk villogtak, kamerák
forogtak, mindenütt mosolygó, boldog emberek! A szívünk megtelt
szeretettel és boldogsággal.
De ezzel még nem ért véget a meglepetések sora. Az a különleges
megtiszteltetés ért bennünket, hogy lengyel házigazdáink felkérésére
vasárnap délelõtt a város egyik katolikus templomában a mise megkezdése
elõtt táncolhattunk az egybegyûlteknek. A szervezõk ezzel is példát állítottak
a gyülekezet elé, hogy íme, ezek a fiatalok ezt is képesek megcsinálni. Mert
képesek rá! A padsorokban állók arcáról sugárzott felénk a megértõ szeretet
és csodálat. Reszkettünk és szárnyaltunk is egyben! Másnap az ünnepélyes
eredményhirdetés következett. A lengyel mûsorvezetõ azt harsogta a
mikrofonba, hogy a tánc kategória elsõ helyezettje: VENGRIA!
Nincs rá szó! Talán a költõ szavai lüktettek táncosaink szívében: „Szeretném
magam megmutatni, hogy látva lássanak, ezért minden önkínzás, ének.
Szeretném, ha szeretnének!”
Hát így történt!
ELSÕK LETTÜNK
LECZNÁBAN!
-IA-NJ-RI-

Önkormányzati képviselõk novemberi fogadóórái
DÁTUM

IDÕPONT

KÉPVISELÕ NEVE

KÖRZET

FELHÍVÁS
A FIDESZ Balmaz-

újvárosi csoportja
XI. 02. (hétfõ)
1500 - 1700 Csonka-Kis Pál
1-es
ebben az évben is
XI. 09. (hétfõ)
1400 - 1600 Varga Jánosné
6-os
gyûjtést szervez a
XI. 12. (csütörtök) 1400 - 1600 Koroknai Imre
4-es
rászorulók részére.
XI. 14. (szombat) 800 – 1000 Hegedûs János
2-es
00
00
Adományaikat –
XI. 16. (hétfõ)
14 - 16
Blaskó Sándor
10-es
00
00
használt
ruha, tartós
XI. 19. (csütörtök) 14 - 16
Varga László
8-as
élelmiszer, játék stb. –
00
00
XI. 23. (hétfõ)
14 - 16
Postáné Kecskés Ilona 5-ös
minden munkanap
XI. 26. (csütörtök) 1400 - 1600 Kati István
9-es
várjuk a FIDESZ helyi
00
00
XI. 30. (hétfõ)
14 - 16
Iszák László
7-es
irodájában
A fogadóórák helye: Balmazújváros, Kossuth tér 2. (FIDESZ iroda)
(Kossuth tér 2.)
A képviselõi-fogadóóra idõpontokról tájékozódni lehet: a város hon- 800-1600 óra között.
lapján (www.balmazujvaros.hu), a képújságban, valamint a Balmazújváros TV mûsorában

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

Érd:06-70-325-0995

NAGY ISTVÁN
AUTÓSISKOLÁJA
TANFOLYAMOT INDÍT
Tûzoltókészülék
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN
- ellenõrzés

Tûzvédelmi
felszerelés

Bal
ma
zúj
vár
oso
n

Telefon:
30/823-1258

2009. november
4-én és 6-án
17.00 órai kezdéssel.

Kedvezõ részletfizetési
lehetõség!

Balmazújváros, Veres P.u. 5.sz.

(Vodafone mellett)

Kínálatunkból:

- babaápolási termékek
- bodyk
790 Ft-tól - kifogók, takatók, pólyák
- hosszú ujjú pólók
1590 Ft-tól - hehérnemûk, zoknik, harisnyák
- pamut pizsamák
990 Ft-tól - AVENT, CANPOL, BABY NOVA cumik
- bélelt bársony nadrágok 1990 Ft-tól - csörgõk, rágókák, forgó, zenélõ játékok
- téli overállok, dzsekik
3990 Ft-tól - TANODA és LINEA márkájú magyar bõrcipõk
- papírpelenkák
32 Ft-tól - autós gyerekülések, bébihordozók
- szakálkák
200 Ft-tól - babakocsik, kiságyak, pelenkázószekrények
és minden, ami egy babának kell 50-es mérettõl 140-es méretig

November 25-én (Szerda)
10-tõl 17.30-ig.

Helye: Debreceni u. 12. (Irodaház)
Kérjük véradásával segítsen beteg
embertársainkon!

ÜVEG-CENTRUM

- SÍK, KATEDRÁL, HŐSZIGETELT ÜVEGEK
- TÜKRÖK
- ÜVEGEZÉSI KELLÉKEK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK KERESKEDELME

Oktatás helye: Árpád u. 70.
Telefon: 52/377-476 és
20/460-8033, 20/423-5673

BA BABOLT
ú

VÉRADÁS

NAGY

Ü VE GE
KF
CSISZ ÚRÁSA,
OLÁSA

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

Hirdetésfelvétel: E-mail: ujsag@balmazujvaros.hu

- javítás
- értékesítés
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Telefon: 06709310756

Balmazújváros

Panoráma Országos
Hiteliroda Hálózat
Megoldás egyénre szabottan

kedvezményes
lakossági és vállalkozói

hitelek
teljeskörû ügyintézése

21 pénzintézet hátterével

INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS
- új és használt lakás vásárlás, építkezés
Forint alapú államilag támogatott hitel
- hitelkiváltás kedvezõ feltélekkel
- felmondott hitelek, végrehajtások,
adótartozások kiváltása
- lízing lehetõség
- pályázatkészítés vállalkozóknak
- autó hitel
Szeretné ingatlan eladását szakemberre bízni?
Adásvételi szerzõdés teljeskörû lebonyolítása.
CDC INGATLAN IRODA

Idõpontegyeztetés:

06-20/773-7483

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD a HOTEL BALMAZBAN
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!
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ZENEI SIKEREK - SIKERES ZENÉSZEK
A Zene Világnapja alkalmából jutott eszembe, hogy minden kedves újvárosi olvasóval tudassam, mennyire büszke vagyok városunk zeneoktatására, s a tõlünk útnak indult fiataljaink sikereire. Mindenütt megállják a
helyüket, legyen szó még csak közép, vagy felsõoktatási intézményrõl, de
beszélhetnénk a munkahelyi sikereikrõl is. Ebben az évben például - a teljesség igénye nélkül sikeres felvételt nyert a budapesti Zenemûvészeti
Egyetemre Blága Péter (tuba), Sutyák Judit (klarinét), Ujj Andrea
(klarinét), a szegedi fõiskolára Radácsi Genovéva (fuvola), az ausztriai
Linzbe Virág Andrea (fuvola) volt növendékünk. De büszke vagyok Török
Zsolt volt növendékemre, mára már kollégámra is, aki az Országos
Trombitaversenyen tiszafüredi növendékeivel pl. : két I. helyezést ért el,
és eredményes felkészítõ munkájáért tanári különdíjat is kapott. Szeretettel gondolok a kis fürtös hajú Subicz Gábor növendékemre is, aki 2008ban természetesen már érett férfiként diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékén, s még ugyanebben az évben a Magyar
Rádió Tomsits Rudolf jazztrombita-tehetségkutató versenyén a harmadik
helyet és a közönségdíjat szerezte meg. Higgyék el, a legszebb, ha a
növendékeim, vagy mondhatom, zeneiskolánk növendékei, eredményesebbek és sikeresebbek lesznek volt tanáraiknál. De említhetném volt
kollégámat, Zsupos Gábort (kürt) is, aki a 2008/2009-es évadban nyújtott
zenekari munkájáért a Debreceni Filharmonikusoktól megkapta „Az évad
ifjú zenemûvésze díjat”. Ebben a szakmában ez hasonló díj, mint a
szolnoki színészeknél a Bodex gyûrû. Itt is a kollégák, illetve a karnagy
tesz javaslatot, és titkos szavazással döntenek, ki nyújtotta a legjobbat. Mi
mindannyian büszkék lehetünk, hogy ilyen nagyszerû zenészeink vannak,
akik az ország és a világ számos településén viszik tovább Balmazújváros
és zeneoktatásának jó hírét. Tudom, hogy „a szavak korántsem olyan
fontosak, mint a zenébõl, különösen az élõ zenébõl áradó energia” - de
azért innen is üzenem a muzsikusoknak, nekik, a sikeresebbeknek, csak
így tovább Gyerekek! Kollégák! Örülünk sikereiteknek, még ha ez a
mindennapi visszajelzéseinkbõl nem is mindig derül ki.
Takács Erika

Azt mondja a mondás, hogy senki sem
tanulja és szerzi meg
az édesanyja hasában késõbbi tudását
és szakmája fortélyait. Csak késõbb
dõl el, hogy kibõl mi lesz.
De mindig voltak, vannak emberek, akik már a fogantatás
pillanatában kaptak valami pluszt, valami mást, ami csak
késõbb, az évek teltével mutatkozik meg igazán. A tehetségeknek és a tehetséges embereknek talán kevesebbet kell ta-

Balmazújváros

Láss
a film mögé!
Filmklubunk elsõ témái véget értek akik tanulságosnak érezték,
és kíváncsiak az újabb sorozatokra (vagy az azokat kísérõ
finomságokra…), illetve akiknek még nem sikerült eljutniuk
ezekre az alkalmakra, íme, a következõ témák:
Ifi korosztály:
Carpe Diem!/Élj a mának!
november 14: Szamszára (2001., indiai-német-francia-olasz
filmdráma, 140')
december 12: Match point (2005., angol-amerikai-luxemburgi
roman tikus dráma, 119')
2010. január 2: Holt költõk társasága
(1989., amerikai filmdráma, 130')
január 30:
Császárok klubja
(2002., amerikai filmdráma, 108')
Felnõtt korosztály:
A Szenvedés
november 19: 21 gramm (2003., amerikai filmdráma, '124)
december 17: Esküvõ után (2006., dán-svéd filmdráma, '120)
2010. jan. 14: Lorenzo olaja
(1992., amerikai filmdráma, '129)
február 11:
Az eskü (1999., amerikai dráma, '93)
Idõpont: a csütörtöki (felnõtteknek) idõpont minden alkalommal
18:30,
a szombati (ifinek) pedig mindig 19:00 (!!!)
Helyszín: Balmazújváros, Kossuth tér 12. :református
gyülekezeti terem
Belépés: továbbra is díjtalan

nulniuk bizonyos dolgokról, és kevesebb energiát kell arra fordítaniuk, hogy
szakmájuk, vagy akár a hobbyjuk legjobbjai legyenek.
Balmazújvároson jelenleg elég sok rock zenekar mûködik, de egy csapat számomra kiemelkedik közülük. A ROM nevû formációról van szó, akik trió formájában játszanak évek óta. A suli mellett zenélõ tinédzserek, - akik még tizenöt
évesek sincsenek,- már számos rendezvényen, fesztiválon, eseményen léptek fel
óriási sikerrel.
A Csobán Bencze (dob), Hercegh Csaba (gitár) és Kerekes Levente (basszusgitár) alkotta formáció nemrég Hevesvezekényen járt. Itt rock-fesztivált rendeztek, tehetségkutató versennyel egybekötve. A srácok az induló 12 résztvevõ
közül a másodikak lettek, olyan csapatokat maguk mögé utasítva, akik már huszonévesek és sokkal régebb óta, talán nagyobb rutinnal is zenélnek együtt.
Városunkban az augusztusi II. Szent István napi rockfesztiválon is felléptek,
ahol szintén osztatlan sikert arattak. Szüleik valamikor szintén zenéltek különbözõ helyi rock csapatokban, de mint elmondták, a döntés a gyerekek kezében
volt. Õk akartak zenélni, s ha már ereikben zenei vér csörgedez, a szülõk nem
gördítettek akadályt csemetéik elé. Sõt! Igen sokat segítették, segítik fiaik
együttmuzsikálását.
A már legendákká vált zenészek, legyen az Ritchie Blackmore a Deep Purpleból, vagy Lukács Laci a Tankcsapdából, mind-mind voltak ordító kisbabák,
rosszcsont kiskölykök, serdülõ fiatalok. Igaz ez a példa a ROM zenekar tagjaira
is, hisz ha már valaki látta vagy hallotta õket zenélni, fenntartások nélkül állítja,
õk a jövõ nemzedékei a rockzene tágas, széles és igen nehéz palettáján. Tanulniuk kell, a hangszereiken tovább kell fejleszteni képességeiket, hogy még jobbak lehessenek. Jó, hogy van zeneiskolánk, jó, hogy a klasszikus zene alapjait
bátran felhasználhatják együttmuzsikálásuknál. Elõttük az élet, elõttük a világ.
Balmazújvárosnak van már híres írója, színészei, fúvószenekara, csak idõ
kérdése, hogy mikor lesz egy híres rock zenekara, ROM néven.
A tehetségük mindenképp megvan hozzá, várjuk további sikereiket, gratulálunk
eddigi eredményeikhez.
Csige Sándor

Balmazújváros
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Országos Nagyi Könyvtári Napok
és Gyermekkönyvnapok a könyvtárban
Országszerte, így a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban is véget értek az október
5-11-éig tartó Országos Nagyi Könyvtári Napok.
Rendezvényeinkkel az 50 év fölöttieket céloztuk meg, de voltak olyan programok is,
amelyre az unokákat és más korosztályt is vártunk.
A „Kreatív Nagyi” kézmûves foglalkozáson a generációk keze alatt változatos
alkotások születtek. Az õszi termésekbõl készült munkákat mindenki hazavihette.
A „Tájékozott Nagyi” programon a nyugdíj korhatárhoz közel állókat szerettük
volna szakértõ segítségével tájékozatni, tanácsokkal ellátni a témában. Ehhez hívtunk
szakembert Balla József személyében, akitõl a résztvevõk igen aktívan érdeklõdtek,
kérdeztek.
Sikeres, jó hangulatú volt az „Egészséges Nagyi” délutánja, amin Kerekes Sarolta
védõnõ az egészséges táplálkozásról, az intim torna fontosságáról beszélt, míg Tóthné
Nagy Beatrix gyógytornász a kor egészségi problémáit (pl. a csontritkulás, a vénás
keringés betegségei) foglalta össze színesítve egy kis felüdülést hozó közös tornával.
Most is, mint évek óta „Könyves Vasárnap”-on vártuk az olvasókat. 9-15 óráig
vehették igénybe megszokott szolgáltatásainkat, ill. különbözõ programokon
vehettek részt.
Minden beiratkozott olvasó családtagja ingyen beiratkozhatott ezen a napon, de
sajnos csak öten éltek ezzel a lehetõséggel. A látogatók a nap folyamán keresztrejtvényt tölthettek ki, majd könyvsorsoláson vettek részt.
Többször húztunk apró zsákbamacska ajándékot, aminek a gyerekek között volt
sikere.
Délelõtt Kozmáné Lõrincz Margit a Kós Károly Mûvészeti Szakközépiskolából a
„Korosztályok Divatja régen és ma” címmel egy igényes prezentációs elõadást
tartott. A közönség soraiban több generáció is képviseltette magát. A „Társas Nagyi”
találkozó keretében nagy lelkesedéssel ízlelgették a mamák a számítógép, az internet
használat lehetõségeit. A helyi programokon kívül a debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár által szervezett családi vetélkedõn is részt vett egy könyvtár által
delegált csapat. A vetélkedõnek már hagyománya van, s mi is a kezdetek óta részt
veszünk benne. Az eddigi szép eredmények mellett (1 és 2. helyezés) most ismét
elhozták az 1. helyezést.
A csapat tagjai voltak:
Barnáné Bagi Hajnalka, Barna Borbála, Barna Benedek, Barna Bence és Molnár
Ágnes. Köszönjük szépen nekik, hogy képviselték könyvtárunkat, városunkat, ezzel
is tovább öregbítve Balmazújváros hírnevét a megyében. A sikeres szereplésükhöz
ezúton is gratulálunk.

PARLAMENTI LÁTOGATÁSOK
Felejthetetlen élményben volt része szeptember 21.-én annak a kb.40
újvárosi nyugdíjasnak, akik elfogadták Dr. Tiba István polgármester úr,
országgyûlési képviselõ meghívását az Országház megtekintésére. Nem
csak kívülrõl gyönyörködhettünk ebben az építészeti remekmûben, de
belülrõl is megcsodálhattuk. Az a pompás látnivaló, ami ott fogadott
bennünket, az maga volt a csoda, leírni nem lehet, azt látni kell: a Kupo-

A rendezvények az „Õszi Gyermekkönyvnapok”kal folytatódtak.
2009 okt. 16-án délelõtt vendégünk volt Tóth Tamás
Boldizsár a népszerû Harry Potter könyvek fordítója,
melyre diákokat és rajongókat egyaránt vártunk.
Beszélt arról, hogyan indult fordítói karrierje, miként
került kapcsolatba világhírû filmekkel. A jelenlévõk
számos kérdésére készségesen válaszolt. Közvetlen,
igen érdekes egyéniséget ismerhettünk meg
személyében. Ugyanazon nap délutánján Kis Attila a
Medveszív és az Altináj könyvek írójával találkozhattak a gyerekek. A lovas-íjászoktatással foglalkozó
szerzõ egy kisfilmen keresztül mutatta be õseink
hagyományait, majd saját készítésû munkáit vehették
kézbe az érdeklõdõk. A harmadik gyermekelõadásra
november 5-én 14 órától kerül sor. A kisiskolások
Figura Ede elõadómûvész zenés interaktív mûsorán
vehetnek részt. Az õszi programok november 26-án a
„Búvárkodj!” eredményhirdetésével zárulnak.
Reméljük látogatóinknak élményekben gazdag
perceket szereztünk.
Továbbra is várunk minden érdeklõdõt a
könyvtárban.
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Dolgozói

lacsarnok, a Szent Korona és a koronázási ékszerek, a Róth Miksa
által készített üvegfestések és üvegmozaikok. Azt is ott hallottuk,
hogy kívül és belül összesen 242 szobor van a falakon, bár idõ
hiányában ezeket mi nem tekinthettük meg teljes mértékben. Az
Országháza igazán egy építészeti remekmû, sokan most látták
belülrõl elõször. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy
betekinthettünk a parlament munkájába és szemtõl-szembe találkozhattunk a honatyákkal. Itt több idõt is szívesen eltöltöttünk
volna, de az ülésteremben csak egy fél órát lehetett bent lenni.
Mivel nagyon kellemes õszi idõ volt, így elmentünk még várost
nézni. Megnéztük a Várat, a Halászbástyát és a Mátyás templomot.
Kellemesen elfáradva, élményekben gazdagon tértünk haza és
megállapítottuk, hogy sajnálhatja, aki nem volt velünk. Azt
hallottam, hogy nemcsak minket, de már több mint 400 fõt fogadott
polgármesterünk országgyûlési képviselõként a Parlamentben.
Nagyszerû kezdeményezésnek tartom, hogy városunk lakosságának, az érdeklõdõknek megszervezi és leegyezteti az
Országházba való bejutást és idegenvezetést. Szeretném
megköszönni a csoportok nevében, különösen a nyugdíjasok
nevében polgármester úrnak, hogy meghívott bennünket erre a
szép kirándulásra. Köszönöm a segítõinek is Bodnárné Margónak
és Baloghné Julikának, hogy a csoportunkat szívélyesen kísérték,
finom pogácsát hoztak útravalónak. Biztatok mindenkit, hogy ha
teheti, nézze meg Budapestet, menjen el a Parlamentbe!
Török Andrásné
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Nemrég kezdõdött el az új tanév, ennek ellenére néhány szép eredményrõl már most be tudunk számolni. A DIÁKOLIMPIA keretében megrendezésre került futball-, illetve atléti-kai
verseny körzeti fordulójában iskolánk felsõ tagozatosai a következõ eredményeket érték el:
III. helyezést ért el futballversenyen:
III. korcsoport (fiúk) 5-6 o., IV. korcsoport (fiúk) 7-8. o.
III. helyezést ért el atlétikai versenyen:
III. korcsoport (fiúk): Lajtos István 6. a, Lévai Dániel 6. a, Juhász Sándor 6. b, Nemes
Balázs 6. b, Papp Sándor 7. c, Székely István 7.a.
IV. korcsoport (fiúk): Bereczki Sándor 8. c, Hamza Dániel 7. c, Hûse Roland 8. c, Lakatos
László 7. b, Rácz Kornél 8. b, Tóth Norbert 7. b.
III. korcsoport (lányok): Bereczki Ágnes 6. b, Gyõri Enikõ 7. c, Katona Csenge 6. b, Kerekes
Andrea 7. b, Kerekes Beáta 7. b, Kósa Adriann 6. a.
IV. korcsoport (lányok): Árva Barbara 8. c, Hartman Vivien 7. b, Lévai Kitti 7. c, Posta
Brigitta 8. b,Szabó Orsolya 8. c, Szabó Petra 8. c.
Felkészítõ tanár: Postáné Szabó Katalin, Fábrik Gyula, Szabó Balázs
2009. október 2-án került megrendezésre Bonyhádon a VIII. Országos Ifjúsági Népi
Kézmûves Pályázat, melyre iskolánk szövõ szakköre is benevezett. Tanulóink szövés
kategóriában indultak a 11-15 éves korosztályban. Szövõ szakkörünk II. helyezést ért el:
Juhász Klára volt 8. o., Szabó Petra 8. o., Szarvas Dóra 8. o., Tar Noémi 7. o tanulók
munkáival. Felkészítõ tanáruk: Szászné Veres Julianna
A szõttesek megtekinthetõek Debrecenben az Ifjú Kézmûvesek Országos Kiállításán 2009.
November 13-tól. Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak!
Boncásné Egri Gabriella
november 3 (kedd) 17 óra
PETRÁS MÁRIA keramikus,
népdalénekes kiállításának megnyitója.
Megtekinthetõ: nov. 17-ig, hétfõtõl-péntekig 8-17 óráig.
Helye: mûv. ház, kiállító terem
november 3 (kedd) 18 óra
MAG elõadássorozat:
DÖBRENTEI KORNÉL TARTSD MEG A SZIKLÁT
címû elõadása
Helye: mûv. ház, pódium terem

november 14. (Szombat) 18 óra
TÛZOLTÓ BÁL
Belépõ:2500 Ft, 14 év alattiaknak
1000 Ft, mely magában foglalja a
vacsorát is. Az est folyamán megrendezésre kerül a Gerundium
verseny férfiak és nõk részére.
helyszín: '48-as Olvasó Népkör
(Jegyek válthatók az Önkéntes
Tûzoltóságnál, a Debreceni u. 12.
szám alatt.
november 17 (kedd) 18 óra
MAG elõadássorozat:
TAKARÓ MIHÁLY A HORTHY-KORSZAK IRODALMÁRÓL
(Tormay Cecil, Herczeg Ferenc,
Vass Albert és mások)
Belépõ: 500 Ft
Helye: mûv. ház, pódium terem

november 7 (szombat) 13 óra
DALOS TALÁLKOZÓ
Fellépnek: helyi, megyei, és az
ország más településeinek közismert népdalkörei, népzenei
együttesei. Lesz még néptánccsoport és szólóének is.
Minden érdeklõdõt nagy szere- november 19 (csütörtök)
tettel vár a „Veréce” Hagyo“NOVEMBER AZ EGÉSZSÉGmányõrzõ Egyesület tagsága
KULTÚRA HÓNAPJA”
Helye: mûv. ház, színházterem
9 óra: Aloe Vera termékekbõl
november 13 (péntek) 19 óra
bemutató és elõadás
Száguldó Orfeum elõadásában: Elõadó: Szabóné Balázs Erika
Neil Simon: NÕI FURCSA PÁR
10 óra: Az elõzetesen meghirdevígjáték 2 részben. Szereplõk:
tett az „Egészség, vagy betegHüvösvölgyi Ildikó, Ivancsics ség?” címû egészséges életmódIlona, Frajt Edit, Farkasházi Ré- dal kapcsolatos rajzpályázat kiálka, Bajza Viktoria, Balázs And- lításának megnyitása, eredményrea, Bardoczy Attila, Agárdi hirdetés.
László
11 óra: „Van más út” egészséges
Helye: mûv. ház, színházterem életmód, egészséges táplálkozás.
Jegyek korlátozott számban vált- Elõadó: Benda Judit egészséghatóak a mûv. központban
tanácsadó, Rózsa Péter biogaz3500 Ft-os áron.
dálkodó. Az elõadás termékbenovember 14 (szombat) 14 óra mutatóval és kóstolóval egybeORSZÁGOS MAZSORETT kötött.
FESZTIVÁL
13 óra: Az elsõsegélynyújtás a22 együttes részvételével.
lapelvei. Elõadó: Szatmári Margit a Vöröskereszt területi vezeBelépõ: 700 Ft
tõje.
Helye: mûv. ház, színházterem

Balmazújváros

Rövid táv (13 km)
Balmazújváros, 2009. szeptember 22.

Nyílt verseny:
1. Nagy Tamás (Pótkerék, Debrecen) 27.51
2. Csige István (Balmazújváros) 28.44
3. Vas Domonkos (Balmazújváros) 28.45
Gyermek verseny:
1. Fodor Dávid (Balmazújváros) 37.30
2. Szabó Sándor (Balmazújváros) 43.44
3. Petrovics László (Balmazújváros) 43.45
Kocsár László

9-14 óráig ingyenes szûrõvizsgálatok: szemészeti szûrés, vérnyomásmérés,vércukorszint
mérés.
Egészséges táplálkozás, testi higiénével kapcsolatos tesztek kitöltése folyamatosan.
Helye: mûv. ház
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozói
november 20 (péntek) 10 óra
A MEGYE NAPJA
ünnepélyes, kihelyezett közgyûlés a mûv. központ színháztermében.
A Megyei Kitüntetõ Díjak
átdása.

december 5 (szombat) 10 óra
MIKRO ÉS KISTÉRSÉGI
GYERMEK NÉPTÁNC
TALÁLKOZÓ
a mûv. központ szervezésében
Helye: mûv. ház, színházterem
december 5 (szombat) 8-18 óra,
december 6 (vasárnap) 8-14 óra
GALAMB ÉS
DÍSZBAROMFI kiállítás
Helye: Városi Sportcsarnok

FELHÍVÁS

VII.

PáLINKA
VERSENY

Ha szeretné megmérettetni pálinkáját, hozzon fél litert a Soós
Imre 17. szám alá, a Hagyományõrzõ Egyesület telephelyére.
Aki kíváncsi rá, hogyan történik
pálinkája minõsítése, az jöjjön el
és meggyõzõdhet róla, hogy
pálinkája azon a számon
minõsül, amit kapott.
Ünnepélyes eredményhirdetés
november 21 (szombat)
december 5-én este 7 órakor
“RÉGI NÓTA, HÍRES NÓTA” lesz a 48-as Olvasó Népkörben,
a hagyományokhoz híven vacsoNÓTAÉNEKLÕ VERSENY
rával, bállal egybekötve.
Helye: mûv. ház, színházterem
Jegyek elõvételben kaphatók
Szervezõ: Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mûvelõdési 2.500 Ft-os áron a „Veréce” HaKözpont
gyományõrzõ Egyesület tagjainál.
december 5 (szombat) 10 óra
Kõnig Trade XVI. MIKULÁS Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk, nem csak a pálinka
FUTÁS és OKULA-OPTIKA tulajdonosokat.
KISMARATONI VERSENY
Török Andrásné
Helye: B.újváros, Kossuth tér
egyesületi elnök
Információ: www.finishline.hu
november 20 (péntek) 19 óra
a Megye Napja alkalmából a
TALAMBA ÜTÕEGYÜTTES
koncertje.
Helye: mûv. ház, színházterem
belépés ingyenes!
Jegyeket igényelhetnek november 10-tõl Takács Erikánál, a
Polgármesteri Hivatalban.

Balmazújváros
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Ovis foci,
SÍTÁBOR
ERDÉLYBEN avagy nem lehet elég korán kezdeni
2009 12.27-30-ig
(4nap/3éj)
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
3-6 év (2004-2006): 7.900
3-6 év: 9.900
0-3 év (2007): ingyenes
0-3 év: 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
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 megbe-szélésre kell
hozni! Jelentkezés: Kamilla Terápiás és Diáksport Egye-sület: Tel:06-703185363 v. 06-30-5752329
Földesiné Tóth Erika, v. Lugosi Zoltán
Kellemes kikapcsolódást és szép élményeket
kívánnak a szervezõ túravezetõk!!!

SÍELÉS TAUPLITZALM SÍRÉGIÓBAN
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***
Idõpont: 2010. 01.24-30
(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
Junior:
122.700 HUF+13 EUR
Diák (1992-97):
116.950 HUF+13 EUR
Gyerek (1998 utáni):
76.400 HUF+13 EUR
6 éves (2004 utáni):
12.000 HUF+13 EUR
/a kedvezmény csak saját szülõi kísérettel érvényes!/

/kauc.+kc./
/kauc.+kc./
/kauc.+kc./
/kauc.+kc./

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).
Vendégeink ingyen! igénybe vehetik a december 13-án induló,
vasárnaponként este fél héttõl a darusi iskola tornatermében tartandó sígimnasztikát (ami kiválóan felkészít a sípályák balesetmentes leküzdésére!).
Elõleg ( helyfoglalás ): 30.000 Ft nov. 10-ig!
Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag síelést kívánnak a
szervezõk!
Érdeklõdni lehet: Földesiné Tóth Erika, Kamilla Sportegyesület:
Tel.: 06-70-3185363

A 2008 szeptemberében megalakult a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség (MGYLSZ). Létrejöttében talán döntõnek
bizonyulhatott az a gondolat, hogy céljául és feladatául tûzze
ki, hogy az 5-6 éves lányok, és fiúk minél szélesebb körében
ismertesse meg a labdarúgást, illetve alakítsa ki bennük a
mozgás és a sport szeretetét.
Ennek megfelelõen elindított egy programot, melyhez
Balmazújváros valamennyi óvodája és Hortobágy is csatlakozott. Ennek köszönhetõen három fordulóból álló labdarúgó tornán (õszi, téli, tavaszi) rendre hetvennyolcvan gyermek
szaladgált önfeledten és próbálta a labdát az ellenfél kapujába
terelni.
A MGYLSZ részérõl körzetszervezõként köszönetemet fejezem ki a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola igazgatónõjének, Nagy Istvánnénak, hogy az
intézmény Móricz Zsigmond utcai és a Vörösmarty utcai
tornatermét rendelkezésre bocsátotta, valamint a Balmazújvárosi Futball Klubnak a mûfüves pálya használatáért.
Külön köszönet jár a gyerekeknek, az õket felkészítõ és a
tornákon lelkesen szurkoló óvónõknek, dajka néniknek és
szülõknek, illetve a torna sikeres lebonyolításában részt vevõ
Melkó Károly, Nagy Lajos, Szabó László, Murák Krisztián,
Nagy Dániel edzõknek.
Áldozatos munkájuk elismeréseként álljon itt a programban
résztvevõ óvónõk neve intézményenként.
· Napsugár Óvoda: Remenyikné Molnár Mariann, Postáné
Ónosi Mária
· Bimbó óvoda: Borzáné Fodor Éva, Csobán Judit
· Dózsa óvoda: Szeifertné Szabó Erzsébet (aki sajnos már
nincs közöttünk),
· Nyitnikék óvoda: Tarné Szabados Éva, Mihalikné Erdei
Mária, Szeifert Istvánné, Juhászné Ferenczi Erzsébet
· Ságvári óvoda: Dobi Sándorné, Balogh Lászlóné
· Mesevár óvoda: Nemesné Szilágyi Ibolya
· Szigetkert óvoda: Tóth Józsefné, Mihalkó Jánosné,
Szabóné Tóth Zita
· Hortobágy: Ács Józsefné
Tóth Gábor - edzõ, körzetfelelõs

NB III-as Ifjúsági (U19) csapat eredményei:
6. forduló:
Balmazújvárosi FC - Rákosszentmihályi AFC 4-1 (3-1)
Gólszerzõk: Berettyán N. (2), Berettyán S., Forgács G. (1-1)
7. forduló:
Püspökladány - Balmazújvárosi FC 0-5 (0-4)
Gólszerzõk: Forgács G. (2), Víg V., Csobán I. I., Németi G.
(1-1)
8. forduló:
Balmazújvárosi FC - Balassagyarmat 7-2 (4-2)
Gólszerzõk: Berettyán N. (3), Forgács G. (2), Berettyán S.,
Csapó T. (1-1)

NB III-as Serdülõ (U16) csapat eredményei:
6. forduló:
Balmazújvárosi FC - Rákosszentmihályi AFC
7. forduló:
Püspökladány - Balmazújvárosi FC
Gólszerzõk: Posta I., Nádasdi D. (1-1)
8. forduló:
Balmazújvárosi FC - Balassagyarmat
Gólszerzõk: Posta I., Bordás Cs. (1-1)

0-3 (0-1)

5-2 (1-1)

2-3 (1-1)
Bodnár László
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Bocskaiban

Az õszi diákolimpia versenysorozataiban számos eredményre lehetünk
büszkék:
Labdarúgás
III. korcsoport fiú csapata - I. hely
Csapattagok: Bakó J, Téglási R, Buglyó L, Mihalkó Gy, Szabó Z, Kunkli
P, Szûcs Z, Király D, Bereczki R.
IV. korcsoport fiú csapata - I. hely
Csapattagok: Géricz L, Nádasdi P, Kelemen S, Kunkli G, Téglási R, Posta
D, Békési T, Erdei B, Bodnár B, Berecz G, Szûcs Z, Buglyó L.
Lányok csapata - I. hely
Csapattagok: Szenczi E, Kelemen E, Kapás K, Andok G, Dobi C,
Csecsõdi E, Kéki A, Koroknai V, Buglyó M.
Kézilabda
III. korcsoport fiú csapata - I. hely
Csapattagok: Bokor J, Téglási R, Buglyó L, Mihalkó Gy, Király D,Szabó
István, Posta D,Kapitány R, Kapusi G, Kulcsár L Edzõ: Tréki Tamás
III. korcsoport lány csapata - II. Hely
Csapattagok: Jenes P, Jenes F, Kelemen E, Koroknai V, Szenczi E, Bodnár
A, Szarvas F, Koroknai K, Szarvas J, Tar N, Dudás A., Eszenyi L, Veres D,
Kapusi R.
IV. korcsoport lány csapata- III. hely
Csapattagok: Szegedi B, Kéki A, Koroknai V, Kelemen E, Szenczi E,
Buglyó M, Kapusi R, Katona Cs, Jenes F.
Edzõ: Haász-Brandt Beáta
Atlétika
I. korcsoport fiú csapata - I. hely
Csapattagok: Eszenyi S, Tóth R,
Tar K, Pénzes G, Balázs T,
Kõszegi P, Kovács D. Egyéniben
Kovács Norbert I., Tóth Roland
II., Eszenyi Sándor III., Tar
Krisztián III. helyezést ért el.
I. korcsoport lány csapata - II. hely
Csapattagok: Eszenyi B, Szarvas
T, Hartman T, Miltényi L, Szilágyi
B, Buglyó J, Tóth A. Egyéniben
Az I. korcsoport gyõztes bocskais fiú csapata
Hartman Tímea II. helyezést ért el.
II. korcsoport fiú csapata - I. hely
Csapattagok: Andok M, Rácz D, Bakó S, Kapusi G, Borbély A, Kati M,
Szabados E. Egyéniben Kapusi Gábor I., Bakó Sándor II. helyezést ért el.
II. korcsoport lány csapata - III. hely
Csapattagok: Eszenyi L, Harangi B, Petõ B, Veres D, Szarvas G, Kunkli A,
Németi V.
III. korcsoport fiú „A” csapata - I. hely
Csapattagok: Szabó Z, Szûcs Z, Buglyó L, Téglási R, Kulcsár L, Király D.
Egyéniben Buglyó László I., Király Dávid III. Helyezést ért el.
„B” csapat- IV. hely
Csapattagok: Bokor J, Rácz F, Mihalkó Gy, Jónás M, Beke I, Török S.
III. korcsort lány csapata- II. hely
Csapattagok: Andok G, Klemen E, Koroknai V, szarvas F, Vajda Zs, Dobi
A. Egyéniben Andok Gabriella I. helyezést ért el.
IV. korcsoport fiú csapata- II. hely
Csapattagok: Géricz L, Posta L, Kelemen S, Szabó B, Erdei B, Szarvas Z.
Egyéniben Géricz László II. helyzést ért el.
IV. korcsoport lány csapata - II. hely
Csapattagok: Buglyó M, Dobi C, Kéki A, Csecsõdi E, Szegedi B, Tóth A.
Egyéniben Buglyó Magdolna I. helyezést ért el.
Karate
Az õszi utánpótlás bajnokságon Buglyó Magdolna I. helyezést ért el.
Edzõ: Berecz Gábor
Gratulálunk a sikeres versenyzõknek és felkészítõiknek!
Földesiné Tóth Erika

Balmazújváros

Labdarúgás
NB III. Mátra-csoport:
6. forduló:
Rákosszentmihályi AFC - Balmazújvárosi FC 1-1 (0-1)
BFC: Barna - Iszák, Tornyai, Kiss A., Tóth Z. (Nagy D. a 70.
percben) - Radnai, Murák, Kovács (Németi G. a 68. percben),
Sárközi - Szabó I., Nagy Sz. (Holb a 85. percben)
Gólszerzõ: Kovács a 7. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Tudtuk, hogy egy nehéz találkozó vár
ránk, hiszen a hazaiaknak is szüksége volt a pontokra. Az elsõ
félidõben kifejezetten jól játszottunk és elõnyt is szereztünk. A
kialakított helyzetek száma alapján akár több gólos vezetéssel is
zárhattuk volna az elsõ játékrészt. A szünetet követõen egyenlõ
erõk küzdelmét láthatták a nézõk. Lehetõségeink akkor is voltak,
de nem sikerült õket gólra váltanunk. A labdarúgás törvényszerûsége, hogy az utolsó percben egy rosszul sikerült
beadási kísérletbõl a labda behullott a kapunkba, így nagyon nagy
gyõzelmi esélyt szalasztottunk el.
Barna László (kapus): Jól kezdtük a meccset, hiszen egy
szabadrúgásgóllal vezetést szereztünk. Ezután is folyamatosan
támadtunk, négy-öt ziccerünk is volt, amelyek sajnos kimaradtak,
míg a RAFC gárdájának kevés lehetõsége volt. A második
félidõben megváltozott a játék képe, a hazaiak kerültek fölénybe,
helyzeteket dolgoztak ki, amikhez kellettek a mi hibáink is. A
találkozó hajrájában egy beadásnak szánt lövésbõl egyenlített az
ellenfél. Érzésem szerint az elsõ játékrészben el kellett volna
döntenünk a mérkõzést.
7. forduló: Balmazújvárosi FC - Püspökladány 1-3 (1-0)
BFC: Barna - Iszák, Tornyai, Kiss A., Tóth Z. - Radnai, Murák,
Kovács, Sárközi (Szabó M. a 73. percben) - Nagy Sz. (Nagy D.
a 61. percben), Mizsák
Gólszerzõ: Mizsák a 17. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy jól szereplõ Püspökladány ellen egy
igazi presztízs találkozóra készültünk. A mérkõzés elõtt úgy
éreztem, hogy sikerül megszereznünk a gyõzelmet. Úgy
gondolom, hogy amikor vezetéshez jutottunk látszott az
ellenfélen, hogy boksznyelven szólva ”rá lehetett volna
számolni”. Ha a számunkra megítélt jogos büntetõt értékesítjük,
azt hiszem padlóra is kerültek volna. Mi megtettük azt a
szívességet, hogy az egyéni hibák, illetve könnyelmûségek miatt
hagytuk, hogy erõre kapjanak és megszerezzék a számukra fontos
három bajnoki pontot.
Tóth Zoltán (védõ): A találkozót jól kezdtük, helyzeteket
dolgoztunk ki, de ezeket rendre kihagytuk. Egy szerencsés gól
után túlságosan megnyugodtunk, magunkra húztuk az ellenfelet
és a mérkõzés hajrájára teljesen szétesett a játékunk.
8. forduló: Balassagyarmat - Balmazújvárosi FC 0-0
BFC: Nagy G. - Szabó M., Tornyai, Kiss A., Tóth Z. (Kovács a
70. percben) - Iszák Radnai, Murák, Mizsák (Nagy D. a 84.
percben), Sárközi - Nagy Sz. (Holb a 87. percben)
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy jó csapat otthonában teljesen
megérdemelten szereztünk egy pontot, ami nagyon értékes a
számunkra. Szerkezetileg változtatnom kellett az összeállításon,
a biztonságos védekezést fontosnak tartottuk, viszont így
támadásban kevesebb lehetõségünk volt. Nagyon pozitív, hogy
nem kaptunk gólt, valamint végig fegyelmezetten és motiváltan
futballoztunk.
Sárközi Szabolcs (középpályás): Egy új játékrendszerben
játszottunk, amellyel a védelmûnk erõsödött. Az elsõ félidõben
nekünk, míg a szünetet követõen a hazaiaknak volt több helyzete,
de egyik csapat sem tudta õket gólra váltani. Úgy érzem igazságos
a döntetlen eredmény.
Bodnár László
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NB II FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKSÁG
3. forduló:
Balmazújvárosi KK-Sárospatak TC 29-25 (11-11)
Hajdúböszörmény, 100 nézõ. Vezette: Bozó-Nika.
BKK: Dobi-Kövér 6/5, Varga 5, Hûse G., Tréki T. 5, Csapó 6, Szabó 4.
Csere: Szeifert I 1, Balázs, Tréki A. 2,
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 12. perc: 6-3, 14. perc: 6-6, 24. perc: 7-11, 30. perc: 11-11, 37.
perc: 18-14, 46. perc: 20-20, 49. perc: 21-23, 56. perc: 26-23.
Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 7/5 illetve 5/2.
4. forfuló :
Balmazújvárosi KK-DebrecenEAC 24-28 (9-13)
Hajdúböszörmény, 130 nézõ. Vezette: Aczél-Paulovics.
BKK: Dobi-Szeifert I. 1, Varga 7/2, Tréki A., Tréki T. 5, Csapó 2, Szabó 4.
Csere: Szarvas (kapus), Kövér 4/3, Balázs, Hûse G. 1, Hunyadi, Szeifert L., Ocskó.
Edzõ: Szilágyi Attila.
Ennyi hibával nem lehet mérkõzést nyerni!
Az eredmény alakulása: 10. perc: 2-6, 17. perc: 4-9, 24. perc: 7-11, 37. perc: 11-19,
45. perc: 17-20, 53. perc: 20-24.
Hétméteresek: 9/5, illetve 5/4. Kiállítások: 6, illetve 10 perc.
5. forduló:
Fehérgyarmati VSE-Balmazújvárosi KK 24-20 (16-9)
300 nézõ. Vezette: Béres-Láda.
BKK: Dobi-Szeifert I. 1, Varga 4, Kövér, Tréki T. 2, Csapó 6, Szabó 6/2.
Csere: Szarvas (kapus), Balázs, Tréki A. 1, Szeifert L., Hûse G., Ocskó.
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 6. perc: 1-3, 12. perc: 2-4, 17. perc: 6-5, 23. perc: 10-8, 40.
perc: 19-12, 50. perc: 22-16, 56. perc: 23-19.
Hétméteresek: 2/0, illetve 3/2. Kiállítások: 2, illetve 2 perc.
6. Forduló:
Balmazújvárosi KK-Hajdúnánás 29-26 (11-13)
Hajdúböszörmény, 170 nézõ. Vezette: Berényi-Varga.
BKK: Dobi-Kövér 3, Varga 6, Balázs 6, Tréki T. 2, Csapó 6, Szabó 4/2.
Csere: Szarvas (kapus), Tréki A. 1.
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 10. perc: 7-2, 18. perc: 10-5, 25. perc: 11-8, 35. perc: 12-16,
42. perc: 17-17, 44. perc: 20-17, 50. perc: 24-20, 54. perc: 26-24.
Hétméteresek: 2/2, illetve 7/5. Kiállítások 4, illetve 2 perc.
A listavezetõ ellen az "AKARAT" diadala volt!
Hegedûs Lajos

A Noi Kézilabda Klub
csapatának eredményei:
DVSC-NKK 26-26 /13-9/
NKK: Mihalik / kapus /, Nádasdi 3, Zavaczki 14, Ludnai 1, Csatári, Kunkli 3,
Géricz 5
Cs: Balázs, Bana, Pál, Pinczés, Posta, Tar
NKK-Hajdúnánás 31-16 /16-6/
NKK: Mihalik / kapus /,Nádasdi 1, Zavaczki 4, Ludnai 5, Csatári 4, Kunkli 8,
Géricz 4
Cs: Tóth / kapus /, Posta 3, Tar 2, Bana, Ferenczi, Radácsi, Pinczés
NKK-BMSE 28-19 /14-9/
NKK: Mihalik / kapus /, Nádasdi 1, Zavaczki 7, Ludnai 4, Csatári 8, Kunkli 3,
Géricz 4
Cs: Tóth / kapus /, Pinczés 1, Posta, Tar, Bana, Ferenczi, Radácsi
Földes-NKK 15-27 /6-12 /
NKK: Mihalik / kapus /, Nádasdi, Zavaczki 1, Ludnai 8, Csatári 4, Kunkli 4,
Géricz 4
Cs: Tóth / kapus /, Pinczés 2, Posta 2, Bana 1, Ferenczi, Balázs 1
A Nõi Kézilabda Klub Balmazújváros Sportegyesület tisztelettel
megköszöni a számára felajánlott 63. 461 Ft-ot, melyet az utánpótlás
versenyeztetésére használt fel.
A továbbiakban is várjuk adójuk 1%-át az alábbi adószámra:
18569560-1-09
Melkó Károly

Megyei férfi kézilabda
mérkozések:
5. forduló:
Püspökladány - Balmazújvárosi KK II.
36-15 (20-8)
6. forduló:
Balmazújvárosi KK II. - DKSE III.
14-20 (8-8)
7. forduló:
DKSE II. - Balmazújvárosi KK II.
27-13 (14-5)
8. forduló:
Balmazújvárosi KK II. - Polgár DSK
24-30 (10-12)

Ifi mérkozések
3. forduló:
Balmazújvárosi KK-Sárospatak TC 23-17 (12-10)
Vezette: Konyári-Molnár.
BKK: Fülöp L.-Hûse D. 5, Lajter 2, Eszenyi, Balogh
B. 6, Berecz 7, Zabos.
Csere: Bagi (kapus), Fülöp R. 2, Jónász, Balogh Cs.,
Buglyó, Nádasdi, Veres 1.
Edzõ: Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása: 9. perc: 5-2, 17. perc: 6-6, 24.
perc: 10-8, 43. perc: 18-10, 53. perc: 22-14.
Kiállítások: 20, illetve 10 perc.
Hétméteresek: 2/0, illetve 0.
4. forduló
Balmazújvárosi KK-DEAC(DSC-SI)28-30 (10-16)
80 nézõ. Vezette: Kordás-Szántó.
BKK: Fülöp L.-Hûse D. 3, Lajter 3, Jónász, Balogh B.
2, Berecz 17/7, Zabos 1.
Csere: Zsupos (kapus), Fülöp R., Buglyó 2, Nádasdi.
Edzõ: Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása: 9. perc: 3-3. 21. perc: 8-11.
41. perc: 16-19. 53. perc: 23-27.
Hétméteresek: 8/7, illetve 0.
Kiállítások: 8, illetve16 perc.
5. forduló
Fehérgyarmati VS-Balmazújvárosi KK 29-23 (16-6)
60 nézõ. Vezette: Driszku Dr.-Ésik.
BKK: Fülöp L-Buglyó 1, Lajter 7, Balogh B 2/1,
Fülöp R 3, Berecz 3, Zabos 2.
Csere: Zsupos, Bagi (kapus), Jónász 1, Eszenyi 2,Veres 2.
Edzõ: Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása: 6. perc: 2-2, 24. perc: 12-4,
40. perc: 21-9, 55. perc: 27-18.
Hétméteresek: 4/1, ill. 6/3.
Kiállítások: 6 , illetve 6 perc.
6. forduló
Balmazújvárosi KK-Hajdúnánás 28-37 (11-23)
Vezette: Sándor-Tóth.
BKK: Zsupos-Buglyó 1, Lajter 5, Eszenyi, Balogh B. 4,
Berecz 12/3, Zabos 1.
Csere: Bagi, Fülöp L. (kapusok), Fülöp R. 2/2, Veres 1,
Jónász, Nádasdi, Szarvas P. 2.
Edzõ: Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása: 13. perc: 5-10, 24. perc: 9-19, 43.
perc: 20-30, 50. perc: 24-34.
Hétméteresek: 8/5, illetve 4/4.
Kiállítások: 4, illetve 6 perc.
Hegedûs Lajos

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2009. november

2-án, 5-én, 9-én

Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban:
2009. október 1-december 24-ig
minden 2.000.- Ft feletti vásárlással
sorsoláson vehet részt.
Sorsolás október 31, november 30, december 24.
Minden szombaton és vasárnap
figyelje külön hirdetett

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

„SZUPER HÉTVÉGE”

Minden

AKCIÓNKAT!

Központi ABC Áruházunkban

tanuló gépkocsi

(Balmazújváros, Veres P. u. 5.sz.)

oktaméterrel

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

felszerelve!
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