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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

“Idosek Karácsonya”
Balmazújváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala már közel 15. éve
rendezi meg a 65. életévüket betöltött nyugdíjasoknak a karácsonyi összejövetelt. Így volt ez ebben az évben is.
A közel 2.900 fõt 16 "kisebb-nagyobb" összejövetelre, 9 különbözõ helyszínre
hívtuk meg. Az iskolák, az olvasó körök és a bentlakásos idõsek otthonai adtak
helyet az ünnepségeknek. Minden helyszínen más-és más mûsorral kedveskedtek a "házigazdák". A feldíszített terek, a megterített asztalok, finom
pogácsa, kalács, gyümölcsök, üdítõk és borok, a gyertyafény és lágy zeneszó
azt hiszem minden helyszínen adventi hangulatot varázsoltak.
Talán a korábbi emberöltõkben könnyebb volt az öregség, mint a mai, zaklatott
életünkben. A régebbi korokban az idõs embereket szinte magától értetõdõen
kellõ tisztelet övezte. A fiatalokkal szemben jól értelmezett fölényben voltak,
ahol a felhalmozott tapasztalataikat, tudásukat és bölcsességüket elfogadták. A
nagycsaládok mára már szinte "kihaltak", alig
teheti, vagy teszi meg a mai, fiatalabb generáció,
hogy idõs szüleivel, nagyszüleivel együtt éljen.
Mindenki rohan, már a hétvégi ebédeket, vagy a
névnapokat és más ünnepeket is alig-alig tudjuk
úgy szervezni, hogy az mindenkinek "jókor"
legyen. Nem könnyû tehát e felgyorsult világban
a nyugdíjasok helyzete. De higgyék el, nem
könnyû ma a fiatalabb nemzedéknek sem. Bár
gyakran mondjuk, hogy csak egészség legyen, a
többi gond, baj megoldódik; mégis, a mindennapok szorítása, a pénztelenség, vagy annak
"üldözése" gyakran tesz szorongóvá bennünket.
Hiszem, hogy egy-egy ilyen szép ünnepségsorozat szervezésekor, akár Meghívó, akár
Meghívott az ember, egy kicsit elcsendesedik,
"magába száll". A fiatalabb és idõsebb ember is

Emlékezetes, szép este
egy nyugdíjas szemével
2009. december 10-én a központi iskola díszruhába öltözve fogadta a
meghívott vendégeket. Meg is érkeztünk csendben, ünneplõbe
öltözve. Halk beszélgetések, majd a mikrofonhoz lépett Takács
Erika, aki megnyitó beszédében kedves szavakkal köszöntött bennünket. Méltatta a Karácsony jelentõségét, a családokat összetartó
szeretet ünnepét. Ezt követte Kulcsárné Ferencz Ildikó énektanárnõ
vezényletével az iskola felsõs tanulóiból álló kórusának mûsora.
Szép és változatos énekszámokat, furulyások kis csoportját és a Bakó
Endre Karácsony melege címû versét hallgathattuk meg. Csak gratulálni lehet a gyerekeknek, a pedagógusoknak ezért a csodás, egyszerû, de mégis mély érzelmeket kiváltó mûsorért. A csengõ hangú
Kerekes Polgár Lilla énekkel és mesével kedveskedett. A befejezés a
megszokott módon folytatódott. Polgármesterünk dr. Tiba István
megköszönte, hogy ilyen sokan megtisztelték és eljöttek az
ünnepségre. Köszönet mindezért mindenkinek. Nagyon jó volt látni
és érezni, hogy figyelnek ránk, hogy szép mûsorral, finom pogácsával és kaláccsal, borral kedveskednek nekünk, idõs embereknek.
A körkoccintás után a meghívottak átvették az ajándékot és a
viszontlátás reményében köszöntek el. Én meg a meghívón lévõ idézettel fejezem be köszönõ soraimat:
„Szálljon szívünkbe áldott akarat
És kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet.”
Szlávik Istvánné

ilyenkor, karácsony táján, készülve az újévre, mérleget készít, terveket szõ, elhatározza, hogy elfogadhatóbb értelmet
fog adni a hétköznapoknak.
Hiszem, hogy az emberi méltóság és az élet megbecsülése
nem pénz és anyagi kérdés, hanem egyszerû, szeretetteljes
magatartás. Arra biztatok mindenkit, hogy hagyjon idõt a
szüleinek, nagyszüleinek, rokonainak és szomszédjainak,
hogy mesélhessenek, hogy tárgyilagosabb bölcseleteiket
átadhassák nekünk, fiatalabbaknak. Az idõsebbeket pedig
arra biztatom, legyenek türelmesebbek, megértõbbek a mai
generációhoz, ne hadakozzanak minden olyan jelenség
ellen, ami újszerû és számukra esetleg szokatlan. Biztatom
õket, hogy fogadják el mindig a város vagy éppen a
gyermekeik invitálását, ne azért a "kis csomagért" (szaloncukor, vásárlási utalvány) vagy ebédért sétáljanak el,
hanem a valódi együttléteket, a közös ünnepléseket éljék
meg velünk. Higgyék el, hogy jó találkozni régen látott
ismerõsökkel, megkérdezni, milyen a közérzetük,
mivel foglalatoskodnak,
hogy merre, hol tartanak a
gyerekeik, s unokáik. De
jóérzés gyermekként is
adni, elmenni a boltba, orvosságot kiváltani, ebédet
fõzni, beszélgetni. Az
együtt töltött percek, ha azt
szeretettel éljük meg,
mindannyiunknak örömöt
és boldogságot okoznak.
Csak remélni tudom, hogy
Önök is így gondolják.
Takács Erika

Mi idõsek évek óta csendben tudomásul vesszük,
hogy ünnepelnek és megajándékoznak bennünket. Pedig többünkben
megvan a készség és a képesség a visszajelzésre. Én most ezt a
szerepet felvállalom. Köszönjük az ünneplést, az évenként ismétlõdõ
figyelmet, törõdést és ajándékozást. Jól esik. Az itt elhangzott
köszöntõk jellemzõen visszatekintenek. És ez így helyes. Mert az itt
jelenlévõ nyugdíjasok évtizedeken át keményen dolgoztak,
szolgáltak, hogy munkájuk révén elõbbre jusson egy kisebb és egy
nagyobb közösség: a család, a város, ez az ország, amelyben élünk.
Ennek a korosztálynak szüksége van a melegre a szobában is,
melegségre a lelkében is. Ezek a karácsonyi alkalmak reményt és
simogató melegséget árasztanak. Köszönjük az iskolások, a
mûvészeti csoportok, a már felnõtt tehetségek mûsorát, a város
vezetõinek felénk áradó figyelmességét. A 2010. évre teljes
szívembõl kívánom: kapaszkodjunk össze, gondolatainkkal,
tetteinkkel tegyük még élhetõbbé, gazdagabbá városunkat, az itt élõ
embereket. Én úgy érzékelem, hogy az átmeneti nehézségek ellenére
is van erre esély. Tudom, hogy az emberek többsége becsületes, hajlik
a jóra. Egész életemben ezt tapasztaltam, onnan tudom. Amíg két
ember kölcsönös bizalommal és tisztelettel tud kezet szorítani,
egymás szemébe nézni, addig van esély. Én a sok lehangoló negatív
példa ellenére is hiszek az emberben. Még egyszer: köszönjük, s
kívánok békés, egészségben gazdag sikeres évet városunk minden
lakójának.
Erdei József - ny. iskolaigazgató
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Kedves Balmazújvárosiak!
Elmúlt egy esztendõ!
Ilyenkor legtöbbünk visszatekint néhány pillanat, perc erejéig, s
megvizsgáljuk magunkban, hogy milyen évtõl is veszünk búcsút.
Egyfajta számadást készítünk sikereinkrõl, kudarcainkról és talán
még fogadalmakat is teszünk, mit és hogyan fogunk másképp
csinálni az elõttünk álló évben. Magánemberként magam is
hasonlóan számba veszem a tavalyi év történéseit, elszámolok
magamban, magammal.
Az önkormányzatot törvény kötelezi a város pénzével való pontos
gazdálkodásra, s bár a végleges „leltár” még nem készült, nem
készülhetett el a 2009-es évrõl, már folyamatban van a 2010-es év
végleges költségvetésének kidolgozása. Önök már megszokhatták, hogy gyakran szólítom meg az újvárosi embereket, hogy
gondolkodjunk együtt, osszuk meg gondolatainkat, mondjuk el
egymásnak véleményeinket, vitassuk meg közös dolgainkat.
Most, Balmazújváros polgármestereként az újság hasábjain keresztül hívom a Kedves Olvasót egy közös összegzésre.
Remélem, Önök is úgy tapasztalták az év közbeni történések
kapcsán, hogy a város felébredt a korábbi városvezetés által
büszkén hangoztatott „nyugodt, csendes alföldi mezõvárosi”
álmából, hiszen intézmény-, épület- és útburkolat felújítások
kezdõdtek és fejezõdtek be, új szolgáltatások érhetõek el és
fognak jövõre is elindulni. Oktatási, kulturális, sport programok,
események szervezésére is több forrást sikerült elérni, és a helyi
civil szervezetek is új lendülettel kapcsolódnak be a város életébe.
Egy-egy csokorba szedve kérem, tekintse át velem a teljesség
igénye nélkül településünk elmúlt évi eseményeit, nézzük meg
milyen fejlesztések történtek Balmazújvároson 2009-ben!
Intézmények felújítása
Kétség kívül a 115,5 millió Ft-ból felújított színházterem átadása
volt az év legnagyobb értékû befejezett beruházása. Az öltözõ- és
szociális helységek, a színháztermi elõtér és közlekedõhelyiségek
is megújultak. Azóta megszaporodtak a színháztermi programok.
A bérletes színházi elõadásokon, a nóta és népdalesteken, koncerteken örömmel tapasztalom, hogy szép, igényes környezetben, jó
szervezés mellett igenis vonzóvá tehetõ a kultúra.
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kialakításra kerül. Ugyanakkor sok szervezést, megértést és türelmet igényel a pedagógusok, a diákok és a szülõk részérõl is, hogy
a felújítási munkálatok végzése mellett a megszokott színvonalon
folyjék az oktatás az iskolában. Év elején indul a Bimbó közi
óvoda-beruházás, a bölcsõde felújítása és bõvítése, valamint a
szabadidõs szórakoztató központ (disco) építése is.
Közlekedést érintõ fejlesztések
Bár a városban az utak 90%-a szilárd útburkolattal rendelkezik,
ezek állapotára hozzáteszem jogosan - igen sok panasz érkezett a
lakosság részérõl. Sajnos, nagyon nehéz lehetõséget találni (azaz
pénzt elõteremteni) önkormányzati utak felújítására. Kiemelt szerepe miatt a Nap utca után a Vörösmarty utca újraaszfaltozásához biztosított a képviselõ-testület saját forrást, hiszen itt iskola és
óvoda is mûködik.
Az utak rendbetétele folytatódni fog 2010-ben is: sikeresen pályázott a város a Bercsényi utca felújítására és a Kiskútújsoron
útburkolat készítésére. Ahogy tavasszal az idõjárás engedi, kezdõdni fog a kivitelezés. További hét utcára szintén pályázatot
adott be az önkormányzat. Remélem, hamarosan pozitív elbírálásról számolhatok be.
A buszközlekedés fejlesztése 41 millió Ft-ból valósult meg. A beruházás során 4 új buszöböl épült, 11-et felújítottak, és 7 esõbeálló
került kialakításra. Ezt követõen a tömegközlekedésben, konkrétan a Hajdú Volán Zrt. által biztosított buszközlekedésben is nagy
elõrelépés történt: októbertõl már két autóbusz szállítja az utasokat az új, jelentõsen bõvült menetrend szerint.
A városban nagy „hagyománya” van a biciklizésnek, de a tárolók
száma nem volt elegendõ. Ezért 50 db kerékpártárolót gyártattunk le és helyeztünk ki a közterületekre. Folytatva az intézkedéseket a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címû pályázati kiírásra két nyomvonalra vonatkozóan nyújtottunk be pályázatot,
melyek nyertek, s így a bicikliút kiépítése után itt is használhatóak lesznek azok a SCHWINN Csepel kerékpárok, melyeket hamarosan kölcsönözni lehet helybelinek, turistának egyaránt (100Ft/óra, 400- Ft/nap).

Szociális ellátás, egészségügy

Az év folyamán minden iskola tornatermén felújítások történtek, volt ahol a tetõ, volt ahol a parketta felújítására került sor.
A Központi iskola Dózsa György úti épületében egy úgynevezett
komplex akadálymentesítés valósult meg, melynek eredményeként ez az épület alkalmassá vált sérült (mozgásukban, látásukban, vagy hallásukban gátolt) gyerekek oktatására.
A város középiskolájának átépítése õsszel kezdõdött el, ami egyrészt egy nagyon örömteli esemény, hiszen a közel 300 millió Ftból kívül-belül megújul az intézmény, sõt egy újabb szint is

A magyar egészségügyben igen súlyos problémák érzékelhetõek.
Egyik oldalról, ahogy romlik az életszínvonal, úgy lesznek egyre
többen feszültek, türelmetlenek. Ennek következménye leggyakrabban az egészségügyben csapódik le, ahová betegen, kiszolgáltatottan kerülnek az emberek. Másik oldalról drasztikusan lecsökkent az egészségügyi és szociális szféra finanszírozása, vagyis jóval kevesebb pénzbõl kell megoldani a nagyobb feladatot.
Orvos lévén különösen fontos a számomra, hogy a városban, ahol
élek és dolgozom mindezek miatt és ellenére magas szintû szociális és egészségügyi alap- és szakellátás mûködjön. A meglévõ
egészségügyi központ átépítés elõtt áll. Majd 1 milliárd Ft-os
beruházás veszi kezdetét tavasszal, melynek eredményeképpen új
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épületbe fognak költözni a város háziorvosai, és a védõnõk.
A meglévõ épület átalakítás után a kibõvült szakorvosi ellátásoknak fog helyet adni.
Átadás elõtt áll a Debreceni utca 12. szám alatt található volt
irodaépület, melynek egyik részében a szenvedélybetegek
rehabilitációs nappali intézménye, másik részében pedig egy
közösségi ház a hátrányos helyzetûeknek fog mûködni. Erre az
ingatlanra egy új, tágasabb laktanyába költözött májusban a
Tûzoltóság, melynek finanszírozása teljes egészében saját
forrásból történt. A négygarázsos bázis ad helyet a szerkocsiknak,
köztük a decemberben átvett 100 milliós MERCEDES ATEGO
tûzoltófecskendõnek is.

A Veres Péter utca 8. szám alatti épület (volt szülõotthon) átépítése
után régi-új funkciót fog betölteni. A program az Életház
kialakítása nevet kapta, ami valójában a családsegítõ szolgálat,
nevelési tanácsadó, idõsek nappali ellátását biztosító közösségi
hely lesz.
Városi strand és termálfürdõ
A balmazújvárosiak régi vágya fog megvalósulni a fürdõberuházással. Magam is nagyon várom már a kivitelezés kezdetét, hiszen
akik közelebbrõl ismernek, tudják rólam, hogy szeretek úszni,
szaunázni.

A beruházás eredményeként egy fedett fürdõkomplexum fog
megépülni, amelyben többek között gyermekmedencék, termálmedence, pezsgõmedence, jakuzzi, szaunák, sókamra és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó részleg (gyógytorna medence,
súlyfürdõ) fog a vendégek rendelkezésére állni. Az új fedett részleg 3 szinten, összesen 4730 m2-en lesz kialakítva. A fürdõ már
meglévõ szabadtéri medencéinek teljes felújítása, illetve 4 db
csúszda és a hozzá tartozó csúszdamedence megépítése szintén
része a projektnek.
Talán felteszi Ön is, Kedves Olvasó azt a kérdést, amit már nagyon
sokan megfogalmaztak, hogy „Az még csak elképzelhetõ, hogy
mindezek valósággá válnak, de vajon a mûkötetésük, a gazdaságos fenntartásuk is elérhetõ?” Igen! Minden egyes alkalommal

kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy csak olyan fejlesztéseket dolgozzunk ki, ahol a fenntartás és mûködtetés hosszútávon
biztosítható. Ezért, ahol módot adott rá a pályázat beépítettük a
fûtéskorszerûsítést, a nyílászárók cseréjét, a hõszigetelést (középiskola, tornatermek, bölcsõde, Debreceni u. 12. szám, Életház,
VESZ).
Munkahelyteremtés, munkalehetõségek
Ez az a probléma, ami sajnos Újvároson is sokakat érint, s nekem
is felteszik azt a költõi kérdést, hogy milyen munkahelyeket hoztunk ide a városba, mintha ez azon múlna, hogy a polgármester
vagy a képviselõ elmegy valahová, és a hátára vesz három munkahelyet és idehozza. Munkahelyet nem lehet idehozni. A várost, de
elsõsorban az országot kell olyanná alakítanunk, hogy vonzó
legyen a beruházók számára. A beruházó pedig manapság ritka,
mint a fehér holló. Mégis azt gondolom, hogy az elõttünk álló év
bár nem lesz könnyû, de a fejlesztések következtében biztosan
megmozdul valami! A városvezetésen nem fog múlni!
legyen a beruházók számára. A beruházó pedig manapság ritka,
mint a fehér holló. Mégis azt gondolom, hogy az elõttünk álló év
bár nem lesz könnyû, de a fejlesztések következtében biztosan
megmozdul valami! A városvezetésen nem fog múlni!
Ugyanakkor nagy igazságtalanságnak tartom az országvezetés
részérõl, hogy miután itt, Balmazújvároson elértük, hogy a
rászorulók nem segélyért állnak sorba, hanem közmunkát kérnek,
ezek után nem biztosítja a pénzügyi fedezet.
S még egy nagy probléma: 2009-ben indult el az „Út a munkához”
program, mely arról szól, hogy az önkormányzatok a szociális
segélyen lévõ embereket foglalkoztathatják. Viszont a tartósan
munkanélküli emberek, akik már semmilyen ellátást nem kapnak,
s dolgozni szeretnének, õket nem lehet a program keretében
foglalkoztatni.

Amit városvezetõként ígérni tudok:
Hasonló következetességgel folytatom a 2010-es évben is a
Vízmû Zrt-vel a tárgyalást a vízközmû vagyon visszaadása és a
400 millió Ft visszaszerzése érdekében. Folytatódni fog a pályázatok beadása, hiszen jogos igénye még a város polgárainak a
Semsey kastély felújítása és egy sportcsarnok megépítése stb.
Büszkén mondhatjuk, hogy minden nehézség ellenére Balmazújváros visszavonhatatlanul a fejlõdés útjára lépett. Ugyanakkor a
fentiek megvalósulása mellett számomra legalább annyira fontos
a város közösségi élete is, hogy az pezsgésével, sokszínûségével
még vonzóbb legyen minden itt lakó, ide látogató számára. Mindezekhez nélkülözhetetlen a nyugalom, a békés együtt, egymás
mellett élés. Kérem Önöket, vigyázzunk ezekre 2010-ben is!

Kívánok a város minden lakójának és szeretteinek jó egészséget,
türelmet és sikerekben gazdag, boldog, újesztendõt!
Dr. Tiba István - polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
· a Városi Termál - és Strandfürdõ komplex fejlesztésénél a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményeként a
HAJDÚÉP Kft. és a MagyarÉpítõ Zrt. részvételi szándékát
minõsítette alkal-masnak.
· a Képviselõ-testület 2010. január 1-tõl dr. Kerekes Ferencet
határozatlan idõre kinevezte aljegyzõnek.
· a Hajdú - Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Igazgatósági tagjai
közül visszahívták tisztségükbõl dr. Kovács László vezérigazgatót,
dr. Veres Ferenc elnököt és Keszeli István tagot. 2009. december 1-tõl
a Vízmû Zrt. Közgyûlése új tagnak megválasztotta Nagy Miklós, a
debreceni Vízmû fõmérnökét, dr. Tárkányi Tamás ügyvédet, Szabó
Ferencné, a Vízmû Zrt. gazdaságvezetõjét az Igazgatóságba.
· a Vörösmarty utca útfelújítását 4.000.000Ft + Áfa összeggel
támogatja a testület.
· a Tûzoltóság részére 9.600.000Ft-ot biztosított a város a pályázaton
elnyert félnehéz kategóriás gépjármû fecskendõ önerejéhez. Az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz benyújtott pályázat
eredményeként a 96 millió forintos jármû ünnepélyes átvételére
december 17-én került sor.
· a Kistérségi Általános Iskola Dózsa György u. épületének (sárga
iskola) tetõszigetelésére és a tornatermi ablakok szigetelési
munkáinak elvégzésére 3.445.000Ft + áfa összeget biztosított a
képviselõ testület. A felújítási munkát a benyújtott árajánlatok
alapján helyi vállalkozó végezte el.
· a Semsey Kastély felújítására nyújtott be pályázatot a városunk a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.
· a képviselõ testület hozzájárult ahhoz, hogy a Lehel - Dent Bt. vegyes
fogászati körzet rendelési ideje módosuljon. Rendelés: hétfõ szerda 12- 18 óra, kedd - csütörtök 7 - 13 óra, péntek 9 - 15 óra.
· a képviselõ testület december 1-tõl a Városi Tv Hírmûsorának
készítésével és sugárzásával Sanocki Péter vállalkozót bízta meg
2013. november 30-ig. Elérhetõsége: tv@balmazujvaros.hu
· az Epreskerti temetõ (7 ha 893 m2) ingatlant a város a Református
Egyháznak ajándékozta még 1997-ben. A Földhivatal, mivel az
elmúlt években nem vezette át a tulajdonváltozást, ezért a helyzet
megoldása érdekében a képviselõk ismételten döntöttek a terület
átadásáról.
· a képviselõ testület a magántulajdonban lévõ, zálogjoggal terhelt és
a zálogkötelezett által kérelmezett lakóingatlanokat elõvásárlási
joggal sem kívánja megvásárolni forráshiány miatt.
· a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 147 fõ nyújtotta be kérelmét. Az elbírálást követõen 91diákot
részesítettek támogatásban, melyrõl az érintetteket a Polgármesteri
Hivatal értesített. A támogatás mértéke 1.000 Ft-tól - 5.000Ft-ig terjed havonta, a rászorultság mértékétõl függõen.
· a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztésekre pályázatot
nyújtott be a képviselõ-testület. Sikeres elbírálás esetén a közel 300
millió forintos támogatáshoz 65 millió forint önerõt biztosít a város.
· a téli idõszakra a Strandfürdõ szolgáltatási díjait jóváhagyták. pl.:
belépõ 700 Ft-felnõtt, 500 Ft - gyermek és nyugdíjas, szauna-jegy
600 Ft, szauna bérlet 4.700Ft.
Részletes árlista a város honlapján tekinthetõ meg:
www.balmazujvaros.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 13.00-20.00 óra, szombat-vasárnap:
9.00-20.00 óra.
Pénztárzárás: 18.45 óra Medencezárás: 19.45 óra
· a lakossági fórumokon elhangzott általános kérés a termálvízvételi
lehetõség biztosítására vonatkozott, ezért ennek megoldására
született egy elfogadható gyakorlat: a Soós Imre utca közepén
található csapnál lakosonként hétköznap 10-20 óráig, szombaton 812 óráig 200 liter/ fõ termálvíz hazavitelére biztosít a város
lehetõséget.
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Plakátok –
Hirdetések helye
Mint azt már biztosan nagyon sokan látták, Balmazújváros
frekventált helyein ingyenes hirdetési felületek (hirdetõtáblák) kerültek kihelyezésre. A város vezetése ezzel a gesztussal
szeretett volna kedvezni a lakosságnak, illetve szerette volna
ésszerû keretek közé szorítani a városban oly jellemzõ
magánhirdetések fákon, oszlopokon való elhelyezését.
A korábbi években sokan panaszkodtak (nem csak környezettudatos lakosok) a fákon különbözõ módon elhelyezett
„cetlik” miatt, mely legjellemzõbb elõfordulási helyei a posta
elõtti fák és a Kossuth tér – Veres Péter utcai keresztezõdés.
A felületek használata során, - melyek a Veres Péter utca –
Kossuth tér keresztezõdésében, a Városi Posta elõtt, a Vasútállomással szemben és a Régi Piac bejárata mellett lettek
felállítva – néhány szabályt be kell tartani, melyeket a
közterületek használatáról, védelmérõl, a közterülethasználati díjról szóló 35/2007. (XII.12.) számú helyi rendelet
tartalmaz. Talán az egyik legfontosabb szabály, - melyre a
felületeken elhelyezett tábla is figyelmeztet - a méretkorlátozás. Ezen szabály értelmében csak A/5: 15 cm x 21 cm méretû
hirdetések helyezhetõk el ingyenesen, szankció nélkül. Elõzõ
szabályból következik, hogy a nagyobb hirdetésekre eltérõ
rendelkezések vonatkoznak. Az A/5–ös méretet meghaladó
hirdetések, plakátok csak és kizárólag a Balmazújvárosi
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(Vasút sor 1/a) által készített önálló tartószerkezeteken
helyezhetõk el közterületen, melyekért kauciót, bérleti- és
területfoglalási díjat is fizetni kell.
Fenti rövid tájékoztatóval szeretnénk megkímélni az
önhibájukon kívüli szabálysértések elkövetõit az esetleges
jogkövetkezményektõl.
Polgármesteri Hivatal

SÍRHELYEK
ÚJRAVÁLTÁSA
a balmazújvárosi
KÖZTEMETÕBEN
Felhívjuk mindazon személyek figyelmét, akiknek a
hozzátartozójuk sírhelye a balmazújvárosi köztemetõben van,
hogy amennyiben a nyugvási idõ lejárt, szíveskedjenek a
sírhelyet újra váltani, különben a 145./199. Kormányrendelet
alapján a sír feletti rendelkezési jog visszaszáll a temetõ
üzemeltetõjére.
-

egyes sírhely esetén 25 év, illetõleg az utolsó koporsós
temetés napjától számított 25 év
sírboltnál 60 év
urnafülke és urnasírhely esetén 10 év

A sírhelyeket újraváltani a Köztemetõ irodájában lehet
munkanapokon 8 -15 óráig.
Telefon: 06 20 / 5899 299
Farkasné Gém Mária
Hajdú Bihar megyei Temetkezési Vállalat
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Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevo
gazdálkodók bejelentési kötelezettségei
A szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében a támogatásra jogosultaknak be kell jelentenie az MVH-nak
az egyes agrotechnikai mûveletek megvalósítását.
1. Bejelentendõ agrotechnikai mûveletek
A bejelentési kötelezettség az alábbi célprogramokra vonatkozik:
a) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram;
b) tanyás gazdálkodás célprogram;
c) ökológiai szántóföldi növénytermesztési
célprogram;
d) természetvédelmi zonális célprogramok:
1. szántóföldi növénytermesztés túzok
élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram,
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és
daruvédelmi elõírásokkal célprogram,
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és
apróvad élõhely-fejlesztési elõírásokkal
célprogram,
4. szántóföldi növénytermesztés kék vércse élõhely-fejlesztési
elõírásokkal célprogram;
e) erózió elleni célprogramok:
1. vízerózió elleni célprogram,
2. szélerózió elleni célprogram;
A támogatásra jogosultak az alábbi agrotechnikai mûveletek

megvalósítását kötelesek bejelenteni az MVH-nak:
a) zöldtrágyázás,
b) másodvetés,
c) középmély lazítás.
2. Bejelentés módja és ideje: A támogatásra jogosultak a mûveletek
megvalósítását az alábbi határidõket figyelembe véve a jelen közlemény mellékletében közzétett formanyomtatványon kötelesek bejelenteni:

A bejelentési kötelezettség a támogatási idõszak, azaz 2009. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között áll fenn. A bejelentést az MVH
112/2009. (IX. 01.) közleménye mellékletében közzétett formanyomtatványon faxon, postai, vagy elektronikus úton a székhely/lakhely
szerinti megyei kirendeltségre kell benyújtani.
Vincze Lajos Agrárkamarai tanácsadó

Gazdasági válság?
Amikor még csak sejteni lehetett, hogy gazdasági válság alakulhat ki az egész világon, és
csak a hírekbõl hallottuk, hogy esetleg milyen
méreteket ölt ez a helyzet, akkor még senki
sem tudhatta, hogy higgyen-e a híreknek,
vagy sem.
Amikor a média taglalta a válság nagyságát és
felszólított mindenkit, hogy nagyon nehéz
hónapok és év elé nézünk, szinte sorra nyíltak
ki a hûtõk, mindenki benézett a spájzba, amit
lehetett pótolt, azon gondolkodva, hogy vajon
mennyit kell még húzni azon a bizonyos nadrágszíjon.
Mára szinte már a vízcsapból is az folyik,
hogy még nem vagyunk a végén, most jön a
neheze, és hogy mindenkinek meg kell érteni,
hogy ... EZ VAN!
Tény, hogy van gazdasági válság, túltermelés
és túlköltekezés, de én úgy gondolom, hogy a
kikiáltott gazdasági válság legnagyobb
vesztesei mi vagyunk. Mi, magyarok! Itt is
elsõsorban azok a bizonyos hétköznapi, szürke emberek, a MELÓSOK, a társadalom
„alsóbb rétege”. A munkaadók, akik amúgy
sem bántak bõkezûen - tisztelet a kivételnek- a
beosztottakkal, most maximálisan kihasználják a gazdasági válság részükre osztott
elõnyeit. Hogy mindenki értse, mire gondolok, taglalom egy kicsit bõvebben:
Amíg nem volt válság - már ha egyáltalán az
van-, addig másfajta magyarázatot lehetett
adni bizonyos kényes helyzetekre, (munkaidõ, túlmunka, szabadság, bejelentett munkaviszony stb.) problémákra. A gazdasági válság most ezt nagyon egyszerûen megoldotta.
Egy munkavállaló ma, ha odamegy a fõnökéhez, bármilyen problémával, az nemes egyszerûséggel a gazdasági válságra hivatkozva,
mindenre azt mondja, hogy NEM.
Nemet mond a fizetésemelésre, az esetleges

prémiumra, a várva várt JÉZUSKÁRA, de
még az év végi vállalati bulin is kimondja,
hogy NEHÉZ. Nagyon nehéz! Persze vannak
kivételek, akik még nézik valamibe a
MELÓST, a két kezével keresõ embert, a
kõmûvest, az esztergályost, a festõt, a hentest,
a bolti eladót, de Õk vannak kevesebben. Sajnos, lassan elfogy minden jó érzés a felettesekbõl! Maximálisan ki van zsákmányolva
a bérbõl és fizetésbõl élõ emberek számtalan
hányada, megalázva ezzel az adott SZAKMA
becsületét. Mindenki félti a munkahelyét, hisz
- ahogy a FÕNÖK mondja -, számtalan munkát keresõ ember áll a portán, számtalan önéletrajz sorakozik a fiókban. Félõ, hogy ez
olyan lelki nyomást idéz elõ még a legcsendesebb MELÓS-ban is, hogy ha a körülmények úgy diktálják, ha a helyzet már
tûrhetetlen, belõle is vulkánként tör ki az
igazság, a „gazdasági válság okozta” körülmények minden negatív hatása.
Volt már néhány rendszer, amikor nem lehetett véleményt nyilvánítani. Most sem lehet,
mert nagyon sokan állnak a portán, munkára
jelentkezve, helyettünk! A napi 10 - 12 óra
után mi az a plusz még egy óra?! Kérdés, hogy
ez a szám kinek szerencsés? Úgy gondolom,
hogy nem a MELÓSNAK! Nem a beosztottnak!
Gazdasági válság van. A válság ellenére
mégis igen sokan lubickolnak a jóban! Mi lesz
akkor velük, ha nem lesz gazdasági válság?
Ha egyáltalán lesz ilyen!
Mire fogjuk, fogják, hogy sajnos ......
Tudom és tudjuk, hogy ez a helyzet bizonyos
nézõszögbõl, bizonyos embereknek tökéletes
megoldás: „VÁLSÁG” = „TOVÁBBGAZDAGODÁS” = a „MELÓS TOVÁBBI SARCOLÁSA”! De mi lesz velünk, a többséggel?
Csige Sándor

Légrugós
tehergépjármûvek
adóztatásának
változása
2010-tõl "Bejelentést" kell tenniük a "légrugós" tehergépjármûvek tulajdonosainak,
mivel az adatbázis ilyen adatokat nem
minden esetben tartalmaz. Az ügyfelek
teendõinek megkönnyítése és a tömegesen
jelentkezõ beadványok egyszerûsítése
érdekében az önkormányzati adóhatóság
ûrlapot készített, melynek benyújtásával
lehetõség lesz a kedvezmény (alacsonyabb
tétel) igénybevételére. Tekintettel arra,
hogy a jogszabályi rendelkezés 2010. január 1-jén lép hatályba, így az említett változás bejelentése legkésõbb 2010. január
15-ig kell az érintetteknek megtenniük.
Javasoljuk, hogy akik a jövõ év január elsején változatlanul üzemben tartói lesznek
a kedvezményezett légrugózással rendelkezõ jármûtípusoknak és ezt a tényt a forgalmi engedély még nem tartalmazta,
mielõbb keressék meg a közlekedési hatóságot hatósági bizonyítvány, illetve az
igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõt szakvélemény beszerzése
végett. Akik már rendelkeznek "útkímélõ
tengely" bejegyzést tartalmazó forgalmi
engedéllyel, úgy annak személyes bemutatásával vagy másolatban történõ csatolásával válnak jogosulttá a csökkentett
adómértékkel történõ adófizetésre.
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Oltassunk? vagy Ne oltassunk?
Ez itt a kérdés. Drámai feszültségben töpreng
az ország népe hetek, hónapok óta. Merthogy
igazán megnyugtató, mindenki által elfogadott választ még senki sem adott. Az együgyû
hülyeségektõl kezdve a tudományos magyarázatokig hallható volt már minden. A lakosság és az egészségügyben dolgozók is megosztottá váltak.
Jelen esetben orvosok, gyógyszerészek,
egészségügyi dolgozók és a hétköznapok
emberei körében annak próbáltam utána
járni, hogy mi a helyzet városunkban? Bár
nem sikerült minden orvost fölkeresnem,
ennek ellenére úgy hiszem elfogadható,
általános helyzetrõl adhatok képet olvasóinknak.
Bácsi István gyógyszerész, Korona Patika:
Elmondhatom, hogy folyamatosan van
oltóanyagunk. Fennakadás nincs. Eddig
(november vége) 53 darabot adtunk el, mely
vakcina ára 1930 forint. A napokban kezdett
felgyorsulni a forgalom, amióta „járvány”
van városunkban is, többen veszik, viszik a
vakcinát.
dr. Orcsik István gyógyszerész, Augusztin –és
Õrangyal Gyógyszertár : Oltóanyagunk
megfelelõen biztosított, pótlásáról rendszeresen gondoskodunk. Egyre inkább fokozódik az érdeklõdés az oltás iránt, kb: 200 darab
oltóanyagot adtunk el a mai napig. Amióta az
ukrán hírek eljutottak hozzánk, azóta a
szakmai megítélés is változott. Bár még van
olyan kolléga, akinek kételyei vannak.
Érezhetõen szaporodik azoknak a száma,
akiknek az a véleménye, hogy nagyobb a
kockázata annak, ha valaki nem oltatja be
magát, mivel a szövõdmények komolyak
lehetnek. Jómagam és családom tagjai is be
vannak oltva.
dr. Fehér András gyermekorvos: A korábbi
hetekben csupán néhányan érdeklõdtek oltás
ügyben, de egyre többen kérik az oltást. A
tegnapi napon például 30 gyermeket oltottunk be. A szülõk saját akaratukból döntenek
úgy, hogy beoltatják gyermekeiket, amely
választást természetesen befolyásolja a sajtókban közölt iskolabezárásokról szóló hírek, információk. Aki eljön hozzám, hozzánk
tanácsot kérni, azokkal igyekszem megbeszélni az oltás lényegét, a kételyeiket eloszlatom. Az óvodásoktól a középiskolásokig
minden korosztály megfordul nálunk.
dr. Veress Klára gyermekorvos: Jók a tapasztalataim. Elfogadható az oltási kedv. Akinek
befészkelõdött az agyába az oltásellenesség,
annak a véleménye nem igen fog megváltozni, õket nem is lehet meggyõzni. A sok
gyõzködésre egyenként nincs se idõnk, se
energiánk. A hozzánk fordulóknak azt elmondjuk, hogy az oltásnak különösebb mellékhatása pillanatnyilag nincs. Eddig kb:
30% körüli a már beoltottak aránya. Oltóanyagunk eddig is mindig volt, jelenleg is van.
dr. Báthori Gábor gyermekorvos: A magam
részérõl pozitív visszajelzésrõl tudok nyilatkozni. Mi már október végén megkaptuk

az oltóanyagot, fel voltunk tehát készülve. Kezdtük természetesen magunkkal és családtagjainkkal. Hál’ Isten semmi problémát nem tapasztaltunk. A lakosság részérõl a kezdeti
lendület után bizonyos fokú bizonytalanság állott elõ, melyet az ellentmondásos híreknek tulajdonítunk.
Hiányolom, hogy olyan nagy horderejû kérdésben, mint amilyen a védõoltás,
nem volt megfelelõ a tájékoztatás. Egyéb
csipp-csupp ügyekben is komolyabban reagálnak az illetékesek. Ennek ellenére a gyermek populáció egyharmada be van oltva a
körzetemben, ami az országos 10-12% os átlaghoz viszonyítva jónak mondható. Ha még
ugyanannyi gyermeket be tudnék oltani, mint
eddig, akkor járvány nem nagyon fordulna
elõ a körzetemben. Én és a hozzám hasonlóan
gondolkodó orvos kollégák azt nézzük, hogy
mi az, ami szakmai szempontból megerõsíti
az oltások szükségszerûségét, ennek is betudható, hogy az oltások aránya pozitív.
dr. Mazurka Balázs körzete: A Doktor úr betegnél volt, helyette az asszisztense tájékoztatott. Megnõtt azok száma, akik a H1N1 vírus elleni oltást kérik. Úgy látszik, hogy bátrabban adatják be az emberek az oltást, mivel
egyre inkább meggyõzõdnek arról, hogy
jelenleg mellékhatás nem tapasztalható. A
körzetünkben élõk részére kellõ mennyiségû
oltóanyagunk van.
dr. Szikora Miklós háziorvos, sebész: A hagyományos influenza ellenes oltást annyian
kérték, mint az elmúlt években. Az ukrán
hírek óta egyre többen kérik az új vírus elleni
oltást. Influenzás megbetegedést még nem
tapasztalunk. Oltóanyagunk megfelelõ
mennyiségben van.
Gacsályi Ibolya vezetõ védõnõ, terhes tanácsadó: Mi, a bennünket kérdezõ terhes kismamáknak azt tanácsoljuk, hogy beszélgessenek el nõgyógyászukkal, majd belátásuk
szerint döntsenek. Ajánlunk egy honlapot is,
ahol lehet az újfajta influenzáról és magáról
az oltásról leírást találni: www.ogyi.hu
Labor: kb.tízen várakoztak vérvételre. Arra a
kérdésre, hogy van-e valakinek véleménye
az oltással kapcsolatban mély hallgatás volt a
válasz. Senki sem akart nyilatkozni. Az akkor
ott lévõk közül egyetlen ember sem oltatta be
magát.
Kiss Sándorné 76 éves: Beoltattam magamat,
abból a meggondolásból, hogy a férjem ágyban fekvõ súlyos beteg. Magam járok orvoshoz, patikába, mindenhová. Sok helyen elkaphatom a betegséget, ezért úgy gondoltam
legalább én legyek védve, ne vigyem haza a
betegséget. Korábban is minden esztendõben
beoltattuk magunkat. Jelenleg férjem részére
az oltás nem tanácsos.
16 éves lány: Még nem vagyok beoltva, de be
leszek. Szüleim úgy látják, hogy jobb, ha
megkapom az oltást, mivel koromnál fogva
jobban megtámadhat a betegség.
25 éves hölgy: Kértem a védõoltást, gyer-

mekeimet szintén beoltattam. Bár nem tartok
a járvány terjedésétõl, mégis az esetleges
megbetegedések miatt döntöttem így. Sem
nálam, sem gyermekeimnél mellékhatás nem
mutatkozott.
71 éves hölgy: Nem oltattam be magamat, és
nem is fogom. Hogy miért, azt jobb, ha nem
sorolom. Én az egész ügyet egy nagy cirkusznak mondanám, aminek nincs semmi
értelme.
51 éves férfi: Nem vagyok az oltás híve. Ilyen
ügyben nem is voltam orvosnál, sem most,
sem a korábbi években. A védõoltásról az a
véleményem, hogy a hírek alapján sok az
áldozata, a H1N1 - nel veszélyeztetett emberek száma is magas; szerintem, többet mondanak, mint amennyi valójában. Magyarán
szólva, egyáltalán nem bízok az oltásban,
nekem most már mondhatnak akármit.
67 éves hölgy: Nem vagyok beoltva, mert
mindenféle hírek keringenek. Hol oltás
mellett, hol az oltás ellen szólnak, és még
ráadásul alá is íratják a beteggel, hogy saját
felelõsségére. A gyártó és az orvos nem vállal
felelõsséget, akkor az ilyen ember, mint én is,
hogyan tehetné? Én a magam eszével politikának nézem az egész hercehurcát. Védõoltás ide, vagy oda, amúgy is megfázik az
ember, ha akar, ha nem. Punktum. Ez a véleményem.
Naray Eva Buray: Õ a lányom Németországból. Kíváncsi voltam arra is, hogy mi a
helyzet náluk. „Azt mondhatom el, hogy
amikor híre jött a H1N1 vírusnak, fõleg az
idegenbeli nációk tagjai kérték, követelték a
védõoltást. Mára ez a hangulat elmúlt. Nincs
pánik. Mi sem magunkat, sem a gyerekeket
nem oltattuk még be. Oltóanyag sincs bõven.
Orvosunk megnyugtatott bennünket és közölte, hogy majd értesít, ha javasolja a védõoltást. Igyekszünk a betegséget elkerülni,
kerüljük a nagyobb tömeget. Nagy bevásárló
központok helyett kisebb boltokban vásárolunk. A zöldség –élelmiszer piacon az ismert és megszokott árusoktól fõleg bio-terméket vásárolunk. Idegen terméket nem veszünk és eszünk. Még nagyobb gondot fordítunk a higiéniára, a megfelelõ minõségû változatos étkezésre, vitaminok pótlására. Ruházatunkat, cipõinket, melyekben emberekkel érintkezünk, többször cseréljük,
fertõtlenítjük. Gyakrabban mosunk kezet.
Sokat sétálunk az ózondús erdõben. Legyetek nyugodtak, jelenleg nincs semmi baj.
Innen kívánok jó egészséget minden balmazújvárosinak, földijeimnek! Isten óvja
Mindnyájukat!”
Burai István
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A Lengyel Menyhért
Városi Könyvtárból
jelentjük
2009. november 26-án került megrendezésre az idei év „Búvárkodj!” Olvasónapló pályázatának eredményhirdetése. Bevezetésképpen 8. osztályos elõadók csillogtatták meg tudásukat. Szabados
Péter gitárszólóval, Tar Anita prózával és énektudásával remekelt a
közönségnek. Ezt követõen a beadványok rövid, de átfogó értékelésére került sor, melynek izgalmát szaloncukor kóstolóval oldottuk.
Az október elején általunk kiadott 30 pályázat helyett 38 érkezett könyvtárunkba (25 eredeti és 13 fénymásolat). A Bocskai Tagintézmény 7-et, a Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános
Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 9 db-ot, a Kalmár Tagintézmény pedig 22 pályamunkát nyújtott be, melynek eredményeképpen 20 fiú és 104 lány vett részt a versenyben.
A fejtörõket 3-4 fõs felsõ tagozatos csapatok részére állítottuk
össze, de voltak akik egyedül mérettették meg magukat: Novák Eszter, Papp Renáta. „Nyelvtani egyenlet”, „Jeles napok”, „Rokon
írók”– ízelítõ azokból a feladványokból, melyekkel a gyerekeket
agytornára invitáltunk. Megkapó témákat jártunk körbe, azért hogy a
versenyzõk érdeklõdését felkeltsük. Elsõdleges célunk volt, hogy a
résztvevõk szórakozva tanuljanak és ahogy a cím is jelzi térjenek be
hozzánk búvárkodni! A megoldásokat kutatómunkával érjék el és
erre az 5 hétre lehetõleg nélkülözzék az internet nyújtotta forrásokat.
Ezt szem elõtt tartva találtuk ki a „Címkeresgélõ” a „Polcböngészde” és a „Cédula Ki? Mit? Tud?” feladatait, melyben remekeltek a
vállalkozó szellemûek. A feladatok révén jártasságot szereztek a katalógusban és megismerkedtek a könyvtárhasználathoz szükséges
szakrenddel. Évrõl évre visszatérõ nagy kedvenc a csapattagok körében a „TOTÓ”, hiszen tapasztalatok szerint általa sok jó pont szerezhetõ. A két közreadott rendkívül érdekes, mégis témájában különbözõ regénnyel az olvasási kedvet akartuk fellendíteni. Kertész Erzsébet: Négylevelû lóhere és Nógrádi Gábor: Marci öröksége címû
mûvekkel reméljük ez sikerült. Ezekhez kapcsolódott az „Olvasni
Jó” kérdésköre. Az utolsó megmérettetést a rajzkészítés jelentette
SZÜRET témában. A beérkezett sok igényes alkotásból kiállítást
rendeztünk, mely gyermekrészlegünkön megtekinthetõ. Szeretnénk
megjegyezni, hogy az 5.-6. osztályosok ügyesen felvették a versenyt
a nagyobbakkal és kitartásuk példamutató volt.
Végezetül gratulálunk minden egyes versenyzõnek és köszönjük a pályázaton való részvételt. Jövõre is folytatjuk a hagyományt
és reméljük, hogy ugyanilyen érdeklõdést fog kelteni, mint most.
Üzenettel búcsúzunk a gyerekektõl: legyenek továbbra is lelkes olvasók és könyvtárba járók!
Az elsõ 3 helyezett névsora
1 -

Pap Renáta

8.b Kalmár

144 pont

1 Olvasó Baglyok

Varga Zoltán,
Sós Petra,
Deák Nikoletta,
Nagy Sándor

5.a Központi

144 pont

2 Darutollak

Hûse Anett,
Nagy János,
Rohács Patrícia,
Bordás Réka

7.a Bocskai

142 pont

3 Kutató Csajok

Varga Diána,
Csige Kitti,
Békési Dóra,
Géricz Bettina

5.a Bocskai

141 pont

3 Fülesbaglyok

Borkó Petra,
Draveczky László,
Katona Csenge,
Tóth László

6.b Központi

141 pont

3 Született Zsenik

Vezendi Judit,
7.b Kalmár
141 pont
Szilágyi Nelli,
Takács Adrien
Pálné Bajkor Beáta - gyermekkönyvtáros
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ARANY JÁNOS ANYANYELVI VERSENY
Az ARANY JÁNOS ANYANYELVI VERSENY-t évek óta figyelemmel követik intézményünk magyar szakos pedagógusai. Évfolyamonként 10-15 tanuló oldja meg a rendszeresen kiküldött feladatsorokat. Ebben a tanévben Varga Zoltán 5. a osztályos tanuló bizonyult a legsikeresebbnek, aki eredményével eljutott az országos versenyre. A megmérettetés 2009. december 13-án volt Budapesten.
Tanulónk a 144 versenyzõ kisnyelvész között 8. helyezést ért el.
Felkészítõ tanára: Nádasdiné Kerekes Erzsébet
A szép sikerekhez gratulálunk!
APÁCZAI CSERE JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ KOMPLEX
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY
Az Apáczai Kiadó 2009/2010-es tanévben ismét megrendezte az
APÁCZAI CSERE JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ KOMPLEX
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY-t, melyet az OKM Hivatalos versenyei között tart számon.
A verseny a NAT több mûveltségi területét átfogja, komplex jellegû,
többfordulós, melynek elsõdleges célja az iskolai kreativitás
fejlesztése és a gyakorlatban történõ felhasználása.
Intézményünk diákjai teljesítményük alapján megmérethették magukat a megyei fordulóban is, mely 2009. december 10-én került
megrendezésre. A fordulóban a versenyzõ csapatok az országos
versenybizottság által összeállított, írásbeli feladatokat oldottak meg.
A csapatok írásbeli és gyakorlati feladatokat (otthoni) is kaptak.
Az iskolánk csapata a megyei fordulóban I. helyezést ért el.
A megyei fordulók 1. helyezett csapatai és a fõvárosi forduló
1-4. helyezettjei az országos döntõbe jutottak.
Az intézményünket képviselõ csapat tagjai a következõk:
Juhász Péter 7.a, Czinege Zénó 8.c, Kirilla Bence 8.c
Felkészítõk: Természettudományi munkaközösség
Az országos fordulóra való felkészüléshez és a versenyhez sok sikert
kívánunk!
Boncásné Egri Gabriella

Rólunk írták

OKTÓBER
Felújítják a szovjet emlékmûvet
Napló, október 01., 4. oldal
Oktaméterrel
Napló, október 07., 8. oldal
Telek az egyesületnek
Napló, október 08., 5. oldal
Már a vacsora elõtt nótáztak
Napló, október 10., 10. oldal
Lassan bár, de haladnak
Napló, október 13., 12 oldal
A városvezetés és a német kisebbség Napló, október 14., 5. oldal
Zenészsorsok filmekben elmesélve Napló, október 15., 9. oldal
Gyászhír
Napló, október 15., 14. oldal
Felújítás miatt „túlóráznak”
Napló, október 17., 4. oldal
Együtt Hargitával
Napló, november 21., 1. oldal
Veszélyes csapat a végére
Napló, november 21.,10. oldal
Készenlét huszonégy órában
Napló, november 26., 6. oldal
Megtört a jég – filmbemutató!
Napló, október 26., 5. oldal
Látványhoz ragaszkodva
Napló, október 29., 4. oldal
Letáncolták a súlyfelesleget
Napló, október 30., 10. oldal
NOVEMBER
Festmények a „lovagteremben”
Napló, november 04., 6 oldal
Az elõdöntõk következnek
Napló, november 12., 5. oldal
Régi nóta: döntõ
Napló, november 20., 7. oldal
Együtt Hargitával
Napló, november 21., 1. oldal
Veszélyes csapat a végére
Napló, november 21.,10. oldal
Régi nóta, híres nóta
Napló, november 23., 8. oldal
Új jármû a lánglovagoknak
Napló, november 25., 6. oldal
Olvasóink küldték – Kép
Napló, november 27., 4. oldal
Készenlét huszonégy órában
Napló, november 26., 6. oldal
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„A kialakult betegséget kezelni olyan,
mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor
már megszomjazott.”
/kínai szólás/

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata immár hagyományként az idén
is programokat szervezett „November az egészségkultúra” hónapja alkalmából.
A rendezvény lebonyolítására 2009. november 19-én került sor a
Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészeti Iskola elõcsarnokában.
9.00 órától Aloe Vera termékekbõl tartott elõadást és bemutatót az
érdeklõdõknek Szabóné Balázs Erika, intézményünk dolgozója.
Tájékoztatott a növény sokoldalúságáról, és széleskörû alkalmazásáról a kozmetikai iparban, valamint a természetgyógyászatban.
Ezt követõen 10.00 órától Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetõ asszony megnyitotta az elõzetesen meghirdetett, „Egészség
vagy betegség” címû rajzpályázatra beérkezett mûvekbõl szervezett kiállítást.
Köszöntõjében nagy hangsúlyt fektetett az egészség fontosságára,
jelentõségére, amelyre gyakran csak akkor jövünk rá, amikor már
megbetegszünk. De soha nem késõ!
Nagyon fontos, hogy életmódunkban nagy szerepet kapjon az
egészséges táplálkozás és mozgás iránti igény kialakítása.
Ezt követõen Szeifert Imre amatõr festõ értékelte a beérkezett rajzokat, és a helyezést elért résztvevõk jutalomban részesültek.
11.00 órától Benda Judit egészségtanácsadó tartott elõadást a teljes értékû táplálkozásról, majd Rózsa Péter biogazda tett eleget
meghívásunknak (Balmazújvároson elõször).
Megerõsítette és kiegészítette saját tapasztalataival az elõtte hangzottakat, és meginvitálta a közönséget a saját gazdaságában termelt élelmiszer bemutatóra, ahol nagyon finom, adalék-, és tartósítószermentes, házias ízeket kóstolhattunk. Senki nem bírt ellenállni a füstölt, érlelt kolbásznak, mangalica sósszalonnának, a különféle ízesítésû sajtoknak, túróknak, és a házi készítésû lekvárok-

ELADÓ
Ügyvédi költséget, átírási illetéket nem kell fizetni.
Mindennemû kedvezmény igénybe vehetõ!
Ugyanitt 1 db 16 m2-es garázs eladó. Ügyvédi költséget nem kell fizetni!
A társasházban lift mûködik.
Érdeklõdni a 06- 30/ 9556 - 457 telefonszámon lehet.

2010. Január
11-én 13-án és 15-én
17.00 órai kezdéssel.
Oktatás helye: Árpád u. 70.
Telefon: 52/377-476 és
20/460-8033, 20/423-5673

Kedvezõ részletfizetési
lehetõség!

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

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

a Debreceni u. 11. szám alatt (Posta melletti társasházban)
1 db Tetõtéri, 57, 18 m2 hasznos alapterületû (65 m2 bruttó alapterületû)
kétszobás lakás eladó.

NAGY ISTVÁN
AUTÓSISKOLÁJA
TANFOLYAMOT INDÍT
MINDEN JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

nak. Ezt követõen, 13.00 órától Szatmári Margit, a Magyar Vöröskereszt területi képviselõje az elsõsegélynyújtás alapelveirõl tartott elõadást általános iskolásoknak csoportfoglalkozás keretében,
amelyet gyakorlatban is bemutattak. Ezen ismeretek elsajátítása
azért fontos, hogy ha hirtelen rosszul lesz valaki környezetünkben,
vagy váratlan baleset következik be, a helyzet urai legyünk, és a
legjobb tudásunknak megfelelõ segítséget tudjunk nyújtani a bajba jutottaknak, amellyel akár életet is menthetünk.
A rendezvény ideje alatt ingyenes szûrõvizsgálatok folytak, mint
például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, computeres látásvizsgálat, valamint az érdeklõdõk az egészséges táplálkozással, és
testi higiénével kapcsolatos totót, tesztet tölthettek ki.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a programban résztvevõk, és
adományozók együttmûködését abban a reményben, hogy a jövõ
évben is tehetünk egy lépést az egészségünkért.

Számítógép szerviz
helyszíni kiszálással
- általános hibalhárítás
- hálózat telepítés
- internet beállítás
- vírusirtás
- adatmentés
- szofvertelepítés

V & Zs ‘98 Bt.
(20) 99 72 946

VÉRADÁS

Január 22-én (péntek), 10-17.30-ig

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradónapot szervez Balmazújvároson az Orvosi Rendelõ 2.
emeletén.
Szeretettel várjuk rési és új véradóinkat!
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját és lakcímkártyáját
feltétlenül hozza magával!
Kérjük véradásával segítsen beteg embertársainkon!

NAGY

ÜVEG-CENTRUM

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

ÜVEGE
KF
CSISZ ÚRÁSA,
OLÁSA

Rendelésfelvétel: Balmazújváros, Kadarcs u. 65/a.
Telefon: 06-30/580-7555
e-mail: kadarcsuveg@freemail.hu
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Morzsák városunk történetébõl 8.

Könny és gyász
1944 karácsonya a legínségesebb idõkre emlékeztetett. Az embereket nem Krisztus születése foglalkoztatta, hanem inkább az, hogy
mit hoz a közelgõ újesztendõ. Politikai jelszavakkal fûszerezett jólétet vagy valami mást?
Vajon teljesül-e mindaz, amit az Ideiglenes
Nemzetgyûlés megfogalmazott Szózata tartalmaz?
Akik az óévet vígsággal búcsúztatták, nem
gondolták, hogy az öröm milyen múlandó.
Nagyon sok újvárosi család számára az új év
fájdalommal, bánattal kezdõdött. A községbe
megérkezett a GPU, a Szovjetunió Államvédelmi Szervének a különítménye, és hozzákezdett a polgári lakosság begyûjtéséhez. Két
fegyveres szovjet katona, egy karszalagos
rendõr (policáj) és egy oroszul gyengén beszélõ hajdani vörös katona a szovjet városparancsnokságon kapott utasítás szerint a megadott címre ment, ott a listán feltüntetett személyt, vagy személyeket bekísérték a községházára. Aki a felszólításnak nem engedelmeskedett, a katona azonnal ráfogta a géppisztolyt. Tíz nap alatt közel ezer embert gyûjtöttek be. A községházán és a Semsey kastélyban
zsúfolták össze õket. Fegyveres õrök vigyáztak rájuk, senkit nem engedtek be hozzájuk.
A lakosság a lefüggönyözött ablakok mögül
leste, hogy kiket kísérnek a katonák. Rettegve
várták, mikor kerül rájuk is a sor. Senki nem
tudta, mi lesz a sorsuk a begyûjtött embereknek. Még a felvégen, a nagyobb házakba bekvártélyozott magyarul elég jól beszélõ román katonák is értetlenül figyelték az eseményeket.
Fõleg a német származásúakat szedték össze.
De voltak ízig-vérig magyar emberek is: gazdálkodók, kisiparosok, akiket már az elsõ napokon elszakítottak családjuktól. Voltak néhányan, akiket hazaengedtek, ilyen szerencsés
volt az újvárosi nyilasok vezére, akit érdekes
módon rögvest elengedtek. 1945. január
13-án 547 embert – 386 férfit és 161 nõt –
deportáltak. A legidõsebb köztük az akkor 47
éves Hardicsai Zsigmond malmos volt, akit
középiskolás lányával együtt hurcoltak el.
A legfiatalabbak (Árva Géza, Kovács Imre és
Szabó Elek) a 15 évesek korosztályából kerültek ki.
„Havas, esõs idõben mentünk még akkor este
a pályaudvarra. Az utcán a családtagok és az
otthon maradottak sírtak, integettek. Anyám
az utolsó pillanatban be tudott dobni nekem
egy pár csizmát, amit az idõ alatt csináltatott,
míg a gettóban voltunk. Megérkeztünk a pályaudvarra. A vagonokba tereltek bennünket,
ránk zárták az ajtót, aztán valamikor éjnek
évadján elindultunk. Hogy merre és hová, azt
nem tudtuk, mert nappal mindig nyílt pályán
álltunk, csak éjjel haladtunk tovább. Kiszállni
nem lehetett. Amikor a széles nyomtávra át

kellett szállnunk, sokkal kegyetlenebb körülmények közé kerültünk, de a legszörnyûbb az
volt, hogy eltetvesedtünk. Négy héten keresztül utaztunk, de a végcél még mindig ismeretlen volt.” – nyilatkozta dr. Hardicsai Mária
Szebeni Ilona írónõnek.
Mi várta Ukrajna földjén az 547 málenkij
robotra elhurcolt újvárosit? A bánya, az éhség,
a tífusz, a szenvedés. A mai napig nem tudjuk,
kik adták a szovjeteknek a deportálásra ítéltek
listáját. Voltak, akik az Ideiglenes Nemzeti
Kormányra próbálták a felelõsséget hárítani.
Milyen szerepe lett volna a kormánynak a polgári lakosság kiadatásában? Valószínûleg
semmi, hiszen a védtelen civilek elhurcolása a
megszállt területeken, 1944 õszén kezdõdött.
Hajdúböszörményben 1944. október 28-án
karhatalommal szedték össze az embereket.
Nyíregyházán ugyanez november 2-án történt. Joggal kérdezheti bárki, hol voltak azokban a hideg napokban az Ideiglenes Nemzetgyûlés balmazújvárosi küldöttei, és a község
nemzeti bizottságának tagjai. Miért nem fordultak a fogolyként tartott földijeik szabadon
bocsátásáért a Szövetségi Ellenõrzési Bizottsághoz? Ott elmondhatták volna, hogy a fogvatartottak nem németek, nem beszélik már a
német nyelvet, valamennyien becsületes és
dolgos emberek. A feleségek, az anyák, a
gyermekek sírása mindaddig nem csendesedett, amíg a túlélõk vissza nem tértek otthonukba. 1947-tõl folyamatosan érkeztek haza.
A leghosszabb idõt Leiter Imre töltötte a deportáltak közül a Szovjetunióban, 1945. január 3-tól 1949. november 29-ig volt fogoly. Az
embertelen körülmények, a higiénia és az orvosi ellátás szinte teljes hiánya miatt minden
negyedik ember meghalt. A Donyec-medence
szénbányáinak környékén, Krasznij – Lucsban jeltelen sírokban és tömegsírokban 136
balmazújvárosi nyugszik.
A szerencsés túlélõk hallgattak. Nem beszéltek a kint átélt szenvedésekrõl. 1989-ben jött
el annak az ideje, hogy a II. Világháború áldozatainak emlékmûvet állítsanak. Az akkor
még mûködõ Hazafias Népfront elnöksége javasolta, hogy a háború valamennyi áldozatának a Kossuth téren legyen egy közös emlékmûve. A Szovjetunióba deportált és ott elhunyt 136 embernek a hozzátartozói és a málenkij robotról hazatértek külön emlékmû felállítását akarták. Tiszteletben tartva óhajukat
végül úgy határoztak, hogy elsõként a deportáltaknak legyen emlékmû, melyet a köztemetõben állítanak fel. A költséget közadakozásból teremtették elõ. A Református Egyház járt
elõl jó példával. A Kossuth téri templomban
1989. október 22-én megemlékezést tartottak.
A templom, zsúfolásig megtelt. Szívbemarkoló volt a teljes estét kitöltõ mûsor. Az ekkor
összegyûlt perselypénzt az emlékmûvel kapcsolatos kiadásokra fordították. Az emlékmû
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avatására 1990. január 14-én került sor a Köztemetõben. Az emlékbeszédet dr. Pinczés Zoltán, a Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára mondta. A beszédbõl idézek: „Tudtuk, ha nem is mertük
mindig remélni, hogy el kell jönni ennek a
napnak. Annak a napnak, amikor a hazugság
megszûnik és fény derül az igazságra. Évezredes tanítás gondolata csendül fel most bennünk. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hisz a lelket nem tudják megölni. A lélek
az igazi eleven erõ. Ez az erõ, a megölhetetlen
lélek hozott most itt össze bennünket. Most a
gyász és visszaemlékezés szívszorító perceiben fejet hajtva állunk a síremlék elõtt, gondolva az 547 elhurcoltra és arra a 136 mártírra,
akik nem bírták a megpróbáltatásokat. Az éhezést, a megalázást és soha nem térhettek viszsza szeretteikhez, a családi tûzhely melegébe,
akik halálra ítéltettek egy idegen hatalom
szuronyai és kollaboránsai által. Nem tudok
elfogódottság nélkül beszélni, hiszen magam
is rajta voltam a halállistán, és amelynek alapján elhurcolták apámat, rokonaimat, barátaimat, ismerõseimet, a balmazújvárosiak százait.” A temetõbõl a túlélõk és az áldozatok
hozzátartozói a Németfalusi Református
Templomba mentek, ahol az emlékezõ Istentisztelet után a deportálás áldozatainak emléktábláját felavatták.
Vajon kihunyt-e az emberekbõl a fájdalom?
A sebek begyógyulhattak, de a sebhelyek
megmaradtak. Akik a pártörténészek „üdvtörténetét”, a hamis és meghamisított történeti ismereteket tanulták, tudatukban ekkor derült
fény az igazságra.
Király István

Láss
a film mögé!
FILMKLUBUNK KÖVETKEZÕ
ALKALMA,
A “SZENVEDÉS” TÉMAKÖRBEN
2010. január 14. (csütörtök) 18.30:
LORENZO OLAJA
(1992., amerikai film-dráma, ‘129)
Helyszín:
Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Református gyülekezeti terem

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2010. január 22. (péntek) 17 óra:
“HAGYOMÁNYAINK” címmel a
településünkön és a kistérségben élõ és
alkotó kézmûvesek munkáiból rendezett
vándorkiállítás megnyitója
17.30 óra:
A Himes Néptáncegyüttes
“TÁNCRA TERMETT A MAGYAR”
címû mûsora
Helye: mûvelõdési központ kiállítóterme és
színházterme
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A Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub az
õszi versenyeken fiatal, kezdõ sportolóit indította el a megmérettetések útján.
Október 10-én a Tarjánban megrendezett
"Országos Gyermek, Serdülõ és Ifjúsági Versenyen" Tar Noémi, Nagy Fruzsina, Gyõri
Enikõ, Bereczki Sándor, Szakács Zsolt, Gál
Andrea kata (formagyakorlat) versenyszámban, Szilágyi János Dávid küzdelemben mérettette meg önmagát. Tar Noémi és Szilágyi
János Dávid 3. helyezést értek el. Október 18án Abonyban megrendezett "Országos
Gyermek, Serdülõ Küzdelem" versenyen Tar
Noémi, Gyõri Enikõ, Bereczki Sándor, Sza-

kács Zsolt, Gál Andrea indult. Ezen a versenyen eredmény nem született, de tapasztalatszerzésnek nagyon jó volt. November 21-én
Gyöngyösön az "Utánpótlás Bajnokságon"
Bereczki Sándor, Szakács Zsolt, Gál Andrea
indult. Gál Andrea 3. helyezést ért el, Bereczki Sándor és Szakács Zsolt a legjobb 8 közzé
került. Jövõre még több versenyzõt, fiatal tehetséget szeretnénk indítani, hogy a gyerekek
versenyhelyzetben, igazi küzdelemben is
kipróbálhassák magukat. Ezúton szeretném
megköszönni a szülõknek az egész évben
nyújtott segítséget, a pozitív hozzáállást, a
támogatást, ami nélkül a gyerekek fejlõdése

A hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub az idén 25 éves fennállását ünneplõ balmazújvárosi karate szakosztálya egy újabb sikeres õszi versenyszezont tudhat maga mögött. Az újvárosi karatékák újra bizonyították erejüket, és a kitartó edzésmunka ezúttal
is meghozta gyümölcsét. Szeptember végén Szeghalomban került sor az elsõ megmérettetésre egy helyi verseny alkalmával. A Sensei Berecz Gábor (3. dan), és Sempai Hunyadi László (2. dan) által irányított csapat öt versenyzõt delegált a különbözõ súlycsoportokban és korcsoportokban. Ebbõl Ludnai Bercel 1, Kelemen Kitti 2,Harangi
Krisztián 2, Fejér Ildikó 1, Fejér Imre 2 helyezést ért el. A következõ héten egy Karcagon megrendezésre kerülõ országos bajnokságra utazott a szakosztály, ahol két bronzérmet és három aranyérmet sikerült begyûjteni. Kovács Tamás és Harangi Krisztián
örülhetett saját korcsoportja harmadik helyének, míg Buglyó Magdolna serdülõ lány,
Gyõrfi László és Ludnai Bercel pedig gyermek I. fiú kategóriákban a dobogó legfelsõbb
fokán ünnepelhette gyõzelmét. Októberben az õszi tarjáni Speed Kupán, a hat versenyzõbõl álló csapat újabb három éremmel gazdagodott. A junior nõi korosztályban Leiter
Anett bronz, illetve Kelemen Máté ifjúsági fiú versenyzõként aranyérmet szerzett, valamint kiemelendõ mesterük Sensei Berecz Gábor szereplése, aki senior kategóriában indult és a harmadik helyen végzett. Ezt követõen október 31-én Romániában, Nagyváradon egy nemzetközi versenyen bizonyíthattak az újvárosi karatékák és bizonyítottak
is… Kelemen Máté immár a nemzetközi ifjúsági mezõny élére állhatott az elõzetes versenygyõzelmek után, míg Kelemen Kitti 2. és Leiter Anett a 3. helyezést érte el saját
súlycsoportjában. Az érmesek mellett Kovács Tamás az 5. és Fejér Imre végül a 9. helyen végzett. Az õszi versenyidényt a Gyöngyösön megrendezett Utánpótlás Magyar
Bajnokság zárta, amely a Diákolimpia mellett a másik legnívósabb országos utánpótlás
verseny a Magyar Kyokushin Karate Szervezet életében. Ezúttal öt versenyzõ képviselte Balmazújvárost a hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub színeiben. Többeknek
már az elõdöntõk során nehéz küzdelmekben volt részük, és az eredmények tekintetében Kelemen Máténak és Ludnai Bercelnek sikerült helyezést elérnie. Máté ifjúsági fiú
kategóriában a dobogó legfelsõbb fokára állhatott, míg Bercel
gyermek fiú kategóriában a második helyet szerezte meg. Az
idei megmérettetések végeztével sem állt meg azonban az élet
az újvárosi szakosztály dojojában, hiszen november 27-28-án
vendégül látták Ábrahám Editet, aki háromszoros Európa bajnok, az idei Világkupa 2. helyezettje, és a budapesti Össz Kyokushin Karate Világbajnokság bronzérmese. Edit a pénteki edzésen az utánpótlás korú gyerekeknek, fiataloknak tartott egy
kimerítõ tréninget, majd szombaton a felnõttekkel edzett. A
komoly múltú és kiemelkedõ versenyzõi kvalitásokkal rendelkezõ nagykõrösi színeket képviselõ nõi karatéka igyekezett
tudása legjavát átadni, tapasztalatait megosztani a résztvevõkkel, ami sikerült is, hiszen valamennyien sokat tanultak az
edzések alkalmával.
Ezúton is szeretné megköszönni segítségüket egyesületünk,
azoknak, akik anyagi, vagy erkölcsi támogatásukban részesítették az egyesületet az év során, ezzel hozzájárulva sikereinkhez.
Szabó Tamás 4. dan

és eredményessége elképzelhetetlen.
"A Karate célja nem a gyõzelem, hanem a
gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése!" (Funakoshi Gichin)
A klub jelenleg a Kistérségi Általános Iskola
Kossuth téri épületében (Gimnázium mögött)
tart edzéseket: hétfõ, szerda, péntek: 18-20
óráig.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, mozogni vágyó fiatalt!
Telefon:06-30/483-0786, Felhõsi András 2.
dan klubvezetõ
06 -30/664-7519, Nyéki Emese ügyintézõ
Felhõsi András

Aki eddig nem hallott volna a városunkban mûködõ szoboszlói Kyokushin Karate Klub dojójáról, az most felkaphatja a fejét. A jövõ tehetségeivel megtûzdelt klub az õszi versenyszezonban igen kimagasló teljesítménnyel rukkolt
elõ.
A kis segítséggel és önerõbõl immár 5. éve mûködõ klub, közel 50 fõvel a darusi iskola tornatermében építi sikereit, és öregbíti az országban Balmazújváros hírnevét. A karatékák felkészítését,
önzetlen munkájukkal sensei Berecz Gábor 3 danos, és sempai Hunyadi László 2 danos mesterek
segítik. Nem kímélve idõt, fáradságot, teszik dolgukat.
Tudásuk legjavát adják az ifjú reménységeknek.
Bár az út elején járnak még, reményeink szerint az
elhintett magból egy erõs, stabil, eredményesen
mûködõ klub tárul majd a szemünk elé.
Kelemen apuka
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Befejezõdött az õszi idény a Balmazújvárosi FC NBIII Mátra-csoportjában szereplõ felnõtt labdarúgócsapatának. A fiúk rapszodikus teljesítményt nyújtva, a jó hajrának köszönhetõen a nyolcadik helyrõl várják a
tavaszi folytatást. A gárda teljesítményét Szalánczi Tamás edzõ segítségével tesszük nagyító alá.
Milyen célokkal kezdtétek el az õszi szezont?
A nyáron vettem át az alakulat irányítását, ezáltal nekem ismeretlen volt
a Mátra-csoport. Az átigazolási híreket figyelembe véve tudtuk, hogy
erõsebb és kiegyensúlyozottabb lesz a csoport (tizenhatról tizennégyre
csökkent a csapatok száma). Számunkra az elsõ tíz helyezés valamelyikének megszerzése volt a célkitûzés. Szerettünk volna látványos, támadó futballt játszani és lehetõség szerint minél jobban kiszolgálni a kritikus és hozzáértõ közönséget, valamint az amúgy is fiatal átlagéletkorú
BFC-be még több fiatal játékost beépíteni.
Hogyan sikerült a csapat felkészülése?
A tervezett munkát elvégeztük, biztató elõjelekkel indultunk a bajnokságnak. Igaz voltak nehézségeink, hiszen alapembernek számító játékosoknak (Barna László, Holb Tamás, Iszák Dániel, Murák Krisztián,
Nagy Szabolcs) mûtét, betegség és egyéb okok miatt ki kellett hagynia a
felkészülést. Õk az erõállapotuk miatt a terhelést fokozatosan kapták,
miközben a bajnokságban szükség volt a játékukra. Voltak távozó és érkezõ játékosok is, de a gárda gerince adott volt. Az edzõmérkõzések,
amelyek rendben és hasznosam lezajlottak, segítettek számomra a játékosok megismerésében.
A szezon elsõ felében eléggé hullámzó volt a csapat játéka. Miben látod
az okait?
Két részre osztanám az õszi pontvadászatot: az elsõ nyolc mérkõzés és
az utolsó öt. A találkozókon belül a védekezésünket feljebb toltuk, már
az ellenfél térfelén próbáltunk labdát szerezni, ezáltal közelebb tudtunk
kerülni a riválisunk kapujához, aminek következtében minden mérkõzésen (a veszteseken is) megvoltak a helyzeteink, amiket sajnos sokszor
elhibáztunk. A védelmûnk mögött nagyobb szabad terület volt, amit
sokszor nem tudtunk idõben levédekezni és ezt az ellenfél több esetben
kihasználta. A sikertelen mérkõzések miatt mentális problémák is elõjöttek: önbizalom nélkül, sokszor görcsösen és bizonytalanul játszottunk, amit az is bizonyít, hogy több mérkõzésen is közvetlenül a befejezés elõtt vesztettünk pontot, pontokat. Sajnos a rapszodikusság a találkozók egyes periódusai között is jelentkezett. Természetesen a fiúk is
érezték a jogos kritikát, ami még görcsösebbé tette õket. Valamilyen
szinten egy kicsit Fortuna is hátat fordított nekünk ebben az idõszakban.
Milyen tényezõknek köszönhetõek az utolsó öt találkozó szép
eredményei?
Ekkorra már kialakultak az erõviszonyok és tudtuk, hogy ezeket a mérkõzéseket hoznunk kell, viszont ezek a gyõzelmek a legnehezebbek. Az
utolsó öt mérkõzésen nyújtott játék - a Dunakeszi kivételével - férfias
cselekedet volt. A gyõzelmek sorozata visszaadta az önbizalmunkat,
motiváltak voltunk és az utolsó két mérkõzésen már olyan játékot nyújtottunk, ami jogosan elvárható tõlünk. A pályaviszonyok ellenére nagyon jól helytálltunk.
Mennyire vagy elégedett az õszi nyolcadik helyezéssel?
Ez a félév a játékosokkal való összhang megteremtésével és az általam
elgondolt játékstílus kézség szintre hozásával telt. Voltak pozitív jelek
és hibák is, természetesen a pozitívakat megtartani és fejleszteni szeretnénk, míg a hibákat minél gyorsabban szeretnénk kiküszöbölni. Úgy
gondolom, hogy az utolsó öt mérkõzés teljesítményébõl lehet erõt meríteni a jövõben.
Megismerve a Mátra-csoport mezõnyét, hová helyeznéd a
Balmazújvárosi FC-t?
Elõttünk van egy átigazolási idõszak, ami szintén befolyásolja a csapatok eredményességét, de úgy érzem, nekünk saját magunkban kell bíz-
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nunk, önmagunkat kell felépítenünk, és ha még nagyobb hittel és akarattal fogunk edzeni és meccselni, akkor biztos vagyok benne, hogy a
táblázat elsõ felében fogunk végezni. Természetesen ezen kívül is sok
összetevõje van (sérülés, eltiltás, pillanatnyi forma), de azért dolgozunk,
hogy ezeket kiküszöböljük.
Kiket emelnél ki a gárdából?
Nem szeretnék kiemelni senkit, én mindig csapatban gondolkodok, amit
egyéniségek alkotnak, akiknek tartalommal kell megtölteniük a gárda
teljesítményét. Mindenkinek vannak jó és gyengébb napjai, és akkor leszünk jó alakulat, ha ezeket a gyengébb teljesítményeket a többiek ellensúlyozni tudják. Összességében egy nagyon jó szellemû, a munkát felvevõ, a jót akaró társaságot vettem át. Ezek az erények az õsz folyamán is
jellemezték a csapatot.
Mikor kezdõdik a felkészülés a tavaszi idényre?
December tizenegyedikén fejeztük be az edzéseket, viszont a január 11én kezdõdõ felkészülésünk kezdetéig mindenki „házi feladatot” kapott,
hiszen nem szeretnénk nulláról kezdeni az alapozást.
Városunk minden sportszeretõ lakosának sikerekben gazdag Boldog Új
Évet kívánok.
Bodnár László

NBIII. Mátra-csoport õszi végeredménye:
1. Putnok
2. Maglód
3. Ferencváros II.
4. Balassagyarmat
5. Tura
6. Gyöngyös
7. Püspökladány
8. Balmazújvárosi FC
9. Heves
10. Eger
11. Jászberény
12. Dunakeszi
13. Ózd
14. RAFC

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
8
7
6
5
5
5
5
4
4
3
3
1

3
4
0
2
3
6
5
3
2
4
4
2
1
1

2
2
5
4
4
2
3
5
6
5
5
8
9
11

23-17
28-14
37-18
23-14
27-16
19-14
20-17
15-20
21-29
21-14
20-26
15-30
23-38
12-37

27
25
24
23
21
21
20
18
17
16
16
11
10
4

NBIII. Mátra-csoport
13. forduló: Heves - Balmazújvárosi FC 1-4 (0-3)
BFC: Barna- Szabó M., Tornyai, Tóth Z., Németi G. - Kovács (Kállai a
73. percben), Murák, Iszák, Radnai - Mizsák (Nagy Sz. a 87. percben),
Sárközi (Szabó I. a 89. percben)
Gólszerzõk: Murák a 6. percben, Kovács a 16. és a 37. percben, Iszák a
62. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Nehéz mérkõzésre számítottunk, hiszen a Heves
csapata 2008 júliusa óta nem szenvedett vereséget hazai pályán. Az elmúlt két gyõzelmünk után egészséges önbizalommal léptünk pályára. Az
egész mérkõzésen mi irányítottuk a játékot és már az elsõ tizenöt perc
után eldöntöttük a három pont sorsát. Rendezetten védekeztünk, és gyors
ellentámadásainkkal megleptük a hazaiakat. 4-0-nál megtörtük õket és
akár nagyobb arányú elõnyt is szerezhettünk volna, de végül a hajrában
a Heves szépített. Az õsz legjobb játékával zártuk az idényt, nagyon elégedett voltam a gárdával.
Németi Gergõ (középpályás): Nagy gyõzni akarással léptünk pályára,
hiszen gyõzelemmel szerettük volna zárni az õszi szezont. Az elsõ félidõben már háromgólos elõnyre tettünk szert, de ez minket nem nyugtatott
meg, így további gólokat próbáltunk szerezni. A folytatásban még egyszer bevettük a hazaiak kapuját, amivel bebiztosítottuk a gyõzelmünket.
Úgy érzem, hogy az utolsó mérkõzésen nyújtott teljesítményünkkel mindenki elégedett lehet.

NBIII-as Ifjúsági (U19) csapat eredménye:
13. forduló: Balmazújvárosi FC - Heves 11-2 (5-1)
Gólszerzõk: Forgács G., Nagy D. (3-3), Csapó T. (2), Kaszás T., Cso-bán
I. I., Bánhegyi Z. (1-1). (Az ifjúsági alakulat a második helyrõl várja a
folytatást.)

NBIII-as Serdülõ (U16) csapat eredménye:
13. forduló: Balmazújvárosi FC - Heves 3-0 (1-0)
Gólszerzõk: Tóth S., Bordás Cs., Éder G. (1-1). (A serdülõ gárda hatodikként zárta az õszi idényt)

Balmazújváros

10. Forduló:
Balmazújvárosi KK - Mátészalka MTK
28-32 (15-14)
Hajdúböszörmény, 120 nézõ. Vezette: Gábor - Takács
BKK: Dobi - Kövér 2/1, Varga 10, Hûse G, Tréki T 3, Csapó 4, Szabó 5/1.
Csere: Szarvas (kapus), Feind, Tréki A, Balázs 2, Ocskó, Györfi 2, Hunyadi.
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása:10. perc: 6-6, 21. perc: 12-10, 25. perc:14-11, 35.
perc: 20-15, 45. perc: 23-21, 52. perc: 27-25
Hétméteresek:5/2, illetve 7/3. Kiállítások: 12, illetve 4 perc.
11. Forduló:
Hajdúszoboszló - Balmazújvárosi KK
30-27 (13-12)
Hajdúszoboszló 220 nézõ. Vezette: Nagy - Végert
BKK: Dobi -Ocskó, Kövér 5, Varga 5, Tréki T 1/1, Csapó 4/1, Szabó 4/2.
Csere: Fülöp L(kapus), Balázs 3, Feind 3, Hûse G, Tréki A, Györfi 2, Szeifert L.
Edzõ: Szilágyi Attila
Az eredmény alakulása: 3. perc: 4-7, 20. perc: 9-11, 40. Perc: 17-17, 50. perc:
26-21,
Hétméteresek: 3/2 illetve 7/4. Kiállítások:10 illetve 18 perc.
A helyzeteit jobban kihasználó csapat gyõzött.
10. Forduló:
Balmazújvárosi KK - Mátészalka MTK
34-26 (17-10)
Vezette: Lustig - Szántó
BKK: Bagi - Buglyó 3, Lajter 6, Jónász, Balogh B 8, Berecz 8, Zabos 1.
Csere: Zsupos (kapus), Fülöp R 2/2, Nádasdi 1, Hûse D 4, Szarvas P, Veres,
Balogh Cs 1. Edzõ: Jenei Tibor
11. Forduló:
Hajdúszoboszló - Balmazújvárosi KK
17-22 (9-15)
Vezette: Bene - Sándor
BKK:Fülöp L - Buglyó 3, Lajter 5, Eszenyi 1, Balogh B 3, Berec 10/1, Zabos.
Csere: Zsupos (kapus), Fülöp R, Hûse D, Szarvas P. Edzõ: Jenei Tibor
Forduló
Kövér Tamás
Varga Dániel
Balázs Gergõ
Tréki Tamás
Csapó Zsolt
Szabó László
Tréki András
Szeifert Imre
Hûse Gábor
Gyõrfi József
Szeifert László
Feind Zoltán
Hunyadi Attila
Ocskó Róbert
Balogh Balázs
Dobi János
Szarvas József
Fülöp László

1.
2
7
2
2
8
8
3
2
1
0
1
0
0
0
-

2.
6
1
2
4
8
4
2
0
2
0
0
0
-

3.
6
5
0
5
6
4
2
1
0
0
0
0
0
-

4. 5.
4 0
7 4
0 0
5 2
2 6
4 6
0 1
1 1
1 0
- - 0
- - - 0
- 0 0
- 0
- -

6.
3
6
7
2
6
4
1
0
-
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7.
8
11
1
4
9
6
0
1
1
0
0
0
0
-

8.
1
8
1
2
13
8
0
1
0
0
0
0
0
-

9.
0
11
1
3
3
7
0
2
0
0
0
0
0
-

10.
2
10
2
3
4
5
0
0
2
0
0
0
0
0
-

11.
5
5
3
1
4
4
0
0
2
0
3
0
0
0

Játszott
11
10
11
11
11
11
11
5
9
5
7
3
6
6
1
1
8
1

Dobott Gólátlag
37
3,36
74
7,4
8
1,6
31
2,8
65
5,9
64
5,8
11
1
7
1,4
5
5
1
3
3
1
1
0
0
1
0
0
0
Hegedûs Lajos

Balmazújváros, 2009. december 5.

1 kcs.: 800 m - 2003-ban és utána születettek
Fiúk: 1. Tomka Mózes (Püspökladány), 2. Tomka István (Püspökladány), 3. Békési Gergõ (Hajdúszoboszló)
Lányok:1. Chrobák Lili (Debrecen), 2. Szilágyi Vivien (Bodaszõlõ),3. Kocsis
Vivien (Bodaszõlõ)

2. kcs.: 800 m - 2002-ben és utána születettek
Fiúk: 1. Orbán Balázs (Tekergõk), 2. Zámbó Zsolt (Bodaszõlõ)
Lányok: 1. Szabó Kata (Tekergõk)
3. kcs.: 800 m 2001-ben és utána születettek
Fiúk: 1.Tomka Boáz (Püspökladány),2.Hunyadi Dominik (Bodaszõlõ),3. Kiss Zoltán (Bodaszõlõ)
Lányok: 1. Kovács Szandra (Tekergõk),2. Kapusi Edina (Bodaszõlõ), 3. Marusák Anna (Svetits Általános Iskola, Debrecen)
4. kcs.: 800 m - 2000-ban születettek
Fiúk: 1. Farkas Hunor (Tekergõk), 2. Tóth Roland (Bodaszõlõ), 3.
Erdei Zsolt (Bodaszõlõ)
Lányok:1. Szabó Judit (Tekergõk), 2. Fegyveres Vanda (Tekergõk), 3. Lakatos Valentina (Bodaszõlõ)
5. kcs.: 800 m - 1999-ben születettek
Fiúk:1. Tomka Joel (Püspökladány), 2. Borsi Gábor (Bodaszõlõ),
3. Kiss Márton (Püspökladány)
Lányok: 1. Molnár Sára (Tekergõk), 2. Orbán Zsófia (Tekergõk), 3.
Tácsik Lívia (DSC-SI)
6. kcs.: 800 m - 1997-98.
Fiúk: 1.Farkas Zsombor (Tekergõk),2.Tomka János (Püspökladány),3.Veress Bálint (Bodaszõlõ)
Lányok:1. Varga Krisztina (Tekergõk), 2. Kerékgyártó Emõke
(DSC-SI), 3. Szegedi Szilvia
Serdülõk :1600 m - 1994-95-96.
Fiúk: 1. Fülöp Attila (Dereve), 2. Gyõri Zoltán (Kazinczy F. Ált.
Isk., Debrecen), 3. Fegyveres Máté (Tekergõk)
Lányok:1. Kiss Bettina (Tekergõk), 2. Erdõs Annamária (Tekergõk), 3. Kovács Aliz (Tekergõk)
Ifik:1600 m - 1992-93
Fiúk: 1.Sõrés Dávid (Tekergõk), 2. Erdõs Péter (Tekergõk), 3. Pápai Zsolt (Dereve)
Junior:1600 m - 1990-91
Férfi:1. Pápai Attila (Dereve), 2.Gulyás János (Derve), 3. Vassziy
Dávid (Miskolc)
Nõk:1.Berki Csilla (Dereve), 2. Gál Henrietta (Miskolc)
Felnõttek nyílt verseny:1600 m
Férfiak: 1. Jung Ferenc (Dereve), 2. Mezei Gergõ (Tekergõk)
Nõk: 1. Tomka Erika (Püspökladány), 2. Marusákné Kovács Brigitta (DEAC), 3. Farkasné Zvelihár Bernadett (HBM ÖNK. Ált. Isk.
és Koll. Dr. Kettesy Aladár Ált. Isk.)

10. Kcs.: 1600 m - Masters I-II., 1960-69
Férfiak: 1. Varga Sándor (Eger), 2. Sulyok János (Devak), 3.
Vassziy János (Miskolc)
1600 m - Masters nõk összevont (1974 elõtt)
1. Tomka Erika (Püspökladány), 2. Marusákné Kovács Brigitta
(Deac)

1600 m - Masters III. Férfiak 1959-ben és elõtte születettek
Férfiak: 1. Drén Gábor (Tekergõk)
Pedagógusok - tanárok és edzõk (1600 m)
Férfiak:1. Huszti László (Dereve), 2. Molnár Róbert (Tekergõk),
3.Tomka János (Püspökladány)
Nõk: 1. Farkasné Zvelihár Bernadett (HBM Önk. Ált.Isk. és Koll.
Dr Kettesy Aladár Ált Isk.), 2. Molnár Tiborné (Tekergõk)
Kocsár László
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Férfiak
1. Lipták Tamás (DSC-DSI ) 46.52, edzõ: Papp Zsolt
2. Fecskovics Attila (DSC-DSI) 47.04
3. Kovács Zsolt (Dereve) 47.11
4. Szabó Attila (DSC- DSI) 47.53
5. Kéki Tamás (DSC-DSI) 50.48
6. Kapitány Zoltán (Karcag) 51.22
Nõk
1. Berke Zsuzsa (DSC-DSI) 58.48, edzõ: Papp Zsolt
2. Tóth Eszter (TFSE) 1:00.13
3. Benkõ Ildikó (DSC-DSI) 1:05.54
A legjobb eredményt elért balmazújvárosi versenyzõ
ezúttal Prém József lett, aki a 14,2 km-es versenyben, a
mester korcsoportban az elõkelõ 3. helyezést érte el. Teljesítményéhez ezúton gratulálunk! A 800 és az 1600 méteres távon „hazai” indulónak sajnos most nem sikerült
dobogós helyezést elérni.
A szervezõk köszönetüket fejezik ki a verseny valamennyi támogatójának, a házigazda Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõnek, valamint a rendõrségnek és a polgárõrségnek a verseny biztonságos lebonyolításában vállalt közremûködésért.
További információ a futóversenyrõl: www.finishline.hu
Kocsár László

2009. december 16-án Debrecenben a Városháza Árpádtermében adták át Hajdú-Bihar megye „Jó tanuló, jó
sportoló” és Hajdú-Bihar megye „Diákolimpiai bajnoka” kitüntetetõ címeket.
A „Jó tanuló, jó sportoló” címet az kaphatja meg, aki 4,8,
vagy afeletti tanulmányi átlagot ér el, illetve hazai és
nemzetközi versenyen kiemelkedõ teljesítményt nyújt.
A Tréki Tamás által felkészített III. korcsoportos fiú kézilabda csapat nagyszerû eredményeket ért el az idei évben
is. Legfontosabb eredmények: az Adidas utánpótlás bajnokságon a megyei, a régiós és az országos elõdöntõk
megvívása után kvalifikálta magát a csapat az országos
döntõbe. A döntõt Dunaújvárosban rendezték, ahonnan a
gyerekek a legfényesebb érmet hozták el, õk lettek korosztályuk legjobb kézisei! Majd a nemzetközi Cell-kupán mérettették meg magukat. Számos hazai és nemzetközi csapattal játszották a körmérkõzéseket, melynek
eredményeképpen ismét döntõt játszhattak. A kemény
felkészülésnek meglett az eredménye, Gödöllõ csapatát
magabiztosan verték, így a nemzetközi verseny gyõztesei lettek. Ezek az eredmények mindenképpen elismerésre méltóak! A díj feltételeinek a csapatból 6 gyerek felelt meg: Mihalkó Gyula, Bokor János, Posta Dániel, Kulcsár Levente, Szabó István és Téglási Roland. Gratulálunk a jó tanulmányi és sportmunkájukhoz!
A Hajdú-Bihar megye „Diákolimpiai bajnoka” cím feltétele a diákolimpia országos versenyének megnyerése a
versenyzõ saját sportágában. Iskolánk tanulója, Buglyó

A Bolyai Matematika Csapatversenyt elõször 2004 õszén rendezték meg Budapest
három kerületének felsõ tagozatos tanulói részvételével. A 2009/2010-es tanévben
a versenyt már országosan hirdették meg, kibõvítve azt a 3. és 4. évfolyammal. A
csapatok megyei írásbeli fordulóval kezdték a szellemi viadalt, majd a legjobbak
számára következhetett az országos írásbeli és szóbeli döntõ. Egy iskolából két megyei elsõ helyezett csapat? - kérdezték sokan a Kalmár Zoltán Tagintézmény diákjaitól és pedagógusaitól a verseny nemrégiben megrendezett budapesti döntõjén.
Igen, a verseny történetében ritkaság ugyan, de mégis így történt. A Bolyai Matematika Csapatverseny Hajdú-Bihar megyei fordulóján két évfolyamon értek el elsõ
helyezést iskolánk diákjai. A 6. osztályosok gyõztes csapatának tagjai: Borza Marcell, Jenei Tamás, Radócz Kristóf és Tóth Szabolcs volt. Felkészítõ tanáraik Berettyán Sándorné és Boda Katalin. A megyei gyõztes 8. osztályos csapat tagjai: Pap
Renáta, Hüse Tímea, Buglyó Attila és Varga László. Felkészítõ nevelõjük Boda Katalin tanárnõ volt. Különösen rangos az I. helyezés, hisz a hatodikosoknál 78, a
nyolcadikosoknál 42 induló közül vívták ki a tanulók ezt a rangos helyet. A gyerekek az országos versenyen is szép eredményt értek el: a hatodik, illetve a tizedik helyen végeztek. Mindannyiunk számára példaértékû lehet a csapatban végzett munka, amelyet a verseny jelmondata így fogalmaz meg: „Az összedolgozás képessége
az egyik legnagyobb érték az életben.” Iskolánkban 1998 óta folyik emelt szintû
matematika oktatás. Pedagógusaink és diákjaink régóta magukénak vallják Varga
Tamás, a híres tanár matematikáról vallott gondolatait: „próbálkozásokból, sejtésekbõl, ellenõrzésekbõl, elvetésükbõl vagy megerõsítésükbõl áll. Mégis, az emberi
szellem szabad alkotása. Tele van játékossággal, esztétikummal: a matematika nem
más, mint mûvészet.” Az elmúlt években elért kimagasló városi, megyei és országos versenyeredmények mellett méltán lehetünk büszkék a két „aranyos” helyre.
Gratulálunk az ifjú matematikusoknak és a felkészítõ pedagógusoknak!
Radóczné Bálint Ildikó igazgatóhelyettes

Magdolna Kyokushin karate sportágban alatt nyújtott kiemelkedõ szakmai
az országos döntõ megnyerésével érte el munkának. Legyenek ezek a gyerekek és
ezt a címet. Magdi hat éve karatézik, felnõttek példaképei valamennyiünktehetségének és kitartásának köszön- nek!
Földesiné Tóth Erika
hetõen immár
negyedik alkalommal lett
korosztálya
legjobbja. Számos nemzetközi és hazai
utánpótlás bajnokság gyõztese, többszörös magyar bajnok. Edzõje
Berecz Gábor,
a „Hajdú-Bihar
megye diáksportjában végzett kiemelkedõ munkájáért” elismerés- A díjazottak és felkészítõik
ben részesült. A Bokor János, Kulcsár Levente, Szabó István, Berecz Gábor edzõ,
díj elismerése Téglási Roland, Jenei Tamás (Kalmár), Posta Dániel, Borza
a hosszú évek Marcell (Kalmár), Buglyó Magdolna, Tréki Tamás edzõ,
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A „Veréce” Hagyományõrzõ Egyesület 7. alkalommal
hirdette meg „az év legjobb pálinkája” versenyt. A hagyományokhoz híven, az ünnepélyes díjkiosztás december elsõ szombatján volt megrendezve,Miklós nap
tájékán, hisz Szent Miklós a pálinkafõzõk védõszentje.
Az idén rekord mennyiségû pálinka érkezett minõsítésre, 59 üveggel.
A pálinkák 4 kategóriában versengtek a pontokért, vegyes, szilva körte és eper. Mint minden évben, most is
voltak más fajta pálinkák is ezeket azért nem lehetett
lezsûrizni, mert egy részüket nem az újvárosi pálinkafõzdébe fõzették, vagy nem volt 4 üveggel belõle.
Vegyes pálinkák közül:
I helyezett: Tóth Imre Sós I. u. 4.
II. helyezett: Blaskó Sándor Hunyadi u. 6.
III. helyezett: Nagy Lászlóné Iskola köz 29.
Szilva pálinkák közül:
I. helyezett Posta János Csokonai 4.:
II. hely: Kovács Sándor Nagyhegyes, Bethlen u. 13.
III. helyezett Schilling László Pacsirta u. 16.
Körte pálinkák közül:
I. Helyezett: Schilling László Pacsirta u. 16.
II. helyezett:: Bata István Széchenyi u. 16/a
III. helyezett: Béke Ferenc Bocskai 16.
Eper pálinkák közül:
I. helyezett: Schilling László Pacsirta u. 16.
II. helyezett : Csörgõ Gábor Bajcsy Zs. u. 69.
III. helyezett: Blága János Nap u. 7.

Új év kezdetén
Van egy szép indiai legenda:
- Egyszer Siva meg akart jutalmazni egy démont, mert szigorú önmegtartóztató
életet élt.
- Egy kívánságodat teljesítem, mi legyen az?
- Ha valakinek a fejére teszem a kezem, az illetõ azonnal égjen hamuvá.
- Jó, legyen kívánságod szerint. Akkor elõször a te fejedet érintem meg.- mondta a
démon, mert szeretném, ha enyém lenne a feleséged, a gyönyörû Párvati.
- Siva megrémült, menekülni kezdett, a démon utána.
- Visnu elhatározta, hogy megmenti Sivát, felvette Párvati alakját és így jelent meg a
démon elõtt.
- Ne kergesd! - mondta a démonnak - tied leszek Siva elpusztítása nélkül is.
- A démon máris szerelmesen közelített felé.
- Várj még! Siva szerelmeskedés elõtt mindig eltáncolja nekem csodálatos táncát.
Megtanítom neked, táncold el te is.
- A démon a közeli nász reményében egyre lelkesebben táncolt, elfeledve, hogy a tánc
végén meg kell érinteni a fejét… S Párvati elõtt csak egy marék hamu maradt.
- Visnu eredeti alakjába visszatérve szemrehányást tett Sivának.
- Hát szabad erõt adni a démonnak? Látod majdnem tragédia lett belõle.
Felebarátom ezt jól jegyezzük meg!
Gondoljunk vissza, hogy mennyi bajunk származott abból, hogy hatalmat adtunk
magunk felett rosszindulatú erõknek. Ez talán minden bajunk forrása. Nem az erõvel
van a baj. Az erõ etikailag semleges. A nagy kérdés, mire használjuk az erõt? (Pl. a testi
erõvel lehet házat építeni, de gyilkolni is.) Nézzünk vissza az elmúlt évre. Istentõl
kapott tálentumainkat erõnket, tehetségünket, tudásunkat, lehetõségeinket, stb. mire
használtuk? És tanuljunk belõle. Elõttünk a 2010-es esztendõ. Erõnk van, Istentõl kaptuk. Éljünk hát vele jól az új esztendõben.
Ehhez kívánom minden olvasónak Isten áldását.
Felhõsiné Kállai Ilona

Ezúton szeretném megköszönni a magam és az egyesület nevében a zsûri tagjainak lelkiismeretes munkáját,a támogatóinknak a segítséget, a pálinkatulajdonosoknak, hogy pálinkájukkal beneveztek a versenyre, hisz nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett
volna létre.
A zsûri tagjai voltak: Kati István, Majláth István,
Szegedi Lajos
Támogatóink: Dr. Tiba István polgármester úr, Postáné
Kecskés Ilona alpolgármester asszony, Koroknai Imre
alpolgármester úr, Mihalkó Gyula vállalkozó, Szegedi
Lajos és felesége vállalkozó, Kocsány Lajos vállalkozó, Radócz József vállalkozó, Béke Jánosné (Béke
Bt.), Kalmár Zoltán
Török Andrásné elnök

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. január 11-én, 13-án, 18-án
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Minden
tanuló gépkocsi

oktaméterrel
Sikerekben gazdag felszerelve!
Boldog Új Évet Kívánunk!

Vásárolja meg téli tüzelõjét!
Kaphatóak orosz és magyar diószenek,
valamint vágott akác tûzifa,
amelyek házhozszállítása díjtalan.
Tüzelõutalványát beváltjuk.

Továbbra is a legkedvezõbb áron kínálunk és szállítunk:
Falazó anyagokat, sódert, cementet,
homokot oltott meszet, zúzottkövet, stb.

Boldog Új Évet kíván a Balmaz Tüzép!
Ct.:Juhász Ernõ - Balmazújváros, Hímes utca
Tel.: 52/274-831 Mobil: 06-30/219-45-64

A BALMAZ-COOP Zrt.
minden kedves
vásárlójának
megköszönve
a 2009. évben
tanúsított bizalmat
boldog új évet
kíván!

A 2010. évben folyamatosan bõvülõ
árukészlettel, akciókkal,
nyereményjátékokkal
várjuk vásárlóinkat!
Ezekrõl pontos információ
üzleteinkben található.
BALMAZB a l m ZRT r o s
azújvá
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Minden Vasárnap 11.30 - 15.00-ig
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.
(4-5 fajta hidegelõétel, 2-3 fajta leves,
2-3 fajta meleg elõétel,
5-6 fajta fõfogás, sajtok, gyümölcsök, desszertek.)
Felnõtteknek: 2.490 Ft/fõ
Gyerekeknek: 0 - 6 éves korig ingyenes,
6 - 12 évig 50%-os kedvezmény
Az ár magában foglalja a korlátlan ételfogyasztást!
E mellé felnõtteknek 1pohár pezsgõt, vagy bort,
1 üveg vizet, gyerekeknek 1 pohár üdítõt adunk.

Asztalfoglalás szombaton este 10 óráig
az alábbi telefonszámokon:
52/580 - 200 vagy a 20/470 - 9004
A részletes büféasztal kínálata megtekinthetõ az alábbi honlapon:

COO

C

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN

www.hotelbalmaz.com, www. balmazujvaros.hu

!
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Mindenkit szeretettel vár
Sepsi Lajos szállodavezetõ és kollégái!

