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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

Január 22-én, a Magyar Kultúra napján
nagyszabású rendezvény részesei lehettünk, melyet a Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szervezett.
Ezt a szép programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.
Délután 17 órától került sor a kistérségünkben élõ és alkotó kézmûvesek munkáiból rendezett kiállítás megnyitására
„Hagyományaink” címmel.
Dr. Tiba István, városunk polgármestere
köszöntötte a kiállítótermet zsúfolásig
megtöltõ érdeklõdõket. A kiállítást Galánfi András fafaragó, a népmûvészet
mestere nyitotta meg. A mûvészet, a népmûvészet rendkívül fontos az emberiség
számára, hiszen történelmének hajnala
óta hû társunk. Minden földrajzi szélességen, a világ valamennyi népénél találunk mûvészeti alkotásokat, népmûvészeti hagyományokat. A mûvészet különleges terület, ahol a tudás szükséges és
nélkülözhetetlen, ám önmagában nem
elég. Egy-egy alkotásról sokszor megtudhatunk mindent; mikor, milyen korban keletkezett, ki az alkotója, milyen
anyagból, milyen technikával készült,
hogyan vélekednek róla ….stb. Mindez
igen szép, de vajmi kevés hasznunk van
belõle, ha hiányzik a személyes kapcsolat, más szóval: ha hiányzik a vonzódás, a
csodálat, ha nem válik élményünkké a
mûalkotás. Mert mi hasznunk is abból, ha
valaki szépségrõl beszél nekünk, de mi
semmit sem érzünk meg belõle? Mi hasznunk mások lelkesedésébõl, ha magunk
közömbösek maradunk? Szerintem a lényeg, hogy kapcsolat alakuljon ki közöttünk és a mûalkotás között, hogy megértsük és szeressük. Ezen a kiállításon
létrejött ez a kapcsolat. S ez, a kiállított
tárgyak egyszerû, letisztult szépsége
mellett Galánfi András Petõ Sándor: A
puszta télen címû versének értõ tolmácsolásának is köszönhetõ. Versmondásával megjelenítette elõttünk a hófödte
pusztát, a magányosan lovagló betyár
alakját, a távolban megbújó csárdát. Sokszor hallottam már ezt a verset, de ilyen
borzongató hatással még nem volt rám
soha. S ezzel nem voltam egyedül.
A kiállított tárgyak (szõttesek, fafaragások, csontból-és szaruból készült, szalmából és gyékénybõl font tárgyak) bizonyítják, térségünkben is élnek õseink hagyományai. Hiszen éppen a magyar pásztorok életmódjában, tudásában, mûvészetében éltek legtovább a honfoglalók
elõtti nomád hagyományok. A bõrbõl készült karikásostorok és bicskatartók, faés csonttárgyak, díszített terelõszerszászerszámok és hangszerek (tülkök,
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furulyák, dudák, citerák) készítése a pásztorok mûvészi
készségét is bizonyítják. Napjainkban inkább már lelkes
pedagógusok és népmûvelõk irányításával iskolai
szakörökben, alkotó mûhelyekben ismerkednek
gyermekeink e gazdag népmûvészet egy-egy ágával, s
válnak õk is alkotókká. Ma már a családok hagyományõrzõ- és átadó szerepe mellett mûvészeti iskolák,
mûvelõdési központok szakkörei hagyományozzák
tovább népmûvészetünk értékeit a mai ifjúságnak. A
megnyitót tovább színesítette a Kadarcs Népzenei
Együttes Kovácsné Kenyeres Márta vezetésével. A
citeraszó kíséretében felcsendülõ népdalok talán a
legõsibb költõi megnyilatkozások egyikeként bizonyították a tárgyak és érzelmek, ember és életérzések ki-

fejezõdését. A népdal szívhez szól, lélekbe markol. Hatása alól senki sem vonhatja ki magát. A dallam, a ritmus,
a harmóniák megindítanak, felkavarnak, tûzbe hoznak és
lelkesítenek bennünket. A népdalban ott van az élet játéka
és drámája, a szív és lélek, szín és illat egyvelege. Az
ember, aki él és élni akar, aki küszködik és ünnepel, aki
õsei hagyományait mindig újra teremtve viszi tovább a
múlt emlékeit. Nem véletlen tehát, hogy nincs térségünkben olyan település, ahol ne mûködne népdalkör.
Hiszem, hogy a megnyitó és a kiállítás minden jelenlévõnek élményt adott. Kiállítóknak, elõadóknak és a
közönségnek egyaránt.
A szép délután a színházteremben folytatódott „Táncra
termett a magyar” címmel, ahol néptánccsoportjaink
fergeteges mûsorának tapsolhatott a nagyszámú és lelkes
közönség. A szépen összeállított mûsor Kerekes-Polgár
Lilla fellépésével kezdõdött, aki a Boldogasszony anyánk címû dalt énekelte el mély átérzéssel. A táncokat a
Himes Néptáncegyüttes (mûvészeti vezetõjük Jeremiás
Lajos), a Kishimes (mûvészeti vezetõjük Tóth János) és a
Füzes Néptánccsoport (mûvészeti vezetõjük Hudák Vik-

tória) elõadásában láthatta a nagyérdemû. Az est folyamán kísért a Húzós Népzenei együttes, kiknek szakmai felkészültségérõl mindannyian meggyõzõdhettünk. Mindenki tudja, hogy a táncolás
nemcsak szórakozás, mint ahogyan a versek olvasása, a zene hallgatása sem csak
az, hanem mûvelõdés is. A szép, ízléses
tánc, a körjátékok a mozgásélményen túl
az összetartozás, az egymásrautaltság, a
közös tevékenység örömét is erõsítik. Az
elõadás során megfigyelhettük a legkisebbek közös játékán, táncán keresztül,
hogy milyen mûvészi feladatot jelent a
gyerekeknek a szép formák megtartása, a
kör „megrendezése”, egy-egy lépés bemutatása, az egyszerre való mozgás. (Rábaközi játékok, Délalföldi, Nádudvari
táncok) Tanúi lehettünk annak, hogyan
fejlõdik sok-sok próba, gyakorlás által a
tánc a legegyszerûbb mozgás szépségétõl
a színpadi mûalkotásig, megjelenítésig.
(Rábaközi, - Somogyi,- Galgamenti és
Kalotaszegi táncok) Az egyszerre való
mozgás élménye, a térben való rendezett
elhelyezkedés, a formák szépsége, a bonyolult lépéskombinációk könnyed végrehajtása: ez mind-mind élmény volt számunkra. A dinamikai különbségek érzékeltetése, a táncok érzelmi hátterének bemutatása egyre mélyebb és finomabb árnyalatokat tárt elénk. A néptánc a színpadon bemutatva, mint a mozgásmûvészet végtelen érzelmi és dinamikai skáláját vonultatta fel, s mindezt könnyedén,
mosolyogva tolmácsolták felénk. Látszott, hogy a gyerekeknek, a fellépõ csoportok valamennyi tagjának örömet okoz
a tánc, melyet a hálás közönség vastapssal jutalmazott. A táncokat a Rózsaliliom, a Füstifecskék és a Kadarcs
citeracsoportok mûsora színesítette. A
közönség nevében ezúton gratulálok
minden fellépõnek, s további sikereket
kívánok munkájukhoz.
A Magyar Kultúra Napján méltó mûsorral és programmal ünnepeltünk.
Kiállítók:
Egyek - Mucza Viktória, Prokisch Sándor,
Szabó Erika;
Hortobágy - Juhász Imre, Kovács Antal, K.
Nagy József, Molnár Erika, Stiegelmayer
Sándor, Szeifert Péter, Török Barnabásné, Virág Sándor
Tiszacsege - Bodogán István, Füredi
Zsuzsa, Kapus Istvánné, Márton Sándor
Balmazújváros - Bödõcs Ilona, Gyõri Tünde, Mihalkó Gyula, Petrovics Sándor, Petrovics Sándorné, Szeifert Istvánné, Tikosné Szilvási Ilona, valamint a Központi és
Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó szövõ
szakköre, Szászné Veres Julianna irányításával.
Szegezdy Róza
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- a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által kiírt “Téli-tavaszi” közmunkaprogramra
nyújtott be pályázatot a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, mely amennyiben
nyer, 120 fõ foglalkoztatására nyílik lehetõség. A benyújtott pályázat értelmében Balmazújváros 64 fõt tud majd foglalkoztatni.
- az Egyesített Óvoda és Bölcsõde Intézményben 2010. március 1-tõl egy fejlesztõpedagógus álláshelyet biztosít a város vezetése.
- Ferenczi Mária önkormányzati képviselõ
2009. január 1-tõl nem vesz részt a testületi
üléseken, ezzel nem tett eleget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
19.§ (2) bekezdés f.) pontjában rögzített kötelezettségének. A képviselõ testület tagjai
2010. január 28-tól egyöntetû szavazással
megszüntették képviselõi jogviszonyát.
- Iskolatej pályázat keretében több, mint
2.700 általános iskolai diák kap február 1 -tõl
június 15-ig hetente két tanítási napon 0,2 dl
tejterméket.
- a lakossági fogyasztás alapján megállapított
4,40Ft/m3+Áfa vízterhelési díjat a város
képviselõ testülete a 2010. évben is átvállalja
a lakosság helyett. Ez éves szinten több, mint
2 millió forint.

Balmazújváros

2010. február

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyû
egyesületeknek, alapítványoknak, sportszervezeteknek a város lakosságát érintõ programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása. Pályázhatnak:
balmazújvárosi székhellyel és mûködési területtel nyilvántartott szervezetek, akinek
nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat 2009. évi támogatásából eredõ elszámolási kötelezettségének eleget tett kulturális és
sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos
hatókörre) indokolt esetben az adott szervezet mûködését elõsegítõ beruházásokra,
eszközbeszerzésre, illetve a mûködésbõl
adódó egyéb költségekre is kérhetõ támogatás.
Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem
közmûvelõdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzõdése nincs.
A pályázati ûrlap kitöltésével, nyilvántartási
okirat hitelesített másolatával és a pályázati
díj befizetésével (2.500 Ft/ pályázat) együtt
érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2010. március 24. /szerda/ Elbírálás: 2010.
április 5. /hétfõ/
Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzõdés alapján kerül sor. Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2010.
december 31-ig kötelezõ, kivéve azon szervezeteket, akiknek a támogatása maximum
100.000Ft-ig terjed. Ezen szervezetek, a
programot követõ egy hónapon belül kell,
hogy elszámoljanak.
A pályázat beadásához szükséges ûrlap kérhetõ a polgármesteri hivatal portáján, illetve
letölthetõ a www.balmazujvaros.hu honlapról. A pályázati díjat a hivatal pénztárába
/Kossuth tér 4-5. sz. I. emelet/ kell befizetni
legkésõbb március 24-ig.
A pályázat tervezett keretösszege:
2.847.000Ft
3.)A képviselõ-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Oktatási és
Sportbizottságot hatalmazza fel a benyújtott
pályázatok értékelésével.
4.)Balmazújváros Város Önkormányzat képviselõ-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a támogatásban részesülõ szervezetekkel az
elbírálást követõen a szerzõdést kösse meg.
Összeállította: Takács Erika

Polgármesteri keretbõl támogatott programok a 2009. Évben
Támogatott neve

Támogatás célja

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola
rendezvénysorozat
Baki
Tehetségkutató fesztivál
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Segédeszközök beszerzése
Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete
Kirándulás szervezéséhez
Finish Line Sportiroda
XVII. Balmaz Nagydíj Kerékpár Verseny
Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége
Nyári Ifjúsági Fesztivál programjaihoz
Újvárosi Gyereksport Egyesület
U 11-es gyerek fiú kézilabda csapat Dunaújvárosban való szerepléséhez
Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Magyar Vöröskereszt által szervezett országos versenyen való részvételhez
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola
Városi és régiós szintû versenyek
Nõi Kézilabda Klub
Szekszárdi országos verseny
Római Katolikus Egyház
Templom körüli kerítés festése
Hajdú-Bihar Megyei Polgárõr Szövetség
Országos Polgárõr nap
Rákóczi Olvasó Népkör
Arató Verseny
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Helyismereti vetélkedõ
„SELLÕ” Horgászegyesület
IV. „SELLÕ” NAP
Egyesített Óvoda és Bölcsõde Intézmény
Lengyel-magyar testvéróvodai találkozó
Polgármesteri Hivatal
Magyar-nóta est
Finish Line Sportiroda
Amatõr kerékpáros idõfutam
Nyitnikék Óvoda
Kisebbségi Sportnap
Polgármesteri Hivatal
ANDROID koncert
Máltai Szeretetszolgálat
Fenntartási költségeihez
Magyar Vöröskereszt
Városi véradó ünnepség
Humán Szolgáltató Központ
Idõsek részére szervezett ünnepség
BAKCSO
Veres Péter Emlékpark kezelése
„Veréce” Hagyományõrzõ Egyesület
Dalos Találkozó
Kyokushin Karate Klub
Jubileumi rendezvény
„SELLÕ” Horgászegyesület
2009. évi mûködéséhez
FINISH LINE Sportiroda
Mikulásfutás
„Veréce” Hagyományõrzõ Egyesület
„Az év legjobb pálinkája”verseny
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
Október 23-i ünnepi mûsor
Összesen

Összege(Ft)
50.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft
60.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft
50.000 Ft
40.000 Ft
40.000 Ft
40.000 Ft
80.000 Ft
50.000 Ft
40.000 Ft
100.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft
40.000 Ft
1.370.000 Ft
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Kéretlen politikai játék velünk, szavazókkal! OLVASÓI LEVÉL

Mire az olvasó kezébe veszi ezt a lapszámot, már a többség átadta a kopogtató céduláját a számára szimpatikus pártnak-jelöltnek, vagy mondván, hogy kiábrándult a politikából, a politikusokból, s egyébként se nézegessék, hogy Õ kit tart méltónak, megtartja magának az ajánlószelvényét,
s a legjobb esetben majd szavazni megy el április 11 -én.
Nos, kedves olvasók, gyorsan repül az idõ, s újabb harctérré, küzdõ térré
válnak utcáink, településeink. A következõ néhány hétben közismert,
vagy sokak által ismert politikusok, közgazdászok, mûvészek és még ki
tudja, milyen szakmájú emberek látogatnak el városunkba is, hogy a pártok jelöltjeit ajánlják, hogy megnyerjék önöket, minket, a haza ügyéért, a
választókerület fejlõdéséért dolgozni kész "politikusok rátermettségérõl".
De mondjuk ki, nem is olyan könnyû nekünk, átlagos tudással, nem túl
nagy befolyással (1 szavazat) rendelkezõ szavazóknak a helyzete! Hisz mi
a legjobbat feltételezzük a jelöltekrõl, a pártlistán szereplõkrõl; sõt, a legjobb teljesítményt várjuk el tõlük! Hisszük, hogy "a politikust az különbözteti meg az államférfitól, hogy míg az elõbbi egy választási ciklusban
gondolkozik, az utóbbi legalább egy nemzedékben." (De Gaulle)
Szeretnénk végre, ha egy kicsit kiegyensúlyozottabban, boldogabban,
tisztességesebben élhetnénk ebben a kis országban. Kezdjük érteni, hogy
ez nem az a demokratikus rend, amirõl álmodtunk! Tudjuk, hogy elöregedõ a jelenlegi társadalmunk, hogy a harmincas éveikben járó fiataljaink
nem gondolkodnak még gyermekben, családban, hogy szinte lehetetlen
szülõi, vagy banki kölcsönök, vagy egyéb segítségnyújtás nélkül önálló
lakáshoz, otthonhoz jutni! Tudjuk és érezzük minden zsigerünkben, hogy
a nyugdíjakról és a nyugdíjasokról szóló “kampány -fogások” szükséges
rosszak a választási küzdelemben, de mi mégis elvárjuk, hogy felnõttként
kezeljenek bennünket! Bennünket, az országban még boldogulni akaró,
ma még nem nyugdíjból élõ közel 5 millió szavazót is!
Átérezzük, hogy fontos a nyugdíjak reálértékének a megõrzése, hisz a
legtöbbünknek vagy a szülei, vagy a nagyszülei élnek nyugdíjból; de mi
lesz, vagy kérdezhetem mi van azokkal a pályakezdõ fiatalokkal, vagy
gyermekeiket nevelõ középkorúakkal, akik csak reménykednek abban,
hogy mire 65 évesek lesznek, nekik is lesz úgynevezett “állami gondoskodást”, felelõsséget és szolidaritást vállaló kormányuk!
Kedves Olvasó! Bármilyen hosszú távú gondolkodást követel tõlünk a
nyugdíjkorhatár fokozatos kitolásának a kérdése, bármennyire emlegetik,
hogy csak így lehet megoldani, finanszírozni a nyugdíjak kérdését, értetlenül állunk, mi, az 1954-64-es születésûek az elõtt a tény elõtt, hogy nekünk már 62-65 éves korunkig kell dolgoznunk. Dolgozni, miközben ma
is az 55-59 éves korosztály foglalkoztatási rátája 46-48%-os! Dolgozni,
miközben a községekben, kisvárosokban 150-200 álláskeresõre egy
álláshely jut!
Nem szükséges jósnak lenni ahhoz, hogy a nyugdíjkorhatár növelésével
nagyobb részben az 55-60 év feletti munkanélküliek száma fog növekedni, miközben õk is, ugyanúgy, mint a mai nyugdíjasok, szeretnének biztonságos öregkort megélni. Vagy ha mégis sikerül megõrizni 62-65 éves
korunkig a munkahelyünket, akkor a pályakezdõ fiatalokat tesszük/teszik
állástalanná!
Igaz, hogy mi, szavazók, többségében nem vagyunk közgazdászok, nem
biztos, hogy tudjuk a "tutit"; de érezzük, hogy nagyon rossz irányba halad
az ország! Tudjuk a saját pénztárcánkról, hogy miközben a fizetések nem
emelkedtek, vagy csak nagyon kis százalékban, addig a gáz, villany, és
egyéb rezsiköltségek az égbe szöktek! A romló eltartott-keresõ arány
egyre jobban feszíti a társadalmat, fokozódik a bizonytalanság és a
kiszolgáltatottság érzése az emberekben. Az, hogy éppen választás lesz, a
józan gondolkodásúak többségében maximum reményeket kelt, vagy
kelthet, de a minden napok szorítására biztos, hogy nem ad végleges
gyógyírt!

Beszéljünk róla…
Nyugdíjas Fórum Balmazújvároson
2010.február 1-én került megrendezésre a Mûvelõdési Központ Pódiumtermében.
A FÓRUMRA minden érdeklõdõt szeretettel várt Tóth József országgyûlési képviselõ és vendége Korózs Lajos, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium államtitkára.
Elég nagy volt az érdeklõdés, más településekrõl is érkeztek,
fõleg nyugdíjasok.
Tóth úr köszöntötte a megjelenteket, aztán Korózs Úr közremûködésével “kitüntetéseket” adtak át néhány nyugdíjasnak, különbözõ érdemeik elismerése képen.
Országgyûlési képviselõnk kérésére az államtitkár úr megtartotta
tájékoztatóját. Közben valaki szeretett volna kérdezni, de Tóth úr
leintette, majd a Fórum végén lehet kérdezni mindkettõjüktõl.
Részletes tájékoztatást kaptunk a Nyugdíjtörvény változásairól, (korhatár emelés, 13. havi megszûnése, prémium évek) szóba
került egy másik párt nyugdíjasok ellen rég elkövetett bûne, s jövõbeni szándékainak leleplezése is. Kijelentette, a baloldali kormány mindig figyelembe vette a nyugdíjasok érdekeit, s nem vett
el semmit egyetlen nyugdíjas csoporttól sem.
Megjegyezném az alábbiakat mindenféle kommentár nélkül!
- Nyugdíj-alap! 2008. január 1-tõl nyugdíjba vonulók nyugdíjalapja a nettó munkabér. A 2008 elõtt nyugdíjazottak 100 ezer Ftos bruttó után 86ezer Ft nyugdíjat kaptak, 2008 után ugyanezért
67 ezer Ft került megállapításra. Megemelték ugyan fél százalékkal a 40 év felett munkában eltöltött évek után járó juttatást, de ez
nem pótolja a nyugdíjalap csökkentésébõl származó veszteséget.
Ebben a kérdésben érintett vagyok, tehát pontosan tudom.
- Nyugdíj-korrekció! Azoknak a nyugdíjasoknak jár, akiknek a
rendszerváltás idején és az azt követõ néhány évben méltánytalanul alacsony nyugdíj került megállapításra. 2007-ben megtörtént
a korrekció, de aki még mindig alacsony nyugdíjjal rendelkezik 3
évente újra próbálkozhat! Pl.: a Hajdú-Bihar Megyei nyugdíjasok
száma kb.: 156 ezer fõ, az átlag nyugdíjuk a 63-68.000Ft között
mozog. (a nem nyugdíjasok száma ezzel szemben 388ezer fõ!)
Akinek ennél alacsonyabb a nyugdíja az kérjen kiegészítést!
- 2009-ben elmaradt az inflációt követõ év végén járó emelés is!
- Nincs már 13. havi nyugdíj sem!
- Közgyógyellátás! Hány tízezer rászoruló nyugdíjastól vonták
meg?
- Gázár-támogatás! (Nem csak nyugdíjasokat érint!) Csökkentették, áprilistól megszüntetik, miközben az árak az egekben!
- Elmaradt a rokkantnyugdíjasoknak éves szinten beígért 60ezer
Ft-os emelés. Ma már nem is beszélnek róla.
- Szóba sem kerülnek a rendszeres szociális járadékban részesülõk, akiknél a járadék összege még az infláció mértékével sem növekszik.
A Fórumra többen konkrét kérdésekkel érkeztünk, s közben
megfogalmazódtak újabb kérdések is, amikre válaszokat vártunk.
De nem kaptunk, azokra nem maradt idõ. Tóth Józsefék még fényképészkedni szerettek volna a kitüntetett nyugdíjasokkal, megbeszélést kellett tartani a nyugdíjas vezetõknek is!
Ha valaki mégis kérdezni szeretne, várja meg az elõtérben míg
végeznek, ott felteheti kérdéseit. -mondták.
Nem vártam, mert megalázónak éreztem a helyzetet. Egyébként sem gondoltam már, hogy érdemi válaszokat kaphatok. Nem
tudtak idõt szakítani arra, hogy nyugodt, emberi körülmények
között kérdezzünk és válaszoljanak, az elõtérben kabátban ácsorogva-toporogva több idõ lett volna ránk?
Ha most sincs idõ párbeszédre, most a választások idején,
mikor lesz? Hogyan képviselheti érdekeinket Tóth József, ha
még itt sem képviselt bennünket, még néhány kérdés erejéig sem?
Mi elmentünk, meghallgattuk-, megtiszteltük Õket! Õk is megtisztelhettek volna bennünket, ha nem is érdeklõdéssel, legalább
annak illúziójával.

Takács Erika

Szilágyi János - nyugdíjas

"Amikor arról kérdeznek, mire van legnagyobb szüksége valakinek,
hogy politikussá váljon, azt felelem: Arra a képességre, hogy
megjósolja, mi fog történni másnap, a következõ hónapban, a
következõ évben; és utána képes legyen megmagyarázni, miért nem az
következett be."
(Winston Churchill)
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Iránytû a jogszabályok labirintusához
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Korunk gyorsan változik, sokszor túl gyorsan. Nem is tudunk mindig lépést tartani vele. Pedig muszáj,
hiszen rákényszerít bennünket az élet és a „jogalkotó”. Ha boldogulni szeretnénk olyan dolgokat is
meg kell tanulnunk, ami távol áll tõlünk és nem is minden esetben értjük, miért van rá szükség.
Elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu.
Egyre többször hallott kifejezések. Kétségtelen az elõremutató és pozitív oldaluk, hatásuk, viszont
félõ, hogy elvész valami, amin a fejlõdõ világnak sem szabadna túllépnie. A személyes kontaktusra
gondolok, mikor két ember, adott esetben az ügyfél és az ügyintézõ találkozik. Egyre többször erre
már jogilag nincsen szükség, sõt gyarapszik azon esetek száma, mikor ez nem is lehetséges. Bizonyos
ügytípusoknál már csak kizárólag elektronikusan az ügyfélkapun keresztül lehet az adott ügyeket
elintézni. Ez gyors és kényelmes, viszont kétségtelen, hogy az ügyintézés – elszemélytelenedik.
Amiket a technika vívmányai által nyerünk, azt azonnal érezzük, látjuk és belátjuk, hogy ez irányba megy a világ, de vajon mérlegelik,
mérlegeljük e azt, ami ez által elvész…..
Gyorsan változnak tehát a dolgok és a jogszabályok. Hatóságként is látjuk és belátjuk azt, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezésekre egyre nehezebb megfelelni. Ezért és a hivatal szolgáltatás jellegének erõsítése miatt is törekszünk a gyors és hatékony
ügyintézésre és igyekszünk minden formában tájékoztatást nyújtani a rendelkezésünkre álló információkról.
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS
ÜGYINTÉZÉS
2010. január 1-tõl az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
bejelentése elektronikus úton ügyfélkapun keresztül , vagy személyesen is kezdeményezhetõ. Ezen ügytípus az egyetlen amit személyesen
is lehet intézni az okmányirodában.
A személyes ügyintézéshez szükséges okmányok:
személyi igazolvány
lakcímkártya
adókártya
Az okmányiroda minden bejelentést személyesen kezdeményezõ
és ügyfélkapuval még nem rendelkezõ ügyfél számára ingyenes
ügyfélkaput hoz létre.
A bejelentõ az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme
helyett kézbesítési megbízottja elektronikus levélcímét is megadhatja.
2010. január 1-tõl pl: nem kell erkölcsi bizonyítványt, szakképesítést, hatósági engedélyeket csatolni a kérelmezõnek. A hatóságnak
nincs mérlegelési jogköre, utólag helyszíni ellenõrzés alkalmával
kerül ellenõrzésre a fenti feltétel.
Az egyéni vállalkozó adatváltozása (Pl.: tevékenységi kör, telephely,
személyi adatok változása) csak ügyfélkapun keresztül intézhetõ.
2010. január 1-tõl új ügytípus – fogalom - az egyéni vállalkozói
tevékenységnek a szüneteltetése.
A vállalkozói tevékenység szüneteltetése legkorábban a bejelentés
megtételét követõ naptól kezdeményezhetõ. Az idõtartama lehet
határozott és határozatlan, legalább 1 hónap és legfeljebb 5 év.
A szüneteltetés feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az
Okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.
2010. január 1-tõl a vállalkozói tevékenység megszüntetése is csak
ügyfélkapun keresztül intézhetõ ügytípus. Legkorábban a bejelentés
megtételét megelõzõ 16. naptól kezdeményezhetõ.
A fenti bejelentéseket az e célra rendszeresített elektronikus ûrlapon
kell megtenni. Amely letöltetõ a http://www.nyilvantarto.hu oldalon.
Az egyéni vállalkozók hatósági bizonyítvány igénylésére
vonatkozó új szabályai:
Abban az esetben, ha az adatszolgáltató (pl.: mûködõ vállalkozás esetében pályázat elbíráláshoz szükséges adatot kell igazolni) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, akkor a
hatósági bizonyítványt igénylõ adatlapot 2.000- Ft-os illetékbélyeggel
ellátva el kell juttatni az alábbi címre: 1450 Budapest PF: 81.
Ezen adatlapot az ügyfél is továbbíthatja a fenti címre, de ezt az
okmányiroda is elküldi az ügyfél kérésére. Ha egy beadványban több
hatósági bizonyítványt is kérnek, akkor minden további, az elsõ példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 forint illetéket kell fizetni.
ELJÁRÁSI ILLETÉK
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének
és megszûnésének bejelentése díj és illetékmentes. A vállalkozói

igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és
folytatásának nem feltétele, mivel az okmányiroda a bejelentésekrõl
minden esetben igazolást állít ki a bejelentõ részére.
Abban az esetben, ha a vállalkozó kér vállalkozói igazolványt (biankó
okmányt) az illetékek az alábbiak:
• Elsõ vállalkozói igazolvány: 10.000 Ft, amit csekken kell megfizetni
• Adatváltozás esetén: 3.000 Ft, amit csekken kell megfizetni
• Elvesztés, ellopás: 5.000 Ft, amit csekken kell megfizetni
• Csere: 5.000 Ft, amit csekken kell megfizetni
• Megrongálódás: 5.000 Ft, amit csekken kell megfizetni
• Szüneteltetés és megszûnés utáni kiváltás újbóli illetéke 10.000. Ft,
amit szintén csekken kell megfizetni
A Hatósági bizonyítvány: 2.000 Ft illetékbélyeg formájában és minden további, az elsõ példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány
után 600 forint illetéket kell fizetni.
A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI
IGAZOLVÁNYÁHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
• érvényes személyi igazolvány
• lakcímkártya, ha rendelkezik vele
• érvényes orvosi szakvélemény
• ha a kérelmezõ nem tud személyesen az okmányirodában
megjelenni, meghatalmazás szükséges, valamint 1 évnél nem régebbi
szabvány igazolvány kép ( célszerû ha a meghatalmazott felkeresi az
okmányirodát vagy felvilágosítást kér az 52/580-102/15 melléken
Csere érvényességi idõ lejárta miatt:
• lejárat elõtt 1 hónappal korábban kezdeményezhetõ
• érvényes személyi igazolvány
• lakcímkártya, ha rendelkezik vele
• korábban kiadott szakvélemény
• ha az állapot nem végleges új szakvélemény
• ha a kérelmezõ nem tud az okmányirodában személyesen
megjelenni meghatalmazás szükséges és 1 évnél nem régebbi szabvány igazolvány kép ( célszerû ha a meghatalmazott felkeresi az okmányirodát vagy felvilágosítást kér az 52/580-102/15 melléken
ELVESZTÉS, ELLOPÁS ESETÉN:
• érvényes személyi igazolvány
• lakcímkártya, ha rendelkezik vele
• érvényes orvosi szakvélemény
• rendõrségi jegyzõkönyv, ha rendelkezik vele
• a pótlás díja 3.100 Ft amit önkormányzati csekken kell megfizetni
• ha a kérelmezõ nem tud az okmányirodában személyesen
megjelenni meghatalmazás szükséges és 1 évnél nem régebbi szabvány igazolvány kép ( célszerû ha a meghatalmazott felkeresi az okmányirodát vagy felvilágosítást kér az 52/580-102/15 melléken
Fentieket kérem vegyék „iránytûnek”, mely a tájékozódásban segít és
amennyiben kérdésük van, úgy én és a kollégáim is készségesen állunk
rendelkezésükre, mind elektronikus formában, mind személyesen.
Csiha Gábor - osztályvezetõ
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Változott a Közúti Rendelkezések Egységes SZabályozása 2.
Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés
szabályairól (KRESZ) 2010. január 01-tõl közel 60 pontban módosult.
Kérjük, hogy a biztonságos közlekedés érdekében ismételjék át
korábban megszerzett közlekedési ismereteiket és tanulmányozzák a
jogszabály módosulása következtében megváltozott szabályokat.
A gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok változásai
amelyek a gyalogos-átkelõhelyek esetében érintik a jármûvezetõket is
a gyalogos-átkelõhelyek biztonságának javítását szolgálják, a
jármûvek megállási kötelezettségének megerõsítésével.
„(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak
elsõbbsége van, a jármû vezetõjének csak olyan sebességgel szabad
megközelítenie, hogy a jármû vezetõje az elsõbbségadási
kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármû vezetõjének a kijelölt
gyalogos-átkelõhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan
sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármûvel, amennyiben
szükséges, a gyalogos-átkelõhely elõtt meg is tudjon állni.”
A KRESZ módosításával kiegészült a közúti
jelzõtáblák köre. Az új közúti jelzõtáblák egyike a
„Közúti forgalom ellenõrzése”: a jármûvek
elhaladási sebességének ellenõrzésére szolgáló
sebességellenõrzõ berendezés fix telepítését a
berendezéstõl számított ésszerû távolságra e
táblával kell jelezni. Az átlagsebesség-ellenõrzõ
rendszerrel ellátott útszakasz kezdetét a „Közúti
forgalom ellenõrzése”, az ellenõrzött útszakasz
végét a „Közúti forgalom ellenõrzésének vége”
jelzõtábla jelzi.”

Az általános sebességhatárok a gépkocsik esetében 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegig egységessé váltak.
„(1) Az egyes jármûvekkel ha e rendelet másként nem rendelkezik
legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni:
a)
aa)
ab)
ac)
ad)

személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett
legnagyobb össz tömeget meg nem haladó gépkocsival
autópályán 130 km/óra,
autóúton 110 km/óra,
lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,
lakott területen 50 km/óra,”

„(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek a testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert
kialakításától függõen a jármûnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek
bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó
üléseihez a vezetõ ülését kivéve gyermekbiztonsági rendszer szerelhetõ be. Az elsõ üléshez a jármû szokásos haladási irányával ellentétes
irányban a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetõ be, ha
az üléshez légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák mûködésbe lépését elõzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak
gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a
gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is
rögzíteni kell.”
Közlekedésük során legyenek figyelemmel a megváltozott sebességhatárokra, a közlekedõk magasabb közlekedési sebességére!

Betörõk és biciklitolvajok
A Balmazújvárosi Rendõrkapitányság
nyomozói hét helyen tartottak házkutatást.
Összesen 20 kerékpárt foglaltak le, melyeket
az elmúlt hónapokban loptak el Balmazújváros területén. Az elmúlt év második felétõl
elkövetett lopások gyanúsítottjait kihallgatták, mindhárman beismerõ vallomást tettek.
A kerékpárok többségét boltok és szórakozóhelyek elõl vitték el, valamennyi esetben a lezáratlan kétkerekûeket választották.

átéri, és legyen mindig stabil tárgyhoz (pl. fa,
oszlop, kerítés) rögzítve!
- Jegyezze fel kerékpárja azonosításra
alkalmas jellemzõit, ismertetõ jegyeit (típus,
vázszám, szín, felszerelések, sérülések, stb.)!
- Értékesebb kerékpárnál szánjon a drágább,
de kiváló minõségû, speciális zár beszerzésére, vagy szereljen fel kétkerekûjére speciális bicikli riasztót!
A kerékpárok eltulajdonításának megelõzése
érdekében az alábbi riasztót ajánljuk!

Jellemzõi:
• „Nagyon jó eszköz a motorod/biciklid
védelmére.
• Nagyon hangos (110dB) elijeszti a kellemetlen érdeklõdõket.
• Lerakod a bringád, megnyomod a „B” gombot 2 másodpercig hogy bekapcsold és annak
tudatában mehetsz a dolgodra, hogy biztonságban van. Ha megmozdítják a bringát 15
másodpercig riaszt, ezalatt vagy otthagyják,
vagy követni tudod a hang után. Ha letelt a 15
Továbbá egy háromfõs társaságot sikerült másodperc, és a következõ 5mp-ben még
elfogni, akik szintén kerékpárokat loptak. A mindig mozog, újra elkezd riasztani, összesen
megtartott házkutatás során tõlük összesen 5 5-ször ismétli meg.
kerékpárt foglaltak le.
• Hogy deaktiváld,
Ne adjon esélyt a tolvajoknak!
be kell ütnöd a 4 je- Kerékpárját, még az udvaron se hagyja,
gyû kódod (pl.
látható helyen lezáratlan állapotban, az
ABCA)
mindig elzárva tartsa!
• 3 érzékenységi
- Amennyiben kerékpárját õrizetlenül hagyja,
szintet lehet beállíminden esetben zárja le, a lakat (zár) lehetõleg
tani, hogy ne indulolyan legyen, amely a vázat és a kerekeket is
jon be pl. akkor ha

nekitámasztanak egy másikat.”
• Vízálló, nem gond ha esõben rajta marad a
bringán
A riasztóval kapcsolatban bõvebb információt
a www.vatera.hu weboldalon olvashatnak!
A Keleti Fõcsatorna partján lévõ hétvégi házak sem maradtak sértetlenül, mert eddig ismeretlen elkövetõk 8 hétvégi házat törtek fel.
Az akkor még ismeretlen tettesek késõ este 21-22 óra - között törtek be a hétvégi házakba,
ahonnan értékes horgász felszereléseket,
mûszaki cikkeket tulajdonítottak el. Az adatgyûjtés során a nyomozók beazonosították azt
a 4 fõs társaságot, akik megalapozottan gyanúsíthatóak a bûncselekmények elkövetésével. A házkutatás során, egy melléképületben a nyomozók megtalálták és lefoglalták az
eltulajdonított dolgokat. Az eljárás ellenük
tovább folytatódik.
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Tájékoztatás a Balmazújvárosi Kistérségben mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérõl
Mint azt a Balmazújváros Újság korábbi számában említettük, az elkövetkezendõkben bemutatjuk a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ ellátási területén (Balmazújváros, Hortobágy, Egyek, Tiszacsege)
mûködõ különbözõ ellátási formákat, melyek
közül most két alapszolgáltatást, a családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatások tevékenységét mutatjuk be.
A Családsegítõ Szolgálat alapvetõ feladatkörébe tartozik a lakosság szociális és mentálhigiénés problémáinak megelõzése, életvezetési képességének megõrzése, krízishelyzetek
megelõzése, és a már kialakult krízishelyzetek megszüntetése.
A segítségre szorulók gyakran keresnek meg
bennünket személyesen a problémáikkal, de a
jól mûködõ jelzõrendszer (háziorvos, polgármesteri hivatal stb.) tagjai is élnek a jelzés lehetõségével.
Elõfordul, hogy lakossági bejelentésre jut tudomásunkra krízishelyzetbe került családok,
egyedülálló idõsek problémája, elhagyatottsága és elhanyagoltsága. Ilyenkor családgondozóink személyesen, otthonukban keresik
fel a klienseket, és a legjobb szakmai felkészültségük alapján nyújtanak segítséget.
Leggyakrabban anyagi, életviteli, munkanélküliséggel, egészségkárosodással kapcsolatban, családi-kapcsolati problémák, valamint
idõs családtagok elhanyagolása, intézményi
elhelyezése miatt keresnek ügyfeleink.
A családgondozás folyamán szociális, mentálhigiénés, életvezetési tanácsokkal látjuk el
a rászoruló családokat, egyéneket. A segítõ
munka folyamán megkeressük a problémamegoldás adekvát lehetõségeit, elõsegítjük a
kialakult mûködési zavarok, deviáns viselkedési formák, konfliktusok megoldását.
Információs szolgáltatásunk során megfelelõ
tájékoztatást nyújtunk a lakosságnak a különbözõ ellátások /TB, nyugdíj-, és családtámogatási ügyek/ hozzáférhetõségérõl és az
igénybevételükre vonatkozó szabályokról.
Segítséget nyújtunk nyomtatványok kitöltésében, valamint információt adunk a kistérségben, és az azon kívül elérhetõ ellátások,
szolgáltatások igénybevételének módjáról,
feltételeirõl.
Az ellátásokhoz szükséges nyomtatványok
beszerzésérõl, frissítésérõl folyamatosan gondoskodunk, így nem kell egy-egy ügyintézéshez Debrecenbe utazni az ügyfeleknek.
Az Önkormányzatok képviselõtestületeinek
rendeletei alapján a kistérség valamennyi településén a Családsegítõ Szolgálat lett az aktív
korú ellátottak részére az együttmûködésre kijelölt intézmény.
Az együttmûködés célja a munkaerõpiacra
való visszatérés elõsegítése, a megváltozott
élethelyzethez való alkalmazkodásban segítségnyújtás, a tartós munkanélküliség okozta
pszichés traumák, illetve a hátrányos helyzetbõl adódó nehézségek kezelése.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermekek testi,lelki egészségének, családban törté-

nõ nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése, illetve a
már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
Családgondozóink munkájuk során a családokat életviteli, gyermeknevelési tanácsokkal
látják el, és szükség esetén továbbirányítják
õket a megfelelõ szakemberek felé.
A gyermekjóléti szolgálat prevenciós feladatot is ellát. Észlelõ-jelzõrendszert mûködtet,
és állandó kapcsolatban áll az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelõseivel, a
védõnõi hálózat tagjaival, a gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, gyámügyi és szociális
irodával, valamint a rendõrséggel.
A családgondozók nagy hangsúlyt fektetnek a
személyes beszélgetésekre mind a szülõkkel,
mind a gyermekekkel. A családias, meghitt
légkör kialakítása nagyon fontos a megfelelõ
bizalmi kapcsolat kialakítására.
A településen zajló kulturális, szabadidõs,
bûnmegelõzési programokat számon tartjuk,
és közvetítjük a lakosság felé, és a gyermekek,
családok számára szabadidõs programokat
szervezünk.
Már évek óta hagyomány a gyermekjóléti
szolgálat által gondozott gyermekekkel
tavaszváró, anyák napi, karácsonyi ajándékok, meglepetések készítése,valamint minden
évben nagy jelentõséget kap a Nemzetközi
Családi Nap alkalmából szervezett programok szervezése.
Az ingyenes nyári gyermekétkezés lebonyolítása is a Gyermekjóléti Szolgálat feladata,melyet elsõsorban a gondozásban lévõ, és
ha lehetõség van rá, akkor az arra rászoruló
gyerekek vehetnek igénybe.
Mind a gyermekjóléti, és mind a családsegítõ
szolgálatoknál idõpont egyeztetés után ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás vehetõ
igénybe.
Folyamatosan gyûjtünk adományokat (ruhanemû, megunt játékok, bútorok, használati
tárgyak…stb.), és azokat továbbítjuk az arra
rászorulók felé.
A családi konfliktusok kezelésének egyik
módszere a mediáció, amelyet képzett szakemberek irányítanak a konfliktushelyzet megoldására.
Kapcsolatügyeletünkön játékokkal felszerelt,
családbarát környezetben találkozhatnak a
különélõ szülõk a gyermekeikkel - akár saját
kérésre is,- mediáció során létrejött megállapodással.
Ezúton is kérjük a lakosság segítségét abban,
hogyha környezetükben olyan szociálisan rászoruló betegrõl, vagy idõs személyrõl, veszélyeztetett gyermekrõl, nehéz helyzetben élõ
családról van információjuk, aki segítségre
szorul, mindenképpen jelezzék intézményünknek az alábbi elérhetõségeken:
Balmazújvároson személyesen a Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám alatt (bejárat a régi orvosi
rendelõ felõl), vagy az 52/580-598 (Családsegítõ
Szolgálat), és az 52/580-599 (Gyermekjóléti
Szolgálat) telefonszámokon lehet.

Ügyfélfogadás: H:
K:
Sz:
Cs:
P:

8.00-12.00
8.00-18.00
8.00-16.00
nincs ügyfélfogadás
8.00- 12.00

Intézményünkben a kistérség további településein mûködõ elérhetõségekrõl is adunk információt.
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ

Ismét báloztak a SELLÕK
Ahogy közeledik a tavasz - bár ennek még
nem sok jele látható - úgy sûrûsödnek a programok a 48-as Olvasó Népkör életében.
A kör adott otthont a Sellõ horgászegyesület
ötödik horgászbáljának. Ezeknek a báloknak
csak és kizárólag az önfeledt mulatság és a vidámság a lényege, s persze ebben az esetben
az, hogy ki - mekkora halat szokott fogni. A
hétvégi bálra több mint 160 fõ tette tiszteletét:
tagok és családtagok, barátok együtt ünnepeltek. A népkör falainak igen csak keményen
kellett állniuk a sarat, hisz ennyi “pecás” egy
csárdában ritkán gyûlik össze.
Három birka, hetven tyúk és 80 darab pontynak kellet ahhoz elhalálozni, hogy minden
vendég bõven tudjon kedvezni az ételhez kötõdõ érzékszerveinek. Igazi lakoma fogadott
mindenkit. Fogyott is rendesen az étel, ami elsõsorban a két szakács - Székely Zoltán és
Imre - érdeme. Az állakon lecsöpögõ szaft és a
hatalmas sóhajok mind-mind azt mutatták,
hogy remek munkát végzett a két konyhamester.
Székely Mihály az egyesület elnöke és egyben a két szakácsa bátyja, elégedetten nyugtázta, hogy ismét egy kellemes horgászbál
résztvevõi lehettek azok, akik eljöttek erre az
estére. Bár köszöntõjében azt is elmondta,
hogy az õ életükben is jelentkezett a gazdasági
válság hatása, de ezen az estén kerülik a gondokat és inkább a jókedv az, aminek dominálni kell.
Tombolahúzás is volt, aminek keretében többek közt biotermékeket, marhahúst,
rackabirkát
sorsoltak ki.
A több mint
húsz éve
aktív Moni
Band által
szolgáltatott
zene
hajnalig
tartotta a
horgászbálo
n azokat,
aki ezen az
estén
szórakozni
akartak.

Csige Sándor
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Az elmúlt évben a balmazújvárosi Dózsa óvoda dolgozóinak régi
álma vált valóra, amikor lehetõségünk nyílt az Óvodások
kistérségi vers és mesemondó versenyének megrendezésére.
Hagyományteremtõ szándék vezérelt bennünket, hiszen
városunkban a rajz és sportversenyek mellett nem volt olyan
kulturális találkozó, melyen óvodások is részt vehettek volna.
Ebben az évben január 21-én rendeztük meg a versenyt, a
Mûvelõdési Központ pódiumtermében.
A mesék és versek óvodai életünk mindennapos, természetes
velejárói, általuk válik kerekké a gyerekek világa. Minden idõben
az emberrõl, az ember lehetõségeirõl, választásairól, tévedéseirõl
mondtak el valami fontosat hallgatójuk számára.
Nevelési programunk fontos eleme az életre való felkészítés, a
bátor kiállásra nevelés, a gyerekek önbizalmának fejlesztése és a
reális önértékelés kialakítása. Mindezeken túl nagyon fontosnak
tartjuk azt, hogy a tehetséges gyerekek lehetõséget kapjanak
tehetségük kibontakoztatására.
A versenyen nyolc óvodából 24 gyerek vett részt. Tízen mesét,
tizennégyen pedig verset mondtak. Bátor kiállásuk, szép vers és
mesemondásuk nemcsak az értük izguló szülõket, óvónõket,
hanem a zsûrit is meglepte.
A verseny helyezettei:
Mese kategóriában:
1. Helyezett: Faludy Luca
-Napsugár óvoda
2. Helyezett: Posta Mariann -Nyitnikék óvoda
3. Helyezett: Bálint Nóra
-Napsugár óvoda
Különdíjban részesült: Bugjó Ádám - Szigetkerti óvoda
Vers kategóriában:
1. Helyezett: Kerekes Viktória
2. Helyezett: Schilling Péter
3. Helyezett: Bulátkó Vivien Jázmin
Különdíjban részesült: Kovács Lola

-Szigetkert óvoda
-Szigetkert óvoda
-Hortobágy óvoda
-Bimbó óvoda

A helyezetteknek és a felkészítõ óvónõknek szívbõl gratulálunk.
Ugyanakkor elismerésünket fejezzük ki minden óvodásnak, aki
részt vett ezen a versenyen és elõadásával színesítette, gazdagabbá
tette mindannyiunk számára ezt a délelõttöt. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani a zsûri tagjainak, a gyerekeket felkészítõ
pedagógusoknak és a verseny színhelyét biztosító Mûvelõdési
Központnak.
Jövõre újra szeretnénk megrendezni a versenyt. Várjuk a
gyerekeket, akiket újra és újra elvarázsolnak a csengõ-bongó
rímek és a mesék varázslatos világa.
A vers és mese a valóság és a vágyak közötti szivárványhíd s ezen
a hídon nem jár senki nagyobb biztonsággal, mint gyermekeink.
Fésûsné Kovács Lilla tagóvoda-vezetõ

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon
4060. Balmazújváros, Nagyhát tanya 28 Pf: 1052/580-696, Fax:52/580-697
E-mail: rehabintnagyhat@t-online.hu, hahuszo.balmazujvaros@gmail.com
Tisztelt Balmazújvárosiak!
Szigetkert óvoda
A Balmazújvárosi Szigetkert Óvodáért Alapítvány
18996483-1-09
Ságvári óvoda
Jövõnkért – A Bánlaki Óvodáért Alapítvány
18997240-1-09
Dózsa óvoda
A Balmazújvárosi Dózsa Óvodáért Alapítvány
18553912-1-09
Bimbó óvoda
A Balmazújvárosi Bimbó közi Óvodáért Alapítvány
18556018-1-09
Mesevár óvoda:
Esélyegyenlõség a gyermeknek a gyermekért
18540288-1-09
Napsugár óvoda:
Németfalusi Óvodáért Alapítvány
19125259-1-09
Bölcsõde:
Balmazújvárosi Bölcsõdés Gyermekekért
Alapítvány

A Hajdúsági Szociális Nonprofit KFT Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon, a
nagyháti Túzok Sport Egyesület vezetõsége és az ellátottak nevében, ezúton
szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik támogatásaikkal, személyes
jelenlétükkel hozzájárultak a 2010. február 13.-án megrendezett Jótékonysági Bál
sikeréhez!
Tisztelettel a rendezõk nevében:

Barnáné Péntek Ilona -Intézményvezetõ
Kerekes Erzsébet - egyesületi elnök

Ajándék az újvárosi tûzoltóknak
Gyászhír
Beruházások a megyében
Elkezdõdött a helyreállítás
Egy darabka Hollywood Balmazújvároson

Napló, január 05., 11. oldal
Napló, január 06.,13. oldal
Napló, január 07., 7. oldal
Napló, január 09., 3. oldal

Napló, január 11., 7. oldal
Melós hallgass, válság van!
Napló, január 12., 7. oldal
Újvároson nemcsak szeretik, díjazzák is a sportot
Napló, január 12., 10. oldal
A szocialista képviselõjelölt-jelöltek
Napló, január 16., 4. oldal
Példát adott munkásságával
Napló, január 18., 4. oldal
Elfogy az aszfalt
Napló, január 18., 8. oldal
Három bûnbandát kaptak el
Napló, január 20., 1. és 11. oldal
Színes mûsorral a nagy napon
Napló, január 25., 4. oldal
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Hajdú-Biharban a Megye Napját november
20-án tartják, az utóbbi idõben minden alkalommal más-más településen. 2009-ben Balmazújváros adott otthont e jeles eseménynek, helyszíne a Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ felújított színházterme volt.
Zsúfolásig megtelt a terem. Szép hagyomány, hogy e napon kerül sor azon személyek kitüntetésére, díjazására, akik sokat
tettek a megye hírnevének öregbítéséért,
kultúrájának megismertetéséért, a megye
fejlõdésének segítéséért. Ebben az évben két
balmazújvárosi található a díjazottak között.
Lukács István vállalkozó és Mihalkó Gyula
népi iparmûvész, a Népmûvészet Mestere. Õt
kerestem fel, hogy az újságolvasók is
megismerhessék tevékenységét.
Úgy gondolom, hogy a Mihalkó családot
szinte mindenki ismeri Újvároson, nevük
összeforrott a kalapos mesterséggel.
Elõször arról kérdezném Önt, „hanyadikként” viszi tovább ezt a mesterséget?
- Ha jól számolom, én már negyedik vagyok a
sorban, tehát mondhatjuk, hogy ez már nemzedékrõl nemzedékre hagyományozódik,
öröklõdik.
Mikortól datálható az elsõ ún. „Mihalkókalap”? Hogyan indult?
Úgy tudom, hogy az 1820-as évekre tehetõ a
források szerint. Nagyapám a céhes világban
Debrecenben remekelt. Hogy hogyan indult,
gondolom egyre nagyobb szükség volt a
szabadban dolgozók részére (pásztorok, gulyások stb.) egy olyan fejfedõre, amely valamelyest megvédte õket az idõjárás viszontagságaitól. A Hortobágyon élõ pásztorok
kalapviselete nagyon különbözik a többi
pásztorokétól, már messzirõl megismerték a
juhász, a kondás, a csikós vagy a gulyás
jellegzetes viseletét.
Kik használták elõször ezt a fajta kalapot,
bõvült-e azok köre, akik ma szintén ezeket
használják?
Mint említettem, elõször is és most is elsõsorban a pásztoremberek használták, de
ma már viselõkalapként is veszik; valamint
néptáncosok fellépéseiken, akár szabadtéren,
akár színházi körülmények között a táncok
jellegének megfelelõen "öltik" magukra.
Többféle kalapot készítek, pl.
hortobágyi juhászkalapot, újvárosi
parasztkalapot, suvenir mini kalapot, hortobágyi csikóskalapot,
Gábor kalapot, iparos kalapot, nyírségi kalapot, debreceni keménykalapot, matyó kalapot, kun süveget
stb. Ebbõl dódóan ma már nem csak
a pásztoremberek viselete az
általam elõállított kalap.
Ismertetné az olvasókkal a kalapkészítés egyes fázisait röviden?
A kalapkészítéshez általában
gyapjút használnak, pl. tehénbõrt,
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nyúlszõrt, de az igazi, valódi pásztorkalap
csak tiszta gyapjúból készül, így én is kizárólag a báránygyapjút használom. Nagyon
nehéz röviden felsorolni a különbözõ
munkafolyamatokat, de azért megpróbálom.
Elõször is kezdõdik a válogatással, majd
következik a mosás, szárítás, gyapjúkártolás,
kimérés, fakolás, lajterozás, fakba eresztés,
összeállítás, gõzölés, gyúrás, pácolás,
raibolás, elõformázás, festés, újból szárítás,
keményítés, formázás fejméretre, újbóli gõzölés, ismét szárítás, körbevasalás (szélét),
szárítás és körülvágás azért, hogy egyforma
legyen a karimaszélesség. Stafírozás (díszítés), szalag, izzasztó, áladzó és végül a
bélés bevarrása. Bizsonírozás, átgõzölés,
vasalás, visolás és számozás fejkörméret szerint. Néhány évvel ezelõtt megépült itt a
Nádudvari utcán egy népmûvészeti alkotóház (mûhely) EU-s pályázatból (SAPARD),
saját erõbõl pedig kialakítottak a mûhely
emeletén néhány szálláshelyet.
Ha ideérkezik egy érdeklõdõ vendég vagy
csoport, mit láthat itt, bekapcsolódhat-e a
kalapkészítés folyamatába?
Található itt kiállító terem, ahol vagy húszféle kalaptípus kerül bemutatásra, de itt
tekinthetõk meg a munkásságomat elismerõ
oklevelek, díjak, kitüntetések is pl. Kézmûves Remekei elismerés 1999, 2006 az IPOSZ
adományozta, vagy Hagyományõrzõ díj
2002-bõl. A Népmûvészet Mestere díj 2003,
Király Zsiga díj (õ nagyon híres etnográfus
volt) 2004, de itt látható az a Kölcsey-díj is,
amit épp az elmúlt évben kaptam a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Közgyûlésétõl. Balmazújváros képviselõ-testületének és
vezetésének javaslatára a Megyei Önkormányzat ítélt meg nekem az évtizedeken
keresztül végzett kiemelkedõ színvonalú alkotótevékenységem elismeréseként. De
természetesen magát a kalapkészítés menetét
is megtekinthetik és ki is próbálhatják a hoz-
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zánk érkezõk. Elsõsorban a helyi iskolákból
látogatnak ide, újabban már más városokból
is jönnek, de egyéni látogatók is gyakran
érkeznek.
Van-e lehetõsége a mesterség népszerûsítésére, milyen rendezvényeken van jelen termékeivel?
1994-tõl végzem fõfoglalkozásként ezt a
mesterséget, így részt vehetek néhány olyan
rendezvényen, ahol népszerûsíteni, kiállítani, bemutatni vagy éppen eladni lehet termékeimet. Tagja vagyok a Hajdú-Bihar Megyei Népmûvészeti Egyesületnek, így kollégákkal együtt lehetõség van a sok helyen való
megjelenésre; Hortobágyi Látogató Központ; Debreceni Tímárház, valamint különbözõ népmûvészeti vásárokon is. (Mesterségek ünnepe Budapesten a Várban, Hídi
vásár, Táncház-találkozók, Lovas-napok,
Kastélykerti esték, vókonyai Bio - fõzõverseny stb.) Ma már csak népmûvészeti
vásárokra fogadok el meghívást.
Úgy tudom, hogy az ön „mesterségét” nemcsak országhatárokon belül ismerik, felsorolná azokat az országokat, ahol már volt
lehetõsége bemutatkozni, kiállítani?
Németország, Olaszország, Lengyelország,
Szicília, Hollandia, Belgium.
Van-e utód, aki tovább viszi a nevet és a
mesterséget?
Igen, örömömre van a családban, aki továbbvigye a nevet is és a mesterséget is.
Fiam, ifj. Mihalkó Gyula, aki már a Népmûvészet Ifjú Mestere címet is elnyerte, de
Emese lányom is besegít, már õ is elsajátította a kalapkészítés néhány munkafázisát,
pl. a varrást, stafírozást.
Befejezésként kérem, ismertessen meg
bennünket jövõbeli terveivel.
Szeretném még a kis unokámat is
megtanítani a kalapkészítés
mesterfogásaira, rejtelmeire is,
ezzel erre az évszázadra is biztosítva lesz a Mihalkó-kalap.
Ezen kívül egy szép kiadványon
dolgozok segítõimmel, melyrõl
most még nem szeretnék bõvebben mesélni, de remélem ebben az évben olvashatnak még
errõl az újság olvasói.
Ehhez kívánok Önnek jó egészséget és munkájában további sikereket. Gratulálok az újabb elismeréshez.
Köszönöm a beszélgetést.
Fótos Imréné
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A megnyitó egy pillanata

kapcsán...

VÉRADÁS Március 26-án (Péntek), 10-17.30-ig
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
véradónapot szervez Balmazújvároson az Orvosi
Rendelõ 2. emeletén.

NAGY
Rédainé Bordás Ibolya

ÜVEG-CENTRUM

- SÍK, KATEDRÁL, HŐSZIGETELT ÜVEGEK
- TÜKRÖK
KÉPKE
RETE Z
- ÜVEGEK FÚRÁSA, CSISZOLÁSA
ÉS
- KÉPKERETEZÉS
Egyedi és gyári képkeretek nagy választékban.
- ÜVEGEZÉSI KELLÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK KERESKEDELME
Rendelésfelvétel: Balmazújváros, Kadarcs u. 65/a.
Telefon: 06-30/580-7555
e-mail: kadarcsuveg@freemail.hu

Itt az idõ! Változtassunk!
Ha kérdése vagy véleménye van, ossza meg velem!
Kötetlen beszélgetésre várom Önöket március és április hónap
Péntek estéin 17-19 óra között a Papucsos presszóban.
Dolgozzunk együtt nemzetünkért!

HORVÁTHNÉ
DOBI KRISZTINA

FODRÁSZAT

SZALON
Szolgáltatásaink

HAJHOSSZABBÍTÁS
HAJDÚSÍTÁS
FEJBÕR ÉS HAJÁPOLÁS
(Sebora, korpás fejbõr, hajhullás elleni
kezelés és száraz igénybevett haj kezelése)

Tisztelettel: Dr. Tiba István országgyûlési képviselõjelölt

06-30/589-6152

SZARVASNÉ
HOLB ANDREA

PEDIKÜR
MANIKÜR
MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
(zselével, porcelánnal)

SMINKELÉS
06-70/394-8288, 06-30/470-4624

Idõsek
szemben
Várjuk szeretettel
régi Otthonával
és új vendégeinket!
(Balmazújváros, Szoboszlói u. Idõsek Otthonával szemben)
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Lisa Nagydolgozata
a könyvtárban
„ Mikor hallgatsz; - tudd, hogy miért,
Mikor szólsz; - tudd, hogy kiért!”
Ennek a mottónak a jegyében állt ki a nyilvánosság elé a
Nagydolgozat c. könyv írója Pataki Ferencné Ilonka,
2010. február 18-án a Lengyel Menyhért Városi
Könyvtárban.
Nem volt könnyû számára ez az elhatározás, mert nem író
akart Õ lenni. Õ csak egy egyszerû asszony, aki gyermeke
születése után két nappal szembesült a ténnyel, hogy
beteg gyermeknek adott életet. Ez egész életét
meghatározta.
Sérült (Down-kóros) lánya ápolása mellett az évek során lelki terhein könnyítve - élete eseményeit papírra vetette,
megpróbáltatásait, apró örömeit versekbe foglalta.
„Lehoztam a padlásról az összes önbizalmamat, melyet
oly régen gyûjtögetek” - írja a szerzõ- és ezt a fiók mélyén
összegyûlt anyagot öntötte formába és jelentette meg egy
kötetben.
Szólni akart. Valakiért, valakikért. Szólni a hasonló
sorsúakért a hasonló sorsúakhoz. Felhívni a figyelmet a
problémákra. Segítõ szándék vezérelte, amikor
elhatározta, hogy a könyvébõl befolyt pénzt és minden e
célra szánt támogatást egy alapítvány létrehozására
fordítja.
A könyv megjelent, de megismeréséhez nyilvánosságra
van szükség, amihez a lehetõséget most könyvtárunk
biztosította.
A bemutató során a szerzõ részleteket olvasott fel a
mûbõl, mely megrendítõ jelentés egy nehéz életútról,
amiben mégis megcsillan az elbeszélõ vidám, huncut,
természetes elevenségére utaló személyisége. A
közönség együtt érzõ figyelemmel hallgatta a felolvasást,
melyet beszélgetés követett. A sok megpróbáltatás
ellenére Ilonka optimista, pozitív életszemléletét tükrözi
a következõ néhány sor, melyben nemcsak magát,
mindenkit kitartásra ösztönöz.
„Célod ne téveszd szem elõl
Akkor sem, ha dupla kanyarok
Viszik utadat erre-arra!
A végét ezért nem láthatod,
De egyszer biztosan odaérsz!
Csak menj!”
Pataki Ferencné : Témazáró
Mondd, te átélted szavaim igazát?
Ha igen, mondj róla kritikát, Vagy csak egyszerûen törj
felette pálcát!
Ám az vessen követ hozzám,
Kinek az értelme helyemben másképpen lát!
És ha nem értenéd szívem jóságát
Nézd vissza! Hányszor kérdeztem már:
Most mit tegyek, és hogyan tovább?
Miért van a sok kérdés írásom számtalan oldalán?
Büntetés vagy átok szállt vissza reám?
Te mit gondolsz? Lesz, aki mellém áll?
A szavaim hozzátok jó útra talál?
Még ezen kérdést intézem most hozzád.
Te mit tennél, ha sorsod épp fonákán Fordulna, mint
ahogy most vagyon talán?

A 19. század végén és a 20. század elején alakultak Balmazújvároson az
olvasókör, melyek a csendes politizálás helyei voltak, mindemellett jelentõs
kultúra közvetítõ szerepük is volt. Ezt a szerepet az olvasókör jelentése is
bizonyítja. A Magyar értelmezõ kéziszótár a fogalmat így definiálja: tagjait
olvasnivalóval ellátó közmûvelõdési egyesület.
Ugyancsak az értelmezõ szótárban olvasható a népkör meghatározása: a
századfordulón paraszti és kispolgári egyesület. E két fogalom összefonódásából született az olvasónépkör, mely azt látszik igazolni, hogy a
balmazújvárosi körök mindenkor a parasztság mûvelõdést szolgáló egyletek
voltak.
A 48-as Olvasókör 1895. szeptember 9-én alakult, az akkori neve: Balmazújvárosi alsó utczai Függetlenségi és 48-as Olvasó Egylet. A Rákóczi Népkört 1905-ben alapították. Önálló épülete nem volt. A Bercsényi utca és a
Jókai utca sarkán levõ Vilmos kocsmában béreltek egy helyiséget az alapítók.
Ez a bérlemény szolgált otthonul 1924-ig. A Kossuth Olvasókör is 1905-ben
alakult a Németfaluban.
A három olvasókör elõtt jóval korábban, 1861-ben alakult közsé-günkben a
Balmazújvárosi Polgári Casinó Egylet. Székházuk a Csegei utca, a mai Veres
Péter utca 11. szám alatti épület volt. Az 1861-ben magyar és német nyelven
írt alapszabálya eredetiben megmaradt. Egy év múlva hagyta jóvá a Magyar
Királyi Helytartótanács Elnöksége. A Casinó-egylet célját az 1.§-a tartalmazza: „A polgári casinó egylet eszméje, egyedül azon szív emelõ 's buzgó
óhajtás szüleménye lévén, hogy népes községünk lakossai mûveltebb társas
körökben a ' hasznos olvasás által az általános ipar mûvészetek ' s tudományok
gyorsabb haladása ügyében nagyobb ingert nyerjenek; örömmel nyitotta meg
az illy nemes czélra alakult egylet termeit polgári állásuk külömbségeire nem
tekintve minden jó érzésû és jeles erkölcsû férfiak számára.”
Ezt az alapszabályt az 1898. november 13-án tartott közgyûlés módosította.
Ebben a Casinó már Polgári Olvasókör néven szerepelt. A Semsey Andor
Múzeum õrzi az 1899-bõl és 1900-ból származó két levelet, melyet Harangi
János, az olvasókör elnöke és Kalmár József tanító, az olvasókör jegyzõje
terjesztett a „nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Úrhoz.”.
Ma már megmosolyogni való ahogyan bõ egy évszázaddal ezelõtt
fogalmaztak egy hivatalos levelet. Az utóbbi levél befejezõ sorait idézem:
„Amidõn a balmazújvárosi Polgári Olvasókörnek 1900, évi Január 7-én
tartott közgyûlésén nyert megbízásomból kifolyó fennti legalázatosabb
kérésemet megújítom, maradok Balmazújvároson 1900. november 25-én
Nagyméltóságodnak alázatos szolgája Harangi János P.O.K. Elnök.”
1910-bõl származik egy bútor és egyéb ingóságok névjegyzéke. A leltárban
szereplõ kuglibábu és kugligolyó arra enged következtetni, hogy a körnek
tekepályája volt. Bankettek tartásához szükséges asztalok, lócák, vasfazék a
lábbal, borospoharak, borosüvegek, tálak, tányérok, evõeszközök, sõt a leltár
szerint színpadhoz szükséges fenyõdeszkák is voltak a kör tulajdonában.
1996-ban került a Semsey Andor Múzeumba az 1932. január 16-án a
fõszolgabíró által hitelesített pénztári napló. Ebbõl megállapítható, hogy
abban az évben a Polgári Olvasókörnek 203 tagja volt. A tagok két pengõ
tagsági díjat fizettek.
1945 után a Polgári Olvasókörrõl azt terjesztették, hogy az urak és a gazdag
parasztok köre volt. Valóban voltak módosabb gazdák, fõleg a felsõvégen
lakó Kishorton gazdálkodó parasztok a körtagok között. A kör tagja volt
Jakucs Sándor lelkipásztor, dr. Forrai Péter orvos, Ambrus Ferenc és Ferenczy
Kálmán jegyzõk. A zsidó hitközséghez tartozók közül többen is körtagok
voltak. A Polgári Olvasókör nem volt a gazdagok köre, hiszen tagjainak
többsége kis- és középbirtokos paraszt volt, sõt a község szegények által
lakott két településrészébõl is sokan jártak az olvasókörbe. A nyilvántartásból kiderül, hogy a Daruból 24-en, a Bánlakról 13-an körtagok, és
rendszeresen fizetették a tagsági díjat. Az olvasókör tagjai ragaszkodtak az
1861-ben készült alapszabály 24 §-ához, miszerint a kaszinó minden tagja
jogviszonyuk és kötele-zettségük szempontjából a kaszinó irányában
egyenlõk lévén, ennél fogva senki a mási felett elsõbbséget nem gyakorolhat.
1944-ben a háborús front közeledtével az olvasókörben folyó társas élet
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megszünt. Egy évi szünet után csak 1946-ban kezdték meg a tagok a
kör látogatását. Az év elején tartott közgyûlésen megválasztották az
új vezetõséget, megállapították a tagsági díjat, ami 10 kg búza volt. A
legfontosabb teendõnek a háborús események következtében megrongálódott épület rendbehozását tartották. A kör újra éledt, s a régi,
háború elõtti hangulat megmaradt.
1948-ban a Polgári Olvasókör egyik társalgóját és a nagytermét
lefoglalta az EPOSZ /Egyesült Parasztifjúság Országos Szövetsége/
helyi szervezete. Az udvarra nyíló kisterembe csak néhány idõs
ember sétált el esténként. A fordulat éve után megpecsételõdött a kör
sorsa. A Rákosi Mátyás vezette Magyar Dolgozók Pártja elsõ intézkedései között volt a nemes hagyományokkal rendelkezõ olvasókörök felszámolása. A Belügyminisztérium rendeletére a községi
elöljáróság beszüntette a kör mûködését. Balmazújvárosban mind a
négy olvasó népkör kárhozatra ítélt lett.

körbe a belsõ átalakítások után a szakmunkásképzõ iskola költözött.
Az épület életveszélyessé vált. Lebontották és helyére egy többszintes lakóházat építettek.
Ma már két patinás olvasókör mûködik városunkban. A rendszerváltás után a Rákóczi Népkör is a 48-as Olvasó Népkör is egy
szinte megkövült állapotot igyekezett sikerrel feloldani, az élet jó
ízeitõl átitatott jókedvet, sokszínûséget a falak közé varázsolni.
Olyat, mint valamikor nagyon régen a Polgári Casinó Egyletben is
volt.
Király István

1954-ben a politikai életben az „enyhülésnek” köszönhetõ, hogy az
olvasókörök újra mûködhettek. A Polgári Olvasókör homlokzatára
Petõfi Népkör feliratú címtábla került. A kör mûködési szabályzatát a
Hazafias Népfront a Hajdú-Bihar megyei Bizottsága adta ki.
A forradalom után az olvasókörökben a tagok száma megfogyatkozott. A Petõfi Népkör lumpenelemek kártyabarlangjává vált. Errõl
a népfont községi elnöksége tájékoztatta a népfront megyei bizottságát, és javasolta a kör mûködési engedélyének visszavonását.
Ugyanakkor javasolta, hogy a kör épületét adják át a községi tanácsnak oktatási intézmény céljára. Ez megtörtént. A Petõfi Nép-

Böjt ?
A húsvét ünnepét megelõzõ hat hetet az
egyházi hagyomány nagyböjt idejeként tartja
számon. A hamvazószerdával kezdõdõ, és a
húsvét vasárnapot megelõzõ nagyszombattal
befejezõdõ idõszak, az ünnepre való elõkészülés ideje. (Ez az idén február 17-tõl április
3-ig tart.) A böjti idõszak dátuma a hold állásának megfelelõen évrõl évre változik, a hozzá kapcsolódó húsvét ugyanis mozgó ünnep:
idõpontját a Kr.u. IV. században a tavaszi
napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni
elsõ vasárnapban határozták meg. A negyven
napos böjt csak a VII. században vált igazán
elterjedtté. S hogy miért éppen negyven napig tart? A Szentírásban számos esemény
kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus
Krisztus nyilvános mûködésének megkezdése elõtt negyven napot töltött a pusztában.
Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes
negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és
Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett
Ninivében. Ha valaki a számítógép Google
keresõprogramjába beírja a böjt szót, akkor a
következõ linkeket, hivatkozásokat találja:
„Böjt, mint egészséges táplálkozás”, „Böjt,
ami megfiatalít” (diéták, fogyókúrák), „Böjt
a leghatékonyabb méregtelenítési, salaktalanítási módszer”, „Böjti étrend - tavaszi méregtelenítés”…stb. A böjt szó hallatán ma
már legtöbben éhezésre, koplalásra, vagy különbözõ reformtáplálkozási módszerekre

asszociálnak. Ez is csak azt a tényt igazolja,
hogy mennyire egyoldalúan szemléli és próbálja meghatározni magát a ma embere: a teste felõl. Testi erõnlét, testi egészség, testi méregtelenítés, fiatalodás…és eszünkbe jut
számtalan ezekhez kapcsolódó szlogen is, amelyekkel naponta még inkább azt igyekeznek az emberbe sulykolni, hogy ha a teste
rendben van, akkor minden rendben van.
Csak hogy ez nem így van! Félreértés ne essék! Senki nem vonhatja kétségbe, hogy fontos odafigyelnünk a testünkre, szervezetünkre, fontos azt karban tartani, és hogy nagyon
is elõnyös dolog, ha igényesek vagyunk önmagunkra, a külsõnkre, de csupán ezek által
még nem fogjuk jól érezni magunkat a bõrünkben. Mert, ahogy a testünk megkívánja
az odafigyelést, a napi törõdést, úgy a lelkünk
is. S ott kezdõdik sok embernél a bajok gyökere, hogy ez utóbbiról –nem csupán megfeledkezik, hanem- egész egyszerûen nem vesz
tudomást. Bizony, a lelket is szükséges gondozni, oda kell rá figyelni. A léleknek is szüksége van az egészséges „táplálékra”, a léleknek is meg kell adni az esélyt a „méregtelenítésre”. Nos, a keresztyén ember életében a
böjti idõ különösképpen is jó alkalmat nyújt a
koncentráltabb lelki „nagytakarításra”, -ez
persze kiegészülhet az étkezésben alkalmazott böjttel is- és nem csupán a húsvétot megelõzõ idõszakban, hanem egyéni szükség
szerint.
Mire is gondolhatunk, amikor lelki „nagytakarításról”, és „méregtelenítésrõl” beszélünk? A keresztyén ember böjtölése idején
Istennel igyekszik rendezni, „rendbe hozni” a
dolgait. Ez egyrészt a bûnbánatban mutatkozik meg. Az Istenfélõ ember szükségesnek
érzi az idõrõl idõre való önvizsgálatot: bû-

neit, elkövetett hibáit számba venni és azokat
rendezni egyrészt embertársaival szemben,
akiknek tartozik ezzel, másrészt Istennel
szemben, aki felé ugyanúgy tartozik, de
akitõl teljes bocsánatot, és feloldozást kaphat.
Vagyis, ilyenkor az ember megszabadul a
feleslegesen, nyomasztó terhektõl, „méreganyagoktól” és ez által mintegy megtisztul,
megkönnyebbül a lelke. A böjt másik fõ ismérve pedig az Istennek való odaszánás,
önátadás. Hogy Istenre és az Õ dolgaira több
idõt és energiát tudjon fordítani, odaszánni az
ember, ahhoz szükséges valamilyen szinten
az önmagáról való lemondani tudás képessége. A böjtölés tehát az, hogy valamilyen
tevékenységébõl, megszokásából, amelyek
kitöltik a mindennapjait, az ember képes elhagyni valamit, hogy helyette teret, lehetõséget adjon Isten szeretetének, áldásának beköltözni az életébe, mert ez fogja megújítani a
gondolatait, szavait, cselekedeteit, egyszóval
az életét. Ezért imádkozik, ezért olvas Bibliát, ezért jár templomba az Istent félõ ember.
Böjtölése idején pedig még inkább odafigyel
minderre. S amennyivel kevesebb lesz a böjt
által élete anyagi, társadalmi, élvezeti szempontból, annyival bõvül, gazdagodik, tisztul
az élete testileg-lelkileg. Mert ami idõt, energiát Istenre fordít, Isten azt többszörösen fizeti vissza áldásaival. Csak észre kell venni!
Kedves Olvasó! Döntse el, szükségét érzi-e
egy belsõ, lelki nagytakarításnak, méregtelenítésnek, megújulásnak! A lehetõség még
adott: „…még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson… boldogok mindazok, akik benne
reménykednek.” (Ézsaiás könyve 30,18)
Baloghné Hajdú Krisztina
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December elején ismét elérkezett az idõ arra, hogy emelt szintû angol
nyelvoktatásban részt vevõ nyolcadikos tanulóink számot adjanak tudásukról. 6
tanulónk tett sikeres „City and Guilds” alapfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát.
A szóbelin a diákoknak kötetlen beszélgetést kellett folytatniuk a vizsgáztatóval,
szituációkat eljátszaniuk, és egy általuk választott kedvenc tárgyat bemutatni
részletesen.
Az írásbeli vizsga öt részbõl állt: hallás utáni megértés, olvasott szöveg megértése
feladatokon keresztül, szöveg-kiegészítés, levélírás és egy 150-200 szavas fogalmazás írása.
A vizsgák kiválóan sikerültek: a szóbeli vizsga mind a 6 tanulónak first class pass,
azaz kiváló. Az írásbeli eredménye 5 diáknak first class pass, azaz kiváló, illetve
egynek pass, azaz jó.
Akikre büszkék vagyunk: Bácsi Márton 8.c, Kati Judit 8.c, Posta Brigitta 8. c, Szabó Petra 8.c, Tar Réka 8.b, Tóth Szabolcs 8.c osztályosok. A tanulók felkészítõ nevelõje a néhány éves munka folyamán Postáné Szabó Katalin.
További munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!
Bonczásné Egri Gabriella

2010. február 10-én rangos esemény színhelye volt a Kalmár Zoltán Tagintézmény.
Itt zajlott le a Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulója. Radóczné Bálint
Ildikó igazgató helyettes asszony köszöntõ szavai után Kovács Kíra szép
népdalaiban és a 7.b osztályos tanulók mûsoraiban gyönyörködhettünk. Az
idézetek, versrészletek az anyanyelv fontosságát, a hozzá való örök hûséget
közvetítették. Mihalik Istvánné a következõ Reményik Sándor idézettel kezdte meg
a gyermekek mûsorát.
„Egy lángot adok, ápold, add tovább!
Csillagfénnyel álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És öröktûzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább
és gondozd híven.”
Postáné Kecskés Ilona alpolgármester asszony
figyelemreméltó szavakkal nyitotta meg a
versenyt. Felelevenítette Kazinczy irodalmi
munkásságát és méltatta az anyanyelv kiemelkedõ jelentõségét. Beszédének részletei
megszívlelendõ gondolatok mind a felnövekvõ nemzedéknek, mind a haza polgárainak.
„A nyelv olyan, mint az ég, a maga egymásba
futó színeinek gyönyörû játékával.” – mondta
Kazinczy Ferenc. Kazinczyt az irodalomtörténet a hazai nyelvújítás vezéralakjaként,
korának nagy irodalomszervezõjeként tartja nyilván. Vallotta, hogy az írónak szabadságában áll új szavak alkotása, hogy a nyelvet szebbé, kifejezõbbé tegye, alkalmassá
az új ismeretek befogadására. Egyes túlzó, egyoldalú nézetei miatt több írótársával
szembekerült, még Kölcsey is elfordult tõle. Beszédébõl idézek néhány mondatot:„Szókat kell csinálnunk. Újságok által ugyan igen megbántják a fület, de a fül
hozzászokik az új szókhoz, s nyertünk
általa.”-írta Kazinczy.
Kedves Vendégeink! Hiszem, hogy
személyes és nemzeti értékünk abban rejlik, amiben mások vagyunk.
Saját nyelvünkön, saját zenénkkel,
saját hagyományainkkal kell megmutatni másságunkat a nagyvilágban. Az oktatási intézményeink,
felkészült pedagógusaink tudom,
hogy ennek szellemében nevelik
gyermekeinket, ennek szellemében
õrzik és viszik tovább – jelen esetben
irodalmunk – egyik meghatározó
alakjának munkásságát. ..... "
Rendhagyó módon egy szép Wass
Albert idézettel kívánt minden résztvevõnek értékes perceket, a zsûrinek nehéz
döntést. „Az emberek játszanak a szavakkal. Úgy éppen, mint a gyermekek a

játékkockákkal. Csakhogy a szavak veszedelmesebbek, mint a játékkockák. Nem lehet összeszedni
õket, és elrakni a ládába, ha rosszul sikerült a játék. A
szavak örökre ott maradnak, ahová az elsõ pillanatok
hangulatában helyeztük õket. Láthatatlanok és megfoghatatlanok, és ezért nem lehet kijavítani a hibát,
amit elkövettünk velük.”
Ezek után a zsûri elnöke felnyitotta a lepecsételt
borítékban lévõ kötelezõ szöveget, és kezdõdhetett
a nemes versengés. Itt szeretnénk köszönetünket
kifejezni a zsûriben helyet foglaló Végh Istvánné
nyugdíjas tanárnõnek, Harangi Nóra Kazinczyjelvényes volt tanulónknak, Hûséné Berzéki
Zsuzsanna könyvtárosnak, Haász-Brandt Lászlóné
tanárnõnek a közremûködésért. És akiknek különösen hálatelt szívvel mondunk köszönetet: a középiskola két tanárának, hogy nehéz körülményeik ellenére elvállalták az elnökséget: Tóthné Babos Katalin és Nagyné Posta Márta tanárnõknek. A verseny
zárásaként szóbeli értékelés után õk adták át a
gyõzteseknek járó díjat.
A városi Kazinczy szépkiejtési verseny
eredményei:
5-6. osztály: I. helyezett: Tóth Borbála (Központi
Ált. Isk.) felkészítõ tanára: Bonczásné Egri
Gabriella
II. helyezett: Süveges Roberta (Központi Ált.Isk.)
felkészítõ tanára: Hõdörné Leiter Margit
III. helyezett: Berecz Nóra (Bocskai Tagintézmény) felkészítõ tanára: Kovácsné Nagy Róza
7-8. osztály:
I. helyezett: Berecz Gábor (Bocskai Tagintézmény) felkészítõ tanára: Kunkli Ferencné
II. helyezett: Erdei Evelin (Központi Ált. Isk.)
felkészítõ tanára: Hõdörné Leiter Margit
III. helyezett: Szabó Dóra (Kalmár Tagintézmény) felkészítõ tanára: Mihalik Istvánné
Az elsõ helyezett Berecz Gábornak és felkészítõ
tanárának tiszta szívbõl gratulálunk és kívánjuk,
hogy az áprilisban megrendezendõ regionális versenyen Kisújszálláson arany Kazinczy-jelvénnyel
zárjon! De a legfontosabb, hogy õrizze meg, ápolja és
adja tovább õ is azt a „lángot”, amit az anyanyelv
szeretete gyújthat a szívekben!
Mihalik Istvánné - Magyartanár
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A távol kelet, pontosabban Japán, mindig is nagyhatalomnak
tûnt az európai ember számára. Misztikum és titokzatosság
lengte körül a szigetországot. Szamurájok borotvaéles kardokkal, puszta kézzel harcoló, különös képességgel bíró emberek
bontakoznak ki lelki szemeink elõtt.
1984-ben egy új, eddig ismeretlen "sport" érkezett meg településünkre, amit mûvelõi harcmûvészetnek hívtak. Ez a KYOKUSHINKAI, a legkeményebb karate a földkerekségen. Testet és lelket egyaránt igénybevevõ, egészen más mozgáskultúrát igényel, mint az eddig általunk ismert küzdõsportok. A
karatéban elmélyülõ számára nem csak fizikális és izomzati
gyarapodást eredményez, hanem lelkileg is erõsít, önfegyelemre, tiszteletre, becsületre nevel. Az eltelt 25 év alatt több
százan belekezdtek az edzésekbe, de természetes, hogy volt van, akit a tréningek nehézsége, idõhiány, vagy tanulmányai
más városokban távozásra késztetett. A kitartóbbak közül néhányan mára már mester szintet értek el, azaz fekete övesek lettek.
Tudásukat, tapasztalataikat õk adják tovább a karatézni vágyóknak. Az idõ közben ketté vált klub egyik része a Gimnáziumban, most a volt Kossuth iskolában edz, a másik csapat a
Bocskai iskola tornatermében tarja edzéseit. Õk a Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub balmazújvárosi csoportja néven versenyeznek és mûködnek. Mindketten igazán kiemelkedõ eredményeket mondhatnak magukénak: országos és nemzetközi versenygyõztesek, területi, válogatott versenyek.
Többször városunkban edzõtáborozott meghívásunkra a magyar küzdõ és formagyakorlat válogatott. Ezen kívül nem elhanyagolható az évente kétszer megrendezésre kerülõ övvizsga,
ahol minden vizsgázó egyéni tudásáról és felkészültségérõl ad
számot. Nemzetközi, válogatott és egyéb más edzõtáborokban
vesznek részt a csoportok tagjai. Az ország, és a határainkon is
átnyúló versenyeken is megmérettetjük versenyzõinket, kiknek
kiemelkedõ eredményeik révén az éremtáblázat elsõ harmadában (2009-ben 11.-ik hely) foglalunk helyet. Néhányan jelen
vagyunk a kezdetek óta, mások késõbb csatlakoztak, de így
kerek a világ, s így van folytatása városunkban a karate életnek.
1984 és 2009 között eltelt az a 25 év, amire büszkék lehetünk.
Jubilált a karate Balmazújvároson, melyet méltóan ünnepeltünk meg decemberben a '48-as Olvasó Népkörben. A Hsz-i
Kyokushin Karate Klub balmazújvárosi csoportja egy disznótorral egybekötött mulatságon (kb 120 fõ jelenlétében) az
összetartozás, a sport és igaz emberi kapcsolatokat ünnepelte.
Vendégünk volt Shihan Bencze Antal 5.danos mester, háromszoros Európa bajnok, volt szövetségi kapitány is. Sajnos shihan Furkó Kálmán 7.danos mester, -aki megalapítója a magyarországi karaténak - nem tudott eleget tenni meghívásunknak
Japán útja miatt. Vendégeink voltak még a szoboszlói, derecskei és berettyóújfalusi karatés barátaink, saját tanítványaink,
szüleik, támogatóink is. Remélem, hogy csak a sertések bánták
meg ezt az igen jó hangulatban eltöltött napot.
Valaki egyszer azt mondta:- nehéz ez a karate! Igen, sokszor
nehéz: elindulni az edzésre a fárasztó iskolai, vagy munkahelyi
terhelés után. De hiszem, hogy amikor megérkezünk abba a
közegbe, ahol jól érezzük magunkat, jó hangulatban folyik a
kemény tréning, olyan erõre teszünk szert, mellyel végre tudjuk
hajtani a fáradságos edzésprogramot, s megerõsödve térünk
haza. Várunk mindenkit sorainkba.
A karate méltatása nem lenne teljes, ha támogatóinknak nem
köszönném meg a segítséget. Így a teljesség igénye nélkül
köszönjük a Város Önkormányzatának, dr. Tiba István polgármester úrnak, Koroknai Zoltán autószerelõnek, Juhász Ernõ
vállalkozónak, a Balmaz Coop Zrt. vezetésének, és minden
tagunknak, szüleiknek a támogatást.
Hunyadi László

Láss
a film mögé!
FILMKLUBUNK KÖVETKEZÕ ALKALMA
A “SZERETET EREJE” TÉMAKÖRBEN

2010. március 18. (csütörtök) 19.00:

KÓRISTÁK

(2004. francia-svájci-német,‘96)

Helyszín: Balmazújváros, Kossuth tér 12., Református gyülekezeti terem
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A következõ sorokban
Angyalos Andrásról,
a Mezei-Vill FC futsal
játékosáról olvashatnak, aki Balmazújváros szülöttjeként képviseli Magyarországot a futsal felnõtt
válogatottban.
Az õ példája is bizonyítja, hogy bárki eljuthat a válogatottságig, ha megfelelõ
akarattal és elszántsággal sportol.

Balmazújváros

Budapesten. Elõzetesen úgy gondoltam, hogy bravúr kell a csoportból
való továbbjutáshoz. Az azeriek erõsek voltak, ellenük szoros meccset
vártam (1-3). A cseh futsal a papírforma szerint erõsebb nálunk, tudtuk
hogy egy ki-ki találkozó lesz, de amatõrségünknek köszönhetõen egy 40-s, biztosnak tûnõ eredményt engedtünk ki a kezeink közül. Ez nagyon
fáj számomra.
Mire gondolsz, amikor a Himnuszt hallgatod a mérkõzés elõtt?
Mély megnyugvást, a pillanatot próbálom átérezni. A szeretteimre, barátaimra gondolok, akik lehet hogy büszkék rám és én mindent megpróbálok megtenni azért hogy azok is legyenek.
Szerinted még miben kell javulnia a hazai futsalnak hogy még közelebb
kerüljön a világ élvonalához?
Elsõsorban tömegbázis kell, hiszen Magyarországon mindössze ezren
(férfiak és nõk összesen) játsszák versenyszerûen a futsalt, míg külföldi
országoknak több tízezer (20-40) igazolt játékosa van, és ezáltal sokkal
jobb, minõségibb labdarúgókkal erõsödhet a válogatottjuk. Fontos az
utánpótlás felépítése és a futsal edzõ képzés is. Számomra legfontosabb,
hogy legyen megfelelõ számú kispályás játékos, akik nem 5+1-ben, hanem 4+1-ben és futsal labdával játszanak.
Ki a példaképed?
Számomra Id. Kovács István a példakép mind kispályás játéktudása,
mind sportemberi életmódja miatt. Õt kevés választotta el a futsal válogatottságtól, hiszen kapott meghívót a keretbe viszont hivatalos mérkõzésben nem lépett címeres mezben pályára.
Szerinted a mai gyerekek miért kezdjenek el futsalozni?
Mindenki szeret focizni kedvtelésbõl a grundon. A kispályán már a játéktér méretébõl adódóan is sokkal gyorsabb a játék, több a történés, a lövés,
a gól és kisméretû pálya miatt több a technikás, finomabb megoldás, amit
a közönség is értékel. A futsalozás nagyon sok dologban elõnyére válik a
nagypályás focistáknak is. Brazíliában 14 éves korig a nagypályás játékosok kiegészítésként futsaloznak is. Nagyon sok edzéssel, kitartással és
akarattal mindenki megvalósíthatja álmait.

Mikor kezdtél el sportolni?
18 évesen kezdtem el versenyszerûen sportolni. Az elsõ edzõmnek
Nagy Lajosnak köszönhetek mindent amit a futballban elértem.
Korábban mint sok gyermek én is a grundra jártam le focizni. A
labdarúgást megelõzõen kipróbáltam más sportágakat is: karate,
kézilabda.
Hogyan alakult ki benned a kispályás foci iránti szeretet?
Gyermekként a grundon focizva közel állt hozzám a kispályás játék.
Ifistaként a barátokkal csapatot indítottunk a városi kispályás
bajnokságban illetve a téli szünetekben a Balmazújvárosi FC
ifjúsági majd késõbb a felnõtt gárdájával elindultunk 5+1-es
tornákon, ahol jó eredményeket értünk el.
Sok sikert kívánunk továbbra is a pályafutásod során.
Milyen emlékeket hagy benned a hazai rendezésû EB?
Nagyon nagy élmény volt átélni és teltház elõtt (7000 nézõ) játszani

A bajnokság téli szünete lehetõséget teremt számunkra, hogy
áttekintsük a balmazújvárosi
labdarugó utánpótlás nevelés
helyzetét és felépítését. Mindezeket Nagy Lajos a Balmazújvárosi FC utánpótlás szakágvezetõje foglalja össze Olvasóink számára.
Rendszeresen heti két alkalommal 220 gyermek jár edzésre, közülük 80-an minden
hétvégén bajnoki mérkõzésen
szerepelnek: U19, U16 (NBIII),
U16, U13 (Megyei osztály),
továbbá mûködnek az U11, U9,
U7 korosztályos csapataink is,
akik évente 10-12 tornán vesznek részt a Magyar Gyermek
Labdarugó Szövetség és a Nemzeti Utánpótlás Nevelõ Intézet
programjának keretében.
Beindítottuk az általános iskola
1-3 osztályos tanulói részére a
városi válogatott képzést heti
egy alkalommal, ami még
jobban szolgálja a fejlõdésüket,
hiszen emellett a BFC-ben még

további 1 tréningen vesznek
részt. A válogatott edzéseket
Tóth Gábor, Szabó Balázs,
Murák Krisztián és jómagam
tartjuk. Mivel Balmazújváros
kistérségi alközpont, így lehetõségünk van Nagyhegyes, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek legügyesebb gyermekeit a válogatottba hívni és a késõbbiekben
leigazolni a BFC-be.
Januárban megrendezett óvodás
és általános iskolás labdarugó
torna is nagy népszerûségnek
örvendett, hiszen az ovis korosztályban 52, míg az iskolások
korcsoportjaiban összesen 90
gyermek (fiú, lány) versengett a
minél jobb helyezésekért.
2009 õszétõl Nagy Gergõ a
Balmazújvárosi FC felnõtt gárdájának hálóõre heti egy
alkalommal kapus edzést tart,
amely nagy népszerûségnek
örvend.
Célunk, hogy továbbra is minél
több újvárosi születésû, nevelésû játékos legyen a Bal-

mazújvárosi FC felnõtt keretében, valamint egészséges,
sportoló embereket neveljünk.
Mennyire vagy elégedett az ifjúsági és a serdülõ csapatunk õszi
teljesítményével?
Az ifjúsági gárdánál a szezon
elõtt a dobogós helyezést tûztük
ki célul. A második helyezéssel
nagyon elégedett vagyok, hiszen
mindössze egy vereségünk
(Gyöngyös 0-5) valamint egy
döntetlenünk (Jászberény 1-1)
van a 10 gyõzelem mellett értékelte Nagy Lajos tréner. A mi
csapatunkban nagyon ritkán
szerepelt olyan játékos, aki a
felnõttek között játszik: Holb
Tamás (1 mérkõzés), Németi
Gergõ (4 mérkõzés). A többi
alakulatnál rendszeresen van
olyan labdarugó, aki egy hétvégén az ifjúsági és a felnõtt
találkozón is kezdõként lép
pályára, amit én nem tartok
helyesnek. A mérkõzésekre való
felkészülésünket iskolai elfoglaltságok és sérülések is nehe-

Bodnár László

zítették.
A serdülõ csapat a 6. helyrõl várja
a tavaszi folytatást. Nagyon rapszodikusan szerepeltünk, aminek az okát abban is látom, hogy
állandóan változott a csapat
összetétele (harmincan léptek pályára az õszi idényben), valamint
többször kellett az ifi csapathoz
játékost adnom. Mindenképpen
javulást várok az eredményességben.
Bodnár László

A Balmazújvárosi FC
felnõtt csapatának
játékos keretében
történt változások:
Távozó játékosok:
Kovács István (Nagyiván), Nagy
Dániel (Kaba, kölcsönbe), Nagy
Gergõ (abbahagyta a versenyszerû
sportot)
Érkezõ játékosok:
Kónya Márk (DVSC), Tõkés Miklós (Berettyóújfalu), Szûcs László
(DVSC, kölcsönbe)
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Sítábor Gyergyócsomafalván - balmazújvárosi gyerekek tanultak sízni Hargita megyében
Hargita megye és a Hajdú-Bihar MeA sízés a gyergyócsomafalvi Veresgyei Önkormányzat testvérkapcsolavirág Panzió melletti sípályán volt. A
tának köszönhetõen balmazújvárosi
község a Görgényi-havasokat és a
gyerekek mehettek sítáborba a GyerHargita hegységet összekötõ Délhegy
gyói-medencébe. A két megye közötti
lábánál fekszik.
Szakemberek irányításával síoktatásegyüttmûködés az elmúlt év végén
ban részesültek a táborozók. Elmondjött létre.
Február elsõ hetében az elsõ csoport
hatjuk, hogy nagyon jól éreztük maBerettyóújfaluból és Derecskérõl, a
gunkat, tetszett a gyergyói táj, és nakövetkezõ csoport Hajdúszoboszlóról
gyon elégedettek voltunk az elszálés Balmazújvárosról érkezett, majd
lásolással, az ellátás körülményeivel.
Hajdúböszörménybõl és HajdúnánásA program folytatásaként nyáron Harról utaznak a Székelyföldre. Balgita megyébõl, Beszterce-Naszód és
mazújvárosról és Hajdúszoboszlóról
Temes megye szórványtelepüléseirõl
18 gyerek és három kísérõ érkezett az
érkeznek vendégek Hajdú-Bihar meA
balmazújvárosi
táborozók
egyhetes téli táborozásra. A szállás a
gyébe. Köszönetünket szeretnénk kigyergyószárhegyi Kulturális és Mûfejezni a Hajdú-Bihar Megyei Önkorvészeti Központ Scola vendégházában volt. Szárhegy a Gyergyó mányzat Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottságának és elegyik legrégebbi települése. Az a hely, ahova szívesen visszavá- nökének, akik lehetõvé tették egyesületünknek, hogy pályázati támogyunk, nemcsak sízõként, hanem turistaként is, hiszen tanulni, látni és gatással eljuthassunk ebbe a csodálatos sítáborba.
hallani enged a hely bárkit, bárhonnan jött is a világból.
Földesi Tóth Erika

REJTVÉNY

Katona József: Bánk bán
Tiborc panasza (részlet)
- Az aki száz meg százezret rabol...
(Folytatás a rejtvényben.)

Mély megrendüléssel tudatjuk Olvasóinkkal,
hogy méltósággal viselt betegség
következtében eltávozott körünkbõl Szilágyi
Gábor, akit a keresztrejtvényfejtõk
Sz.G. Monogrammal jelzett feladványaiból
ismerhettek meg.
Gabi bácsi nyugdíjas éveiben lelkesen
segítette a helyi újság szerkesztõségét. Hitte,
hogy idõs korban is frissen kell tartani az
elmét, és segíteni a közösségért tenni akarókat.
Szeretõ családja engedélyével az általa
készített utolsó rejtvényét a következõ
számunkban fogjuk megjelentetni. Köszönjük!
Emlékét szeretettel õrizzük: Balmazújváros
lakossága és az újság szerkesztõsége

Igaz fájdalom
Mi a fájdalom? - sérülés, mely a test valamely
részének a sérülését jelenti?
Vagy valami érést, mely aggasztóan fura érzést
vált ki belõled? Már már úgy érzed szét
szakad a mellkasod. De nem kapsz levegõt,
torkod görcsben és úgy érzed magányos vagy,
és nem vágysz másra csak a kegyes megváltó
halálra, és amikor érzed hogy egy könnycsepp
csordul ki a szemedbõl észre veszed, hogy már
nincs értelme az életednek, mert a szívedben a
fény kihunyt, mint a szerelem, mely életednek
értelmet adott. Szívednek szivárványszínben
pompázó fényt ad, és a testednek
feldolgozhatatlan energia tömeget.
Tanuld meg hát, a szerelem egy pengeélen
táncoló érzelem, ami a felhõtlen boldogság és
a kegyetlen fájdalom közt járja õrületesen
bódító táncát..
Kerekes Gábor

A BALMAZ-COOP Zrt.

Vegyi- Háztartási boltjának
Balmazújváros, Veres P. u. 5.sz. ajánlata:
Vetõmagvak, dughagyma,
lemosó permetezõ szerek!
Kenyérpirító, vízforraló,
szendvics sütõ, elektromos kávéfõzõ,
RM teafõzõ, olajsütõ, vasaló.
Mosóporok, tisztítószerek,
öblítõk nagy választéka.

Már üzletünkben is mûködik a
Coop Klubkártya.
Gyûjtse pontjait minden vásárlással.
Folyamatos akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat.

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 - 080 vagy a 20/470 - 9004
A részletes büféasztal kínálata megtekinthetõ az alábbi honlapon:

BALMAZ-

COO

www.hotelbalmaz.com, www. balmazujvaros.hu
Mindenkit szeretettel vár
Sepsi Lajos szállodavezetõ és kollégái!

B a l m ZRT r o s
azújvá

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. március 4-én, 8-án, 10-én
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Minden
tanuló gépkocsi

oktaméterrel
felszerelve!
Oktatás helye:
Balmazújváros
Veres Péter u. 1. II. emelet
e-mail: koroknaiautosiskola@t-online.hu

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN

www.koroknaiautosiskola.hu

52/580-508, 70/397-1000, 30/9721195

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

Tel: 06-30/911-5832
06-70/932-2886
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
keretén belül mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése
tárgyú felhívást tett közzé, melyre
cégünk, a

KÖZMÛ-GEO Geodéziai, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2009-ben pályázatot nyújtott be, és 3 422 700 Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert el.
Az elnyert összegbõl modern GPS eszközzel és a tervezõi munkánkat
megkönnyítõ
szoftverrel korszerûsítettük vállalkozásunkat.
A támogatás segítségével olyan beruházást tudtunk megvalósítani, amely
a szolgáltatások körének, és a cég kapacitásának bõvítését teszi lehetõvé.

Hirdetésfelvétel:

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

