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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

SOÓS IMRE születésének 80. évfordulójára emlékezett Balmazújváros.
A házasságkötõ terem zsúfolásig megtelt február 12-én. Bensõséges, szinte családias
hangulatban zajlott a rendezvény. Az önkormányzat nevében megvalósuló méltó
megemlékezést Takács Erika közmûvelõdési szakember szervezte. A Polgármesteri
Hivatal 1. emeletén látható idõszaki kiállítás a Veres Péter Általános Mûvelõdési
Központ és A.M.I. népmûvelõinek, a Semsey Andor Múzeum igazgatójának és Nagy
Sándor magánembernek (az egykori Soós Imre Filmszínház üzemeltetõje) a segítõ
közremûködésével jött létre.
Molnár László – aki szintén városunk szülötte és kitüntetettje – a Szolnoki Szigligeti
Színház tagja, több szakmai díjjal kitüntetett színésze/rendezõje kezdte a megemlékezést.
Petõfi Sándor Szülõföldem címû versét szavalta el ízesen és szívhez szólóan. Ez már
szinte hagyomány, ha Soós Imrére emlékezünk, hisz Õ is ezzel a verssel állt a
vizsgabizottság elé 1947-ben. Tíz év jutott neki mindösszesen, hogy maradandót
alkosson, és ez sikerült. Mindmáig zseniként emlegetik.
Dr. Tiba István polgármester úr köszöntõjében méltatta a
nagy mûvész életét. Elmondta, hogy hiszi, minden
nehézséget túl lehet élni, ha jobban figyelünk egymásra.
Meg kell becsülni tehetségeinket, fel kell ismerni értékeinket, õrizni kell hagyományainkat. Nagyjaink hagyatékának ápolását fontos feladatának tekinti polgármesterként épp úgy, mint Balmazújváros lakosaként.
Bejelentette, hogy a felújított színháztermünk a közeljövõben megkapja a „Soós Imre stúdiószínház” elnevezést. (Reméljük a Ludas Matyi szobor / vagy Soós Imre
mellszobra is elkészül majd.) A család nevében én
emlékeztem a nagybátyámra. Elmondtam, hogy már csak
hárman élnek a testvérei közül: Erzsébet, Margit és
András. Nagyszüleim, és nemrég elhunyt édesapám
elmondásai alapján próbáltam megidézni emlékét. A
gyermekkorában kibontakozó tehetségét, késõbbi
vívódásait, az élete és az Õ korára jellemzõ körülményeket
elevenítettem fel. Igyekeztem választ kapni és adni a
tragédiához vezetõ útról, az örök kételyrõl. Mi hajszolta,
vitte bele abba az önpusztító életbe, melynek végére még
gondolni sem szeretünk? Ki tudja? Egy érzékenyebb lélek
vergõdése, a be nem teljesült szerelem, a meg nem becsült,
s talán kevésbé értékelt „paraszt színész” filmszerepek.
Nem tudom a választ, de .... Horváth Teri visszaemlékezéseibõl Neszmélyi Magdolna színésznõ idézett.
Megtudhattuk, hogy milyen nehéz volt leküzdeni a
nehézségeket a fõiskolán, ahol osztálytársak voltak a
Terikével. Küzdöttek a tájszólással, próbálták bepótolni
azokat a hiányokat, melyek abból adódtak, hogy kevésbé
ismerték Moliert, Gogolt, Tolsztojt, Shakespeare-t. Szinte
testvérként szerették egymást, hisz egy tõrõl fakadtak.
Elsõ filmjükben, a Ludas Matyiban is partnerek voltak.
Hallhattunk Szirtes Ádám és nagybátyám barátságáról is,
akinek ezt a kérdést tette fel egy elbizonytalanodott
pillanatában: „Komám, lehet, hogy mi nem is vagyunk
tehetségesek, csak a népi demokrácia tévedései?” Tudom,
hogy a tévedés a népi demokrácia volt. Vajda Mária

fõmuzeológus, városunk díszpolgára megismertetett
bennünket a korabeli Balmazújvárossal, a szegényparaszti
közeggel, ahonnan Sós Imre (születési anyakönyvi kivonata
szerint egy ó-val írták be az Õ nevét is) elindult. Hiteles képet
kaptunk a háború utáni, és az ötvenes évek ellentmondásos
korszakáról. Felidézte fõiskolás éveit, részletesen mutatta be
színházi szerepeit a Csokonai Színháztól a Madáchig.
Minden filmjérõl beszélt, megemlítve a sematikus, szocreál
alkotásokat is. Számtalan képpel, archivált dokumentummal
illusztrálta elõadását. Talán kevesen tudják az újság olvasói
közül, hogy a Nemzeti Színház parkjában a „körhintában ül
Soós Imre”, akire ezzel a szoborral is emlékezünk. Oláh
Andrea újságíró, a Klub Rádió munkatársa, - aki szintén
büszkén vallja magát Balmazújvárosinak – régebbi rádiós
interjúiból szemezgetett. Ezeken a felvételeken az egykori
pályatársak is megszólaltak. Például Czigány Judit emlékezik
vissza a közös helyzetgyakorlatokra a fõiskolán. "Minden
kellék nélkül játszott el Imre egy öreg baktert. Nem volt a
fazékban paprikáskrumpli, mégis evett. Kutyája se volt,
mégis játszott vele. Vonat se robogott a síneken, de átgázolt a
kiskutyán. Mindenki látta a jelenetet, és megkönnyezték a kis
jószág halálát. Ez a mûvészet!" A családtagok közül Bözsi és
Margit néném is meséltek. Elmondták az interjúban, hogy
igen csak sérelmezte a család a hirtelen esküvõt, hisz csak
néhány hete ismerték egymást. Imre bátyám ekkor már beteg
volt, teljesen kikészült idegileg. Szinte a kórházból mentek
házasságot kötni dr. Perjési Hedviggel, aki a kezelõorvosa
volt. A tragédia napjáról a házmester fia is beszélt, aki rájuk
törte az ajtót. Mindketten halottak voltak: a gázcsap nyitva, az
asztalon boros poharak. Soós Imre, a felesége ölében pihent
meg örökre. Mi ne keressük a halál pontos okát. Hubai Miklós
mondta, hogy "lángolt a tekintete, mikor deresre húzták.
Benne volt egy nép ezer éves fájdalma, gyûlölete, bosszúvágya, elkeseredése." Emlékezzünk rá, ahogyan harsányan
nevet a körhintán, és tüzes csárdást táncol. Molnár Laci
szavaival: "örüljünk, hogy valaha itt élt közöttünk!"
Köszönjük.
Sós Gábor
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2010. január 1.-től kötelező
a kutyák oltási könyveinek teljes kicserélése!
Tisztelt kutyatulajdonosok!
Egy 2009. január 1-én életbe lépett FVM rendelet alapján 2010.
január elsejétõl kötelezõ a kutyák oltási könyveinek lecserélése!
Hallottak már Önök errõl a rendelkezésrõl? Hallottak-e már arról,
hogy legkésõbb a 2010-ben esedékes veszettség elleni védõoltás
beadatásakor -amit változatlanul minden évben kötelezõ beadatniúj, egyedileg sorszámozott, országosan egységes adattartalmú
könyvet kell majd kapniuk az állatorvosuktól? Hallottak-e arról, hogy
2010. év végére minden kutyának már ezzel az új, sorszámozott
könyvvel kell rendelkeznie? Tapasztalatunk szerint ma még sok
kutyatulajdonos nem tud errõl a fontos rendelkezésrõl. Éppen emiatt
ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket a változásokra, amelyek
lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze:
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (amely a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szól) elõírásai miatt részben megváltoztak az ebek tartásához és a kötelezõ veszettség elleni védõoltásához, valamint a védõoltás igazolásához kapcsolódó
szabályok. A változásokat a jogszabály 2010. január 1-tõl lépteti hatályba.
A rendelet szerint a kutyák veszettség elleni védõoltását az állatorvosok 2009. január 1-tõl kezdõdõen hitelesen csak két dokumentumban igazolhatják: -vagy az Európai Uniós egységes európai állatútlevélben, -vagy egy új, pontosan meghatározott, egységes adattartalmú oltási könyvben.
Ez utóbbit a rendelet Kisállat Egészségügyi Könyv-nek nevezte el. Az
új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a
Magyar Állatorvosi Kamara adja ki.
A rendelet ennek a szabálynak a bevezetését két szakaszra bontotta.
Ennek alapján tavaly (tehát 2009-ben) az ebek veszettség elleni
védõoltásának igazolásához még csak azoknak az állatoknak a
számára volt kötelezõ az új, a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat
Egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek 2009. január 1. után kapták
meg a legelsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy a korábbi oltási
könyvüket valamilyen ok miatt pótolni kellett, esetleg az állat
tulajdonosának a személye megváltozott.
2010. január 1-tõl kezdõdõen azonban valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet kötelezõen le kell cserélni,
mégpedig legkésõbb akkor, amikor az állatot 2010-ben veszettség
ellen beoltják. A kutya veszettség elleni védõoltásának beadása 2010.
január 1. után már csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat
Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben
igazolható. Ha ez rendben lezajlik, ennek az évnek végére már minden
kutyának ilyen új könyvvel kell rendelkeznie. Régi oltási könyvekben
oltást igazolni ebben az évben már nem szabad! Az ilyen igazolás
érvénytelen lesz, az állatorvos kolléga pedig ezzel etikai vétséget
követ el.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

Balmazújváros

Joggal kérdezhetik, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara és a veszetség elleni védõoltások beadásával foglalkozó magán-állatorvosok
megfelelõen felkészültek-e erre az oltási könyv cserére? A válasz erre
egy határozott igen! Reményeink szerint mostanra már minden
állatorvosnál, állatorvosi rendelõben elegendõ számú Kisállat Egészségügyi Könyv várja, hogy átadhassák új „gazdájának”.
Szólni szeretnék arról is, hogy a rendelet a Kamara feladatává csak az
egyedi sorszámok kiadását tette. Ennek következtében az állattartók
majd nagyon sokféle külsõ megjelenésû oltási könyvvel találkozhatnak az országban. Ennek az oka az, hogy 2009-ben a Magyar Állatorvosi Kamara is kiadott az új rendeletnek megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyveket, de sok magán-állatorvos, illetve állatorvosi rendelõ
(fõleg a nagyobb forgalmú, „jónevû” praxisok) – a Kamarától kapott
egyedi sorszámokkal - saját maga gondoskodott ilyen könyvek
nyomdai elõállításáról. Ezeknek a könyveknek azonban az eltérõ
külsõ ellenére, a belsõ adattartalomban pontosan meg kell egyezniük:
- Minden Kisállat Egészségügyi Könyvben ugyanazoknak a
feliratoknak, szövegezéseknek kell szerepelniük - mégpedig a megadott oldalakon és helyen -, ahogy azt a rendelet meghatározza, ettõl a
gyártók, elõállítók nem térhetnek el!
- Minden Kisállat Egészségügyi Könyvben legalább a belsõ borító
felsõ sarkában lennie kell egy egyedi sorszámnak (vannak olyan
könyvek is, amelyekben – bár ez nem elõírás - a sorszám minden
oldalon megismétlõdik) Fel kell hívnunk minden kutyatartó figyelmét arra a fontos követelményre is, amit az új oltási könyvek belsõ
borítóján olvashatnak majd:
„Az oltási könyv csak akkor érvényes, ha legalább a tenyésztõ/elsõ
tulajdonos és az állat adatai ki vannak töltve, a magán-állatorvos igazolta a kiadását. Az oltási könyvbe kizárólag magán-állatorvos
és/vagy az állategészségügyi hatóság vezethet be adatokat/változásokat. A szabálytalanul kitöltött oltási könyvet a szabálytalanságot észlelõ állatorvos köteles bevonni.”
Ezek a mondatok egyértelmûek és világosak! A Kamara részérõl
felhívtuk az állatorvos kollégáink figyelmét arra, hogy kellõ
alapossággal és odafigyeléssel végezzék majd el ezt a minden
bizonnyal adminisztrációs többletmunkát igénylõ feladatot. Hibák és
hiányosságok azonban mindig elõfordulhatnak. Azért, hogy nehogy
késõbb érjen bárkit is váratlan meglepetés, vagy kellemetlen helyzet,
arra kérjük és buzdítjuk Önöket, hogy amikor veszettség elleni
védõoltást adatnak be a kutyájuknak, Önök is figyeljenek arra,
valóban az új, sorszámozott oltási könyvet állítja-e ki az állatorvos és
arra is, hogy minden szükséges adat megfelelõen kitöltésre került-e a
könyvben? Ezzel ugyanis számos késõbbi kellemetlenséget
elõzhetnek, elõzhetünk meg!
Végezetül még egy fontos újdonságra hívnám fel a figyelmüket! A
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet elõírja azt is, hogy 2010. január 1.
után a veszettség elleni oltás fentiek szerinti igazolása csak abban az
esetben hiteles (érvényes), ha az állatorvos az oltás igazolásához
beragasztja a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kibocsátott
ezüstszínû, évszámmal ellátott, hologramos, egyedi igazoló matricát.
Dr. Horváth László
a Magyar Állatorvosi Kamara fõtitkára

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás Balmazújvároson

Hajdúböszörmény felé esõ részén, a vasúttól északra (Szigetkert,
Bánlak, Böszörményi út) Újtelep,

2010. április 17-én, szombaton

Hajdúszoboszló felé esõ részén, a Vasúttól délre (Debreceni u.,
Veres P. u., Daru, Németfalu, Lakótelepek)

2010. április 24-én, szombaton

Történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
jármûvei a lomnak minõsülõ hulladékot.
Az ingatlanon összegyûlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmû bútordarabokat, berendezési tárgyakat valamint rongyot, ruhát, falevelet,
virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy
gyûjtõedénybe – melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kgot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.

A lomnak minõsülõ hulladék (háztartásonként maximum 1 m3) a
lomtalanítás napján ingyen elhelyezhetõ a Regionális Hulladéklerakóba.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésõbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Balmazújváros

3

2010. március

KEDVES SZÜLÕK!
A Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési
Tanácsadó Nevelési Tanácsadója idén tavasszal is meghirdeti az 5 évesek részképességés logopédiai vizsgálatát. A vizsgálat célja az esetlegesen tanulási nehézséget okozó
részképesség-gyengeségek kiszûrése.
A vizsgált területek:
beszédmotorika, figyelem, emlékezet, gondolkodás, számfogalom,
általános tájékozottság, téri orientáció, idõi orientáció,
Finommozgás
A vizsgálat ingyenes.
A „Fõzzön játszóteret!” program eddigi 3
évében 24 biztonságos játszótér készült el
mint-egy 120 millió forintból. Ezzel a Delikát 8
az eddigi beküldõk segítségével az ország legnagyobb nem állami játszótérépítõjévé lépett
elõ. 2010-ben újabb nyolc település lakói nyerhetnek összefogásukkal egy-egy vadonatúj, 5
millió forint értékû játszóteret.
A „Fõzzön játszóteret!” program indulása
2007-ben valódi játszótérlázat robbantott ki az
országban, ami azóta is tart. A program a kezdet
kezdetén lélektanilag kiélezett pillanatban
kínált megoldást a játszóterek ügyére, hiszen
alig több mint egy év volt hátra akkor a
fenyegetõ határidõig – 2008. december 31-ig,
amikor egy rendelet értelmében minden olyan
játszóteret el kellett bontani, amely nem felelt
meg az európai szabványoknak. Az ország
legtöbb településének anyagi lehetõségek híján
nem volt módja arra, hogy a régi balesetveszélyes játékok helyett új biztonságos játszóteret építsen.
Ebbõl a helyzetbõl a „Fõzzön 8 játszóteret!”
program jelentette az egyetlen kiutat. Sõt többet
is ennél. Közös célt adott és ad most is mindazoknak, akik hajlandóak összefogni és együtt
küzdeni a játszóterek ügyéért. Óvónõk, tanárnõk, boltosok, polgármesterek, társasházi közös képviselõk, játszóházakban és mûvelõdési
házakban dolgozók, dadusok, kismamák, kispapák, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák és mindazok, akik együttes erõvel tenni
akarnak a településükön élõ gyerekekért,
összefogással elérhetik, hogy az õ településük
legyen a következõ, amelyen megépül az egyik
5 millió forintot érõ új játszótér.

JÁTSSZUNK és NYERJÜNK!
A Polgármesteri Hivatal portájánál kihelyezett
gyûjtõdobozba, vagy a Kossuth téri újságárus
pavilonba adja le Ön is a Delikát vonalkódot,
hogy Balmazújváros is a nyertesek között
lehessen!

az újság Szerkesztõsége

Jelentkezni lehet: személyesen a Nevelési Tanácsadóban (Balmazújváros, Veres P. u. 8),
vagy a gyermeket nevelõ óvónõnél.
Lupó Andrea
Gyógypedagógus – Logopédus Tagintézmény-vezetõ

Az alábbi cikk segítségével szeretnék tájékoztatást nyújtani a beiskolázásra kerülõ elsõ
osztályos tanulók szülei részére. Az általános iskolák mûködését alapvetõen a
közoktatásról szóló törvény és az ennek végrehajtására kiadott MKM rendelet
szabályozza. E jogszabályok meghatározzák a beiskolázással kapcsolatban a fenntartó és
az érintett iskolák kötelezettségeit is. A jogszabályoknak megfelelõen az önkormányzat
kijelölte az egyes közoktatási intézmények/tagintézmények felvételi, mûködési körzetét.
Az elfogadott és érvényben lévõ mûködési körzethatárok alapján valamennyi általános
iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye az adott körzetben
található. A körzetek kialakításánál figyelemmel kell lenni a halmozottan hátrányos
helyzetû (továbbiakban: HHH) gyermekek arányos megoszlására, ezáltal biztosítva az
esélyegyenlõség feltételeit. Ennek következtében immár három éve az induló
évfolyamokon arra törekszünk, hogy minden általános iskolában a HHH gyermekek
száma, illetve aránya egymáshoz közelítsen. Az esélyegyenlõség követelményének való
megfeleltetés különösen fontos azért, hogy:
A város közoktatási intézményeiben ne alakulhasson ki a szegregáció. Ne mûködjenek
olyan óvodai csoportok, iskolai osztályok, amelyekben a HHH gyermekek aránya
meghaladja az 50%-ot. Ennek elkerülésére a jogszabályok is kötelezik az iskola
fenntartóját, tehát az Önkormányzatot. Arányos legyen az intézményekben dolgozó
pedagógusok leterheltsége. Ma már minden pályázat benyújtásának feltétele (pl.:
bölcsõdebõvítés, óvoda - iskolafelújítás, városfejlesztés, stb.), hogy az önkormányzat
biztosítsa az esélyegyenlõséget. Az errõl szóló nyilatkozatot a pályázat benyújtásához
minden esetben csatolnunk kell. Minden önkormányzat, de különösen egy ilyen kisváros,
mint Balmazújváros önkormányzata, a fejlesztésekhez pályázati úton tud elsõsorban
forrást teremteni. Mindezek figyelembevételével, valamint a beiskolázásra kerülõ tanulók
létszáma alapján dönt a fenntartó az indítható osztályok számáról.
Amennyiben az általános iskola teljesítette a felvételi kötelezettségét (felvette a
körzetében élõ gyermekeket), és rendelkezik további szabad férõhellyel, dönt a további
felvételi kérelmekrõl. A szabad iskolaválasztás joga nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy a
gyermeket abba az iskolába veszik fel, amelyikbe a szülõ szeretné elhelyezni. Az iskola
csak abban az esetben tud fogadni körzeten kívül élõ gyermeket, ha szabad férõhellyel
rendelkezik. Az egyre szûkülõ költségvetési források miatt a fenntartó arra kényszerül,
hogy magasabb osztálylétszámmal szervezze tanulócsoportjait, (1-4.osztály OKM. 26 fõ
+ 30% eltérést a fenntartó engedélyezhet) ami viszont korlátozza a szabad férõhelyek
számát.
Az általános iskolai beiratkozásra 2010. április 19-én és 20-án kerül sor mindkét
intézményben.
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
Bõvebb tájékoztatást kérhetnek a Polgármesteri Hivatal I. e irodájában, vagy az 580- 102
telefonszámon
Kaszás Tiborné vezetõ fõtanácsos
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dr. TIBA ISTVÁN a FIDESZ-KDNP jelöltje
“Legyünk végre egy cél és egy akarat.
Tegyük félre ellenszenveinket, sértõdéseinket, személyi súrlódásainkat, s
fogjunk össze, mielõtt késõ. Ne a magunk érdekében, hanem az utánunk
következõ nemzedékek miatt, akikkel
szemben felelõsséggel tartozunk.” –
írta Wass Albert. Ennél szebben nem
fogalmazhatnám meg én sem célkitûzésemet.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismernek. Ismerik családomat, eddigi közszerepléseimet,
találkoznak velem az utcán, a piacon, a
sportpályán, rendezvényeken.
Sokan kérdezik tõlem, hogy látom az
ország jöv õ jét, nem találom-e
túlzásnak, hogy a polgármesteri feladatok mellett a választókerület
országgyûlési képviselõi mandátumáért is "ringbe" szállok? Talán
egyszerûnek tûnik a válasz, de ugyan úgy gondolkodom az ország, a
választókerület dolgairól, mint Balmazújvárosról: gyors állapotfelmérést követõen számonkérés, reális költségvetés, az oktatás,
egészségügy és közbiztonság rendbetétele, munkahelyteremtés és
az adott szó becsületének visszaállítása. Ha azt nézem, polgármesterként teljes rálátásom van a meghozott törvények
“megvalósíthatósága és gyakorlati haszna” területén, így ez elõnyt
jelent nemcsak városunkban, de a körzetünk minden településén. Elsõ
“kézbõl” értesülhetek a változásokról, pályázatokról, reformokról, és
azonnal reagálhatok a valóságtól elrugaszkodott, a mindennapokat
“nehezítõ” törvénytervezetekre. Túlzott a parlamenti és az önkor-

mányzati képviselõk létszáma, ezért ha a Fidesz megszerzi a parlamenti többséget; magam is a kisebb parlament és önkormányzatok
mellett voksolok. Nem a pozíciók "begyûjtése" a célom, hanem a
szolgálat, a személyes példamutatás. A kampány során mindenféle
ígéretek elhangzanak, egy-két párt talán még "programot is képes
hazudni", azokra az érzelmekre, hangulati elemekre játszik,
(gyûlöletkeltés) melyek mozgósítani tudják az észérvekkel nem
foglalkozókat. Rólam mindenki tudja, hogy a pillanatnyi sikerek nem
motiválnak. Nem állítom, hogy minden elsõre "helyes döntés"-nek
tûnik, természetes, hogy a gyakorlat változtatásra kötelezi az embert;
de minden beruházásunk, tervünk a jövõnek szól. Nem szeretek sokat
beszélni, jobban szeretek cselekedni. A városfejlesztésrõl, a hosszú
távú tervekrõl bárki a tények alapján ítélhet meg: fürdõ, út-és
kerékpárút építés, bölcsõdei, óvodai, általános-és középiskolai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések, Halomalja Kft - munkahelyteremtés, szociális ellátás bõvítése, egészségügyi centrum, színházterem stb., mind azt bizonyítják, hogy a biztonságos mûködés mellett a
város fejlesztése is szépen halad. Ugyanígy képzelem a körzet és az
egész ország jövõjét is. Ahol kell ott takarékoskodjunk, ahol kell, ott
reálisan támogassuk a feladatvégzést. Tudatosítsuk, hogy ebben az
országban egyforma jogok, de mindenkire nézve kötelezettségek is
hárulnak! Balmazújvároson a Rendezvénycsarnok megépítése
mellett egyik legfontosabb célom még, hogy munkahelyteremtésre
megnyerjek tõkeerõs vállalkozásokat, ezzel is a tisztességes, emberhez méltó élethez teremtsem meg a körülményeket.
Köszönöm eddigi támogatásukat. Kérem továbbra is segítségüket,
mert nem közvélemény-kutatást, hanem választást kell nyernünk
április 11-én! Ehhez kérem mindkét szavazatukat!
Tisztelettel: dr. Tiba István

Tisztelt Választópolgárok! Magyarok!
Szeretném megköszönni Önöknek a
több ezer kopogtatócédulát amit eljuttattak hozzám, és támogatták indulásomat ezen a sorsfordító választáson.
1970-ben születtem Balmazújvároson.
Az általános iskolát itthon végeztem,
majd édesapám tanácsára, hogy szakmáját tovább vigyem, a debreceni 109es Szakmunkásképzõ Intézetbe iratkoztam. Az iskola elvégzése után, mint
kovács szakmunkás a családi vállalkozásban dolgoztam. 1991-ben édesapám halála után átvettem a vállalkozást, amit jelenleg is mûködtetek.
'94 tavaszán megnõsültem, feleségemmel három gyermeket nevelünk nagy
szeretettel. A kilencvenes évek elején látva a „rendszerváltás”
szemfényvesztését megtaláltam az utat a nemzeti radikalizmus
irányába.
1994-ben szavazatommal már a radikálisokat támogattam. Szerettem
volna részt vállalni a munkában, ezért nagy reményekkel 1996-ban
beléptem a MIÉP-be. 1997-ben megalakítottuk a helyi szervezetet,
melynek én lettem az elnöke. Kezdeményezésemre és a szervezési
gondok nagy részének átvállalásával 1997-ben és 1998-ban is
Trianon megemlékezést tartottunk a városban az I. világháborús
emlékmûnél, melyre az elõtt és azóta sem volt példa. Az 1998-as
országgyûlési választásokon én lettem a MIÉP képviselõjelöltje. A
pártban azonban csalódnom kellett, ezért '99-ben megszûnt a tagságom. 2001-ben a helyi Gimnázium esti tagozatán leérettségiztem.
Kitartó munkával 2004-ben sikerült megvalósítanom az akkor még

igen merész ötletnek számító elgondolásomat:
A HARCOS ruházati márkát, melyet kizárólag radikális hazafiaknak
készítek. Egy magyar munkaerõ által létrehozott magyar terméket. Az
évek folyamán országosan is ismertté vált a név és három nemzeti
rock zenekar is ebben a ruházatban lép színpadra. A Jobbik tevékenységét a kezdetektõl figyelemmel kísértem. A tavalyi EP választáson
tevékenyen részt vettem a kampányban, és nagy örömünkre szolgált a
Jobbik helyi eredménye a 23,41%, melyért köszönet Önöknek.
Április 11-én ítéletet mondhatunk az elmúlt 20év, különösképpen
az utóbbi 8év politikájáról. Mindenki láthatja és a saját bõrén
érezheti, hogyan teszik tönkre tudatosan vagy éppen szolgai módon
asszisztálva az egymást váltó kormányok hazánkat. A politikai
elitnek nevezett hazaáruló bûnözõk két évtized alatt eladták és
szétrabolták a nemzeti vagyont.
Amit 20 év alatt a parlamenti pártok nem akartak megtenni mi megtesszük: Párthovatartozástól függetlenül teljes számonkérést és elszámoltatást követelünk a politikusbûnözõk ellen. A képviselõk mentelmi jogát el fogjuk törölni és bevezetjük a visszahívhatóság intézményét. Bûncselekmények elkövetése esetén a politikusokat kétszeres
büntetéssel fogjuk sújtani. A pozícióhalmozást megtiltjuk a politikusoknak. A politikusok és az állami vállalatok vezetõi távozásukkor
végkielégítés helyett vagyonosodási vizsgálatot fognak kapni.A segélyezési rendszert átalakítjuk, felszámoljuk a megélhetési gyerekgyártást. Megadóztatjuk a multikat, a magyar munkavállalókat és vállalkozásokat fogjuk támogatni. A magyar földet törvény által fogjuk
megvédeni. Megadjuk az állampolgárságot a világ minden magyarjának.
Ha Ön egyetért célkitûzéseinkkel, radikális változást, rendet szeretne
a hazudozás és mellébeszélés helyett, akkor április 11-én szavazzon
rám és az új erõre a Jobbikra.
Tisztelettel: Kis Csaba
A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselojelöltje

Balmazújváros

2010. március

5

A Lehet Más a Politika képviselõjelöltje: Bekker Gyula
1960. április 2-án, Monoron születtem.
Alapfokú tanulmányaimat is itt végeztem. Ezután a debreceni Kodály Zoltán
Zenemûvészeti Szakközépiskola kürt
szakos növendéke lettem. Érettségi
után felvételt nyertem a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola Debreceni
Tagozatára. Elõször a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar majd a Debreceni
MÁV Filharmonikus Zenekarban dolgoztam. Tagja lettem még a Debreceni
Rézfúvósötösnek és szólistaként kürtöltem a Weiner Rézfúvós-együttesben. 1991-ben, a zenekarban végzett
mûvészi munkám elismeréseként
Bartók–Pásztory díjban részesültem.
1986-ban kerültem Balmazújvárosba,
ahol jelenleg is élek családommal együtt. Feleségem Bekkerné Mudri
Beáta fuvola szakos tanár. Két fiúgyermekünk van, Péter és Dávid.
Mindketten erõs kötõdést tanúsítanak a zene iránt. 24 éve a Veres
Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanáraként, karnagyként és öt évig igazgatójaként tevékenykedtem. 1992-ben sikerült beindítanom az általános iskolai énekzene tagozat oktatását, melyben 15 évig aktívan részt vehettem. 1987.
január óta vezetem a Balmazújvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószenekart.
Az elmúlt évek alatt számos sikeres fellépésünk mellett Nemzetközi
Arany Diplomát, a „Balmazújváros Kultúrájáért” kitüntetõ címet,
2007-ben, Lengyelországban a verseny nagydíját, kiemelt nemzetközi aranydiplomát és az Európa-parlament Különdíját, 2009-ben Nívó
díjat kaptunk, én pedig a legjobb karnagyi díjban részesültem. Irányí-

tásom alatt városunkat Európa szinte minden országában képviseltük
már. Szintén 2002-ben munkám elismeréseként a „Balmazújváros
Kultúrájáért” díjat egyénileg is megkaptam. Második diplomám
(2002) fúvóskarnagyi címre jogosít. 2005-ben Bocskai Emlékéremmel tüntettek ki a mûvészetoktatásban és a közmûvelõdésben végzett
munkám elismeréseként. Az általam vezetett intézményünk 20072008-as tanévtõl kiváló szakmai minõsítést kapott. 30 éves szakmai
gyakorlatom alatt számos növendékem vált, vagy jelenleg válik
szakavatott profi muzsikussá szerte az országban, ill. külföldön.
A Lehet Más a Politika párthoz azért csatlakoztam, mert közéleti emberként hiszek a részvételi demokráciában. Abban, hogy a helyi ügyeinket közösen oldhatjuk meg, hogy a helyi lakosoknak nagyobb beleszólási joguk van a döntés-elõkészítési folyamatokba, a közpénzek
felhasználásába. Vidékiként nagyon fontosnak tartom az LMP programjának azt az alaptételét, hogy a természeti, gazdasági és társadalmi
környezetet egységként szemléli, a problémákra összefüggéseiben
keresi a választ. Képviselõként is azért szeretnék dolgozni, hogy
térségünket és az egész országot átszövõ korrupciót megállítsuk új
jogszabályokkal, új pártokkal, új politikusokkal. Szeretném elérni,
hogy a vidék visszakapja régi arculatát, újra erõs legyen. A szociális
földprogramban rejlõ lehetõségek kiaknázásával, ökogazdaságok
létrehozásával, a fenntarthatóságot biztosító megújuló energiaforrások használatával, a kis- és középvállalkozások erõsítésével, „zöld
munkahelyek” teremtésével, a közösségi közlekedés fejlesztésével,
az esélyegyenlõség és igazságosság biztosításával, a természeti és
kulturális értékek ápolásával látom ezt elérhetõnek. Az oktatásügynek, ifjúság- és kultúrpolitikának különösen nagy szerepet tulajdonítok, szakmámból eredõen nagy rálátásom van ezekre a területekre.

Kedves Olvasó!
Joó Szabolcs vagyok. A 2010-es országgyûlési választáson a Magyar Demokrata Fórum képviselõjelöltjeként
indulok a 8. számú választókerületben.
1977-ben születtem Temesváron. A
családi tradíciókhoz híven a Debreceni
Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd felsõfokú tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen
folytattam, ahol 2003-ban diplomáztam gazdasági agármérnökként. Azóta
saját vállalkozásomat vezetem, amely
pénzügyi tanácsadással, illetve európai
uniós pályázatírással foglalkozik. Az
MDF-nek 1998-tól vagyok tagja.
2009-ben az Országos Elnökség tagjává választottak. Munkámból adódóan ismerem a települések problémáit, amelyek az Észak-alföldi régióban súlyosabbak az országosnál. A települések romló anyagi helyzete, a munkanélküliség, a kilátástalanság felelõs, ésszerû, szakszerû
és korszerû megoldási javaslatokat kíván. Az MDF, ahogy 2006-ban,
úgy most sem száll be az ígéretharcba. Bokros Lajos és az MDF
megvalósítható programja az ország lehetõségeit maximálisan figyelembe veszi. Ez a kampány azonban nem a programokról szól, hiszen
az MDF-en kívül egyik párt sem rendelkezik konkrétumokat tartalmazó javaslatokkal. A választókat ismét nem veszik komolyan, és nem
tekintik felnõttnek, hiszen egymillió új munkahelyrõl, 13. havi nyugdíjról és növekvõ életszínvonalról szólnak a hírek. Azt azonban nem
halljuk, hogy mindez mibõl, minek a terhére lesz finanszírozva.
Az MDF szerint a fõ kérdés az: hogyan tudunk új munkahelyeket

megteremteni, mely a gazdasági stabilitást is megteremtheti végre.
Az MDF szerint az állam feladata, hogy olyan környezetet teremtsen a
vállalkozások számára, melyben megéri új munkahelyek tömegét
létrehozni. Mindehhez az adórendszer teljes átalakítása szükséges
annak érdekében, hogy minél többen, minél kevesebb adót fizessenek. A foglalkoztatás nagymértékû bõvítéséhez az oktatási rendszer
gyökeres reformja szükséges. Le kell számolnunk azzal a téves
illúzióval, hogy az egyetemen vagy fõiskolán megszerzett diploma
mindenki számára a jólétet fogja elhozni. A diplomás munkanélküliek
termelése helyett erõs szakképzési rendszer kialakítása szükséges,
amely igazodik a munkaerõpiac igényeihez. Az MDF Munkaügyi és
Oktatási Minisztériumot hozna létre e két terület valódi együttmûködésének megvalósítására. Hosszú távon ez eredményezheti a cigány
kisebbség társadalmi felemelkedését is. Az MDF az okos állam elkötelezett híve, amely kisebb apparátus mellett hatékony és jó minõségû
szolgáltatásokat nyújt a lakosság számára.
Tisztelt Választópolgár! Ez csak néhány az MDF konkrét javaslatai
közül. A többi párt mindent megtesz, hogy ez a kampány ne a programokról, hanem az MDF körül mesterségesen gerjesztett botrányokról szóljon. Ezzel szeretnék leplezni saját programjuk, javaslataik hiányát. Mi bízunk a választópolgárok bölcsességében. Ma már kijelenthetjük, hogy az elmúlt évtized elvesztegetett idõszak volt. Most
mindannyian tehetünk azért, hogy 10 év múlva ne ilyen számvetést
kelljen megfogalmaznunk. Az MDF kínálja az egyetlen felelõs alternatívát, ezért vállaltam, hogy képviselem a „Munka és Méltóság =
Megújuló Magyarország” programját.
Támogasson szavazatával, hogy valódi és ésszerû programokról
szóljon az ország következõ 4 éve. Támogassa a Magyar Demokrata
Fórumot!
Joó Szabolcs - országgyûlési képviselõ-jelölt
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Tisztelt balmazújvárosi választók!
A választási ciklus végéhez közeledve
képviselõként szerbe-számba vettem
az elmúlt évek sikereit, kudarcait és
személyes döntést kellett hoznom a
hogyan továbbról. A családom féltõ
aggódása ellenére is folytatni szeretném az elkezdett munkát, mert bár valóban nem minden úgy és akkorra sikerül, mint ahogy azt együtt terveztük,
mégis van sok jó dolog, amit elértünk.
Képviselõként voltak helyes kezdeményezéseim, jó meglátásaim és
bizony néha tévedésem is. De mindig a
jó szándék és a felelõsség vezérelt, az
itt élõkért való tenni akarás munkált
bennem. Ezt senki nem vitathatja.
A választási küzdelemben már megtapasztaltam, hogy a politikai riválisaim céltábláján vagyok, s mint a
baloldali politikus ellen durva hajtóvadászatot indítottak. Tudom,
hogy a következõ napokban nem fognak kímélni sem engem, sem a
szeretteimet, hogy nem fognak válogatni a nemtelen eszközökben, azokat már megtapasztaltam korábbról. De szeretném a támogatóim
és a velem szimpatizálók megnyugtatására elmondani - és persze a
koholmánygyártók felé üzenni - hogy fel vagyok rá készülve, s bírni
fogom a politikai támadásokat.
Balmazújváros választói megismertek, tudják ki vagyok, milyen
vagyok, tudják a jó tulajdonságaimat, tapasztalták a botladozásaimat
is. Segítettek, amikor kellett, s kiálltak mellettem, amikor arra volt
szükség. Az Önök bizalmából dolgoztam és sikerült teljesíteni sok
fontos célkitûzést. Láthatjuk, hogy nincs romokban ez az ország, nem

2010. február 12-én immár hetedik alkalommal került sor a regionális „Lélektõl lélekig” címû vers- és prózamondó versenyünkre a
városi mûvelõdési ház pódiumtermében. Igen, versenyünkre, mert
bár a Bocskai tagintézmény hagyományaiból ered, az egész város
hírnevét öregbíti ez a rangos esemény. A verseny 2003-ban indult
országos, sõt ma már nemzetközi „útjára”. A cél minden évben eljutni Siklóra, a nemzetközi gyermekfesztiválra. Idén is három korcsoportban indulhattak a versenyzõk: Az I. Korcsoportban a 3-4., a
II. korcsoportban az 5-6., a III. korcsoportban a 7-8. osztályosok.
Ebben az évben az I.-II. korcsoportosok természetrõl szóló verssel,
vagy prózával nevezhettek. A III. korcsoportosok a 220 éve született Kölcsey Ferenc vagy a 210 éve született Vörösmarty Mihály alkotásával, illetve a költõkrõl szóló mûvel vehettek részt. Iskolánk
nevében Nagy Istvánné igazgatónõ, városunkat képviselve Kaszás
Tiborné oktatási ügyintézõ köszöntötte kedves szavakkal a vendégeket. A verseny háziasszonya Baji-Gál Ferencné volt. A megnyitó
mûsort a Bocskai tagintézmény tanulói adták, felkészítõik Buglyó
Mária, Székelyhidiné Ecsedi Ibolya és Kunkli Ferencné tanárnõk
voltak. A versenyen elért eredmények rangját, magas színvonalát
neves szakemberek zsûrizése biztosította: Palotai Erzsébet, a debreceni Ady Endre Gimnázium mûvésztanára, festõmûvész, magyar- és drámatanár; Vranyecz Artúr, a debreceni Csokonai Színház
színmûvésze, az Ady Endre Gimnázium mûvésztanára és Szimáné
Vlajk Mária, drámatanár, színjátszó-rendezõ.
Idei versenyeredmények:
I. korcsoport:
I. hely: Dráva Réka (Balmazújváros, Bocskai tagintézmény), felkészítõ
tanára: Baji-Gál Ferencné, II. hely: Balogh Erika (Balmazújváros,
Kalmár tagintézmény), felkészítõ tanára: Dr. Szabó Jánosné

háború utáni állapotok vannak. Közös munkánk eredményeként - még
a világgazdasági válság közepette is – nagyon sokat fejlõdött Balmazújváros az elmúlt években. A balmazújvárosi emberek közös sikere, egyének és családok jogos büszkesége, - az önkormányzat és a
körzetünk országgyûlési képviselõinek közös teljesítménye, az hogy
közel négymilliárd forintnyi támogatással jöttek létre új beruházások.
Utak és buszmegállók, közmûvelõdési intézmények, iskolák és óvodák, egészségügyi intézmények és szociális ellátások és szolgáltatások, turisztikai fejlesztések valósultak meg vagy készülnek el hamarosan. Balmazújvárosból mintegy ötszáz nyertes pályázat köztük, az
önkormányzat, a társadalmi szervezetek és egyesületek, mezõgazdasági termelõk, egyéni vállalkozások, gyárak és termelõ üzemek részesültek hazai költségvetési támogatásból és az európai uniós forrásokból céljaik megvalósításához.
Folytatni szeretném, s tudom hogy Önökkel együtt ez lehetséges.
Köszönöm a hozzám eljuttatott több mint háromezer ajánlócédulát, s
kérem a támogatásukat április 11.-én is. Fontosnak tartom, hogy Balmazújvároson, a baloldali hagyományokra alapozva, a szociáldemokrata értékeket vigyük tovább - egyenlõ esélyeket, egyéni szabadságot
és szolidaritást mindenkinek.
Támogassák a baloldali összefogást, hogy folytatni lehessen a nyugdíjasok és a nehezen élõk megsegítését, a munkalehetõségek bõvítését, a munkából élõk számának a növelését, a rendet, a rendezettséget, a hétköznapi biztonságot. Sikerre vihetjük a balmazújvárosi
gondolatot, amelyben a szüleink és nagyszüleink kaphatnának több
segítséget tõlünk, a felnevelt gyerekeitõl, hogy könnyebben élhessenek. Vissza az adóból, a családban maradjon!
Köszönöm a támogatását: Tóth József,
Az Ön országgyûlési képviselõje

III.hely:Erdei Ferenc (Hajdúnánás), Felkészítõ tanára: Agárdi Zoltánné
II. korcsoport:
I. hely: Bordás Anna (Nyíradony), Felkészítõ tanára: Bodogánné Szulyák
Mónika, II. hely: Barnócz Fanni (Nyíradony), felkészítõ tanára:
Felföldi Mónika, III. hely: Till Zsanett (Hajdúszoboszló), felkészítõ tanára:
Nagyné Varga Judit, Különdíj: Horváth Anna (Hajdúnánás), felkészítõ
tanára: Daróczi Ildikó, Rácz Vivien (Balmazújváros, Központi Ált. Isk.),
felkészítõ tanára: Nádasdiné Kerekes Erzsébet

III. korcsoport:
I. hely: Tar Anita (Balmazújváros, Kalmár tagintézmény), felkészítõ tanára:
Béresné Posta Margit, II. hely: Berecz Gábor (Balmazújváros, Bocskai tagintézmény), felkészítõ tanára: Kunkli Ferencné, III. hely: Balogh Tibor (Balmazújváros, Bocskai tagintézmény), felkészítõ tanára: Nagy Marianna,

Különdíj: Gyõri Márta (Hajdúnánás), felkészítõ tanára: Daróczi Ildikó
A siklósi versenyre minden korcsoportból 2-2 tanuló jutott tovább.
Gratulálunk a versenyzõ gyerekeknek és felkészítõ tanáraiknak.

Nagy Marianna magyartanár
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TÛZOLTÓSÁG
"A tûz nagyon jó szolga, de igen rossz úr.”

A Balmazújvárosi Önkéntes Tûzoltóság parancsnoka és rajta keresztül a személyi állománya nevében e pár sorral szeretnénk elejét
venni a városban terjedõ negatív megnyilvánulásoknak.

Már nem egy alkalommal keltek szárnyra olyan mendemondák, miszerint a tûzoltóság gépjármûvei víz nélkül vonulnak a káresemények helyszínére. Ezeket a téves kijelentéseket nem tudom ki és miért találja ki, de csak a nem megfelelõ hozzá-nemértésrõl lehet szó.A gépjármûveink minden egyes alkalommal tele tartállyal - most már 4.000 liter vízzel - vonulnak a helyszínre! Kiérkezés után elsõ teendõnk a víz utánpótlást biztosítsuk, mivel nem tudjuk, hogy
mennyire lesz szükségünk. Tûzesethez kiérkezve elsõ lépés, hogy a tûzcsapról "táplálást szerelünk" a gépjármûhöz. Ez nem azt jelenti, hogy a jármûben nincs víz! A tûzcsapok minõségéért nem mi felelünk, azok esetleges hibáit mindig jelezzük a Vízmû felé. De a tûzoltást
követõen, a káreset felszámolása után csak úgy állhatunk be a garázsba, ha a gépjármûvet feltankoltuk (víz, üzemanyag stb.). Ezért is lehetetlen, hogy víz nélkül vonuljunk a helyszínre!
Ezúton szeretnénk kérni, hogy aki nincs tisztában a tevékenységünk menetével, elõbb érdeklõdjön a kollégáimnál, akik szívesen adnak felvilágosítást, s akkor nem kell "találgatniuk", mi
is a feladata a tûzoltónak, vagy akár a Tûzoltóságnak! Mi mindig arra törekszünk, hogy minél
hatékonyabban és szakszerûbben lássuk el a lakosság védelmét. Ebben az évben például már
30 esetben vonultunk ki, mely szám azt hiszem bizonyítja, hogy fontos Balmazújvároson is a
jelenlétünk. Ezért kérem a tisztelt lakosságot, hogy valótlan dolgokat ne állítsanak, így lejáratva azokat, akik értük kockáztatják életüket.
Tisztelettel: Balogh Mihály parancsnok

SEGÉLYHÍVÓ szám: 105, Tûzoltó laktanya: Debreceni u. 12. Telefon: 370- 066

Olvasóink írták
Parkolási kálvária a Kenézi Kórháznál

Március 17-én fél 10-re kontrolra kellett
mennünk Debrecenbe, a szemészetre.
Idejekorán elindultunk, hogy a kocsival le
tudjunk parkolni, és el se késsünk. Hosszú
keresgélés után úgy döntöttünk, hogy a
kórházhoz közeli utcák egyikén tesszük le
a kis Suzukinkat, mivel a kórház parkolója tömve volt. A Csigekert utcában
találtunk is egy szabad helyet az árok és az
úttest között. A kocsival nem akadályoztuk az ott lakókat, hisz nem kapubejáróhoz álltunk, az úttesten haladókat sem
gátoltuk, hisz nem azon álltunk, a többi
leparkolt kocsi sem akadályoztuk, megfelelõ helyet hagytunk, hogy dolguk
végeztével elinduljanak. Még idõben odaértünk a szakrendelésre. Dél körül végeztünk. Indultunk a kocsihoz. Megdöbbenésünkre a kocsinkat nem találtuk,
sõt egyetlen parkoló kocsi sem volt a
környéken. Kétségbeesett keresgélésünket egy ott lakó fiatalember észrevette,
és megkérdezte, hogy a kocsinkat keressük. Kissé megnyugtatott, mert azt
mondta: „Biztosan nem lopták el, mert
vagy két hete minden nap elszállítják az út
mellett parkoló kocsikat.” A kérdések sora
fordult meg a fejünkbe. Merre menjünk?
Hol keressük a kocsit? Ki vitte el?
Megnéztük a megállást tiltó táblát. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a tábla
alatt két aprócska kiegészítõ tábla is van,
miszerint az útpadkán is tilos megállni, és
elszállítják a kocsikat. Kétségbeesésünk
fokozódott. Kerestünk volna egy telefonszámot, csak egy olyan aprócska táblán,
mint a kiegészítõ táblácska. Sehol semmi.
Szerencsénk volt a bajban, hogy a korábban említett fiatalember nagyon segítõkész volt. Mondta, hogy valószínûleg a
Debreceni Közterület-felügyelet vitte el.
Bement, hogy a telefonkönyvbõl keressen
nekünk egy telefonszámot. Sikerült

megtalálni a számot, de egy ideig csak gépi hang szólt a telefonba. Többszöri próbálkozásunkat
siker koronázta. Megtudtuk, hogy hová vitték a kocsit, és 27.500 Ft ellenében a mai nap el is
vihetjük. Naponta plusz 2.500 Ft tárolási díj.
Az izgatottságunk picit se csökkent, fogalmunk sem volt, hogy jutunk el oda, lesz-e annyi pénz
nálunk. Ekkor is szerencsénk volt, mert 28.000 Ft volt kettõnknél, és a kórházban találkoztunk
egy ismerõssel, aki elvitt minket a vágóhíd utcára, ahol az elszállított kocsikat tárolták. Már a
kocsinkat láttuk, de személyzetet sehol sem. Sehol sem volt kitéve olyan icike-picike tábla, amely
arra utalt volna, hogy Közterületfelügyelet, vagy elszállított kocsik kiváltási helye. Nem. Sehol,
semmi. Újabb telefon, és már azt is megtudtuk, hogy a Pannon Guard Zrt. volt a végrehajtó,
avagy a „Mindenható”.
Már az ájulás kerülgetett az idegességtõl. Aztán a pozitív gondolatokkal próbáltam nyugtatni
magam. Milyen nagy szerencsénk volt, hogy nem akkor történt mindez, mikor két hete a
vastagbéltükrözésrõl hoztam haza a férjem, és kábán, fájdalmakkal küszködve ült be a kocsiba.
Milyen szerencse, hogy nem akkor történt mindez, mikor a 86 éves, járókerettel csoszogó
anyósomat hoztuk haza a kórházból. A gyerekülések a kocsiban voltak. Mekkora szerencse, hogy
a gyerekek nem. És akkor eszembe jutott, milyen szerencsések vagyunk, hisz a többi elszállított
kocsival érkezett betegek tõlünk csak rosszabbul járhattak, hisz nekünk minden megoldódott,
délután négykor már haza is értünk.
Belátom, figyelmetlenek voltunk, megsértettük a KRESZ - szabályt, ezért jogosnak tartom, ha
megbüntetnek. De mégsem kellene a betegektõl elvinni az autót!!! Elég büntetés, hogy betegek!
Úgy érzem, ezzel még egyet belerúgnak az emberbe.
A rossz érzés bennem azért duzzadt hatalmasra, mert embertelen dolognak tartom, hogy egy
megyei kórháznál nincs elegendõ parkolóhely, és a közeli utcákban ilyen megoldások várnak
ránk.
Örülök, ha ezzel az információval segíteni tudtam néhány családnak.
Pénzes Gáborné

BALMAZ - CSEPEL
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
2010. március 10-tõl VÁROSUNKBAN
KÖLCSÖNZÉSI DÍJAK:
Minden megkezdett óra után:
100Ft
Munkanapokon nyitástól -zárásig : 9 - 17 óra
600Ft
Hétköznap éjszakára: du.16 - másnap reggel 10-ig 400Ft
Hétvégén: péntek 17 - hétfõ 9 óráig:
1.000Ft
KÖLCSÖNZÉSI PONTOK:
Fürdõ - Mûvelõdési Ház - Szoboszlói - Kígyó u. Sarok
Bõvebb információ kérhetõ:
Városgondnokság - Salánki Ágnes (06 -70/ 778 - 3714)
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Láss a film mögé!
2010. április 15. (csütörtök) 19.00 óra
2010. március 22-31 között került megrendezésre az Internet
Fiesta programsorozat. Az országos méretû kezdeményezéshez évek óta csatlakozunk, melynek keretében rendhagyó tanórákat hirdettünk osztályok részére. A program témáiból szabadon választhattak a pedagógusok. On-line mesefeldolgozás
során barangoltunk a mesék földjén, gyermekbarát honlapokkal ismerkedve. Földünk titkai után kutatva feltérképeztük a vizek élõvilágát PowerPoint dia alkalmazásával. Bemutattuk az emberi test mûködését hangoskönyv, DVD segítségével és
beszélgettünk az egészséges táplálkozás alapjairól. Elkalauzoltuk a résztvevõket a
zene világába Prokofjev: „Péter és a farkas” címû szimfonikus meséjével. A mû feldolgozását animációs zenei anyaggal és hangszerfelismeréssel színesítettük. A szerzõ életútját a Wikipédia (internetes enciklopédia) által ismertük meg. A nagy sikerre
való tekintettel folyamatosan bõvítjük kínálatunkat. Jelenleg: utazás a Naprendszerben, valamint a török Magyarországon témákkal. Rendhagyó tanóráinkkal egész
évben állunk a pedagógusok rendelkezésére.

A JÖVÕ KEZDETE (2000., Amerikai,‘118)
Helyszín: Balmazújváros, Kossuth tér 12.,
Református gyülekezeti terem

Április 16. (péntek) 10-17 óráig

VAGYONVÉDELMI BÖRZE
lakossági tájákoztató (magánszemélyek, cégek, vállalkozások)
a különbözõ személyi és vagyonvédelmet biztosító eszközökrõl, lehetõségekrõl!
Szervezõ: balmazújvárosi Rendõrkapitányság
Helye: Balmazújvárosi Rendõrkapitányság (Debreceni u. 4.)
A megjelölt idõpontban a „Börze” bármikor megtekinthetõ!

Családi mesekuckó a gyermekkönyvtárban
Április 24-én, Május 15-én és 29-én, szombati napokon 10 órától
Vidám mese-délelõttre invitálunk kicsiket és nagyokat.
Kínálatunkból: szerepjáték, színjátszás, hangoskönyv hallgatás, bábozás, bábkészítés, diavetítés, illusztrálás. Lehetõség van közös meseszövésre, felolvasásra, a
bátrabbaknak önálló történetmondásra. Meglepetéssel kedveskedünk a vállalkozó
szellemûeknek.

Április 14 (szerda) 19 óra

ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
A Debreceni Csokonai Színház és a Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház elõadása
Helyszín: mûvelõdési központ, színházterem

Jegyár : diák: 500 Ft, felnõtt: 1000 Ft

Április 12 (hétfõ) 16.30 óra
„VÉGY KARJAIDRA IDÕ…” (válogatás Sinka István mûveibõl)
Erdélyi Márta mûsora
Közremûködik Kolozsváry Katalin és Dukai Zsuzsanna
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Szervezõk: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Programjaink minden esetben ingyenesek

Elérhetõségeink: Tel.: 52/370-326, www. lmvk.hu, balmpublib@gmail.com

Április 23 (péntek) 19 óra
A Körúti Színház elõadásában:
Neil Simon:

MEZÍTLÁB A PARKBAN
- vígjáték 3 felvonásban Szereplõk: Pikali Gerda, Kautzky
Armand, Frajt Edit, Koncz Gábor, Király Adrián, Oroszi Tamás
Helyszín: mûv. központ, színházterem
Jegyek válthatóak a mûv. központban 3000 -, ill. 3500 Ft-os áron.

Április 8 (csütörtök) 14 óra
A felújított Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Helyszín: Balmazújváros, Batthyány u. 1-7

,,
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Meghívó
a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet

RÉSZKÖZGYÜLÉSÉRE
Idõpont: 2010. április 16. (péntek) 17 óra
Helye: Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ
Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti munkájáról és
gazdálkodási eredményérõl, valamint a 2010. évi üzleti tervének
ismertetése.
2. Különfélék
A Takarékszövetkezet aktív tagjait ezen a nyilvános hirdetmény útján hívjuk meg és
kérjük, hogy részvételükkel járuljanak hozzá a részközgyûlés sikeréhez.
A részközgyûlés határozatképtelenség esetén egy óra múlva a fenti napirendi pontok
megtárgyalásával a határozatképtelenségre való tekintet nélkül is megtartásra kerül.
Balmazújváros, 2010. április 1.
Tisztelettel: A Takarékszövetkezet Igazgatósága

HIRDESSEN SZÍNESBEN
A Balmazújváros közszolgálati lapban
2
Hirdetés költsége akár 131 Ft/cm -tõl
Támogassa Ön is a város lapjának
megjelenését hirdetésével.
Hirdetésfelvétel:
Telefon: 06709310756 e-mail: ujsag@balmazujvaros.hu

dr. Tiba István a FIDESZ –KDNP
országgyûlési képviselõjelöltje
lakossági fórumot tart
2010. április 8–án (Csütörtök)
18 óra 30 perces kezdéssel a
Mûvelõdési Központ Pódium termében.
Vendég: Pálffy István újságíró
Téma: VÁLASZTÁS 2010
Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

Dr. Tiba István

Szenczi József
Szültésnapja
alkalmából
emlékezik rá
szeretõ
családja.

Milyen szomorú mindig egyedül
lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
Valakit szeretni, titkon örökké.
Az idõ sem gyógyítja sebeinket,
Mert te igazán szerettél bennünket.
Hiába borul rád a temetõ csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Szeretõ férj voltál, drága jó édesapa
Bánatos családod nem felejt el
soha.
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2010. február 26-án jótékonysági koncertet rendeztünk a Baki Házban, a Baki
Egyesület és a Baki Klub Kávéház támogatásával. A koncert bevételét egy 5 éves
balmazújvárosi kislány gyógykezelésére ajánlottuk fel. Az egész estés rendezvény során négy zenekar lépett fel. A Glaxac, az E.Z. , a R.O.M. és a Chrome Rt.
A zenekarok lelkesen készültek az estére, hiszen nemes cél érdekében zenéltek. A
rendezvény és a segíteni akarás nagyszámú közönséget vonzott. A nagyon jó
hangulatú és nagy sikerû koncertekkel ismét bebizonyítottuk, hogy a rock zene
eszközeivel, a rock zenét játszó és szeretõ emberekkel, összefogással, nagy
dolgokat lehet létrehozni. A szülõk
nevében itt szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
segítették a rendezvény létrejöttét,
akik támogató jegyek vásárlásával
segítették Hannát. Gyógyulj meg
kicsi lány! Köszönet: a
zenekaroknak, Kulcsár Zsoltinak,
Tar Péternek, Tar Józsinak és
minden támogatónak.
Kerekesné Dobi Erika

T
É
L
B
Ú
C
S
Ú
Z
T
A
T
Ó

A Mûvelõdési Központtal, a Himes Néptáncegyesülettel együttmûködve
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata a 3 éves szociális felzárkóztató program közösségfejlesztõ programjának keretében február 20-án farsangi mulatságot rendezett. Célunk közös, hisz az, hogy a különbözõ generációk régi hagyományokat felidézve közös programokon vehessen részt, mindannyiunknak
fontos. A télbúcsúztató farsangi programok a gyerekek számára a Mûvelõdési Központban kézmûves foglalkozásokkal kezdõdtek. Az érdeklõdõ
gyerekek és szüleik közösen készíthettek különbözõ anyagokból (kartonlap, krepp papír, zsírkréta, vízfesték stb.) maszkokat, só-liszt gyurmából álarcokat, különbözõ figurákat, díszeket. Egy arcfestõ az alkalomhoz illõ színes, dekoratív mintákat varázsolt a bátor jelentkezõk arcára. A Mûvelõdési
Központ elõl a táncosok, énekes csoportok, és a hozzájuk csatlakozó maskarások felvonulását lovasok vezették fel a város utcáin. Énekelve, táncolva, különbözõ zajkeltõ eszközökkel vonultak a résztvevõk. Volt itt vénlánycsúfolás, rabvágás, valamint a kinti program zárásaként tûzgyújtás. A
néptánc szerelmesei táncházat tartottak, majd hajnalig ropták önfeledten a
Sugalló zenekar közremûködésével a Pódium teremben.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat egy hangulatos farsangi batyus
bálra várta az érdeklõdõket az Árpád Házban. Hófehérke, a varázsló, az
ijesztõ maszkkal, vagy éppen egyszerû, de ötletes jelmezben érkezõ családok, kollégák, pártfogoltak, reggelig szórakoztak elfeledve a hétköznapok
gondjait. Ezen a „télbúcsúztatón” is lehetõség nyílt a generációk találkozására, és a szabadidõ közös eltöltésére. Minden korosztály megtalálhatta a
nap folyamán a számára kedvezõ tevékenységet. Akik velünk voltak,
reméljük emlékezetes farsangolásban részesültek.
a Szervezõk

A „Veréce” Hagyományõrzõ Népdalkör március 6-ra meg-hívást kapott a
Budapesti Utazási Vásárra,
hogy az egész napos
kulturális programban
képviseljük az Észak
Alföldi Régiót.Örömmel
fogadtuk el a felkérést,
Hisz 4 évvel ezelõtt már
énekeltünk az utazási vásáron.Nagy sikert aratottunk a
hortobágyi és summás
dalainkkal, Juhász József
pedig a betyár és rab
énekével. Reméljük jövõre
is meghívnak bennünket
a népdalkör tagjai

Balmazújváros

Egy újvárosi rock-zenekar ismét bebizonyította, hogy
a régi és örök szlogen még mindig igaz és megdönthetetlen: mindig van valami új és felfedezetlen univerzum a rockzene széles palettáján. A Chrome Rt.
formáció 2004-ben alakult, különbözõ településeken
lévõ, rockzenét imádó és játszó tagokból! Hortobágy, Balmazújváros és Debrecen adott tehetséges
fiatalokat a zenekarba, akik már játszottak különbözõ
formációjú csapatokban, hirdetve a zene összetartó
erejét. A jelenlegi felállású együttes már a megalakulás évétõl írt saját számokat. Mivel igény volt a
közönség és a szakma részérõl is a folytatásra, úgy
dönöttek, hogy csak és kizárólag saját szerzeményekkel indulnak el ezen a zenei úton! A Kovács "csótány"
Attila ének, Kenyeres Mirtinke billentyû, Dobi Bálint
gitár, Szabados Zoltán basszusgitár és Kis István dob,
nevével fémjelzett és alkotta csapat már számos olyan
helyen megfordult, ahol felfigyeltek tehetségükre!
Volt, hogy riportot készített velük a TV-1 regionális
magazinja, de meghívott vendégként szerepeltek már
az RTL- ben is! A zenekar életében a sok szép versengés, meghívás, elismerés mellett mégis az volt a legemlékezetesebb, amikor Abaházi Csaba vendégei
voltak a Danubius rádióban! Magyaország kiemelkedõ és színvonalas rockzenekarai elõtt is játszottak
már különbözõ fesztiválokon, de az igazi áttörés reményeik szerint az idei év lesz. Márciusban jelenik
meg a Chrome Rt. elsõ önálló albuma a Világnak
szívében címmel! A Rockinform, mint a hazai rockzenei élet szaklapja méltónak találta elsõ lemezüket
arra, hogy nagy példányszámba terjessze országszerte
és határainkon túl is. A lemezhez a zenekar készített
két profi minõségû videoklipet is, ami már látható
különbözõ közösségi oldalakon a világhálón. Miközben a zenekar folyamatosan dolgozik és írja az új szerzeményeket, lázasan készülnek a nyári országjáró turnéjukra is, aminek keretében meghívást kaptak többek
közt Erdélybe és Szlovákiába is! Az együttes sokat áldoz hangszerekre, hangtechnikai fejlesztésekre, hisz
amíg egy csapat ma Magyarországon nincs „sztárolva”, addig csak a megszállott tagjainak, kevés számú
támogatóinak köszönhetõen tudja megõrizni jelenlétét. Ezúton is köszönik a közönségnek a lelkesítõ tapsokat, biztató szavakat, e-maileket, a mûvelõdési háznak a próbaterem lehetõségét, Tiba István polgármester úrnak a lemezkiadáshoz nyújtott segítségét. A
zenekar elérhetõsége: www.chromert.hu.
További sikereket és számtalan felkérést kívánok a
Chrom Rt-nek.
Csige Sándor
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Arra gondoltam megírom
meggyógyulásomat. Három
dolog miatt szerettem volna
megírni. Fõként azért, hogy
így megoszthatom másokkal
meggyógyulásom mikéntjét,
így aki szükségét látja, ebbõl
erõt meríthessen a benne felmerült kérdés e k re , f é l e l mekre esetleg
választ kapjon.
Másodrészt azért, mert így lehetõség nyílik elõttem ismét
arra, hogy mély hálámat fejezhessem ki több
csodálatos embernek, akiket életem során
utamba, elém helyezett a jó Isten, és így általuk is lehetõséget kaptam a meggyógyulásra.
Közülük is legfõbb hálám azé a csodálatos
nõé, asszonyé, aki a feleségem - Tarné Nemes
Judit. Harmadrészt pedig azért, mert sokan
nem is tudják településünkön, Balmazújvároson, hogy van egy természetgyógyászunk,
Vincze József. A történések következtében nekem „csak” Józsi. Róla szeretnék most néhány
sort írni köszönõképpen.
2007. szeptemberében többszörös áttételû daganatot diagnosztizáltak a tüdõmben, a májamban és a nyirokerekben is. De engedjék
meg, hogy ne a betegségrõl írjak, hanem a
meggyógyulásom útjáról. Nagyon fontos,
hogy sokan, valóban sokféle lehetõséget mutattak meg nekem a meggyógyuláshoz - többet is, mint amikre szükségem volt - viszont
hiszem, hogy a lehetséges megoldások közül a
megfelelõk összeválogatása gyógyított meg.
A kiválasztottak mindegyikére szükségem
volt, úgy mint abban a mesében amit még alsó
tagozatos koromban olvastam. A hatalmas
répa, amit többen, a család minden tagja húzott, de ha a kisegér nincs a végén, a répa nem
jött volna ki a földbõl. Mindenkire és
mindenre - a legapróbb részletre is - szükség
volt a répa kihúzásában, - az én esetemben a
meggyógyulásban. Meg kellett, hogy lássam,
a világunk fõleg nem anyagi. Megtanultam azt
is, hogy ha baj van - csendesedjek el, figyeljem meg a belsõm és hallgassak rá, mert az a
legjobb tanácsadó. Számomra a kezdetekkor a
miértek után a legnagyobb dilemmát az
okozta, hogy: hagyományos orvoslás, vagy
alternatív. Végül a döntésem ezek ötvözete
lett. (De ez az én döntésem volt, az akkori
helyzetben). A belsõm ekkor azt mondta, hogy
tegyem félre mindennemû büszkeségemet és
keressek meg minél több embert, mert csak
így kaphatok segítséget. Ezután elkezdtem
keresni a segítõket. Észre kellett vennem,
hogy a jó Isten hozzá segít mindenkihez, akire
szükségem van. Így jutottam ahhoz az információhoz is, hogy van Balmazújvároson természetgyógyász, az általam évek óta – addig

csak gazdaként ismert - Vincze József. Kedves ismerõsöm Ildikó, aki felhívta Józsira a figyelmemet, annyit mondott megjegyezve,
hogy Józsi azért hiteles neki, mert nem ígérget
és nem vállal olyasmit, amiben nem látja a
lehetõségét annak, hogy segíteni tudna. Még
aznap este megkerestük a feleségemmel Józsit a lakásán. Ekkor annyit ígért, hogy segít
meggyógyulni. Ezután a találkozás után minden nap délutánján jött hozzám a lakásra, kivéve a kemoterápiákat és az azt követõ 2-3 napot. (Elmondta, hogy ezeken a napokon azért
nem jöhet, mert nem szeretne olyan dolgokat
magán tovább vinni, ami másoknak és persze
neki magának is rossz). A kemoterápiás kezelések mellékhatásaként többször nagyon alacsony szintre esett a vérképem. Ilyenkor a kezelést irányító doktornõ egy olyan injekciót írt
fel, amitõl viszont olyan, a teljes testre kiterjedõ csontfájásom lett, amit csak a „beavatottak” tudnak elképzelni. (Ráadásul a feleségem, mint minden gyógyszernek, így ennek is
elolvasta a mellékhatásait, amikbõl aztán
tényleg nem kértem). Ezt miután elpanaszoltam Józsinak, csak mosolygott. Majd felajánlotta, hogy kemoterápia után több napig naponta kétszer is eljön hozzám. A lényeg: segít.
Így aztán az injekciót nem vettem fel, hanem
szóltam a Józsinak. (Ezt el is mondtam az orvosaimnak.) Az egy héttel késõbbi vérkontrollnál a vérképem lényegesen jobb értéket
mutatott. Nem akarták az orvosok érteni. De
azt mondták: -„Nem baj, lényeg, hogy jó a
vérkép.” Egy idõ után már nevetve kérdezték:
„A Józsi?” Én pedig mondtam, hogy igen. A
kórházban kéthavonta volt ellenõrzõ vizsgálat. Ha azt vették észre, hogy a kemoterápia
miatt ismét nagyon leesett a vérképem, akkor
Józsi ismét kétszer jött naponta. Közben pedig hol Szarvasra mentünk el a családommal
az arborétumba, - megnézni azokat a csodálatos fákat -, hol pedig a helyi erdõben sétáltunk. Az arborétumban át is öleltem azt a bizonyos hatalmas kocsányos tölgyet. Az ilyen
fákban hatalmas erõ van. A kezelés mindig
úgy kezdõdött, hogy én miközben álltam, Józsi körbe járt, két kezét végig húzta az aurámon, annak sérüléseit keresve. Ezután elõbb a
hátamra, majd a hasamra feküdtem, és kézrátétellel energiát adott. Leült mellém, és egyik
kezét éppen csak érintve tartotta a lábamon, a
másikat pedig a májam fölötti részre helyezte,
- ahhoz is éppen csak hozzá érve. Alig kezdte
el, a keze alatt egyre melegebbnek éreztem a
testem. Volt olyan eset, hogy arra kértem, tegye máshova a kezét, mert túl melegnek érzem. Õ ekkor ismét csak mosolygott, és kérte,
hogy fogjam meg a kezét. (A keze hidegebb
volt, mint az enyém). Ezután ezt a kezét elõbb
újból visszahelyezte rám, majd azt elkezdte
felfelé lassan egyre magasabbra emelni.
Ugyanúgy éreztem a melegedést. Persze nemcsak a májam fölötti részt kezelte, hanem a
mellkasomat, az oldalaimat és a hátamat is.
Kérdeztem tõle, hogy mi az amit csinál, amire
azt a választ adta, hogy Õ csak közvetíti az energiát a fentiektõl. Másik alkalommal azt
kérdeztem, hogy miért helyez olyan súlyt a
májam kezelésére, amikor ott nem mutattak ki
daganatot. (Ekkor még nem tudtam a máját-
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tétrõl). Azt mondta, hogy nem baj, de a máj
annyira fontos szervünk, hogy arra nagyon
nagy súlyt kell fektetni a gyógyításkor. Nem
tudom, hogy tudta-e, - és csak nem akart felzaklatni vele, vagy más okból - de késõbb kiderült, hogy a májamon is két áttét volt. A kezelések során legtöbbször végig beszélgettük
az idõt. Fõleg iránymutatásait beszéltük meg,
hogy mi miért is van és hogyan is gondolkodjunk, hogy lelkünk felszabaduljon. De különben annyira figyelt mindig, hogy ha azt látta,
hogy nem volt kedvem megszólalni, Õ mellém ült, tisztelettudóan becsukta a szemét, és
közben kezelt. Csak akkor szólalt meg ilyenkor, ha szóltam hozzá. (A mai napig jár hozzánk, egyfajta családbarátként). A családunk
egyik barátjától, Évától tanultam meg, hogy a
daganatos betegségbõl való egyik kiút a
„NEM” döntés felvállalása. Tanuljunk meg
nemet mondani, - ha arra van szükség. Azt is
meg kellett tanulnom, hogy magamról, nekem magamnak kell dönteni. (Ha pedig mi
nem tudunk, az döntsön, aki hozzánk a legközelebb áll, ne egy idegen). Karácsonykor úgy
jött Józsi kezelni, hogy egy láda mandarinnal a
kezében állt meg a bejárati ajtóban. Õ ilyen.
Az elsõ ellenõrzõ CT során már (két hónap
után) nagyon jó eredmények jöttek. A kemoterápiát irányító doktornõ elmondta, hogy õ
már annak is nagyon örült volna, ha a daganat
terjedését csak megállítani sikerült volna. Ehhez képest kifejezett javulást mutatott a CT és
a vérkép is. Ma már a testemben nincs elfajzott daganatos szövet. MEGGYÓGYULTAM. És ezt a saját hitemen kívül nagyon sok
csodálatos embernek is köszönhetem. Barátok, ismerõsök, és ismeretlenek, akik önzetlenül segítettek. Nagyon sok rendõr és tûzoltó
kollégámnak, akik gyûjtést szerveztek, hogy
anyagilag segítsenek. Két gyönyörû gyermekemnek (Sanyi és Noémi), akik nélkül nem is
tudom, hogy sikerült volna. Édesanyámnak,
nõvéremnek és lányának, Gyöngyikének, akik feltétlen szeretetükkel mellettem voltak,
és támogattak. Nem mondhatom egyik segítõmre sem, hogy Õ gyógyított meg. Nagyon
jól sikerült összeválogatva beengednem azokat, akik valóban tudtak nekem segíteni. Feltehetõen mindenki másnak más és más kell a
gyógyuláshoz. Fontos az, hogy hallgasson a
belsõ hangjára, hogy tudja, mi kell neki. Nagyon sok apró, itt le nem írt összetevõje volt
még a meggyógyulásomnak. Mindent megosztok bárkivel, aki a segítségemet kéri. Nem
tudok soha elég hálát adni a jó Istennek, hogy
adta nekem a feleségemet, Jutkát, aki hajnalban kelt, és éjszaka feküdt, a kemoterápia során végig fogta a kezem, amikor elveszítettem
minden szõrzetem nem undorodott tõlem, hanem féltõn hozzám bújt, soha nem sírt elõttem, és olyan mély szeretettel van felém, melyet minden férfitársamnak kívánok. Vegyük
végre észre, hogy csodálatos az ember és csodálatos az elme. Mindenre képesek vagyunk
vele. Szeretni is! Üres kézzel jövünk e világra, és úgy is távozunk innen. Akkor mi értelme
az egésznek szeretet nélkül. Vissza kellene
térnünk, nekünk - eltévedt magyaroknak - a
szeretet ösvényére.
Szeretettel: Tar Sándor
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Névadónkra, Kalmár Zoltánra emlékeztünk
„Az ember két dolgot adjon a gyerekeinek
útravalóul: gyökereket és szárnyakat!” hirdette fenn, magasan a megemlékezés
helyszínén a Goethétõl származó idézet.
Ennek egyik tanúbizonysága épp a Kalmárnapok, ez a szép és felelõsségteljes
hagyomány, immár 1996 óta. Rendezvények,
versenyek, amelyeket a diákság, a
pedagógusok és a szülõk is jól ismernek.
Összejövetelek, programok, amelyek
tükrözik tagiskolánk arculatát, az intézmény
lehetõségeit, a résztvevõk érdeklõdését, és a
kort is, amelyben élünk. Jó alkalom ez a hét
arra is, hogy megfogalmazzuk, kik vagyunk,
milyen értékrend és milyen tevékenységek
jellemeznek bennünket. Mi számunkra a
fontos, az értékes, a szép. S mire
vállalkozunk, és mi vezérel bennünket. Ezek
a napok még inkább összekötnek minket, és
megerõsítik bennünk a közösséghez tartozás
nagyszerû élményét. Ebben a tanévben a rendezvények február 19-én, pénteken kezdõdtek, és február 25-én fejezõdtek be. A hét
minden napján tartalmas programokat szerveztünk iskolánk és a térség diákjainak. Zrínyi Ilona matematika versenyt (3-8.o.),
komplex tanulmányi versenyt (5-6. és 7-8.o.)
városi és iskolai szintû Kalmár Zoltán Helyesíró Versenyt (5-8.o., ill. 1-4.o.). Iskolai
szintû alsós sorversenyt, alsós és felsõs kiütõ
versenyt, rajzkiállítást az alsós tanulók munkáiból, vers- és prózamondó versenyt(1-4. o),
angol nyelvi vetélkedõt (4.o.). Rendhagyó
történelemórát tartott a Semsey családról az
érdeklõdõ felsõs gyerekeknek Pozsonyi
József, a Semsey Andor Múzeum vezetõje. A
kicsiknek és a nagyobbaknak Kalmár Zoli
bácsiról Végh Istvánné Erzsike emlékezett,
beszélt, mesélt. Tettük mindezt azért, hogy
tartalmas, emlékezetes órákat, napokat
szerezzünk diákjainknak. A programokon, az
ünnepélyes megemlékezéseken tanár és ta-

nítvány, egykori kolléga és jó barátként érkezõ vendég találkozott össze, még erõsebbé
téve ezzel az iskolánkhoz való kötõdését. A
Kalmár-napok keddi ünnepélyes megemlékezésén köszöntõt mondott városunk polgármestere, dr. Tiba István úr. Nagy örömünkre iskolánk nyugalmazott pedagógusa,
dr. Diczházy Gyuláné, Valika néni is elfo-

gadta a meghívásunkat. Megnyitó szavaival
felidézte Kalmár Zoltán személyiségét, az
akkori iskolai életet. Gondolatait nagy figyelemmel, természetesen más-más érzéssel
hallgatta a Zoli bácsit ismerõ felnõtt, az õt
nem ismerõ, de róla csak jót halló ember, és
az életével és szellemiségével most ismerkedõ kisdiák. Vali néni szavai nyomán megelevenedett a régi iskolás élet: „Hogy milyen
körülmények jellemezték akkor az iskolát és
környékét - a feltételeket? Nos, itt szükség

lesz egy kis fantáziára. …Az olajos padlós
tantermek sajátos iskolaszagot árasztottak.
Egy-egy vaskályha adta a meleget, a kályha
melege a hátsó padokhoz ritkán ért el. A nevelõk, a gyerekek öltözete egyszerûnek, inkább szegényesnek volt mondható. A divat ismeretlen fogalom volt. Érdekességnek elmondom, s képzeljétek el, hogy mindenkinek
a lábbelije már akinek volt cipõje vagy csizmája fekete színû volt. Akkor ez nem tûnt fel,
hiszen az üzletben is csak fekete színû lábbelit
árultak. Az iskola tele volt vidám gyermekzsivajjal, bizakodó, tettre kész pedagógusokkal, s az élen Kalmár Zoltán Igazgató Úr
erõsen, mosolyogva … . Míg élt, mint egy
prizma szórta szét egyéniségének gazdagságát! Nagy és szép örökséget hagyott Ránk!
Ahogyan szólt, beszélt, tanított, dorgált, vagy
dicsért, kérdezett, vagy kért - intézkedett vagy
utasított - mindig higgadtan, emberséggel
tette. Ma különösen fontos lenne megtanulni
Tõle az elfogadást és a bizalmat. … Erõs lélek, gazdag személyiség volt! Ma is követendõ példa! ...
A megemlékezésen avattuk fel a Kalmár Zoltán Tagintézmény logóját, emblémáját,
amely Szabó Dóra 7. b osztályos tanulónk
munkája. A rajz egyben a 2009. évi Superbrands-Kölöknet rajzpályázat I. helyezett
mûve is.
Hiszünk abban, hogy az ember addig él, amíg
beszélnek róla. Bízunk benne, hogy a jövõben is emlékezetes pillanatokat szerzünk
diákjainknak a névadónk tiszteletére rendezett programjainkkal. Köszönetet mondunk
Árváné Csomor Györgyi és Györfi János szülõknek a támogatásukért. Köszönetet mondunk kollégáinknak, akik ötletgazdag, lelkiismeretes és lelkes munkájukkal színesebbé
és sikeresebbé tették a rendezvénysorozatot.
Radóczné Bálint Ildikó igazgatóhelyettes

Nagyhét és húsvét miserendje
Nagycsütörtök este 18.00: Az utolsó vacsora és Jézus elfogatásának
emléknapja. A szentmise után virrasztás lesz a templomban.
Nagypéntek este 18.00: Jézus keresztre feszítésének és halálának a
napja. Ezen a napon az egész világon nincs szentmise. Igeliturgia
keretében elénekeljük a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét. Majd a
kereszt elõtti hódolatban tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki a
megváltásért. Este a plébánián megnézzük a Passió címû filmet. Ezen
a napon szigorú böjti nap van. Nagyszombat este 20.00: Jézus
feltámadásának az ünnepe. Ebben a szentmisében a fény liturgia
keretében megszenteljük az új tüzet, az új életnek a szimbólumát. Errõl
a tûzrõl gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát, ami a Feltámadt Jézust
szimbolizálja. A dicsõség eléneklésével kigyúlnak a templom fényei,
jelezve Jézus az élet Ura. A szertatás közben három felnõttet
keresztelünk meg. Bagi Zoltánnét, Németi Jánost és a martinkai
lakosú Szabó Tibort. A szentmise végén a templom körül körmenetben
megmutatjuk a közöttünk élõ, Oltáriszentségben jelenlévõ Jézust. A
körmenet végén a templom udvarán megkínálunk mindenkit aki
együtt ünnepel velünk, a frissen megszentelt kaláccsal, forró teával és
forralt borral. E közben gyönyörködhetünk az örömtûzben, amelyet

szintén a templom udvarán gyújtunk meg. Húsvétvasárnap reggel
8.30: Húsvét elsõ napja. Ünnepi szentmisében megszenteljük a
húsvéti kalácsokat, tojásokat, hús eledeleket, amelyeket a családok
hoznak, hogy otthonukban az ünnepen szentelt ételt egyenek. Húsvét
hétfõ reggel 08.30: Húsvét második napja Az ünnepek elmúltával
pedig mindenkit szeretettel meghívunk a 4. alkalommal
megrendezésre kerülõ Locsoló bálunkra. A bál idõpontja április 17.
Este 19.00 óra. Helyszín a Sportcsarnok. Belépõ 1.000 forint. Batyus
bál lévén mindenki a hozott ételeket és italokat fogyaszthatja azokkal a
barátaival, rokonaival, akikkel egy asztalhoz ülnek. A megrendelt
létszámnak megfelelõen alakítjuk a családias hangulatú asztalokat. A
zenét a Moni Band szolgáltatja. A mûsor a plakátokon olvasható majd.
A bevételt a templom oltárképének restaurálására fordítjuk. Akik
ezúton is szeretnék támogatni a felújítást, azoknak a segítségét elõre is
köszönik az Egyházközség hívei. Húsvét lévén kívánok minden
újságolvasónak áldott, békés, családias, gondok nélküli Húsvéti
ünnepeket.
Pankotai József - plébános
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Német-magyar atyafiságok
Balmazújvároson a 18-19.században
Balmazújvároson a 18.század közepe óta élnek német származású
lakosok, akik igen sokáig õrizték nyelvi, kulturális és gazdasági
önállóságukat, míg jó száz év elteltével már erõteljes asszimilációt
lehet megfigyelni. A kezdeti távolságtartást követõen a magyarok és a
németek mind gyakrabban házasodtak egymás között.
A két közösség közeledését jól mutatja az atyafiságok létrejötte, a
keresztszülõség alakulása is. A vegyes házasságból született utódok
esetén természetes, hogy a keresztszülõk valamelyike magyar, illetve
német lett, de sokkal érdekesebb az, amikor nem kevert házasság
esetén, pusztán szimpátia, barátság vagy jószomszédság okán választottak keresztszülõket a másik közösségbõl újszülöttjeik számára.
Természetesen a közös vallási meggyõzõdés is sokat jelentett, hiszen
a magyarok többsége és a németek is reformátusok voltak.
Az egyházi keresztelési anyakönyvek adatai alapján az elsõ esetre
már 1770-ben, a német betelepedés után négy évvel volt példa,
amikor az újszülött magyar keresztapákat kapott: Rósa (Rosinger)
Péter Varga Sára magyar leánnyal köttetett házasságából született
Anna Margaretha nevû leányának Varga Jakab és Molnár Ádám lettek
a keresztszülei. 1801-ben Mészáros János és Gertrud Keller Borbála
nevû gyermekének már német (Heinrich Arva) és magyar (Harangi
Mihály) keresztapja is volt. A beházasodott magyar Deli Józsefnek és
a német Reichert Erzsébetnek 1804-ben jött világra kisfia, Sámuel,
neki magyar keresztszülei voltak György Mihály és Tóth Mária, német részrõl Barna (Born) Jakab, s annak szintén beházasodott felesége, Korsós Erzsébet. 1805-ben Stephan Kovács „ungar” (vagyis
magyar származású) és Maria Barbara Habermann Johannes nevû
gyermekének magyar keresztszülei lettek.
1801-tõl önálló anyakönyvezés folyt a német gyülekezetben, s a
vegyes házasságok egyidejûleg feljegyeztettek mind a magyar, mind
a német mátrikulákban. Mivel nem található nyoma vegyes házasságnak, nagy valószínûséggel jó kapcsolat, esetleg földrajzi közelség
magyarázza, hogy 1805-ben a magyar Téglási Mihály és a szintén
magyar Szikora Erzsébet Péter nevû fiát egy „bába a német városból”
segítette világra hozni, s a keresztszülõk is németek, Adam Kehm és
Magdalena Keller lettek. Ugyanez történt ebben az esztendõben Kováts András és Pál Sára leányának, Máriának születésekor, õt is egy
„bába a német eklézsiából” segítette világra, s keresztszüleit, Kunkel
Fülöpöt és Anna Barbara Leydert-t is a német gyülekezetbõl kapta.
Ugyanakkor érdekes, hogy mindkét eset ugyanabban az esztendõben
történt, így elképzelhetõ, hogy nem volt ebben az idõszakban kéznél
magyar bábaasszony, és a német eklézsiából hívtak segítséget a
vajúdó anyákhoz, majd ezt követõen mintegy „hálából” német
keresztszülõket választottak, vagy esetleg jobban ismerték a német
bábát, jóban voltak annak családjával, esetleg közel laktak hozzájuk,
ezért esett rájuk a választás. 1807-ben ifj. Lakatos Ádám és Téglási
Mária Ádám nevû fiát Drabek József német pap keresztelte, keresztszülei pedig Heinrich Kunkel és Konrád Leydert felesége,
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Barbara Arva lettek. 1819-ben a magyar Kordás István és a magyar
Bojtor Sára Juliánna nevû leányának Szarvas (=Hirsch) Péter és
Zabos (=Haberstich) Katalin lettek a keresztszülei. 1822-ben Csontos
József és Szabó Rebeka Mihálynak keresztelt fia a német Schilling
Györgyöt és Ghem Katát kapta keresztszülõkül. Ebben az esetben
szintén nem vegyes házasság állt a háttérben, az édesanya Szabó
Rebeka részérõl lehetett német ismeretség, ugyanis már az õ
keresztszülei is Csobán János és Arva Imre, azaz két, fokozatosan
elnémetesedõ család tagjai lettek 1799-ben, míg õ maga Szabó János
leányaként egészen bizonyosan magyar közösségbeli volt, ugyanis
semmilyen forrás nem utal arra, hogy Szabó János német lányt vett
volna feleségül. Így ez is jó példa a több éven át lassan kialakuló jó
ismerõsi netán baráti kapcsolatok kialakulására.
Szintén a két közösség közeledését mutatja, amikor azok elsõ
emberei: a magyar és a német pap, az iskolamesterek, esküdtek,
presbiterek vállaltak keresztszülõséget. Az teljesen természetes volt,
hogy õk a saját gyülekezetükön belül gyakran lettek egymás gyermekeinek keresztszülõje, erre számtalan példa akadt.
Például 1802-ben Adam Hartmann német esküdtnek és Barbara
Rosinger-nek fia született, s a kis Martinnak a falu jegyzõje, Gyõri
Mihály lett a keresztapja s felesége, Tóth Mária a keresztanyja. A
tiszteletben álló Born Jakab német esküdt, akinek „példás jó német
erkölcse volt” unokahúgának, Katharina Elisabeth Born-nak Peter
Teppich-tõl született Maria nevû gyermekének 1807-ben a falu
tiszttartója, Neuwirth Mihály és a jegyzõ felesége, Tóth Mária lettek a
keresztszülei. Drabek József lelkész és leánya Jusztina 1834-ben
keresztszülõséget vállalt Harsányi János és Nagy Rebeka István nevû
gyermeke keresztelésekor.
Ahogy teltek az évek, mind gyakrabban lettek egymás atyafiai. A 19.
század második felében már megfigyelhetõ az a „kétlelkûség”, ami az
újvárosi német lakosságban a magyarokkal való együttélés során
jelentkezett. Ennek hatása az élet minden területén megjelent, így az
ebbõl a korszakból származó két kis dalocska is hûen tükrözi, s a maga
egyszerûségében és ártatlanságában találóan adja vissza azt az életszemléletet, ami egy magyar földön élõ, jó magyarrá váló, ugyanakkor gyökereit óvó s megbecsülõ újvárosi német közösség tudatában
alakult ki hosszú évek során:
„Idesem, kedvesem, was hast du gemacht?
Nem tudtam aludni die ganze Nacht,
Ha elaludtam, träumt ich von dir,
Mindig azt gondoltam, du bist bei mir.”
„Ha az ember lányt akar szeretni, was muss machen?
Akkor kell menni schmeicheln und lachen,
De ha õ nem akarja, und sie nicht will,
Haza kell menni und schweigen still.”
Demjénné Katona Mária

55 éves házassági évfordulóra

Lajter Géza és Posta Zsuzsanna - Két szeretõ lélek,hosszú évek
óta együtt megy az úton egymás mellet szépen. Bár a tûz nem
perzsel, úgy mint
akkor régen, mégis
szépen ragyog mint
csillag az égen.
Szívetekbe béke,
lelketekbe nyugalom,
legyetek boldogok,
mint sok - sok éve e
napon.
Ezt kívánja nektek
szeretõ családotok.

6
14

2010. március

12. forduló: Nyírbátor VKK - Balmazújvárosi KK
23-31 (11-15)
Nyírbátor 250 nézõ. Vezette: Berényi-Varga.
BKK: Boczák-Csébi 1, Varga 6, Kovács 6/3, Hûse G, Csapó 1, Balogh 10.
Csere: Dobi (kapus), Gyõrfi 3, Rontó 1, Balázs 2, Feind 1, Hunyadi, Ovtus
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 7.perc: 3-3, 15.perc: 4-9, 23.perc: 9-13,
35. perc: 14-15, 40. perc: 14-20, 50. perc: 20-25, 55. perc: 20-29
Hétméteresek: 3/1 illetve 3/3. Kiállítások: 8 illetve 8 perc.
Voltak biztató jelek a csapatunk játékában.
13. forduló: BKK - Nagykálló-Nyíregyháza II. 28-34 (14-18)
Hajdúböszörmény 150 nézõ. Vezette: Berényi-Varga
BKK: Boczák-Szabó, Varga 4, Kovács 7/1, Tréki T, Csapó 6, Balogh 7.
Csere: Dobi (kapus),Gyõrfi 2, Rontó 3, Ovtus, Feind 1, Hûse G.
Edzõ: Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 9.perc: 4-6, 20.perc: 9-13, 40.perc: 20-24,
46.perc: 24-26, 52.perc: 25-29
Kiállítások: 6 illetve 14 perc. Hétméteresek: 3/1 illetve 3/2

14. forduló: Sárospatak TC – Balmazújvárosi KK
22-26 (9-15)
Sárospatak 200 nézõ. Vezette: Kocsmáros - Tömöri
BKK: Boczák-Mózes 1, Varga 3, Kovács 6/1, Csapó 2, Feind 3, Balogh Sz. 6
Csere: Dobi (kapus), Balázs 3, Tréki T. 1, Ovtus, Szabó 1, Gyõrfi, Csébi
Edzõ: Szilágyi Attila
Az eredmény alakulása: 12.perc: 4-4, 25.perc: 6-13, 38.perc: 13-18, 50.perc:
16-19, 55.perc: 20-22
Kiállítások: 2 illetve 2 perc. Hétméteresek: 7/6 illetve 2/1
Vissza billentettük a hazai pályát !!
15. Forduló: Debreceni EAC-Balmazújvárosi KK 26-30 (12-14)
Debrecen 100 nézõ. Vezette: Kocsmáros-Tömöri.
BKK:Dobi-Mózes 1, Varga 3, Kovács 4/1, Balázs 1, Csapó 4, Balogh 6.
Csere:Boczák (kapus), Feind 5, Csébi, Ovtus, Tréki T 1, Gyõrfi 5, Hûse G.
Edzõ:Szilágyi Attila.
Az eredmény alakulása: 10perc:6-7. 22.perc:12-9. 30.perc:12-14. 40.perc:1519. 50.perc:21-24.
Kiállítások:4 illetve 12 perc. Hétméteresek:2/2 illetve 1/1.
Küzdelmes mérkõzésen fontos gyõzelmet arattunk. A 4. helyrõl várhatjuk a
következõ fordulót.

Komoly terveket szövögetve alaposan megerõsítette a tél folyamán a
játékoskeretét az NB II-es férfi kézilabdacsapatunk.
A Szilágyi Attila által dirigált társaság a tavaszi idényt a 6. helyrõl
kezdhette, ám az erõsítéseit ismerve borítékolható, hogy ennél sokkal
elõrébb végez majd.
Az õszi szezon befejeztével más feltételeket és célokat határozott meg
klubunk vezetõsége a jövõt illetõen. Ígéretet kaptunk a város
vezetõitõl, hogy rövidesen megépül a várva várt sportcsarnok,
amelyet klubunk már másodosztályú együttesként szeretne felavatni.
Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy már most megerõsítsük a
játékoskeretünket, s lerakjuk az alapjait egy NB I/B-s alakulatnak.
Ennek elsõ lépéseként decemberben sikerült leigazolni Boczák
Kornélt, a DEAC kitûnõ hálóõrét. A januári elsõ edzésen ugyancsak a
DEAC-ból csatlakozott csapatunkhoz Rontó Ádám szélsõ, irányító és
Ovtus Richárd átlövõ. A felkészülés második szakaszában három,
Nádudvaron nevelkedett játékos - Kovács Zsolt irányító és mindkét
lövõ poszton bevethetõ gólerõs játékos, Balogh Szabolcs balszélsõ és
irányító, valamint Csébi Zoltán jobbszélsõ - jelentkezett Szilágyi
Attila edzõnél. Elõbbi két játékos az õsszel a listavezetõ Hajdúnánás
Robzolt erõsítette, míg Csébi az NB I/B-s Hajdúböszörmény játékosa
volt. Mivel a vezetõség úgy ítélte meg, hogy mindhárman további
erõsítést jelentenek a számunkra, így õket is leigazoltuk. Rajtuk kívül
régi-új játékosként visszatért hozzánk Mózes Dániel is, aki korábban,
két évet már játszott nálunk. Elsõ ránézésre soknak tûnik az érkezõk
száma, ám az új célok ismeretében mindenképpen szükség volt rájuk.
Az újonnan igazolt játékosaink a korábbi klubjaikban ideális
körülmények között készülhettek, ellentétben a tehetséges helyi

Balmazújváros

Ifjúsági mérkõzések:
Nyírbátor VKK - Balmazújvárosi KK 13-35 (7-16)
Vezette: Dr Dviszku - Ésik.
BKK: Fülöp L.-Veres, Lajter 6, Fülöp R., 8/5, Szarvas 1,
Berecz 12, Hûse Dávid 5
Csere: Zsupos (kapus), Jónász, Ovtus 3, Eszenyi,
Hûse Dániel
Edzõ: Jenei Tibor
Az eredmény alakulása: 10.perc: 2-5, 20.perc: 4-10, 40.perc: 1024, 50.perc: 13-26
BKK - Nagykálló-Nyíregyháza II.
25-32 (10-13)
Hajdúböszörmény 80 nézõ. Vezette: Bene - Tahoczky
BKK: Fülöp L.-Buglyó 4, Lajter 4, Fülöp R. 2, Szarvas 3,
Berecz 4, Hûse D. 6/4
Csere: Bagi (kapus), Eszenyi, Nádasdi 2/1, Balogh Cs.
Edzõ: Jenei Tibor
Az eredmény alakulása: 15.perc: 5-6, 25.perc: 9-9, 45.perc: 17-21
Kiállítások: 4 illetve 14 perc Hétméteresek: 10/5 illetve 6/6
Sárospatak TC -Balmazújvárosi KK
21-24 (9-8)
Vezette: Barnóczki -Tóth
BKK: Fülöp L.-Buglyó 5, Lajter 1, Jónész, Szarvas,
Berecz 12, Hûse D. 5/2
Csere: Bagi, Zsupos (kapusok), Fülöp R. 1, Nádasdi.
Edzõ: Jenei Tibor
Az eredmény alakulása: 15.perc: 5-5, 23.perc: 8-5, 40.perc: 13-13,
52.perc: 18-17, 57.perc: 18-22
Kiállítások: 2 illetve 2 perc . Hétméteresek: 2/2 illetve 5/2
Debreceni EAC-Balmazújvárosi KK 36-22 (20-11)
Vezette: Márton-Szikszay Cs.
BKK:Fülöp L-Buglyó 3, Lajter 2, Jónász 1, Szarvas 3, Berecz
3, Hûse D 1.
Csere:Zsupos (kapus), Fülöp R 2/1, Eszenyi 1, Nádasdi, Gyõri,
Balogh Cs 4, Veres 2.
Edzõ:Jenei Tibor.
Az eredmény alakulása:10.perc:6-6. 21.perc:12-8. 40.perc:26-13.
53.perc:31-20.
Kiállítások :2 illetve 12 perc. Hétméteresek: 2/2 illetve 2/1.

fiataljainkkal, így egyelõre lépéselõnyben vannak velük szemben. Így
a bajnoki cím egy-két éven belüli megszerzésében, valamint az ezzel
járó feljutás kiharcolásában õk lehetnek a segítségünkre. A távlati
célunk ugyanakkor nem lehet más, mint a helyi fiatalok kinevelése, és
csapatba építése. Ez a legfontosabb hosszú távú feladatunk, s erre
minden esélyünk meg is van. Így ha elkészül a sportcsarnokunk,

Fotó: Borza János

akkor a hátországunkat képezõ, rendkívül tehetséges utánpótlás
bázisunk is megfelelõ körülmények között fejlõdhet majd, sok-sok
évre biztosítva a város számára egy ütõképes férfi kézilabdacsapat
magját.
Hegedûs Lajos

Balmazújváros
NBIII. Mátra-csoport
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NBIII-as Ifjúsági (U19)
csapat eredményei

14. Forduló
A Gyöngyös – Balmazújvárosi FC találkozót 14. Forduló
április harmadikán fogják lejátszani a csapatok. Balmazújvárosi FC – Gyöngyös 2-1 (1-0)
Gólszerzõk: Tõkés M., Csapó T. (1-1)
15. Forduló
15. Forduló
Balmazújvárosi FC – Eger FC 1-2 (0-1)
BFC: Barna – Szabó M., Kiss A., Tornyai, Eger – Balmazújvárosi FC 2-3 (2-1)
Radnai – Holb (Nagy Sz. a 71. percben), Szûcs, Gólszerzõk:Forgács G.,Tõkés M.,Csapó T. (1-1)
Varga (Iszák a 74. percben) – Kónya, Murák,
NBIII-as Serdülõ (U16) csapat
Mizsák. Gólszerzõ: Radnai a 62. Percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Két ok miatt is nehéz eredményei
mérkõzésre számítottam: az egriek nagy erõket 14. Forduló
mozgósítottak az átigazolási idõszakban (a 12 új Balmazújvárosi FC – Gyöngyös 3-4 (2-0)
játékos közül többen NBI és NBII-bõl érkez- Gólszerzõk: Posta I., Koroknai R.,Tóth S. (1-1)
tek), hiszen meg szeretnék nyerni a bajnokságot, míg a mi csapatunkat kellemetlen sérülés- 15. Forduló
hullám kapta el, amit meg kellett oldanunk. Egy Eger – Balmazújvárosi FC 12-2 (4-2)
küzdelmes mérkõzésen, az erõtlen játékvezetést Gólszerzõ: Tóth S. (2)
kihasználó, rutinosabb és a gólhelyzeteivel jobban sáfárkodó vendégek fektettek két vállra A Balmazújvárosi FC felkészüminket, de mindezek ellenére úgy érzem a dön- lési mérkõzéseinek eredményei
tetlent mindenképpen, megérdemeltük volna.
2-2
Kiss Attila (védõ): Mindenképpen szerettünk Balmazújvárosi FC – Nagyiván
Balmazújvárosi
FC
–
Berettyóújfalu
4-1
volna nyerni a tavaszi elsõ mérkõzésünkön, és
1-3
ezért mindent meg is tettünk, de egyéni és já- Balmazújvárosi FC – Hajdúszoboszló
Ungvár
–
Balmazújvárosi
FC
5-1
tékvezetõi hibák miatt sajnos ez nem sikerült. A
Hajdúböszörmény – Balmazújvárosi FC 2-0
döntetlen eredmény igazságosabb lett volna.

2010. február 19.-én, a
Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub tagjai nagy izgalommal várták
az edzés kezdetét. Ezen a napon nemcsak edzés, hanem vizsga is volt. A
vizsgázó fiatalok mellett a szülõk is izgalommal és némi aggodalommal
várták a hat órát. Vajon milyen lesz gyermekem? Meg tud-e felelni az elvárásoknak? Fel van-e készülve? Ilyen és hasonló kérdéseket tettek fel.
Mindenkit megnyugtattam, hisz nálunk nem állhat fel senki vizsgázni, amíg nem képes önállóan végrehajtani azokat a feladatokat, amelyek az
életkorának és az övfokozatnak megfelelõek. Ezen a napon 14 fõ mérettette meg magát és sikeresen hajtották végre a rájuk rótt feladatokat. Sikeres vizsgát tettek az alábbi tagjaink: 10 kyura - Nagy Richárd, Takács
Ákos, Tar Dávid, Borza László, Tar Balázs Máté, Barna Imre, Nemes
Máté, Bereczki Balázs, Éles Gábor, Rézmûves Klaudia; 9 kyura - Bagi
Dániel, Sutyák Balázs; 8 kyura Tóth László, Steszkó János. Gratulálunk a
vizsgázóknak és köszönjük a szülõknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket és segítették, segítik munkánkat.
Felhõsi András klubvezetõ

A Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub elérhetõsége: Felhõsi András
klubvezetõ: 06-30 483- 0786, Nyéki Emese ügyintézõ: 06-30 664-7519

Balmazújvárosi FC – DVSC IFI A
Balmazújvárosi FC – Létavértes
DEAC – Balmazújvárosi FC

6-2
6-4
1-8

A Balmazújvárosi FC felnõtt csapatának
játékos kerete:
Barna László, Bánhegyi Zoltán (kapusok),
Holb Tamás, Iszák Dániel, Kiss Attila,
Szabó Márton, Szûcs László, Tornyai
Viktor, Tóth Zoltán (védõk), Kállai Gábor,
Kónya Márk, Murák Krisztián, Németi
Gergõ, Radnai György, Sárközi Szabolcs,
Szabó Balázs, Szabó Imre, Tõkés Miklós,
Varga Mihály (középpályások), Forgács
Gergõ, Mizsák Richárd, Nagy Szabolcs
(támadók)
A BFC tavaszi hazai mérkõzései:
Március 28. 15 óra: BFC – Ferencváros II.
Április 18. 16 óra: BFC – RAFC
Május 2. 16:30: BFC–Balassagyarmat
Május 16. 16:30: BFC – Dunakeszi
Június 5. 17 óra:
BFC - Heves
Bodnár László

2010. március 24. Nagy nap a balmazújvárosi futball csapat és
szurkolók körében! Egyesületünk végre saját indulóval
büszkélkedhet, mely igazi balmazújvárosi összefogás
eredményeként jött létre.
Az ötlet, miszerint az újvárosi labdarúgó klub „megérdemelne”
egy indulót még 3-4 évvel ezelõttre nyúlik vissza, amikor is az
akkori fiatalok alkotta Balmaz Brigate szurkolói egyesület
megkereste a Karantén zenekart, hogy készítsenek egy buzdító
dalt kedvenc csapatuknak. A beszélgetéseket sajnos nem
követték tettek egyik részrõl sem (a zenekar egy megfelelõ
szövegre és konkrét ötletekre várt, majd a Brigate is megszûnt
különbözõ okok miatt), így a terv meghiúsult. Idén viszont már
semmilyen akadály nem gördülhetett a dal elkészülése elé.
Városunk civil tudósítója, mecénása Csige Sándor rukkolt elõ
egy remek szöveggel, amit Murák László klubtitkár juttatott el a
Karantén zenekarhoz. Az együttes kissé belenyúlt az egyébként
is nagyon ötletes sorokba, hogy megfelelõ rímképekkel,
mindenki számára dúdolhatóvá, énekelhetõvé tegye a dalt és két
próba alatt el is készítették annak zenéjét. A felvételekre
2010.március 24-én került sor (sietni kellett, hogy a hétvégi
Fradi meccsen már felcsendülhessen a nóta) a Baki Klubban. Az
anyag Kis Sándor hangmérnök segédletével került rögzítésre és
a munka során a csapat nagy része is megjelent, hogy
hangjukkal és ötleteikkel, részesei legyenek a produkciónak. A
fiúk kitettek magukért, és ahogy a felvételen is hallható,
mindent beleadva skandálják városunk nevét. Köszönet illeti a
Baki Ifjúsági Házat, hogy helyet biztosítottak a felvételeknek,
Kis Sándornak, hogy minõségi munkát végzett, Csige
Sándornak a dal szövegéért, Murák Lászlónak az anyagi
támogatásért és mindenkinek, aki segített abban, hogy
Balmazújváros mostantól saját indulóval szerepelhessen
mérkõzésein.
A dal meghallgatható a www.myspace.com/karanten oldalon és
ingyenesen letölthetõ a www.karantenmusic.uw.hu oldalról.
Turi Péter

VÉRADÁS Április 23-án (Péntek), 10-17.30-ig
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
véradónapot szervez Balmazújvároson az Orvosi
Rendelõ 2. emeletén.

NAGY

ÜVEG-CENTRUM

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

- KÉPKERETEZÉS

- EGYEDI ÉS GYÁRI KERETEK NAGY VÁLASZTÉKBAN
- POSPORT KERETEK, KASÍROZÁS

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. április

7-én, 8-án

Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!
S
EZÉ
T
E
KER
KÉP

Minden
tanuló gépkocsi

oktaméterrel
felszerelve!
Oktatás helye:
Balmazújváros

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

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

Veres Péter u. 1. II. emelet
e-mail: koroknaiautosiskola@t-online.hu

www.koroknaiautosiskola.hu

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

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

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban:

2010. március 1-tõl
minden 3.000.- Ft feletti vásárlással
sorsoláson vehet részt.
Sorsolás május 26.

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN
Minden Vasárnap 11.30 - 15.00-ig
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.

Folyamatos akciókkal várjuk, vásárlóinkat,
szombat és vasárnapi napokon kiemelt

(4-5 fajta hidegelõétel, 2-3 fajta leves,

„SZUPER HÉTVÉGE”

2-3 fajta meleg elõétel,

AKCIÓ!

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!

Minden üzleteinkben bevezettük
a bankkártyás fizetési lehetõséget, valamint

a Coop törzsvásárlói kártyát.

E mellé felnõtteknek 1pohár pezsgõt, vagy bort,
1 üveg vizet, gyerekeknek 1 pohár üdítõt adunk.

A kártya igénylésérõl, használatáról
érdeklõdjön egységeinkben!

Asztalfoglalás szombaton este 10 óráig
az alábbi telefonszámokon:
52/580 - 080 vagy a 20/470 - 9004

BALMAZ-

A részletes büféasztal kínálata megtekinthetõ az alábbi honlapon:

COO

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