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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

El-Jadida, Marokkó. 2009. október 21-27.
Marokkói nemzetközi arab lovas fesztivál.
Meghívott európai országok: Franciaország,
Spanyolország és Magyarország. Hazánkat 2
hortobágyi csikós, 2 bugaci csikós, a bugaci
pusztaötös 1 hajtóval és a Kassai Lajos vezette
Magyar Nemzeti Lovasíjászválogatott képviselte.
Hatalmas terület, kb. 20.000 m2-nyi fedett
pavilonok, lovas gyakorlópályák. A pavilonokban kiállítások, ahol többek között „egy
lovas nemzet” mottóval invitálta a látogatókat az El-Jadida-i magyar kiállítás.

Indulás:
A Hortobágyi Génmegõrzõ Nonprofit Kft
ménes vezetõjét Zilahy Istvánt kérték fel,
hogy szervezze meg a magyar lovasdelegációt
az El- Jadidai „Fantázia” lovas fesztiválra.
Alig pár hetünk volt a felkészülésre. Összedolgoztunk a bugaci csikósokkal a mindössze
5 perces mûsor kedvéért, amit a marokkói
uralkodó VI. Mohammed király elõtt mutattunk be.
2009. október 17-e, szombat:
A felszállás elõtt gyomorgörcsöm volt. Iszonyú volt repülni, tériszonyom volt és egy
pusztához szokott embernek ez maga volt a
pokol. 6 óra várakozás Párizsban, 2 óra Casablancában, de végre csak megérkeztünk ElJadidába. Velünk ellentétben a lovainknak
nem volt ilyen szerencséjük. Õk csütörtökön
indultak el kamionnal és hétfõre egy nappal
késõbb a tervezettnél érkeztek meg a fesztiválra. Szinte „beestek” a fellépésre, de errõl
majd késõbb…
Szóval megérkeztünk El-Jadidába.
A város
Az óceán-az gyönyörû. Egy 3 csillagos hotelben szálltunk meg 5 km-re a lovaspályától, a
fesztivál helyszínétõl. Kintlétem 10 napja alatt
sokat sétáltam az óvárosban, melynek domináns épülete a portugálok által épített, fallal
körülvett vár, valamint a ciszterna, ahol egy
nagyon öreg- 4 nyelven beszélõ (sajnálatunkra magyarul nem tudó) apóka mesélt a vízgyûjtõ történetérõl. És a várban ott a bazár egy más világ. Pont olyan, mint amit a filmekben lehet látni. Az árusok beinvitálnak egy

teára és közben próbálnak rábeszélni
mindenféle árura. Alkudni azt kötelezõ, mert
egyébként nem vesznek komolyan. Az egyik
ilyen árus engem is meggyõzött. Hosszas alkudozás (kb. 40 perc) és persze nagy sírások és
jajgatások - na, nem az én részemrõl - közepette vettem egy pár papucsot (mert itt mindenki
papucsban jár) 60 dirhamért, amit 100-ról alkudtam le. És persze pár méterrel késõbb
ugyanilyen papucsot kínáltak 40 dirhamért!
Hát itt már inkább nekem lett volna kedvem
sírni. De a bazárnak ez a varázsa.
Az óvároson kívül egyébként korszerûek az
üzletek és az európai divat
is jelen van. Feltehetõleg az
európai kultúra hatására,
alig lehetett látni olyan nõt,
aki viselte vonka a csadort.
Az utcán az imádkozó embereket fotózni nem lehet,
mert ha eljön az ideje az imádkozásnak, akkor még a
szolgálatban lévõ rendõr is
felfüggeszti arra az idõre
a tevékenységét. Nagyon
kedvesen fogadtak bennünket, és hogy kedveskedjünk vendéglátóinknak, na és persze, hogy mutassunk mi is valamit a hagyományainkból,
meghívtuk a helyi szervezõket egy slambuc
vacsorára. Volt, aki nem kóstolta meg, vagy
csak azt a részt, ahol a disznósággal (szalonna)
nem érintkezett az étel. A vallásuk a disznóhús
mellett még az alkohol fogyasztását is tiltja.
De azért néhányan megkóstolták az
ajándékba vitt tokaji aszút. Szeretném
megjegyezni, hogy az arab konyhának
fantasztikus ízvilága van.
2009. október 21-e, kedd:
A fellépés
Mint korábban említettem a lovak
késése miatt nem tudtunk próbálni a
fesztiválsátorban. Délelõtt leápoltuk
lovainkat, tettünk néhány kört a gyakorlópályán. Feszített volt a tempó,
hiszen a bemutatkozó országok programjai mellett Marokkó valamennyi
tartománya - egy kivételével - részt
vett a fesztivál lovas versenyében.
Szóval mi vártuk, hogy kinyíljon a
sátorajtó és belovagolhassunk a király
elé. Vártunk, vártunk, kb. 1,5 órát. Az ujjaim
hegyén éreztem a bizsergetõ feszültséget.
Egyrészt azért, hogy a lovak vajon megcsinálják-e a programot, másrészt a szigorú
biztonsági rendszer egy kicsit félelmetessé
tette az egészet. Mindenfelé a biztonsági szolgálat embereit láttunk. Nagy volt a készültség, a király és családja védelme érdekében. A
programunk, amely körvágtából, lófektetésbõl, ültetésbõl, gyorsvágtából és csergetésbõl
állt, remekül sikerült. Bár a technika ördöge
kibabrált velünk, a CD-nk ugyanis egyszerûen

megakadt a lejátszóban, amelyet sajnos nem
sikerült kijavítani a program alatt sem, úgyhogy kicsit akadozó zenére futottuk a köröket. Ennek ellenére a bemutatkozásunk jól
sikerült, és az elkövetkezõ 5 nap valamennyi
fellépése is. Ezt talán az bizonyítja a legjobban, hogy a kiállítás területén nagyon sokan
megállítottak bennünket egy fotó erejéig, sõt
amit furcsálltunk, hogy az édesanyák a kisebb
gyermeküket a karunkba adták, csakhogy
együtt lefotózhassanak velük.
És most valamennyi „lovas barátomnak”
Marokkói tartózkodásunk alatt lovaink nem
láttak szénát, csak árpával, árpaszalmával és
zabszalmával táplálkoztak, de erõnlétük megfelelõ maradt. Az arab lovasoknak nagyon tetszett a bemutatónk, õk az ostorhasználatnak
ezt a módját (csergetés) nem ismerték. Ez egy
harcos nép, amely a fegyverekhez van szokva
inkább és nem az ostorhoz. Lovaikon kevés
bõrszerszámot használnak, inkább szõtteseket, az is arany, ezüst szállal átszõve. Érdekes
volt, hogy legtöbbször nem ülnek, hanem
szinte állnak a nyeregben.
A hazaút:
Hogy ne érezzem magam sokkal jobban a
visszaúton, Casablankában, kilépve a terminálból, megállított bennünket a reptéri biztonsági személyzet „baj van!” - felkiáltással. Mi
történhetett? (Egy arab országban mindenre
lehet gondolni). Elsõ rémületünkbõl felocsúdva közölték velünk, hogy elromlott a számítógépes rendszer és manuálisan kell mindent
csinálni. Ezután a kis késés után - ami mintegy másfél óra volt - viszont semmi gond nem

volt a hazaúton. Lovaink is szerencsésebbek
voltak, hiszen késés nélkül 4 nap alatt hazaértek.
Nagyon örülök, ott lehettem, és én is képviselhettem hazánkat a világ eme távoli pontján.
Remélem lovasbemutatónk, kiállításunk ízelítõt adott országunk hagyományaiból. Azzal a
reménnyel jöttünk mindannyian haza, hogy ez
a találkozás Magyarország nemzetközi elismertségéhez vezet.
Juhász Imre csikós gondolatait lejegyezte
Csizmadia Anikó
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• A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. törvény alapján
június 1-21. között az ország valamennyi településén általános mezõgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre. A termelõket, egyéni gazdaságokat szakszerûen felkészített összeírók keresik fel, és személyes beszélgetés során töltik ki a kérdõíveket. Az összeíró munkatársak személyre szóló
sorszámozott igazolványt kapnak. Ezt a dokumentumot és személyazonosító okmányukat az adatszolgáltató megtekintésre elkérheti. A gazdálkodó szervezetek maguk töltik ki a kérdõívet és postán küldik vissza azokat a
KSH-nak. Az összeírást törvény írja elõ, így a kérdésekre a válaszadás kötelezõ!
Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt az átalakulás folyamatáról, a mezõgazdaság jelenlegi szerkezetérõl és az ágazat szereplõinek helyzetérõl. Hasonló összeírás országunkban 1895-ben, 1935-ben, 1972-ben, 1981-ben, 1991-ben és
2000-ben volt. A KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80/200224-es telefonszámon érhetõk el.
• 18+1 fõ szállítására alkalmas közösségi busz került beszerzésrea Platán
Autóháztól 19.400.000 Ft összegben a kistérségek felzárkóztatására kiírt
pályázat keretében.
• A “Balmazújváros mélyépítés keret-megállapodás” elnevezésû közbeszerzési eljárásban 5 érvényes ajánlattevõ közül a Duna Aszfalt Kft
(Tiszakécske) társaságot hirdette ki nyertesnek az önkormányzat. Ezzel a
szerzõdéssel lehetõsége nyílik az önkormányzatnak, hogy megállapodás
esetén gyorsabb ütemben kezdõdhessenek el az úthálózat-felújítási,
javítási munkák. A Bolyai, Bethlen - Bocskai, a Batthyány - Iskola
köz, a Vasút sor és a Bartók Béla utcák felújítására közel 400 millió
forintot fog a város költeni. A pályázati úton elnyert támogatás mértéke
85%-os.
• Hortobágy községgel Balmazújváros ismét megerõsítette az igazgatási
megbízásra vonatkozó szerzõdését. Így a Polgármesteri Hivatal által
ellátott feladatokért városunk havonta 334.000 Ft megbízási összeget fog
kapni Hortobágy önkormányzatától.
• A Rendõrkapitányság munkáját, létszámának gyarapodását kívánja a
képviselõ-testület elõsegíteni azzal, hogy városi érdekbõl Gerõ Róbert
(Kisvárda) Balmazújvároson szolgálatot teljesítõ részére, 5 évre bérbe
adja egyik összkomfortos önkormányzati lakását.
• Az önkormányzati vagyonkataszter nyilvántartási, pályázati, egyéb
feladataihoz, valamint lakossági, vállalkozói, államigazgatási ügyek intézését segítõ feladatokhoz nyújt fedezetet a város képviselõ testülete.
A számítógépes ingatlan-nyilvántartás kiépítése, a közmûtérkép digitalizálása több évig elhúzódó feladat. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot tévõ geodéziai vállalkozóval kössön szerzõdést a munka elvégzésére.
• A városi fürdõ fejlesztése, szolgáltatásainak bõvítése valósággá vált településünkön. A nyertes pályázat eredményeként elindulhat a beruházás,
mely munkálatok természetesen türelmet és megértést követelnek mindenkitõl. A június közepéig történõ strandbezárásra a vezetékek kiépítése, új kút fúrása, a régi öltözõ lebontása miatt van szükség. Ezt követõen
megpróbálja mind a városvezetés, mind a kivitelezõ úgy szervezni a fürdõfejlesztési munkálatokat, hogy az úszómedence és néhány termálmedence a nyári szezonban is tudja a vendégek pihenését szolgálni.
• A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjait a 284/1997 (XII.23)
Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Ezek közül néhány példa: lõfegyvert munkakörébõl eredõen tartani
szándékozó, illetve tartó személyek pszichológiai egészségi alkalmassági
vizsgálata elsõ fokon 6.300 Ft, másodfokon 10.500 Ft; gépjármû-vezetõi,
belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési vízijármû-vezetõi alkalmassági vizsgálat 40 év alatt elsõ fokon 6.300 Ft, másodfokon 9.400 Ft;
véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 4.200 Ft; kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat 5. 200Ft; látlelet kiadása 3.100 Ft;
részeg személy detoxikálása 6.300 Ft. Részletes tájékoztatás kérhetõ az
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól az orvosi rendelõben.
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Falugazdász Hírek
Területalapú támogatás
Területazonosítási kérelem benyújtása május 15-ig!
A tavalyi évhez hasonlóan a területalapú támogatás kizárólag
az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) található elektronikus
kérelemkitöltõ felületen tölthetõ ki és nyújtható be, tehát idén
sincsenek papír alapon rendszeresített formanyomtatványok.
A kérelmek elektronikus úton történõ kitöltésében és benyújtásában a falugazdászok, mint meghatalmazott ügysegédek segítenek. Amennyiben élni kíván ezzel a segítségnyújtással,
abban az esetben magával kell hoznia az ügyfélnek a 2009-ben
megkapott jelszavát a meghatalmazás elkészítéséhez.
Amennyiben saját maga kívánja kitölteni és benyújtani a kérelmét, rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval és MVH
regisztrációs számmal.
A területalapú támogatási kérelmek benyújtási határideje
2010. május 15.
Mivel 2010-ben ez a nap szombatra esik, ezért szankció nélkül
még 2010. május 17-én is benyújtható a kérelem. A kérelem
2010. május 17-ét követõen is benyújtható, de legkésõbb június
9-ig, ebben az esetben viszont a támogatási összeg késedelmes
munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
Az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevõ
gazdálkodóknak területazonosítási kérelmet kell benyújtaniuk 2010. május 15-ig. Ennek a kérelemnek meg kell elõznie
a területalapú támogatási kérelem benyújtását, hiszen az egyben az EMVA- agrár-környezetgazdálkodási támogatás 1. éves
kifizetési kérelme is.
A Falugazdász Iroda tekintettel a nagy ügyfélforgalomra
rendkívüli ügyfélfogadást tart 2010. május 17-ig. Ez azt jelenti,
hogy az iroda hétfõtõl csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 814.30 percig szombati napokon pedig elõzetes egyeztetés
szerint lesz nyitva a gazdálkodók elõtt.
Kányási Mihály, - Falugazdász

Valóban biztonságos a feljáró?
Minden hónapban egyszer „járok” az egészségügyi centrumunkban. Tudom és tapasztalom, hogy az arra rászorulók
örömmel veszik igénybe a kültéri akadálymentesített feljárót,
és a beltéri csúszásgátló „szõnyeget”. Nekünk, sérült embereknek plusz biztonságot ad a jó minõségû járólap, a korlát, fontos
a lift. De egy kérdés azért mégis megfogalmazódik bennem: ki
ellenõrzi, hogy a külsõ feljárónál a füzérekben álló, lelakatolt
kerékpárok a kerekes-székes emberek „bejutását” az épületbe
mennyire gátolják?
Több ízben szinte akrobatikus lavírozással tudtam csak a sok
kerékpár között az akadálymentesített feljárón bejutni a rendelõbe. Ha kocsival felszállítják a közlekedésében gátolt embereket a rendelõig, a kerekes széknek épp úgy, mint a járókerettel
közlekedõknek sokkal több hely szükséges. Nem véletlen az
akadálymentesített feljáró szélessége. A még egészséges, (vagy
tõlünk egészségesebb) kerékpárral is közlekedni tudó embertársainktól kérném, hogy ne láncolják a feljáró korlát oldalára,
ne tolják fel az akadálymentesített járórészre kerékpárjaikat!
A mentõnek és a betegszállító autóknak is helyet kellene hagyni
a bejáratnál, hisz senki sem tudhatja, mikor következik pont Õ!
Figyeljünk jobban egymásra, a kerékpárokat pedig a tárolókba
tegyük!
Rédainé Bordás Ibolya
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Országgyûlési Képviselõ Választás számokban
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Az ELMÚLT HÓNAP BÛNÜGYI ESEMÉNYEI BALMAZÚJVÁROSON
Kerékpárlopások
- Balmazújváros, Csengõ utca 8. szám alatti italbolt elõl,
- Vasút soron lévõ üzlet elõtti kerékpártárolóból,
- Veres Péter utcán lévõ COOP ABC elõl, Median CX típusú kerékpárt,
- Veres Péter utca 11. szám alatti társasház elõtti kerékpártárolóból,
- Veres Péter 1. szám alatt lévõ Hajdú Étterem elõtti kerékpártárolóból Schwinn Csepel típusú kerékpárt,
- Dózsa György utcán lévõ Könyvtár elõtti kerékpártárolóban elhelyezett Schwinn-Csepel típusú, összteleszkópos kerékpárt,
- Veres Péter utca 14. szám alatti társasház belsõ udvaráról, Túra kerékpárt.
Javaslat: Kerékpár riasztó, vastag/erõsebb lakatpánt alkalmazása!
A Btk. 282. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (5) bekezdés a. pontja szerint
minõsülõ kábítószerrel visszaélés vétségének megalapozott gyanúja
miatt a Balmazújvárosi Rendõrkapitányság az elmúlt hónapban 14 fõ
ellen indított eljárást.
A Széchenyi utcán, a sértett konyha ablakát ismeretlen kifeszítette,
majd az azon lévõ szúnyoghálót kivágta. A lakóházból eltulajdonításra
került 200.000 Ft készpénz, valamint 1 db OTP bankkártya, 2 db
takarékszövetkezet betétkönyv, valamint arany ékszerek.
A Szigetkerti Óvoda elõtt parkoló, lezárt állapotban lévõ személygépkocsi jobb elsõ ablakát ismeretlen elkövetõ betörte, majd az autóban hagyott értékeket eltulajdonította. (nõi táska személyes iratokkal,
2 db mobiltelefon, orvosi iratok).
Ismételten felhívjuk a Lakosság figyelmét,
hogy a gépjármûben NE hagyjanak jól
látható helyen csomagot, táskát, még a
jármû lezárt állapotában sem!

A Kiskútújsoron lévõ lakóház melléképületébe lakatlefeszítés módszerével ismeretlen tettes bejutott és onnan 3 db tyúkot eltulajdonított.
A Kossuth utcán a sértett lakóházának udvarán lévõ, nem zárt állapotú garázsból eltulajdonításra került 1 db sövényvágó gép.
Szintén a Kossuth utcán ismeretlen, trükkös lopás módszerével, a
sértettet megtévesztve a lakóházba bejutott, és a figyelmét elterelve, a
hálószobából eltulajdonított 600.000 Ft készpénzt.
A Lengyel Menyhért utcán ismeretlen tettes a kulcsra zárt lakóházba
bejutott és onnan eltulajdonított 5.000 Ft készpénzt, valamint arany és
bizsu fülbevalót.
A Veres Péter utcai Szivárvány Átmeneti Családok Otthonából,
feltehetõen hamis kulcs használatának módszerével az irodából ismeretlen eltulajdonított 2 db ASUS típusú laptopot, valamint pénzkazettát
a benne lévõ kb. 10.000 Ft-al.
Balmazújváros, Jenõháza tanyán lévõ raktárépület ajtaján lévõ zárat
ismeretlen lefeszítette, és onnan többek között gépeket, szivattyúkat,
kézi szerszámokat, továbbá 480 liter gázolajat tulajdonított el.
A Böszörményi úti Kõnig-Trade Kft. telephelyére kerítésbontás
módszerével ismeretlen elkövetõ behatolt, majd az ott leállított tehergépkocsi üzemanyagtankjából kb. 80 liter gázolajat tulajdonított el.
Az Angyalliget lakóotthon udvarán 16 db földlabdába helyezett tujafát eltulajdonítottak.
A Veres Péter Mûvelõdési Központ egyik nyitott tantermébõl ismeretlen eltulajdonított egy Asus - típusú laptopot.
Fenti információk a sértettek bejelentése alapján, a jegyzõkönyvek
elkészítését követõen kerülnek a nyilvánosság elé.
Kérjük a Lakosságot, hogy aki az eltulajdonított eszközökrõl,
tárgyakról bármilyen információval rendelkezik, vagy részére
vásárlásra kínálták fel, tegyen bejelentést kapitányságunkra
személyesen, vagy a rendõrséget hívható 370-013-as telefonszámon, illetve a 107-es, vagy 112-es segélyhívón.
A bejelentõ kilétét bizalmasan kezeljük!
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RENDEZVÉNY

2010. április 16-án a Balmazújvárosi Rendõrkapitányság épületében egész nap igénybe vehetõ „Vagyonvédelmi Börze” került megszervezésre. A kapitányság azzal a célzattal rendezte ezen programját, a Hajdú-Bihar Megyei
Vagyonvédelmi Kamarát megkeresve, hogy
segítse a lakosságot, vállalkozásokat abban,
milyen módszerekkel, lehetõséggel védhetik
meg leghatékonyabban értékeiket. A Börzén
megjelent kiállítók segítséget nyújtottak,

Szociális alapellátások fejlesztése
Balmazújvároson

Balmazújváros

különféle technikai eszközök megismerésében, kipróbálásában. Az érdeklõdõk szóróanyagokat, prospektusokat vehettek magukhoz.
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság

ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Életház átadása Balmazújvároson
A Debreceni u. 12. alatti Szenvedélybetegek nappali ellátását szol- A polgármester úr beszédében kiemelte, hogy az átalakítás során elõnygáló intézmény átadása után újabb szociális létesítmény ünnepé- ben részesítették az energiatakarékos anyagokat és technológiákat. A tellyes átadására került sort 2010. április 15-én városunkban. Dr. Tiba jes épületgépészeti rész (csõvezetékek, fûtés és világításrendszer) megúIstván Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármestere és jult, a hideg és melegburkolatok cseréje, tetõ -és épületszigetelése megFigéné Nádasdi Ágnes a Humán Szolgáltató Központ vezetõje kö- történt. Ezzel a beruházással egy akadálymentesített, komfortosabb életzösen vágták át a nemzeti színû szalagot, mellyel jelképesen átad- teret kapott Balmazújváros és a környezõ települõsek lakossága. Az inták az intézményt a Balmazújvárosi Kistérség lakosai számára. tézmény által biztosított szolgáltatások célja a településeken élõ idõs,
A kialakításra került „Életház”, a Veres Péter u. 8 szám alatt kapott vagy fogyatékkal élõ személyek önálló életvitelének megkönnyítése, az
helyet. Így a meglévõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, az esélyegyenlõség megvalósítása, valamint az idõsek klubjában az
Idõsek Klubja ezzel a beruházással, mintegy az egységesen mûkö- ellátottak számának növelése. A szociális szolgáltatások elérhetõségédõ Humán Szolgáltató Központ vehette birtokba a korszerû, felújí- nek további fejlesztése folytatódik a városban, hiszen pályázati forrásból
tott épületet. Az új, szociális Humán Szolgáltató Központ szolgál- a Veres Péter utcai Idõsek Otthonának 26 férõhelyrõl 50 férõhelyre törtétatásai ezzel a beruházással a kistérségben élõ lakosság (Balmazúj- nõ bõvítése kezdõdhet el még ebben az évben.
város, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege) részére egységes, egy hely- Az intézmény vezetõje megköszönte a város vezetésének, a kistérség
ben elérhetõ szolgáltatási központként válnak elérhetõvé. Az épü- polgármestereinek, kollégáinak, és természetesen a beruházóknak, hogy
let felújítása az Észak-alföldi Operatív Program Szociális alapellá- elõsegítették ennek a szép épületnek a kialakítását. Az ünnepségen részttások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése vevõk lelkes tapssal köszönték meg Szendi Katalin aerobic csoportjának
címû pályázat keretében valósult meg. A fejlesztés összköltsége és Tóth Józsefnek (az Idõsek Klubjának dolgozója) a szép mûsort.
51,3 millió forint volt, melybõl 2,6 millió forintot Balmazújváros A felújított épület megtekintését követõen pohárkoccintással, baráti beVáros Önkormányzata biztosított (ebbõl 1 millió forint szintén szélgetéssel zárult az ünnepség.
uniós forrásból lett biztosítva). Az elnyert támogatás összege 48,7
Kányási-Major Mariann
millió forint.
Házi segítségnyújtás fejlesztése
Balmazújvároson

TÁMOP-5.4.3.-09/2-2009-0001

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása a TÁMOP-5.4.3.09/2 kódszámú Házi segítségnyújtás fejlesztése címû pályázat keretében 33.142.126 Ft összegû támogatásban részesült az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
A projekt 2010. április 1-jén indul és 2011. június 30-án fejezõdik be.
A program alapvetõ célja, hogy az ápolási díjban részesülõ személyek
segédgondozói képzésével és foglalkoztatásával szakszerûbb
ellátórendszert biztosítsunk, valamint megalapozzuk a szociális ellátás és a foglalkoztatás kapcsolódását az otthoni gondozásban. A projektben olyan személyek vehetnek részt, akik a nyugdíjkorhatárt több,
mint öt év múlva érik el, legalább 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkeznek, legalább 2 éve ápolási díjban részesülnek és vállalják a
programban való részvételt. A 4 hónapos, 180 órás segédgondozói
képzésben 30 fõ vesz részt a Balmazújvárosi Kistérség településeirõl.
2 fõ Hortobágyról, 6 fõ Egyekrõl, 6 fõ Tiszacsegérõl, 16 fõ Balmazújvárosról. Célunk a segédgondozói képzéssel, hogy emelkedjen a
szakmai színvonal, szakszerûbb ellátást biztosítsunk a házi segítségnyújtó szolgáltatásokat igénylõk számára a minõségi fejlõdés érdekében. A képzést sikeresen teljesítõk tanusítványban részesülnek, majd
közülük 20 fõ napi 4 órás foglalkoztatásban vesz részt a szociális alapszolgáltatások területén mûködtetett szolgáltatásokban, elsõsorban a

házi segítségnyújtás területén 8 hónapon keresztül, valamint 4 hónapig a fenntartási idõszak alatt. A segédgondozók foglalkoztatásával
lehetõség nyílik a szolgáltatásokba bevont személyek számának növelésére, a szolgáltatások kapacitásának bõvítésére, elõsegítjük az
ápolók újbóli elhelyezkedését a munkaerõpiacon. A program teljes
idõtartama alatt a célcsoport személyiségfejlesztõ-, munkaerõpiaci-,
kiégést megelõzõ tréningeken, esetmegbeszéléseken és szupervíziókon vesz részt. A program keretein belül olyan új eszközök is beszerzésre kerülnek, amelyek segítségével megkönynyítjük az ápolásigondozási tevékenységeket. Az eszközök között szerepelnek kerékpárok, vérnyomásmérõk, vércukorszintmérõk, gumikesztyûk, védõruházat, számítógép és nyomtató. A programban résztvevõk a hozzátartozóik gondozásával, és a házi segítségnyújtó szolgáltatásokban
való részvételükkel megalapozzák a foglalkoztatás és a szociális ellátás kapcsolódását az otthoni gondozásban, valamint a tartós együttmûködést a két gondozási forma között. A segédgondozók foglalkoztatásával lehetõség nyílik a kistérségben a folyamatos szakmai ellátásra, gondozásra. A projekt megvalósításával olyan szintû szolgáltatásokat tudnak nyújtani a házi segítségnyújtó szolgálatok, amelyek teljes körûek, hatékonyak, az idõs emberek igényeihez, szükségleteihez
igazodnak.
Tóth Erzsébet - szakmai koordinátor

Balmazújváros
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Köszönet
Mint az sokak elõtt ismert, március 10-én, egy
számunkra tragikus napon, annak is a késõ esti
óráiban tûz martalékává vált családi házunk
tetõszerkezete. Az épület a tûz utáni állapotában emberi tartózkodásra nem volt alkalmas,
hiszen az elektromos, valamint a gázszolgáltatás az oltás során kikapcsolásra került.
Azonnali megoldásra volt szükség, hiszen a
káresemény után az idõjárás sem kímélt bennünket. Szemerkélõ esõben, erõs széllel küszködve kezdtünk a munkához. Családunk számára rendkívül megindító volt a bajban, az
azonnali segítségüket felajánlók sokasága.
Ebben a rohanó, emberi érzelmektõl és segíteni akarástól is gyakran szenvedõ világban
magunk sem akartuk elhinni, mennyi jó szándékú, segíteni akaró ember van ebben a városban! Könnyeinkkel küszködve hálálkodtunk,
és hálálkodunk segítõinknek, akik új erõt adtak mindnyájunknak a helyreállításban. Mint

az már látható is, a házra dolgos kezek új tetõszerkezet ácsoltak, az üszkös romokat eltakarították, és lassan helyre áll a régi rend a portán
is.
A Pál család nevében ezúton is szeretnénk az
önzetlen segítséget megköszönni mindazoknak, akik hívó szó nélkül, önként áldozták
energiáikat a család megsegítésére, akik segítõ jobbot nyújtottak a bajban. Fáradhatatlanul
tették a dolgukat, visszaadva hitünket az emberi jóságban és szeretetben.
Tisztelettel köszönjük a tûzoltóság áldozatos
munkáját, akik a tûz eloltása mellett megmentették a lakóházat. A riasztást követõen perceken belül a helyszínre érkezve azonnal legjobb tudásuk szerint oltották a lángoló tetõszerkezetet. Külön köszönet a család barátainak, az ácsmestereknek, a segédmunkásoknak, a rokonoknak és jó-barátoknak, akik
szinte névtelenül segítséget nyújtottak a gyors

helyreállításban. Külön köszönet Városunk
Önkormányzatának, Polgármester Úrnak,
Jegyzõasszonynak, valamit a hivatal azon
dolgozóinak, akik gyors intézkedéseikkel lehetõvé tették az azonnali helyreállítási munkák megkezdését, és a gyors kivitelezést. Bár
nevük elhallgatását kérték tõlünk, mégis külön köszönetünk illeti a mûszaki iroda vezetõjét és beosztottait, a szociális osztály ügyintézõit az engedélyezési eljárások gyors lebonyolításáért.
Hálásan köszönjük a Városgazdálkodási KHT
szakembereinek szakszerû és áldozatos segítségét. Köszönjük mindazon személyeknek,
akik bármely formában segítettek bennünket
az elkeseredés és reménytelenség pillanataiban. Kívánjuk, hogy életük sikerekben és
egészségben gazdag legyen. Neveiket soha
nem feledjük el.
Tisztelettel: Pál Lajosné, és családja

Nyitnikék Óvoda
4060 Balmazújváros,
Hortobágyi u. 18.
Tel. fax: 52/370-083
E-mail: nyitnikek@balmazinter.hu

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a Nyitnikék
Óvodába a gyermekek beíratására:
2010. május 3-4-5-6-7-én lesz lehetõség!
3-án 8 és 16 óra között, a többi napokon
8 és 12 óra között kerül sor.
Helye: Nyitnikék Óvoda
Hortobágyi u. 18.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- anyakönyvi kivonat
- Taj kártya
- lakcím igazolvány
A beiratkozás napjain intézményünkben nyílt
napot tartunk, a beiratkozó
gyermekek megismerkedhetnek
új óvodai környezetükkel.
Egyesített Óvoda és Bölcsõde
Intézmény 4060 Balmazújváros,
Dózsa Gy.u. 18.
Tel. Fax: 52/370-316
E-mail: balmazovi@gmail.com

Értesítés óvodai beíratásról
Tisztelt Szülõk!
Az óvodai beíratás ideje: 2010. május 3-7-ig.
2010. május 3-án 8 - 12 óráig
Mesevár óvoda
Ságvári óvoda
Szigetkert óvoda
2010. május 4-én 8-12 óráig Bimbó óvoda
2010. május 5-én 8-12 óráig Dózsa óvoda
2010. május 6-án 8-12 óráig Napsugár óvoda
2010. május 7-én 8-18 óráig Napsugár óvoda
Hozza magával gyermeke: születési
anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
lakcímkártyáját.

Értesítjük a Tisztelt Olvasókat, hogy intézményünk 2010. május 1-31-ig terjedõ
idõszakban használói elégedettségi vizsgálatot készít. Az ehhez kitöltendõ kérdõívet a
könyvtárban személyesen vagy a honlapunkon (www.lmvk.hu) elektronikusan is
kitölthetik a könyvtár használói.
Az áprilisban meghirdetett Föld Napja rajzpályázatunkra beérkezett mûveket 2010. április
22-tõl minden érdeklõdõ megtekintheti a könyvtárban.
A „Családi mesekuckó foglalkozásokra a megadott idõpontokban továbbra is várjuk a
gyerekeket. Jöhetnek egyedül vagy testvérrel, szülõvel, nagyszülõvel.

Ünnepi Könyvhét programjai
2010. június 3. 10 óra
Gyerekeknek: Zsíros-Simon Mária mesél a dínó családról
Helye: a könyvtár olvasóterme
Felnõtteknek: Mihalkó Gyula – Pozsonyi József: A hortobágyi pásztorkalap és készítõi – a
balmazújvárosi Mihalkó család c. könyv bemutatója
Helye: a könyvtár olvasóterme
A programról bõvebben a következõ számban tájékoztatjuk az olvasókat.
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói
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Morzsák városunk történetébõl

A földkérdés a két világháború
közötti idõszakban is a kérések
kérdése volt. A földreform végrehajtásáról az ideiglenes Nemzetgyûlés és az ideiglenes Kormány 1944 karácsonya elõtt tárgyalt. 1945. január 14-én megjelent a
Nemzeti Parasztpárt földreformtervezete. A földreform végrehajtásának idõpontjáról és radikalizmusáról szóló vitába bekapcsolódtak a felszabadult vidékek szegényparasztjai is. Õk természetesen
azonnali, széles körû földreformot követeltek. Határozott fellépésük
hozzájárult ahhoz, hogy a földreform ügye nem fulladt meddõ vitákba. A parasztpárt földreform-tervezetének megjelenése után kéthárom héttel a felszabadított országrészeken nemigen akadt falu, ahol
ne foglaltak volna állást a földreform-tervezet mellett, ne kezdtek
volna valahogyan készülni a tennivalókra.
Balmazújvárosra gyorsan eljutott a Nemzeti Parasztpárt földreformtervezete. A parasztpártban is a kommunista pártban is naponta szóba
került a földkérdés. Egyre türelmetlenebbek lettek az emberek. Még
hó borította a földeket, de õk már szerették volna tudni, mikor
kezdhetik meg az uradalmi földek kiosztását, mikor lesznek az
újvárosi parasztok tulajdonosai a földesúri birtoknak, melyért elõdeik
évszázadokig hiába küzdöttek.
A földosztás sürgetését szorgalmazó, az új élet kialakításán
munkálkodó nemzeti bizottság 1945. január 28-ára gyûlést hívott
össze. Több ezren mentek el meghallgatni az elõadókat. A szónokok
hangoztatták, hogy a földreform nem lehet olyan programpontja a
kormánynak, amin alkudni lehet. Minél elõbb a föld birokosává kell
tenni a szegényparasztságot.
A gyûlésen megválasztották azt a küldöttséget, melynek az volt a
feladata, hogy utazzon Debrecenbe, és az Ideiglenes Kormánynál
sürgesse a földosztást. A küldöttség vezetõje Szandur Szarvas Imre, tagjai pedig Bereczki Lajos, Koroknai István, Ludnai János és
Tömöri János. Január 30-án a küldöttség megjelent a földmûvelõdésügyi miniszternél, hogy intézkedést kérjen a település határában elhagyottan maradt 16000 kataszteri holdas gróf Semsey-féle
birtok ügyében. „A földreform ügye ellenállhatatlanul halad elõre.
Elérkeztünk oda, hogy nem távoli reménység és bizonytalan sorsú
kívánság többé a földreform megvalósítása, hanem küszöbön álló
valóság. Minden út megnyílt a földreform felé, és most már semmi
más nem következhet, mint a gyors és következetes megvalósítás.”
írta a Debreceni Szabad Szó 1945. március 12-én.
1945. március 15-én az ideiglenes Nemzetgyûlés elfogadta a földmûvelõdésügyi miniszter rendelet-tervezetét, melyet az Ideiglenes
Nemzeti Kormány is megtárgyalt, és mint a kormány 600/1945. M.E.
számú rendelete „A nagybirtokrendszer megszüntetésérõl és a
földmûves nép földhöz juttatásáról” címen március 17-én látott
napvilágot.
A balmazújvárosiak a földreform végrehajtásában élen jártak. Nem

várták meg a kormányrendeletet, hanem március 5-én
tartott népgyûlésen megválasztották a Földosztó Bizottságot, mely az egyre jobban
erõsödõ népmozgalom áramkörébe kapcsolódott. H.Nagy Gábor 27
bizottsági tag nevét jegyezte fel. Hogy ne vesszenek a feledés
homályába, ezért nevüket itt közlöm. Elnök Szarvas Imre, tagok:
Bácsi Imre, Bereczki Károly, Béres Ferenc, Csobán József, Dobi
Gábor, Dobozi István, Ecsedi József, Gém Gergely, Juhász György,
Kányási István, Koroknai István, Koroknai János, Koroknai Péter,
Koroknai Sándor, Kovács Péter, Ludnai János, Nádasdi Imre, H.Nagy
Gábor, Rigó István, Soós István, Tar István, Tar Sándor, R.Tóth István,
Tóth Lajos, Tömöri János és Veres János.
A bizottság tagjai valamennyien jogos földigénylõk, akik az újvárosi szegényparasztok és kisbirtokosok legöntudatosabb, legderekabb képviselõi voltak. Esküt tettek a földreform ügyének tisztaságára, önzetlen szolgálatára.
A bizottság megalakulása után azonnal munkához látott. Beszerezték a kiosztásra kerülõ birtokok okmányait és ezek alapján
megállapították, mennyi a felosztható földterület. A bizottság
munkáját a földigénylõk nyomon követhették. Miután a bizottság
megszavazta kinek-kinek az érdemes részét, döntését a nyilvánosság
elé bocsátotta. A földhöz juttatottak nevét, a juttatott föld helyét és
nagyságát a községházán tették közszemlére. Elégedetlenség, panasz mindig akadt. Ezek között volt indokolt is, indokolatlan is.
Hogyan is folyhatott volna ezek nélkül a 3000 ember földhöz
juttatása? A panaszok zöme azoktól eredt, akik a község nyugati
részén levõ gyenge minõségû földbõl részesültek. Méltánytalannak
tartották azt is, ha a föld messze volt a lakóhelytõl. A földet gyorsan és
véglegesen sikerült elosztani. Napok alatt ezer meg ezer holdat mértek széjjel minden mérnöki, mûszaki segítség nélkül. A földmérésben Tömöri János kubikos jeleskedett. Mégpedig olyan jól, hogy egy
1811 holdas táblánál csak 1 holdat tévedett. 1945. május 15-én a
földosztás befejezésérõl tettek jelentést a község vezetõi. Alapvetõ
változás ment végbe ezzel nemcsak a birtokviszonyokban, hanem
annak megváltozásával a lakosság társadalmi összetételében is. A
föligénylõkbõl földtulajdonosok lettek, melyet birtoklevél
bizonyított.
Balmazújvároson mikor kizöldellt a határ, a parasztok, mint új
honfoglalók rajzottak ki földjeikre. Nem volt elég a földet birtokolni,
azt meg kellett mûvelni is. Ettõl kezdve a termelés súlypontja a
községben a családi munkaerõn alapuló paraszti kisüzemre
helyezõdött át. 1945. szeptember 11-én emelték törvényerõre a
600/1945. M.E. számú rendeletet. A szeptember 16-án kihirdetett
törvény véglegesítette a parasztság évezredes vágyát. Az õsi juss, a
magyar föld végképp sajátja lett.

11. A földreform

Király István

Népszámlálás I.
Ebben az évben választunk, választottunk;
2011-ben újra megszámláltatunk.
Már javában folynak az elõkészületek ezen eseményre.
Nem jóérzés kimondani, de leírni sem, mégis
az a valóság, hogy az elmúlt évtizedek adatainak tükrében fogytában van a magyar. Némelyikünknek az elmúlt évben is küldtek az
elõzetes felmérésekhez szükséges kérdõíveket. Jómagam régóta foglalkozom Magyarország népességével. Munkámat nem „száraz,
unalmas” tanulságnak szánom, hanem a mindennapi emberek számára is értelmezhetõ
írásnak. Nálam prominensebb kutatók mel-

lett magam is vontam le következtetéseket az
ismertté vált adatokból.
A korai idõkbõl nincsenek egyértelmûen
egységes adataink. Célom mégis az, hogy a
következõ népszámlálásig mindig valami
hasznos információt nyújtsak Olvasóinknak.
Mielõtt még a magyar viszonyokra rátérnék, talán nem felesleges röviden áttekinteni,
hogy miképp alakultak ki a népszámlálások
világviszonylatban. Kezdetben még a mai
értelemben vett népszámlálásoknak nem is

nevezhetjük ezeket, csak valamiféle
„összeírásnak, információnak”. Évezredekkel ezelõtt a fejlett ókori államok uralkodói,
hadvezérei felmérették, hogy pl.: a nagyobb
építkezésekhez mennyi munkaerõre számíthatnak, mennyi életerõs férfit lehet katonának
állítani, vagy mennyi adó várható. A tudomány mai állása szerint az elsõ felmérés
Kínában történt Kr.e. 2238-ban. Más fejlett
ókori államokban is történtek adatfelvételek,
így Egyiptomban, Indiában, a görög
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városállamokban. Ezek a felmérések azonban nem voltak rendszeresek, csak az „akkori
jelen” gazdasági, vagy katonai állapotát jelezték. Jellemzõ volt rájuk pl. az is, hogy csak
a legjobb korban lévõ férfiak számát állapították meg. a gyerekekre, nõkre, idõs emberekre nem voltak kíváncsiak. Az akkori
viszonyok között érthetõ is, hisz nõkkel,
gyerekekkel, vénemberekkel hogyan is épülhetett volna meg az ókori világ hét csodája:
Gízai piramisok, Szemirámisz függõkertje,
Epheszoszi Artemisz templom, Pheidiasz
olümpiai Zeusz-szobra, Halikarnasszoszi
mauzóleum, Rodoszi Kolosszus
Ezen kívül a nagy hadjáratokat is csak erõs
katonaférfiakkal vívhatták meg. A RómaiBirodalom idején valamivel másképpen
történtek az adatfelvételek, mely alkalmakat
cenzusnak nevezték. Ez magyarul népszámlálást jelent. A cenzusok alkalmával össze-

írták minden római szabad polgár számát,
azok vagyonát, értve ezen mind az ingó, mind
az ingatlan vagyonát. (említették a rabszolgákat is, mint vagyontárgyat!) A cenzusokat
ötévente tartották, az erre a célra szervezett
hivatalokkal, az eredményeket pedig közzé
tették. Ide tartozik egy nevezetes összeírás is,
egy bibliai esemény, mely Jézus Krisztus
születésével kapcsolatos. „Történt pedig
azokban a napokban, hogy Augustus császár
rendeletet adott ki: írják össze az egész
földet…. Elment tehát mindenki a maga
városába, hogy összeírják. Felment József is
a galieai Názáretbõl Judeába, Dávid
városába, amit Betlehemnek neveznek….,
hogy összeírják jegyesével Máriával együtt,
aki áldott állapotban volt…” (Újszövetség
Lukács evangéliuma) Jézus ez alkalommal
született Augustus császár uralkodásának 14.
évében. A Birodalom bukása után hosszú
idõre elmaradtak az adatfelvételek. A XIV.

század végén egy-egy olasz városállamban,
illetve a XVI. században némely német
fejedelemségben került sor népszámlálás
típusú adatfelvételre. A mai értelemben vett
népszámlálás az amerikai kontinensen,
Kanada területén történt 1665-ben.
Európában pedig a mai Finnországban 1749ben. Ekkor már statisztikai céllal szervezték
ezeket az összeírásokat. A XVIII. század
végétõl váltak rendszeressé Európában a
népszámlálások, így hazánkban is.
Magyarországon az elsõ népszámlálást II.
József rendeletére, 1784 és 1787 között
hajtották végre. A hivatalos magyar
népszámlálások sorozata 1869-ben indult,
azóta nagyjából 10 évenként tartanak
Magyarországon népszámlálást. Az utolsó
népszámlálás 2001-ben volt. Az adatok és
érdekességek közlését folytatni fogom
következõ lapszámunkban.
Burai István

Mit és miért ünneplünk Pünkösdkor?
Pünkösd ünnepe kapcsán, - ha ünnepe
egyáltalán némelyeknek? - egy kicsit mindig zavarban vagyunk. A Biblia világától
elszakadt ember mindenképpen. A pünkösd
sokak számára lealacsonyodott egy hosszú
hétvégére, mely alatt a családok egy része
kirándulni indul, esetleg a kerti, vagy a
hétvégi ház körüli nyár eleji nagytakarítást
végzi el.
Egyáltalán mit és miért ünnepelünk pünkösdkor?
A Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Ez ötven nappal azután történt, hogy
az Úr Jézus feltámadt, tanítványainak és
sokaknak másoknak megjelent megdicsõült
testében. Ezzel tagadhatatlan bizonyságát
adta annak, hogy nem maradt a halálban,
hogy valóban él, mert feltámadt! A Biblia
Istenrõl egyszer úgy beszél, mint Atyáról,
máskor, mint Jézusról, azután, mint Szentlélekrõl. Miként viszonyul ez a három egymáshoz? Jézus valami titokzatos módon
maga az Atya, és a Szentlélek valami titokzatos módon maga Jézus! Mind a három
tehát ugyanaz az egy Isten! A Szentlélek az,
akin keresztül az önmagát Jézusban kijelentõ Isten áll valóságként az ember elé: megszólítja, hitet ajándékoz, behatol a szívébe és birtokba veszi belûrõl!
Az Úr Jézus a következõt mondta tanítványainak: „Ha szerettek
engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az
Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.
A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, õ
tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek.” (János evangéliuma 14,15; 26) Ez az elküldés, ez a
kiáradás az elsõ Pünkösdön történt meg Jeruzsálemben a félénk,
riadtszívû tanítványok életében. Csodálatos változást vitt véghez bennük. Valóságos megújulást, átlényegülést, változást.
A pünkösd lényege, hogy az emberrõl gondoskodik Isten az Õ Szentlelke által folyamatosan, ha az ember is vágyik erre, és õszinte szívvel
és lélekkel kéri. Ez az, amire ma is szükségünk van. Ez az, ami ma is
életünkbõl sokszor hiányzik. Lélek nélkülivé, lelketlenné lett világunk bármerre nézünk is. Élettelenné lettek sok vonatkozásban emberi kapcsolataink is. Elhidegedett, megmerevedett, még a legmeg-

hittebbnek vélt közösségünk, a házasság, a család is.
Apák, anyák, fiak, lányok, testvérek, felebarátok, hazafiak vagyunk
igazán, vagy már csak a látszatokat hordozzuk? Élet nélkülivé, lélek
nélkülivé, - talán megdöbbentõen hangzik-, sokszor már lelketlenné
lettek kapcsolataink, életközösségeink. „Mûvirágaink szépsége nem
pótolja a tavasz virágai illatos ékességét.” Hazug látszatok, káprázatok döbbenete sokszor a világunk.
Isten is így mondja ezt: - „Az a neved, hogy élsz, pedig halott
vagy...”(Jelenések könyve 3,1) Jó, ha mi is, a magunk módján, tudunk
még lelkesek lenni egy-egy dologban, életünk egyes területein. De ha
nem a miénk igazán, az a másik Lélek, az ami megelevenít, az Isten
Lelke, mely Pünkösdkor kiáradt erre a világra a tanítványok szívén
keresztül, akkor nincs változás, nincs megújulás, mert ez a Pünkösd,
ez a Szentlélek magyarázhatatlan, valóságos hatása napjainkig a
régibõl, romlottból újat teremt! Igen, a lélek, ez a Lélek az, ami megelevenít. Nélküle nem igazság, nem valóság az életünk. Csak látszódunk, de nem vagyunk. A megelevenítõ pünkösdi lelket szomjazza
személyes és közösségi életünk, egész világunk. De a miénk is lehet,
ha elkérjük, elfogadjuk.
Pünkösd a mindennapi élet megelevenedésének az ünnepe, amely
nem a megszerezhetõ javakra irányul, hanem azzal ellentétesen a
belsõnkre, a lelkünkre, a szívbeli indulatra, mely az életünket mozgatja, mely kihat a minket körülvevõ világra. Ezt az indulatot nem lehet
pénzen megvenni, erre idõt kell szánni! Az idõ pedig napjainkban a
legfontosabb, hiszen mindenki csak rohan. Az idõ, amit az embernek
önmagára és családjára kell(ene) fordítania, ez sokszor halasztódik.
Pedig az önmagunkra fordított idõben szükséges lenne a lelkünk
tisztántartásával is törõdni, újra és újra megvizsgálni, vajon minden
rendben van-e körülöttünk. Az önmagunkra fordított idõ pedig
csendességet jelent, olyan tevékenységet, melyben nem megkeresett
fizetésünket költjük el, hanem lelkünket tisztítjuk meg a heti, havi
vagy akár évek óta magunkkal hozott szennytõl.
A pünkösdi Lélek tüze tisztító tûz, mint minden Istennel való
találkozás, melyben az ember szembekerül saját életének bûneivel, de
meg is tisztul belõlük. Nem bûneink elkendõzése lesz már a
mindennapos cél, hanem annak a megmutatása, hogy ki tisztított meg!
Pünkösd valójában arra mutat rá, hogy Isten önmagát adta Fiában a
golgotai kereszten és feltámadása után pedig Szentlelke által velünk
van a világ végezetéig. Kérjük hát õszintén és vágyakozó szívvel,
lélekkel:
„Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket…”(Református
Énekeskönyv 370. ének)
Balogh Mihály - református lelkipásztor
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Juhász István és
Juhász Istvánné Árva Irén
március 12-én ünnepelték
házasságkötésük
50. évfordulóját.
Szeretettel Gratulálunk az
ünnepelteknek.
Gyermekei és unokáik.

III. BAKI Underground
Fesztivál és I. Városi Civil Nap

Láss

Filmklubunk következõ alkalma,
a „szeretet ereje” témakörben:
2010. május 13. 19 óra
August Rush: A szeretet szimfóniája
(2007., amerikai, '100)
Helyszín:
Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Református gyülekezeti terem

a film mögé!!

(Balmazújváros, Kastélykert 2010.05.29.)
A program egyrészrõl a BAKI Egyesület „Szertelen Ifjúság” c.
drog-prevenciós programsorozatának záró rendezvénye, másrészrõl
a Civil Érdekérvényesítés és Lobbi a Balmazújvárosi Kistérségért
Civil Szövetség (CÉLBAKISÉR) bemutatkozó rendezvénye.
Programok:
- 12 órától: Ünnepélyes megnyitó
- 12-14-ig Gyermeksport rendezvények (szivacslabda, célba
dobó verseny Balmazújvárosi Kézilabda Klub)
- 14-órától Kistérségi civil szervezetek fõzésének kezdete (kb.
10 civil szervezet)
- Katrinca Együttes mûsora (Kamilla Egyesület)
- Karate bemutató (Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub)
- Bemutató jellegû bokszmérkõzés (Városi Sport Egyesület)
- Himes (Kishimes) táncegyüttes
- BAKI Egyesület színházának bemutatója
- Modellezõ bemutató
- 16.30 - 17.30-ig Vacsora (a fõzésben résztvevõ civil
szervezetek mindegyike 20 adagot biztosít ingyenesen a
látogatók számára az általa elkészített ételbõl)
- 17.30 EZ és a ROM zenekar koncertje
- 18.30 - Himes Néptáncegyüttes „táncháza”
- 20.00 - CSÍK zenekar koncertje
Folyamatosan mûködõ sátrak:
- Drog-prevenciós sátor
- Életfa Önkéntes sátor
- Ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérés (Semmelweis
Védõnõi Egyesület)
- Civil szervezetek standjai
A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes!
A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!
Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
Õrizem a szemedet.
Nem tudom miért, meddig,
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S õrizem a szemedet.
Ady Endre

Suba János ének
Kerekes Zoltán gitár
Szabados Krisztián gitár
Szilágyi Balázs basszusgitár
Pocsai János dobok
Kerekes Attila

Fotó: Magánarchívum
Forrás: SZUMMA Régiós Civil Szubkultúra Magazin

Hirdetésfelvétel:

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

AKCIÓ!

Balmazújvároson

Tûzoltókészülék
- ellenõrzés
- javítás
- értékesítés

A 6 kg-os ABC(porraloltó)
tûzoltókészülék
7.500 Ft helyett
most 6.825 Ft-os áron!

Telefon:
30/823-1258

Államilag támogatott hitelek
vállalkozások,
vállalkozók számára

500 ezer forinttól
50 millió forintig
Kamat évi 5%-tól 8%-ig,
akár fix kamattal forint alapon,
árfolyamkockázat nélkül.
Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
Debrecen, 4029 Csapó u. 26.
Telefon: 52/500-330
e-mail: info@tamogatotthitel.hu

Információs honlap:
www.tamogatotthitel.hu

Balmazújváros

2010. április

9

Akkor, boldogságos gondolataikban és szívük szeretetében szép szavak szóltak:
„Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott.
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom az utat, melyre most léptünk.
Vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk.”
Hiába telt el hét évtized, most is ugyanolyan izgalommal, várakozással készültek az évfordulós napra, mint valaha. Akár csak 70 évvel ezelõtt azon az ünnepélyes házasságkötési szent napon, útjuk vasárnap délelõtt elõször is a templomba vezetett, ahol istentisztelet alkalmával, a gyülekezet színe elõtt újra
fogadalmat tettek egymásnak. Átvették azt az emléklapot, melyre az van írva,
hogy: Loós István, aki 1915. augusztus 8-án született és Németi Margit, aki
1922. augusztus 16-án született a Balmazújvárosi Református Egyházközsében 1940. február 26-án házassági szent szövetségre lépett. Az ige pedig így
szól: „Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, melyet az Úr
elrendelt.”
Miután a templom áhítatot és lelki nyugalmat árasztó csöndjében újra átélték a
hét évtizeddel ezelõtti emlékezetes februári napot, negyvenfõnyi családi,
hozzátartozói, jó szomszédi körben fehér asztal mellet tették még emlékezetesebbé a házassági évfordulót. Itt dr. Tiba István polgármester úr az ünnepélyes
alkalomhoz illõen szeretettel és tisztelettel, meleg hangú szavakkal köszöntötte
a Loós házaspárt. Majd megadva az alkalomhoz illõ szokást nemzeti szalaggal a
vállán, mint anyakönyvvezetõ feltette a kérdéseket az „ifjú párnak”, hogy akarod-e férjedül, akarod-e feleségedül …. ? Határozott igen volt a válasz, mind a
menyasszony, mind a võlegény részérõl, így folytatódhatott a kvázi
koronaékszer lakodalom. Polgármester úr és kedves felesége Marika jó szívvel
és jó hangulatban elidõzött az ünnepeltekkel, ünneplõkkel. Pista bácsi és
Mancika néni felidézték az elmúlt idõket, két lányuk születését, Margit és
Julianna érkezését. Idõsebbik lányuk gondosan ápolja szüleit, igyekszik
minden telhetõt megtenni értük. Az évek folyamán bõvült a családi kör,
ma már 3 unokát, 5 dédunokát és 3 ükunokát tudhatnak magukénak,
akik szeretettel veszik körül a papát és mamát.
Pista bácsi elmesélte a katona éveit, fogsága történetét, mely idõ alatt
szeretõ felesége Istenhez imádkozva várta vissza férjét. Évek múlva
hazakerülvén földmûveléssel és minden adandó munkát elvállalva

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

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

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

S
EZÉ
T
E
KER
KÉP

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

segítette a család megélhetését. Közösen meséltek a
lányiskolában gondnokként töltött több mint 20 évrõl. Pista
bácsi itt kiváló dolgozó kitüntetést is kapott. Aztán szóba
került a református egyházhoz való ragaszkodásuk, ahol
Loós István 45 éven át volt presbiter. Szép lassan összeállt az
õ 70 évük közös története, melyben voltak gonddal-bajjal teli
idõszakok, de több volt az öröm. Boldogulni látták szeretteiket, a családhoz, jó ismerõsökhöz való emberségük szép
életet adott nekik. Hûse Sándorné és Szilágyiné Irénke szomszédasszonyok is szép szavakkal köszöntötték a kedves házaspárt, s kívánják, másnak is megadassék, hogy ilyen rendes, segítõ és emberséges szomszédjuk legyen, mint nekik.
A magam és az újság szerkesztõségének nevében kívánom a
87 éves Mancika néninek és a 94 éves Pista bácsinak, hogy a
jó Isten még továbbra is tartsa meg erõben, egészségben
mindkettõjüket egymásnak. Családjuknak, szeretteiknek,
ismerõseiknek örömére.
Burai István
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A balmazújvárosi Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános
Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Dózsa György úti
tagozata 2009-ben több mint 23 millió forintot nyert a TÁMOP
3.1.4 pályázaton a kompetencia alapú oktatás bevezetésére a
fenntartó pályázata alapján. A pályázat teljes megvalósítása a
2009/2010-es tanévben történik, illetve további 5 évig fenn kell
tartani.
A nyertes pályázat segítségével a pedagógusaink továbbképzéseken vehettek részt, ahol elsajátították
a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges
új módszereket, ismereteket. Vásárolhattunk sok-sok olyan eszközt az iskola
számára, mellyel a tárgyi feltételeink
jelentõsen javulhattak, s így színvonalasabbá tehetjük az oktatást. A tanulók új
módszerekkel sajátíthatják el a matematikai, az idegen nyelvi, a szövegértési és
szövegalkotási kompetenciákat. A pályázat
programja nemcsak a tanórai, hanem az órán
kívüli tevékenységeket is tartalmazza.
Így az elmúlt hónapban került megvalósításra a több mint 3 hetet meghaladó
projektünk „TAVASZFAKADÁS” címmel.
Ezt a témát próbáltuk körbejárni az 5.
osztályos gyerekekkel, ismerkedve a hortobágyi állatvilággal, növényvilággal, a pásztorélettel, a népi kismesterségekkel és a húsvéti népszokásokkal. Voltak tanulóink
kirándulni a Hortobágyon, ahol a valóságban figyelhették meg a
gyerekek az éledõ természetet. Ellátogattak a Madárkórházba, a
Pásztormúzeumba és a Látogató Központba.
A tanórákon és a délutáni foglalkozásokon sokat tanultak,

Kitûnõ eredménnyel zárták Budapesten az Apáczai tehetségkutató Komplex Tanulmányi Verseny országos döntõjét a Kistérségi Általános Iskola diákjai.
Az utolsó fordulóra 2010. március 27én került sor, ahol a több száz csapatból
a legjobb 32 versengett.
Ebben a döntõben megyénket a földesi
és a tiszacsegei csapat mellett, iskolánk
Központi Tagintézményének három tanulója, Bácsi Márton 8. c, Czinege Zénó 8. c és Juhász Péter 7. a osztályos tanulók képviselték.
Diákjaink a megyei fordulóban az elsõ
helyen végeztek.
Egy hónappal késõbb az Apáczai Kiadó pesti központjában az elõkelõ 10.
helyen zárták ezt a versenysorozatot.
A vetélkedõ során matematika, fizika,
kémia, biológia, földrajz, technika és
informatika tárgyakból kellett számot
adni tudásukról.
A feladatokat a gyerekek lakóhelyük
jellegzetes népviseletébe öltözve oldották meg.
Felkészítõ tanáruk: Rácz József
Eredményükhöz gratulálunk.
Jövõbeni munkájukhoz további sok sikert kívánunk.

Balmazújváros

beszélgettek a látottakról, a pásztorélet szépségeirõl: szövegfeldolgozást végeztek, megismerkedtek a húsvéti népszokásokkal, a
hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel. A tanulók nagy örömmel vetették
bele magukat a sokszínû manuális tevékenységek sorába: tojást
festettek, csipketojást készítettek, rajzoltak, tablót, plakátot készítettek.
A program zárásaként a hónap végén egy vetélkedõt szerveztünk, ahol
részt vett minden ötödik osztályos; összegezhette ismereteit, számot
adhatott a tapasztalatairól egy vidám mozgalmas délutánon. A
vetélkedõn a zsûrizésben segítette
munkánkat az önkormányzat részérõl
Kaszás Tiborné oktatási referens, Dr.
Áncsán Marianna kistérségi osz-tályvezetõ, aki egyben a pályázatunk projekt menedzsere is, Bereczkiné Szabó
Anikó iskolánk igazgatója, Ráczné
Rácz Erzsébet a szülõi munkaközösség vezetõje és Kiss Panna a DÖK
képviselõje. A verseny kezdetét színesebbé tettük volt diákunk, Bordás
Ádám énekével, aki hortobágyi dalokat mutatott be, és Borkó Petra 6.
osztályos tanulónk prózamondásával.
Ezúton szeretnénk megköszönni
segítségüket.
A projekt megvalósításában a tantestületünk minden tagja, és az ötödikes szülõk messzemenõen támogattak bennünket. Munkájukat, segítségüket köszönjük.
Reméljük, hogy az elkövetkezõ idõben közös munkálkodásaink által
még hatékonyabb lesz az együttmûködésünk minden érintett
résztvevõvel.
Bevezetõ pedagógusok

„A megújulás záloga az iskola, az iskolában dõl el a jövõ.”
(Kalmár Zoltán)
5. osztály:
I. Varga Zoltán (Központi Áltános Iskola), felkészítõ tanár: Nádasdiné
Kerekes Erzsébet
II. Sóvágó Boglárka (Kalmár Zoltán Tagint.), felkészítõ : Végh Istvánné
III. Bodnár Tímea (Kalmár Zoltán Tagint.), felkészítõ: Végh Istvánné
6. osztály:
I. Borza Marcell (Kalmár Zoltán Tagintézmény), felkészítõ: Radóczné
Bálint Ildikó
II. Tóth Borbála (Központi Általános Iskola), felkészítõ: Boncásné Egri
Gabriella
III. Berecz Ádám (Kalmár Zoltán Tagint.), felkészítõ: Mihalik Istvánné
7. osztály:
I. Szabó Dóra (Kalmár Zoltán Tagint.), felkészítõ : Mihalik Istvánné
II. Gál Bernadett (Központi Általános Iskola), felkészítõ: Nádasdiné
Kerekes Erzsébet
III. Berecz Gábor (Bocskai István Tagint.), felkészítõ: Kunkli Ferencné
8. osztály:
I. Béres Melinda (Kalmár Zoltán Tagintézmény), felkészítõ: Béresné
Posta Margit
II.Posta Brigitta (Központi Ált.Isk.),felkészítõ: Hõdörné Leiter Margit
III. Györfi Lívia (Kalmár Zoltán Tagintézmény), felkészítõ: Béresné
Posta Margit
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2010. március 11- én az interneten böngészve lettem figyelmes a Saturn Debrecen Kft. által meghirdetett versenyre.
„A verseny célja elsõdlegesen a használt elektronikai berendezések környezettudatos gyûjtésére és újrahasznosítására való figyelemfelhívás, a
környezetvédelmi szemléletformálás, másrészt a jelentkezõ intézmények - oktatáshoz szükséges - mûszaki eszközökkel történõ támogatása. Jelentkezési határidõ: 2010. március 12.”
Gondoltam, beadom a jelentkezést - még volt egy napom. Ebben a versenyben
csak nyerni lehet, ugyanis ha elhozzák a gyerekek és a szülõk a használt elektronikai berendezéseket, akkor azokat nem az út szélén, nem a Keleti-fõcsatorna
partján, nem az erdõben fogjuk látni. Ezzel is védjük a környezetünket, a már régen kiselejtezett berendezésekért pedig az iskola még 15 forintot is kap kilónként.
Meghirdettem az iskolában a versenyt, és napról napra csak gyûlt a sok, eddig
csak lomnak tekintett tárgy. Nem is számítottam ekkora mennyiségre! Eljött április 15-e, az eredményhirdetés napja. Nagy összegû (5 számjegyû) ajándékutalványt nyertünk. Ez azt jelenti, hogy csak a mi iskolánk 5408 kg veszélyes hulladéktól (40 db televízió, 11 hûtõgép, 34 monitor, 32 számítógép…stb.) mentette
meg városunk környezetét. A megyében összesen 170 tonna használt berendezés
gyûlt össze. Büszke vagyok, hogy mi is ott voltunk, és tettünk valamit a környezetünkért. Ezúton is szeretném megköszönni a gyerekek, a szülõk és a kollégáim
segítségét.
Zborainé Tóth Éva diákönkormányzat-vezetõ
Csak gyûlt és gyûlt a sok felesleges holmi
Kalmár Zoltán Tagintézmény

Tréki Tamás 1997-es fiú kézilabda csapata újra országos döntõben!
születésû csapatok a megyei Adidas Utánpótlás Bajnokság I. helyezettjei lettek. A 2001-es születésûek a régiós döntõ II. helyezettjei,
ezzel az eredménnyel bejutottak az országos elõdöntõbe. Az 1999-es
születésû gyerekek a régiós döntõn III. helyezést értek el.
Ezek az eredmények bizonyítják, hogy Tréki Tamás és csapata nem
véletlenül kapták meg „Az év sportolója” díjat városunkban, megyei
elismerésként a csapat több tagja Hajdú-Bihar megye „Jó tanuló, jó
sportoló” címét, nem véletlenül nyerték meg a nemzetközi Cell-kupát,
és korosztályuk bajnoki címét az Adidas Utánpótlás Tornán. Hajrá fiúk
az országos bajnokságon, és a diákolimpiai országos elõdöntõn!

Egy jó hír a lányokról is!

Tréki Tamás és tanítványai
Fantasztikus sikert ért el Tréki Tamás kézilabdaedzõ az 1997-es születésû fiú kézilabda-csapatával az Adidas Utánpótlás Kézilabda országos elõdöntõben Gödöllõn. A fiúk megnyerték a megyei bajnokságot,
a régió döntõt és most az országos elõdöntõt is. Itt Gödöllõ, Gyöngyös
és Budapest csapatait gyõzték le. Ezzel az eredménnyel kvalifikálták
magukat az országos döntõbe. Minden fordulót 100%-os teljesítménynyel nyertek. Immár 4 éve az ország legjobb nyolc csapata között vannak a Tréki-tanítványok. Más kézilabdakupákon is megmérettették
magukat a fiúk. Nyíregyházán megnyerték a Bem-kupát, ahol a
legjobb kapus díját Szabó István, a legtechnikásabb játékosét Buglyó
László kapta. A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett diákolimpiai bajnokságban a megyei versenyt szintén hatalmas fölénnyel
nyerték. Legyõzték Debrecen, Berettyóújfalu és Nádudvar csapatait. A
megyei diákolimpia kézilabda sportágában 1. helyezettek lettek. A mi
csapatunk rendezheti meg az országos elõdöntõt. Mivel Balmazújvároson nincs szabványméretû fedett kézilabdapálya, így a mérkõzéseket Hajdúböszörményben játsszák! Ide várjuk Szabolcs-Szatmár, Borsod megye és a selejtezõk legjobb csapatait. A többi korcsoportban is
sikeresen szerepeltek kéziseink ebben az évben. A 2001-2000-1999-es

Iskolánk lány kézilabda csapata Haász-Brandt Beáta kézilabdaedzõ
vezetésével megnyerte a régiós döntõt! A 2001-es korcsoportban
versenyeztek kislányaink. Mátészalka és Gyöngyös csapatait verték
meg. Jó készülést az országos elõdöntõre!

Haász-Brandt Beáta és csapata
Földesiné Tóth Erika
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ban a versenyszabályoknak megfelelõen
védõfelszerelést kell viselniük a fiataloknak, hiszen testi épségüknek megóvása a
legfontosabb függetlenül attól, hogy egy
full-kontakt rendszerû küzdõsportot gyakorolnak. A hajdúszoboszlói
Kyokushin Karate Klub idén is szép eredményeket ért el az elõdöntõn,
A kelet-magyarországi régió erejét bizonyítja, hogy ebben az évben is hiszen a tizenhárom nevezõbõl tízen továbbjutottak az április 17-én,
nagy létszámmal képviseltették magukat a klubok a Kyokushin Karate Szeghalomban meg-rendezésre kerülõ országos döntõbe.
Diákolimpia területi elõdöntõjén március 28-án, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg Hajdúszoboszlón. A Városi Sportházban tartott versenyre 16 egyesület érkezett 164 indulóval. A legtöbb karatékát nevezõ klubok a Berettyó Budo SE, a debreceni Shogun
SE, a szeghalmi Senshi SE, 14 fõvel a hazai csapat képviseletében a
hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub, illetve annak balmazújvárosi szakosztálya, továbbá a szintén debreceni Kagami SE, valamint
Nyírbátor. A program reggel 8-tól vette kezdetét, a verseny elõtt szokásos mérlegeléssel és az orvosi vizsgálattal, melyen minden versenyzõnek kötelezõ részt venni. A gyermek I., gyermek II., serdülõ, ifjúsági
és junior korcsoportok indulói számára összesen 37 súlycsoportot hirdettek, és ezekbõl minden esetben a legjobb 6 versenyzõ jut tovább az
országos döntõre. A sorsolást követõen 13 órától vette kezdetét a verseny a bevonulással és az ünnepélyes megnyitóval. A szervezõ klub
képviseletében, a Kyokushin Karate Klub ügyvezetõ elnöke Sensei
Szabó Tamás (4.Dan) köszöntötte a karatékákat és a megtelt lelátókon
helyet foglaló nézõket. Kiemelten üdvözölte a verseny fõbíráját Sensei Hegedûs Líviát (4.Dan), valamint a Magyar Kyokushin Karate
Szervezet ügyvezetõ elnökét Shihan Karmazin Györgyöt (5. Dan), aki
jelenlétével emelte az elõdöntõ színvonalát. A Shihan megnyitó beszé- Dobogósaink:
dében köszönetét fejezte ki a szervezõknek, a felkészítõ kluboknak, a
szülõknek, valamint a verseny szponzorainak, akiknek kiemelte szere- Ifjúsági nõi 60 kg: I. Buglyó Magdolna, Junior nõi+65 kg: I. Száva
pét egy ilyen sportesemény megrendezésében. A kivonulást követõen Zsuzsanna, Gyermek II. ffi 44 kg: II. Harangi Krisztián, Gyermek II. ffi
pedig végre elkezdõdtek a küzdelmek. A nagy versenyzõi létszám 52 kg: II. Ludnai Bercel, Junior ffi 65 kg: II. Kelemen Máté, Junior nõi
miatt három tatamin zajlottak az összecsapások, és a több órán át tartó 65 kg: II. Mézner Brigitta, Junior nõi+65 kg: II. Kelemen Kitti,
verseny során küzdõtérre léptek kezdetben az egészen kicsi, majd jó- Serdülõ ffi 54 kg: III. Rásó Csaba,
val késõbb a már-már felnõtt korú junior karatékák is, akiknek tudása A döntõbe jutott még serdülõ nõi 48 kg-ban Gönczi Barbara és junimár bizonyítottan megállja helyét a nemzetközi mezõnyben is. Mivel or ffi. 75kg-ban Szilágyi János Dávid.
azonban utánpótlás korosztályról van szó, ezért minden korcsoportBerecz Gábor edzõ

16. forduló:
Maglód - Balmazújvárosi FC 1-1 (0-0)
BFC: Barna - Szabó M., Kiss A., Tornyai, Tóth
Z. (Iszák a 77. percben, Varga a 90. percben) Kónya, Szûcs, Murák (Holb a 84. percben) Mizsák, Nagy Sz., Radnai,
Gólszerzõ: Murák a 67. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy bajnoki címre
törõ Maglódhoz látogattunk és én képesnek
tartottam a fiúkat arra, hogy gyõzzünk. Jól futballoztunk, uraltuk a mérkõzést, helyzeteket
dolgoztunk ki, amiket sajnos ki is hagytunk. A
második félidõben egyértelmûen fölényben
voltunk és elõnyt is szereztünk. A találkozó
hajrájában egy védelmi hibát kihasználva
egyenlítettek a hazaiak. Összességében a játékkal meg voltam elégedve, de úgy érzem két
pontot Maglódon hagytunk. Megpróbáljuk
ezeket a hibákat kiküszöbölni és akkor eredményesebbek tudunk lenni. Egy nehéz sorozatban vagyunk, hiszen rövid idõ alatt háromszor is idegenben játszunk, ezért is nagyon
fontos a pontszerzésünk.
Murák Krisztián (középpályás): Kiegyenlített
találkozón voltunk, nekünk voltak a nagyobb
helyzeteink. A második játékrészben elõnyt
szereztünk, majd eldönthettük volna a
mérkõzést, de kimaradtak a helyzeteink,

viszont a hazaiak egy szerencsés találattal kiegyenlítettek. Ezt követõen még két ziccert hibáztunk. Érzésem szerint veszítettünk két
pontot.
17. forduló:
Balmazújvárosi FC-Ferencvárosi TC II.1-1
(0-0)
BFC: Barna - Tornyai, Kiss A., Holb, Tóth Z.Kónya, Szûcs, Murák - Mizsák (Iszák a 91.
percben), Nagy Sz. (Sárközi a 72. percben),
Radnai (Szabó M. a 89.percben)
Gólszerzõ: Szûcs a 80. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Tisztában voltunk azzal, hogy a FTC II. meg szeretné nyerni a bajnokságot, és így egy erõs kerettel érkeztek,
amire mi készültünk is. Próbáltuk az ellenfelet
nem túlzásban tisztelve a saját játékunkat játszani, ami úgy érzem a mérkõzés nagy részében sikerült is. Az elsõ húsz percben belementünk egy nagy rohanásba, amibõl jól jöttünk
ki, egyenrangú elsõ félidõt produkáltunk. A
szünetet követõen mi irányítottuk a játékot,
úgy gondolom, hogy a játék képe alapján bennünk volt a gól, de ilyen a futball, egy félpályán eladott labdával a fõvárosiak ránk tudtak
fordulni és a rendezetlenné váló védekezésünket kihasználva, megszerezték a vezetést.
Hátrányban csapaton belüli szerkezetváltást

hajtottunk végre, ami meghozta az egyenlítõ
gólunkat. Összességében a döntetlent igazságosnak érzem.
Holb Tamás (védõ): Mindenképpen pontokat
szerettünk volna szerezni. Mindkét kapu elõtt
voltak gólszerzési lehetõségek. Jó iramú, küzdelmes mérkõzésen, igazságos döntetlen született.
14. forduló (elmaradt mérkõzés):
Gyöngyös - Balmazújvárosi FC 0-1 (0-0)
BFC: Barna - Tornyai, Kiss A., Holb, Tóth Z.Kónya (Varga a 92. percben), Szûcs, MurákMizsák, Nagy Sz., Radnai (Sárközi a 85. Percben). Gólszerzõ: Kónya az 55. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Az elõzõ mérkõzésbõl merítve, egy egészséges önbizalommal utaztunk Gyöngyösre, gyõzelmi szándékkal és
úgy érzem eséllyel is. Az elsõ félidõben a játékunk nem a várakozásomnak megfelelõen alakult. Egy kapkodó, ütemtelen futballt nyújtottunk, semmi ritmusa nem volt a játékunknak,
sorozatosan rossz döntéseket hoztunk, fõleg
az ellenfél kapuja elõtt. Szerencsére a hazaiak
így sem találtak rajtunk „fogást”. A szünetben
átbeszéltük a lehetõségeinket, aminek a második negyvenöt percben meg is lett a gyümölcse, egyértelmûen magunkhoz ragadtuk az
irányítást. Úgy érzem, minden tekintetben az
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virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye elõttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi
kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben.” - írta Robert Louis Stevenson.
ZENEI
E gondolatokat olvasva, s elemezve saját élettapasztalatomat, bizton állíthatom én is, hogy a skót
SIKEREK írónak igaza van: „a legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak.”
“A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a

Nézzük, mit is hozott számunkra az elmúlt hónap! Bár a legmozgalmasabb, a választások miatt a legélénkebb közösségi együttlétek
voltak tapasztalhatóak városunkban is, most mégis elsõként a zenészeink sikereirõl írok. Hisz a muzsika nem szétválasztja, hanem öszszeköti az embereket. A zene kortól, nemtõl, vallási hovatartozástól
függetlenül szól a lélekhez, azaz mindenkihez. Sem a zeneszerzõk,
sem egy-egy elõadó, vagy mûvészeti csoport nem kategorizálja be
magát! Mármint politikai értelemben! Ha pedig valaki mégis eladja a
„lelkét”, nem tudja a közösségét, hazáját õszintén és önzetlenül
szolgálni, nos, ez szerencsés esetben hamar kiderül. Ezért én még
mindig hiszek a mûvészetek, a zenemûvészet „magasabb eszmei”
gondolatiságában. Hiszem, hogy a jó zenészek általában jó emberek
is! Tudom, hogy képesek elfogadni egymást, képesek alkalmazkod-

Csige Attila a természet lágy ölén

egy-egy zenemû megformálásánál, a hangszer megszólaltatásánál.
Fejlõdik a hangminõség épp úgy, mint a technika. A célnak, az elérhetõ legmagasabb szakmai kihívásnak csak saját korlátaik, avagy
lehetõségeik szabnak határt. Most a 33. Országos és Nemzetközi
Rézfúvós és Ütõhangszeres Találkozó és Verseny fõiskolás hallgatóinak, közülük is természetesen az újvárosról induló diákoknak szeretnék gratulálni. Öröm és dicsõség számunkra, hogy nem veszítették el kitartásukat, hogy a mai napig tehetségükkel jól „gazdálkodnak”. Az ország fõiskolásai között a „mi gyerekeink” szépen teljesítettek: I. helyezést kapott Ujj Tibor harsona szakos, II. helyezést
Csige Attila ütõszakos, és szintén II. helyezést Blága Péter tuba szakos növendék. Gratulálunk, s innen, az újság hasábjain keresztül
üzenjük: csak így tovább gyerekek!

Blága Péter hangszere
társaságában

ni, hisz a muzsika erre tanítja õket. Tudnak örülni társaik sikerének,
elismerik, ha valaki jobb valamiben. A zenészek ezt mind tudják,
talán tanítás nélkül is érzik: mikor, hol a helyük, mi a jó, a helyes
cselekedet, milyen a jó muzsika. Így aztán mindig boldogság
számomra, ha volt tanítványaim, zeneiskolánk növendékei sikeresek
az életben, ha örömmel üdvözölhetjük egymást, ha jó híreket hallunk
felõlük.
A zenetanulás fortélyainak, egy-egy hangszer megszólaltatásának,
elõadó és közönség harmonikus együttlétének megteremtése különösen sok idõt, kitartást igényel más szakmák „megtanulásához”,
elismeréséhez képest. Szerencsére Balmazújvároson az elmúlt közel
50 év zeneoktatása megalapozottan készíti fel a kimagasló tehetségû
és szorgalmú fiatalokat mind az amatõr együttmuzsikálásra (fúvós,
ütõs, vonós-kamarazenekarok, fúvószenekar, citeracsoportok stb.),
mind a középfokú oktatási intézményekbe történõ felvételre. Az a
közel 220 -250 diák, aki úgy dönt, hogy valamelyik hangszeren szeretne megtanulni játszani, annak mára már minden lehetõsége megvan erre. Jó szakemberek, egészen jó hangszerpark, otthonos tantermek várják a tanulni vágyókat. A mi közös örömünkre a sikerek sem
maradnak el. A kezdõ diákoknál még azt értékeljük, ha valaki szépen
játssza a gyermekdalokat, ha viszonylag tisztán tudja megszólaltatni
a választott hangszerét. Olyan jó érzés ez, mint amikor a gyermekünk
elõször lépked egyedül, vagy elõször mondja ki elsõ szavait. Aztán
természetes, hogy egyre magasabb igényeket támaszt tanár és diák

Ujj Tibor volt növendékünk, Joseph Alessi harsonamûvész oldalán, aki a hangszer világsztárjainak egyike.

A csapatmunka, az összhangzattan szabályainak betartása, az egyes
diák hangszeres tudásának összjátékban történõ megmutatása, kitartás, a jó mûsorválasztás, sok pénz és még sorolhatnám, mi kell ahhoz,
hogy egy csoport, jelen esetben a mi „Bekton Ifjúsági Fúvószenekarunk” ismét sikert arathasson. Kategóriájukon belül
gyõzelemmel - I. helyezéssel - tértek haza, a németországi Wehr városában megrendezett 8. Nemzetközi Ifjúsági Fúvóstalálkozó minõsítõ versenyérõl. Az április 9-10. között tartott találkozón a Bekker
Gyula karnagy vezette együttes a zsûri elismerésén túl, a közönség
soraiban is óriási sikert aratott. Gratulálunk a zenekar minden tagjának és vezetõjének. Ismét büszkék vagyunk rájuk.
A zenekar nemhiába rendezte meg bálját: a szülõk és támogatók, a
gyerekek munkája és minden segítõ anyagi támogatása “megtérült”.
A bál bevétele (kb.500 ezer forint), Tiba István, mint magánember
(700 ezer forint) támogatása, a szülõk (20 ezer forint/gyerek)
utiköltség-hozzájárulása kellett ahhoz, hogy ez a 70 fõs zenekar képviselhesse városunkat. A fáradalmas, hosszú út nem szegte kedvét és
teljesítményét a zenekarnak. Ismét gyõztek! Hiszem, hogy érdemes
városunkban és országunkban támogatni az olyan közösségeket,
mûvészeket és zenemûvészeti csoportokat, akik töretlen lelkesedéssel, igényes szakmai munkával mutatnak példát szûkebb, vagy tágabb környezetüknek.
Takács Erika

Balmazújváros

A tábor helye: Fortuna kemping
Részvételi díj 33.500 Ft, ami a következõket tartalmazza:
- szállás (7/6 4+1ágyas faházak), - utazás (vonat), - étkezés (teljes ellátás)

„Fruskák” a
Fesztiválon
A REST MACSKA
(Magyar népmese)
Szereplõk:
Kató:
Györfi Lívia
Gazda:
Kovács Vivien
Öregasszony:
Szûcs Adél
Macska:
Lénárt Judit
Julcsa:
Varga Lili
Sárika:
Györfi Kitti
Bözsike:
Veres Zsófia
Zsuzsika: Varga Zsuzsanna
Marcsa: Tar Tímea Patricia
Inci:
Nagy Boglárka
Finci:
Nagy Zsófia
Vándorlegény: Kis Szabolcs
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- bérleti díjak (pályák, hajók )
- egyéb programok lebonyolítási költségei (sportversenyek,
kupák, érmek, oklevelek, ajándékok)
Max. létszám: 50 fõ.
Helyfoglalást a jelentkezés sorrendjében fogadunk el.
Program: Két csoportban egy sportági foglalkozás és egy
szabadidõs foglalkozás.
1. Kenuzás és kajakozás oktatása, kajak-kenu túrák.
2. Szabadidõs foglalkozás: tenisz, úszás, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, ping-pong, röplabda, kosárlabda, aerobic,
strandolás.
A foglalkozásokat szakképzett edzõk, testnevelõk tartják.
Jelentkezés: Földesiné Tóth Erika 06 /70-318-5363,
Lugosi Zoltán 06/30-575-2329
Fizetési feltételek:
Elõleg:10.000 Ft, melyet június 18-ig kell befizetni.
A fennmaradó összeget 23.500 Ft-ot július 21-én 18.00-ig a
megbeszélésen (Bocskai Isk.) kell befizetni.
Kellemes kikapcsolódást és szép élményeket kívánnak a szervezõ táborvezetõk:Földesiné Tóth Erika és Lugosi Zoltán

A Mûvelõdési Központ “drámásai” 2010. április 10-én
részt vettek a Weöres Sándor XIX. Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Hajdú-Bihar megyei találkozóján, amelynek Hajdúnánás adott otthont. A találkozón 14 csoport mutatkozott be, köztük a mieink, a
,,Fruskák”, akik ideiglenesen vették föl ezt a nevet. Elõadásuk a rest macska címû népmese volt, amelynek forgatókönyvét Szilágyiné Szabó Judit, a gyerekek csoport vezetõje írta. Az átdolgozott mesét humoros párbeszédek, gyors jelenet- és helyszíváltások jellemzik, melyet rövid zenei betétek tesznek hangulatossá. A megformált karakterek nagyon aranyosak voltak: a huncotkodó kisegerek, a pletykálkodó asszonyok, a kicsit siket öregaszszony, az elégedetlen gazda és lusta felesége, a rest macska, no meg az a vándorlegény, aki segített
a furfangjával. Egy darab sikere a közönség reakcióiból
mérhetõ le a legjobban, melyre esetünkbe nem lehetett
panasz. Szülõk, barátok, ismerõsök mosolygósan, boldogan vették körül a csoportot, amikor lejöttek a színpadról. A gyerekek is érezték hogy ez jól sikerült. A jelenlévõ felnõttek hangyabolyként sürögtek, forogtak a
nap folyamán. A csoport és a csoportvezetõ életében is
elsõ volt ez a megmérettetés. Bátran vállalták a minõsítést, amelyben 2 fõs szakmai zsûri döntött. A “Fruskák”
bronz minõsítéssel tértek haza, amely számukra nagyon fényesen ragyog. Reménykednek az Országos
Gálára való meghívásban. Gratulálunk nekik és további
sikereket kívánunk!
Nagy Sándor

......

.............

“Minden kezdetben van egy varázslat, amely véd
minket és segíti az életünket.” E gondolat, - mely
Hermann Hesse német költõ szava-lehetne talán a
balmazújvárosi németek mottója is. Több évtized
csendes hallgatása után újra közösségként éljük meg
mi, Németfalusiak azt a fajta származástudatot,
mely összeköti most tagjainkat és szimpatizánsainkat. Azzal, hogy három éve megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Balmazújvárosi Németfalusiak Egyesülete a sok “kis cselekedet nagy
szavak helyett” szellemében tervezzük programjainkat. Minden év januárjában kerül sor a Magyarországi Német Önkormányzatok gálamûsorára
Budapesten, ahol megtapasztalhatjuk, hogy a mi németségünk egy igen érdekes szórvány, hisz amíg
akár a pilisvörösvári, akár a szekszárdi, vagy ágfalvai németek "perfekt" beszélik a nyelvet, ez ránk, újvárosiakra nem igaz. A szokásoknál (Németfalusi
Lakodalmas), a rézfúvószene hagyományainál, ételek elkészítésénél megtaláljuk az azonosságot, de a
kis lélekszámban (megközelítõleg 1500 fõ) maradt
újvárosiaknál, a sok feszültséget és félelmet okozó
történelmi események bekövetkezte miatt a nyelvhasználat teljesen elsorvadt. Feladata és célja tehát
bõven van ennek a közösségnek. Ebben a néhány
sorban szeretném megköszönni tagjainknak, támogatóinknak, hogy a közgyûlésünkön megjelentek, ötleteikkel, észrevételeikkel támogatták a vezetõséget. Másrészt, hogy a “Farsangi maskarás” bálon a jegyek vásárlásával, tombolák felajánlásával,
és a mulatságon felszolgált vacsora elkészítésével
aktívan és önzetlenül részt vállaltak. A legnagyobb
célunk egy közösségi ház létrehozása, megépítése.
Ehhez viszont szükséges, hogy a hangyamód gyûjtött forintokat értékeljük, (már átléptük az 1 milliót)
így egy-egy lépéssel mindig közelebb kerülhetünk
álmaink megvalósításához. A jó hangulatú beszélgetések, az önfeledt farsangi bál, a német nyelvtanfolyam, a társastánc tanfolyam estéi tovább erõsítik
közösségeinket. Hívunk és várunk mindenkit sorainkba, akik azonosulni tudnak elképzeléseinkkel.
Takács Erika - az egyesület elnökhelyettese

VÉRADÁS Május 21-én (Péntek), 10-17.30-ig
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
véradónapot szervez Balmazújvároson az Orvosi
Rendelõ 2. emeletén.
Szeretettel várjuk rési és új véradóinkat!
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját és lakcímkártyáját
feltétlenül hozza magával!
Kérjük, véradásával segítsen beteg embertársain!

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Balmazújvárosiak!
A FIDESZ- KDNP helyi szervezete,
és a magam nevében szeretném
megköszönni mindenkinek, hogy
támogatásukkal az új parlament 8. számú
választókerületének országgyûlési
képviselõje lehetek.
Erõs Magyarország, erõs megye és egy
fejlõdõ választókerület, aminek
megteremtéséért tenni kívánok az Önök
bizalmának köszönhetõen. További
munkámhoz is várom segítségüket,
ötleteiket, hisz csak együtt építhetjük
hazánkat, s tehetjük élhetõbbé Balmazújvárost.
Köszönettel: dr. Tiba István

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban:

2010. március 1-tõl
minden 3.000.- Ft feletti vásárlással
sorsoláson vehet részt.
Sorsolás május 26.
Folyamatos akciókkal várjuk, vásárlóinkat,
szombat és vasárnapi napokon kiemelt

„SZUPER HÉTVÉGE”
AKCIÓ!

Minden üzleteinkben bevezettük
a bankkártyás fizetési lehetõséget, valamint

a Coop törzsvásárlói kártyát.
A kártya igénylésérõl, használatáról
érdeklõdjön egységeinkben!

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN
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:
www.hotelbalmaz.com, www. balmazujvaros.hu
Mindenkit szeretettel vár
Sepsi Lajos szállodavezetõ és kollégái!

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. május

6-án, 10-én, 12-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
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e-mail: koroknaiautosiskola@t-online.hu

www.koroknaiautosiskola.hu

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

