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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

2010. június 4-én Balmazújváros
Önkormányzatának egyik szép
termében emlékezõ ünnepségre
gyûlt össze a nagyszámú
közönség.
Az elhangzott beszédek egyrészt
mély érzelmeket indítottak el
bennünk, másrészt komoly gondolatokat is ébresztettek. Hol
lehetnénk ma Trianon nélkül? Mi történt 90 évvel ezelõtt?
1920. június 4-án a Párizshoz közeli Versailles város parkjának
Granini Trianon nevû Kastélyában az elsõ világháború gyõztes
hatalmainak képviselõi és a magyar királyi kormánynak sorshúzás
útján kijelölt megbízottai békeszerzõdést írtak alá.
AMagyar Királyság, mely Európa hatodik legnagyobb országa volt,
elveszítette területének 71 százalékát és a magyarul beszélõ, magát
magyarnak valló lakosságából három és fél millió fõt. Magyarországot feldarabolták. Még Vörösmarty tragikus látomása sem
igazolódott be: a sírt, ahová egy nemzetet készültek temetni, olyan
népek vették körül, melyek szemében egyetlen csepp gyászkönny sem
ült. Bosszúnak tûnik; de miért?
Miért Magyarországot tették ilyen mértékben felelõssé az 1914-ben
kezdõdött háborúért a gyõztes hatalmak? Három meggondolás
kínálkozik magyarázatul:
- Nem ismerték Magyarországot, csak Ausztriáról tudtak. A
gyõztesek tehát az Osztrák Császárságot csonkították meg.
Bizonyság erre Millerand francia államférfi kijelentése a
béketárgyaláson, hogy a magyar nemzet pedig nem létezik.
- A gyõztes hatalmak úgy vélték: a magukat magyaroknak nevezõ
(nem létezõ?) népesség tagjai kegyetlenül elnyomták a nem
magyar nemzeteket.
- Szerepet játszhatott a Magyar Tanácsköztársaság léte; félhettek,
hogy a szocializmus és a Kommunizmus eszméi a magyarok révén
gyökeret vernek Európában.
A megmaradt csonka ország határának háromnegyed részét a harc
nélküli gyõztesek, az áldozat nélküli nyertesek vették körül. Hogy
lehet így megmaradni, élni?
Még a „Béke” szerzõdés alkotói is megrendültek, a tárgyalóasztalra
helyezett hazugságok már a végrehajtás kezdetén felszínre kerültek.
Az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjetunió nem is írta alá a
szerzõdést, az angol miniszterelnök mondja: rászedtek minket, a
francia miniszterelnök pedig már a szerzõdéshez csatolja mentegetõ
levelét ,,ha mégis tévedtünk volna”.
Nekem Móricz Zsigmond Fáklya címû regényének utolsó sora jutott
eszembe: „Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott.”
Már a XX. század meghozta a büntetést; szétestek a testvériségre
alapított államok, egyike sem maradhatott meg szerzõdés-kötéskori
állapotában.
Mi lett a kis Magyarországgal Trianon után?
Szerencsére éppen akkor volt nekünk egy igazi államférfink: Bethlen
István gróf. Végrehajtotta a konszolidációt, rendbe tette a gazdaságot,
megteremtette az új magyar valutát, az értékálló pengõt, elérte azt is,
hogy Magyarországot felvegyék a Népszövetségbe. Volt közrend,
erkölcs, közigazgatás. (Nem lenne haszontalan, ha a mai közszereplõk
tanulmányoznák Bethlen István emberi és politikai magatartását.)

Utcát nem neveztek el róla, szobra sincs Budapesten. Az iránta
érzett tiszteletemet bizonyára emeli, hogy Bethlen István gyakran
volt baráti vendég Dr. Végh József jogász, földbirtokos,
laptulajdonos tiszafüredi házában. A Kárpát-medence
magyarlakta területein, államhatároktól függetlenül egységes
magyar kultúráról beszélhetünk Trianon után is. Jelképnek
is felfoghatjuk, hogy Szerb Antal Magyar irodalomtörténete éppen Kolozsvárott jelenhetett meg. A nemzet
viszonylag hamar magára talált. A magyarázatot Szerb
Antaltól kaptam: „Bármi csapások érnek kint a valóságban,
kívül a gyepûn, van valahol bent, a magyar lélek mélyén,
valami megközelíthetetlen, körülhatárolt független terület,
ahol a magyar embert nem gyõzhetik le a szünet nélkül
sújtó századok.” A gyõztesek meghúzhatták az államhatárokat, (akár
körzõvel, vonalzóval) de a magyarság összetartozását nem tudták
letiltani.Amagam egyszerû életében többször megtapasztaltam.
1978-ban népes rokonságunkat látogattuk meg Erdélyben. Hosszú
lenne felsorolni a megható élményeket: egy éjszaka Sófalván egy
romos épületre magyar zászlót tûzött ki valaki (ezért súlyos
börtönévek jártak akkoriban), a Csíksomlyói templom vendégkönyvében olvastam: „Egyszer úgyis piros-fehér-zöld zászló lobog a
Hargita fölött!”, egy öreg bácsi Székelyudvarhelyen azt mondta
nekünk: „Vezéreljen benneteket a magyarok Istene az úton!”…
Nagy Károlyné Marika áldásos szervezõ munkája eredményeképpen
szoros kapcsolata alakult ki iskolánknak Kárpátalján, a nagyszõlõsi
Perényi Zsigmond magyar iskolával már a 70-es évek végén
(kirándulások, közös rendezvények, iskolalátogatások 6-7 napos
vendégül-látás (kölcsönös) magyar nyelvû taneszközök ajándékozása
számukra…)
Akkoriban, még betiltott dalt írtak le nekem a nagyszõlõsi tanárok:
Kedves barátom, miért kérdezel?
Származásom, mondd, miért érdekek?
Ajkunkon tovább dobog az õsi dal
S ki mely nép fia és lánya
Ezt soha senki nem tagadja
Az anyanyelvem büszkén megvédem
Mert én magyarnak itt születtem.
Természetesen akadt kellemetlen élményem is. Régi, kedves
tanítványom, Hunyadi Laci kérésemre lerajzolta nekem Petõfi Sándor
életrajz-térképét. Jól sikerült, kitettük a tanterem falára. Valami gyûlés
volt ott a 80-as évek elején. Feljelentettek engem, hogy arra buzdítom
a gyerekeket, hogy foglaljuk vissza Erdélyt. Behívattak. Én
elmondtam, hogy nem írhattuk Petõfi halálának helyszínét Debrecen
mellé, ha Segesváron halt meg….. és Bem apó sem az Alföldön
harcolt, hanem Erdélyben, nála szolgált Petõfi.
A tatárjárást, a török hódoltságot, úgy ahogy, de túléltük, lassan
kihevertük, de Trianont a szívünk nem engedi felejteni.
Jólesik, hogy egy francia ember, Christian Prat eljött hozzánk a
franciák nevében bocsánatot kérni. Még magyarul is megtanult.
Tudja, hogy a trianoni diktátum hatásait ma nyilván nem lehet
gyógyítani területi revízióval. Más megoldás kell: Adják meg a
Kisebbségi jogokat mindenütt a szomszédságban, s ismerjék el, hogy
mennyire fájdalmas volt a trianoni döntés a magyarság számára.
Jó lenne megérni, hogy egyszer itt és más településeken is együtt tudna
emlékezni és ünnepelni minden hazáját szeretõ ember „lelki békét és
egyetértést remélve”, amint az a parkban, a Trianoni emléktáblán
olvasható Balmazújvároson.
Végh Istvánné
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Jármû adás-vétele, üzembentartó bejegyzése
Tisztelt gyakorló és leendõ jármû (gépjármû)
tulajdonosok!

A változó jogszabályok korát éljük. Ezen kijelentésnek önmagában
semmiféle hír értéke nincsen, semmi újat nem mondtam vele önmagában, hiszen évtizedek, sõt évszázadok óta így van ez. Egészen pontosan azóta, mióta egyáltalán jogszabályok vannak. Igen ám, de a mai
korban a jogszabályok szinte követhetetlenül gyorsan változnak és a
jogkövetkezmények egyre súlyosabbak, melyeket mind állampolgárként, mind ügyfélként és ügyintézõként is érzünk. Ezen gyors változások is a zsebünkre- az idõnkre- vagy éppen az idegrendszerünkre
mehetnek, ha nem vagyunk tisztában velük. Mindegy tehát, hogy az
íróasztal melyik felén ülünk, ügyfélként és ügyintézõként is közös az
érdekünk a tekintetben, hogy ezek a gyorsan változó jogszabályok ne
hozzanak anyagilag hátrányos helyzetbe bennünket, ne rabolják a
kelleténél jobban az idõnket és ne feszítsék indokolatlanul az amúgy is
véges türelmünket. Változtak és a közeljövõben változnak a jármûvek
tulajdonjog átruházás szerzõdéseivel és az üzembentartó bejegyzésével kapcsolatos elõírások, szabályok. Kötelezõ tartalmi elemeket kell
tartalmaznia ezen jogügyleteknek, és teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni az adás-vételt vagy ajándékozást, illetõleg az üzembentartói szerzõdést. Ellenkezõ esetben az eladót és a vevõt is hátrányok érik. Konkrétan:
A 2009. évi CIX. törvény 48. §. (2) pontja módosította a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §-át,
mely szerint a jármû eladójának és a jármû új tulajdonosának, illetve az
üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejû
magánokirattal kell teljesíteni, amelynek kötelezõ tartalmi elemeit
kormányrendelet állapítja meg. A közúti közlekedési nyilvántartásba
bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési
igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szükséges kötelezõ tartalmi elemekrõl szóló 304/2009. Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) szabályozza e tartalmi elemeket.
Teljes bizonyító erejû magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 196. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõen kiállított okirat. A Rendelet 2. §. (1) bekezdése szerint: A jármû
tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól
számított 5 munkanapon belül – az eladó tulajdonos a tulajdonjog
változásáról készült, a 3. §-ban meghatározott tartalmú teljes bizonyító
erejû magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. A vevõ
a szerzõdés hatályosulását követõ 15 napon belül köteles a jármûvet
átíratni. A kötelezõ tartalmi elemekrõl a Rendelet 3. §-a rendelkezik,
mely szerint: A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képezõ jármûazonosító (rendszám, alvázszám)
és gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve;
születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata,
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe,
cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;
d) a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv)
sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, idõpontja;
e) a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatályba lépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési
kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog
változás hatályba lépését követõ, jogszabályban meghatározott
határidõn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba
történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásba bejegyzett
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jármû üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító
erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történõ utalás;
b) a jogügylet tárgyát képezõ jármûazonosító (rendszám, alvázszám)
és gyártmány adatai;
c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és
ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;
d) a jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új
üzembentartó részére történõ átadásának-átvételének ténye, idõpontja;
e) a jármûnek üzembentartó birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatályba lépésének napja;
g) a jármû tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási
hatóság elõtt a jogügylet hatályba lépését követõ 15 napon belül eleget
tesz;
h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés
alapján a nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat,
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
A Rendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba, az ezt követõen létrejött
jogügyletek tekintetében kell alkalmazni.
ARendelet 5. §-a 2010. július 1-jén fog hatályba lépni, mely szerint:
„Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meghatározott
tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló
közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba
történõ bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelõ teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.”
A fenti kritériumokat kielégítõ tulajdonjog átruházási szerzõdés mintapéldánya letölthetõ Balmazújváros honlapjáról:
www.balmazujvaros.hu

Balmazújváros Város Önkormányzata és a BaKCso Egyesület az idei
évben is kiemelt figyelmet fordít a város környéki illegális hulladéklerakók felszámolására és ezek felügyeletére. A BaKCso által kezdeményezett ZÖLD KOBAK ( Zöld Kommandó A Balmazújvárosi Kistérségért) továbbra is megpróbál megoldásokat találni a város környezetvédelmi problémáira.
Lakossági bejelentésre június hónapban is sikerült a Zöld Kommandónak egy elkövetõt illegális hulladék elhelyezésen érni a Nádudvari utca
végén található kubikgödröknél. Az akcióban részt vett természetvédelmi õr, településõr és egyesületi aktivista is.
Az illegálisan szemetelõk 100.000 Ft-ig terjedõ szabálysértési bírsággal sújthatók!
Jelentkezzenek az alábbi elérhetõségen: Varga László 30/270-8601

ELMÚLT HÓNAP BÛNÜGYI ESEMÉNYEI
BALMAZÚJVÁROSON
2010. május 14-re virradóra Balmazújváros külterület, Vókonya
puszta villanypásztorral körbevett tanyán lévõ hodályba ismeretlen
bement és onnan 54 db mangalica sertést eltulajdonított 1.000.000 Ft
értékben
Balmazújváros, Kodály Z. u. 87. szám alatti családi ház udvaráról ismeretlen tettes, a feljelentõ tulajdonában lévõ lezáratlan kerékpárt eltulajdonította.
TRÜKKÖS LOPÁS
2010. május 18-án 14:30 óra körüli idõben ismeretlenek megjelentek
Balmazújváros, Esze T. utcai családi háznál, ahová használt háztartási
gépvásárlási indokkal bementek, és a sértett figyelmének eltereléséfolytatás a következõ oldalon
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vel 450.000 Ft készpénzt tulajdonítottak el a
szoba szekrényének fiók-jából.
2010. május 27-én 12:00 és 12:15 közötti
idõben Balmazújváros, Pa-csirta utcán a
feljelentõt megtévesztve (pénzváltást
színlelve) a lakó-házába ismeretlen személy
bement, majd a feljelentõ figyelmét elte-relve
500.000 Ft készpénzt eltulajdonított.
Sajnos gyakran elõfordul, hogy egyedülálló,
idõs emberek válnak valamilyen bûncselekmény áldozatává. Az úgynevezett trükkös, és
alkalmi tolvajok, vagyis akik elsõsorban az
idõsek hiszékenységét, figyelmetlenségét
igyekeznek kihasználni, szinte elsõ számú
célpontjukként tartják számon õket, és sajnos
a legtöbb esetben sikerül a bûncselekményeket úgy elkövetniük, hogy a sértett arra csak
késõbb jön rá.
Felhívjuk a figyelmet a következõkre:
- Mindig tartsák zárva az utcai kiskaput, és a
lakásajtót is!
- Idegeneket ne engedjenek be a lakásba, de
még az udvarra sem!
- Ne tartsanak otthon nagyobb összegû
készpénzt, vagy értéktárgyakat, amennyiben
mégis ezt teszik azokat olyan helyen tárolják,
hogy idegen személyek ne találják meg !
- Amennyiben bankkártyával rendelkeznek,
NE a kártya mellett tartsák a PIN kódot!
- Ha idegen, gyanús személyek jelennek meg
lakókörnyékünkben, és nagyobb címletû
bankjegyet szeretnének felváltani, semmiképpen se engedjék be õket a lakásukba!
VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE!
Kérjük az idegen, gyanús személyeket vagy
jármûveket próbálják minél jobban megfigyelni, hogy azokról a késõbbiekben minél
pontosabb leírást tudjanak adni. A rendõrkapitányság hívható telefonszáma: 52/370013, vagy a 112 segélyhívó!
2010. május 23-án 08:00 és 10:00 közötti idõben a Balmazújváros, Vasút soron lévõ piac
területén a sértettnél lévõ bevásárló kosárból
eltulajdonításra került lakáskulcsa, valamint
irattartó tárcája a benne lévõ személyes iratokkal, valamint bankkártyával.
2010. május 20-án 8:00 és 9:00 közötti idõben a Balmazújváros külterületén lévõ, a 3316
számú út mellett a sértett által leállított, nem
zárt gépkocsiból ismeretlen elkövetõ eltulajdonította övtáskáját a benne lévõ személyes
iratokkal (személyi igazolvány, vezetõi engedély, adóigazolvány, TB-kártya) és készpénzzel.

2010. május 29-re virradóra Balmazújváros,
Maróthy György úti lakóház udvarán lévõ
melléképület tolózárral nyíló ajtaját ismeretlen elkövetõ kinyitotta, oda bement és eltulajdonított 4 db Opel felnit a rászerelt 4 db gumiabronccsal, 25 méter 3 eres hosszabbító kábelt, valamint 5 méter 5 eres hosszabbítót.
2010. május 29-re virradóra szintén Balmazújváros, Maróthy György úton lévõ másik ingatlan udvarán lévõ garázs tetejét megbontotta, oda bement és eltulajdonítási szándékkal összekészítette a fûnyírót, láncfûrészt,
olajradiátort. A hazaérkezõ lakók az elkövetõt cselekményébe megzavarták, így a tárgyakat hátrahagyva a helyszínrõl távozott.
2010. május 28-át megelõzõ pár napban a
Hexa-Metál Kft. telephelyérõl zárt szelvényt,
I acélt és 8 mm-es kazánlemezt tulajdonítottak
el.
2010. május 21. és június 1. közötti idõszakban, a Balmazújvárosi Lengyel Menyhért
Könyvtár földszinti számítógépes termébõl
eltulajdonításra került 1 db számítógép.
Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki a
feljelentõ Balmazújváros, Táncsics M. utcai
nyitott családi ház egyik szobájában lévõ
pénztárcából készpénzt tulajdonított el.
2010. május 29-én 17:00 és 2010. május 30.
01:00 közötti idõben a Balmazújvárosi MÁVállomásnál lelakatolt kerékpár került eltulajdonításra.
2010. június 3-ra virradóra Balmazújváros,
Hársfa utcán lévõ családi ház udvaráról lezáratlan állapotú kerékpárt tulajdonítottak el.
Tovább folytatódik a nyaraló kártya program
A rendszer a magáningatlanok védelme érdekében, a betöréses lopások visszaszorítására
lett kifejlesztve. Az állampolgár elutazása
elõtt kitöltve leadja a „NYARALÓ KÁRTYÁT” a rendõrkapitányság ügyeletére, vagy
a bejárati ajtónál található gyûjtõbe he-lyezi.
Célszerû feltünteti rajta annak a közel-ben
lakó ismerõsének a nevét is, akit távolléte alatt
baj esetén értesíteni lehet. A kapitányság
járõrei beépítik a megadott címet útiránytervükbe azért, hogy visszatérõen megbizonyosodjanak a ház érintetlenségérõl, beszélnek a
szomszédokkal is, hogy a háziak távollétében
nem észleltek-e valami gyanúsat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a rendõrség
õrzõ-védõ munkát lát el az adott helyen, ha-

2010. május 25-én a Hortobágy-menti Vízgazdálkodási Társulás (Polgár) közgyûlésén a megjelent küldöttek kimondták a társulás jogutód
nélküli megszûnését. (Megjelent küldöttek létszáma: 21 fõ, míg a tagok 23 fõvel voltak jelen). Ádáz vita folyt arról: szükséges-e részközgyûlés formájában településenként megszavaztatni a társulás tagságát,
avagy elegendõ a legfõbb szervként meghatározott küldöttgyûlés minõsített többségû szavazata a társulás „feloszlatásához”. Végül az
utóbbi került elfogadásra, s így a küldöttek 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntöttek a társulás megszüntetésérõl. A társulás a folyamatban lévõ ügyeket még lezárhatja, ám újabb felkéréseknek nem
tehet eleget. A bíróság felszámolási eljárás keretein belül véglegesen
megszünteti, a cégbíróság nyilvántartásából törli, legkésõbb 2010. december 31-ig. A vízgazdálkodási feladatok ellátása érdekében egy

nem a rendõri ellenõrzés fokozottabb lesz az
adott utcában, környéken.
A nyaraló kártya beszerezhetõ személyesen a
kapitányság ügyeletén, vagy www.police.hu
/hajdu/balmazujvaros/ internet címrõl.
SEGÍTSÜNK AZ ÁRVÍZ SÚJTOTTA
TELEPÜLÉSEK KÁROSULTJAINAK!
A Balmazújvárosi Rendõrkapitányság is
igyekszik, szervezeti összefogással segítséget
nyújtani az árvízkárosult települések rászorultjainak. A kapitányság állománya helyszíni
segítséget is nyújtott a Borsod megyei árvízi
védekezésben, amely segítségen túl, az árvízkárosultak megsegítésére adománygyûjtést
szervez, mely kezdeményezéshez csatlakozik
a helyi Polgárõr Egyesület.
Az árvízi adománygyûjtés kapcsán az alábbi
kéréssel fordulunk a lakossághoz, közintézményekhez és egyesületekhez:
- A felajánlások elsõsorban ruhanemûk, takarók, ágynemûk, tisztító- és fertõtlenítõ szerek
és egyéb olyan használati tárgyak körébõl
kerüljenek ki, amelyeknek a jelenlegi helyzetben a rászorulók hasznát veszik;
- tartós élelmiszerek, fogyasztási cikkek;
- szívesen vesszük különbözõ ásványvizek,
palackozott vizek felajánlását is, mivel az ivóvíz minõsége alkalmatlan emberi fogyasztásra.
A felajánlásokat a rendõrkapitányság ügyeletén, napi 24 órában folyamatosan várjuk, melyek összegyûjtve a központi szerven keresztül kerülnek eljuttatásra a rászorulók részére.
Kérjük, hogy adományaikat típus szerint,
elkülönítve (ruhanemûk, takarók, tartós élelmiszerek, fertõtlenítõ- és tisztítószerek, palackozott italok), és szállításra alkalmas módon
adják le.
Készpénz adomány elfogadására a BM által
létesített „segítsünk az árvízkárosultakon”
számlán van lehetõség, amelynek száma:
10032000-01220122-50004009.
A gyûjtéssel kapcsolatban tájékoztatást az
52/370-013 telefonszámon adunk.
Gyûjtés helye: Balmazújvárosi Rendõrkapitányság, Balmazújváros, Debreceni u. 4.
Segítségüket a rendõrkapitányság személyi
állománya, és a kezdeményezéshez csatlakozottak nevében elõre is köszönjük!
Balmazújvárosi redõrkapitányság

éven belül új, települési szintû vízgazdálkodási társulások megalakítására van szükség, ellenkezõ esetben állami hatáskörbe utalják a vízgazdálkodási hozzájárulás kivetését. Ennek összege nagyságrendekkel magasabb az eddig megszokottnál, ezért mindenképpen a gazdálkodók érdeke az önszervezõdés. Természetesen, több település együttmûködésének gondolata is felmerülhet, amennyiben életképesebb
társulást eredményez. Hajdúböszörményben már hónapokkal ezelõtt
elkezdõdött az összefogás az elõkészítésre (szervezõdés, földterületek
alapadatainak bekérése) egy települési szintû társulás létrehozásának
érdekében. A szervezõdõ új társulás elsõrendû célja az ún. lefedetlen
területek vízgazdálkodási feladatainak ellátása lesz, ez a feladat, ill. a
hatáskörébe vonható mezõgazdasági területek nagysága az igényeknek
megfelelõen bõvülni fog.
Vincze Lajos agrárkamarai tanácsadó
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Szerkesztõség

Újra munkában
lesz a
Balmaz-Art
Nemzetközi
Képzõmûvészeti
Alkotótábor 2010.
július 4-11.
között. Az elõzõ
évhez hasonlóan
az idén is
szerepel a
programban
nyíltnap, amikor
alkalom adódik
portrét rajzoltatni,
kötetlenül beszélgetni az alkotókkal és képeket nézegetni, vásárolni.
Minden érdeklõdõt nagy szeretettel vár a mûvésztelep, július 9-én
„nyíltnapján” (pénteken) a
Semsey Andor Múzeumban!

Balmazújváros
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A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által mûködtetett
szociális ellátást nyújtó alap és szakellátás szolgáltatásai (közösségi pszichiátria, támogató szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, idõsek klubja, szenvedélybetegek nappali ellátása, családsegítõ szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, idõsek bentlakásos otthona) a kötelezõ feladatellátáson túl széles körben biztosít kulturális, szabadidõs, fejlesztõ foglalkozásokat, terápiákat a balmazújvárosi kistérségben élõk számára, akik valamilyen ellátási formát igénybe vesznek az intézménytõl. Arra
törekszünk, hogy programjaink változatosak, az igényekhez és szükségletekhez igazodóak legyenek, melyet térítésmentesen vehetnek igénybe a balmazújvárosi kistérség (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege) településein élõk. Az intézményünk számos külsõ szakemberrel, társintézménnyel, egyesülettel, alapítvánnyal mûködik együtt, többek között a
SANSZ közhasznú alapítvánnyal, melyet 2006 novemberében hoztak létre,
azzal a céllal, hogy a Kenézy Kórház Pszichiátriai Osztályának Nappali Kórház részlegében közel 30 skizofrén betegnek kutyás terápiás foglalkozásokat
tartson. Tevékenységi terüSANSZ - Segít A Négylábúak
letük folyamatosan bõvül,
Szeretete Közhasznú Alapítvány ép és súlyosan halmozottan fogyatékos és autista
gyermekekkel, illetve fiatalokkal, szenvedélybetegekkel és idõs emberekkel
is végeznek terápiás foglalkozást. Az alapítvány céljaként fogalmazta meg:
• kutyákkal és egyéb
háziállatokkal rehabilitációs foglalkozások tartása testileg és/vagy értelmileg sérült emberek, betegek,
idõsek, valamint rászorulók számára,
• óvodások, iskolások számára foglalkozásokat szervez,
• az állatokkal folytatott terápiás tevékenység körülményeinek, tárgyi és személyi feltételeinek javítása,
• terápiás állatok képzése,

Sokak számára idegenül hangzik ez a Bibliában gyakran felbukkanó szó: felebarát.
Nem használjuk a hétköznapokban.
Szükséges egyáltalán tudnunk mit jelent?
Van aktualitása a szónak? Van!
Jézus Krisztus az „Irgalmas samaritánus”
példázatában (Lukács evangéliuma 10, 2537) örök idõkre meghatározta a felebarát
fogalmát: egy ember, akinek egy adott
helyzetben szüksége van rám; arra, hogy
észrevegyem, arra, hogy együtt érezzek vele,
arra, hogy segítõ kezet nyújtsak neki. Egy
ember, aki mellett nem mehetek el szótlanul,
tétlenül. Egy ember, akinek lehet, még a
nevét sem tudom, sem a származását, sem

• tanfolyamok, továbbképzések lebonyolítása.
A kutyaterápia módszere jótékony hatással van az emberekre,
mivel az állatok jelenlétében endorfinok, vagyis boldogsághormonok szabadulnak fel, könnyebben megy az ellazulás, a
relaxáció, oldódik a magány és a szomorúság érzés, normalizálódik a vérnyomás és a pulzusszám.Aközös játék során meghatározó lesz a jókedv, vidámság, a kölcsönös elfogadás, az
öröm és az egymásra figyelés. Nõ az önbizalom, önértékelés,
fejlõdik mind a verbális, mind a non-verbális kommunikáció,
tolerancia, empátia és a kapcsolatteremtõ képesség.
Az intézményben a terápiás módszer megvalósulásával az állatok motivációs társként jelennek meg a különbözõ problémák
kapcsán felmerülõ igények kielégítésében.
A SANSZ alapítvánnyal együttmûködve a terápia folyamatosan kerül megszervezésre az intézményben, melyre jelentkezni
lehet a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
által mûködtetett „LIGET” Közösségi Szociális Központban,
mely a Debreceni u. 12. sz. alatt található.
„Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne
tennétek”. (Teréz anya)
Szilágyiné Szombati Judit alapszolgáltatás - vezetõ
közösségi pszichiátriai koordinátor

azt, hogy jó, jellemes, becsületes ember-e,
vagy éppen, jellemtelen, hitvány. Maga a
tény, hogy ember, ugyanolyan Isten
teremtménye, mint én, olyan jogcím, ami
alapján jogosan illeti meg a könyörület, a
segítség. Pusztán emberi mivolta az, ami õt
mindenki más számára felebaráttá nyilvánítja a szükségben. A felebarát fogalma a
krisztusi meghatározás szerint nem ismer
semmiféle korlátot –fajra, nemre, nyelvre,
társadalmi osztályra, mûveltségre, felekezetre való tekintet nélkül. A felebarátaimat
nem én választom meg, Isten adja elém õket,
hogy a szeretetet, a könyörületet –élve az
Istentõl kapott sze-retettel, és könyörülettelmásoknak tovább adjam, másokon gyakorolhassam.
Így válok én magam is a segítségemre
szorulónak felebarátjává. Lehet, legközelebb
nekem lesz rá nagy szükségem! Lehet,
legközelebb nekem esik jól majd, hogy a
felebarátom nem megy el szótlanul, és
tétlenül a nyomorúságom mellettem! A
valódi szeretet, -a krisztustól tanult szeretettehát nem merül ki csupán ömlengõs
érzelgõsségben, sem csak együttérzésben,

hanem (olykor nem kevés áldozattal járó)
tettekben mutatkozik meg, valós jótettekben
csúcsosodik ki.
Miért aktuális ma különösen is minderrõl
szólni, és felebaráti szeretetet tanulni? Mert
most különösen is sokan vannak, akiken ezt
„gyakorolni” lehet, sõt kell! Emberek, akik
soha nem gondolt nyomorúságot élnek meg.
Emberek, akik egy élet munkáját látták/látják romba dõlni, semmivé lenni.
Emberek, akik kétségbeesetten keresik a
választ, a „Hogyan tovább?”-ra. Emberek,
akikbe reményt kell önteni. Kedves olvasó,
akarsz-e, tudsz-e önzetlen, áldozatkész
felebarát lenni? Rájöttél-e már, hogy az a
könyörület, és szeretetet, amellyel Isten
téged most megóvott és megkímélt a
próbatételtõl, az egyben kötelez a szenvedõk
felé odafordulni és szeretni õket? Köszönet
mindazoknak, akik már bizonyságát adták a
bennük lévõ felebaráti szeretetnek! Álljon
biztatásképpen ezután is a Biblia szava
mindannyiunk elõtt: „Aki könyörül a
nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert õ
megtéríti jótéteményét.” (Példabeszédek
könyve 19,17)
Baloghné Hajdú Krisztina
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A Nap vagy, Nyelv, a borús magyar Égen,
Nem lenne földünk a földkerekségen,
Ha örök tûzként nem égnél felettünk!
/Gömöri Jenõ Tamás/

Az Oktatási Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a
2009-2010. tanévre meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” versenyt az általános iskolák 5-8. évfolyamok azon tanulói
részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem
arany fokozatút). Péchy Blanka érdemes mûvész, a Kazinczy-díj alapítója terjesztette ki a Kazinczy-versenymozgalmat az általános iskolás
korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.
A verseny három fordulós volt. A diákoknak elõször saját iskolájukban
kellett bebizonyítaniuk, hogy megfelelnek a versenykiírás követelményeinek. Az Oktatási Közlönyben meghirdetett „Szép Magyar
Beszéd” verseny anyagának megfelelõen a vetélkedõ résztvevõinek egy
kijelölt kötelezõ és egy magukkal hozott, szabadon választott 20 25
soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar
20-21. századi közlõ prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelen) megírt mû lehetett, amely nem tartalmazhatott párbeszédet, sem
régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási) sem kevéssé ismert idegen szavakat. A
7-8. évfolyamoknál kívánatos volt az esszé- vagy tanulmányrészlet.
A versenyzõk teljesítményének értékelésekor a következõ szempontokat
vették figyelembe: szövegértés, szöveghûség, hangvétel, hangképzés,
hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
A Bocskai tagintézményben ezt a versenyt Berecz Gábor 7. osztályos
tanuló nyerte meg. Õ vett részt a Kalmár tagintézményben megrendezett
2., városi fordulón, ahol ugyancsak elsõ helyezést ért el, s így õ képviselte
városunkat a verseny 3. fordulóján Kisújszálláson. A Dunától keletre esõ
megyék tanulói részére 2010. április 9-11-én került sor a versenyre a
kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium szervezésében. Az iskola tizenegyedik alkalommal
rendezte meg a versenyt tíz megye nyolcvan diákja részvételével. Az
ideérkezett tanulókat és az õket kísérõ tanárokat immár hagyományosan
a döntõn és a szakmai tanácskozáson túl idén is gazdag kulturális
program (mûvészeti elõadás, táncház, kirándulás) várta.
A bírálóbizottság tagjai elismert nyelvészprofesszorok voltak. Dr.
Bencédy József elnök, a nyelvtudományok kandidátusa, Lõrincze-díjas,
Dr. Csont Bálintné középiskolai tanár, valamint Wacha Imre fõiskolai
docens, Kazinczy-és Lõrincze-díjas.
Iskolánk tanulójára, Berez Gáborra igazán büszkék lehetünk. A
bírálóbizottság tagjai ugyanis a lehetõ legelismerõbben értékelték
elõadását.
Díja:
· Arany Kazinczy-jelvény, oklevél és kiemelt könyvjutalom
· Különdíj a szabadon választott szöveg legjobb megszólaltatásáért
Gratulálunk e
szép
eredményhez!
Reméljük, ez a
népszerû
verseny tovább
mélyíti
tanulóinkban
anyanyelvünk
szeretetét, és
egyre több hívet
szerez a szép
magyar beszéd
ügyének.
Kunkli Ferencné - magyartanár

Balmazújváros

A Központi
és Petõfi
Sándor
Kistérségi
Áltános
Iskola,
Kollégium
és Nevelési
Tanácsadó
Kossuth
téri
tagintézménye az önkormányzat közel 20 millió forintot érõ nyertes
pályázata alapján a 2009/2010-es tanévben beindította az
úgynevezett TÁMOP 3.1.4 projektet. Célja,hogy hozzásegítse a
diákokat az életen át tartó tanulás megalapozásához.
Vállalt feladatunkhoz tartozott a 3 hetet meghaladó projekt
készítése, amit Balmazújváros mezõgazdasági jellegére utalva
Kukorica címmel valósított meg az 1.b és a 2.b osztály.
Megfigyeltük vetését a szántóföldön, magunk is neveltünk
növényt, lerajzoltuk, megkóstoltuk többféle módon elkészítve.
A 3 hetes munka eredménye a zárónapon szervezett kiállításon
volt látható. Hangulatos délutánt töltöttünk együtt, ami
manuális mûhellyel, táncházzal és kóstolóval méltó lezárása
volt munkánknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni kollégáink, szülõk és minden
résztvevõ segítségét.
Kerekesné Nagy Éva, Elekné Vágner Krisztina - pedagógusok

A Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó Dózsa György u. 17-23. sz.
alatti épületének tanulói 2010. május 7-én este fergeteges
gálamûsorral lepték meg a szülõket, nagyszülõket és a
megjelent kedves vendégeket.
Diákjaink
többhetes,
több hónapos felkészülése
meghozta a
maga gyümölcsét.
Mûsorszám
aik széles
palettát
öleltek fel.
Miért is
mondhatjuk
ezt?
A tanulók bemutatkoztak, mint néptáncosok, modern- és
musicaltáncosok, énekesek, zenészek, vers- és prózamondók.
A mûsorszámokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az
változatos, szórakoztató legyen. Megmutassa iskolánk
sokszínûségét, pedagógusaink nyitottságát az újra. Szerettük
volna érzékeltetni, hogy minden itt dolgozó nevelõ arra törekszik,
hogy az itt tanulók lehetõséget kapjanak minél több új, akár
egymástól elütõ stílusban, irányzatban, mûfajban kipróbálni
magukat. Rátaláljanak az õket igazán érdeklõ dolgokra. Azaz
lehetõségeket felkínálni annak megtapasztalásához, mi az,
(folytatás a következõ oldalon)
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amihez értének, amit szívesen csinálnak, esetleg már a
pályaorientációjukat elõkészítve.
A gála megmozgatta egész tagozatunkat, ami számokban annyit
jelent, hogy a tanulók közel 70%-a lépett fel a különbözõ
mûsorszámokban, akár több produkcióban is, s több mint 10%uk segítette a háttérbõl a sikerhez vezetõ utat.
Jó volt látni, diákjaink ebben az új helyzetben a színpadon is
boldogulnak, feltalálják magukat, tudnak együttmûködni.
Megtapasztalhatták a jól végzett munka sikerét, a közönség
elismerését.
A gyermekeket természetesen folyamatos segítséggel látták el
nevelõink és külsõs felkészítõk, már nyugalmazott
pedagógustársaink, régi diákjaink.
A sikerhez azonban mindez kevés lett volna. A szülõk
megértésére, támogatására is nagy szükségünk volt.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik
hozzáállásukkal, tombolaajándékokkal, szervezésben történõ
közremûködésükkel segítették a munkánkat.
Külön köszönetet mondunk a mûvelõdési ház vezetõjének és
dolgozóinak a mérhetetlen segítõkészségükért.
Boncásné Egri Gabriella

SIKEREK AZ ANGOL NYELVI VERSENYEKEN
Megyei angol nyelvi akadályverseny
Megyei angol nyelvi akadályversenyen vett részt iskolánk hét
csapata 2010. április 1-jén Debrecenben a Karácsony Sándor
Általános Iskolában. Ez a verseny többéves hagyományra tekint
vissza, s diákjaink körében is hagyománnyá vált, hogy megmérettessék tudásukat az erõpróbán. Tanulóink mindig jó kedvvel és
élményekkel gazdagodva térnek haza, mert a feladatok sok-színûek,
változatosak és akadályversenyszerûen vannak lebo-nyolítva.
Két korcsoportban versenyeznek a diákok:
5-6., illetve 7-8. osztályos csoportok mérhetik össze tudásukat. A
feladatok a „projekt” készítéstõl a társasjátékon, dalszöveg kiegészítésen, drámajátékon, szituációkon keresztül a plakátkészítésig
sok izgalmas feladatot foglalnak magukba.
Az idei versenyen is helytálltak tanulóink, hiszen mindkét korcsoportban 16-16 csapat versenyzett Debrecen és a megye különbözõ iskoláiból.
5-6. osztályos
korcsoport 2. helyet ért el a
csapatunk:
Résztvevõk:
Tar Tímea 5. b
Borkó Petra 6. b
Tóth Borbála 6. a

7-8. osztályos
korcsoport - 5.
helyen végeztünk.
Résztvevõk:
Gál Bernadett 7.a
Kati Judit 8. c
Posta Brigitta 8.c
Felkészítõ tanár:
Postáné Szabó
Katalin
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„English 4 You” Városi Verseny a Központi Iskolában
7. alkalommal került megrendezésre 2010. április 30-án iskolánkban az
„English 4 You” elnevezésû angol nyelvi csapatverseny, amely sajnos az
idén városi keretek közé szorult
A Kalmár Zoltán tagintézménybõl két, a Bocskai István tagintézménybõl egy
és iskolánkból 2 csapat mérte össze tudását.
A verseny végig jó hangulatú és küzdelmes volt. A csapatok élvezték a
változatos feladatokat: Dalszöveg-kiegészítés, activity, szómagyarázat,
szövegértés, nyelvtani teszt, melyeket befejezésül egy project munka zárt.
Szoros küzdelemben a következõ sorrend alakult ki:
1. hely - Központi Iskola:
Varga Zoltán 5. o.
Tóth Borbála 6. o.
Gál Bernadett 7. o.
Posta Brigitta 8. o.

1. hely - Központi Iskola:
Tar Tímea 5. o.
Borkó Petra 6. o.
Tar Noémi 7. o.
Barna Fanni 8. o.

2.hely Kalmár Zoltán 2. tagintézmény:
Csiha Gábor 5. o
Vértesi Nándor 6. o.
Hegedûs Gréta 7. o.
Pál Enikõ 8. o.
London Bridge Angol Nyelvi Verseny
Országos döntõre került sor Budapesten 2010. május 8-án. 4 tanulónk jutott el
a döntõbe, ahol egy 30 pontos tesztet kellett kitöltenie minden tanulónak. Az
eredményhirdetésen az 1-6. helyezettet értékelték és jutalmazták egy-egy
könyvvel. Diákjaink itt is helytálltak és sikeresen szerepeltek:
Tóth Borbála 6. a országos 4. hely
Gál Bernadett 7. a országos 4. hely
Tar Noémi 7. a országos 6. hely
Felkészítõ tanár: Postáné Szabó Katalin
Iskolánk minden tanulójának gratulálunk angol nyelvi teljesítményéhez és
verseny eredményéhez. További szép sikereket kívánunk a jövõ tanévben is!
My Ideal Highway Code
Az Oxford University Press és a Megyei Pedagógiai Intézetek által kiírt My
Ideal Highway Code pályázaton eredményesen szerepeltek és az országos
döntõbe jutottak a következõ tanulóink:
Rácz Kinga 8. a
Duró Alexandra 8. a
Varga Pálma 8. a
Béke Zsófia 7. a
Koroknai Zsuzsa 7. b
Nádasdi Nelli 7. b
A díjkiosztó ünnepség a Budai Várban lesz 2010. június 5-én.
Felkészítõ tanár: Fábrik Gyula
Megyei Közlekedési Rajzpályázat
A Megyei Közlekedési Rajzpályázaton szépen szerepeltek és továbbjutottak
az országos versenyre a következõ tanulók:
3. hely Buglyó Krisztián 5. a
4. hely Bodnár Balázs 5. a
Felkészítõ tanár: Posta Andrea Zsuzsa
Hermann Ottó Országos Verseny
A Hermann Ottó Országos Versenyre a következõ tanulóink jutottak tovább:
Varga Zoltán 5. a
Felkészítõ tanár: Posta Andrea Zsuzsa
Juhász Péter 7. a, Tar Noémi 7. a, Gál Bernadett 7. a
Felkészítõ tanár: Szászné Veres Julianna
Elsõsegélynyújtó Verseny
Hajdúszoboszlón került megrendezésre az Elsõsegélynyújtó Verseny
elõdöntõje és döntõje. Az elõdöntõn I. helyezést nyert iskolánk csapata. Az ezt
követõ megyei versenyre tovább- jutva pedig IV. helyen végzett.
A csapat tagjai:
Szabó Dániel 8. b
Kiss Cecília Panna 8. b
Posta Zsuzsa 8. b
Barna Fanni 8. c
Boruzs Vivien 7. c
Felkészítõk:
Kerekes Sarolta védõnõ
Hüse János mentõápoló
Rácz József szaktanár
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny
A Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei fordulóján
eredményesen szerepelt és az országos döntõbe jutott Varga Zoltán 5. a
osztályos tanuló.
Felkészítõ tanár: Tar Gáborné
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Ollók csattogásától és berregésétõl volt hangos 2010. április 24-én
délután Erdei Ferenc gazdálkodó portája a csegei útfélen. Terjedelmi
okok miatt (sok anyag, kevés oldal) az elõzõ havi újságba nem fért be
összefoglalóm, de az ügy – hagyományápolás – és a rendezvény egy rövid
tudósítást mindenképpen megér, még így késõbb is.
A Rákóczi Olvasó Népkör szervezésében immár II. alkalommal nyílt
lehetõség arra, hogy összemérjék tudásukat és gyorsaságukat azok az
emberek, akik a mai napig szeretik ezt a szakmát. A birkanyírás régi
hagyomány, nem csak Hortobágy térségében ismert, hanem az egész
világon. Ma már nem csak a hagyományos módon ismert birkanyíró ollót,
hanem modern gépeket is használnak ahhoz, hogy a birkákat
megszabadítsák a meleg gyapjútól.
A szép tavaszi idõ és a kemény embert próbáló munka hamar
izzadságcseppeket csalt a versenyzõk homlokára. A mezõnyben remek
tudással rendelkezõ nyírók voltak. Biztosra nem mehetett senki, mivel
csak egy hajszál döntött arról, hogy ki melyik fokára fog felállni a
dobogónak. A versenyre közel 100 fõ volt kíváncsi. Voltak kicsik és
nagyok, fiatalok és idõsebbek.
A versenyen négy versenyzõ a hagyományt ápolva ollóval, hat résztvevõ
pedig géppel küzdött meg a helyezésekért. Ahogy az utolsó meztelenre
vetkõztetett birka is csatlakozott társaihoz, a zsûri vissza-vonult. Hosszúhosszú ideig tanakodtak, míg végül megszületett a sorrend.
Kézi verseny:
1. helyezett: Gyõrfi László
2. helyezett: Csirkés Imre
2. helyezett: Varga László
3. helyezett: Kordás Imre

Gépi verseny:
1. helyezett: Béres Zsolt
2. helyezett: Nagy Gyula
3. helyezett: Nagy Sándor

Szoros küzdelem zajlott a versenyzõk között. A helyezetteken kívül a Kör
elnöke a dobogóról lecsúszottaknak is gratulált, így többek között Kaszás
Lászlónak és Szabó Józsefnek, akik Nádudvarról érkeztek, illetve Kovács
Sándor hajdúböszörményi nyírót is elismerésben részesítette.
Averseny befejeztével mindenki élményekkel tele tért haza.
Este a Kör épületében egy birkapörköltös vacsora után hajnalig tartó
mulatság zárta a napot. A jövõbe is gondolván Veres István gazdálkodó
felajánlotta a nyíráshoz szükséges alapanyagokat.
Köszönjük Dr. Tiba István polgármester úr anyagi támogatását; Erdei
Ferencnek, hogy biztosította a lehetõséget a versenyhez. Köszönjük a
versenyzõknek a részvételt és köszönjük az érdeklõdõknek, hogy
megtisztelték a versenyt.
Legközelebb minden kedves újvárosi lakost és vendégeinket az
aratóversenyünkre várjuk!
Kunkli József

Immár harmadjára találkoztak az 1958-ban végzett 8/b osztály tanulói.
Szép számmal voltak most is a Balmaz-Hotelben, ahol kellemes környezetben töltöttek el egy szép estét. Meséltek családjukról, régi iskolai élményeikrõl. Sokakkal csak ilyen alkalmakkor találkoznak, hisz egyre ritkábban mozdulnak ki otthonaikból a mára már „érett diákok”. Ígéretet tettek egymásnak, hogy „jövõre, veled, ugyan itt” folytatják a beszélgetést.
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Május 7-8-9-én, felejthetetlen 3 napot töltöttünk el Mohács és
Pécs környékén. Megcsodálhattuk Európa Kulturális Fõvárosát,
nevezetességeit, a Zsolnay múzeumot, a török kori emlékeket, a
dzsámit, a Szent Péter Bazilikát, a marcipán múzeumot, és a kilátóból 1000 m magasból gyönyörködhettünk a tájban. Bebarangoltuk a Mecseket, elidõztünk a siklósi vár tövében, felidéztük a
Tenkes kapitánya c. fílmet, mely itt játszódott. Megálltunk a villányi pincesoron, egy két pohár finom borra. A Mecsekben megbúvó Orfü és tórendszere szintén festményre kívánkozik.
Zengõvárkony szelídgesztenyésén túl, egyedülálló néprajzi érdekesség várt bennünket, mint a Míves Tojás Múzeum, vagy a Szalma Kincs-Tár. A fekedi sváb falu gangos házai között, szinte megállt az idõ, a nyugalom és a béke szigete volt ez a pici falu.
A Mohácsi Történelmi Emlékhelyen, az ország sorsát megpecsételõ vesztes csatában elesett 28 ezer magyar vitézre emlékeztetnek a park szobrai, valamint a Mohács fõterén található fogadalmi
körtemplom.
Nagy élmény volt a dunai hajózás is, ahol bepillanthattunk a hálós
és varsás halászásba, valamint a nemzeti park rejtett kincseibe.
Minden nap élményekben gazdagon, kellemesen elfáradva tértünk vissza szálláshelyünkre a mohácsi Pegazus Panzióba, ahol
minden igényt kielégítõ szívélyes fogadtatásban volt részünk.
A csoport nevében itt köszönöm meg a szervezõnek Törökné
Erzsikének a munkáját, hogy ezt a csodálatos 3 napot meg szervezte. A 42 résztvevõ úgy vált el egymástól, hogy jövõre találkozunk ugyan itt.
Kovács Mária

FELHÍVÁS
Balmazújváros Város Önkormányzata a 2010-es évben
is meghirdeti a „Tiszta udvar rendes ház” mozgalmat.
Jelentkezni /kertes ház, társasház - kategóriákban/ július 31ig lehet a város honlapjáról letölthetõ, illetve a polgármesteri hivatal portáján található adatlappal.
Díjátadásra: 2010. augusztus 14-én, a Város Napján rendezett programok keretében kerül sor.
Kategóriánként a kitüntetõ plakett mellett 40 - 30 - 20.000Ft
pénzjutalmat ítélt meg a képviselõ-testület.

Ismét Strandfoci körmérkõzést szervez a Veres
Péter Általános Mûvelõdési Központ a Kastélykerti
Esték rendezvénysorozat keretein belül.
Csapatok jelentkezését várjuk augusztus 1-10-ig
a mûvelõdési központ földszinti irodájában.
Nevezési díj: 3000 Ft
A verseny idõpontja: augusztus 14. 10 óra
Helyszín: Városi Strandfürdõ

Balmazújváros
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MEGJELENT!

Ha még nem döntötte el hol nyaraljon, vagy csak egy pár napot
szeretne aktívan pihenni, akkor segítünk!
Balmazújváros Város Önkormányzata az Ön figyelmébe ajánlja
lengyelországi testvérvárosát, a gyönyörû Lancut-ot.
Segítünk leszervezni a szállást, ellátást, térképet biztosítunk az
utazáshoz, összeállítjuk Önnek mit érdemes megnézni a városban és
környékén.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését bõvebb információt
kérhet az alábbi telefonszámon:
30/ 607-4267 Hüséné Barcikowska Ewa

Amennyiben építész
tervezõre van szüksége,
látogasson el az
alábbi honlapra:

Itt biztosan megtalálja.
Várom megkeresését.

Törõdj többet egészségeddel!
Ne csak akkor, ha már baj van!!
Elõzzük meg a
betegségeket
Igyon eredeti
TAHITIAN
NONIT!
Többet szeretnél
tudni róla,
Hívj bizalommal!
Tel:06303269658

Fekete János

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. július 1-én, 5-én, 7-én
A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Minden
tanuló gépkocsi

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

www.koroknaiautosiskola.hu

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

Hirdetésfelvétel:

Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

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

A Tiszántúli Történész Társaság kiadásában
a közelmúltban jelent meg „A hortobágyi
pásztorkalap és készítõi, a balmazújvárosi
Mihalkó család” címû könyv. A könyv szerzõi: Mihalkó Gyula és Pozsonyi József. A
szerzõpáros a hortobágyi pásztorkalapok
készítõje és a Semsey Múzeum igazgatója
hat fejezetben tárgyalja a témát. Megismerhetjük a kalapkészítés szerszámait, a nyersanyag elõkészítésének nehéz munkáját, a
kalapkészítés munkafolyamatait, a különbözõ kalapfajtákat, a vásározási szokásokat és végül a Mihalkó család
történetét.
Az igen olvasmányos, jól szerkesztett, szép kötet gazdagon illusztrált:
több mint kétszázötven fénykép és rajz díszíti. Pontos leírást olvashatunk valamennyi kalapfajtáról, s ezeket a szerzõk fényképen is
bemutatják. Így megismerhetjük többek között a hortobágyi csikóskalapot, a gulyáskalapot, a juhászkalapot, a kondáskalapot, a bojtárkalapot, az iparos kalapot, a Kossuth-kalapot. Megtudhattuk, hogy a
Mihalkó kalapokat olyan hírességek, neves közéleti személyiségek,
mûvészek viselték, viselik vagy próbálták fel, mint a Magyar Állami
Népi Együttes, a Debreceni Népi Együttes, Sólyom László köztársasági
elnök, Mezõdy József, az Apostol együttes énekese, Karácsony János
James, az LGT együttes gitárosa. Utóbbi két mûvész fellépésein
rendszeresen Mihalkó-féle kalapot hord. Külön értéke és érdekessége
ennek a szép kivitelû, olvasmányos könyvnek, hogy a szerzõkön kívül
további balmazújvárosi személyek is közremûködtek a megjelenésben:
a kalapkészítés szerszámainak pontos, esztétikus rajzait Szeifert Imre
készítette, és segítette a mû megjelenését Tóthné Babos Katalin, Gencsi
Zoltán és Tóth János is.
Fontos, igényes, szép könyv jelent meg ismét újvárosi szerzõktõl,
újvárosi témáról. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár helyesen
döntött, amikor ezt a mûvet mutatta be a 2010. évi Ünnepi Könyvhéten.
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„Szállt a szó a szigetkerti iskolában“
Minden év tavaszán megrendezzük városunkban az általános
iskolások számára a városi és kistérségi vers- és prózamondó
versenyt.
Az idén a szigetkerti iskola adott helyet e nemes rendezvénynek.
Május 8-án, szombaton reggel ünnepélyes keretek között Kaszás
Tiborné vezetõ fõtanácsos asszony nyitotta meg a rendezvényt. A
délelõtt folyamán elõadták verseiket, meséiket, prózáikat azok a
gyerekek, akik az iskolai fordulókon a legjobbnak bizonyultak,
így õk képviselhették iskolájukat a városi szintû versenyen.
Mintegy 90 diák 8 helyszínen varázsolta el a zsûrit és a
vendégeket.
A zsûritagok joggal mondhatták, hogy „Nehéz dolga volt a
zsûrinek!”
Korosztályonként és kategóriánként a következõ eredmények
születtek:
1 – 2. osztály – vers
I. Szabó Nándor – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Kerekes Judit

II. Pál Kitti – Központi Ált. Isk. –
Felk. tanár: Szeifertné Dobi Ilona

III. Miltényi Lili – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Sutyák Margit

Különdíj: Nagy Richárd – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Szvercsokné Holb Erzsébet

1 – 2. osztály – próza
I. Kunkli Dóra – Központi Ált. Isk. –
Felk. tanár: Szeifertné Dobi Ilona

II. Kordás Virág – Központi Ált. Isk. –
Felk. tanár: Kerekesné Nagy Éva

III. Nagy Boglárka – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Kerekes Judit

III. Véniger Zsófia – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Kisné Tréki Margit

3 – 4. osztály - vers
I. Szatmári Medárd Valentin – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Will Csabáné

II. Sóvágó Ivett – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Kunkliné Katona Marianna

II. Veres Máté – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Buglyó Mária

III. Lénárt Judit – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Banáné Tóth Katalin

III. Dráva Réka – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Baji-Gál Ferencné
(folytatás a következõ oldalon)

Újra és újra, immár hetedszer tették próbára tanítványaim az elméleti és
gyakorlatai tudásukat a Szépmûvészeti Múzeum ÉÓS Múzeumpedagógiai programja keretében megvalósuló, hét hónapon át tartó
megmérettetésen. Az idei év témája: „POMPEII – az elveszett város” volt.
Gyakorlati munkaként egy freskót kellett elkészítenünk pompeii stílusban.
Úgy tapasztalom,
hogy az Antik osztály
munkatársai évrõlévre nehezebb
próbatétel elé állítják a
csapatokat, ez ugyanis
csapatverseny. Mégis
sokan bekapcsolódnak
ebbe a színvonalas
értékteremtõ munkába.
Igaz ugyan, hogy a
folyamatosan
nehezülõ feladatok
menet közben
többeket
meghátrálásra
kényszerítenek.
Vannak azonban, akik
végigviszik a
A freskó és a mozaikos elõtér
folyamatot. Már
ismerõsként tûnik fel
az élbolyban néhány iskolának és kollégának a neve, még a határon
túlról is. Valószínû, már presztízskérdést csinálnak ebbõl a pályázatból.
Õszintén örülök, hogy nekünk is helyünk van ezek között a csapatok
között.
Maximális elismerés illeti a múzeumiakat, akik világosan megfogalmazzák a célt, változatos feladatokat adnak számunkra, amelyek tananyagon
kívüli komplex rendszert alkotnak. Adnak hozzá mellékleteket, az
interneten való keresés lehetõségét, és mindezt úgy, hogy a problémamegoldó gondolkodáson, a logikán, kreativitáson keresztül igazi csapatmunka alakuljon ki.A programban való részvétel közben igazi munkatársi
kapcsolatba kerül diák és tanár. Én ezt fantasztikus lehetõségként élem
meg.
Az évek alatt sokat csiszolódott a munkamódszerünk. Az elméleti
fordulók után a gyakorlati rész elvégzése az igazán kemény dió. Ugyanis
ahhoz, hogy korhû, stílusos, anyagszerû, stb. legyen az elkészítendõ mû,
olyan anyagokat és eszközöket is ki kell próbálnunk, amiket órán, de még
szakkörön sem feltétlenül használunk. Meg is fizetjük a tanulópénzt
rendesen, miközben kísérletezünk. De megéri! Ilyenkor derül csak ki
igazán, mennyire vagyunk találékonyak, kitartóak, s hogy az elméletben
elsajátítottakat milyen jól tudjuk kamatoztatni a gyakorlatban.
Legnagyobb örömünkre eddig nagyon jól vettük az akadályokat.
Mondhatjuk, hogy hazajárók vagyunk a Szépmûvészetibe. Iskolánkból
ebben a tanévben ötödjére volt lehetõségünk a nyerteseknek kijáró egy
napos budapesti kiránduláson részt venni.
A gyõztes csapat tagjai: Kecskés Judit, Szabó Dóra és Szilágyi Nelli –
három 7. b-s lány. Õk még csak ebben az évben vették át a stafétát a fiúktól,
akik 3 éven át vállalták a megmérettetést, és tavaly jutottak el a sikereik
csúcsára. Balla Tamás, Navradi Csaba és Veres Máté nyolca-dikosok
lévén, az idén már a felvételire összpontosítottak. Büszkék lehet-nek a
lányok magukra, hogy az elérhetõ 400 pontból 370-et teljesítettek. 181-et
elméletbõl, 189-et gyakorlatból. Elsõk lettek az 5-7. osztályosok
kategóriájában a freskóval és összetettben egyaránt.
A pályázat gyakorlati hasznán és a dicséretre méltó jutalmazáson túl
számomra az a legmegnyugtatóbb, hogy egymástól függetlenül két, neves
szakemberekbõl álló zsûri dönt a munkákról. Jó érzés tudni, hogy elöl
állunk, tehát jó úton járunk. Nem tévedtem a választott módszereimet
illetõen. Haladhatunk az eddigi kerékvágásban, nincs szükség
kampányszerû divatokra.
Tar Erzsébet - rajztanár

Balmazújváros
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5 – 6. osztály – próza
I. Borkó Petra – Központi Ált. Isk. –

Felk. tanár: Nádasdiné Kerekes Erzsébet

I.

Nagy László – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Borzáné Szarvas Ibolya

II. Nagy Klarissza – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Radóczné Bálint Ildikó

III. Tóth Evelin – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Mihalik Istvánné

III. Györfi Kitti – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Mihalik Istvánné

7 - 8. osztály – vers
I. Tar Anita – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Béresné Posta Margit

II. Berecz Gábor – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Kunkli Ferencné

III. Balogh Tibor – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Nagy Mariann

3 – 4. osztály – próza
I. Kovács Milán Zoltán – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Banáné Tóth Katalin
II. Varga Balázs – Kalmár Tagintézmény – Felk. tanár: Will Csabáné
III. Hüse Betti – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Dr. Szabó Jánosné
Különdíj: Veres Máté – Bocskai Tagintézmény –
Felk. tanár: Buglyó Mária

5 – 6. osztály – vers
I. Molnár Zsanett – Központi Ált. Isk. –
Felk. tanár: Nádasdiné Kerekes Erzsébet

II. Veres Zsófia – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Mihalik Istvánné
III. Tar László – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Radóczné Bálint Ildikó

2010. április 26-án kora délután egy igen megható, bensõséges légkörû rendezvény nyitotta
meg a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzõ Intézményben a már hagyományosnak mondható Veres Péter – hetet.
Ezen a napon a csodálatosan felújított épület
gimnáziumi részének aulájában egyszerre volt
jelen a Gimnázium múltja, jelene és jövõje,
tele múltbéli emlékekkel, a mindennapokat jelenleg meghatározó aktivitással és jövõbeni,
még csak formálódó tervekkel. Az intézmény
életében minden évben kiemelkedõ szerepet
kapó Veres Péter hét elnevezésû rendezvénysorozat megnyitó ünnepségén, mint említettem, nagy hangsúlyt kapott a Gimnázium
múltja. Radóczné Bálint Ildikó megnyitójában
felelevenítette, hogy hogyan indult városunkban a középfokú oktatás, és visszaemlékezett
azokra a fordulópontokra és meghatározó
jelentõséggel bíró változásokra, amelyeket túlélve és megélve, azon a hétfõ délutánon a jelenlévõkkel együtt gyönyörködhettünk a legutóbbi, mind a középiskola, mind városunk
középfokú oktatását meghatározó változás
végeredményén. A visszatekintés során központi szerepet kaptak a gimnázium olyan neves pedagógusai, akik oktató és nevelõ tevékenységük, áldozatos és odaadó munkájuk révén hozzájárultak az intézmény alapításához
és magas színvonalú tevékenységéhez. És akik

7 - 8. osztály – próza
I. Tar Anita – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Béresné Posta Margit

II. Vadász Anita – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Béresné Posta Margit

III. Kovács Vivien – Kalmár Tagintézmény –
Felk. tanár: Béresné Posta Margit

„Hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy
regénynek
semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen.”
(Kosztolányi Dezsõ)
Gratulálunk a tehetséges gyerekeknek és felkészítõiknek, és további
sikereket kívánunk nekik!
Lénártné Komjáthy Judit - alsós munkaközösség-vezetõ
Kalmár Tagintézmény

ma már nincsenek közöttünk.
Az intézmény vezetõsége és pedagógus közössége ezért arra gondolt, hogy az iskola újjászületése alkalmából, az elõbb említett pedagógusoknak méltó emléket szeretne állítani
azzal, hogy egy-egy szaktantermet neveznek
el róluk. Így aki ma végig sétál a gimnázium
folyosóin, a tantermek bejárati ajtaja fölött olvashatja a következõket: Kalmár Zoltán- szaktanterem, Csige József-szaktanterem, Ferenczi
János-szaktanterem, és Bányai István tornaterem. A tantermek bejáratánál pedig ki vannak függesztve a névadó pedagógusok rövid
önéletrajzai, hogy az utókor, az iskola mai és
leendõ diákjai, ezáltal is tájékozódhassanak az
intézmény életében meghatározó szerepet betöltõ pedagógusokról. (A tantermek névadói a
jövõben is folytatódni fognak.)
A névadóval összekötött megnyitó ünnepségen a meghívott vendégek között tiszteletüket
tették az említett pedagógusok családtagjai is,
akik meghatottan járták végig a nevesített termeket és köszönték meg az iskola vezetõségének az emlékek õrzésének ezen, kivételes formáját. Egy intézmény életében a jelen feladatinak teljes körû megvalósítása, a jövõ stratégiájának megalkotása mellett nagyon fontos a
múlt emlékeinek õrzése is. Ezért az ünnepséget követõen Végh Attila Igazgató Úrral
váltottunk néhány szót arra vonatkozóan, hogy

miként lehetne egy olyan közösséget kialakítani, amely a középiskola volt diákjait tömöríti majd magában.
A beszélgetés során megállapodtunk abban,
hogy életre hívjuk az iskola volt tanulóinak,
„vén diákjainak” körét.
Ennek szervezeti formája még képlékeny, de
dolgozunk azon, hogy minél hamarabb formát
önthessen a kezdeményezés. Elsõ lépésként
elkezdtük gyûjteni az iskola korábban érettségizõ osztályainak tablóképeit, amelyek digitalizálás és keretezés után, idõrendben kerülnek majd bemutatásra az épület egy arra meghatározott részében.
Ezért egyrészt arra kérnünk minden kedves
volt diákot, hogy a tablók összegyûjtésében legyenek segítségünkre, és juttassák el hozzánk
az osztályuk tablóképét. (Természetesen névvel és címmel ellátva, hogy a digitalizálást követõen vissza tudjuk juttatni azokat.)
Másrészt nyitottak vagyunk bármely építõ jellegû ötlet befogadására, amely a „vén diákok”
baráti körének életre hívásában elõrébb viszi
gondolkodásunkat.
A tablóképek és az építõ jellegû gondolatok eljuttathatók:
Végh Attila Igazgató Úrhoz, illetve a középiskola igazgatóságára (06-52-580-532) vagy
Tóthné Fridrich Tamarához (06-20-480-9340).
Tóthné Fridrich Tamara
volt gimnáziumi tanuló
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24. forduló: Tura – Balmazújvárosi FC 3-1 (2-0)
BFC: Barna – Szabó M., Kiss A., Holb, Tóth Z. (Varga a 75. percben) –
Sárközi, Szûcs, Kónya – Mizsák, Murák, Radnai
Gólszerzõ: Radnai az 56. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy feljövõben lévõ, utóbbi meccseit magabiztosan nyerõ Turához látogattunk, és úgy gondolom a mi csapatunk is jó teljesítményt nyújtott az elmúlt idõszakban. Biztos voltam benne, hogy nyíltsisakos, jó mérkõzés lesz, és ennek megfelelõen támadólag léptünk fel a találkozó elejétõl kezdve. A lehetõségeink meg is voltak a gólszerzésre, de vagy a
pálya minõsége vagy az ellenfél kapusa fogott ki rajtunk. Sajnos az ellenfél a
góljait a mi egyéni hibáinkból, figyelmetlenségeinkbõl szerezte, míg mi a jogosan megítélt tizenegyest és a rengeteg kidolgozott ziccert sem tudtuk értékesíteni. Összességében, ha reálisan nézzük a gólhelyzetek számát, akkor
nem lett volna szabad vereséggel távoznunk Turáról. Sajnos vannak olyan
mérkõzések, amikor semmi sem sikerül. Dolgozunk tovább és a hátralévõ két
mérkõzést meg kell nyernünk.
Barna László (kapus): Nagyon rossz talajú pályán játszottunk. A mérkõzés
elején hátrányba kerültünk egy szabadrúgást követõen. Kiegyenlített volt az
elsõ félidõ, mindkét csapat elõtt voltak helyzetek. A játékrész közepén büntetõhöz jutottunk, amit sajnos nem értékesítettünk, viszont nem sokkal késõbb
a hazaiak egy figyelmetlenséget követõen növelték elõnyüket. A szünetet követõen mi irányítottuk a játékot, ami a helyzetek számában is megmutatkozott. Az ötvenhatodik percben Radnai egy huszonöt méteres lövésével szépítettünk, majd ezután próbáltunk egyenlíteni. A turaiak kontrára játszottak,
és egy labdavesztés utáni tizenegyesbõl újra kétgólosra növelték elõnyüket.
Mindent megpróbáltunk az egyenlítésért, de nem sikerült újabb gólt szereznünk. A döntetlent mindenképpen megérdemeltük volna.
25. forduló: Ózd – Balmazújvárosi FC 0-3 (0-1)
BFC: Barna – Szabó M. (Tornyai a 85. percben), Kiss A., Holb, Tóth Z. –
Kónya (Szabó I. a 87. percben), Szûcs, Varga – Sárközi (Kállai a 65. percben), Murák, Mizsák
Gólszerzõk: Mizsák a 26. percben, Murák az 54. percben, Varga a 81.
percben.
Szalánczi Tamás (edzõ): Az életéért küzdõ Ózddal mérkõztünk, aki szeretné
elkerülni a kiesést, de úgy gondolom, hogy mi vagyunk a jobb és esélyesebb
csapat. Ez már a mérkõzés elején bebizonyosodott, az ellenfél nagy erõket
mozgósított a jó eredmény érdekében, de az is látszott, hogy mi jobbak vagyunk. A hazaiak próbálkozásait csírájában elfojtottuk, és azokból a labdaszerzésekbõl szép támadásokat vezetve, esélyt sem adtunk nekik. Egygólos
vezetésünknél az ellenfelünk tisztátalan játékban kereste a lehetõséget, aminek egy kiállítás lett az eredménye. A játékvezetõ úgy érezte, hogy a kiállítást
kompenzálnia kell és sajnos minket is „megszórt” sárgával, aminek az a következménye, hogy Mizsák és Murák összeszedte ötödik sárga lapját, így az
utolsó fordulóban nem tudok rájuk számítani. 2-0-nál egy picit visszavett a
csapat, ami bosszantó volt számomra, de végül még egy rúgott góllal, magabiztosan hoztuk a találkozót.
Mizsák Richárd (csatár): Sima gyõzelmet vártam a mérkõzéstõl, hiszen már
a vezetés megszerzése elõtt is éreztük, hogy a formánk és a játéktudásunk
alapján be kell gyûjtenünk a három pontot. Végig irányítottuk a játékot, akár
nagyobb arányú gyõzelmet is arathattunk volna, hiszen egygólos vezetésünket követõen emberelõnybe kerültünk.
26. forduló: Balmazújvárosi FC – Heves 3-2 (2-0)
BFC: Barna – Szabó M., Kiss A., Holb, Tóth Z. – Kónya , Szûcs, Varga
(Nagy Sz. a 73. percben) – Sárközi, Kállai (Szabó B. a 85. percben),
Radnai (Tornyai a 88. percben)
Gólszerzõk: Kónya a 30. és a 44. percben, Szûcs a 81. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Sajnos nem tudtuk lejátszania a mérkõzést a centerpályán, mivel csak iszapbirkózásra lett volna alkalmas, így a mûfüves pályán kellett játszanunk, amitõl egy kicsit féltem, ugyanis az ellenfélre a technikásság, labda biztosság jellemzõ (futsal válogatott játékosuk is van), míg
mi technikás, futó csapat vagyunk, viszont a mûfüves pályán nincsen akkora
terület a versenyfutásra, ami a BFC erénye. A góljainkat is ezekbõl szereztük, hiszen volt területünk és ki használtuk a lehetõségeinket. Kétgólos
elõnynél kicsit megnyugodtunk, amit az ellenfél maximálisan ki is használt
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és döntetlenre módosította az eredményt. A csapat tartását bizonyítja,
hogy rendezni tudtuk sorainkat, átvettük az irányítást, ami a gyõzelmet jelentõ gólt hozta számunkra. Gratulálok a gárdának az egész
éves szerepléshez és köszönjük szurkolóink támogatását. Köszönjük,
hogy a vezetõk és a támogatóink megfelelõ, nyugodt légkört biztosítottak a csapat szerepléséhez. Õszintén gratulálok az ifjúsági csapat
bajnoki elsõ helyezéséhez.
Kónya Márk (középpályás): Mindenképpen gyõzelmet vártam a csapattól. Az elsõ húsz percben kicsit idegesen, kapkodva játszottunk, de
a vezetõ gólunk megnyugtatott minket, és irányítottuk a játékot. Az
elsõ félidõ hajrájában egy szépen kidolgozott akció végén, kétgólosra
növeltük elõnyünket. A szünetet követõen nagyon megnyugodott a
gárda, és ezt ki is használták a vendégek, kiegyenlítettek. Újra sikerült
felpörögnünk és a nyolcvanegyedik percben egy büntetõbõl, megszereztük a gyõzelmet jelentõ gólt. Gratulálok a csapatnak a negyedik
he-lyezéshez és ezúton szeretnénk megköszönni szurkolóink
támogatását.

NBIII-as ifjúsági (U19) csapat eredményei:
24. forduló: Balmazújvárosi FC – Tura 1-2 (0-0)
Gólszerzõ: Víg V.
22. forduló: Balmazújvárosi FC – Jászberény 4-2 (1-0)
Gólszerzõk: Csobán I. I. (2), Csobán II. I.., Forgács G. (1-1)
25. forduló: Balmazújvárosi FC – Ózd 3-2 (0-2)
Gólszerzõk: Forgács G., Kállai G., Bánhegyi Z. (1-1)
26. forduló: Heves – Balmazújvárosi FC 0-9 (0-2)
Gólszerzõk: Csobán I. I., Forgács G. (3-3), Csobán II. I., Kaszás
T., Víg V. (1-1)
(A BFC ifjúsági csapata aranyérmesként zárta a pontvadászatot.)

NBIII-as serdülõ (U16) csapat eredményei:
24. forduló: Balmazújvárosi FC – Tura 1-3 (1-0)
Gólszerzõ: Posta I.
22. forduló: Balmazújvárosi FC – Jászberény 3-1 (2-0)
Gólszerzõk: Posta I., Koroknai R., Koroknai N. (1-1)
25. forduló: Balmazújvárosi FC – Ózd 1-3 (1-2)
Gólszerzõ: Posta I.
26. forduló: Heves – Balmazújvárosi FC 3-5 (2-3)
Gólszerzõk: Tóth S., Szombati K. (2-2), Posta I. (1)
( A BFC serdülõ gárdája hatodik helyen végzett a tabellán. )

Magyar Kupa Hajdú-Bihar Megyei selejtezõje:
4. forduló: Püspökladány – Balmazújvárosi FC 4-2 (0-2)
BFC: Barna – Szabó M., Tornyai, Holb (Kállai a 74. percben),
Radnai – Kónya (Tóth Z. a 64. percben), Szûcs (Iszák a 74. percben), Varga – Sárközi, Murák (Szabó B. a 74. percben), Nagy Sz.
Gólszerzõ: Sárközi Sz. (2), kiállítva: Varga a 20. percben
Négy helyezést javítva, a negyedik helyen zárta a szezont a
Szalánczi - alakulat.
A Balmazújvárosi FC felnõtt labdarúgó csapata az NBIII. Mátracsoportjának 2009-2010-es idényében, remek tavaszi teljesítményének köszönhetõen, a negyedik helyezést szerezte meg a bajnoki tabellán. A sikeres szereplés részleteirõl Szalánczi Tamás, a
gárda vezetõedzõje tájékoztatja Olvasóinkat.
Hogyan sikerült a csapat felkészülése, és mennyire valósultak meg
az átigazolási tervek?
Nagyon jó körülmények között készülhettünk és a nyolchetes alapozást követõ edzõmérkõzéseket figyelembe véve, sikeresesnek
mondható a felkészülésünk. Rossz szájízt azok az események jelentettek számunkra, hogy az utolsó két felkészülési találkozón két
játékosunk is megsérült (Sárközi Szabolcs egy hónapot, míg Kállai Gábor szinte a teljes tavaszi idényt kihagyta). Örömteli esemény volt, hogy az átigazolási idõszak utolsó napjaiban sikerült
leigazolni Kónya Márkot és Szûcs Lászlót, akiknek azonnal sikerült beépülniük a csapat szerkezetébe.
Változott ezáltal a bajnoki célkitûzés?
Aszámszerû célkitûzés nem változott (1-10 helyezés), de lehetett
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érezni a csapaton és a teljesítményen, hogy merészebb terveink is
lehetnek.
Hogyan értékelnéd a tavaszi szezon elsõ mérkõzéseit?
Az elsõ öt fordulóban a teljesítményünk megfelelõnek mondható, de
még mindig hiányzott a gárdából a gyõzni tudás. Ezeken a mérkõzéseken olyan ellenfeleink voltak, akik a tabella elsõ feléhez tartoznak.
Milyen tényezõknek köszönhetõ a tavasz második felében nyújtott
kitûnõ szereplés?
Úgy érzem a következõ mérkõzéseken nagyon jó szemlélet alakult ki
a csapatnál, és ekkorra érett össze igazán a keret. Az utolsó nyolc
találkozóból hetet megnyertünk és a gólkülönbségünk is impozáns
volt (24-9). Úgy érzem a csapat megítélése, ezáltal jobb lett, úgy a
szakmában, mind a lelkes szurkolótáborunk körében, ami hozzásegített minket a jó szerepléshez. A gyõzelem, a sikerélmény jobban
motiválja a játékosokat, és emiatt lett egy egészséges önbizalmunk.
Nagyon fontos tény, hogy Balmazújvárosban jó körülmények között
tud készülni a csapat. A klub vezetése nyugodt légkört tud biztosítani,
ami a mai labdarúgásban nagyon nagy dolog.
Minek köszönhetõ, hogy míg az õszi idényben két játékos szerezte a
góljaink nagytöbbségét, addig a tavaszi idény végére tizenhárman
örülhettek bajnoki találatnak?
Ez a tény is alátámasztja a szemléletváltást, hiszen a mai modern
labdarúgás egyik alapfeltétele, hogy nem szorítkozik egy-két szervezõ játékosra, hanem megpróbáltuk elérni, hogy az a játékos szervez,
akinél a labda van. Nagyon fontos, hogy labdavesztésnél egybõl, már
az ellenfél térfelén megpróbáljuk visszaszerezni a játékszert, így
minden játékos kiveszi a részét a védekezésbõl is. Ezek a tényezõk is

erõsítik a játékos egyéniségét, és így nem határolódik be a játéka és
jobban kibontakozik a tudása a pályán.
Milyen tervekkel kezditek majd el a következõ idényt?
A jövõt még pontosan nem tudjuk, de én személy szerint nem szeretnék megelégedni a negyedik helyezéssel, és szeretném, ha a gárda tovább fejlõdne. Elindultunk egy úton, amit szeretnénk folytatni. Viszont sok mindentõl függ a jövõ (csoportbeosztás, játékos vándorlás,
sérülések).
Az NBIII. Mátra-csoportjának végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ferencvárosi TC II. 26
Maglód
26
Putnok
26
Balmazújvárosi FC 26
Eger
26
Balassagyarmat
26
Tura
26
Jászberény
26
Heves
26
Püspökladány
26
Gyöngyös
26
Ózd
26
RAFC
26
Dunakeszi
26

19
16
15
13
12
12
12
11
10
7
5
5
5
5

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

5
4
7
8
9
9
10
11
11
11
10
17
17
18

76-28
60-22
51-37
43-35
42-22
35-26
50-34
47-47
42-48
31-41
27-41
34-71
24-68
27-69

59
54
49
44
41
41
40
37
35
29
26
19
19
18

Bodnár László

EGYÉNI ÉS PÁROSVERSENY
TÁV: 20 KM
A versenyen 12 egyesület 73 versenyzõje indult. A legjobb balmazújvárosi
ezúttal Csige István (Csapesz Bike) lett, aki a mountain bike kategóriában a
4. helyezést, a párosoknál a Loós Gábor - Nagy Ferenc kettõs a 7. helyezést
érte el.
20 km egyéni Mountai Bike
1. Kiss Attila (Vezér Fittness) 34.34
2. Hettich Zoltán (Mátra Biker)
35.24
3. Czakó Péter (Mátra Biker) 36.46
20 km egyéni Nõk
1. Lorincz Andera (Mátra Biker)
36.52
2 . Budai Beáta ( Mátra Biker) 37.09
3. Szabó Mariann (Debrecen) 41.07
20 km Master 1.
1. Vilmányi Tamás
(Hörmann-Systematica) 28.34
2. Knoch László (Vini-Bike) 28.56
3. Zsupos Sándor (Debrecen) 33.19
20 km Master 2
1. Toronya Attila (MVSC Volvo)
29.52
2. Molnár Imre (Szolnoki Bicósok)
31.44
3. Szilágyi Sándor (BVSC)
31.50
20 km V.I.P.
1. Soltész József (SOFÉM) 1:01.02
20 km Senior
1. Kühnle Károly (Vini-Bike) 40.58

20 km Elit
1. Hajdú Barna (Aegon P-nívó)
29.28
2. Szucs Richárd (MVSC Volvo)
30.47
3. Kádár Csaba (Aegon P-nívó)
31.07
10 km (14 év alatti)
1. Andó Virág (DKSC)
23.35
2. Kiss Virág (Vezér Fittness) 29.03
3. Kiss Kincsõ (Vezér Fittness) 30.28
10 km (14 év alatti)
1. Kiss Hunor (Vezér Fittness) 26.16
20 km páros Master
1. Fenyvesi Ferenc - Fábri Ferenc
(MVSC Volvo) 42.22
20 km Elit
1. Nagy Gyula - Jónás Gábor
(Vini-Bike) 27.57
2. Lorencz Péter - Bartha Gergely
(MVSC Volvo) 29.16
3. Vinnai Zsolt - Bakosi Nándor
(Vini-Bike) 30.35
Kocsár László

Fotók: www.finishline.hu
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A verseny színvonalát mutatja minden idõk legtöbb nevezése (több mint
230).Anevezõk között volt többszörös EB, VB cím birtokosa, mint Kathi
Béla, Kránitz Gábor, Mészáros László, Darázs Ádám. Külön említést
érdemelnek azok a sportolók akik koruk vagy mozgássérült állapotuk
ellenére hatalmas teljesítményt nyújtottak pl: az a 71 éves sporttársunk
aki 140 kg-mal nyomott fekve.
A Balmazsport Egyesületben edzõ erõemelõ és fekvenyomó
versenyzõink további terveik közt szerepel az augusztusban
megrendezendõ szeghalmi nemzetközi és országos bajnokság ahol
megpróbálnak ugyanilyen jó eredményt elérni.

A május 22-23-án Gyöngyösön megrendezett Professzionális
magyar fekvenyomó és erõemelõ országos bajnokságon a
Balmazsport Egyesület 5 versenyzõvel képviseltette magát akik
igen jó eredményt értek el:
amatõr nõi fekvenyomásban Papp Judit 1. helyezést, Cseh
Julianna 2. helyezést, férfi professzionális fekvenyomásban
Kecskés László 1. helyezést, nõi ifjúsági erõemelésben Ecsedi
Nóra 1. helyezést, férfi masters erõemelésben Posta István 1.
helyezést ért el.

A Balmazsport Egyesület kapuja a versenyzõk mellett nyitva áll
mindazok számára is, akik a testüket szeretnék karban tartani, a napi
munka után egy kicsit felfrissülni, esetleg egy pár kilótól megszabadulni.
Az edzõteremben kardio- és kondigépekkel, súlyzókkal, valamint
személyre szabott edzéstervvel állunk vendégeink rendelkezésére.
Edzéseinknek ideje hétköznap 9-13óráig, 15-22 óráig hétvégén 14-19
óráig. Helye Veres P. u. 39-41 sz.
Posta István

Értékelés a 2009-2010-es szezonról
Megyei férfi kézilabda eredmények:
16. forduló:
Balmazújvárosi KK II- Debreceni EAC II
31-35 (16-16)
Vezette: Bene - Tahóczki
Góldobók: Hunyadi 12, Jenei 6/2, Szeifert L 5,
Tar 3, Tréki A 2, Berecz 2, Szeifert I 1.
A végig szakadó esõben, benne volt a
meglepetés a mérkõzésben.
17. forduló:
Polgár VKSE - Balmazújvárosi KK II
26-28 (12-13)
Polgár, 80 nézõ. Vezette: Forián - Mészáros
Góldobók: Hunyadi 6, Tréki A 5, Tar 5, Buglyó 4,
Veres 3, Posta 2, Szarvas P 1, Balogh B 2.
18.forduló:
Balmazújvárosi KK II -Amatõr-DKK
23-11(9-5)
Vezette: Balogh - Csorba
Góldobók: Berecz 9, Jenei 5, Tréki A 4, Hunyadi
2, Tar 1, Szeifert I 1, Balogh B 1.
Befejezõdött a bajnokság. Megyei csapatunk a
hetedik helyen végzett.
Hegedûs Lajos

Véget ért kézilabda csapatainknál a 2009/10-es küzdelem sorozat. Szilágyi Attila felnõtt
csapatunk edzõje értékeli néhány mondatban az elmúlt bajnokságot, és a játékosok teljesítményét. Õsszel 11 mérkõzésen, 5 gyõzelem, 1 döntetlen és 5 vereség volt a mérleg, amely
11 pontot eredményezett. Tavasszal a 11 mérkõzés során 8 gyõzelemmel, 2 döntetlennel és 1
vereséget elszenvedve 18 pontot gyûjtött és ennek redményeként a 4. helyen végzett a
csapat. Az összesített góllövõlistán Varga Dániel csapatunk jobbátlövõje 21 mérkõzésen
152 gólt lõve (ez 7,24 átlag ) a 4. lett.
Megfelel-e az elvárásoknak a negyedik helyezés?
Két ellentétes félévet értékelhetünk. Az elsõt, amely gyengébb játékosállománnyal, és amelyet akaraterõvel hellyel-közzel pótolva hatodik helyet eredményezett. A másodikat, amely
erõsebb kerettel - félév során egy vereséget elszenvedve - második helyre lett elegendõ. A
kettõt összevetve reálisnak tûnik a negyedik hely megszerzése. Ám nem ilyen egyértelmû a
helyzet. Nagyobb koncentrációval nem maradtunk volna le egy, illetve két ponttal a harmadik, második helyezettõl! Ebben is fejlõdnünk kell a következõ szezonban. Elmondhatjuk
még az elõzõ bajnokságról, hogy bár a vezetõink mindent megtesznek, de átlagban csak heti
egyszer tudtunk normál méretû teremben edzeni!
Összességében sikernek értékelem az elért eredményünket.
Boczák Kornél: Megbízható teljesítmény jellemezte. Erõssége volt a csapatnak.
Dobi János: Kiegyensúlyozott kiegészítés, az edzõk "álma" edzésre járás, edzésmunka
szempontjából.
Varga Dániel:Kiforratlan egyéniség, még 60% "benne maradt", így is házi gólkirálya a
csapatunknak.
Csapó Zsolt: Két ellentétes félév, nekünk az elsõre van szükségünk.
Tréki Tamás: Rengeteg "ÉSZ", de annál kevesebb erõ! Egy jól felkészült "Csikóra" nagy
szüksége van a csapatunknak.
Szabó László:Az õszi szezonban erõssége volt csapatunknak, tavaszra mentálisan
folytatás a következõ oldalon
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meggyengült. Szüksége van rá a csapatnak!
Hüse Gábor: Mentalitással semmi gond, helyzetkihasználással annál
inkább.
Feindl Zoltán: Legatletikusabb, leggyorsabb játékosa a csapatnak, a
legtöbb rutint neki kell megszereznie! Nagy jövõ elõtt áll, RAJTA múlik!
Balogh Szabolcs: Nagy "géniusza" a kézilabdának, ha mindent a szolgálatába helyez a sportágnak, sokat fogunk hallani róla.
Kovács Zsolt: Nagyon jó játékos, nagyon sokat tud. Ha mindenkit elfogad olyannak amilyen, még jobb játékos lehet belõle.
Ovtus Richárd: Legtöbbet fejlõdött. Ha így folytatja stabil játékos lehet belõle akár magasabb osztályban is!
Rontó Ádám: Sajnos makacs vállsérülése miatt kevesebbet játszott,
pedig erõssége a csapatunknak.
Gyõrfi József: Õ is sokat bajlódott a vállával, a jövõ embere. Remélem
minél hamarabb bizonyítja!
Balázs Gergõ: Ha a védekezésben is legalább annyit nyújtana mint
támadásban, könnyebben beilleszkedne a játékrendszerünkbe.
Csébi Zoltán: Tudását nem tudta a félév alatt "megmutatni" úgy, ahogy
én szeretném. Sokkal több van benne!

Mózes Dániel: Sajnos "csak" a tavaszi szezonban játszott. Hozzáállás, mentalitás, játéktudás szempontjából meghatározó egyénisége
volt a csapatnak.
Ifjúsági csapatunk Jenei Tibor vezetésével 50%-os teljesítményre
volt képes. Az õszi szezonban fejlõdésnek indult a csapat. Tavasszal
nem mindig jöttek az elvárt eredmények, így nem sikerült az elõrelépés és a középmezõnyben végeztünk. 22 mérkõzés során, 10 gyõzelem, 2 döntetlen, 11 vereség mellet 22 pontot szereztek.
Berecz Sándor a góllövõ listán második helyezést érte el. 22 mérkõzésen 203 gólt termelt ez 9,23-as átlag, így mindössze 10 találattal lõtt
kevesebbet az elsõtõl. A Megyei bajnokságban szereplõ csapatunk 7.
helyezése kissé csalódásnak tûnik. Náluk 18 mérkõzésen 7 gyõzelem, 0 döntetlen és 11 vereség , következésképpen 14 pont a mutató.
Ebbõl a csapatból szervezettebb szakmai munkával sokkal többet ki
kellene hozni. Az NB II csapat fiatal kerettagjainak, és az ifjúsági játékosoknak, kitûnõ lehetõség lenne a felnõttek közötti játékra.
Érdekesség, hogy a 42 éves Jenei Tibor 111 találatával a negyedik
legeredményesebb góllövõ a mezõnyben. Csapatunk veterán irányítója, (18 mérkõzésbõl) 14 alkalommal játszott és 7,93-as átlaga a legjobb a góllövõ listán.
Hegedûs Lajos

a mûv. központ belsõ udvarában

július 9.
Egy kevés változtatással, de szerencsére ebben az évben is sikerül
megszerveznünk a nyári kulturális napokat. Bár a kezdet, amikor még
a 4 millióból 1 hétig, minden délutánra tudtunk valami érdekeset biztosítani, mára már kevés. Az elmúlt tizenegy évben a szokásaink változtak, a pénzünk értékállósága csökkent. Természetesen mi, szervezõk öregedtünk, a fiatalok pedig megfigyelhetõen csak késõ délutántól „mozdulnak ki”, miközben a bulis koncertekre, és azok helyszínére vonatkozó környezeti igényessége mindenkinek megnõtt. (sörsátrak, ülõhelyek, egyre jobb hang-és fénytechnika stb… stb.)
Aki járt már az országban a mienkhez hasonló nyári rendezvényeken
az tudja, hogy „minõségben” nem állunk rosszul. Az elmúlt években
már csak néhány napra koncentrálunk, hisz inkább legyen igényes,
változatos az, amit, akit ide tudunk hozni, mint sem néhány ember
„lézengjen”csak a téren. Csak bízni tudunk abban, hogy mindenki talál kedvére valót, s nem fogja sajnálni azt az 500Ft /fõ/ napijegyet
megvásárolni, mellyel a programok biztonságos lebonyolításához járul hozzá. Ha pedig abszolút biztosan tudja, hogy mind a három napon várja egy-egy kedvence, akkor augusztus 1–tõl a mûvelõdési
központban elõre megveheti 1.000Ft/fõ/három nap/-i belépõre jogosító karszalagját. Ezzel nemcsak pénzt, de idõt is spórolhat! Így nem
kell a helyszínen sorban állnia, s három napi „kulturcsemegéjét” ezer
forintért fogyaszthatja el Balmazújvároson.
Ízelítõ:
Kadarcs népzenei együttes, Kishimes, Himes, Katrinca néptánccsoportok, Ghymes, Republic és Szekeres Adrien nagykoncertjei,
Nótaest a színházteremben, beszélgetés Dörner György színésszel
és Borbás Mária mûsorvezetõvel, kiállítások és még sok más „érdekesség”.
A végleges leegyeztetéseket követõen figyeljék a város honlapját! Ott
és a júliusi lapszámunkban már mindenrõl részletesen olvashatnak.
Ne augusztus 12-14-ig utazzanak el nyaralni, hisz nagyon sok szép
programmal várjuk Önöket lakóhelyükön! Sõt! Ekkorra hívják
meg barátaikat is, hisz ilyenkor együtt ünnepelhet mindenki!
Takács Erika

Egyszerûen bonyolult
színes, magyarul beszélõ, amerikai romantikus
vígjáték, 121 perc, korhatár: 12 év
Szereplõk: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin...

BÜFÉ Báthoryjúlius 16.

A legenda másik arca

színes, szlovák-cseh-angol-magyar-amerikai
filmdráma, 138 perc, korhatár: 16 év
Szereplõk: Anna Friel, Karel Roden, Franco Nero....

július 23.

Sherlock Holmes

amerikai kalandfilm, 120 perc, korhatár: 16
Szereplõk: Robert Downey Jr., Jude Law

július 30.

Viharsziget
Jegyek a vetítések elõtt, amerikai thriller, 138 perc, korhatár: 16
Szereplõk: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo
a helyszínen válthatók
A filmek kezdési idõpontja 21.30 óra
szervezõ:
Veres Péter ÁMK

belépõjegy ára: 400 Ft
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

FILMKLUBUNK KÖ VETKEZÕ ALKALMA,
A „SZERETET EREJE” TÉ MAKÖ RBEN:
2010. július 8 (csütörtök) 19:00

MEZÍTLÁ BAS SZERELEM
(2005., német, '110)
Helyszín: református gyülekezeti terem,
Balmazújváros, Kossuth tér 12.,

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

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban:

több mint 500 féle coop márkatermék
jó minõségben, kedvezõ áron.
Folyamatos akciók, szombat és
vasárnapi napokon kiemelt

„SZUPER HÉTVÉGE”
AKCIÓ!

Minden üzletünkben mûködik
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.

BALMAZ-

COO
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(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!

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

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

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

