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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

„ A mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma” mondja a biblia
és ez így is van hisz kenyér nélkül
nehéz elképzelni az életünket.

Aratás a város határában

2010. július 10-én hangos volt a Paprét, Szanka Gábor búzatáblája, hisz ott került
megrendezésre a XI. KéziAratóverseny a Rákóczi Olvasó Népkör szervezésében.
Tizenöt versenyzõ csapat vett részt a nemes küzdelemben, hogy megmutassák
az utókor számára milyen verejtékes munkával került a múlt század közepéig
asztalunkra a kenyér. A Kör elõtti téren Kunkli József megnyitóját követõen
köszöntõt mondott Dr. Tiba István városunk polgármestere, illetve Czerván
György államtitkár úr is köszöntötte a Kör elõtt összegyûlt versenyzõket,
érdeklõdõket.A megnyitót követõen hintón, lovas kocsin, busszal, valamint
autókkal elindultunk a búzaföldre. A búzaföldön a szalonnasütés vette kezdetét, mely igen nagy sikert aratott. A hagymás, zsíros kenyér sokak számára
meghozta az étvágyat.Ahajnali harmat
felszáradását követõen megkezdõdött a verseny.Anagy létszámú szurkolók biztató szavaiknak köszönhetõen igen szoros küzdelem alakult ki a versenyzõ
csapatok között, hiszen a 76 éves versenyzõ és a 18 éves versenyzõ is minden tudását
és erejét beleadva dolgozott. A tizenöt csapat között nem csak balmazújvárosi csapat volt,
hanem érkeztek versenyzõk Hosszúpályiból, Nyíradonyból, Debrecenbõl, Hajdúhadházról,
Hajdúnánásról, Tiszacsegérõl. Mint minden évben idén is részt vett versenyünkön Megyaszó csapat
is. De a Dunántúli Ráckeresztúrról érkezõ csapat bátor tagjai is megmutatták tudományukat.
Dr. Kiss László által vezetett zsûrinek is igen-igen sok dolga volt, hiszen voltak olyan versenyzõ
csapatok ahol csak a tizedes pontok értékelésével lehetett eldönteni a helyezéseket. Este hat órára
sikerült eredményt hirdetni. A nagyon finom ebéd elfogyasztása után egy játékos vetélkedõ vette
kezdetét a Kör elõtti téren, melyet a helybeli majorett csoport követett és végezetül a ráckeresztúri
vendégeink szórakoztatták mûsorukkal a közönséget.
Azsûri döntése alapján:
I. helyezett: a '48-as Olvasókör csapata (tagjai: Gyõri Péter, Lukács Józsefné, Gyõri István)
II. helyezett: Felsõvégi legeltetés (tagjai: Úri István, Czigla Zoltán, Szarvas Józsefné)
III. helyezett: Ezüstkalász (tagjai: Veres Sándor, Madar Károlyné, Erdei Imréné)
De a többi csapat is nagyon szoros pontszámokkal követték egymást. Az eredményhirdetést követõen pedig egy
birkapörköltös vacsora következett, melyet hajnalig tartó mulatság zárt le.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezt a rendezvényt anyagilag, ajándékokkal és munkájukkal támogatták. Nélkülük ez a sikeres verseny és sikeres rendezvény nem valósulhatott volna meg. Olyan hosszú lenne
minden
támogatónk nevét felsorolni, hogy az újságnak nem áll módjában megjelentetni a hely szûkössége miatt.
Köszönet a versenyzõknek, minden támogatónak, a Tûzoltóságnak, a Polgárõrségnek, a lovas kocsiknak, a
csikósoknak.

Fotók: Haon
Kunkli József - körelnök

Aratóversenyen a képviselõk csapata
,,Meleg 34 fok árnyékban. De árnyék nem volt.” - a Rejtõ Jenõtõl kölcsönzött
mondatok a városi aratóverseny körülményeit hûen jellemzik, de a szinte
elviselhetetlen hõség azt is érzékeltette, milyen fáradságos munka volt a betakarítás
gépek nélkül.
Régen, ,,aratási idõ" -nek nevezték a nyár azon részét, amikor az aratás még valóban
többszázezer embernek jelentett biztos megélhetést. Figyelték a búza érését,
kémlelték az eget. Tudta mindenki, hogy kézi kaszával a tûzõ napon dolgozni
embert próbáló feladat.
Hajnalban álltak neki a hatalmas táblának, és estig sem értek a végére, pedig
hajtottak rendesen.
A kaszások tenyere nem volt egy puha baba popsi, de mire végeztek a munkával
egészen olyanná lett a kasza nyelétõl, mint a csizmatalp. Még ha csak a kezük, a
hátukat kellett volna látni azoknak, akik nem viselték az inget. Ez persze inkább a
kezdõ kaszások „tudatlansága”.Agyakorlottak már nem estek, esnek ilyen hibába.
A hagyományt megõrizve és a Polgármester úr ígéretét megtartva idén is indult a
versenyen a képviselõ testület három tagja: Blaskó Sándor- kaszás, Varga László –
marokszedõ, Csonka- Kis Pál – kötözõ.
A Rákóczi Olvasó Népkör szervezésében július 10-én reggel dr. Tiba István
polgármester és Szerván György Államtitkár úr köszöntötte a versenyzõket.

Pogácsával
kínálták a
versenyzõket, és az arató pálinka
is elõkerült.
A nagyon
nehéz munkára azt szokták mondani, istentelen nehéz. Nos, tudom,
az aratás olyan nehéz volt, hogy Isten nélkül nem is ment
volna. Számunkra nem a versenyen elért helyezés,
hanem a régi hagyomány megõrzése volt most is a cél.
Végül is 15 csapat indult és nekünk a szigorú szakemberekbõl álló zsûri a 8. helyet adta. Remélem, hogy
jövõre ismét sokan részt vesznek ezen a programon, és
továbbra is lesz képviselõi csapat. Hiszem, hogy
,,minden cselekedetünk vetés, és minden átélésünk
aratás.”
Csonka- Kis Pál - képviselõ
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KÖZÉRDEKÛ A 2010. október 3-án megrendezésre
kerülõ önkormányzati választásról
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV.
törvény hatályba lépése óta eltelt idõszak gyakorlati tapasztalataira tekintettel a Parlament
szükségesnek tartotta a helyi önkormányzati választások szabályozásának átgondolását.
Erre figyelemmel indokoltnak tartották egy új törvény megalkotását a hatályos törvény jelentõs terjedelmû módosítása helyett. A törvény megalkotása során a szerkezeti és jogszabály-szerkesztési szempontok megvalósítása mellett elsõdleges cél a választási szabályok
egyszerûsítése, a testületek létszámának csökkentése, a mûködõképesség, hatékonyság és
ésszerûség elveit szem elõtt tartva. A jogalkotó Parlament célkitûzése: egy kisebb, hatékonyabb és olcsóbb önkormányzati világ megteremtése Magyarországon.
A testületek létszámát országosan az új, 2010. évi L. törvény kb 40%-al csökkenti. Az elfogadott választási törvény megõrzi az önkormányzati rendszerben az úgynevezett kompenzációs listás eljárást. Így a tízezernél kisebb lélekszámú településeken egy olyan lista van,
ahol csak személyek szerepelnek. (nem pártok) Ez az egyéni listás választási rendszer.
A tízezer fõnél nagyobb településeken pedig a korábbi rendszerben lehet szavazni, ami az
arányosság elvét is igyekszik figyelembe venni. A megyei önkormányzatok esetében az
újítás, hogy a megyék egy választókerületet képviselnek. Tehát nem oszlanak meg a megyék kicsi- és nagylistás településekre.
Az Európai Unió belsõ szabályozása miatt minden nemzeti parlamentnek lehetõvé kell
tenni, hogy olyan szavazópolgárok is szavazhassanak a helyhatósági választásokon, akik
ugyan nem magyar állampolgárok, de egy adott településen tartósan letelepedettek. Cserébe ezt a lehetõséget a magyar állampolgároknak is meg kell adni más európai uniós országokban.
A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település — egyéni listás választási rendszerben —
egy választókerületet alkot.Aképviselõk száma ennek tükrében a következõképpen alakul:
100 lakosig 2 fõ, 1 000 lakosig 4 fõ, 5 000 lakosig 6 fõ, 10 000 lakosig 8 fõ.
A 10 000-nél több lakosú településen és a fõvárosi kerületben a képviselõk vegyes
választási rendszerben — egyéni választókerületben és kompenzációs listán — jutnak
mandátumhoz.
Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma:
25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum ,
50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum,
75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum,
100 000 lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum.
Minden további 10 000 lakos után eggyel nõ az egyéni választókerületben, és minden
további 25 000 lakos után eggyel nõ a kompenzációs listán választott képviselõk száma.
Nézzük Balmazújváros vonatkozásában, mit is jelent a 2010. június 14. -én hatályba lépett
2010. évi L. törvény. A jogszabály 3 §-a szerint a települési önkormányzat képviselõ-testület tagjainak számát a választási év január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv tájékoztatása szerint Balmazújváros
város január 1-jei lakosságszáma: 18.145 fõ. Ezen adat tükrében a Helyi Választási Iroda
Vezetõje megállapította, hogy 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum szerezhetõ meg a helyi önkormányzati képviselõk választása során városunkban.
Az 1990-tõl napjainkig 17 (képviselõ) + 1 fõbõl (polgármester) álló képviselõtestületi
létszám 2010. október 3-át követõen 11 + 1 fõre fog lecsökenni.
Az egyéni választókerületek kialakításánál a Választási Iroda Vezetõje dr. Veres Margit
jegyzõasszony figyelemmel volt a lakosságszámra, a választópolgárok létszámára, a megfelelõ arányok betartására és a település földrajzi adottságaira.
Akialakított 8 egyéni választókerület:
Választópolgárok száma Lakosságszám
1. számú választókerület
1801
2158 (Lakótelep és környéke)
2. számú választókerület
1803
2158 (Németfalu településrész)
3. számú választókerület
1600
2182 (Herbária és környéke)
4. számú választókerület
1870
2291 (Bethlen utca és környéke)
5. számú választókerület
1951
2411 (Daru településrész)
6. számú választókerület
1845
2533 (Újtelep településrész)
7. számú választókerület
1845
2270 (Bánlak településrész)
8. számú választókerület
1769
2127 (Szigetkert településrész)
Az egyéni választókerületek meghatározásáról szóló határozat a Polgármesteri Hivatal
épületének (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) hirdetõtábláján, valamint az önkormányzat
honlapján került közzétételre mellékleteivel (utcabeosztás) együtt, ahol mindenki számára
elérhetõ.
Takács Erika

Balmazújváros
TÁJÉKOZTATÓ a helyi
iparûzési adóra vonatkozó
hatáskörök önkormányzati
adóhatósághoz történõ
visszaadásával kapcsolatban
Az Országgyûlés által 2010. június 21-i ülésnapon elfogadott, a helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
2010. évi LVII. törvény rendelkezései szerint a
helyi iparûzési adóval kapcsolatos feladatok
2010. június 29-ével az önkormányzati
adóhatósághoz kerülnek. Így az állandó és az
ideiglenes iparûzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget 2010. június 29-tõl már az önkormányzati adóhatóság(ok)hoz kell teljesíteni.
Bejelentési, bevallási kötelezettség, adófizetés: Az állandó és ideiglenes jellegû iparûzési
adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget 2010. június 29-tõl már
ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell
teljesíteni, amelynek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, illetve
amelynek területén az ideiglenes (alkalmi) jellegû iparûzési tevékenységet folytatni kívánja.
Amennyiben adózó a 2010. évben akár állandó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységének megkezdését az állami adóhatósághoz már bejelentette, azonban a tevékenység
befejezésének idõpontja 2010. június 29-ére
vagy ezt követõ idõpontra esik, akkor a tevékenység befejezésére vonatkozó változásbejelentést már az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Az állami adóhatóság
tehát a június 28-án, éjfélig benyújtott (elektronikus úton továbbított, ügyfélszolgálatokon
átvett, illetve postára adott) adatlapok feldolgozását végzi el, az ezt követõen benyújtott
adatlapokat az adózó részére küldött levéllel
átteszi az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.
Amennyiben adózó a tevékenység megkezdésére vagy befejezésére vonatkozó bejelentési
kötelezettségét kívánja teljesíteni - akár állandó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységrõl van szó -, akkor azt szintén az illetékes
önkormányzati adóhatóság(ok)nál teheti meg.
Adózó állandó és ideiglenes jellegû iparûzési
adóval kapcsolatos bevallását szintén 2010.
június 28-ig tudja az állami adóhatósághoz
benyújtani. Ha adózó 2010. június 29-én vagy
ezt követõen kívánja egy esetleg elmulasztott
vagy olyan bevallási kötelezettségét
teljesíteni, amely 2010. június 29. napjánál
korábbi (azt megelõzõ) bevallási idõszakra
vonatkozik, akkor is az önkormányzati adóhatósághoz kell ezeket a bevallásokat teljesíteni.
Ugyanez értendõ a bevallás önellenõrzésére is,
akkor is, ha az önellenõrzés olyan bevallásra
vonatkozik, amely korábban az állami adóhatósághoz került benyújtásra. Kivételt képez ez
alól, ha az adózónak 2010. június 29-ét megelõzõen az adóhivatalhoz benyújtott hibás bevallására – az adóhivatal értesítése alapján –
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állami adóhatóság dolgozza fel. Az állami adóhatóság azonban csak
akkor tudja ezeket a javítóbevallásokat feldolgozni, ha „Az adóhatóság
által hibásnak minõsített bevallás vonalkódja” mezõ a „javítóbevalláson” kitöltött.
Ugyanígy jár el az állami adóhatóság az iparûzési adóval
összefüggésben teljesített befizetések tekintetében is: a helyi iparûzési
adóval kapcsolatos adószámlára joghatályosan a 2010. június 28-i
legkésõbbi terhelési dátummal teljesített befizetéseket fogad(hat)ja el.
A postai készpénzátutalási megbízások közül azok számolhatóak el
(könyvelhetõek fel) az állami adóhatóságnál befizetésként, amelyeket
az adózó legkésõbb június 28-án postára ad. Az állami adóhatóság
ügyfélszolgálatain, POS terminálon keresztül szintén a jelzett idõpontig
lehet helyi iparûzési adóra és jogkövetkezményeire fizetni, illetve a
fenti idõponttól az állami adóhatóság ügyfélszolgálatai már nem
biztosítanak készpénzátutalási megbízást a HIPA-kötelezettségek
teljesítéséhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2010. június 29-én és ezt
követõen átutalt, postára adott megbízások alapján beérkezõ
befizetéseket az állami adóhatóság haladéktalanul „visszafordítja”,
viszszautalja az adózó számára. Ugyanez vonatkozik a helyi iparûzési
adónemen fennálló valós túlfizetésekre is. Ideiglenes és/vagy állandó
jellegû iparûzési adót fizetni 2010. június 29-tõl már az önkormányzati
adóhatósághoz kell.

Támpontot adtunk
A Munkanélküliek és Álláskeresõk Egyesülete Balmazújváros a debreceni Munkanélkülieket Segítõ Közhasznú Szervezetek Magyarországi
Szövetségével (MSKSZMSZ) együttmûködve, „Támpont” elnevezésû
programjuk keretében, 2010.02.01. és 2010.05.31. havonta 50 órás idõkeretben álláskeresési tanácsadást mûködtetett Balmazújvároson.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósult pályázati
program keretében zajló tanácsadások, a munkaerõpiacról kiszorult,
illetve az oda még be nem került munkavállalók sikeres elhelyezkedését
segítették elõ, olyan személyre szóló szolgáltatások által, ahol a
"képessé tevés", mint cél szerepelt a munkanélküliekkel való foglalkozásban.
A támogatás idõszakában az álláskeresési tanácsadást 139 fõ vette
igénybe településünkön, s köszönhetõen a felkészült szakembereink:
Sainné Juhász Erika és Tar Ágnes Júlia munkájának, a program végén
elkészült elégedettségi kérdõívekbõl kiderült, hogy a szolgáltatások
tartalma és színvonala megfelelt a résztvevõk elvárásainak. A szolgáltatás sikerét az is bizonyítja, hogy a program zárásáig 14 fõ jelezte azt,
hogy a program által nyújtott szolgáltatások közvetlen hatására sikerült
elhelyezkednie a munkaerõpiacon, ami napjaink gazdasági helyzetét
tekintve igen nagy számnak mondható. A program végén 1000 példányban Álláskeresési praktikák címû kézikönyv került összeállításra és
kiadásra, amely az álláskeresõk hatékonyabb elhelyezkedését segíti
elõ, mivel sikeresen használhatják az álláskereséshez.
Egyesületünk az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen, valamint
az alapszabályában meghatározott céljaihoz híven, folyamatosan
igyekszik az álláskeresõk rendelkezésére állni. Határozott célunk a jövõbe is olyan pályázati forrásokat felkutatni, melyek hozzájárulnak célcsoportunk munkaerõ-piaci reintegrációjának sikerességéhez, csökkentve ez által a munkanélküliség mértékét településünkön.
Béke Lajos, elnök
Munkanélküliek és Álláskeresõk Egyesülete Balmazújváros

A Munkanélküliek és Álláskeresõk Egyesületének elérhetõségei:
Cím: 4060 Balmazújváros, Battyhány u. 26.
Tel: 52/240-193 Web: www.maebujvaros.hu
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ: 15-17 óráig, Szerda: 09-11 óráig

MORZSÁK
- a marhalevél és útlevél júliustól - az áprilisi 1.500 forintra emelés
után - egységesen 500 Ft-ba kerül.
- falukutatók és más hozzáértõk gyakran hangoztatják, hogy lassan
leépülnek, elnéptelenednek a falvak, elfogynak a fiatalok, nincs
munka, kiürülnek a házak. Ugyanakkor az is megfigyelhetõ, hogy
ma egyre több vidéken élõ nem otthon termeli meg a zöldséget,
tejet, tojást, disznóhúst. Ehelyett inkább beutaznak a városokba, és
a külföldi tulajdonú hipermarketekben veszik meg az alapvetõ élelmiszereket. Közben pedig sokan küzülük panaszkodnak, miszerint
nincs munka, kevés a segély. - az Országgyûlés határozati javaslatban felkéri a Kormányt, hogy teremtse meg a jogi feltételeit
annak, hogy a gépjármûvezetõi engedély megszerzéséhez szükséges képzésre, elméleti vizsgára történõ jelentkezés elõfeltétele - a
jelenleg hatályos „írni-olvasni tudás” képessége helyett - legalább
az alapfokú iskolai végzettség megszerzése legyen. Ez az általános
iskola 8. osztályának eredményes befejezését jelenti. - a pártok támogatásának 15%-os csökkentését szavazták meg júliusban.
- a Városi Termál- és Strandfürdõ területén megvalósuló régészeti
feltárásokra vonatkozóan szerzõdés jött létre a Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága között. A beruházás "látványosabb
része" csak ezen munkákat követõen tud elindulni.
- Nagy Istvánné igazgatóasszony lemondott vezetõi kinevezésérõl,
ezért július 1-tõl 1 éves idõtartamra Radóczné Bálint Ildikó igazgatóhelyettest bízta meg a képviselõ testület a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetõi feladatainak ellátásával.
- a Bölcsõde bõvítése és felújítása 88.144.609 Ft-tal fog megvalósulni, mely összeget a pályázati elszámolásig teljes mértékben a
város finanszírozza meg. Az ÉAOP -4.1.3/B -2F -2010-0005 jelû
projekt megvalósítását közbeszerzési eljárást követõen egy balmazújvárosi cég, a BÉVISZ Generál Kft. nyerte el.
- Fenyves Imre lakos kérelmét, (mely a város tulajdonában lévõ, de
a kérelmezõ Papréten található tanyájához vezetõ magánút létesítésére vonatkozott ) a képviselõk támogatták.
- a Polgármester fogadónapja csütörtökön 8 -12 óra között van.
- Balmazújváros belterületére 2010. június 30-án 18.00 órától kb.
100 mm esõ hullott 2 óra alatt, ez a felhõszakadás a város jelentõs
részén belvízi elöntéseket okozott, több lakóházat veszélyeztetve.
A belvízi elöntés a város mûködést napokra meggátolta, veszélyeztetve az ivóvíz ellátást.
Akárosodott önkormányzati ingatlanok az alábbiak:
3/2 hrsz. Városháza, Kossuth tér 4-5.
5223/1 hrsz. Mûfüves labdarugó pálya, Sporttér u.,
5179 hrsz. Sportcsarnok, Sporttér u. 5.,
2203 hrsz. áteresz, Kadarcs utca,
1695 hrsz. áteresz, Dózsa György utca,
4222 hrsz. áteresz,Arany János utca,
3951 hrsz. áteresz, Móricz Zsigmond utca,
4024 hrsz. áteresz, Ságvári Endre utca.
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010. (I.28.) Korm. rendelet lehetõséget nyújt az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások
részbeni vagy teljes megtérítésére, valamint az önkormányzati tulajdonú építményekben keletkezett károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatására.
A támogatási igénybejelentést 2010. július 4. és július 6. Napján
megtettük. A költségek 90 %-os mértékû támogatását kértük az
önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztériumtól.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden magánembernek, köztestületnek - közintézménynek a fáradhatatlan munkáját, különösen azoknak, akik önzetlenül segítettek a bajba jutott lakások tulajdonosainak, illetve több napon keresztül támogatták a helyreállítási munkákat.
Takács Erika
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Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó
4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 17-23.
Dózsa György úti épület

TÁMOP- 3.1.4.
/08/2-2009-0071
MÛVÉSZETEK HETE A KÖZPONTIBAN
A TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázatban terveink között szerepelt a MÛVÉSZETEK HETE rendezvénysorozat, amelyet 2010. május 31. és
2010. június 4. között valósítottunk meg. Felsõ tagozatos tanulóink
vers- és prózamondó versenyen, népdaléneklési versenyen, meseillusztráció készítésben adhattak számot kiemelkedõ képességeikrõl,
részt vehettek dél-alföldi táncok tanulásában táncház keretében.
ISKOLAI VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
A hét elsõ napján, 2010. május 31-én került megrendezésre az iskolai
vers- és prózamondó verseny, amelyet többhetes felkészülés elõzött
meg. A gyerekek a tankönyvekben szereplõ mûvek mellett a Nefelejcs
címû kötet, Simon István, József Attila és Kosztolányi Dezsõ versei
közül válogattak. A versválasztás szempontjai a következõk voltak: - az
egyéni érdeklõdés,- egyszerûség,, - könnyen tanulhatóság..
A verseny nyitószámaként Rácz Vivien 6. b osztályos tanuló mondott
verset a fecskérõl, aki telet látott. Vivien évek óta szerepel vers- és prózamondó versenyeken, tavaly a városi rendezvényen különdíjat kapott.
Példájával is szerettük volna illusztrálni, hogy kellõ szorgalommal,
tehetséggel, bátorsággal, sikereket lehet elérni. A megmérettetésen 14
halmozottan hátrányos helyzetû tanuló vett részt. A versenyzõk közül
Drága Anett szavalatával már egy iskolai rendezvényen is bemutatkozott, itt pedig elsöprõ sikert aratott. Az ötödikesek számára új lehetõség
volt a megmérettetés, és csillogó szemmel vették át a megérdemelt jutalmakat. Bizonyára részvételükre a következõ években is lehet számítani.
Az elképzeléseink megvalósultak, hiszen ezek a gyerekek köteteket forgattak, verseket olvastak, s megpróbálták társaik elõtt bizonyítani felkészültségüket.
Eredményeink: 5-6. évfolyam: I. Drága Anett 5. b; II. Makula
Boglárka 5. b; III. Tóth Natália 5. b; 7-8. évfolyam: I. Rácz Enikõ 7. c;
II. Eszenyi Mária 8. b; III. Rácz Lívia 8. b; Különdíjat kapott : Szathmári
Lajos 6. b Felkészítõ tanárok: Boncásné Egri Gabriella, Hõdörné
Leiter Margit, Nádasdiné Kerekes Erzsébet
A multikulturális vers- és prózamondó versennyel hagyományt szeretnénk teremteni. Ezt a kezdeményezést tavaly indítottuk útjára, s folytatni kívánjuk még több tanuló bevonásával a jövõben is.
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A „Mûvészetek Hete" rendezvényünknek a második napját iskolánk
egyik legrégebbi hagyományával az évenként megrendezett, eleinte
városi, az utóbbi években immár területi szintûre bõvült népdaléneklési
versennyel folytattuk. A rendezvény célja a hagyományok ápolása, a
világviszonylatban is páratlan magyar népdal kincs megõrzése,
továbbadása. A verseny, és az arra történõ felkészülés a gyermekek mûvészeti nevelését szolgálja, maga az esemény pedig egyfajta szakmai
mûhelyként, nagyszerû lehetõséget jelent a pedagógusok és az intézmények közötti találkozóra és eszmecserére.
A verseny (a jelentkezõk számának és összetételének függvényében)
általában 3-4 helyszínen, korcsoportonként, azon belül pedig két kategóriában (szóló, duó és csoport) kerül megrendezésre. A gyermekek
többnyire népviseletbe öltözve vesznek részt a rendezvényen, ami különlegessé teszi annak hangulatát.Afelkészítõ pedagógusok nagy gonddal válogatják össze azokat a népdalokat, népdal csokrokat, amelyek a
gyerekek egyéniségéhez, hangszínéhez leginkább illenek. Ügyelnek
természetesen arra is, hogy a dalok lehetõleg ugyanahhoz a tájegységhez kötõdjenek, valamint az autentikus megjelenítés és hangzás is fontos szerepet kap.
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A zsûribe mindig szakavatott, a gyermekek nyelvét értõ és beszélõ tagokat hívunk. Képviselteti magát tanáraival a helyi zeneiskola, felkérünk
nyugalmazott ének-zene tanárokat, óvónõket, felnõtt népdal csoportok
vezetõit. Õk nem csak a helyezésekrõl döntenek, hanem minden egyes
versenyzõt és csoportot külön-külön értékelnek és ellátják õket szakmai
tanácsokkal, útmutatóval a továbbiakra nézve. Június 1-én, már kora
délután gyönyörû népviseletbe öltözött, izgatottan készülõdõ, vidáman
csivitelõ gyermekek töltötték meg iskolánk tantermeit és folyosóit. Az
idei megmérettetésen is több mint 100 versenyzõ képviseltette magát,
zömmel településünkrõl, de jöttek Egyekrõl és Tiszacsegérõl is. A versenyzõket, felkészítõ tanáraikat, kísérõiket, a zsûri tagjait, illetve a megjelent érdeklõdõket Bereczkiné Szabó Anikó igazgatónõ köszöntötte az
iskola zsibongójában.
Eredmények: 1-2. osztály, szóló, duó: I. Török Luca (Kistérségi Általános Iskola) Felkészítõ: TörökAndrásné
Különdíj: Nagy Boglárka (Egyesített Általános Iskola, Kalmár Tagintézmény) Felkészítõ: Nagyné KondorAndrea
3-4. osztály, szóló, duó: I. Kapási Tamás (Egyesített Általános Iskola,
Bocskai Tagintézmény) Felkészítõ: Kovácsné Kenyeres Márta
3-4. osztály, csoport: I. Bristyán Jázmin, Dobó Ágnes, Tóth Hajnalka,
Varga Nikolett, Vígh Szonóra (Kistérségi Általános Iskola) Felkészítõ:
Széchy Józsefné
5-6. osztály, szóló, duó: I.: Szabó Fanni (Egyesített Általános Iskola,
Bocskai Tagintézmény) Felkészítõ: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya
II. Kovács Kíra Vilma (Egyesített Általános Iskola, Kalmár Tagintézmény) Felkészítõ: Kun Katalin
III. Juhász Kristóf (Egyesített Általános Iskola, Kalmár Tagintézmény)
Felkészítõ: Kun Katalin
5-6. osztály csoport: I. Kovács Kira Vilma, Remenyik Petra, Szanka
Dóra, Szendi Vivien (Egyesített Általános Iskola, Kalmár Tagintézmény) Felkészítõ: Kun Katalin
7-8. oszt., szóló, duó: I. Ecsedi Petra (Egyek) Felkészítõ: Prokish Lajos
II. Földesi Lívia, Tar Anita (Egyesített Általános Iskola, Kalmár
Tagintézmény) Felkészítõ: Kun Katalin
7-8. osztály, csoport: I Balogh Róza, Béke Bernadett, Földesi Lívia,
Földesi Luca, Kovács Kármen, Novák Réka, Pál Enikõ, Pénzes Vanda,
Szabadi Márton (Egyesített Általános Iskola, Kalmár Tagintézmény)
Felkészítõ: Kun Katalin
Bízunk benne, hogy a következõ években is sikerül ezt a szép hagyományt folytatnunk, hiszen lelkes, énekelni szeretõ, a népmûvészetre fogékony és odafigyelõ gyermekekbõl és pedagógusokból eddig sem volt
hiány. S ha ez így van, akkor még hosszú ideig lesz alkalom tavaszonként a népdal által megtestesített „tiszta forrásban” merítkeznünk.
MESEILLUSZTRÁCIÓS VERSENY

A hét harmadik napjának, 2010. május 2-ának a programja a MESEILLUSZTRÁCIÓS VERSENY volt. A verseny résztvevõi a magyar
nyelv és irodalom, illetve a rajz szakos pedagógusaink által gondosan

Balmazújváros

5

2010. július

kiválasztott meséket ábrázolhatták.
Az 5-6. osztályos korcsoportArepülõ teknõc címû indiai mesét, míg a 78. osztályos korcsoportAz elrejtett kincs címû roma mesét illusztrálta.
Amesék kiválasztásának szempontjai között szerepelt, hogy adjon lehetõséget: – táj- , ember-, illetve állatábrázolásra, - kreativitásra, - a fantázia szabad szárnyalására sarkalljon, - többféle ábrázolási alternatívát
biztosítson.
A két korcsoport számára a verseny külön helyszínen zajlott, ahol a gyerekek a saját felszerelésükön kívül az iskola által biztosított eszközöket
is igénybe vehették. A képi ábrázoláshoz szabadon alkalmazhatták, illetve vegyíthették bármely általuk ismert vagy tanult technikát.Az ábrázolandó mûvel mindkét korcsoport az illusztrációs verseny kezdetén ismerkedhetett meg 1-1 magyar szakos pedagógus elõadásában. Ezután
kinyomtatva is kézhez kapták azokat a versenyzõk. A feladat kivitelezésére mindenkinek 1 óra állt a rendelkezésére. Az alkotások zsûrizését
nagy tapasztalatokkal rendelkezõ rajz szakos munkatársaink végezték.
Eredményeink:
5-6. osztály: I. Rézmûves Szilárd 5. a; II. Jónás Annamária 5. a; III. Rácz
Károly 6.a; Különdíj: Sós Petra 5. a; Schönperger Nikolett 6. a
7-8. osztály: I. Eszenyi Mária 8. b; II. SzilágyiVanda 7. a; III. Leiter
Bence 7. c
Az eredmények hirdetése a „Mûvészetek Hete” Díjkiosztó ünnepségén
volt, ahol a tanulók könyvjutalomban részesültek. Az elkészített rajzokat zsûrizés után kiállításba rendezték és iskolánk minden tanulója 4
napig, megtekinthette a zsibongóban
A következõ nap rendezvényén a mozgásé, a vidámságé volt a fõszerep,
ahol „Táncházat” szerveztünk a tanulóknak. Ez a rendezvényünk is
hagyományos már tagozatunkon, hisz az elõzõ években is szerveztünk
táncházat. Ebben a tanévben szakember segítségét kértük a bemutatókhoz, illetve a táncház levezetéséhez. A gyerekek a dél-alföldi ugrós és a
szatmári táncokkal ismerkedtek meg. A rendezvény rövid elméleti ismertetõvel kezdõdött, ahol a táncok eredetérõl hallhattak a tanulók, s
közben a jellegzetes lépéseket, motívumokat be is mutatták. Meghívott
vendégeink, a tájegységre jellemzõ népviseletben irányították a programot. A gyerekek így megismerhették a tájegységek zenéjét, szokásait is.
A tanulók két turnusban (külön az 5-6. és külön a 7-8. osztályosok) 1,51,5 órát foglalkoztak a táncokkal. A tánclépések gyakorlása és az össztánc közben igen felszabadult, jó hangulat alakult ki.
DÍJKIOSZTÓ GÁLA
Az utolsó elõtti programunk a DÍJKIOSZTÓ GÁLA volt, ahol az ünneplésen volt a hangsúly. Iskolánkban immár hagyományosan a tanév
végén összegyûlünk, hogy ünnepeljük azokat a tanulókat, akik a tanév
során teljesítményükkel valamilyen formában kiemelkedtek a társaik
közül. Ilyen alkalmak voltak a különbözõ versenyek, pályázatok, vetélkedõk stb. Az ünnepségünket úgy szerveztük, hogy lehetõséget biztosítottunk a szülõknek, tanulóknak és minden érdeklõdõnek arra, hogy
megismerhessék az iskolánk tanulói által elért eredményeket. Az ének-

kar és az ének tagozatos osztályok segítségével ünnepi mûsorral köszöntöttük a megjelenteket. A „Mûvészetek hete” rendezvényeinek
gyõzteseit is ezen alkalommal hirdettük ki, adtuk át a jutalmakat, s a
gyõztes versmondók is elmondták az õket gyõzelemhez segítõ verseket,
illetve prózákat. Azok a tanulók, akik több alkalommal is kimagasló
eredményeket értek el, vagy országos szintig jutottak egy-egy versenyen és ott is szépen szerepeltek egy különleges díszoklevelet vehettek
át az intézményvezetõnktõl. A díszoklevelet mûvésztanárunk tusrajza
díszíti, így ez egyedi és maradandó emlék tanulóinknak. Tapasztalatunk
alapján elmondhatjuk, hogy a szülõk pozitívan értékelik ezt a kezdeményezésünket és egyre nagyobb számban jelennek meg ezeken a rendezvényeken.
ISKOLA GALÉRIA
A „Mûvészetek Hete„ rendezvénysorozatunk záró programja az ISKOLA GALÉRIA megnyitása volt. Iskolánk huszonnégy évvel ezelõtt alapította a rajz tagozatot. Célunk az volt, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklõdését a képzõmûvészet iránt. Ezáltal fejlesszük esztétikai érzéküket, életkorukhoz mérten kialakítsuk azon képességüket, melynek révén
meg tudják ragadni és helyesen értelmezni a szépséget a mûvészi alkotásban és a valóságban egyaránt. Az ábrázolás az egyik legaktívabb, a
saját felfedezés útját biztosító megismerési mód, mely a látás nevelésében mással nem pótolható. 6-14 éves korig a tanulók ezen az úton haladva a világ megismerésének olyan széles területével rendelkezhetnek,
amely által természetükké válik a pontos észlelés és a kifejezés. Iskolai
életünk érdekes színfoltja a búcsúzó nyolcadikos rajztagozatos tanulóink kiállítása, melyet húsz éve minden év júniusában nyitunk meg.
Innen eredt az a gondolat is, hogy ehhez a rendezvényhez kapcsoljuk a
témahét programját. Így volt ez az idén is.Azsibongó zsúfolásig megtelt
diákokkal, szülõkkel, meghívott vendégekkel és természetesen a nevelõtestület tagjaival. A megnyitón Juhász Ferencné nyugdíjas kollégánk,
személyre szabottan méltatta és elemezte a tanulók alkotásait. A 8. osztályosok furulyacsoportja színesítette a mûsort.Ez a délután is a mûvészetek jegyében telt, hiszen festõk és zenészek együtt mutathatták meg
tehetségüket. Jó érzés látni, amint a diáktársak a szünetekben nézegetik
a mûveket, és próbálják megfejteni azok üzenetét. Örülünk, hogy ezek
az alkotások egy éven keresztül díszíthetik iskolánk falait és teszik szebbé, esztétikusabbá azt.
HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS LEVELEZÕ VERSENY
Szépen szerepeltek iskolánk tanulói a HERMANN OTTÓ OSZÁGOS
LEVELEZÕ VERSENYEN, melynek összegzésére 2010. június 6-án
került sor Budapesten.
Eredmények: Alsó tagozat
Abdulmaati Sejla 3.a VI. helyezés; Felkészítõ tanár: Németh Lászlóné
Tóth Hajnalka 4.a II. helyezés; Bristyán Jázmin 4.a VII. helyezés; Szabó
Bernadett 4.a XI. Helyezés; Felkészítõ tanár: Felhõsiné TóthAnikó
Felsõ tagozat
Varga Zoltán 5. a, III. helyezés Felkészítõ tanár: Ilcsik Andrea Zsuzsa
Rácz József
Gál Bernadett 7.a III. helyezés; Tar Noémi 7.a III. helyezés; Juhász Péter
7.a VIII. helyezés; Felkészítõ tanár: Szászné Veres Julianna, Rácz
József
Eredményeikhez gratulálunk és további szép sikereket kívánunk a jövõ
tanévben is!

Boncásné Egri Gabriella

Köszönet a bölcsisektõl
2010. június 11-én a bölcsõdében gyermeknapot tartottunk ahol a
gyerekek a szülõkkel együtt játszva eltölthettek egy játékos délutánt.
Szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét, támogatását valamint a
felajánlott tombolanyereményeket a - Konyhastúdió-nak - RÓNA
ÁRUHÁZ játékosztályának - RÓNA ÁRUHÁZ rövidáru osztályának Kosztáné Csige Erzsébetnek - Szabados Lászlónak 100 ft -os boltnak Irka-Firka Nyomtatványboltnak - Balmazpharm Egészségügyi
Centrumnak. Köszönetet mondunk még Koroknai Imre alpolgármester
úrnak, hogy a kirándulásunkhoz biztosította a buszt.
Köszönettel a Bölcsöde dolgozói
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ELMÚLT HÓNAP BÛNÜGYI ESEMÉNYEI
BALMAZÚJVÁROSON
2010. június 17-én 11:30 és 12.30 között Balmazújvároson Németfalu
részen egy lakóház udvarára, a nyitott kapun ismeretlen bement, majd
a babakocsiban lévõ pénztárcát, a benne lévõ személyes iratokkal (személyi igazolvány, vezetõi engedély, lakcímkártya stb.), valamint készpénzzel eltulajdonította.
NE ADJUNK ESÉLYT A TOLVAJOKNAK! ISMÉT TRÜKKÖS
MÓDSZERREL JUTOTTAK ISMERETLENEK, NEM AZ
ÕKET MEGILLATÕ JAVAKHOZ!
2010. július 13-án 10:30 körüli idõben két személy megjelent egy balmazújvárosi lakosnál, hogy a Polgármesteri Hivatalból hoztak pénzt
részére, mivel kevés a nyugdíja. Beszélgetés közben az egyik elkövetõvel a sértett megnézte az udvaron lévõ gyümölcsfákat, addig a társa
bejutott a lakóház hálószobájába, és a ruhásszekrénybe elhelyezett
dobozból 80.000 Ft megtakarított készpénzét eltulajdonította.
2010. július 15-én 08:10 óra körüli idõben, egy családi ház elõtt megjelent 3 személy, akik mosógépvásárlás ürügyén bementek az udvarba.
Két személy elterelte az idõs házaspár figyelmét, addig ezt kihasználva
a társuk bement a családi házba, és a hálószoba éjjeli szekrényébõl
640.000 Ft készpénzt tulajdonított el.
2010. június hónapban egy balmazújvárosi sértett, szintén a ruhásszekrényben tartott 230.000 Ft készpénzét ismeretlen elkövetõ eltulajdonította.
Az esetekbõl szükséges elgondolkodni, hogy érdemes-e otthon, a
lakásban tartani nagyobb mennyiségû készpénzt. Már több alkalommal, különbözõ fórumokon kértük a lakosságot, hogy a megtakarított készpénzüket NE A LAKÁSBAN tárolják, fiókba, szekrénybe, párna alatt, stb, mert a trükkös besurranók elõtt nincs rejtett hely. Számos megtakarítási lehetõség áll elõttünk, elsõsorban a
bankban való elhelyezés, amely sokkal nagyobb biztonságot nyújt,
még egy kisebb megtakarított pénzösszegnél is, és még némi kamattal a megtakarított pénz gyarapodhat.
Kérjük a rokonokat, ismerõsöket, családtagokat, hogy segítsenek
idõsebb hozzátartozóiknak abban, hogy ismertessék a veszélyforrásokat, valamint milyen lehetõségeik vannak pénzük biztonságos
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õrzésére!
Egy március hónapban bekövetkezett esemény kapcsán, az alábbiakon
érdemes elgondolkodni:
Egy családi ház udvarára úgy jut be az elkövetõ, hogy a sértett által
még korábban sosem látott fiatal férfi benyúl a kiskapu belsõ oldalára
és a zárban lévõ kulccsal kinyitja azt, majd vissza is zárja, és bemegy az
udvarra.A sértett ezt észreveszi, és ki is akar menni az udvarra, de
amikor a bejárati ajtóhoz ért, már az ismeretlen ott is volt. Mikor
kérdõre lett vonva mit akar, elmondta, hogy pénzt hozott a tanácstól, és
engedje be a lakásba, mert írnia kell valamit. A sértettben megfogalmazódik, hogy valami nincs rendjén, neki biztosan nem küldött pénzt a
tanács, mivel nem tartozik neki semmivel.
Az elkövetõ azonban nem hagyta magát, csak mondta a magáét és próbálkozott más trükkel, mégpedig az ebédlõ asztalra kirakott kb. 10 db
1.000 forintos bankjegyet, majd azt mondta, hogy meg kell várniuk
Katica nénit, mert nála kell majd aláírni, hogy pénzátvétel történik.
A sértettet megkéri az elkövetõ, hogy hozzon ki neki 1 db 10.000 forintos bankjegyet, mert fel akarja írni a sorszámát. Sajnos ez teljesítve lett, mert a pénztárcában nem volt egyetlen 10.000 - forintos sem,
ezért a szobából, és ott is a zárt szekrényben elhelyezett papírdobozból
ki lett véve a megtakarított pénzbõl 1 db 10.000 forintos bankjegy, amit
az ismeretlennek átadott.
Asértett miután visszament a konyhába, ki lett küldve az udvarra, hogy
a Katica néninek említett nõt megnézze megérkezett-e. A kiskapuhoz
érkezve nem látott senkit, ezért visszafordult és ismét bement a házba,
de ott már nem tartózkodott senki. A kezdeti gyanú beigazolódott, mert
a szekrényben elhelyezett 600.000,-Ft készpénzt eltûnt. Mire kiért az
utcára nem látta az elkövetõt.
KERÉKPÁRLOPÁS
2010. június 18-án 13:05 és 16:30 óra közötti idõben a Balmazújváros,
MÁV állomáson lelakatolt kerékpárt tulajdonított el ismeretlen.
2010. június 18-án 23 óra és 2010. június 19. 12 óra közötti idõben, a
Szivárvány Átmeneti Otthon udvaráról szintén kerékpár került
eltulajdonításra.
2010. július 8-án 17 óra és 22:30 óra közötti idõben, a Balmazújváros,
Róna Áruház elõtti kerékpártárolóból, a feljelentõ tulajdonában lévõ,
lelakatolt NAKAMURAtípusú nõi kerékpár lett eltulajdonítva.
Korábban, másfél hónapja, a Hársfa utcán lévõ családi ház udvaráról

Az alábbi kérdésekkel szeretnénk segíteni Önnek, annak felmérésében, hogy mennyire
gondolja át saját és kerékpárja biztonságát, kerékpárral történõ közlekedése során!
Milyen gyakorisággal jár kerékpárral?
Gyakran / néha / ritkán
Ingázik-e, és a buszhoz, vonathoz kijárásra használja a kerékpárját?
Igen / Nem
Le szokta-e zárni lakattal, kerékpárbilinccsel, vagy bármi mással kerékpárját?
Igen / Nem
Az Ön lakatja, lánca a könnyen átvágható típusból való-e?
Igen / Nem
Ismeri a kerékpárriasztót, a modern lakatokat?
Igen / Nem
Minden esetben olyan helyen szokta hagyni, ahol biztonságban tudhatja kerékpárját? Igen / Nem
Van-e olyan ismerõse, akihez a belvárosban be tudná rakni megõrzésre a kerékpárját? Igen / Nem
Szokott-e a kerékpáron valamilyen csomagot hagyni?
Igen / Nem
Tudja-e a kerékpárja alvázszámát?
Igen / Nem
Ismeri-e Ön a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályait?
Igen / Részben / Nem
Fontosnak tartaná, hogy minden kerékpáros tisztában legyen a KRESZ szabályaival? Igen / Nem
Tudja-e, hogy szeszesital fogyasztás után kerékpárt sem szabad vezetni?
Igen / Nem
Fontosnak tartaná-e, hogy a kerékpárosok viseljenek védõeszközt (pl. sisak)?
Igen / Nem
Tud arról, hogy területünkön minden harmadik balesetben kerékpáros a sérült
vagy az okozó?
Igen / Nem
A fentiekre is tekintettel, Ön úgy érzi, biztonságosan közlekedik?
Igen / Nem
Köszönjük, hogy szánt egy kis idõt biztonságára! A bûn- és baleset-megelõzés közös érdekünk!
ÁLLATLOPÁS
2010. június 23-ra virradóra, egy lakóházhoz tartozó melléképület
ajtaján lévõ zárat ismeretlen elkövetõ kifeszítette és onnan eltulajdonított 8 db angol bulldog fajtájú, hat hetes kiskutyát, amellyel
720.000 Ft kárt okozott a tulajdonosának.
Hasonló fajtájú kutyákat több megyébe is eltulajdonítottak.
2010. július 4-re virradóra, egy lakóház udvarán lévõ melléképületbõl
ismeretlen személy 2 db malacot tulajdonított el.
2010. július 6-ra virradóra egy lakóház hátsó udvaráról, bekerített
helyrõl 7 db tyúk, 1 db kakas, 3 db liba és 1 db pulyka került eltulaj-
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eltulajdonított, kb. 15.000 Ft értékû kerékpárlopás felderítésre került, amely
cselekményt egy 20 éves helyi lakos követte el. Az eltulajdonított kerékpárt elcserélte egy DVD lejátszóra.
2010. június 19-én 9 és 11 közötti idõben Balmazújváros egyik általános iskolájának egyik irodájából, a ballagási
ünnepség alatt ismeretlen pénztárcát
tulajdonított el, a benne lévõ személyes
iratokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya, bankkártya).
Ismeretlen tettes 2010. július 4-én a hajnali órákban, Balmazújváros területén,
Tiszacsege irányába 9,5 méter hosszú
fekete, szigetelt rézkábelt tulajdonított
el, amely a vasúti átjáró fényjelzõ készülék mûködéséhez szükséges, így
ezzel a cselekménnyel a közlekedés
biztonságát veszélyeztette.

donításra.
2010. július 10-re virradóra egy lakóházhoz tartozó melléképület
ajtaján lévõ lakatot ismeretlen lefeszítette, majd onnan eltulajdonított
1 db alumínium létrát, 1 db stílfûrészt, 1 db 4 méteres alumínium
csatornát, 1 db Black&Decker sarokcsiszolót, 2 db alumínium vízmértéket, 2 db alumínium csatorna sarokelemet tulajdonított el. A lopással
okozott kár kb. 120.000 Ft.
Balmazújvárosi redõrkapitányság
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Láss a film mögé!!

Filmklubunk következõ alkalma,
a „szeretet ereje” témakörben:
2010. augusztus 12., 19:00
Papírsárkányok (2007., amerikai, '122)

Helyszín: Balmazújváros, Kossuth tér 12., Református gyülekezeti terem

Augusztus 06. (péntek)
ROBIN HOOD - amerikai kalandfilm - 148 perc
Szereplõk: Russel Crowe, Cate Blanchett,
William Hurt

Vetítés
21 órától
Jegyek a vetítések elõtt,
a helyszínen válthatók!

Augusztus 19. (csütörtök)
SZEX ÉS NEW YORK 2 - amerikai
romantikus vígjáték

Szereplõk: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis
16 éven alul nem ajánlott

Augusztus 27. (péntek)
HA/VER - feliratos, amerikai-

Szeptember 03. (péntek)
TÚL JÓ NÕ A CSAJOM -

angol akció-vígjáték, 117 perc
Szereplõk: Aaron Johnson,
Nicolas Cage, Mark Strong
16 éven aluliak számára nem
ajánlott

amerikai romantikus vígjáték -104 perc

Szereplõk: Jay Baruchel, Alice Eve,
T.J.Miller, Nate Torrance

Augusztus 20. (péntek)
III. Szent István-napi ROCKFESZTIVÁL

Helyszín: Balmazújváros, Kastélykert - szabadtéri színpad
Augusztus 23. (hétfõ)
ÚJVÁROSI FÕISKOLAI HALLGATÓK
CSIGE ZSUZSA - FUVOLA ÉS RÉZMÛVES LAJOS - TROMBITA
KÖZÖS KONCERTJE
Helyszín: Balmazújváros, Katolikus templom

Augusztus 28. (szombat)
TANKCSAPDA KONCERT
Balmazújváros - Kastélykert, szabadtéri színpad
Bõvebb információ a plakátokon!

Augusztus 29. (vasárnap)
VIII. ORSZÁGOS BIO FÕZÕVERSENY ÉS
PÁSZTORTALÁLKOZÓ Vókony pusztán
Egész nap színes programokkal várják az érdeklõdõket!

Jótékony céllal, az árvízkárosultak megsegítése érdekében
rendeztek négycsapatos, igazán szórakoztató futballtornát a
DEAC-sporttelep mûfüves pályáján.
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Jótékonysági koncertet szerveztek
a BAKI ifjúsági egyesület tagjai
A szinte az egész országot érintõ árvíz rengeteg embert tett
otthontalanná, tett tönkre anyagilag és lelkileg. Ezt
átérezve gondolták úgy a BAKI fiataljai, hogy a maguk
módján megpróbálnak segíteni a bajba jutott
honfitársainkon.
Négy olyan rockzenekart sikerült meghívni, akik
többségében balmazújvárosi zenészek.
A DIKTÁTOR, a CHROM RT, a KARANTÉN és a ROM
vállalták, hogy tudásukkal és zenéjükkel segítenek, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül muzsikálnak az árvízkárosultak
javára.
Elsõként az a DIKTÁTOR zenekar lépett fel, akik Derzsi "
Vezér " irányításával már közel harminc éve állnak a
színpadon. Nem is maradt sokáig csendben a terem, hisz a
" Vezér " a tõle megszokott tempóval, és a hófehér
gitárjával pillanatok alatt megpróbálta elûzni fejünk felõl
az esõ felhõket. A CHROM RT már egy dallamosabb, más
lendületû zenével próbált megfelelni az est apropójának,
ami láthatóan és hallhatóan jól sikerült. Harmadikként a
KARANTÉN formáció mutatta be tudását a népes
publikum számára. A csapat nem is olyan rég egy
nemzetközi tehetségkutató versenyen elõkelõ helyet ért el,
legutóbb pedig a helyi futball csapatnak írt indulójukkal
váltak méltán népszerûvé. A legvégén a ROM csapata, a
tinédzserekbõl álló fiatalok léptek fel. Bár már éjfél elmúlt,
ez egyáltalán nem látszott meg a fiatalokon, hisz a tõlük
megszokott õrületes tempót diktálták, ami a legfáradtabb
rajongónak a szemébõl is pillanatok alatt feledtette az
álmot.
Kerekesné Dobi Erika, a BAKI tagja, mint az est egyik
szervezõje örömmel újságolta el, hogy már több hete tart
az ásványvíz gyûjtõ akciójuk, aminek keretén belül közel
100 zsugor víz gyûlt össze a rászorultak javára. Ezen a
rock-estén az 500 forintos belépõ, - amit több mint 100-an
vásároltak meg - szintén az utolsó "fillérig" az
árvízkárosultak javát szolgálja.
A mostani jótékonysági koncert bevételét, illetve az
ásványvizet személyes viszik el az általuk kiválasztott
település polgármesterének.
Csige Sándor

Göntér Zsolt fõszervezõ remek mezõnyt hozott össze: a DVSC, a
DEAC-öregfiúk együttese mellett Balmazújvárosról a Koroknai
Imre alpolgármester által szervezett ,,képviselõi csapat”, és egy
Médiaválogatott (Nemzeti Sport, az Alföld Tv, a Debrecen hetilap, a
Friss Rádió, a Cívishír) képviseltette magát ezen a villámtornán.
Dobray Zoltán szakértõ kommentálása mellett potyogtak a gólok,
szép találatokat láthattak a nézõk. A torna jótékonysági és baráti
szellemisége miatt az eredményeket felesleges lenne részletezni,
maradjunk annyiban, hogy az újvárosiak szimpatikus egységességükkel, a médiások küzdeni tudásukkal, a DEAC-osok ügyességükkel, míg a lokisták kophatatlan tudásukkal tûntek ki. Nem volt
könnyû a hatalmas hõségben megfelelõ iramban kergetni a labdát,
ám a meccsek utáni üdítõ, sör, pörkölt triumvirátus mindenkit
kárpótolt az izzadtságcseppekért.

Az újvárosiak és a Loki öregfiúk( Fotók és hírmorzsa: a Cívishírtõl)

A foci szeretete, a sportbarátság és a jótékony cél igazán
emlékezetessé varázsolta az eseményt. – mesélte el Koroknai Imre
képviselõnk. A kupát és az emléklapot bevittük a városházára, hisz
ezek az ereklyék a „helytörténet dokumentumai lesznek” 50 év
múlva.
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Szivélyes házigazdák, nagyszerû emberek, zenészek, változatos programok várják Balmazújvároson a
XI. KASTÉLYKERTI ESTÉK
rendezvényein a hozzánk érkezõket:
2010. augusztus 12 -13 -14.

,

,

Napijegy: 500 Ft/ fõ

15 óra: ,,Árpádok és Piastok" - fejezetek a lengyel - magyar
történelembõl c. kiállítás
Megnyitja: dr.Biernacki Karol
a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója
és dr. Bagi Zoltán Péter PhD a Csongrád Megyei
Levéltár csoportvezetõje
Helyszín: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

7 óra. Sziki- tavi horgászverseny
Helyszín: Sziki - tó

16 óra: a VI. Balmaz-Art Képzõmûvészeti
Alkotótábor kiállításának megnyitója
Megnyitja: dr. Vitéz Ferenc mûvészeti író
Helyszín: Veres Péter Á.M.K. kiállítóterme

10 óra: IV. Kastélykert kupa -Strandfoci körmérkõzések
Helyszín: Városi termálfürdõ
Jelentkezni lehet a mûvelõdési központban
augusztus 2-10-ig.

17 óra: Ötórai tea
Vendég: Dörner György színész
Beszélgetõ társ: Tarcsai Ilona
Helyszín: Semsey Andor Múzeum
18.30 óra: Nótaest
Fellépõk: Szabó Sándor, Erdõs Melinda, Tolnay András,
Szeredi Krisztina
Kísér: Jeremiás Béla és zenekara
Helyszín: Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ Színházterem
20 óra: ANDROID koncert
Helyszín: Kastélykert - szabadtéri színpad

15 óra: Halászlé - fõzõverseny
Helyszín: Kastélykert
Nevezési díj: 1.000Ft, mellyel egyben biztosítjuk a bográcsba
kerülõ 3 kg halat!
Nevezni a Mûvelõdési Központban augusztus 2-tól 12-ig 12
óráig lehet! Eredményhirdetés: 19 óra

21.30 óra: REBUBLIK zenekar koncertje
Helyszín: Kastélykert - szabadtéri színpad
Napijegy: 500 Ft/ fõ

17 óra: Ötórai tea
Vendég: Borbás Mária mûsorvezetõ
Beszélgetõ társ: Tarcsai Ilona
Helyszín: Semsey Andor Múzeum
16-22 óra: Próbáld ki magad jurtáinkban!
Környezet -és természetvédelem a BakCso -val.
Érdekes feladatok és értékes nyeremények várják
az érdeklõdõket.
18 óra: 4 For Dance - kamaratáncegyüttes mûsora
Helyszín: Kastélykert - szabadtéri színpad
19 óra: Zeneiskolánk volt növendékeinek koncertje
Helyszín: Pódium terem
19 óra: Civilek a színpadon

Fellépnek: Kis-Himes, Himes Néptáncegyüttes
Katrinca Néptánccsoport
Kadarcs Népzenei Együttes
'48-as Olvasó Népkör, a Délibáb és a
"Veréce" Hagyományõrzõ népdalkörök
Helyszín: Kastélykert - szabadtéri színpad
21.30 óra: GHYMES zenekar koncertje
Helyszín: Kastélykert - szabadtéri színpad

Napijegy: 500 Ft/ fõ

16 óra: Városi díjátadó ünnepség
Közremûködik: a Debreceni Helyõrségi Zenekar
Helyszín: Református templom - Kossuth tér
18 óra: a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
és Mazsorett csoport mûsora
Helyszín: Kastélykert - szabadtéri színpad
19.30 óra: Siposhegyi Péter: KIKÖTÕ
(zenés nosztalgia két részben)
Mûvészek: Nagy Enikõ, Tallós Rita, Szabó Erika, Szõlõskei
Tímea, Harsányi Gábor, Veres Attila, Jantyik
Csaba, Józan László, Farkas Tamás
22 óra: SZEKERES ADRIEN koncertje
Helyszín: Kastélykert - Szabadtéri színpad
23. 30 óra: Tûzijáték

Kulturcsemege: 1. 000 Ft/ fõ / három napra szóló jegy!
Belépõk válthatók a mûvelõdési központ fsz.-i irodájában
augusztus 1-tõl!
Minden rendezvényünk karszalaggal (belépõ) látogatható!
Köszönjük, hogy Ön is támogatja programsorozatunkat
részvételével és jegyvásárlásával: a Szervezõk

augusztus 15. (vasárnap)
19 óra: Karasszon Dezsõ orgonahangversenye
Helyszín: Református templom - Kossuth tér

Balmazújváros
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
60 éves osztálytalálkozót tartottak a Központi Leányiskola 1950ben végzett diákjai. 1946-ban két osztály indult, de a nehéz társadalmi és gazdasági helyzet következtében egy osztályban 46 tanuló
maradt 1950-re. A 46 fõbõl már csak 25 él, közülük 16 tudott részt
venni a találkozón, amely jó hangulatban telt a Hotel Balmazban
2010. június 26-án.

Balmazújvároson elsõ ízben volt olyan aranylakodalom, amely egyben cigánylakodalom is volt.
Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplõ Vadász István és Vadász
Istvánné, született Balogh Julianna az Úr színe elõtt ismét örök hûséget fogadott egymásnak. A templomi esküvõt követõen hatalmas
díszkíséret keretében vonultak át a polgármesteri hivatal házasságkötõ termébe. Ott szintén kijelentették, hogy õk már örökre elválaszthatatlanok egymástól.
A jó egészségnek örvendõ " ifjú pár " családtagjaik és barátaik társaságában a Rákóczi Olvasó Népkörben aranyozták tovább ezt az
amúgy is méltó és ritka eseményt.
Gratulálunk és további szép életet kívánunk minden olvasó nevében!

Fotó: Borza

A névsor: álló sor balról jobbra: Tóth Róza, Rõth Ibolya, Kis
Erzsébet, Király Margit, Tóth Katalin, Gyõri Margit, Tar Eszter,
Tóth Mária. Elõttük ülnek: Juhász Katalin, Pokrócz Erzsébet, Guta
Róza, Király Róza, Pokrócz Margit, H. Nagy Margit, Béres Róza, H.
Nagy Róza.

Amennyiben építész tervezõre van szüksége,
látogasson el az alábbi honlapra:
Itt biztosan megtalálja. Várom megkeresését.

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban:

Balmazújváros, Nádudvari u. 37. sz.

Hétfõ
Szerda
Péntek

több mint 500 féle coop márkatermék
jó minõségben, kedvezõ áron.

15 - 18 óra

Megrendelés az alábbi telefonszámon:

Folyamatos akciók, szombat és
vasárnapi napokon kiemelt

06-30/911-5832, 06-70/932-2886

VÉRADÁS augusztus 27-én (Péntek), 10-17.30-ig
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
véradónapot szervez Balmazújvároson az Orvosi
Rendelõ 2. Emeletén.

NAGY
- KÉPKERETEZÉS

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

AKCIÓ!

Minden üzletünkben mûködik
a bankkártyás fizetési lehetõséget, valamint

a Coop törzsvásárlói kártyát.

ÜVEG-CENTRUM

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

„SZUPER HÉTVÉGE”

A kártya igénylésérõl, használatáról
érdeklõdjön egységeinkben!
S

EZÉ

ET
KER

KÉP

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

BALMAZ-

COO

B a l m ZRT r o s
azújvá

Co
d!
op
, a jó szomszé
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A Kínaiak már több mint 4000 éve felfedezték, hogy
minden betegség forrása az emberi szervezet megzavart energetikai egyensúlyára vezethetõ vissza. Dr.
Josef Jonás szerint a felborult egyensúly hátterében a
szervezet méregterheltsége áll. A méreganyagok,
amelyek kívülrõl jutnak a szervezetbe, vagy odabenn
keletkeznek, negatív irányba befolyásolják pl.: a hormonrendszer, idegrendszer, immunrendszer, valamint a keringési, emésztõ, kiválasztó rendszer mûködését. Tehát terhelõen hatnak a szervezet egészére pl.: a szívre, tüdõre, májra, vesére, gyomorra, hasnyálmirigyre, belekre. Dr. Josef Jonás orvos - pszichiáter, a kínai
orvoslás és homeopátia elsajátításával tökéletesítette tudását. Módszere beazonosítja a szervezet terhelõit, - baktérium, vírus, gombák, pararaziták, rádioaktív anyagok, nehézfémek,- mint a Higany, ólom,- érzelmi és lelki, vagy stressz terheltséget,
vegyi anyagok elhalmozódását, oltóanyag maradványokat, táplálkozásból származó, emésztetlen anyagcsereterméket, mint pl. a tejcukor, glutein, tejzsír, fehérjék,
szénhidrátok. Módszerével felszámolhatjuk a pszichés toxinokat, kiiktathatjuk a
fertõzési gócokat. Ezen kívül tisztítjuk a központi, a periférikus és a vegetatív idegrendszert. Harmonizáljuk a szervezetet speciális gyógynövényrezgésekkel. Kéthavonta ellenõrzést biztosítunk a beindult folyamatok igazolására. Párok terméketlensége is összefüggésbe hozható a szervezetükben felhalmozódott, gócokban levõ
toxinokkal. Például egy hosszantartó stressz állapotban a szervezet nem tud minden
méreganyagot kiüríteni, mert el van foglalva az élettani folyamatok biztosításával.
Terhelõként maradhatnak szervezetünkben a rádioaktív anyagok, a glutein, de akár
oltóanyag maradványokat is találunk. Nagyon fontos hogy a párok, akik családtervezésben, babavárásban gondolkodnak; már a tervezett fogantatás elõtt akár 1 évvel
kezdjenek el méregteleníteni. Rendkívül fontos, hogy az anya méhe mennyire tiszta
környezetet tud teremteni az új élet számára. Általában érvényes, hogy az anya szervezetében található valamennyi méregterhelés átterjedhet a gyermekre is. Akinek a
teherbeesés elõtt gyakran volt gombás folyása, nagy valószínûséggel olyan gyermeket hoz a világra, akinek a gombák, bizonyos korban ekcémát okoznak. Elmondható, hogy 2-3 éves korig elég meghatározni az anya méregterheltségét, és a gyermekét e szerint kell méregteleníteni. A férfi szerepe elsõsorban a jó minõségû genetikai információ átadásában van. Épp ezért a spermáknak méregtõl mentes környezetben kellene képzõdniük és érniük. Gyakran tapasztalom, hogy a fiatal kamasz lányok és fiúk hormonrendszere sérült: lányoknál a petefészek, fiúknál a mellékherék
vannak terhelve. A mobil sugárzás a zsebben hordott rádiótelefonoktól keletkezik.
Sajnos hosszabb távon akár meddõsség okozója is lehet. A szülõk felelõssége ez
irányban is óriási, ezért kérem, figyeljenek oda, s ha tehetik a rádiótelefont gyapjúból készült védõvel lássák el, ami véd a káros sugárzástól. Szólnom kell még az érzelmekrõl is. Az élet színét és ízét adja, hogy mennyire tudjuk érzelmeinket megélni, kifejezni, kimutatni, vagy akár elnyomni. Tudjuk, hogy különbözõ érzelmeket
élünk meg, amelyek hatással vannak a szerveink állapotára, az energiaáramlásra, de
a terhelõanyagok lerakódására is. Példaként említem, hogy a dühös, agresszív embernek a mája van leterhelve. A bánat és a szomorúság a tüdõ energiáit gyengíti, a
gyûlölet a szívet betegíti meg. A szorongós, félõs ember veséje gyengül, benne maradnak a toxikus anyagok. Az-az ember, aki nagyon nehezen dönt, sokáig mérlegel,
a lépét és az immunrendszerét gyengíti, anélkül, hogy tudna róla. A régi fájdalmak,
sérelmek dédelgetése, „nem elengedése” a vastagbélben rakódik le. A gyomor, a
meg nem emésztett gondolatoktól, szavaktól gyengülhet. Példák százait sorolhatnám még, de ha megfigyelik önmagukat, rájönnek, minden összefügg mindennel!
Az embert, egységében kell nézni. Önmagához, környezetéhez, embertársaihoz való viszonyát. Ép érzelmi testben nincs helye a betegségnek! –van a mondás. Mindenkit arra biztatnék, hogy a szervezetében felhalmozódott méreganyagoktól, gócoktól szabaduljon meg! A magam és a hozzám fordulók életében is bebizonyosodott, hogy kiváló a Jónás professzor úr módszerével tehermentesített élet. Érzelmileg, fizikailag teljesebb életet élhetünk. A méregtelenítést érdemes megkezdenie
mindenkinek, aki inkább megelõzni akarja a betegségeket, mint sem, hogy önmagán tapasztalja meg. Bõvebben érdeklõdhetnek a módszerrõl Szilágyi Nikolettánál,
aki vizsgázott tanácsadó (06/30/8590754).
Posta Éva reflexológus, Dr. Josef Jonás módszerének oktatója

Balmazújváros

Ritkán nézek televíziót a semmitmondó mûsorok, szappanoperák, negatív hírek, lesújtó, szinte bûnözésre buzdító filmek, és a köztük elhelyezett negatív reklámok
miatt. A legfelháborítóbbnak tartom a gyógyszer-gyártók reklámjait. Ezek a vállalatok ugyanis a minél nagyobb bevétel elérésében érdekeltek, ezért más cégekkel, valamint a politikával együtt szervesen részt vesznek a társadalomban jelenleg uralkodó, önpusztító
életmód fenntartásában. Akár a pánikkeltéstõl sem
visszariadva (betegségek, járványok veszélyeinek felnagyításával pl.: H1N1 vírus terjedése) gyakran olyan
ártalmas készítményeket ajánlanak, melyek alkalmazása a mellékhatásuk révén újabb betegségek kialakulásához vezet, s újabb gyógyszerek alkalmazására ösztönöz. Ez pedig már az egészségügy felelõssége is.
Meggyõzõdésem, hogy egy egészségesebb társadalom
felépítéséért a pirulák számolatlan beszedése helyett a
táplálkozási szokásaink elõtérbe helyezésére, a lelki
egyensúly megteremtésére, rossz szokásaink elhagyására, és az énünk megélésére lenne szükség. Igaz ez
nem hoz közvetlen profitot.

a gyógyszereken
innen és túl…
A pirulák szaporodásával aranytalanul nõ a betegségek
száma, hiszen a gyógyszer-gyártók a politikával összefonódva, az embereket „mágiázva” olyan rossz szokások, társadalmi elvárások fenntartására nevelnek, amelyeknek ha nem sikerül folyamatosan megfelelni, a legtöbb emberben bûntudatot tudnak ébreszteni. Márpedig, ha az emberek arra kényszerülnek, hogy nem élhetik meg saját érzelmeiket, önmagukat, akkor a felbomlott lelki egyensúly újabb és újabb egészségügyi
problémához, s további gyógyszerek fogyasztásához
vezet. A gyógyszer-gyártók a természetes õsi gyógymódokat kizárva, azokkal szemben sokszor ellenreklámot folytatva csupán egyetlen kiutat hangsúlyoznak:
a vegyipar termékeit. Ezáltal sok esetben megfosztják
az embereket az élhetõbb élet, avagy a gyógyulás lehetõségétõl. Úgy vélem, sokszor a gyógyulás sokkal hatékonyabb lenne az orvos és a természetgyógyász egyidejû kezelésével. Ennek okát abban látom, hogy amíg
az orvosok elsõsorban tüneti kezelést végezve a test
fizikai gyógyulására koncentrálnak, addig a természetgyógyászok a betegségek kialakulását okozó lelki
problémák felfedésére is figyelnek. Épp ezért, egy természetgyógyász soha nem mondja a páciensnek, hogy
„ezzel a fájdalommal együtt kell élni”, vagy, hogy „a
betegsége gyógyíthatatlan”. Amennyiben megtalálja
/megtalálják a probléma, a betegség lelki okát, akkor a
gyógyuláshoz, a fájdalom megszûnéséhez vezetõ útra
léphetnek. Ehhez pedig – mint azt már több írásomban
kiemeltem – elengedhetetlen a kölcsönös bizalom gyógyulni vágyó és gyógyító között. A teljes gyógyulás eléréséhez olykor hosszú, és küzdelmes út vezet. Sok esetben nem csak az energia átadása a lényeges, hiszen a
gyógyulás kimenetelét nagyban befolyásolja, hogy a
folytatás a kövektezõ oldalon
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( A belsõ hang útján c. cikk folytatása)

beteg milyen mértékben veszi figyelembe, mennyire követi a gyógyító útmutatásait, s mennyire azonosul azokkal. Idõnként ehhez komoly életmódváltásra
van szükség. Ilyen esetekben talán az a legnehezebb, hogy el kell hagyni a
kemény munkával felépített és megszokott rosszat, az elviselhetetlenhez való
ragaszkodást egy teljesen ismeretlen újért, amiben még sebezhetõnek érzi magát
az ember. Itt kell megemlítenem az úgynevezett, ,,örökletes betegségeket”,
amelyek a több évszázada generációról generációra „szálló” rossz szokásokból,
társadalmi elvárásokból, a megfelelési kényszerekbõl erednek. Vallom, hogy
nem a betegséget örököljük, hanem a felmenõink helytelen étkezési, viselkedési,
gondolkodási mintáit, így azokból „kigyógyulni” is csak úgy lehet, ha ezeken
változtatunk. Elhagyni az ismert, berögzült rossz szokásokat az ismeretlenért
nagy küzdelem, sõt harc, komoly tusa az ego és a tiszta lélek között. S hogy ebben
a csatában melyik kerekedik fölül, a lélek szabadsága vagy az ego szárnyalása?
Ez az egyén döntésén múlik. Ha az ego gyõzött, elveszett a lélek, ha viszont a
lélek diadalmaskodik, akkor elhagyjuk az egót, be tudjuk fogadni a szeretetet, s
megéljük önmagunkat. Hitem szerint, ha sikerül elhagynunk a több évezreden át
örökített téves mintákat, elvárásokat, megfelelési kényszereket, és a saját belsõ
hangunkat követve éljük életünket, sokkal egészségesebbé, élhetõbbé válik
életünk.
Vincze József természetgyógyász

Jókívánság - Napló, május 05., 14., oldal
Kézilabda - Napló, május 04., 10. oldal
Versenyre nyírták a birkákat Balmazújvároson Napló, május 06., 8. oldal
Szépülnek a parkok - Napló, május 07., 5. oldal
Képviselõk kerékpárral - Napló, május 11., 5. oldal
Megkérdeztük: Hajdú-Bihar megye képviselõit
szándékaikról, terveikrõl- Napló, május 14., 7. oldal
Kerékpáron a parlamentbe - Napló melléklete Tipp,
május 15., 3. oldal
A Nap fotója - Napló, május 15., 2. oldal
Iskolából a rács mögé - Napló, május 20., 3. oldal
Ivónapi buli; a név kötelez - Napló, május 27., 5. oldal
In memoriam Király István - Napló, május 27., 10. oldal
Gyászhír Király István - Napló, május 27., 14. oldal
Ifjú vöröskeresztesek versenyeztek Napló, május 31., 6. oldal
Civilek Balmazújvárosért - Napló, május 31., 8. oldal

Tanácsok hõhullámok idejére
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula,
de vannak különösen veszélyeztetett csoportok.
Ilyenek például:
- a csecsemõk és a fiatal kisgyermekek,
- 65 évnél idõsebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban
szenvedõk.
- fiatalok.
• Tartózkodjunk hûvös helyen, kerüljük a szervezetünket terhelõ fizikai munkát.
Zuhanyozzunk naponta többször langyos vízzel!
• A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre, szükség
szerint a szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet. Fontos a só pótlása
is!
• Kerüljük a tûzõ napon való tartózkodást 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor
fokozódik a napszúrás veszélye. A káros UV-B sugárzás ellen védjük bõrünket
napvédõ krémmel és megfelelõ, világos színû, természetes alapanyagú ruházattal,
széles karimájú vagy ellenzõs sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére.
• Lehetõleg éjjel szellõztessünk!
• Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
• A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig
kínáljuk õket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás
után!
• A szabadban végzett sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy kora esti órákra!
• A fizikai munkát végzõ dolgozóknál ilyen idõjárási, hõmérsékleti viszonyok mellett
szükséges, hogy a munkáltatók a munkavállalóik számára igény szerint, de legalább
félóránként védõitalként 14-16°C hõmérsékletû ivóvizet vagy azonos hõmérsékletû
alkoholmentes italt, valamint az elõírtaknak megfelelõ pihenõidõt biztosítsanak.
• Az állatoknak adjunk több vizet, ne kössük ki a kutyákat a napra.
• A közlekedés során vegyük figyelembe, hogy a hõség csökkentheti a koncentrációs
képességet.
• A gépjármûvel több órás útra indulók gondoskodjanak a vízellátásról a
folyadékhiány pótlása érdekében, valamint az esetleges segélyhíváshoz szükséges
segélykérõ telefonszámok biztosításáról.
MIT IGYUNK:
Víz, ásványvíz, tea,
Szénsavmentes üdítõk,
Paradicsomlé,
Aludttej, kefir, joghurt,
? Levesek.

MIT NE IGYUNK:
Kávé, alkohol tartalmú italok,
Magas koffein és cukortartalmú
szénsavas üdítõk.

Alapszabályok napozáskor:
• Ne tegyük ki bõrünket intenzív napsugárzásnak
11 és 15 óra között – azaz ebben az idõszakban
ne napozzunk!
• Eleinte 15-30 percnél tovább ne tartózkodjunk a
napon. Az idõtartamot alkalmanként 5-10 perccel
emelhetjük.
• Használjunk megfelelõ faktorú (15-ösnél
magasabb) naptejet! A naptej különösen fontos a
gyermekek számára, mert a gyermekkorban
történõ leégés jelentõsen megnöveli a festékes és
nem festékes rosszindulatú bõrdaganatok
felnõttkori kialakulásának kockázatát! A
megfelelõ naptej következetes alkalmazása még
azoknál is csökkenti a kockázatot, akik korábban
sorozatos komoly leégéseket szenvedtek el.
• Használjunk a leégéstõl védõ öltözetet, sapkát és
napszemüveget is – a melanoma a szem
leggyakoribb daganata! Aki óvni akarja a látását,
helyes, ha UV-A és UV-B védelmet nyújtó,
megbízható napszemüveget visel.
• Mindenképpen el kell kerülni a
petróleumtartalmú barnítószereket, mert ezek
égetõ hatásúak.
• Hat hónaposnál (egyévesnél) fiatalabb csecsemõt
semmilyen mértékben nem szabad közvetlen
napsugárzásnak kitenni.
• Fontos havonta ellenõrizni a szemölcsök és
anyajegyek állapotát, és bármilyen változást
azonnal meg kell mutatni az orvosnak.
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Óvodánk rendezvényeit zömmel az édesanyák látogatják. Ezért, hogy az apukák is legalább
évente egyszer betekintést nyerjenek az óvodai életbe, kitaláltuk az „Apák Napját”. Az idén
második alkalommal rendeztük meg, május utolsó szombatján. Az idõjárás kegyes volt hozzánk,
a napok óta tartó esõzés megszûnt, szinte csak erre a napra sütött ki a nap. Dobi Sándorné rövid
köszöntõje után az óvodások rövid mûsora következett. Ezek után apa - gyermek tréfás
feladatokat terveztünk. Kicsit izgultunk, lesz e jelentkezõ a versenyszámokra. Igazi meglepetés
volt számunkra, hogy milyen bevállalósak az apukák! Volt babapelenkázó, öltöztetõ verseny. Itt
egyértelmûen meglátszott, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Az apa gyermek énekverseny még a tapasztalt
óvónõket is meglepte, olyan színvonalasra sikeredett. A gyermekek ezután vehették birtokba az ugráló várat,
ahol természetesen állandó sorban állás volt. A Berkenye együttes mûsora szülõnek, gyermeknek egyaránt
nagy élmény volt. A mûsor végére a dajka nénik megfõzték és kiadagolták az ebédet. Biztosan állíthatom,
ilyen finom paprikás krumplit még nem ettem!
Ez az év nehéz volt óvodánk dolgozóinak, májusra mindannyian elfáradtunk, de ennek a szombatnak minden
perce megérte a tervezõ szervezõ munkát. Nagyon jó érzés volt látni óvodánk udvarán a békésen, nyugodtan
beszélgetõ, piknikezõ családokat. Itt máskor gyerekzsivaj, állandó futó, mozgó kislábak szaladgálnak. Most
padokon, székeken, a füvön, sõt még a lépcsõn is apukák, anyukák beszélgetve, fél szemüket játszó gyermekükön tartva üldögéltek.
Külön köszönöm Balmazújváros Város Önkormányzatának, a Képviselõ- testületnek, hogy az Apák napja finanszírozására írt pályázatunkat
sikeresnek bírálták el. Így, mivel anyagi vonzata nem volt ennek a napnak, (ugráló vár, Berkenye együttes fellépése) azok a hátrányos helyzetû
gyermekek és családjuk is részt vehettek programunkon, akik egyébként anyagiakra hivatkozva sajnos gyakran kimaradnak fizetõs
kirándulásokból, színházi elõadásokból.
Kiss Sándorné - óvónõ

Óvodánkban a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódva már 7. éve, hogy rajzpályázatot hirdetünk városunk
óvodásai számára. Harmadik éve, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balmazújvárosi Polgári Védelmi Irodája támogatja rendezvényünket. Célunk,
hogy ez által is felhívjuk a figyelmet, valamint tudatosítsuk
gyerekekben, felnõttekben egyaránt, mennyire fontos,
hogy vigyázzunk környezetünkre, annak épségére, tisztaságára. Ez is egy mód, hogy megismerkedjenek az emberi
segítségadás helyes lehetõségeivel, a jó szándékkal, a törõdés, emberségesség pozitív élményével. Az idei versenyre
való felhívás címe „SEGÍTS A BAJBAN!” volt, melyre
6 tagóvodából 80 alkotás érkezett. A rajzok arról tanúskodnak, hogy a gyerekeknek sok ismeretük van ebben a témában, melynek napjainkban sajnos nagy az aktualitása.
A zsûrizést Szeifert Imre festõmûvész, a helyi Polgári Védelmi Iroda vezetõje segítette. Ezúton is köszönjük a megszervezésben és a rajzok értékelésében való részvételét. A
beérkezett mûvek közül nagyon nehéz volt kiválasztani azt
a 9 rajzot, melyek végül helyezettek lettek. Köszönjük a
gyerekeknek és felkészítõiknek a munkáját!
Az eredmények:
Kiscsoportosok eredményei:
I. helyezett: Györfi Gábor - Napsugár Óvoda
II. helyezett: Dihen Árpád - Napsugár Óvoda
III. helyezett: Rácz Gyöngyi - Napsugár Óvoda
Középsõ csoportosok eredményei:
I. helyezett: Simon Dorka - Szigetkert Óvoda
II.helyezett: Györfi János - Napsugár Óvoda
III. helyezett: Hûse Péter Vilmos - Napsugár Óvoda
Nagycsoportosok eredményei:
I. helyezett: Nyíri Dénes -Bimbó Óvoda
II. helyezett: Tar Bettina - Mesevár Óvoda
III. helyezett: Ecsedi Dávid -Napsugár Óvoda
Gratulálunk a gyerekeknek a versenyen elért eredményükhöz és további sok sikert, szép nyarat kívánunk!

Immár a hatodik alkalommal került megrendezésre városunkban a nemzetközi
képzõmûvészeti alkotótábor 2010. július 4-11. között. Az idei szállást - támogatásként - a Barta Ház adta és az alkotás színtere is többnyire itt volt. A július 9-ei „nyílt
napon” a Semsey Múzeum árnyas ámbitusán és udvarán várták az érdeklõdõket az
alkotók. A tavalyi évhez hasonlóan most is volt lehetõség portrét rajzoltatni és
megszemlélni, hogyan készülnek a festmények.
A táborozó mûvészek a hagyományoknak megfelelõen egynapos kiránduláson
vettek részt. Ennek során megtekintették a tiszalöki vízerõmûvet, a mellette kialakított arborétumot, illetve a festõi szépségû tiszadobiAndrássy-kastélyt.
A városnak felajánlott alkotásokból augusztus 12-én nyílik kiállítás a Veres Péter
Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kiállítótermében, a Kastélykerti Esték kulturális programsorozat keretében. A kiállítást
megnyitja Dr. Vitéz Ferenc mûvészeti író.
Résztvevõink voltak: Bácskai Varga János (Baja), Bere Anna Mária (Földes), Dr.
Csizmár István (Kiskõrös), F. Lohn Ágota (Ajka), Masits István (Debrecen), Luczi
János (Debrecen), Katona Erzsébet (Debrecen), Kolozs-vári László (Tiszaújlak,
Ukrajna), Kovács Antal (Hortobágy), Oláh Sándor (Debrecen), Rácz József és
Szeifert Imre (Balmazújváros), de csatlakoztak az alkotómunkához Balogh László
és Hûséné Barcikowska Ewa is.
Szeifert Imre

A Napsugár Óvodában 2010. június 4-én, pénteken került megrendezésre a
Gyerekek délutánja programunk. A hûvös, esõs idõ miatt az óvoda belsõ
helyiségeit díszítettük fel erre az eseményre. Senkinek sem szegte kedvét a
változékony idõjárás, kicsik és nagyok nagy örömmel várták a délután
kezdetét. Elõször Szendi Katalin 4 osztályos aerobikos lányai kápráztattak el
bennünket lendületes mozdulataikkal. Majd az óvónénik kedveskedtek „Az
aranyos tarajos kiskakas” címû mesejelenettel a jelenlevõknek. Végezetül a
legkisebbek mutathatták meg mazsorett tudásukat Elekné Vágner Krisztina
irányításával.Ezek után változatos tevékenységeket kínáltunk a gyermekek
számára: ingyenes várugráló, szélforgó készítés, közös textilkép festés,
akadálypálya teljesítése rollerrel, tombolasorsolás. Programunk aktív
résztvevõi voltak városunk tûzoltói és rendõrei is, akik szívesen mutatták meg
az érdeklõdõknek jármûveiket, s kipróbálásra kerültek a szirénák is. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani a gyermeknapi rendezvényünk szereplõinek,
hogy részvételükkel segítették programunk sikerességét. A Németfalusi
Óvodáért Alapítvány , a Napsugár Óvoda dolgozói és az SZMK
összefogásával elkészült új udvari játék felavatására is sor kerülhetett. A
gyerekek boldogan vették birtokukba az új komplex létesítményt. Reméljük ez
a nap is feledhetetlen élményt jelentett a résztvevõk számára.
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A magyarok Kárpád-medencébe való bejövetelét honfoglalásnak mondjuk. Történelmünk kutatásában sok a bizonytalanság. Vitatott már az is,
hogy mely helyeken keltek át õseink a Kárpátokon. A kutatási eredmények az állítások és tagadások dzsungele. Így aztán mikor a millenniumra készülõdött országunk, viták sorozata alakult ki, hogy melyik év
legyen hát az ünneplések ideje. 1883-ban neves történészekbõl álló
együttes közösen próbált egy nevezõre jutni. Ennek tagjai: Ipolyi Arnold, Frankl Vilmos, Pauler Gyula, Salamon Ferenc, Szabó Károly. Végül a honfoglalás évének Pauler Gyula 895-öt valló álláspontja gyõzött.
Az, hogy mégsem 1895-ben volt a millennium éve, hanem 1896-ban, annak oka az, hogy a törvényhozás praktikus okokból egyszerûen a 896-ot
vette figyelembe. Innen számította az ezer évet. (MTA: Jelentés a honfoglalás idõpontjának meghatározása tárgyában. Bp. 1883) (Pauler,
MNTSZI 34, 149-151.) Sok a nyitott kérdés a magyarok honfoglalás kori népességére vonatkozó adatok terén is. Merthogy fajtáink közül már
jóval korábban is jártak a Kárpát-medencében. Ezeknek egy része nem
tért vissza Etelközbe, itteni magyaroknak tarthatjuk számon õket. (Magyarország története I. Akadémiai Kiadó Budapest 1984.) Az itt maradt
magyarok utódai és a velük rokoni közösséget vállaló más népek tagjai is
szaporították a népességet. Figyelembe kell tehát vennünk, hogy voltak
itt „más magyarok” is. Ennek érzékeltetésére számos, a magyar történelemben jelentõs szerepet játszó családot említhetnénk. Példaként álljon
itt a gutkeled (német) nemzetségbõl való Báthori család, mely családnak
„magyar” történelme még az Árpádok korára nyúlik vissza. (B.I.) Nos,
mindent egybevetve tudjuk azt, hogy a magyarok egy része 895/96 - 900
elõtt bejárták a Kárpád-medencét. László Gyula szerint Pl. magyar csapatok már 670 körül érkeztek. Megbízhatóbb a magyarok itteni jelenlétére a 892-es év és az utána következõ évek, amikor egyik vagy másik
egymással háborúban álló nép a kiválóan harcoló õseinket hívta segítségül. Hitelesnek tûnõ év tehát a 862., a 892, és a 894-es év. (Magyarország
történeti kronológiája I. Akadémiai Kiadó Bp. 1983.). A honfoglalás korának népességét csak becsléssel állapíthatjuk meg. Ezek a becslések
eléggé szétszórtak. Az egyes eredmények vitathatók, módosíthatók. Bizonyos alapvetõ irányokról lehet csak képet alkotni. (B.I.) Az Árpádkori népesség viszonyának meghatározására összeg-zõ módon elsõ
ízben Györffy György tett kísérleteket, õ a honfoglaló magyarok számát
400 000 fõre becsülte. Granasztói György szerint a 895-900-as években
a magyarság lélekszáma 500 000 fõ lehetett. (Granasztói György: Történelem és történetírás. Jegyzet arról, hogyan változik egy ország lélekszáma hosszú idõtartam alatt.) A millecentenáriumi adatok szerint 250350 ezer lehetett a magyarság száma, ugyanakkor a szegedi grémium
(vezetõ testület) szerint 1-1,5 millió. (Magyarország történeti demográfiája (896-1995) Budapest 1997. A magyar népességfejlõdés a honfoglalástól 1870-ig. Szegedi Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Közleménye.
Szeged 1971.) Más elmélet szerint (Kristó Gyula) a honfoglaló magyar-
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ság száma 250-460 ezer fõ volt. Napvilágot látott olyan kutatási eredmény, mely a magyarok számát a honfoglaláskor beszámítva a griffes –
indásokat is egymillióra becsülte. Ezt korábban sok történészünk is magáénak vallotta. Máshol olvasható, hogy a hét magyar törzs a hozzájuk
csatlakozó kabarokkal, akik valószínû, hogy a székelyek voltak, és más
töredék törzsekkel együtt 400 000 fõ volt. Mint látjuk a vélemények
eléggé eltérõek és a további századokban is így lesz ez. A hivatalos népszámlálásig (1784-87) nem fogunk pontos adatokkal rendelkezni. (a fentiekhez ajánlott: Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent István
koráig. Budapest 1900., Kovacsics József: Magyarország történeti demográfiája (895-1995) Bp. 1974., Korai magyar történeti lexikon (9-14.
század) Bp. 1984., Kovács Zoltán: A magyar népesség vizsgálata a honfoglalástól 1960-ig, Szegedi T.K.F. közleménye 1971-72., Anonymus:
Geszta Hungarorum. Ford. Paizs Dezsõ Bp. 1975., Barta Antal: A magyar nép õstörténete Bp. 1988.Akadémiai Kiadó., stb.)Ahonfoglaló magyarság népességével kapcsolatban megemlítek néhány tankönyvi példát is. Illusztrálva azt, hogy a mindenkori politika milyen hatással van
történelmünk egyes fejezeteinek megítélésében. Elõször említek egy 5.
osztályos történelemkönyvet, mely a mûvelõdési miniszter 114/1973.
(M.K.9) MM számú utasításához kiadott tantervmódosítás alapján javított kiadás. Tizennégyszer javították, ennyiszer csûrték-csavarták történelmi eseményeinket. E könyvben a honfoglaló magyarok létszámát
asszonyostól, gyerekestõl, mindenestõl 150 (200) ezerre becsülik. Ennél
viszont akárhogyan is láttuk eddig, többen voltak. Vagyis egyes kutatók,
tankönyvírók (a politikát szolga módon támogatók) minorizálták a magyar történelmi valóságot, nehogy nacionalistáknak tûnjünk fel az internacionalizmussal szemben. Azt a magyar népet akarták kicsinyíteni,
amely a késõ századok során sokáig védõpajzsa volt „a keresztény nyugatnak”, szolgája a töröknek, Habsburgoknak, németeknek, oroszoknak
… saját uraiknak, és amely nép mégis meg tudott maradni élni akaró,
küzdõ, szorgalmas, tehetséges, büszke népnek. Hogy meddig? Az Isten
tudja! A másik tankönyv a rendszerváltás után készült 1992-ben. Ez már
400 000 - 550 000 ezerre becsüli a honfoglalók számát.Az általam ismert
jelenlegi tankönyvben (Apácai Kiadó 2004.) közel félmillió honfoglaló
magyar szerepel. Ezekhez a tankönyvi példákhoz szorosan kapcsolódva
„érdekességként említem, hogy tanári mivoltom idején, amikor a honfoglalásról volt szó és valamelyik tanuló a magyarok számát a tankönyvtõl eltérõen jóval többnek ítélte meg, nem szóltam semmit, elgondolkodtam és úgy voltam vele: lehet, hogy neki van igaza. (Pláne, ha még mellé
„gondolkodó” típusnak ismertem a tanulót.) Ugyanúgy viseltettem a
honfoglalás, a megtelepedés mikéntjérõl való tanulói vélemény másságára vonatkozóan is. Nálam „honfoglalásból” nem lehetett elégtelen
osztályzatot kapni.A téma zárásaként elmondható, hogy a rendelkezésünkre álló kutatási eredmények, források sem pontos demográfiai, sem
pontos népességszám meghatározást nem tesznek lehetõvé.
Burai István

Nem is olyan régen még meredten bámultuk Európa térképén az országokat egymástól elválasztó határokat. Aztán a rendszerváltással, késõbb
az Uniós csatlakozásunkkal ugyanezek a falként magasodó határok mára
összekötnek minket más népekkel, kultúrákkal. Van Balmazújvároson
egy talán a régióban is egyedülálló kis közösség, akik öt évvel ezelõtt felismerték a határoknélküliségben rejlõ lehetõségeket. A 2. számú Napsugár Óvoda óvodásai, a gyerekek szülei, az óvoda dolgozói virágzó kapcsolatra találtak Dél-Lengyelországban, egy miénkhez hasonló kisváros
Lancut óvodájában. Ez az együttmûködés mára barátsággá alakult, hiszen
magyar családok utaznak egyénileg vagy szervezetten lengyel családokhoz, lengyel családok jönnek magyar családokhoz. Az is kiderült, hogy a
nyelvi különbség sem akadály. A gyerekek közös nyelve a játék, a felnõtteké a mutogatás, az angol, vagy egy kis lengyel. Júniusban egy tartalmas
hosszú hétvégét töltöttek a magyar családok Lancutban vendéglátóiknál,
akik igazán kitettek magukért. Pazar ebéddel várták az érkezõket, másnap
kirándulást szerveztek skanzen látogatással, grillezéssel, közös játékkal,
tánccal, énekléssel egybekötve. Végül a könnyes búcsú pillanataiban,
mindenkiben megfogalmazódott, hogy az eltelt öt év csak a kezdet. Mindenképpen támogatni kell az ilyen törekvéseket, ahol már kisgyermek korban meg lehet ismerni más nemzeteket, nemzetiségeket. A támogatásért köszönet illeti a két város polgármesterét, az óvodák vezetõit, dolgozóit és
természetesen a szülõket is. Köszönjük Lancut! Irány Lancut!
Györfi János szülõ
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Következõ sorokban a Balmazújvárosi FC Megyei
bajnokságban szereplõ U16-os és U13-as csapatának edzõje,
Tóth Gábor mutatja be Önöknek az utánpótlás nevelés igazi
feladatát.

Véget értek a bajnoki küzdelmek utánpótlás szinten is, és így
lehetõségünk van áttekinteni az éves teljesítményeket, eredményeket.
Elsõként a Nagy Lajos, a Balmazújvárosi FC utánpótlás szakág vezetõje
által irányított NBIII-as ifjúsági (U19) és a serdülõ (U16) csapat
szereplésérõl tájékoztatjuk Olvasóinkat. Az ifjúsági alakulat nagyszerû
teljesítménnyel szerezte meg az elsõ helyezést a 2009-2010-es szezonban.
Ifjúsági szinten legutóbb a 2002-2003-as idényben (NBII-es és NBIII-as
csapatok versenyében) sikerült bajnoki elsõ helyezést elérni.
- Az õszi szezont követõen a második helyet foglaltuk el a tabellán, de
bíztam benne, hogy a pontvadászat végére sikerül megelõznünk a
gyöngyösieket. Igazából rajtunk kívül még öt gárda (Gyöngyös, Jászberény,
Ózd, Eger, Tura) képviselt jobb játékerõt – értékelt Nagy Lajos. Sokan abba
hagyták az aktív játékot a télen, de szerencsére érkeztek új játékosok is
hozzánk, így ezeket a változásokat nem sínylettük meg. A játékos keret
változása miatt gyakran kellett a serdülõ keretbõl felhozni játékosokat. A
felkészülést végig a mûfüves pályán végeztük el, és a bajnoki rajtig hat
edzõmérkõzésünk volt (Megyei elsõ osztályú felnõtt csapatok ellen 50%-os
eredményt értünk el).
- Míg más csapatoknál volt, hogy egy játékos, egy hétvégén az ifjúsági és
a felnõtt alakulatban is kezdõként lépett pályára, addig a BFC-ben ilyen nem
fordult elõ. Fontosnak tartom, hogy a rangadókon hátrányból is sikerült
fordítanunk, ami a csapat erejét jelzi, de természetesen a szerencse is fontos
a végsõ diadalhoz. Néhány mérkõzés színvonala elérte a felnõtt Megyei elsõ
osztályét is. Örülök annak, hogy a Fair play szellemében, hozzá járultunk a
Jászberény elleni mérkõzés elhalasztásához. Az új idõpontban lejátszott
találkozón aratott gyõzelem nagy lökést adott a fiúknak a hátralévõ
mérkõzésekre. Jó hír számunkra, hogy Forgács Gergõ 37 találattal
megszerezte a gólkirályi címet (egy évvel korábban második volt).
- Az ifi gárda sikerében sok évnek, sok edzõnek (Melkó Károly, Kovács
István, Tóth Gábor) van benne a munkája. Egy biztos, hogy ezt az
eredményt megismételni még nehezebb lesz. Meg van a képességük ahhoz,
hogy jó játékosok legyenek, de ehhez a tehetségen kívül, alázatra, kitartásra
és szerencsére is szükségük lesz. Nagy a konkurencia, nehéz bekerülni a
felnõtt, kezdõ csapatba, de remélem, hogy minél többüknek sikerülni fog. A
bajnokcsapat tagjai: Bánhegyi Zoltán, Kollár Erik, Nagy Gergõ, Tiba Gergõ
(kapusok) – Abdulmaati Ibrahim, Berettyán Nándor, Berettyán Sándor,
Bordás Csaba, Buglyó Ferenc, Csapó Tamás, Csobán I. István, Csobán II.
István, Forgács Gergõ, Holb Tamás, Iszák Dániel, Kállai Gábor, Kaszás
Tibor, Kiss Csaba, Kovács Róbert, Nagy Dániel, Németi Gergõ, Posta
István; Posta Krisztián, Puszta Csaba, Radócz Szabolcs, Szarvas Márk, Tar
Balázs, Tar Szabolcs, Tiba Kristóf, Tóth István, Tõkés Miklós, Víg Viktor,
Zabos Ferenc (mezõnyjátékosok). Nevezve volt, de nem lépett pályára:
Tóth Sándor (kapus). A bajnokságban 24 mérkõzésen, 21 gyõzelmet, 1
döntetlent és 2 vereséget szereztünk, 141 lõtt gólunkra 34-szer válaszoltak
az ellenfeleink és ezáltal, 64 pontot szereztünk.
- A serdülõ (U16) korosztályban két csapatot indítottunk (NBIII-as és
Megyei elsõ osztályú), és volt, amikor egy napon játszott mindkettõ. Én a
következõ sorokban az NBIII-as gárda teljesítményét értékelem. Az
alakulat a 6. helyezést szerezte meg a bajnoki tabellán. A helyezés
szempontjából többet vártam volna, úgy érzem, hogy kicsit több alázattal
elõrébb végezhettünk volna. Fõleg a tavaszi idényben vártam többet. Az
ifjúsági csapatba többször kellett játékost adni, ami egyfelõl örömteli,
viszont a serdülõ alakulat eredményességét befolyásolta, hiszen gyakran
változott az összeállítás (37-en léptek pályára a szezonban). Szeretnénk,
hogy Balmazújvároshoz, mint kistérséghez tartozó városokról,
településekrõl hozzánk igazoljanak a tehetséges játékosok (Egyek,
Hortobágy, Nagyhegyes, Tiszacsege). Örömteli, hogy a sportszerûségi
versenyt a Balmazújvárosi FC serdülõ gárdája nyerte meg, és hogy mi
szereztük a negyedik legtöbb gólt a tizenhárom csapatos mezõnyben. Posta
István a góllövõlistán az elõkelõ 4. helyet (huszonhatszor mattolta az
ellenfelek kapusait) szerezte meg.

- Nagyon jó lehetõség a srácok számára, hogy a BFC két
csapatot is indított az U16-os korosztályban, hiszen van
lehetõség a fejlõdésre, több játékos is lehetõséget kapott az
NBIII-as gárdában, aki korábban a megyei alakulatot
erõsítette. A keretet alkotó 20-25 játékosnak Nagy Lajos és én
tartjuk az edzéseket. Fontos, hogy minél több játékos kapjon
lehetõséget, hiszen „a mérkõzés a legjobb edzés”. Köszönöm
a játékosoknak, hogy ezzel a szemlélettel azonosulni tudtak,
és megértették azt, hogy nem az adott meccsen elért eredmény a fontos, hanem sokkal inkább az, hogy milyen felnõtt
sportoló válik belõle, hiszen az egyesületi sportnak ennek kell
a lényegének lennie - értékelt Tóth Gábor.
- Ennek a gondolkodásmódnak köszönhetõen egyre több
fiatal jelentkezik az egyesületünkbe, akik között vannak, akik
14-15 évesen kezdték el a versenyszerû sportot, így õnekik be
kell hozniuk a taktikai, technikai lemaradást.
- A Megyei bajnokságban induló U13-as alakulatunk
edzéseit a 2009-2010-es idényben 33-an látogatták. Nem az
eredmény dominált, hanem hogy mindenki kapjon játéklehetõséget. Nagyon összetartó társaság, akikre a „küzdeni és
tovább” szemlélet a jellemzõ. Ezzel a mentalitással reményeink szerint minél többükkel találkozunk a BFC ifi és
felnõtt csapatában. A környékbeli városokból, településekrõl
(Hortobágy, Nagyhegyes, Tiszacsege) is érkeznek hozzánk
tehetséges gyermekek, köszönhetõen a ragyogó feltételeknek
és remélhetõleg, az itt folyó szakmai munkának is.

Sikeres tornákkal zárta a szezont a Szabó Balázs edzõ
által irányított BFC U11-es csapata. A tréner eleveníti fel
Olvasóink számára az elmúlt idény történéseit.
- Ebben a korosztályban a mérkõzéseket még
keresztpályán rendezik. Csapatunk részt vett a Magyar
Gyermek Labdarugó Szövetség (MGYLSZ) által rendezett
tornarendszerû (õszi, téli, tavaszi fordulók vannak) bajnokságban, melyen rajtunk kívül a Balmazújvárost környezõ
települések vesznek részt (Egyek, Nagyhegyes, Tiszacsege).
Aküzdelemsorozatot veretlenül nyerte meg csapatunk.
- Június 5-én Hajdúnánáson vettünk részt egy hét csapatos
tornán, ahol öt gyõzelemmel és egy verséggel a második
helyezést szereztük meg. Nagy öröm a számunkra, hogy
Mihalik László 10 találatával, nagy fölénnyel nyerte meg a
gólkirályi címet.
- Ezt követõen Olaszországban, Atri városában töltöttünk
el egy csodálatos hetet, hiszen ez idõ alatt (június 19-26-ig)
egy 16 csapatos nemzetközi tornán mérettettük meg
magunkat. Meggyõzõ, impozáns játékkal a döntõig meneteltünk, és végül csak büntetõrúgásokkal sikerült minket
legyõznie a Pescara alakulatának, ezáltal ezüstérmesek
lettünk. A játékosoknak az ellenfelek mellett a nagy
kánikulával is meg kellett küzdenie. A tornán részt vett az
U13-as csapatunk is, akik sajnos nem tudtak továbbjutni a
csoportjukból. A csapatokat Murák László toborzásvezetõ
irányította.
Szabó Balázs ezúton szeretné megköszönni a sikerekben
gazdag kétéves közös munkát, és sok sikert kíván a játékosok
labdarugó pályafutásához.
Bodnár László
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Csige Sándor

„A fény
csak abban válik áldássá,
aki másnak is ad belole.”
Hamvas Béla
Megint vége egy tanévnek. Mondhatnám, hogy egy hosszú tanévnek, de ez nagyon messze állna az igazságtól. Hiszen úgy suhant el ez tíz hónap, hogy szinte
észre sem vettük. Mennyi program, mennyi verseny, mennyi szép, és néha gondokkal teli, fáradalmas, munkás hétköznap fért bele!
Az egyik ilyen hagyományos program iskolánkban a Gála, ahol év vége felé egy
közös mûsorral kedveskedünk a szülõknek, nagyszülõknek és minden kedves
vendégünknek, aki megtisztel bennünket jelenlétével. Az idén június 5-én, a sok
borús, hûvös, esõs nap után, egy csodálatos nyári délutánon került erre sor.
Pici táncos lábacskák, nagy érzelmeket, bölcs gondolatokat tolmácsoló apró
szájak, zene, citera, vers, furulyaszó, mese, dramatikus játék két órán keresztül.
Mindezeket koronázta a nyolcadikosok finom mozdulatokkal átszõtt, magával
ragadó tánca. Az eredmény pedig: taps, mosoly, minden gondot, bajt, aggodalmat
feledõ, büszke szülõk.
Tavaly, helyhiány miatt, kénytelenek voltunk különválasztani az alsó és felsõ
tagozatot ezen rendezvényünk alkalmából. Az idén azonban ez sem hozott
eredményt, hiszen a nyolc alsós osztály /ahonnan néhány gyermeket kivéve
mindenki szerepelt/ a negyvenkét nyolcadikossal akkora közönséget vonzott,
hogy nagy örömünkre, kétszer is megtelt a nézõtér.
Külön köszönet jár a gyerekeknek, akik végigizgulták az elsõ elõadást, kivárták a
másodikat, majd ugyanolyan lelkesedéssel adták elõ mûsorszámukat, mint
elõször.
Köszönet a szülõknek, hogy egyetlen kérésre megértették, elfogadták az adott

helyzetet, és a Mûvelõdési Központ vezetõjének és dolgozóinak, amiért hagytak bennünket ilyen sokáig ott lenni.
Nem igazán jellemzõ ránk, hogy dicsérgessük magunkat, de
talán most, szervezõként, a saját kollégáimnak is megköszönhetem, hogy magukat nem kímélve, minden erejüket,
ötletességüket bevetve végig összefogták, lelkesítették a
gyerekeket.
Az eredmény nem maradt el. A fény, ami ott ragyog a
tanító nénik szemében, amikor ránéznek a gyerekekre, ott
tündökölt a mosolygó, kipirult arcocskákon minden
mûsorszámban.
Nemesné Tar Ibolya - Tanítónõ

(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!

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

Minden Vasárnap 11.30 - 15.00-ig
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.

Hirdetésfelvétel:

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. augusztus
2-án, 4-én, 5-én, 9-én, 11-én
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!
Lakásbiztosítását kösse meg Ön is az AEGON Biztosítónál:
számíthat anyagi segítségünkre, ha elvonultak a sötét fellegek!
Hazánkban évrõl évre egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a
természet pusztító ereje mire képes. A vihar, a felhõszakadás, a
jégverés, a villámcsapás sajnos nem kímélik értékeinket,
megrongált épületeket hagynak maguk után.
Biztosítsa értékeit Ön is az AEGON-nál, hiszen cégünk több mint
1 millió ügyfelével a hazai lakásbiztosítási piac legnagyobb és
legtapasztaltabb szereplõje!
Kösse meg lakásbiztosítását Ön is az AEGON-nál!
30% kedvezményben is részesülhet, amennyiben lakásbiztosítást
köt - biztosítással eddig nem rendelkezõ - ingatlanára!

Munkatársak:
Kányási Eszter
30/559-1342
Kobialka Krisztina 30/907-8350
Kovács Éva
30/410-6336
Kányási Sándor
30/293-8778

Irodánk: Veres Péter u. 13.
e-mail: aegon.bujvaros@fibermail.hu

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

