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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
Eltelt ismét egy év. A kezdetektõl napjainkig igen sokféle módon, számtalan elõadóval és különbözõ pénzügyi kondíciókkal szervezõdtek a Kastélykerti esték
programjai. Az egy hétbõl már csak három napot, illetve estét betöltõ kulturális események valósulhatnak
meg. Nemcsak a forint értéktelenedett el, de nagyon
sok ismert és kedvelt zenekar az 1 millió forintos "gázsiért" már el sem jön vidékre muzsikálni. Az-az a
jóérzés, a tisztességes "munkabér" fogalma is megváltozott, megváltoztatták.
Bolond világ -mondhatjuk joggal, hisz sok embernek
az éves jövedelme ennyi; de mit tegyünk: minden ajtót
sem csukhatunk be, mondván, hogy ez nekünk ,,túl
drága". A városias léthez hozzátartoznak a kiállítások,
a színházi és koncert-estek is, ezekrõl pedig gondoskodni kell a városnak, mert nem lehet mindent beton/
m2-ben mérni.

XI. Kastélykerti esték

Talán nem túlzás leírni, hogy a lakosság igen közismert elõadókkal, együttesekkel találkozhatott az elmúlt 11 évben.
Volt már itt az Edda, a Bikini, a M.É.Z., a Mycream
együttes pop-paródiákkal, volt United koncert, Hobo
est, Jazz Steps, Bon-bon, Zanzibár, Kistehén, Transylmánia koncert, de itt volt Demjén Ferenc, Komár
László, Eszenyi Enikõ, Éles István, a KFT zenekar,
Kovács István, Madarász Katalin és a sort még folytathatnám. Nagyszerû újvárosi csoportok, a megye és
a szûkebb régiónk táncosai, zenekarai mellett mindig
volt valami újfajta próbálkozásunk. Hol tematikus
napokban (rock nap, népi hagyományok napja, terméFotó: F. Nagy Gábor
www.fnagygabor.hu
szetvédelem, fúvószenekarok találkozója stb), hol az
ismertebb együttesekben gondolkodtunk, de
valahogy mindig kikerekedett. Több-kevesebb sikerrel mindenki találhatott "magának való" kikapcsolódást. Természetes, hogy mi, a szervezõk,
folyamatosan szembesülünk a lakosság észrevételeivel, kritikáival, de sokszor tudjuk ,,megjegyzések" nélkül is, hogy mit lehetett volna jobban. Hol az
elõadó okoz csalódást, hol a hangosítás nem tökéletes, van, hogy késik az elõadó, sokáig tart a "hangpróba", a "beállás"; szóval elõfordul mindenféle
helyzet. Hol kevesebb, hol több a dícséret, hol kedveltebb, hol kevésbé egy-egy zenekar, de hiszem, hogy ezek az esték összességében mégis csak a mi
(Balmaz-újváros-i) nyarunkhoz hozzátartoznak.
Természetes igényünk, hogy szeretnénk sokkal több együttest hallani, több színházi produkciót látni, mint ahogyan évrõl- évre eltervezzük "látványként" a szökõkutat, a térburkolatot, a felújított kastélyt. Az viszont, hogy egykori álmunk - az az a nyári kulturális esték útjára indult, mégis csak biztató.
A gyerek, lassan felnõ. A többi elképzelés is reméljük így válik álomból valósággá.
Takács Erika

2008-ban indult el az a kapcsolat a németországi Oberstaufen városával, mely az együttmûködésre, egymás szokásainak, kulturájának megismerésére épült. E gondolat a mai
napig valóságként van jelen, hisz mind az oberstaufeni fiatalok, mind az újvárosi diákok betekintést nyerhettek már
egymás országának életébe.
Ebben az évben második alkalommal mi látogattunk el e
szép városba. Most leginkább a Németfalusiak leszármazott gyermekeivel, közülük is több muzsikussal indultunk
neki ennek a hosszú útnak. Vendéglátóink hozzáértõen szervezték meg ismét egyhetes programunkat. Már az elsõ napon bemutatták jellegzetes hangszerüket, az alpesi kürtöt.
Itt a hangszerkészítõ mester, illetve a kiváncsi és hozzáértõ
zenészek "koncertjében" gyönyörködhettünk. A táj, a legelészõ tehenek, birkák, az alpesi faházak mind hozzátartoznak ehhez az egyedi hangszerhez.
A mi kis zenészcsapatunk több alkalommal mutatkozott be
nagy sikerrel: játszottak golfklubban, mûvelõdési házban,
ifjúsági klubban, és a diákszálló kultúrtermében. A legked-

veltebb számok a polkák és a keringõk voltak, de nagy élményt jelentett mindenki
számára, amikor a Thalkirchdorf -i zenekarral közösen szórakoztatták a közönséget.
Talán természetes, hogy alapvetõen a jellegzetes muskátlis faházakat, a zöldnek számtalan árnyalatát, és az éles, tiszta, friss hegyi levegõt hoztuk élményként magunkkal. A
tájháztól, a szõtteskészítésig, a golfoktatástól az élményfûrdõig, a neuschwansteini
mesekastélyon át az Obestdorf-i Sívilágbajnokság sáncainak megtekintéséig gondoskodtak vendéglátóink az élmények sokaságáról. Mi, újvárosiak nagyon érdekesnek
találtuk, hogy a német felnõttek, de még a fiatalok sem "mobiloznak napi 5 órában".
Helyette túráznak, kerékpároznak,
golfoznak, mindegy ha esik, vagy fúj,
télen sielnek, vagyis mindig "úton vannak",foglalkoznak egészségükkel. Van
tehát mit tanulnunk tõlük.
A német nyelv tanulása itthon, a "muszáj beszélni helyzete ott" elõsegítette,
hogy a fiatalok között újabb barátságok
szülessenek, illetve a régiek jobban elmélyüljenek. Tanárként csak remélni
tudom, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzattal utazók és diákjaim belátják, hogy nyelvet tanulni érdemes,
hisz ,,ahány nyelv, annyi ember".
Auf Wiedersehen Oberstaufen!
Katona Mária
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Balmazújváros

Interjú dr. Tiba István polgármesterrel
Október 3-án újra választások lesznek az országban. Az
állampolgárok ezúttal a Helyhatósági Választáson a települési önkormányzatok polgármestereire és a helyi képviselõtestületek tagjaira szavazhatnak. Elindult a kampány, melyben a jelöltek - régiek és újak - a szavazópolgárok voksainak elnyeréséért kelnek „harcra”. Balmazújváros polgármestere, Dr. Tiba István már jó néhányszor
megmérette magát különbözõ választásokon, de most
elõször indul úgy a polgármesteri székért, hogy a város
elsõszámú vezetõje volt négy évig. Ebbõl az alkalomból
kértem meg Polgármester urat, hogy válaszoljon néhány
– reményeim szerint – sokunkat érdeklõ kérdésre.
Visszatekintve az elmúlt négy év munkájára, elért
eredményeire, összességében hogyan értékeli a város
jelenlegi állapotát?

Én, mint a város polgármestere jónak ítélem meg Balmazújváros helyzetét. Nagyon remélem, hogy a város lakói is
érzékelik ezt a változást, hiszen a város életében – és azt
gondolom, ezt szerénytelenség nélkül mondhatom – soha
nem volt még ilyen sikeres négy év.
Ez a testület volt az, amelyik felismerte, hogy Balmazújváros fejlõdéséhez egyetlen út vezet: pályázni kell! A
Polgármesteri Hivatalon belül kialakult egy fiatal, jól
képzett csapat, akik ez idõ alatt 72 sikeres pályázatot írtak a
város és a kistérség számára. Ezen pályázati projektek
megvalósulása során 4,95 milliárd forintnyi fejlesztések,
beruházások valósulnak meg. Közülük jó néhány már befejezõdött, hogy csak a legjelentõsebbeket említsem:
• mûfüves sportpálya kialakítása (122,9 millió Ft)
• Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ
felújítása és bõvítése (352,5 millió Ft)
• színházterem rekonstrukciója (115,5 millió Ft)
• Nap utca és a Bercsényi utca útburkolatának felújítása
(48,3 és 31,6 millió Ft)
• Kiskútújsor utca szilád útburkolattal történõ ellátása
(31,6 millió Ft)
• buszközlekedés fejlesztése (41, 2 millió Ft)
• szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézmény kialakítása (61,1 millió Ft)
• közösségi busz beszerzése (20,5 millió Ft)
• Bimbó közi óvoda felújítása (27,3 millió Ft)
• Központi Iskola akadálymentesítése (27,5 millió Ft)
• szociális alapellátások fejlesztése – ÉLETHÁZ kialakítása (52,5 millió Ft)
• Városi Egészségügyi Szolgálat akadálymentesítése
(22 millió Ft)
A pályázatokon kívül saját forrásból is történtek beruházások, például az új tûzoltólaktanya építése, a Vörösmarty
utca burkolatának felújítása. Ezen túlmenõen minden
iskola tornatermén történtek javítások, volt ahol a tetõt, volt
ahol a parkettát kellett felújítani.
2006 õszén, megválasztása után bizonyára határozott
elképzelése volt a város, ezen belül az Ön elõtt álló
feladatokról, célkitûzésekrõl. Kérem, beszéljen arról,
hogyan és milyen szempontok szerint tervezte meg a
tennivalók sorrendiségét?
- Amikor az ember egy új, számára még ismeretlen helyzetbe kerül érdemes „terepszemlét tartania”. Így voltam ezzel
én is. Áttekintettem a hivatal szervezeti mûködését, és
minél hamarabb reális képet akartam kapni a város pénzügyi helyzetérõl. Nekem és a képviselõ-testületnek hamarosan azzal kellett szembesülni, hogy a vártnál is rosszabb a

helyzet, hiszen a település kasszájából közel
400 millió forint hiányzott. Ennek ellenére
folyamatosan biztosítani kellett a város intézményeinek (iskolák, óvodák, bölcsõde,
egészségház, városgazdálkodás, mûvház
stb.) lehetõleg színvonalesés nélküli feladatellátásukhoz az anyagi fedezetet. Szó szerint
minden fillérre szükségünk volt, s hogy ne érhesse szó a ház elejét, a takarékosságot az önkormányzat magán kezdte. A képviselõi díjakat felére csökkentettük, én lemondtam a
szolgálati autóról, saját titkárnõ alkalmazásáról és kettõ helyett egy politikai munkatársra tartottam igényt. Meggyõzõdésem,
hogy csak akkor várhatunk el bárkitõl felelõsségteljes, lelkiismeretes munkát, ha magunk is így teszünk. Az idõ minket igazolt.
A meghirdetett kiadáscsökkentést és az átszervezéseket az intézményeink vezetõi megértették, ennek következtében egy hatékonyabb, és egyben olcsóbb intézményrendszer jött létre.
Egyidejûleg el kellett azon is gondolkodnunk, milyen távlati célokat jelölünk ki a
városfejlesztés terén. Lehetõségeinket, adottságainkat sorba vettük, és két fõ
irányt neveztünk meg. Az elsõ a termálvízre alapozható fürdõfejlesztés, késõbb
az ehhez kapcsolódó turizmusfejlesztés. A második pedig az igen magas
aranykoronájú termõföldjeinkre alapozott mezõgazdasági tevékenységek újbóli
felélesztése, amihez késõbb a feldolgozóipart lehet kapcsolni.
Következõ problémánk az volt, hogy honnan, milyen forrásból fogjuk a pályázatokhoz az önrészt biztosítani. Hiszen lehetnek jó pályázati kiírások, lehetnek jó
pályázatíróink, lehet jó kapcsolati tõkénk, ha nincs hozzá önerõnk. Több lehetõség megvizsgálása után döntött úgy az önkormányzat, hogy 1,5 milliárd forint
értékben kötvényt bocsát ki. Nagy megelégedettséggel mondhatom, hogy mára
gyakorlatilag a teljes összegnek megvan a helye.
A befejezett fejlesztések közül Polgármester úr melyeket emelné ki és miért? Az
elért eredmények közül melyekre a legbüszkébb?
- Nagyon nehéz választani, a beruházások közül nem is tudok. Nekem, mint
városvezetõnek nincs és nem is lehet kedvenc területem, hiszen fontos az oktatás,
mert gyermekeink jövõje múlik rajta. Fontos az egészségügy, és a szociális
ellátások, de lényeges az utak állapota is. Az elért eredmények közül talán arra
vagyok a legbüszkébb, hogy a Hajdúsági Vízmû Zrt-vel szemben kitartó és
következetes tárgyalás következtében elértük, hogy visszaadja a város
tulajdonába a víziközmû hálózatunkat. Így idõvel lehetõvé válik a vízellátás
önkormányzati szinten való megszervezése. Ezen felül még a Vízmû az évekig
törvénytelenül kiszabott magas vízdíjakat is elismerte, ezért 400 millió forint
részletekben történõ átutalását is sikerült elérni.
Továbbá sikernek értékelem a város civil és egyéb közösségi életének
gazdagodását, felerõsödését is. Vallom, hogy nekünk, embereknek nemcsak az
anyagi javak megszerzése kell, hogy elsõsorban örömet jelentsen, hanem
szükségünk van lelki táplálékra is. Örömmel tölt el, hogy sikerült a megszépült
színházteremben beindítani a bérletes elõadásokat és több teltházas nótaesttel
tudtunk kedveskedni a mûfaj kedvelõinek. Munkatársaimmal minden városi
rendezvényen, ünnepségen arra törekedtünk, hogy az adott eseményt
emlékezetessé, színvonalassá tegyük, például: Soós Imre Emlékülés, Városi
Majális, Kastélykerti Esték, Karácsonyi Forgatag.
Nem lenne teljes a kép, ha csak a mérleg egyik oldaláról, a sikerekrõl beszélnénk.
A hitelességhez hozzátartoznak a be nem váltott ígéretek, esetleges kudarcok
vállalása is. Gondolok itt egy új sport- és rendezvénycsarnok építésére, és a
Semsey kastély felújítására. Milyen okok miatt nem sikerült ezeket megvalósítani?
- A sportcsarnok és a kastély esetében évtizedes problémákról beszélünk. Ahogy
már az elõzõekbõl kiderült, a városnak nincs pénze ilyen horderejû építkezésekbe
támogatás nélkül belekezdeni. A megoldást itt is a sikeres pályázás jelenthette
volna. Pályázatíróink folyamatosan figyelték a kiírásokat, és minden e témában
létezõ pályázatra jelentkeztünk. Sajnos a bíráló szervek nem fogadták be ezeket,
de továbbra sem mondunk le egyik létesítmény megvalósulásáról sem.

Balmazújváros

3

2010. augusztus

Polgármester úr! A ciklus nagy részében ellenzéki politikusként
kellett Balmazújvárosért lobbiznia. A tavaszi kormányváltás után
könnyebb lett vagy lesz Önnek és az önkormányzatnak a munkája?
- Mivel az országgyûlési választásokat választókerületemben megnyertem – még egyszer köszönet minden rám szavazónak -, ez
mindenképpen azt jelenti, hogy hatékonyabban tudom Balmazújváros érdekeit érvényesíteni. A parlamenti bizottságok közül az
Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság tagja vagyok, ahol
úgy gondolom szintén fontos lobbitevékenységet fogok tudni
végezni.
A kormányváltás az ország életében véleményem szerint a
„huszonnegyedik órában” történt. Az ország és polgárainak is
jelentõs része a csõd szélén állt. Ezért a magyar országgyûlésnek
igen gyorsan, hatékonyan kellett elkezdeni munkáját. Az õszi
ülésszak kezdetekor természetesen hasonlóan nagy léptékben kell
folytatni a törvényalkotást, mely törvények végrehajtásának egy
jelentõs része az önkormányzatokat fogja terhelni. Ugyanakkor az új
kormány kifejezett célja az önkormányzati és közigazgatási munka
egyszerûsítése, például tervezi a közbeszerzési törvény módosítását,
mely mostani állapotában sok esetben kifejezetten gátolja a
kivitelezési munkák terv szerinti megkezdését.
Végezetül kérem, ossza meg az olvasókkal, hogy ha újabb négy évre
bizalmat kap a szavazópolgároktól, tervei szerint milyen városképet
fog mutatni Balmazújváros 2014-ben?

- Ha lenne a települések között is „Tiszta udvar, rendes ház” verseny,
remélem, hogy 2014-ben ezt a díjat kiérdemelnénk. Komolyra fordítva
a szót, terveink szerint még az idén befejezõdik a bölcsõde bõvítése és
felújítása, a szennyvíztelep rekultivációja. Jövõre az alábbi
fejlesztések fognak megvalósulni:
l
befejezõdik a fürdõfejlesztés (1,1 milliárd forint)
l
megépítésre kerül 3 km kerékpárút (233, 2 millió Ft)
l
befejezõdik a meglévõ egészségügyi központ felújítása és új
épületrésszel való bõvítése (586,6 millió Ft)
l
a Bartók Béla utcán új szilárd úttest épül, további hat utca pedig
újraaszfaltozásra kerül (Batthyány, Iskola köz, Bethlen, Bocskai,
Bolyai és Vasút sor, összesen 413,7 millió Ft)
l
megépül egy új ifjúsági és közösségi ház az Arany János utca elején
(142,8 millió Ft)
l
tovább fog bõvülni a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (33,1
millió Ft)
l
kialakításra kerül egy 30 férõhelyes ifjúsági szálláshely a Kölcsey
utcán (87,5 millió Ft).
Szeretném, ha Balmazújváros 2014-re egy rendezett, barátságos, saját
arculattal rendelkezõ alföldi város képét mutatná, ahol a helybélieknek
jó élni, ahol munkát találnak, a hozzánk látogatóknak pedig érdemes
visszatérni. Ehhez kérem október 3-án az Önök szavazatát.
Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést.
Vargáné Dobi Zsuzsa

KÖZÉRDEKÛ HÍREK
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:
Az elmúlt idõszakban kialakult belvíz-elvezetési problémák miatt Balmazújváros Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. szeptember hónapban megkezdi a
csapadékvíz elvezetés szabályszerûségének vizsgálatát. Dr. Veres Margit jegyzõasszony
és dr. Tiba István polgármester felkérik a tisztelt lakosságot a Polgármesteri Hivatal
dolgozóival való együttmûködésre.
MIVEL KELL FELSZERELNÜNK KERÉKPÁRJAINKAT?
A közlekedésbiztonság erõsítése érdekében kérjük olvassák el a 6/1990. KÖHÉM
rendeletnek a kerékpárok felszereltségével kapcsolatos elõírásait. Mivel területünkön
megjelentek a kerékpár utánfutók, az azokra vonatkozó elõírásokat is érdemes tudni. A
kerékpárra vonatkozó üzemeltetési, mûszaki feltételekrõl bõvebb felvilágosítást
kérhetnek a Rendõrkapitányságon, illetve a kerékpár szakboltokban.
OKTATÁSÜGY:
A 2010/11-es tanévet az oktatási intézményeink az alábbi osztály, illetve csoport számmal
kezdik meg:
Egyesített Óvoda: 23 csoport, Nyitnikék óvoda: 4 csoport
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola:
36 osztály, 21 napközis csoport
Központi és Petõfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Balmazújváros: 25 osztály, 18 napközis csoport
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ:
9 gimnáziumi, 4 szakközépiskolai és 13 szakképzõ osztály
1 felzárkóztató évfolyam, mely a 16. életévét betöltött, de a 8 általános iskolai osztályt be
nem fejezett tanulók részére biztosít az intézmény.
A Református Egyház a 2011/12-es tanévben református egyházi óvodát és iskolát szeretne indítani. Az elõzetes tárgyalások (elvi állásfoglaláskérés, egyeztetések, felmérések)
megkezdõdtek.

A Strandfürdõ fejlesztéséhez szükséges villamosenergia ellátás, a transzforállomás, a kis-és
nagyfeszültségû hálózatok létesítéséhez, egyéb
áramforrás biztosításához mintegy 30 millió Ft-os
beruházás szükséges. A várost, ezáltal a beruházó
Városgazdálkodási kft-t elõzetes felmérések alapján 7,4 millió Ft önerõ terheli. A Vízmû Zrt. által
megfizetett 100 millió Ft terhére biztosítja az önerõt a képviselõ testület.
ÁTADÁS:
Augusztus 31-én került átadásra az Elamen Zrt
által üzemeltetett - gyermekeket ellátó – fõzõkonyhák közül kettõ: a Kossuth tér 14. sz. alatti
általános iskola és Hortobágy úti Nyitnikék Óvoda
konyhája. A nyár során az Elamen Zrt. korszerûsítette, felújította a magasabb színvonalú szolgáltatás megteremtése érdekében 26.250.000 Ft öszszegben a fõzõkonyhákat.
Fejlesztési elképzelésük ezzel nem ért véget, a
következõ nyáron a Móricz Zsigmond, illetve a
Dózsa György úti fõzõkonyhákat kívánják felújítani.

Szeptember 7-én kerül átadásra a nagyközönségnek a rekultivált folyékony hulladéklerakó. Az
52,5 millió Ft-os beruházás kapcsán felszámolásra
került az 1988 óta fennálló környezetszennyezés.
A szennyvíziszap elszállításra került, töltés nélküli
vizes élõhely került kialakításra az élõvilág számára az ÉAOP -2007 -5.1.2/C ,,Települések korszerûtlen hulladéklerakóinak rekultivációja" neTANKCSAPDA Koncert:
A képviselõ testület fedezetet biztosított a mûvelõdési háznak arra, hogy megszervezze a vû pályázat segítségével.
Tankcsapda együttes koncertjét. A Kastélykerti esték rendezvényeibõl befolyt több, mint VÁLASZTÁS:
2 millió forint és a városi kulturális eseményekre betervezett összeg terhére a szerzõdés A képviselõ-testület megválasztotta az október 3-i
aláírására Tóth János igazgatót kérték fel.
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
A választással kapcsolatos információkat megtaPÁLYÁZAT:
A megújuló energiaforrás felhasználására kiírt KEOP-4.4.0. pályázat elõkészítéséhez lálják a www.balmazújváros.hu oldalon az önkorÖnkormányzatunk megvalósíthatósági, tervezési és engedélyezési feladatok mányzat szóra kattintva, vagy kérdéseiket feltehetik személyesen a Polgármesteri Hivatalban a
elvégzésével bízta meg a SolarField Kft -t.
A 2.300. 000 Ft megbízási díjat a vízmû Zrt-tõl befolyt követelés terhére biztosította a Választási Iroda tagjainak.
képviselõ testület.
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Tisztelt Olvasók!
Igyekeztünk politika mentes újságot szerkeszteni, mindenkinek lehetõséget biztosítani véleménye kifejtésére.
Biztosan látszik, hogy nincs a cikk, vagy tudósítást megírók között egyetlen egy szakavatott újságíró sem, de nem
biztos, hogy ez mindig olyan nagy baj. Kérésre, vagy önként, de mindig van elég anyag az oldalak "megtöltéséhez". Így van ez augusztusi számunknál is. Sokminden belefért, de sokminden ki is maradt (kitüntetettek, tábori beszámolók stb) ismét.
Fontosnak tartottuk, hogy minden képviselõ, függetlenül
párt hovatartozásától az elmúlt 4 éves ciklus zárásaként röviden nyilatkozhasson. Aki élni kívánt ezzel a lehetõséggel elküldte "összefoglalóját", melyet az alábbi oldalakon
teszünk közzé.
Az újság szerkesztõsége nevében ezúton köszönöm meg
támogatásukat, azt, hogy sohasem kellett "direktben" politizálnunk, kialakult és megteremtõdött annak lehetõsége,
hogy szabadon, magunktól tanuljuk meg az újságon keresztül szolgálni a lakosságot, hisz mi, erre vállalkoztunk.
Kívánok minden párt jelöltjének, a közügyekért tenni akaró önjelölteknek és mindenkinek tiszta, eredményes választást.
Végh István és felesége Erzsike szavaival: ,,aki közéleti
szereplést vállal, annak viselnie kell az állandó közfigyelmet, a bírálatot, a kritikát. Meg kell tanulni ezt udvariasan
kezelni, az elismerést kellõ szerénységgel, a bírálatot megfontolt véleménynyilvánítással viszonozni.
A "Balmazújváros lap szerkesztõsége" nevében kitartó és
lelkiismeretes munkát kívánunk minden jelöltnek, s köszönjük a lakosság nevében a 2006-10 között munkálkodó
képviselõ hölgyek és urak munkáját.
Szerkesztõség

Bodó László
A helyi képviselõ-testület munkájában három évig vettem
részt, a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak voltam tagja. Mandátumom átvétele után Polgármester úrnak elmondtam, hogy én itt helyben, Balmazújvároson, mint baloldali ellenzéki képviselõ helytelenítem
az országos politizálás gyakorlatát, és nem is kívánom azt
követni.
Döntéseim kialakítása során mindig elsõsorban az emberek, másodsorban a város érdekeit vettem figyelembe. Szilárd meggyõzõdésem, hogy a baloldali képviselõnek is
csak a települése fejlõdését és lakóinak könnyebb boldogulását kötelessége szem elõtt tartania. Ezen célok eléréséért az önkormányzatnak kockáztatnia kellett, hiszen a
pályázatokhoz jelentõs önrész vállalása volt szükséges. Ezért döntött úgy a képviselõ testület, köztük én is, hogy az
önkormányzat 1,5 milliárd forint értékben kötvényt bocsát
ki, melybõl biztosítani tudja a pályázati önrészeket. Sok
esetben éreztem úgy, hogy nehéz helyzetben vagyok. El
kellett gondolkodnom, hogyan reagáljak: kritizáljak vagy
tartózkodjak, az IGEN vagy a NEM gombot nyomjam meg.
Mivel véleményem szerint a tartózkodás nem segíti a
dolgok haladását, ezért Polgármester úr, képviselõtársaim
és a hivatali szakemberek véleményét meghallgatva, és
azokat mérlegelve alakítottam ki álláspontomat
Összességében a testület munkáját baloldalról is maximálisan jónak ítélem meg. A városvezetés döntéseivel
mindannyiszor az emberek, a város érdekeit szolgálta.
Szeretném megjegyezni, hogy azért ez a fejlõdéssel teli
négy év szocialista kormányzás alatt valósult meg és
többször Tóth József, volt országgyûlési képviselõ is segített az elõrehaladásban.
Az õszi helyhatósági választáson a 8-as választókerületben (Szigetkert, 15-ös és 16-os szavazókörök) képviselõjelöltként kívánok indulni, ezért kérem az ott lakó választópolgárokat, hogy szavazataikkal támogassanak.

Balmazújváros
Blaskó Sándor

Számomra elég nagy kihívást jelentett a 2006-os önkormányzati képviselõ választás.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a FIDESZ képviselõjelöltje lehettem és olyan
nagyszerû emberekkel dolgozhattam, mint Polgármester úr és képviselõtársaim. Nem
volt könnyû az elmúlt négy évben megfelelni a ránk váró feladatoknak, de úgy érzem, jó
csapatmunkát végeztünk.
Körzetemben a következõ eredményekrõl tudok beszámolni:
w sikerült végre a piacnak megfelelõ helyet találni
w megújult a Nap utca és a Vörösmarty utca útburkolata
w javaslatomra egy rakodó-kotrógép vásárlására került sor, amellyel folyamatosan történt városszerte a csapadékvizet elvezetõ árkok tisztítása,
w fasortelepítés történt a Vasútsor teljes hosszában
w a játszótérre facsemetéket ültettünk
w több utcában is átrakásra, kijavításra került hosszabb-rövidebb járdaszakasz.
Megválasztásom esetén az elkövetkezõ négy évet is a lakosság érdekeit szem elõtt tartva,
hatékonyan szeretném eltölteni. Elképzeléseim a következõk:
w ahol nincs szilárd burkolatú út, annak kiépítése
w a járdák folyamatos javítása és új építése a Böszörményi úton a Nap utcától a
benzinkútig valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldalában
w a gyengébb minõségû utak tehermentesítése tiltó táblák kihelyezésével
w idõs, egyedülálló személyekre való nagyobb odafigyelés
w a Nap utca Böszörményi út keresztezõdésében az áteresz felújítása
w a Böszörményi úti nagy árok lefedése a Vasút sortól a Nap utcáig
w a Bajcsy-Zsilinszky utca végén tehergépjármûvek részére forduló megépítése.
Eddigi bizalmukat köszönöm és kérem a 8-as választókerület - 15-ös és 16-os szavazókörök – lakóit, hogy szavazataikkal támogassanak.

Bódis Béláné
Dr. Tiba István polgármester úr és Dr. Veres Margit jegyzõ asszony összehangoltan
dolgoznak és mindketten felelõsségteljesen végzik saját munkájukat. A Polgármester
Úrnak köszönhetõen a testületi üléseket nem a csatározások jellemzik, fegyelmezett
légkörben zajlanak és minden képviselõnek lehetõsége van arra, hogy egyes témákkal
kapcsolatban kifejtse véleményét.
A visszajelzések alapján azt tapasztaltam, hogy sokan nézik a TV-ben a testületi üléseket.
Az emberek ott azt látják, hogy a képviselõk csak a gombokat nyomogatják és semmi
más dolguk nincs. Ezért én úgy gondolom, jó lenne, ha az adott bizottság elnöke egy kicsit bõvebben elmondaná, hogy mirõl is fognak a képviselõk dönteni, mielõtt szavaznak.
A testületi tagok az üléseket megelõzõen megkapják az elõterjesztéseket. Minden
képviselõ aktívan részt vesz valamelyik (oktatási, pénzügyi, jogi stb.) bizottság munkájában, ahol az adott elõterjesztésnél megvizsgálják és megvitatják a határozati javaslatokat, esetleg újat javasolnak. A bizottsági üléseken jelen vannak azok a hivatali
szakemberek is, akik rendelkeznek a bizottsági döntések kialakításához szükséges
törvényi és szakmai ismeretekkel. Ezt követõen a testületi ülésen lehetõség van a
képviselõknek kérdezni, hozzászólásukat, módosító javaslatukat elmondani. Végül a
bizottsági elnökök is ismertetik a bizottságuk javaslatát. A jól elõkészített testületi anyag
konkrét tárgyalásánál ezért ritkán fordul elõ nézetkülönbség a képviselõk között.
Véleményem szerint tehát egy kicsit részletesebben kellene az adott elõterjesztés tartalmát a nézõk számára ismertetni.
A következõ Képviselõ Testületnek jó munkát és jó egészséget kívánok.

Csonka Kis Pál
Mint elsõ ciklusos képviselõ tele tervekkel, nagy lendülettel vetettem magam a munkába. A választóimnak tett ígéreteimet maximálisan teljesítettem. Igyekeztem a körzetemben élõk gondjait, problémáit a lehetõségek szerint legjobban képviselni. Tudom, hogy
mindenkinek nem lehet megfelelni, de úgy érzem, hogy sikerült az emberekkel megtalálni a közös hangot. Sokszor kaptam hasznos tanácsokat, amit olykor közösen oldottunk
meg.
Az õszi és tavaszi UTCAFÓRUMOK hasznosnak bizonyultak, mert mindenki megtudhatta a város aktuális terveit, és kérdeztek is a lakosok. Ezt a tájékoztatási formát nagyon elfogadták az emberek.
Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság tagjaként számomra a kezdet volt a
legnehezebb, mivel akkor kellett olyan intézkedéseket meghozni, amelyek életben
tudták tartani városunkban az oktatást. Mostanra igazolt bennünket az idõ, kiderült, hogy
többnyire jó döntések születtek.
2006-2010 között majdnem 5 milliárd forint értékben nyert a város pályázatokat. Büszke
vagyok, arra, hogy részese lehettem annak a többségnek, akik olyan utat nyitottak meg
Balmazújváros elõtt, ami a fejlõdés útján indította el a várost.
Köszönöm mindenkinek, akik segítették a munkámat és bízom abban, hogy az elkezdett
munkát folytatni tudom a szavazók további támogatásával.

Balmazújváros
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Hegedûs János
Új kihívást és felelõsséget jelentett számomra négy évvel
ezelõtt a választóktól kapott felhatalmazás, amikor
bizalmat kaptam az önkormányzati-képviselõi munka
végzésére. Alapvetõ célként azt tûztem ki magamnak,
hogy a hozzám forduló emberek problémainak
megoldásán túl, fejlõdési pályára állítsuk a várost, amelyet
nagyon hiányoltam a korábbi városvezetõk munkájából.
Bár tudtam, hogy jelentõs adósságot öröklünk elõdeinktõl,
és az országos vezetéssel szemben ellenzéki pozícióban
leszünk, ezek ellenére bíztam abban, hogy többek között
szigorú pénzügyi költségvetést követve, és a józan ész
politikája meg fogja hozni az eredményeket. Mára
elmondhatjuk, hogy településünkön számos beruházás
történt a sport, a kultúra, az oktatás, az egészségügy és
egyéb területeken is.
A Pénzügyi Bizottság elnökeként vettem részt az
önkormányzati munkában. A bizottság saját hatáskörében
nagyon sok olyan döntést hozott, amelyekkel pénzt
takarított meg a városnak. Bár ez a munka nem a
nyilvánosság elõtt zajlott, mi tudtuk, hogy a „sok kicsi
sokra megy” elvet követve jelentõs megtakarításokat lehet
elérni az önkormányzat számára. Ezúton is köszönöm a
bizottság minden jelenlegi és volt tagjának az értékes
munkáját!
Leköszönõ képviselõként elégedetten és örömmel fogok
visszatekinteni ezekre az évekre. Végül szeretnék sok
sikert és legalább ilyen eredményes négy évet kívánni a
körzetet átvevõ képviselõknek és természetesen Önöknek,
balmazújvárosiaknak!

Koroknai Imre
Balmazújváros önkormányzatában két ciklust töltöttem el,
ezért össze tudom hasonlítani a 2002-2006 illetve a 20062010 közötti testületek munkáját. Nagyon fontos változásnak tartom a két idõszak között, hogy a Dr. Tiba István polgármester által vezetett testületben a kezdeti idõszak után a
felesleges és sokszor személyeskedõ szócsaták megszûntek, helyette a gördülékeny és hatékony munka vált jellemzõvé. Az önkormányzat szakmai bizottságai megfelelõen
elõkészített határozati javaslatokkal éltek és ennek következtében az esetek túlnyomó többségében az adott kérdésekben a képviselõk a város érdekeit szem elõtt tartva pártpolitikát félretéve szavazhattak.
A munkaterv szerinti üléseken kívül számos rendkívüli testületi ülésre került sor, mert a beadandó pályázatok sokszor
megkívánták a soron kívüli tárgyalást. Nagy örömmel tölt
el, hogy a négy év alatt közel 5 milliárd forint értékben
nyert a város és a kistérség pályázatokat. Így újulhatott
meg a színházterem, a Nap utca és a Bercsényi utca útburkolata, és kapott új aszfaltborítást a Kiskútújsor. A Veres
Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ szintén
teljes felújításra került. Még ebben az évben befejezõdik a
bölcsõde bõvítése és felújítása, valamint a szennyvíztelep
rekultivációja. A Bartók Béla utcán új szilárd úttest épül,
további hat utca pedig újraaszfaltozásra kerül. Elkezdõdött
és jövõre befejezõdik a fürdõfejlesztés, melynek során a
városi strand egy új, háromszintes, összesen 4730 m2-es fedett termál és fizikoterápiás résszel egészül ki. A meglévõ
egészségügyi központ felújítása és új épületrésszel való
bõvítése is befejezõdik 2011-ben. Sajnos azonban nagyon
sok megoldásra váró feladat áll elõttünk, például a csapadékelvezetõ rendszer átépítése és korszerûsítése, a Semsey
kastély felújítása, a városi rendezvénycsarnok megépítése
és még lehetne sorolni. Közéleti tevékenységem során
mindig Balmazújváros érdekeit és az itt élõ embereik boldogulását vettem figyelembe. Amennyiben az október 3-ai
választáson újra bizalmat kapok Önöktõl, képviselõi munkámat a megkezdett úton szeretném folytatni és azt legjobb
tudásom szerint, lelkiismeretesen fogom végezni.
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Számomra meglepõen gyorsan telt el ez a négy év, amelyben az Önök bizalmából
képviselõi feladataimat láttam el. A balmazújvárosi FIDESZ többségû képviselõ-testület
a szocialista kormányzás ellenére köztudottan jelentõs eredményeket ért el.
A teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat:
w a fürdõ elõtti parkoló megépítése
w a Mûvelõdési Központ színháztermének felújítása
w új Tûzoltólaktanya létesítése és új Mercedes típusú tûzoltóautó beszerzése
w a város középiskolájának felújítása és bõvítése
w a városi rendezvények színvonalának emelése (városi majális, Kastélykerti
Esték, Karácsonyi forgatag, stb.).
A bizottsági és testületi döntések során a FIDESZ képviselõi – közöttük jómagam is –
teljes mellszélességgel támogattak minden, a város érdekeit szolgáló elképzeléseket,
függetlenül attól, hogy a javaslat jobbról vagy balról érkezett. Így sikerült elérni, hogy a
testület megalakulása után rövid idõn belül a legtöbb kérdésben egységes álláspontot
tudott kialakítani.
A tavaszi országgyûlési választás nagyarányú jobboldali gyõzelme után a város minden
lakója bizakodva tekinthet a jövõbe, amennyiben Balmazújvároson is marad ez az
összetételû városvezetés. Kérem, döntésük kialakításakor ezt kiemelten vegyék
figyelembe.
Még egyszer köszönöm az eddigi bizalmat, és kérem, hogy szavazataikkal támogassanak
az október 3-ai választáson is!

Kati István
A balmazújvárosi képviselõ-testületben második ciklusomat töltöttem el, ahol az utolsó
négy évben gõzerõvel folyt a munka. Megelégedettséggel tölt el, hogy egy olyan testületnek lehettem tagja, amely kimozdította a várost a stagnálásból és a költségvetési hiány
lefaragása után stabil pénzügyi, gazdasági helyzetet teremtett. Ez a csapat volt az, amelyik döntött 1,5 milliárd forint értékû kötvény kibocsátásáról, ezzel fedezetet teremtve az
eredményes pályázati elbírálásokhoz szükséges önerõ biztosításához. A sikeres pályázatok révén több beruházás fejezõdött be és fog megvalósulni 2011-ben, amelyek az élet
szinte minden területét érintik (egészségügy, oktatás, sport, kultúra, stb.).
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke és a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési
Bizottság tagja voltam. Mindkét bizottság elé sok és fontos elõterjesztés került, amelyek
megtárgyalásakor a hivatal szakmailag felkészült dolgozóitól minden segítséget megkaptunk. Ezért meggyõzõdésem, hogy bizottsági javaslataink, határozataink kialakításánál a város érdekeinek legjobban megfelelõ álláspontot alakítottuk ki.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt években bizalmukkal megtiszteltek, ötleteikkel vagy õszinte kritikájukkal segítették munkámat. Az új
testületnek kívánok további eredményes munkát.

Postáné Kecskés Ilona
Az elmúlt négy év alatt közel 5 milliárd Ft támogatást sikerült a városnak pályázatok
útján szerezni. Ennek köszönhetõen megújult a Színházterem, a város középiskolája és a
bölcsõde is. A Veres Péter utcán a volt Zeneiskola felújított épületében egy intézményként mûködik a Családsegítõ Szolgálat és az Idõsek Nappali Intézménye. A Debreceni
utcán megtörtént a volt Vörös Csillag Mgtsz székházának teljes felújítása, ahol a szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény kapott helyet. Átadtuk az új tûzoltólaktanyát, és gazdagodott a város egy új, korszerû tûzoltóautóval is. Épülni fog a Kölcsey
utcán egy ifjúsági szálló, folyamatban van a fürdõ szolgáltatásainak bõvítése is. Több nagyobb forgalmú utca lett teljesen felújítva illetve újonnan építve (Bercsényi, Vörösmarty, Nap és Kiskútújsor), de további hat van még folyamatban (Batthyány, Iskola köz,
Bethlen, Bocskai, Bolyai és Vasút sor). Ezeken kívül jelentõs szolgáltatásfejlesztések
történtek az oktatás és a szociális ellátás területén is.
Úgy gondolom, hogy a pályázatok eredményeit a balmazújvárosiak is érzékelik.
A jövõt tekintve vannak még tennivalóink! Nem sikerült megépíteni a sport- és rendezvénycsarnokot, amelyre joggal vágyik a város apraja-nagyja. Ez kiemelt célként áll továbbra is elõttünk. Ugyanígy fontos a belvízelvezetõ rendszer rendbetétele, amely megmutatta hiányosságait az elmúlt hónapokban lehullt esõ nyomán. Erre eddig is, és ezután
is folyamatosan pályázunk, hisz az egész városra vonatkozóan csak pályázati támogatás
segítségével tudunk forrást biztosítani.
A város költségvetésébõl a legrászorultabbaknak segély helyett három napos munkát adtunk, ezzel erõsítve azt az elvet, hogy nincs ingyen semmi! Minden olyan szociális munkaprogramra pályáztunk, ami több-kevesebb embernek pénzkereseti lehetõséget adott.
Tudjuk, hogy nem ezek a szociális munkaprogramok fogják enyhíteni a munkanéküliséget, folyamatosan kerestük és keressük azokat a megoldásokat, amelyek munkahelyteremtéssel járnak. Ezért hoztuk létre a Halomalja Mezõgazdasági és Szolgáltató
Kft-t, és ezért pályáztunk egy savanyító üzem létesítésére is.
Köszönöm az eddigi bizalmukat, és kérem, szavazataikkal támogassanak az október 3-ai
választáson!
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Szarvas Endre
Véleményem szerint városunk képviselõ-testülete az elmúlt
négy évben kiemelkedõ munkát végzett. Az ellenzéki képviselõk is hamar megértették, hogy a FIDESZ színeiben megválasztott testületi tagok – együtt a polgármester úrral – nem pártalapon kívánnak politizálni.
Ezt bizonyítja az a tény, hogy az elõterjesztések többségét a
képviselõk jelentõs része támogatta. Ebben a ciklusban az Intézmény-felügyeleti- Oktatási- és Sportbizottság elnöki feladatát láttam el. A bizottságnak a ciklus elsõ felében nagyon fontos
döntéseket, véleményeket kellett megfogalmazni a városunkban mûködõ intézményekkel kapcsolatban.
Munkánkat jelentõs mértékben megnehezítette a korábbi idõszakból örökölt 400 milliós hiány, amely miatt szigorú, talán
néha fájdalmas takarékossági intézkedéseket kellett végrehatani.
Bizottsági elnökként arra törekedtem, hogy az elkerülhetetlen
megszorítások idején a lehetõ legkevésbé sérüljenek a szakmai
szempontok. Fontos eredményként értékelem, hogy az utolsó
másfél évben a városvezetésnek sikerült olyan állapotba hoznia
a költségvetést, hogy el lehetett tekinteni a további, kizárólag
pénzügyi megtakarításokat jelentõ átalakításoktól.
Szeretném kiemelni, hogy a 2006-2010 közötti idõszakban
közel 5 milliárd forint pályázati pénzt fordítottunk városunk és
a balmazújvárosi kistérség fejlesztésére annak ellenére, hogy a
városvezetés ellenzéki pozícióban volt a kormánnyal szemben.
Az õszi és tavaszi UTCAFÓRUMOK megrendezése is ebben a
ciklusban került "bevezetésre". A kezdeti idõszakban szokatlannak tûnõ kezdeményezés egyre népszerûbbé vált a lakosok
körében. Egyre többen jöttek el és egyre bátrabban mondták el
véleményüket mindennapi gondjaikról, a lakóhelyüket érintõ
kérdésekrõl. Megértették, hogy a városvezetés számít õszinte
véleményükre. Személyesen is szoros kapcsolatra törekedtem
az emberekkel annak érdekében, hogy segíthessek problémáik
megoldásában, illetve hogy tudják, számíthatnak képviselõjükre.
A visszajelzések alapján úgy érzem, hogy képviselõségem ideje alatt mindvégig élveztem a választókörzetemben élõ emberek bizalmát, mellyel megpróbáltam élni, és nem visszaélni.
Megválasztásom esetén továbbra is legjobb tudásom szerint
fogom ellátni a képviselõi feladatokat.

Varga Jánosné
Az elsõ négyéves ciklusom töltöttem, mint önkormányzati képviselõ. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra és egyben nagy
kihívást is jelentett, hogy közéleti szereplésre kaptam felhatalmazást a Daruban élõ emberektõl.
Az elmúlt négy év önkormányzati munkáját pozitívan értékelem. A testületi üléseket a nyugodt, higgadt, pártcsatározásoktól mentes hangulat jellemezte. Az elõterjesztéseket kiváló
szakemberek készítették részünkre, amit ezúton is köszönök.
Képviselõi munkám során igyekeztem a körzetemben élõ emberek problémáit meghallgatni és azokra a leghamarabbi megoldást megtalálni. Képviselõtársaimmal együtt azért dolgoztunk, hogy minél élhetõbb legyen városunk, és büszkék lehessünk rá. Döntéseink során csak a város fejlõdése motivált bennünket. Szerintem óriási léptekkel halad elõre Balmazújváros
fejlõdése.
A darusi városrészen képviselõi közbenjárásomra parkoló épült
az iskola elõtt, zebrák kerültek felfestésre, új járdák épültek és
régieket raktak át, árkok javítása történt meg és a Veres Péter
Emlékpark is megszépült. Folyamatban van a Karinkó utca szilárd útburkolattal való ellátása és pályázati forrásból megvalósul a Kölcsey úti régi iskola ifjúsági szálláshellyé való átépítése. Tudom, hogy a vízelvezetés még mindig nagy problémát jelent, de pályázat nélkül a város önerõbõl nem tudja meoldani. A városvezetés folyamatosan keresi erre a pénzügyi
fedezetet.
Most szeretném újra megméretni magam, és ha bizalmat kapok
a körzetemben élõ emberektõl továbbra is a város fejlõdéséért
fogok dolgozni.
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Varga László
Elõször vehettem részt Balmazújváros képviselõ testületének FIDESZ által delegált tagjaként a város vezetésében. A lassan lezáruló négy éves ciklust több szempontból lehet értékelni.
Ha a képviselõ-testület munkáját nézzük, úgy gondolom, hogy egy sikeres
idõszakra tekinthetünk vissza. Sok eredménnyel, hasznos fejlesztésekkel, több
tucat megnyert pályázattal büszkélkedhet településünk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a munkánk megkezdésekor fennálló 400 milliós
hiányból mostanra egy stabil, kiegyensúlyozott költségvetést sikerült kialakítani,
úgy, hogy a takarékos gazdálkodás mellett nagyon komoly beruházások valósultak
meg és valósulnak meg a közeljövõben is. Ugyanilyen nagy eredménynek tartom,
hogy a pártpolitikai csatározások helyett végre érdemi munka alakult ki a testületben, és a település fejlõdését szem elõtt tartó képviselõi magatartás lett az általános mindenkinél. Én úgy vélem, hogy a város érdeke elõbbre való minden pártérdeknél.Ha saját munkámat kell értékelnem, mindenképpen nagy eredménynek
tartom, hogy a Mezõgazdasági Környezetvédelmi és Idegenforgalmi bizottság
elnökeként egy szakmai munkára épülõ és minden érintett érdekeit egységesen
szem elõtt tartó szemléletet sikerült kialakítani. Itt is az építõ jellegû, az érdemi
vitákra alapozott és nem a politika mentén formált hozzáállást sikerült meghonosítani.
A Halomalja Kft. ötletadója és elindítójaként büszke vagyok arra, hogy városunk,
még ha idénymunkával is, de sok rászorulónak tudott, és tud ma is munkát, jövedelmet biztosítani, immáron harmadik éve. Ennek a fejlesztése, bõvítése, és a további munkalehetõségek kialakítása továbbra is szívügyem. Persze ahogy a városunk egészében, a választókerületem, a Bánlak életében is akad még bõven tennivaló. Ilyen a körzet belvízhelyzetének továbbjavítása, hiszen a több területen elvégzett árokrendezés, takarítás ellenére, itt bizony még van min dolgozni.
A több utcát érintõ kátyúzások, padka rendezések ellenére az úthálózat és a járdák
rendbetétele is folyamatos kell, hogy legyen a jövõben is.
Megköszönve eddigi bizalmukat, mindezek megvalósításához és a testületben
megkezdett munka folytatásához kérném további támogatásukat október 3-án a
helyhatósági választáson a 013-as és 014-es körzetekben!
A Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

KERESKEDELMI ÉS VÁLLALKOZÓI ISMERETEK
(akkreditációs lajstromszáma: PL-4389)

ingyenes képzést indít regisztrált álláskeresõk részére.
Jelentkezési határidõ: 2010. szeptember 6.
Bõvebb információ:Veres Péter ÁMK és AMI
Tel.: 52/580-518
A program az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Balmazújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a szülõket, fiatal felnõtteket, hogy az ingyenes* tankönyvellátásra nem jogosult, településünkrõl eljáró
- középiskola nappali tagozatos tanulói,
-felsõfokú oktatási intézmények (fõiskola, egyetem) nappali tagozatos
hallgatói részére – jogosultsági feltételek fennállása esetén – 4.000 Ft tankönyvtámogatást nyújt.
A támogatást 2010. november 30-ig a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (földszint 3., 4. és 8. számú irodában) lehet igényelni, melyhez csatolan-dó
az iskolalátogatási igazolás!
A helyben tanulók az oktatási intézményeken keresztül - a tankönyv árából történõ
jóváírással - kapják meg a támogatást.
*Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló, aki
- tartósan beteg,
- sajátos nevelési igényû,
- három- vagy többgyermekes családban él,
- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Az ingyenes tankönyvellátására való jogosultságot annál az oktatási intézménynél kell érvényesíteni, ahol a tanulói jogviszony fennáll.

Balmazújváros
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Digitális Középiskola Hajdúböszörményben

„Hajdúsági Digitális Középiskola”
“ – Balmazújvároson a Teleházból

S

zeptemberben indul az elsõ kísérleti tanév a hajdúböszörményi „Hajdúsági
Digitális Középiskolában”, ahol idén 60-80, diák (Felnõtt) kezdheti meg
tanulmányait. A képzés az Internet segítségével megvalósuló, sajátos
iskolarendszerû távoktatási modellel biztosítja hallgatóinak az oktatást.
A Digitális Középiskola célja az érettségi megszerzése azon felnõttek számára, akik
valamilyen okból még nem jutottak el idáig. Azok számára jött létre, akikben megvan a
képesség, a fogadókészség és a szándék arra, hogy leérettségizzenek, de munka és
család mellett, anyagi vagy például közlekedési nehézségeik, esetleg hátrányos
helyzetük miatt a hagyományos struktúrában erre nem volt vagy nem lenne módjuk.
Az idei, kísérleti tanévben Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény-Boda, Hajdúhadház
és Balmazújváros szolgáltatási pontok térségében lesz lehetõség arra, hogy ily módon
szerezzék meg a továbbtanulás és az elõrejutás feltételeit biztosító érettségi
bizonyítványt. A képzés modulrendszerû. Az elsõ modul a számítógép használatával,
az internetes kommunikációval ismerteti meg a tanulókat, hogy képesek legyenek
ebben a középiskolában tanulni. Az esti munkarendben zajló oktatási forma nagyon jó
lehetõség család és munka melletti a tanulásra. A képzés egyelõre tandíjmentes.
Az oktatáshoz szükséges digitális tananyagot ingyenesen biztosítjuk. A középiskolai tankönyveket kiegészítõ online tananyagok célja, hogy
változatos eszközökkel, a multimédia és az interaktivitás, valamint a hálózati kommunikáció lehetõségeit kihasználva segítsék elõ az egyéni
tanulást, fejlõdést. A tanulás feltételeit a 3 kistérségi konzultációs központ szolgáltatja, ahol helyi felügyelõk is segítik a diákokat. A tanulók
interneten tartják a kapcsolatot a tanárokkal, és modulonként három alkalommal konzultációs és vizsgaórákon vesznek részt a kistérségi
konzultációs központokban. Konzultációk csak szombati napokon vannak. A konzultációs (jelenléti) órák hagyományos módon valósulnak
meg, míg a csoportos és egyéni digitális tanórai foglalkozások otthon, a lakóhelyen vagy közvetlen közelében elérhetõ szolgáltatói ponton
keresztül - személyes tanulási támogatással egészülnek ki.
Érdeklõdni Zsupos Imrénél a 06 (20) 434 5711 telefonszámon lehet.

INFORMÁCIÓK FOGYATÉKKAL ÉLÕK SZÁMÁRA
FIZETETT GYAKORNOKI
PROGRAM:
Az Európai Parlament az idei évben is
meghirdeti fizetett gyakornoki programját fogyatékkal élõk számára, a 2011.
március 1-tõl 2011. július 31-ig terjedõ
idõszakra, azzal a céllal, hogy megkönnyítse munkahelyi integrációjukat.
A program fõ célja, hogy a fogyatékkal
élõk számára hasznos és értékes munkatapasztalatot nyújtson, illetve lehetõséget
biztosítson számukra, hogy megismekedjenek az Európai Parlament tevékenységeivel.
Az Európai Parlament hozzájárul az
esélyegyenlõség elõmozdításához és szorgalmazza az esélyegyenlõség gyakornoki
programokban történõ alkalmazását
fogyatékkal élõ férfiak és nõk esetében. E
program egyetemet végzettek vagy hasonló szintû intézményben oklevelet szerzõk
számára nyújt részvételi lehetõséget.
Jelentkezési határidõ:
2010. október 15.
További információ
Európai Parlament Gyakornoki Iroda
stages@europarl.europa.eu
MEGHÍVÓ ORSZÁGOS BRAILLE
OLVASÁSVERSENYRE:
A Vakok és Gyengénlátók SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2010.

október 2-án (szombaton) 10 órától országos
Braille olvasásversenyt rendez.
Rendezvényük célja a Braille-kultúra megóvása,
megõrzése, valamint az, hogy minél többen kapjanak kedvet az olvasáshoz, ami akár pontírásban
is történhet.
A versenyre gyermek és felnõtt kategóriában lehet
jelentkezni, akár az esemény napján is.
Címük:
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza Országzászló tér 8. 2 emelet
215.
Tel/Fax:
+36-42-407-486 vagy +36-42-787-923
Email: vakegy@upcmail.hu

TOLMÁCS-FORDÍTÓ KURZUS:
Több, mint 10 éve szervezi a Látássérültek ÉszakAlföldi Egyesülete a Debreceni Egyetemmel karöltve tolmácsok és fordítók képzését és tolmácsvizsgára felkészítését.
Az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központnál regisztrált fiatalok számára elõkészítõ
kurzusokat hirdetnek csökkentlátóknak is.
A Debreceni Egyetem oktatói készítik fel vizsgára
a hallgatókat és a vizsgát is õk bonyolítják le.
Sikeres vizsga után szakképzettséget igazoló oklevelet kapnak és tolmács-fordítókká válnak a
fiatalok.
A képzés a hatékony felkészülés érdekében 2 éves.
A foglalkozásokat szombatonként Budapesten
és/vagy Debrecenben tartjuk. (A helyszín attól

függ, hogy melyik városban lesz több a
jelentkezõ).
Egy csoport 8 fõ jelentkezése esetén indul
be.
Egy félév ára: 120.000 Ft +áfa.
Kezdési idõpont: 2010. szeptember 18.

ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉS:
2010 szeptemberétõl a Fehér Bot Alapítvány felnõttképzésében folytatódik az
érettségire való felkészítés. Az elsõ esti
gimnáziumi tanév sikerrel zárult, a csoport
10. évfolyamon tanul majd tovább.
Szeptembertõl újabb 9.-es csoportba
jelentkezhetnek a látássérült vagy más
fogyatékos érdeklõdõk, akik szeretnének
érettségit szerezni.
Heti 2-3 alkalommal 10-15 fõs
csoportban tanulhatnak a jelentkezõk,
természetesen ingyenesen.
Helyszín: Debrecen, Eötvös utca 20-22.
Érdeklõdhetnek Belsõné Áginál a
következõ elérhetõségeken:
06-52-321-145 vagy a
06 - 20/205 -3628 telefonszámon.
Takács Erika
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Hirdetésfelvétel:
Telefon:
06709310756
E-mail:
ujsag@
balmazujvaros.hu

NAGY

ÜVEG-CENTRUM

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

- KÉPKERETEZÉS

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

S
EZÉ
T
E
KER
KÉP

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

Mûvészeti iskolai tanévkezdés
Felvételi lehetõség: 2010. szeptember 2-3; 6-7-én 13-17 óráig
Akik májusban, vagy júniusban jelentkeztek mûvészeti iskolába,
nekik az órabeosztáson kell elõször megjelenniük.

Cím:
Órabeosztás: 2010. szeptember 6-7-én 13-17.30 óráig
Balmazújváros
Órarend szerinti tanítás: 2010. szeptember 8-tól
Kossuth tér 18.

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. szeptember 6-án, 9-én, 13-án
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
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VÉRADÁS szeptember 24-én (Péntek), 10-17.30-ig
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági
véradónapot szervez Balmazújvároson az Orvosi
Rendelõ 2. Emeletén.
Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat!
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját és lakcímkártyáját
feltétlenül hozza magával!
Kérjük véradásával segítsen beteg embertársainkon!

Balmazújváros, Nádudvari u. 37. sz.

Hétfõ
Szerda
Péntek

15 - 18 óra

Megrendelés az alábbi telefonszámon:

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

:
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Balmazújváros

Július 20-án 9 óra körüli idõben egy balmazújvárosi lakóház konyhájából
ismeretlen elkövetõ eltulajdonította a feljelentõ pénztárcáját a benne lévõ
iratokkal (személyi igazolvány, TB-kártya, lakcímkártya, adókártya).

2010. július 09-re virradóra Balmazújváros, Veres Péter utcai bekerített telekrõl egy vasgerenda került eltulajdonításra.
Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, - július 10-ére virradóra, - aki egy
lakóház melléképületének ajtaján lévõ lakatot 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.
ISMÉT BEJUTOTTAK ISMERETLENEK egy Balmazújváros, Kadarcs
utcai lakóházba 2010. július 13-án, ahol két személy, pénzváltást színlelve,
a sértett figyelmét elterelték, és a lakóház egyik szobájában lévõ szekrénybõl eltulajdonítottak 80.000 Ft készpénzt.
2010. július 15-én 8:10 óra körüli idõben, egy Ságvári Endre utcán lévõ
családi ház elõtt megjelent 3 személy, akik mosógépvásárlás ürügyén bementek az udvarba, s míg két személy elterelte az idõs házaspár figyelmét,
addig ezt kihasználva a társuk bement a családi házba és onnan 640.000 Ft
készpénzt tulajdonított el.
Az elmúlt idõszak, valamint a fenti két eset kapcsán el kell gondolkodni érdemes-e otthon, a lakásban tartogatni a kis nyugdíjból megtakarított pénzt.
Átérezve a sértettek lelki állapotát egy-egy ilyen alkalommal, megkereséssel fordultunk a helyi pénzintézetekhez, hogy milyen befektetési lehetõséget tudnának ajánlani, amely segíthetne elkerülni, hogy még több idõs,
egyedülálló személy váljon bûncselekmény áldozatává. A szóbeli beszélgetés kapcsán tájékoztatjuk a lakosságot, hogy minden pénzintézetben van
olyan lehetõség, ahol egy meghatalmazott személy kijelölésével, a befektetett pénzösszeghez hozzá lehet jutni. Azt csak a pénz elhelyezõje, vagy ha
megjelölésre kerül, a meghatalmazott veheti fel, akár egy sajnálatos betegség esetén is. A rendõrség próbálja keresni annak lehetõségét, hogy minél
kevesebben legyenek bûncselekmények áldozatai, de a megelõzés lehetõségével az embereknek is élni kell. Ezért, amennyiben e vonatkozásban
szeretnének több információhoz jutni, keressék fel a pénzintézeteket, hogy
megfelelõ felvilágosítást kapjanak, vagy kérjék meg családtagjaikat, hogy
segítsenek ebben.
Továbbra is kérjük a rokonokat, ismerõsöket, családtagokat, hogy segítsenek az idõsebb hozzátartozóiknak!
Figyelmetlenségbõl, az egyik sörözõ teraszán õrizetlenül hagyott Sony
Ericson C902 típusú mobiltelefont, 2010. július 15-én 21:00 és 23:00 közötti idõben ismeretlen személy eltulajdonított.

Felhívjuk a közlekedõk figyelmét, hogy a 2010. július 30-ra virradóra a Balmazújváros, Katona József utca teljes szakaszán a keresztezõdésekben az
elsõbbségadás kötelezõ jelzõtáblákat ismeretlen személy megrongálta,
kidöntötte, amellyel közlekedési bûncselekményt követett el.

Átépíteni, felújítani, korszerûsíteni szeretne?
Otthonteremtés az OTP Bank lakáshiteleivel

Lakáskorszerûsítés esetén legfeljebb 5 millió forint igényelhetõ kamattámogatással, a hitel kamata pedig 4,65 százalék.

Az OTP Bank számos hitellehetõséget kínál lakásfelújításhoz, vásárláshoz, amelyek segítségével mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelõbb megoldást. Akár az árvíz vagy belvíz miatt megrongálódott lakás
javításához, újjáépítéséhez szeretné igénybe venni, vagy épp lakásfelújítást, korszerûsítést tervez, különbözõ lakáshitel konstrukciók és futamidõk közül választhat.
Kedvezõ hitellehetõségek Lakásépítésre és –felújításra, jelenleg forinthitelt lehet igényelni az OTP Banknál, a devizahitelezést korlátozó jogalkotói elképzelésekre tekintettel ugyanis a hitelintézet felfüggesztette a devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitelek forgalmazását.
Az OTP Banknál lakásépítésre, új lakás vásárlásra, valamint korszerûsítésre felvehetõ legkedvezõbb kondíciójú hitel az állami kamattámogatással nyújtott forinthitel, amely legfeljebb egy gyermeket nevelõk esetén 35
éves korig, kettõ, vagy több gyermeket nevelõk esetén 45 éves korig igényelhetõ. A maximálisan igénybe vehetõ hitelösszeg lakásépítésre és új
lakás vásárlásra Budapesten és a megyei jogú városokban 12,5 millió forintig, más településeken 10 millió forintig terjedhet. A telekárat nem tartalmazó ÁFA-s építési költség, új lakás vásárlása esetén a vételár Budapesten és a megyei jogú városokban maximum 25 millió forint, más településeken pedig 20 millió forint lehet. A kamattámogatott hitel kamatait az
állam a hitelfelvevõk eltartott gyermekeinek számától függõen – kivéve a
korszerûsítésre vonatkozó hitelt – különbözõ mértékben támogatja. A lakásépítési és új lakás vásárlási hitelnél jelenleg a hitelfelvevõ által fizetendõ kamat - gyerekszámtól függõen – 4,00-4,13 százalék között mozog.
Korszerûsítene, felújítana? Lakáskorszerûsítésrõl akkor beszélhetünk, ha
a felújítás az ingatlan komfortfokozatának növelését eredményezi, ilyen
például új közmû bevezetése, szigetelés, nyílászáró csere vagy fürdõszoba
létesítés. A hiteligénylõ ebben az esetben is jogosult lehet az állami kamattámogatással nyújtott hitelre, életkor, vagy gyermekszámtól függetlenül.

2010. augusztus 8-án 9:00 és 9:30 körüli idõben a Balmazújvárosi Piac területén a bejelentõ kosarából ismeretlen eltulajdonította pénztárcáját a
benne lévõ személyes iratokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, TBkártya, adókártya, bankkártya, hitelkártya), valamint 16.000 Ft készpénzzel.
Kérjük, hogy mindenki fokozottan figyeljen pénztárcájára, értékeire a vásárlások során, különösen a piacokon, zsúfoltabb boltokban.
2010. augusztus 12-én Zalka Máté utcán lévõ egyik lakóház melléképületbõl ismeretlen elkövetõ eltulajdonított 1 db nõi Schwinn Csepel MTB kerékpárt.
“12 HÓNAP” A KÖZLEKEDÉSBEN A közlekedésbiztonság erõsítése
érdekében kapitányságunk újra meghirdeti a „12 hónap a közlekedésben”
elnevezésû akció sorozatát. Az akció keretében az év minden hónapjában
más-más feltétel meglétét ellenõrzik kollégáink. Az ellenõrzést végrehajtó
rendõrök a hónap elsõ hetében figyelmeztetnek, a másodikban helyszíni
bírságot szabnak ki, a hónap hátralévõ idõszakában pedig feljelentést tesznek a szabálysértõkkel szemben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az intézkedõ rendõrök súlyos
szabálysértést vagy bûncselekményt tapasztalnak, az akció tematikájától
eltérõ, komolyabb szankciót fognak alkalmazni. Továbbá felhívjuk figyelmüket arra is, hogy egyes szabálysértések esetén az intézkedõ kollégáknak
nincs lehetõségük a figyelmeztetésre, helyszíni bírságolásra, pl.: biztonsági
övvel kapcsolatos szabályszegés, gyermek biztonsági rendszer használatával kapcsolatos szabályszegés, vezetés közben kézben tartott mobiltelefon
használatával kapcsolatos szabályszegés, segédmotorkerékpáron
bukósisak használatával kapcsolatos szabályszegés. Ezen esetekben a
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen közigazgatási eljárás megindítását
vonja maga után a szabályszegés.
Annak érdekében, hogy a jármûvezetõk és a jármûvek az ellenõrzésekre
kellõen fel tudjanak készülni, minden hónapban elõre ismertetjük a következõ hónap aktuális ellenõrzési szempontjait!
2010. szeptemberében a jármûvezetõk vezetõi engedélyének meglétét, érvényességét fogják fokozottabban ellenõrizni az intézkedõ rendõrök.
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság - 06-52/370-013

Piaci feltételû lakáshitel Az OTP Banknál elérhetõ forint alapú piaci
lakáshitel is egyre kedvezõbb kamatozású, hiszen a forint alapkamata
folyamatosan mérséklõdött az elmúlt egy-másfél évben. A legnagyobb
magyar hitelintézet a futamidõ elsõ 12 hónapjában nem módosítja az
egyébként a piaci mozgásokat követõ hitelkamatot, valamint nem számít
fel kezelési költséget, így a hitelfelvevõ átlátható, elõre tervezhetõ törlesztõrészletekkel kalkulálhat.
A felvehetõ hitelösszeget befolyásolja az ügyfél igazolt jövedelme és a
hitel fedezetéül szolgáló ingatlan - törvény által meghatározott - forgalmi
értékének 75 százaléka. Az OTP Bank, alkalmazkodva az új piaci helyzethez, jelenleg 9 féle forint alapú lakáshitelt kínál. A bank a hitellel lakáshoz
jutás valamennyi alternatíváját kínálja, kombinálva a hitelt az OTP Csoport tagjainál elérhetõ egyéb finanszírozási lehetõségekkel, például a lakástakarék-pénztári megtakarítással, úgy, hogy az vállalható, elõre kiszámítható terhelést jelentsen. A konstrukció legnagyobb elõnye, hogy az
állam a befizetett összegek után 30%-os, legfeljebb évi 72.000 Ft támogatást nyújt (EBKM: 1,5%, illetve 3%, EBKM állami támogatással 7,5514,39%).
Milyen feltételeknek kell megfelelni hitelfelvételnél? A hitelhez jutás
egyik legfontosabb feltétele az igazolt jövedelem megléte. Az OTP Bank a
munkaviszonyból származó munkabér mellett, megfelelõ igazolások
esetén, például a vállalkozásból, ingatlan bérbeadásból, osztalékból,
cafeteria juttatásokból, a családtámogatási ellátásokból, a gyerektartásból
és önkéntes-nyugdíjpénztárból származó megtakarításokból származó
jövedelmet is figyelembe veszi a hiteligénylés elbírálásánál, ezzel is
könnyítve a hitelhez jutás feltételeit.
A forint hitelezés terén legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezõ OTP
Bank több mint hat évtizedes tapasztalatával és szakértelmével,
testreszabott hitelkonstrukciókkal
áll a lakosság rendelkezésére.
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A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata július 15-én gyerekek részére kirándulást szervezett Hortobágyra, Európa legnagyobb kiterjedésû szikes pusztájára.
A megtelt busz reggel 8 órakor érkezett a Faluházhoz, ahol az ott dolgozók, köztük a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagyon szívélyesen fogadtak bennünket. A
sátrak felállítása, és a marhapörkölt hozzávalóinak elõkészítése után elsétáltunk a vidék
arculatát képezõ egyik építészeti emlék, a
Pásztormúzeum kiállításának megtekintésére.
A Kilenclyukú híd és a Hortobágyi Csárda
szomszédságában található múzeumban betekintést nyerhettünk a hortobágyi pásztorok
életébe, életkörülményeibe, melyet eredeti
filmfelvételeken is megtekinthettünk. A Körszín kiállítását a térségre jellemzõ kézmûves
mesterségek élõképszerû megjelenítése teszi
egyedülállóvá: a szíjgyártó, a fazekas, a csizmadia, a kovács, a kalapos, a mézeskalács készítõ és a bognár korhûen berendezett mûhelyeit nézhettük meg. Aki tehette, a kézmû-

vesek által készített ajándéktárgyakból ,,vásárfiá"-val lephette meg szeretteit. Ezt követõen ellátogattunk a Madárkórházba, ahol az
ország egész területérõl bekerülõ sérült, beteg, védett madarak állatorvosi ellátását, kórházi ápolását, rehabilitációját végzik. A Hortobágyi Látogatóközpontban megnéztük a
puszta gazdag élõvilágát bemutató természetrajzi kiállítást, majd a Kézmûvesudvarban tovább ismerkedhettünk a Hortobágyra
jellemzõ kézmûves mesterségekkel. A fafaragó mûhelyben lehetõséget kaptunk a faragásra is, mely tevékenységnek a gyerekek nagyon örültek. Miután a tikkasztó melegben
kellõképp elfáradtunk, jött az életmentõ hír,
hogy elkészült a bográcsos marhapörkölt,
amelynek finom illata már a Faluház környékén megcsapta orrunkat. A sok-sok program
után jólesõ érzés volt megpihenni a naptól
védett sátrak árnyékában, ahol a finom ebéd
után megbeszéltük a nap addigi élményeit.
Eközben a gyermekek apraja-nagyja ujjongások közepette intenzív locsolásba kezdett, és
nem gyõzték töltögetni a kiürült vizesflako-

Immár második alkalommal került megrendezésre a németfalusi parókián a református
gyermek-bibliatábor 2010. június 28 – július 1. között. A gyermeklétszám felülmúlta minden
várakozásunkat, ugyanis 65 gyerek vett részt a táborban. Nagy örömünkre szolgált, hogy
sok volt az óvodás, de a korhatár az általános iskola felsõ évfolyamainál zárult.
A héten a bibliai Ruth történetét ismerhették meg a gyermekek. Megtanulhatták, milyen
fontos az életünkben, hogy Isten vezetésére figyeljünk, kérdezzük meg Õt döntéseink elõtt, s
merjük teljesen rábízni magunkat. A nem a választott néphez tartozó fiatal nõ, Ruth látva
anyósa hitét õ is Isten mellett döntött. ( Milyen nagy áldás az, ha mi is az Úrhoz tudunk
segíteni olyan embereket, akik korábban nélkülözték az életükbõl Istent!)
Népszerû volt a gyermekek körében a gitárkíséretes éneklés. Hihetetlenül gyorsan elsajátították mind a szöveget, mind a dallamot, csak úgy zengtek az Istent dicsõítõ énekek.
Az idõjárás kedvezett a szabadtéri programoknak is, így a gyerekek lelkesen keresték a
templomkertben gondosan elrejtett aranymondás papírra vetett szavait, szívesen vettek részt
a kreatív sorversenyeken, a bátrabbak a korábbi esõzéseknek köszönhetõen „békáztak”,
illetve a vízibomba nagy sikert aratott kicsik és nagyok körében egyaránt.
Aki viszont a délutáni program keretében a kézmûveskedést választotta, az a gyülekezeti
teremben sólisztgyurmázhatott, körmönfonhatott, kosárkát készíthetett.
A tábor zárásaként – csütörtökön - az iskolás korosztállyal a Zemplénbe kirándultunk, ahol a
regéci várhoz túráztunk, majd az óhutai egyházmegyei üdülõben elfogyasztott ebéd, s
„vizes”kikapcsolódást követõen késõ délután indultunk haza.
Jó volt megtapasztalni, hogy van igény az ilyen jellegû táborokra is!
Ezúton is arra szeretnénk bátorítani a szülõket, hogy a nyár folyamán is hozzák el
gyermekeiket a vasárnapi gyermek-istentiszteletre, mely a Németfaluban 9 órakor, a
központban 10 órakor kezdõdik. A szülõk is részt vehetnek a felnõtt istentiszteleten, ugyanis
a gyermekeknek szervezett alkalmak párhuzamosan folynak azokkal.
Bíztatjuk továbbá a szülõket arra is, hogy a tanév elején a gyermekeiket ne mulasszák el
beíratni hittanra, ugyanis a gyermekeknek is szükségük van a lelki feltöltõdésre.
Köszönet mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy a tábor létrejöhessen, s Istené legyen a
dicsõség a lelki épülésünkért!
dr. Orcsikné dr. Vass Nóra

nokat. Egy biztos: ruha nem maradt szárazon! Miután kellõen felfrissültünk, körbejártuk a Hortobágyi Halastavakat kisvasúttal.
A végállomáson felmentünk egy kilátóra,
ahol rátekintést nyertünk a lápos vidékre, és
sok érdekes madárfajt leshettünk meg. A nap
záró programjaként egy órás csónakázáson
vettünk részt a Hortobágy folyón, amely a Tiszántúl és talán az ország legfurcsább folyója, hiszen ez egy „folyótól folyóig folyó folyó”. Az „utazás” közben az idegenvezetõtõl
megtudhattuk, hogy már csak részben természetes képzõdményrõl van szó, ugyanis
több helyen is ásott medrek szabályozzák folyását. Növényzete igen szegényes, partjait
nád és gyékény övezi, de a víz felszínén fel felbukkannak a vízitök sárga, és a tavirózsa
fehér virágai. Mint megtudtuk, a nádasban,és
a partmenti fákon számos madárfaj lelhetõ
fel,és a víz gazdag halállománnyal rendelkezik. A folyó csöndjét a kecskebékák és levelibékák „hangoskodása” törte meg. A vízikirándulással befejezõdött a hortobágyi programunk, a melegtõl aléltan, de gazdag élményekkel szálltunk fel a buszra. Megállapítást
nyert, hogy gyakrabban kellene ellátogatnunk erre a vidékre, hisz nincs messze, és ez a
vadregényes táj még mindig tud újat mutatni
számunkra.
Dusa Gabriella
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ

A III. Szent
István Napi
Rockfesztivál szervezõi ezúton köszönik meg támogatóiknak és segítõiknek a
közremûködést.
Támogatóink: Árpád-Ház, Balmazújváros
Város Önkormányzata, BAKI Egyesület,
Balmaz-Bútor Kft, Balmaz-Coop Zrt,
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet,
Balmaz- Juh Kft, Rockinform, Magyar
Harcos, GrafTech Stúdió, Sport presszó,
Jókai László, Lukács Kft, Alexandros Gyros
Bár, Soproni sör, Hortobágyi Halgazdaság
Zrt, Kállai Erika, Csobánné Patai Andrea,
Juhász Ernõ.
Köszönet A Balmaz Hagyományõrzõ
Íjászkörnek, A Tevékeny Szeretet
Közössége, Szenvedélybetegek
Balmazújvárosi Nappali Intézményének és a
Napkelet Lányai Hastánccsoportnak a
közremûködésért. Kulcsár Zsoltnak és Gál
Józsinak a hangosításért, a zenekaroknak a
fellépésért, a barátainknak az egész napos
odaadó munkáért, a Mûvelõdési
Központnak és Bojtor Péternek a
segítségért.
Derzsi Bálint és Kerekesné Dobi Erika
szervezõk
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A Kalmár kapujából a Tóth Árpád Gimnáziumba
„Itt állok hát ismét a Kapuban:
Kapujában kettévált életemnek - ”
(Reményik Sándor)
Vannak kapuk, amelyeket a történelem
nyitogat az emberiség történetében, és
vannak kapuk, amelyeket az életünk természetes sodrása nyit ki elõttünk. Természetes dolog, hogy az általános iskola kapuja bezárul, és a középiskola kapuja kinyílik. Hogy mit hagyunk ott, és mit várunk az új kapuktól, arról faggatjuk iskolánk kiváló diákját, Pap Renátát, a ballagó
8. b. osztály tanulóját.
Osztályfõnökük, Szabóné Ajtai Erika így
vall róluk: „Ahogyan közeledik az új tanév, nekem, volt nyolcadikos osztályfõnöknek nehéz a szívem, hogy az osztályom
tanulói már nem a mi iskolánkba jönnek az
évnyitóra. Négy éven át volt a gondjaimra
bízva testi, lelki, szellemi gyarapodásuk.
És valamennyien nagyon közel kerültek
hozzám.
Gyereket nevelni nem könnyû feladat.
Mindenki tudja, aki ilyen ajándékot kapott
az élettõl. Tanárként, osztályfõnökként közösségé formálni olyan gyerekeket, akiket
szinte csak a véletlen sodort össze, igazi
pedagógusi feladat. Sok éve vagyok a pályán, többször voltam osztályfõnök, és hiszem, hogy ez az egyik legszebb és legnehezebb a tanári munkában. Egész embert
kíván.
Az elmúlt tanévben olyan gyerekek hagyták el a Kalmár Zoltán Tagintézmény falait, akik nagyon sok örömet szereztek szüleiknek, tanáraiknak, köztük nekem is.
Engedtessék meg, hogy most a nyilvánosságot kihasználva engedjem el õket útjukra. Sok közös munka, együtt megélt szép
és kevésbé szép emlék van mögöttünk. A 8.
b. osztályban akadt olyan gyerek, aki többször lett az év „Jó tanuló, jó sportoló”- ja.
Volt, aki igényes pályázataival hívta fel
magára a figyelmet, mások országos, megyei és városi versenyek gyõztesei, de
mindannyian szeretetreméltó, jó gyerekek."
A legkimagaslóbb eredményeket a 8.b.
osztályból Pap Renáta érte el. Így vehette
át ballagási ünnepségünkön az „Iskola Kiváló Diákja” kitüntetést. Már alsó tagozatban kiderült róla, hogy kivételes tehetség, ami szorgalommal és kitartásal párosult. Sikereket fõleg matematikában ért el.
Feladattudata nagyon sok felnõttével vetekszik, és mégis meg tudta õrizni kislányos kedvességét. Problémamegoldó képességével, pozitív szemléletével minden
feladatot kiválóan oldott meg. Középiskolai tanulmányait a Tóth Árpád Gimnáziumban kezdi, ahol a csendes, okos szemû
kislány nevét már jól ismerik a tanárok.
Nem véletlen, hiszen a házi versenyen elért kimagasló eredményei miatt már szóbeli felvételire sem kellett elmennie. Igaz,
jó esélyei lettek volna e nélkül is, mivel a
100 – ból 97 pontot sikerült elérnie az
írásbeli felvételin.

w A gyermekek többsége fél a felvételitõl, te pedig még egy külön megmérettetést is vállaltál.
Miért?
w Meg akartam próbálni, hogy mentességet
szerezzek a szóbeli felvételi alól. A Tóth
Árpád Gimnázium az interneten keresztül
házi versenyt hirdetett. A versenyen az öt legjobb eredményt elérõ diák szóbeli felvételi
nélkül juthatott be a középiskolába. Én matematikából és kémiából is jelentkeztem a versenyre.
w Hogyan került erre sor?
w December 12-én gyûltünk össze a középiskolában. A regisztráció után leültettek bennünket a kijelölt helyre, majd egy óra hossza idõ
állt rendelkezésünkre a 30 feladat megoldására. Mindenkinek kódszáma volt a lapon, a nevünk nem szerepelt. Csak egy hét múlva tudtam meg, hogy a 100 pontból 80-at értem el,
így jutottam a dobogós 3. helyre mind matematikából, mind kémiából.
w Úgy tudom, matematika tagozatra jelentkeztél. Kémiára is szükséged lett volna a felvételin?
w Nem. Azt csak nagyon szeretem, és kíváncsi
voltam rá, milyen a tudásom.
w Történelembõl is felvételiztek a diákok, de
neked ebbõl sem kellett. Miért?
w Melkó Károlyné, Éva néni nagyon megszeretette velem a történelmet. (késõbb a latint is)
Már hetedikben is eljutottam a megyei versenyre, ahol 2. helyezett lettem, és részt vehettem az országos versenyen is. Ugyanez
megismétlõdött nyolcadikban, ahol az országos 16. helynek köszönhetõen felmentettek a
történelem szóbeli felvételi alól.
w Igen kedves, nyílt, barátkozó természeted van.
Talán ennek is köszönhetõ, hogy kiváló tanulmányi eredményed ellenére az osztálytársaid
soha nem tartottak „strébernek” vagy „pedálozógépnek”, és nem is irigyeltek, inkább
büszkék voltak rád. Milyen a viszonyod az
osztálytársakkal?
w Az osztálytársaim egy „szupercsapat”. Igazi
közösség. Az iskolai élet minden területén
egymást segítve örömmel, jó kedvvel vettünk
részt. Volt, amikor õk izgultak értem, és volt,
amikor én szorítottam nekik. Legyen az a
Búvárkodj, helyesíró versenyek, énekverseny
vagy pályázatíró verseny.
w Már ismered a leendõ osztálytársaid nagy részét. Szinte barátként sétálsz be az „új kapun”.
w Így van. A leendõ osztálytársak közül messengeren megkerestek, mert ismerõs volt nekik a nevem a versenyekrõl. Sõt a leendõ osztályfõnököm is emlékezett rám. Nagyon kedvesen elbeszélgettünk. Azért természetesen új
kihívásként tekintek az elkövetkezõ évekre.
Bízom abban, hogy jó alapokat kaptam a Kalmárban kedves tanáraimtól, akikre mindig jó
szívvel emlékezem. Különösen sok szeretettel
gondolok Boda Katalin tanár nénire, akivel
szinte barátként izgultuk végig a versenyeket.
De õszinte tisztelet övezi minden tanáromat
magas szintû tudásukért, humoros óravezetésükért és igazságos értékelésükért. Hiányozni fognak.
w Mindez nagyon szép, és tanáraim nevében
köszönöm a sok dicséretet. Jól esik bezse-

belni! De segítõ családi háttérre legalább ennyire
szükség van, és ezt te igazán elmondhatod.
w Igen, minden segítséget megkapok otthonról. Példaértékû számomra a szüleim viselkedése. Apától
örököltem a szorgalmat, kitartást, a határozott
célkitûzéseket. Anya a közvetlenebb. Kedves egyéniségével összetartja a csapatot, igazi meleg
otthont teremt. Apa nagyon gyakran vállalta, hogy
elvisz a versenyekre, anya pedig aktív tagja volt a
szülõi munkaközösségnek.
w Már említetted, hogy Boda Katalin tanár nénivel
nagyon jó a kapcsolatod. Most kérdezzük meg õt.
w „A matematika nem tartozik a „szerethetõ” tantárgyak közé. Vannak azért kivételek. Ilyen diák Renáta, akit öt évig volt szerencsém tanítani. Már
negyedik osztályban tapasztaltam különleges érzékét a matematika iránt. Órán úgy tudott figyelni, hogy otthon már „csak” gyakorolni kellett. Nagyon kitartó, szorgalmas, terhelhetõ diák, aki maga is kereste az újabb lehetõségeket a versenyzésre. Évrõl-évre egyre több versenyen vettünk
részt. Egyéni eredményei felülmúlhatatlanok, de
csapatjátékosként is bevált. Hüse Timivel, Buglyó Attilával és Varga Lacival nagyon szuper négyest alkottak a Bólyai matematika csapatverseny megyei és országos döntõjében egyaránt.
Nagyon szerencsésnek mondhatom magamat,
hogy Renátát taníthattam, egymás kezét szorongatva izgulhattam vele végig számtalan eredményhirdetést. Köszönöm, Renáta!
w Mit is kívánhatnánk beszélgetésünk végén annak,
akit mindig visszavárunk? Õrizd meg tudásvágyadat, kedvességedet és õszinteségedet! Adtunk
neked szárnyakat, amelyekkel repülhetsz, de ne
feledd, a gyökereid idekötnek! A Kalmár kapuja
mindig nyitva áll elõtted.
A beszélgetést összefogta és lejegyezte:
Mihalik Istvánné magyartanár

Pap Renáta legkiemelkedõbb versenyeredményei
matematikából:
Apáczai Országos Verseny: 4. o. I. helyezés, 5. o. II.
helyezés,
Bólyai Csapatverseny: 7. o. megyei IV. helyezés,
8. o. megyei I. helyezés, országos 10. helyezés
Zrínyi Ilona Verseny: 4., 6., 8., osztályban a megyei
versenyen az elsõ 20 helyezett között volt. Legjobb
eredménye megyei 7. helyezés, amellyel az országos döntõbe jutott.
Megyei Matematika Verseny Hajdúsámson:
7. o. II. helyezés
Kenguru Matematikaverseny: 7. o. megyei 7. helyezés
Curie Levelezõs Verseny: 8. o. területi II. hely, országos 6. hely
Kalmár László Megyei Verseny: 6.o. III. helyezés,
7. o. V. helyezés, 8.o. IV. helyezés
Varga Tamás Megyei Verseny: 8.o. 8. helyezés. 1,5
ponton múlott, hogy nem került az országos döntõbe, ahova csak gimnazisták kerültek be.
Alapmûveleti Matematikaverseny: 4-8. osztályig
minden évben országos döntõbe jutott.
4. o. megyei IV. helyezés, országos 13. helyezés
5. o. megyei I. helyezés, országos 8. helyezés
6. o. megyei I. helyezés, országos VI. helyezés
7. o. megyei II. helyezés, országos IV. helyezés
8. o. megyei II. helyezés, országos III. helyezés
Pap Renáta és Boda Katalin tanárnõ
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„Hagyd az Úrra útadat, bízzál benne, majd Õ munkálkodik”(Zsolt.37,5)
Júliusban az elõzõ évekhez hasonlóan ismét Óhután tölthettek egy
hetet a balmazújvárosi református gyülekezet tagjai.
Voltak köztük „újoncok” és visszajárók, családosok és egyedülállók,
ifjak és kevésbé ifjak, konfirmandusjelöltek és már konfirmáltak.
Harmincnégy fõ foglalta el az üdülõ szobáit. Különbözõségük ellenére egyben mindnyájan megegyeztek: testi felüdülésen túl lelki épülést jelentett számunkra az itt eltöltött idõ. Csodálatos ajándékként
kaptunk az Úrtól ragyogó napfényt, fecsegõ-csobogó patakokat, a
fényt átszûrve hûvöst adó lombokat, hegycsúcsokról – melyeket kemény munkával hódítottunk megnyíló pazar kilátást. Hûs habokat a
sárospataki strandon, sétát a várban, késõ esti izgalmas túrázást a csillagos égbolt alatt…

ajándékokat? A csoport nevében is szeretnék köszönetet
mondani Szabadi Árpád esperes úrnak, aki fáradhatatlan szervezõje, vezetõje volt kis csapatunknak. Tartotta bennünk a lelket ha elcsüggedtünk, felfrissített jókedvével, ha fáradtunk. Érezhettük általa a hitet, reményt és a felénk
áradó szeretetet. Kívánjuk életére és munkásságára Isten áldását. De
nem feledkezhetünk el köszöntet mondani Németiné Julikának és
Harangi Máriának,- minden fiatal Marika nénijének – akik testi táplálékunkról gondoskodtak. Ínycsiklandozó ízekkel és illattal árasztva el a vetélkedésben, vagy természetjárásban elfáradt csapatot. Még
jó, hogy néha jutott egy kis maradék az éjszakai túrából megjövõ
fiataloknak, amit Marika néni akkor is szívesen feltálalt.
Sajnos elérkezett az a pillanat is, amikor elköszöntünk a Hutáktól.
Még beszereztünk ajándékba egy-egy palack Tokaji aszút, amely a
XIV. sz.-ban a Napkirály szerint így lett jellemezve: „Vinum regnum,
rex vinorum”/ A borok királya, a királyok bora.
Vetettünk egy búcsúpillantást a tokai Kopasz-hegyre, melynek
Krúdy szerint „még a Tisza is hûséges rabszolga alázatosságával
csókolja meg a lábát”.
Elhagyva a Zempléni hegyvidéket, a Hegyalját, gondolatainkba mélyedve, elcsendesedve adtunk hálát a szeretetben eltöltött napokért.
Mindezért Istené legyen a hála és dicsõség!
Mihalik Istvánné

A fiatalok ismét megízlelhették Szabadi Árpád esperes úr nyomában
Óhutáról Kõkapura és vissza a hegyi kerékpározás gyönyöreit a lejtõkön, viszontagságait pedig a meredekebb hegyoldalakon.
Mindezt foglalta keretbe a reggeli és esti áhítat, melynek köszönhetõen lelki megújulásban is részesültünk. Az áhítat témája az „elhívás”
volt – Ábrahám, Mózes és más bibliai személyek történetein keresztül
és segítségével tanúbizonyságot tehettünk a mi elhívásunkról. „Azon
az úton vezetlek, amelyen járnod kell”- Ézsaiás próféta szavai ezek,
amelyek azt bizonyítják, hogy Istennek van célja velünk. Mindnyájunknak kijelölt helye, feladata és küldetése van ezen a földön. Ezeket
nem is olyan könnyû felismerni, olykor még idõsebb korban sem, hát
még fiatalon. Meg kell harcolni a „hitnek szép harcát” ebben is segített (és segítsen!) a Biblia naponkénti olvasása. A reggeli áhítatot mindig vetélkedõ követte az Apostolok Cselekedetei kijelölt szakaszaiból, a játékos, vidám, szellemes, olykor humorral fûszerezett vetélkedõn esperes úr próbára tette a szorgalmasakat és lustálkodókat
egyaránt.
Izgatottan vártuk a pontszámok összesítését, szerencsére minden csoport dobogós helyezést ért el. A finom csokoládén túl mindnyájan
sokat nyertünk a nyílt, meghitt, közös beszélgetésekbõl.
Jó érzés volt látni, ahogyan az idõsebbek vidáman együtt töprengtek a
kamaszokkal, vagy amikor a kisiskolás tudása segítette ki a felnõtteket. Az esti áhítaton a „Lélek gyümölcsit” vettük számba. Mai elidegenedett, elanyagiasodott világunkban ezzel elég hadilábon állunk!
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség önmegtartóztatás” Ha Lélek által élünk,
akkor éljünk is Lélek szerint. Elsõsorban úgy kell élni, hogy életed
valljon a hitrõl, - te mennyire birtoklod ezeket a gyümölcsöket?
Tudsz-e ezekbõl ajándékozni másoknak? És a megajándékozott tiszta
szívvel és örömmel tudja-e fogadni e pénzen meg nem vásárolható

A Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület a 2010. évben is megszervezte 50 diák részvételével a nyári napközis tábort.

A szervezés és a lebonyolítás az egyesületünk tagságának, illetve
azoknak a pedagógusoknak a feladata volt, akik önzetlen módon
segítettek, a gyerekek felügyeletét és változatos programját összeállították. Köszönetemet fejezem ki mind a magam, mind a gyerekek
szüleinek nevében, akik elégedettek és nyugodtak voltak, hisz a nebulók "jó helyen és értelmesen" tölthették délelõttjeiket.
Köszönjük Polgármester úrnak, dr. Tiba Istvánnak, hogy az Önkormányzat bizottsága által támogatta anyagilag is elképzelésünket.
Köszönjük a Központi Általános Iskolának, hogy otthont adtak
nekünk, hogy mindenben segítették munkánkat. Hiszem, hogy
táborunk sikeres volt, reméljük a következõ években is lesz
alkalmunk együtt dolgozni városunkért, kiskorú gyermekeinkért.
Bódis Béláné
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Adatbank
A Balmazújvárosi FC játékoskerete:

A felkészülés végén Szalánczi Tamást, a Balmazújvárosi FC NBIII. Mátra-csoportjában szereplõ felnõtt labdarúgó csapatának edzõjét kérdeztük az alapozásról és a célkitûzésekrõl.
Sikeresnek ítélem a gárda felkészülését, az edzõmérkõzéseken jó teljesítményt nyújtottunk. Az új bajnokságban az 1-5. helyezést tûztük ki magunk elé, de mivel hosszú a szezon a pontos helyezést nehéz meghatározni, hiszen befolyásolják sérülések, betegségek, ellenfelek igazolásai, és természetesen a szerencse is. Amennyiben minden jól
alakul, reményeim szerint dobogós helyen tudunk végezni a 2010-2011-es szezonban. .
A Balmazújvárosi FC felkészülési mérkõzéseinek eredményei:
Nagyiván – BFC 3-0 (2-0)
Tiszaújváros – BFC 2-1 (1-1). Gólszerzõ: Kállai G.
BFC – Hajdúböszörmény 6-2 (5-1). Gólszerzõk: Belényesi M. (3), Murák K., Szûcs
L., Sárközi Sz. (1-1)
BFC – Hajdúszoboszló 5-0 (2-0). Gólszerzõk: Belényesi M., Szûcs L., Tornyai V.,
Németi G., Forgács G. (1-1)
Heves – BFC 1-4 (0-3). Gólszerzõk: Szûcs L. (2), Belényei M., Kiss A. (1-1)
BFC – Érmihályfalva 3-1 (1-1). Gólszerzõk: Forgács G. (2), Belényesi M. (1)

Barna László
Bánhegyi Zoltán
Fekete Róbert
Holb Tamás
Kiss Attila
Szabó Márton
Szûcs László
Tornyai Viktor
Tóth Zoltán
Kállai Gábor
Kónya Márk
Murák Krisztián
Németh Ádám
Németi Gergõ
Sárközi Szabolcs
Szabó Balázs
Szabó Imre
Belényesi Miklós
Forgács Gergõ
Mizsák Richárd
Nagy Szabolcs

(1986)
(1992)
(1971)
(1990)
(1986)
(1988)
(1985)
(1985)
(1988)
(1989)
(1989)
(1985)
(1987)
(1991)
(1989)
(1980)
(1982)
(1983)
(1990)
(1989)
(1980)

kapus
kapus
kapus
védõ
védõ
védõ
védõ
védõ
védõ
középpályás
középpályás
középpályás
középpályás
középpályás
középpályás
középpályás
középpályás
támadó
támadó
támadó
támadó

Változások a BFC játékoskeretében:
Érkezõ játékosok: Belényesi Miklós (Szolnok), Fekete Róbert (Nagyhegyes), Vezetõedzõ: Szalánczi Tamás
Németh Ádám (DVSC)
Távozó játékosok: Iszák Dániel (Németország), Radnai György (Vecsés), Varga Mi- NBIII. Mátra-csoport
hály (Hajdúböszörmény), Víg Viktor (Nagyhegyes, kölcsönbe)
1.forduló:
Balmazújvárosi FC – Gyöngyös 1-1 (félbeszakadt)
A Balmazújvárosi FC õszi hazai mérkõzései:
BFC: Barna – Szabó M., Kiss A., Holb, Tóth Z. – KóAugusztus 29
17:00
BFC – Putnok
nya, Szûcs, Kállai – Belényesi, Murák, Sárközi
Szeptember 12
16:30
BFC – Tiszaújváros
Gólszerzõ: Kállai a 32. percben
Szeptember 19
16:00
BFC – Monor
A 35. percben a nagy felhõszakadás miatt a játékvezetõ
Október 03
15:00
BFC – Tura
a mérkõzést félbeszakította, majd késõbb lefújta, miOktóber 24
14:30
BFC – Felsõtárkány
vel a játéktér alkalmatlan lett volna a folytatásra.
November 07
13:30
BFC – Vasas II.
Bodnár László
November 21
13:00
BFC - Balassagyarmat

Sokaknak meglepetés a magasabb osztályba való lépés, de elõbb sikerült felkerülnünk, mint
azt reméltük. Mivel csoportunkból a bajnokcsapat (NyíregyházaNagykálló II) nem élt a feljutás lehetõségével, az MKSZ-ben elfogadták a BKK nevezését, így õsztõl ismét NB I B-ben szerepelhetünk. Különös összefüggés van a
20 évvel ezelõtti felkerüléssel,
mivel akkor szintén a 4. helyrõl sikerült elõrébb lépnünk. Az akkori
NB II-es csoportok elsõ 4-4 csapatát összevonva alakították ki a
kétcsoportos NB I B-t. Sajnos a
magasabb osztály nehéznek bizonyult és következett 19 év az NB
II-ben, több dobogós helyezéssel.
Most bízva a sikeresebb szereplésben, hosszabb távra tervezzük
a második vonalbeli tagságot. Július 26-óta Szilágyi Attila vezetésével heti öt edzéssel, 20-22 fõs
keret készül a bajnokságra. A
szeptember 11-én kezdõdõ rajtig
8 tesztmérkõzést terveztünk, me-

lyek során keresheti ideális csapatát a mester. Az újonnan igazolt és
az elmúlt bajnokságban szereplõ
játékosokból csak sok munkával
lehet ütõképes csapatot formálni.
Az elsõ fordulóban Ózd csapatát
látjuk vendégül szeptember 11-én
18 órai kezdettel. A borsodiak már
többször szerepeltek magasabb
osztályban is. A második fordulóban Békésre látogatunk szeptember 18-án 18 órától, õk 2 éve búcsúztak az NB I-bõl. Ezt követi a
Balassagyarmat elleni mérkõzés
szeptember 25-én 18 órától. A
nógrádi csapat használta ki 1993ban a feljutás lehetõségét, mi
akkor bajnokként nem vállaltuk a
magasabb osztályt. A negyedik
fordulóban Dabasra látogatunk,
mely mérkõzés október 3-án 18
órakor veszi kezdetét. Ezen a csapaton meglátszik Pest közelsége
és rendre jól szerepelnek a bajnokságban. Az ötödik fordulóban
Nyíregyháza látogat hozzánk,
október 9-én 18 órai kezdettel,

melynek érdekessége, hogy hat
játékosunk játszott, illetve négy
nevelkedett a szabolcsi csapatban. Az ezt követõ fordulóban
Debrecenbe látogatunk október
13-án 18 órtól. Õk az NB I-bõl búcsúztak a tavasszal. Nehéznek
ígérkezõ kirándulás vár ránk október 23-án 18 órai kezdettel.
Gyöngyös vendégeként szerepe-

II következik október 29-én 18
órától. Csömör csapatával többször találkoztunk a nyolcvanas évek végén. Ez a mérkõzés november 6-án 16 órától kerül lejátszásra a Pest melletti kisvárosban. Törökszentmiklós látogat
hozzánk november 20-án 18 órától. Egy ideig hasonló helyzetben
voltak mint mi. Szolnokon ját-

lünk, amely csapat a másik NB I- szották a hazai mérkõzéseket.
es búcsúzó. Ezt követõen az FTC
folytatás a következõ oldalon

Balmazújváros
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Miskolc csapata az egyik bajnokesélyes,
ezen mérkõzés kezdete november 27. 17 óra.
Velük a közelmúltban sok csatát vívtunk, de
néhány éve elõrébb léptek a borsodiak. Cegléd csapata is megjárta már az elsõ osztályt,
õk december 4-én 18 órától látogatnak el
hozzánk. Az utolsó fordulóban Hajdúböszörmény csapatával mérkõzünk, december
11-én 18 órai kezdettel. Elsõ ránézésre nagyon erõsnek tûnik a mezõny. A 14 csoportból rajtunk kívûl Balassagyarmat, Dabas és
Hajdúböszörmény csapata nem szerepelt
még az NB I-ben. Játékoskeretünk a bajnokság kezdetére válik véglegessé és akkor dõl
el, hogy kik szerepelnek az NB I B-ben. Az
elsõ csapat mellet ifjúsági és az Országos
nyílt serdülõ bajnokságban is szerepeltetni
kell egy-egy csapatot, ezen felül a megyei
bajnokságban is komoly célok vannak meghatározva, a minél eredményesebb szereplésért. A város férfi kézilabda csapatai ezentúl König-Trade Balmazújvárosi KK néven
szerepelnek a bajnokságokban. Az NB I Bben szereplõ csapatunk hazai mérkõzéseire
elõvételben bérleteket lehet vásárolni. Balmazújvároson a sportpálya büféjében szeptember 4-tõl. Hajdúböszörményben a mérkõzés színhelyén, szeptember 11-tõl.
Felnõtt éves bérlet: 4000 Ft. Nyugdíjas és
Diák 2000 Ft.
Hegedûs Lajos

V. városi úszóverseny
amatõr úszóknak
Úszóversenyt hirdetett a Kamilla Terápiás
és Diáksport Egyesület amatõr úszóknak. A
városban ötödik éve rendeznek ilyen versenyt, és a szervezõk nagy örömére ez alkalommal 32 nevezés érkezett. A programmal az egyesület célja a sportág
népszerûsítése, a versenyeztetés és az egészséges életmódra nevelés szép élményekkel
való társítása volt. A városi strand
úszómedencéjénél gyülekeztek 6 éves
kortól felnõttekig a versenyzõk, akik hét
korcsoportban mérték össze tudásukat.
Népszerûnek bizonyult a 4 fõs váltóverseny,
ahol a gyerekek mellett a felnõttek is rajthoz
álltak. Minden jelentkezõ maximum két
számban indulhatott, eldönthette, milyen
távon és úszásnemben úszik. A 25 m-es
gyors- és mellúszást választották a legtöbben, de a nagyobbak 50 m-en is kipróbálták magukat.
Korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként az I-III. helyezettek érem, oklevél és csoki díjazásban részesültek. A jó
hangulatú verseny után a gyerekek és a
felnõttek valóban szép élményekkel
térhettek haza.
Földesiné Tóth Erika

61-en mérettették meg magukat a Tisza-tónál megrendezett kajak-kenu sporttáborban.
a Kamilla
Röviden a hét programjairól
általános napirendbe sûrítve: Egyesület szervezésében
8 óra: Ébresztõ! Keljetek már
fel! Szobaszemle!
8 - 9 óra: Aki nem jön, nem
kap reggelit! Terülj, terülj
asztalkám!
9 – 12.30 óra: Vegyél részt a
délelõtti programokon! Kajak-kenu oktatás kezdõknek.
Strandolás haladóknak. Tanulj meg teniszezni! Teniszverseny. Vízi túrák a Tiszatavon kenuval. Kenu 3-asok
és kajak 1-esek nemenkénti
versenye.
12.30 – 13 óra: Éhes vagy már? Kész az ebéd! Menjünk az ebédlõbe!
13 – 14 óra: Szabad a szobában heverészni!
14 – 17 óra:Csináljunk valami érdekeset! Strandolás - úszóverseny. Kajakozás, kenuzás a
vízi tanösvényen. Fürdés a morotvában. Egyes számú szúnyogos útvonal kenuval. Kettes
számú szúnyogos útvonal kenuval (a táborozók önkéntes véradása).
17 - 18.30 óra: Vacsora elõtt egészséges egy kis sportolás. Nem hízlal! Vegyél részt az esti
programokon! Labdarúgó, kosárlabda, röplabda csapatverseny. Aerobik alapóra.
18.30 -19 óra: Ugye milyen hamar eljött a vacsoraidõ?
19 - 20 óra: Szakíts idõt a tisztálkodásra!
20 - 22 óra: Megismerhetlek? Bemutatkozás szobánként. Fele sem igaz vetélkedõ. Természetvédelmi és szellemi sportvetélkedõ. Felezõs csapatjáték. Eredményhirdetés, kupák, érmek, oklevelek, ajándékok kiosztása.
23 óra: Silence. Szép álmokat!
Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk jövõre is!
Ezuton köszönjük támogatóink segítségét: Balmaz-Coop ZRT, Kõnig-Trade, Rózsa Péter,
Erdei Ferenc, Dobi János, Szegedi Lajos, Postáné Kecskés Ilona, Beke Imre, Matkovics
Annamária, Szarvas Julianna egyéni vállalkozók.

Vízi sporttábor

Földesiné Tóth Erika

Hargita és Hajdú-Bihar megye testvérkapcsolatának
köszönhetõen erdélyi gyerekek érkeztek nyári táborozásra az Alföldre. A kapcsolat elsõ gyakorlati hozadékaként februárban egyhetes téli sítáborban vettünk
részt Gyergyócsomafalván. Berettyóújfaluból, Derecskérõl, Hajdúszoboszlóról és Balmazújvárosról 43
gyerek és kísérõik utaztak. Városunkból 10 gyerek és
jómagam utazhattunk el. E program folytatásaként júliusban mintegy 44 gyerek és kísérõik érkeztek megyénkbe. A vendégek Hargita megyébõl, BeszterceNaszód és Temes szórványtelepüléseirõl utaztak hozzánk. Balmazújvárosra 10 vendég érkezett Székelyudvarhelyrõl, Parajdról, Nagygalambfalváról és Csíkszentdomokosról. Olyan gyerekek jöttek, akik jól tanulnak és valamilyen téren kiemelkedõen teljesítettek.
Programként ellátogattunk a helytörténeti múzeumba,
Mihalkó Gyula kalapos mesterhez, voltunk Európa
legnagyobb kiterjedésû füves pusztáján, a Hortobágyon is. Egész napos kirándulást és fürdõzést szerveztünk a Tisza-tóhoz és kenuztunk a Tiszán. A helyi
strand vize kellemes kikapcsolódást nyújtott a nagy
melegben szinte minden nap. A gyerekek többnyire
azoknál a családoknál kaptak szállást, akiknek gyermekei télen részt vettek a sítáborban. Az étkezést az
Idõsek Otthonában, a hotelben és helyi vállalkozók
támogatásával oldottuk meg. A vendégek köszönetüket fejezték ki a tartalmas és élménydús hét programjaiért és a szíves vendéglátásért. Szeretettel visszavárjuk mindannyiukat!
Köszönetünket fejezzük ki Postáné Kecskés Ilona alpolgármester asszonynak a mindenre kiterjedõ szervezõ munkájáért, Dr. Tiba István polgármester úrnak a
kirándulások támogatásáért, Szabadi Árpád lelkipásztor-esperes úrnak segítõ hozzáállásáért, az Idõsek
Otthona konyhai dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért és a finom reggelikért, Sepsi Lajos szállodavezetõnek az ízletes ebédekért. Köszönjük a helyi vállalkozók vacsorameghívásait, a gondos és figyelmes vendéglátásukat: Földesi Jánosnak, Varga Lászlónak, Szegedi Lajosnak, Blaskó Sándornak, Bagi Jánosnak, Daru Jánosnak és családjaiknak. Végül köszönjük a vendéglátó családok igényes vendégszobáit, a gyerekek
szállítását és a jó hangulatú beszélgetéseket: Földesi
Jánosnak, Vágnerné Szilágyi Ilonának, Buglyó Ferencnek, Bagi Jánosnak, Burai Jánosnak, Dr. Lajter
Ágnesnek, Árva Ferencné Marika néninek és családjaiknak.
Földesiné Tóth Erika
Kamilla Egyesület – vendégfogadó

A székelyföldi vendégek

Megnyílt!

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN
Minden Vasárnap 11.30 - 15.00-ig
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.
(4-5 fajta hidegelõétel, 2-3 fajta leves,

AUTÓMOSÓ
DEBRECENI ÚT 102. sz. alatt
(Benzinkúttal szemben)
Gépkocsi mosás:

2-3 fajta meleg elõétel,

600.-Ft -tól

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!

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!
BALMAZ-
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- ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓ
- KÉZI MOSÓ
- AUTÓPASZTÁZÁS - TELJESKÖRÛ AUTÓKOZMETIKA
- GÉPI POLÍROZÁS - KÁRPITTISZTÍTÁS
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL VÁRJUK AUTÓS ÜGYFELEINKET!

Bejelentkezés: 30/7420-500
Nyitva tartás:

ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓ
HÉTFÕ - VASÁRNAP 700 - 2000
KÉZI MOSÓ
00
00
HÉTFÕ - PÉNTEK 8 - 18
00
00
SZOMBAT 8 - 13

