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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

Balmazújvárosi öröm
a Tisza-tavi Polgármesterek Randevúján
2010. szeptember 24.
Balatonfüred volt a díszvendége a hagyományos polgármester-találkozónak
Kunhegyesen, amelynek fõvédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter.
A Szféra által indított városi polgármesteri randevú tizenöt éves múltja, és
a kedvezõ tapasztalatok alapján a szolnoki Szféra-Tisza Kft. regionális
szinten is találkozásra invitálja már évek óta az önkormányzati vezetõket.
A Tisza-tavi régió 73 településének delegáltjai elsõ alkalommal, 2003-ban
is Jász-Nagykun-Szolnok megyében találkoztak elõször, majd 2009-ben a
szervezõk ismét visszatértek a megyébe, a kunhalmokkal teli nagykunság
fõvárosába, Karcagra.
2010-ben újra Kunhegyes volt a házigazdája a programnak.
Kunhegyes a Nagykunság északi peremén fekszik, közel a Hortobágyhoz
és a Tisza-tóhoz. A város több mint 700 éves történelmi múlttal és számos
kulturális örökséggel rendelkezik. Az itt élõk büszkék az Alföld második
legnagyobb kéttornyú református templomára, amelyet Hild József tervei
nyomán építettek, a Kun Kapitány házra, a szélmalomra, a mûemlék
jellegû városházára, s természetesen a múltjukat és jövõjüket bemutató,
életben tartó kulturális csoportokra.
A Szféra a kezdeti 2003-as esztendõ óta a Tisza-tavi régiót érintõ,
mind a négy megyében (Heves, Hajdú-Bihar, Borsod, Jász-NagykunSzolnok) jelen volt.
Az idei polgármester-találkozó különlegessége, hogy
Balatonfüred volt a díszvendége a programnak. A jelenlévõk számára
közkinccsé tették Balatonfüred sikerének történetét. A regionális szakmai
konferencia kapcsolódott Magyarország Kormányának vidékfejlesztési
programjához, amelynek lényege, hogy a vidék – ezen belül a Tisza-tavi
régió - életminõségben, munka- és népességmegtartó erejében, környezeti
állapotában versenyképes legyen a nagyvárosokkal és más országok
vidéki körzeteivel. A rendezvény társasági terepen teremtett párbeszédet a
politika, az államigazgatás, a gazdaság és a közélet fõszereplõi között. A
szervezõk kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a lehetõ legszélesebb
körben vegyenek részt az elõadásokon azok a gyakorlati szakemberek,
gazdálkodók, vállalkozók, vidékfejlesztéssel, a turizmussal foglalkozók,

akik a kormány törekvéseit a gyakorlatban, a Tisza-tavi régióban is megvalósítják.
A konferencián a Szféra-Tisza Kft.
által alapított díjjal jutalmazták azokat az önkormányzati vezetõket és
szakembereket, akik munkájukkal
hozzájárultak a Tisza-tavi régió, és a
Tisza-tó fejlesztéséhez, népszerûsítéséhez. Õk az Év Tisza-tavi Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzõje,
és a Tisza-tó imázsáért díjat vehették
át, amely Pogány Gábor Benõ szobrászmûvész „A polgár apoteózisa”
címû alkotása.
A díjakat dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter adta át:
"Az év Tisza-tavi polgármestere" dr.
Tóth József, Tiszanána elsõ embere
lett,
"Az év Tisza-tavi alpolgármestere"
idén a karcagi Dobos László lett, míg
"az év Tisza-tavi jegyzõje" a balmazújvárosi dr. Veres Margit.
"A Tisza-tó Imázsáért" díjat Tiszafüred polgármestere, Pintér Erika
vehette át.
E szép ünnepségen a "Balmazújváros
címû havilap" szerkesztõjeként és
a Polgármesteri Hivatal közmûvelõdési területének felelõs embereként hármas öröm is ért: egyrészrõl
büszke lehettem munkáltatómra,
Veres Margit jegyzõasszonyra, másrészt, Kunhegyes polgármesterével,
Szabó Andrással, mint a városunkból
elszármazott hazánkfiával volt alkalmam megismerkedni, harmadrészt
az ünnepség helyszíneként otthont
adó városi könyvtár és közmûvelõdési intézményben egy újvárosi
születésü amatõr bõrképkészítõ Molnár Éva - kiállítása nyílt meg.
Kicsi a világ, mondhatnám, de helyette gratulálni szeretnék a kitüntetetteknek és az ötletadó szervezõknek. Nagyszerû elõadásokat
hallhattunk, jó ötleteket gyûjthettünk
össze. Szép és tartalmas nap volt,
valóban sokféle témával randevúzhattunk.
Takács Erika

2

2010. október

2010. október 3-án ismét szavaztunk.

KÖZÉRDEKÛ
- a Németfalusi és a Kossuth téri református templom falain tapasztalható vizesedést és salétromosodást az AQUAPOL technológiával, illetve a központi templom bádogtetõin tapasztalható rozsdásodást festéssel állítják meg. A munkák elõreláthatólag 6 millió forintba kerülnek az egyházközségnek.
- Komplex fejlesztési program indul az alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezõk segítésére
Hajdú-Bihar megyében: a program célja, hogy azon fogyatékkal
élõ, illetve megváltozott munkaképességû személyek számára nyújtson segítséget, akik nem csupán egészségügyi állapotukból adódóan,
hanem szakképzettség, munkatapasztalat hiányában, illetve elavult
szakképzettségük miatt halmozottan hátrányos helyzetûek a munkaerõpiacon.
További információ: Fehér Bot Alapítvány, Fehér Ildikó - 4029
Debrecen, Eötvös u. 34. Tel.: 06-52/788-770
- Megalakult a 2010. október 15-én a Német Kisebbségi Önkormányzat: Elnök: Kerekes Péter, Képviselõk: Koroknainé Hüse
Erzsébet, Szarvas Imre, Szeifert Zoltán
- Megalakult 2010. október 15-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Elnök: Rácz József Képviselõk: Nagy István, Bakó Tibor,
Jónás Lajos
- Pályázati felhívás: Közös a világunk IntegrArt 2010-2011.
Filmverseny. Ha elmúltál 18 és még nem vagy 36, szeretsz filmezni,
de még nem rukkoltál elõ az ötleteiddel, akkor most ragadj kamerát és
egy 5-10 perces kisfilmben mutasd meg magad! Szólalj meg! Hallasd
a hangod! Meséld el az életedet, hogyan élsz most, hogyan lehetne
jobbá, szebbé tenni, milyen akadályok, nehézségek vagy éppen
milyen örömeid vannak?
Olyan alkotó kedvû fiatalok jelentkezését várjuk, akik vagy maguk élnek valamilyen fogyatékossággal, vagy a filmjük valamely
szereplõje. A lényeg, hogy a film témája, mondanivalója kapcsolódjon az esélyegyenlõség, akadálymentesség, társadalmi integráció
gyakorlatban tapasztalható megnyilvánulásaihoz, problémáihoz, lehetetlenségeihez.
Mûfaji megkötöttség nincs. Készíthetsz videoklipet, reklámfilmet,
riportot, életképet, dokumentumfilmet, bármit, ami a fenti témákkal
kapcsolatos. Az elkészített alkotásokat DVD-n várjuk a nevezési lap
kitöltésével együtt.
A beérkezõ pályamûveket neves, szakmai zsûri bírálja el. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011. március 26-án kerül sor egy integrált
nap keretében, ahol a díjazottak értékes filmezéssel kapcsolatos ajándékokban és pénzjutalomban részesülnek.
Beküldési határidõ: 2010. december 15.
Beküldési cím: De Jure Alapítvány 1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
A borítékon kérjük feltüntetni: Mutasd meg magad! - IntegrArt filmverseny. A nevezési lap letölthetõ a www.drahu.org.hu honlapról.

Közlemény a Strandfürdõ téli jegyárairól
Ezúton tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a
Balmazújvárosi Strand- és Termálfürdõ jegyárai
2010. október 6-tól az alábbiaknak megfelelõen módosultak:
Felnõtt belépõjegy
Felnõtt belépõjegy
Gyermek és nyugdíjas jegy
Felnõtt bérlet
Diák, nyugdíjas bérlet
Délutáni belépõjegy
Családi jegy

(bújv. lakos r.)
(nem bújv. lakos r.)
(70 év felett ingyenes)
10 alkalomra
10 alaklomra
(16:00 után)
(2 felnõtt+2 gyermek)
(1 felnõtt+3 gyermek)
Családi jegy
(2 felnõtt+3 gyermek)
Csoportkedvezmény
- 20 fõ felett felnõtt
- 20 fõ felett nyugdíjas, gyermek, diák
NYITVATARTÁS:

Balmazújváros

700 Ft
800 Ft
500 Ft
6 000 Ft
4 200 Ft
450 Ft
1 900 Ft
1 900 Ft
2 300 Ft
500 Ft
400 Ft

hétfõ -péntek: 13 - 20 óra
szombat-vasárnap: 9 - 20 óra
Továbbra is szeretettel várjuk a fürdõzni és kikapcsolódni vágyó
Vendégeinket!

Szavazhattunk a megyei közgyûlés tagjaira, a pártok által jelölt képviselõkre, voksolhattunk a számunkra szimpatikus polgármesterre,
és az egyéni választókerületünk képviselõjére.
A részvételi arány elég siralmas volt, bár voltak rosszabb települések
is! Igaz talán a többségi vélemény, miszerint az emberek “elõre tudták” az eredményt, ezért a választás lehetõségével nem kívántak élni.
De az is lehet, hogy a hangsúlyok eltolódtak! Már nem akarnak választani sem a szavazók, csak nyugodtan élni. Mondhatnánk ez is választás, mármint ha az otthonmaradtak e miatt a megfontolás miatt
maradtak otthon. De én kétlem, hogy ez a passzivitás ilyen egyszerûen magyarázható. Hisz mi van a jövõ generációjával? A 18 - 35 éves
korosztály alig-alig élt a szavazás lehetõségével, pedig igényük, elképzelésük biztosan nekik is van. Neveltetés, vagy csak egyszerû
nemtörõdömség? Kíváncsi vagyok, milyen választ adnának.
Bár az indulók is csendesebb kampányt folytattak, mint az elmúlt 20
évben bármikor, azért biztosan lesz, aki azt is vizsgálja, miért ez a
nagyfokú közöny? Remélem, lesznek olyan politológusok, szociológusok is, akik leásnak a mélyre, s megnézik, hová tûnt a kisvárosok,
falvak életébõl az erõs MSZP, az éppen csak rügyezõ LMP, a régi
MDF, vagy SZDSZ? Hisz a választók elképzelése az életrõl - hasonlóan a pártokéhoz - igen változó. Nos, ez csak egy hangos gondolatsor, az olvasók ne vegyék tragikusan, ha a választásról, az eredményekrõl egyáltalán nem töprengenek. Engem mindig is érdekeltek a
”köz ügyei”, ezért az elmúlt 20 évben rendszeresen megfordultam a
különbözõ pártok bemutatkozásain, figyeltem, hasonlítgattam a jelölteket és a megoldási ötleteket. Lehet, hogy a leadott voksunkkal
bejutott képviselõkben, vagy pártokban késõbb csalódunk, de hiszem, hogy szavazati jogunkkal élni kell! Csak akkor van erkölcsi
alapunk a következõ négy évben kritizálnunk!
Nézzük az eredményeket:
Választópolgárszám:
Érvényes szavazatok száma:

14.303
4.366

Az egyéni választókörzetek nyertesei a FIDESZ jelöltjei lettek:
1. választókörzet: Csonka-Kis Pál
2. választókörzet: Szarvas Endre
3. választókörzet: Koroknai Imre
4. választókörzet: Postáné Kecskés Ilona
5. választókörzet: Varga Jánosné
6. választókörzet: Iszák László
7. választókörzet: Varga László
8. választókörzet: Blaskó Sándor
Listán bejutott képviselõk a JOBBIK jelöltjei lettek:
9. Demeter Pál
10. Kis Csaba
11. Kádár Imre
Kis Csaba
A Polgármester választást
818
dr. Tiba István nyerte.
A 18 fõs testület helyett a következõ
négy évben az október 13-án esküt
tett 12 fõs képviselõtestületre hárul a
felelõsség és a munka.
Gratulálok mindenkinek, s kívánok
eredményes, együttmûködõ testületet városunknak.

Dr. Tiba István
3548

Takács Erika
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ELMÚLT HÓNAP BÛNÜGYI ESEMÉNYEI
BALMAZÚJVÁROSON
Gépjármû feltörések
- 2010. szeptember 10. 17:00 óra és szeptember 11. 10:00 közötti idõben, Balmazújváros, Sarkadi utcán, egyik lakóház kapubejáróján leállított személygépkocsit ismeretlen személy kinyitotta és a kesztyûtartóból eltulajdonította a gépjármû forgalmi engedélyét.
- Soós Imre utcán ismeretlen tettes 2010. szeptember 25-ére virradóra
egy lakóház elõtt parkoló, lezárt állapotú személygépkocsi jobb elsõ
szélvédõjét betörte, és a jármûbõl eltulajdonította a bejelentõ autós táskáját, melyben a személyes iratai voltak. Továbbá a fenti helyen parkoló
egy mások személygépkocsiba is bejutott és onnan irattárcát tulajdonított el.
- 2010. október 3-án 13:00 és 14:30 közötti idõben a Balmazújvárosról
Tiszacsege irányába, a 3316-os számú út mellett leállított személygépkocsi jobb hátsó ablakát ismeretlen elkövetõ betörte és a gépkocsiból
pénztárcát a benne lévõ 15.000 Ft készpénzzel eltulajdonította.
- október 7-én 10:00 és 14:00 óra közötti idõben, Balmazújváros, Böszörményi úton egy javító mûhely parkolójában, lezáratlan állapotban
lévõ személygépkocsiból ismeretlen elkövetõ eltulajdonította a feljelentõ pénztárcáját, személyi irataival és 12.000 Ft készpénzzel.
NE ADJUNK ESÉLYT AZ ELKÖVETÕKNEK!
Mivel az elmúlt idõszakban több alkalommal elõfordult, hogy a parkolókban, települések utcáin leállított gépjármûvet ismeretlen tettesek, a
látható helyen hagyott értékek megszerzése érdekében feltörték a hasonló jellegû cselekmények megelõzése érdekében kérjük, hogy
fogadja meg tanácsainkat!
A gépjármûvek utasterében hagyott értéktárgyak fokozott veszélynek
vannak kitéve, szinte csábítják a gépkocsi feltörésére szakosodott bûnözõket. Minden gépjármûvezetõ válhat ilyen jellegû bûncselekmény áldozatává, ha elmulasztja a kellõ körültekintést.
A gépkocsi feltörések megelõzése érdekében:
- Az autóból minden értéket, a gépkocsi okmányait és egyéb személyes
iratokat vegye magához! A nagyobb értéktárgyakat a gépkocsi csomagtartójába zárja el, bár az sem értékmegõrzõ, de legalább nem látható,
ezért nem jelenthet csábítást a tolvajnak.
- Készpénzt, mobiltelefont, kézitáskát, fényképezõgépet, videokamerát
semmilyen körülmények között ne hagyjon az utastérben vagy a kesztyûtartóban, még akkor sem, ha csak pár percre “ugrik be” valahova!
Gépkocsi feltörés esetén ne nyúljon a jármûhöz, haladéktalanul értesítse
a Rendõrséget a 107-es, 112-es segélyhívó telefonszámon!
- Tapasztalataink alapján a "legkelendõbb" értéktárgyak, a hanyagul
hátrahagyott nõi táskák és mobiltelefonok.
- Az autót lehetõség szerint kivilágított, szem elõtt lévõ, vagy õrzött parkolóhelyen állítsa le! Ha távozik a jármûtõl, minden esetben vegye ki az
indítókulcsot, húzza fel az ablakokat és zárja be gépkocsi ajtajait! Bevásárlóközpontok és más forgalmas üzletek parkolóiban még a csomagtartóba való pakolás idején is tartsa zárva az utasteret!
- Amennyiben az autó rendelkezik mechanikus (kormányzár, kormánybilincs, légzsákzár, sebességváltózár) vagy elektronikus védelmi eszközökkel (indítás gátlók, elektromos riasztók), azokat rendszeresen használja!
2010. szeptember 11-én 00:20 óra körüli idõben Balmazújváros, Sas u.
13. szám alatt lévõ családi ház ablakát ismeretlen tettes betörte. Cselekményét a tulajdonos megzavarta, így behatolásra, eltulajdonításra nem
került sor.
Hatóságunk eljárást indított egy balmazújvárosi lakos ellen, aki 2010.
szeptember 12-én 12:02 órakor, Balmazújváros, Kossuth térrõl elektromos kerékpárjával kanyarodott a Batthyány utcára, ahol rosszul választotta meg kerékpárja sebességét, ezért bekanyarodása során kisodródott
és a menetirány szerinti jobb oldalon lévõ úttest melletti fának csapódott. A közlekedõ elismerte, hogy a vezetés megkezdése elõtt alkoholt
fogyasztott.
Ismét felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy nemcsak gépjármûvel
TILOS alkoholos befolyásoltság alatt közlekedni, hanem kerékpárral is!
- szeptember 17-én 4:00 óra körüli idõben az Akác közben lévõ egyik
családi házba, a bejárati ajtó befeszítésével ismeretlen elkövetõ behatolt, a szobákban kutatást végzett, majd bement a nyitott melléképületben lévõ nyári konyhába, ahonnan kisebb értékeket tulajdonított el.

- a Rózsa közbõl 2010. szeptember 17-én 12:50 és 13:00 óra közötti idõben eltulajdonítottak a bejelentõ családi házának udvaráról egy bourdeaux-i dogot.
- Bejelentés alapján nyomozás indult, mivel a Nádudvari utca és Kiskútújsor között található nádasban, mely a Hortobágyi Nemzeti Park területe, kb. 10-15 utánfutónyi, kb. 20-30 m3 kommunális-, veszélyes hulladék került elhelyezésre.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ezzel a cselekménnyel az elkövetõ
- a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése - bûncselekményt
követett el.
- szeptember 21-én 14:30 és 16:10 közötti idõben Balmazújváros, Jókai
utcai lakóház udvarára, a nem kulcsra zárt udvari ajtón az elkövetõ bement, és az ott letámasztott kerékpár kosarából pénztárcát, a benne lévõ
kb. 100.000 Ft készpénzzel, valamint személyes iratokkal eltulajdonította.
- szeptember 24. 23:00 óra és szeptember 25. 02:30 óra közötti idõben,
az egyik balmazújvárosi presszóban, az ott tartózkodó feljelentõ õrizetlenül hagyott kabátja zsebébõl ismeretlen módon elvételre kerültek személyes iratai, valamint a lakáskulcsa.
Tisztelt Fiatalok!
A Balmazújvárosi Rendõrkapitányság felhívja a szórakozóhelyeket
látogatók figyelmét, hogy személyes iratot, (személyi igazolvány,
adókártya, TB kártya, bankkártya, hitelkártya), nagyobb összegû
készpénzt ne hagyják õrizetlenül a pénztárcájukban, esetleg kabátzsebükben, mert egy esetleges lopás alkalmával, valamennyi személyes irat eltulajdonításra kerülhet!
- az Ady Endre utca egyik lakóházába, 2010. október 4-ére virradóra ismeretlen módon bejutottak és a szobában lévõ szekrény tetején tárolt
készpénzbõl eltulajdonítottak 74.500 Ft-ot.
- október 5-ére virradóra, Balmazújvároson egy jelenleg lakatlan lakóépületébe, valamint annak melléképületébe ablakbefeszítés módszerével behatoltak és szerszámokat tulajdonítottak el.
- Egy interneten meghirdetett, Hollandiában lévõ munkavégzésre szóló
hirdetésre történt 32.000 Ft készpénz átutalás, azonban a hirdetést feladó a feljelentõt megtévesztette.
Hatóságunk 2010. október 4-én zsarolás bûntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, mivel fk.X.Y. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2010 szeptember 01. napját követõen, heti
rendszerességgel csütörtökönként, a reggeli órákban, Balmazújváros,
Sport téren található sportpálya elõtti területen megfenyegette fk. C.V-t
azzal, hogy amennyiben nem ad részére sört, vagy cigarettát, abban az
esetben bántalmazni fogja, továbbá akkor is ha ezen kényszerítésérõl
valakinek beszél. Mivel a közölt, súlyos bántalmazás kilátásba helyezése komoly félelmet váltott ki C.V-bõl, ezért ennek hatására 3 alkalommal, összesen 2 üveg Kanizsai sört, és 1 doboz Viceroy cigarettát adott
át. Fk. X.Y. büntetett elõéletû, korábban több, vagyon és személy elleni
bûncselekmény elkövetése miatt folyt ellene eljárás. Figyelemmel arra,
hogy fk X.Y. szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával, vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszközök meghamisításával, vagy elrejtésével meghiusítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást, valamint feltételezhetõ, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bûncselekményt követne el, ezért elõterjesztést tettünk elõzetes letartóztatásának indítványozására, amely megtörtént, így
a Debreceni Javítóintézetben tölti le.
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
komplex-, valamint bölcsõdék önálló fejlesztése

ÉAOP-4.1.3/
B-2f-2010-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Bölcsõdebõvítés és felújítás BalmazújvárosonÖnkormányzatunk ismét sikeresen pályázott és nyert. A projekt ezúttal a Dózsa György úti
bölcsõde önálló fejlesztésére irányult. A fejlesztés fõ célja a bölcsõde
épületének felújítása volt, illetve 10 fõvel történõ férõhely bõvítése.
A pályázat megvalósításához rendelkezésre álló összeg 92.7 millió Ft
volt, melybõl a támogatás mértéke 94,99%, azaz 88 millió Ft, a fennFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás a 3. oldalról.

maradó összeget Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete biztosította.
A meglévõ bölcsõde 40 férõhelyes, a felvételt igénylõk száma 1999
óta egyre nõ, a jogilag engedélyezett 120 %-os kihasználtság mellett
55 gyerek elhelyezését biztosítottuk, de még így sem volt minden
igény kielégítve. Várólistán voltak azok a gyerekek, akiket helyhiány
miatt nem lehetett felvenni. Bõvítéssel, korszerûsítéssel ezek a gondok megoldhatókká váltak. Az épület felújításával modernebb környezetben tudják a pedagógusok fogadni a gyerekeket.
A beruházás megvalósítását a közbeszerzési eljárás lezárása után a
Bévisz Generál Kft. kezdhette meg. A tervezett november végi befejezési határidõ elõtt 2010. szeptember 29-én ünnepélyes keretek között megtörtént az épület mûszaki átadása. A 25 éves épületen ez
ideáig nem történt semmilyen felújítás, aminek következtében el-

avulttá vált, a meglévõ két csoportszoba beázott, ezért szükségessé
vált a tetõ cseréje és szigetelése. Az ablakok korhadtak voltak, ezeket
modern nyílászárókra cserélték a felújítás keretében, valamint
korszerûsítették a fûtésrendszert. A projekt során megtörtént az épület akadálymentesítése, mely a fogyatékos és nem fogyatékos emberek közötti esélyegyenlõséget javítja. Az új csoportszoba és kiszolgáló helyiségek berendezéseinek beszerzése folyamatban van, reményeink szerint 2010. november 30-ig megtörténik beszerzésük.
A beruházás megvalósulásával Balmazújvároson egy, az Európai
Uniós követelményeknek megfelelõ gyermekjóléti szolgáltatás korszerûsítése kerül megvalósításra, mely lehetõvé teszi a szülõk munkába történõ mihamarabbi visszatérését, csemetéik pedig szép, korszerû bölcsõdében fejleszthetik képességeiket.

Népszámlálások
Járványbetegségek, népbetegségek és a népesség
Egy ország mindenkori népességének
alakulásában nem kis szerepe volt (van) a
járványoknak, népbetegségeknek. Míg az
1700-as években Európa népessége duplájára
nõtt, hazánk népessége a pusztító járványok
és más okok miatt kedvezõtlenül alakult. A
Rákóczi-szabadságharc katonai vesztesége
kb. 85.000 fõ volt, ugyanakkor a pestisjárvány áldozatainak száma 400.000-re tehetõ.
A pusztulást a folyók vidékei is súlyosbították. Az árterületek elvadultak, a Tisza vidéke
és az Al-Duna mocsárvidékké vált, ahol a
malária, a vadvizek okozta járványok dühöngtek. Mire eljött egy jobb korszak, úgy
kétmillió körül mozgott az ország népessége.
Ez a lélekszám II. József korabeli népszámlálása idejére 9, 3 millióra duzzadt. A nagyobb népszaporulatot minden bizonnyal a
dunántúli németek és a délvidéki szerbek
betelepítése is jelentette. Sajnos a betelepített
németség elsõ nagyobb csoportjának majdnem 80%-a meghalt maláriában. A járványok
leginkább a szegény néprétegek között pusztítottak. Hiába volt kihasználva a nõi termékenységi idõ szinte teljes egészében, hiába
szültek a nõk 16-18 éves kortól negyvenegynéhány éves korig két-három évenként, a
gyerekek a rossz körülmények, fertõzõ betegségek miatt nagyrészt meghaltak.
A jó körülmények között élõk körében nem
volt ennyire vészes a helyzet. Kiragadott példa erre Mária Terézia, aki Európa egyik legnagyobb uralkodónõje volt. Õ 16 gyermeket
szült, s mivel nagyon jó körülmények között
nevelkedtek, 12 megérte a felnõttkort. Legidõsebb közülük az ismert II. József volt.
A magyarországi felvilágosodás korában jelentõs lépések történtek a járványok megfékezésében. A pestis már nem volt olyan gyakori, mint korábban, de gyakoribbá vált a kolera. Különösen nagy pusztítást végzett az
1831-es kolerajárvány. 1848-ban megalakult
a Kolera Bizottmány, melynek intézkedései
nyomán fékezõdni látszott a járvány. Az 1849
júniusában támadó cári hadsereg újból magával hozta a veszedelmes betegséget.
A Balmazújvároson is átvonuló orosz sereg
nagyszámú kolerás katonáit a Daru-Csegei út
mentén helyezte el. Az epreskerti temetõ
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egyik részét kolerás temetõnek is nevezte az
újvárosi nép. Sokan a magyarok közül is elkapták a betegséget. Még az I. világháború
idején is felütötte fejét a járvány.
Részben a közegészségügyi állapotok javulásának tudható be, hogy a történeti Magyarországon a huszadik század legelején 19 millió volt a népesség száma. A hazai népszámlálási adatok szerint 1890-ben 15,2 millió lakos volt, 1900-ban 16,8 millió, 1910-ben 18,2
millióra alakult a népesség száma Horvátország nélkül.
A Trianoni béke után az 1920. évi népszámlálás szerint 18,3 millióról 7,5 millióra olvadt
hazánk lakossága. Az ország mai területére
számított népesség 1900 és 1995 között csupán felével (48,99%-kal) növekedett.
A 19. század második felétõl a járványbetegségek leküzdését szolgálták az orvosi terápia mellett a közegészségügyi törvényben
adta preventív és gyakorlati jogszabályok (pl.
védõoltások kötelezõvé tétele), a közegészségügyi feltételek ellenõrzött és tervszerû javítás
A legjellemzõbb népbetegségek
hazánkban:
A rák:
Térhódítására az 1860-as években figyelt fel a
magyar egészségügy. 1900-ban Dollinger
Gyula megindította a rákellenes mozgalmat.
1903-ban Krompecher Ödön pontosan meghatározta bizonyos rákos folyamatok elõfordulásának korosztályi és foglalkozási gyakoriságát. 1948-ban megszervezték a nõk rákszûrését. A kötelezõ tbc-röntgen szûrést kiterjesztették a tüdõrák szûrésére is. Mindezek
ellenére az elmúlt négy évtizedben a rákos
halálozások száma négyszeresére nõtt. (Nem
véletlenül szól hát az egyik cigány átok úgy,
hogy „a rák egye meg a méhedet!”)
Szív- és érrendszeri betegségek:
Tízezer lakosból 1920-ban 11, 1960-ban 24,
1990-ben 19 halt meg a betegségben. A keresõképes lakosság az elmúlt évtizedekben 5
millió napot töltött táppénzen szív- és érrendszeri megbetegedés miatt.
A diabetes:
Mint népbetegségre az 1960-as években
figyeltek fel, bár az 1920-as évektõl már

Kányási Major Mariann

kidolgoztak ellene terápiákat. Számtalan
ember küszködik vele ma is, elég, ha csak a
környezetünkben élõket nézzük.
Az alkoholizmus:
Ellene a küzdelem az 1880-as években kezdõdött. A küzdelemben mindig eredménytelen volt a termékek áremelése. Felmérések
szerint egyes csoportok jövedelmük 40-60%át költik italra. A gyógyulás elsõ lépése a
beismerés lenne, de nem elhanyagolható a
család segítsége. Kábítószer fogyasztók:
Számuk az 1980-as évek óta ugrásszerûen
nõtt. A statisztikai adatok elég bizonytalanok,
sok az eltitkolt, felderítetlen eset, sajnos még
városunkban is.
Nemi betegségek:
E betegségek már a megelõzõ korszakban is
jelen voltak. Úgy is mondható, hogy egyidõs
az emberi szexualitással. Az 1876. évi törvény lehetõséget adott a nemi betegségek
kényszerkezelésére. 1898-ban minden megyei kórházban külön osztályt rendeztek be és
itt rendészeti úton helyezték el a venereás
prostituáltakat. Akadályt jelentett a mindenkori illegális prostitúció. Jelenleg világszerte
emelkedik a nemi betegek száma.
Az AIDS:
1994-ben hazánkban még 240 fõre becsülték
a betegek számát, a fertõzöttekét pedig 3.000
fõre. Számuk növekedõ tendenciát mutat.
A tuberkulózis (gümõkor, tbc):
évezredek óta pusztító fertõzõ betegség.
1882-ben Magyarországon Koch Róbert izolálta a betegség kórokozóját. 1849-ben hiteles
statisztikai adatok szerint csupán Pesten 700
tbc haláleset volt. Trianon után még tovább
romlott a helyzet. Évente 23-24 ezer ember
halt meg tuberkulózisban. Az 1950-es évektõl
visszavonult a tbc, 1980-ban csupán szórványesetet regisztráltak. Az 1990-es évekre
újra emelkedés tapasztalható, fõleg a 30 év
fölöttiek körében. Okai: a szociális helyzet
romlása, menekültek fertõzöttsége, elöregedés és általános egészségi állapot romlása.
Fõleg a munkanélküliek és hajléktalanok között regisztráltak nagyobb számú megbetegedést.
(A fentiekhez ajánlott irodalom: Majer K.F. Az
orvostudomány története. Budapest., Gortvay
Gy.: Az újabb kori magyar orvosi mûvelõdés és
egészségügy története. 1953. Bp., Chyser K.:
Orvosi és egészségügyi ren-delet gyûjteménye
1854-1894. Bp., Évszá-zados küzdelem hazánk
egészségügyéért. Bp. 1965.)
Burai István
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TÁMOP -3.1.4/08/2-2009-0071
KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS,
EGYENLÕ HOZZÁFÉRÉS- INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN
Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2009. május 13-án nyertes pályázatról értesült a
TÁMOP 3.1.4 keretében. A feladatok már a pályázat megírásával elkezdõdtek, de az
igazi megvalósítás ettõl az idõponttól kezdõdött el. Csige Sándor
A pályázat keretében lehetõségünk nyílt arra, hogy iskolánkban megalapozzuk a
kompetencia alapú oktatás módszertanát, kollégáink elsõ csoportja felkészüljön a
korszerû oktatási formák
gyakorlatára, késõbb segítse a folyamat kiterjesztését
az iskola többi oktatási területére és résztvevõjére. A pályázatban elnyert összeget
oktatásfejlesztésre, eszközbeszerzésre, képzésekre és a
megvalósításhoz szükséges
egyéb költségekre lehetett
fordítani a 2009/2010-es
tanévben.
Vállaltuk, hogy három
kompetencia területen
kezdjük el bevezetni az új
módszereket:
• Az olvasás-szövegértés
kompetencia területen 2 tanulócsoportban (6.a és b osztályokban; bevezetõ
pedagógusok: Nádasdiné Kerekes Erzsébet és Boncásné Egri Gabriella)
• A matematika kompetencia területen 2 tanuló csoportban (5.a és b osztá-lyokban;
bevezetõ pedagógusok: Majoros Ferencné és Tar Gáborné)
• Az idegen nyelv kompetencia területen 2 tanulócsoportban (két 7-es német nyelvi
csoportban; bevezetõ pedagógusok: Debreczeniné Koroknai Erika és Karácsonyi
Éva)
Ezen kívül vállaltuk, hogy modern pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazásával
megújítjuk az eddig megszokott oktatási formákat. Háromhetet meghaladó projekt,
témahét, moduláris oktatás segítségével érdekesebbé, gyermekközpontúvá tehetjük
foglalkozásainkat.
A projektünk a „Tavaszfakadás” címet kapta. Ezt a témát próbáltuk körbejárni a
gyerekekkel, a három hét alatt, kapcsolva a hortobágyi állat-, és növényvilággal, a
pásztorélettel, népi kismesterségekkel, és a húsvéti népszokásokkal. Voltunk kirándulni a Hortobágyon, ahol a valóságban figyelhették meg a gyerekek az éledõ természetet. Ellátogattunk az állatkórházba, pásztormúzeumba, és a nemzeti park látogatóközpontjába. Tanórákon és délutáni foglalkozásokon hallottak a gyerekek a pásztorélet szépségeirõl, nehézségeirõl, megismerkedhettek a húsvéti szokásokkal, tojást festettek, színeztek; rajzoltak, tablókat készítettek. Ez alatt az idõ alatt szerzett ismereteiket egy záró vetélkedõn mérhették össze a gyerekek.

Témahetünk júniusban zajlott, a „Mûvészetek hete”
címet kapta. Ezen a héten kapott szerepet a vers-, és
prózamondás, a rajz, a festészet, a népdal, a néptánc.
A mûvészeti programok szervezésében és lebonyolításában tantestületünk minden tagja aktívan részt
vett. Ezekkel a programokkal a következõ célokat
szeretettük volna elérni: közösségformálás, egymás
elfogadása, tiszteletben tartása, multikulturális tartalmak közvetítése, kreativitás fejlesztése, fegyelem,
tolerancia fejlesztése, tevékenykedtetés segítségével
való sikerélményhez jutás, egymás kultúrájának
megismerése.
Intézményi innovációnk – Hatékony együttnevelés
és tehetséggondozás, melyben egy olyan programot
igyekeztünk kidolgozni, ami segítséget nyújt a tanulmányi munkában elmaradott gyerekeknek a felzárkózásban, és egyidejûleg segítséget ad a jó képességû
tanulóinknak is a kimagasló teljesítmény eléréséhez.
Így a kidolgozott programunk keretében minden
tanulónk képességének megfelelõ képzést kap.
A pályázat megvalósítása ezzel nem ért véget, további 5 évig kell még folytatnunk ezt a programot; a
bevezetõ osztályokban a kompetencia alapú oktatást,

a megismert tanulásszervezési eljárásokat, módszereket.
Tar Gáborné - szakmai vezetõ

Új horgásztó várja az érdeklodoket
A nyáron egy új horgásztó nyílt Balmazújváros határában a Nagylaposi útfélen. A négyhektárnyi területen fekvõ horgásztó, aminek hivatalos neve Kemencés - tó, nemrég rendezte elsõ
hivatalos horgászversenyét . A Daru-trió kft. tulajdonában lévõ horgásztó tulajdonosai - Boros
Csaba, dr. Molnár Tibor, Kovács Zoltán - mesélték el, hogy ezzel a tóval egy régi gyerekkori
álmuk vált valóra. Szeretnék kihozni a helybõl a maximumot, és olyan légkört teremteni, ami
minden horgásznak biztosítja az ideális körülményt ahhoz, hogy nyugodtan hódoljanak szenvedélyüknek. A megrendezésre került elsõ Kemencés kupáért való küzdelemre tíz versenyzõ
jelentkezett. Bár ettõl sokkal többen pecáztak ezen a napon, nem mindenki vette a bátorságot,
hogy felvegye a versenyt a többiekkel. Ami részben kissé érthetõ is, hisz volt olyan horgász, aki
egy kisebb tengerészgyalogos felszereléssel érkezett a küzdelemre. A remek õszi idõ is kedvezett a pecásoknak, így már semmi akadály nem hárult az elé, hogy a pontyok, keszegek,
kárászok és amurok ne a tóban, hanem a pecások hálójában várják meg a verseny végét. A kifogott halak súlya volt az, ami ezen a napon döntõ
volt. Ezek szerint az elsõ Kemencés-kupa dobogós helyei így alakultak:I. hely - Burai László, II. hely - Tar István, III. hely - Szabó Gábor.
Miközben folyt a zsûrizés és az értékelés, addig az õzpörkölt semmihez nem hasonlítható illata járta be a környéket, illetve a kemencében sült
pogácsa remek alapot szolgált a bográcsban fõtt étel elfogyasztása elõtt. Boros Csaba megemlítette még, hogy jelenleg is folyamatban van egy
közel egy hektáros terület vízfeltöltése, ami elõreláthatólag november elsejére készül el, és amibe már ragadozó halfajták kerülnek.
Csige Sándor
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A magyar népmese napja alkalmából a Bocskai István tagintézmény 2010. szeptember 27. és október 1. közötti héten remek programsorozatot szervezett alsó
tagozatos tanulói számára. A mesék világában való barangolást egy témahét keretében Kerekesné Dobi Erzsébet és Sutyák Margit tanítónõk irányításával, az
iskola alsó tagozatos munkaközössége valósította meg a gyerekek nagy örömére. A tûzmadár, a Bolondos Gyurka, Az ember a legerõsebb és más mesék ajánlásával indult a programsorozat.
Elsõként meseillusztráció készítésére került sor, amire az egész iskola megmozdult, színes mesevilággá változtatva a gyerekeket körülvevõ teret. A legszebb illusztrációkban most is gyönyörködhetnek az iskolába érkezõk. Kedvenc népmesém
címmel felolvasó
mesedélutánra
került sor a 3-4.
osztályokban,
majd a legügyesebb felolvasók
meséikkel megajándékozták az
1-2 .osztályos
gyerekeket délutáni napközis
foglalkozás keretében. Szép példáját adták ezzel
a mesélésben rejlõ erõ, az átadásátvétel mûvékiállítás a meseillusztrációkból
szetének. Egyik
délután magyar népmesék vetítésére került sor, válogatva Benedek Elek gazdag
mesegyûjtésébõl.
Másik délután Activity játék szervezésére került sor meseszereplõkkel és a
mesékben megjelenõ különös tárgyak felhasználásával.
Remek színfoltja volt a hétnek, amikor az iskolába meghívott Ákom-Bákom
Bábcsoport elõadását tekinthették meg a gyerekek, rendezõi ötleteket merítve
az elõadásból az iskolában zajló bábozás tanításához is.
A mesék birodalmában címmel nagyszabású vetélkedõvel zárult a programsorozat, melyben különbözõ osztályokból és évfolyamokból alakított vegyes csapatok ügyeskedtek. A rendezõk pedig igyekeztek a mesék gazdagon
teremtõ szellemiségét és eszköztárát felvonultatni a verseny feladataiban.
A hét során újra megtapasztaltuk, hogy bátran kell élni az iskolai életet gazdagító és színesítõ rendhagyó programokkal, melyben a gyerekek felszabadult
örömmel, nagy alkotó fantáziával, boldogan vesznek részt no és gyarapodnak
általa mûveltségben, érzelmekben, jellemben.
a Bocskai tagintézmény alsós tanítói közössége
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„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdõdött.” /Sütõ András/
E gondolat szellemében neveljük tanítványainkat a Kistérségi Általános Iskolában. Októberben fokozott figyelemmel
fordulunk a szépkorúak felé és köszöntjük tisztelettel azokat, akik hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. A generációk közötti kapcsolat ápolása nagyon fontos számunkra, hiszen a mi világunk a nagymamák és nagyapák életével és munkájával kezdõdött. Õk
építették a jelent, ami az újabb nemzedék jövõjét alapozza
meg. Tiszteletünk magában foglalja támogatásunkat, szeretetünket, valamint annak kifejezését, hogy a fiataloknak
nagy szükségük van arra a higgadt bölcsességre, amivel õk
rendelkeznek, a türelemre és elfogadásra, ahogyan tanítottak, neveltek bennünket. Mindent meg kell tennünk, hogy a
megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat, hogy
érezzék, fontosak számunkra. A negyedik évfolyam tanulói
egy bensõséges mûsor keretében találkoztak az Idõsek Otthonában élõkkel. A Kistérségi Iskola negyedikes tanulói
versekkel, dalokkal, népi játékokkal köszöntötték õket. A
gyerekek boldog izgalommal készülõdtek, készítették azokat a meglepetéseket, amelyekkel megajándékozták vendéglátóikat. Akik látták az öröm és a szeretet fényét az idõs
szemekben, azok számára bizonyosan nem csak erre az ünnepi alkalomra korlátozódik a segíteni akarás, hanem az év
minden dolgos hétköznapjára is jut belõle. „Nem öreggé
válni, hanem az öregséget hordozni mûvészet.” / Goethe /
Ezt a terhet kívántuk könnyebbé tenni, ha csupán rövid idõre
is, az Idõsek Otthona lakói számára. Valljuk, hogy a találkozások közös öröme olyan élményt nyújt mind a gyerekek,
mind az idõsek számára, amely maradandó. Ezért fogadtuk
nagy örömmel, hogy visszavárnak bennünket. Ígéretünkhöz
híven, találkozni fogunk még a tanév során.
Mozsár Jánosné

Az elmúlt években országszerte felerõsödött
az a tendencia és elvárás, hogy az idegen
nyelvek oktatásában meg kell felelni az alkalmazóképes tudás követelményének, melyet
minden iskolafokozat a maga eszközeivel
szolgál. Az általános iskola alapozó jellege
mellett erõs motivációt, játékosságot, de egyben a tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen
erõfeszítéseket egyaránt segíti nevelõ-oktató
munkája során. A jó alapokon aztán következhet a középiskola megszilárdító, folyékony nyelvhasználatot megvalósító stratégiája, majd a felsõfokú intézmények szaknyelvi
képzései a választott szakterülethez igazodva. A Bocskai iskola nevelõtestülete e célok-

nak megfelelve már az ÉKP indításakor 1.
osztálytól bevezette játékos formában az
idegen nyelvi képzést, melyet késõbb felváltott a 4. osztálytól kötelezõen bevezetendõ heti 3 órás képzés. A társadalmi igények
változása azt az elhatározást erõsítette a
Bocskai iskola nevelõtestületében és szülõi
közösségében, hogy emelt szintû angol
nyelvoktatás beindítását kezdeményezi 1.
osztálytól felmenõ rendszerben, szolgálva
ezzel az intenzív nyelvoktatást. Beadvánnyal fordultunk az önkormányzathoz, s
2010. májusában Balmazújváros Város
Képviselõ-testülete döntésével megerõsítette és jóváhagyta az iskola ez irányú törek-

véseit. Így 2010. szeptemberétõl beindulhatott
az emelt szintû angol nyelvoktatás a Bocskai
István tagintézmény 1. osztályában. Ezúton is
köszönet mondunk a fenntartó önkormányzat
képviselõ-testületének, hogy új lehetõséget
biztosított döntésével a Bocskaiban tanuló
gyerekek számára. A kezdeti sikerekrõl elmondhatjuk, hogy az elsõ évfolyamba járó
gyerekek nagy lelkesedéssel adják elõ a tanult
dalokat, dramatikus játékokat otthon szüleiknek is. Nekik már biztosan nem fog problémát
okozni a késõbbiekben kapcsolatot teremteni
angol anyanyelvû emberekkel külföldön, vagy
itthon.

Balmazújváros
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2010. október 1. délelõttjén negyedik alkalommal került megrendezésre Balmazújvároson az
óvodások közötti kis-térségi sportverseny, melyet ez alkalommal a Napsugár Óvoda rendezett
meg a helyi Sportcsarnokban. Hat óvoda nevezett a versenyre: a Hortobágyi, a Tiszacsegei,
a Nyit-nikék, a Bimbó, a Dózsa és a Szigetkert
Óvoda hat-hat fõs gyermekcsapatokkal. A
városvezetés részérõl dr. Veres Margit jegyzõasszonyt, az Egyesített Óvoda és Bölcsõde
Intézménybõl pedig Fenyves Angelika
intézményegység vezetõt köszönthettük, akik
megnyitották ezt a napot. Az érkezõ gyermekeket és kísérõiket meleg tea várta, majd a
hellyel való ismerkedés után a "Nagytakarítás a Napnál" címû mese elõadását nézhették meg a Napsugár Óvoda óvónõinek elõadásában. Ezt
követte a mindenkit jól átmozgató zenés bemelegítés, majd elkezdõdtek a változatos sorversenyek. A hat versenyszám a bemutatott mese
részleteit tartalmazta játékos feladatok formájában (magok hordása a zsákokba, káposztafejek kerülgetése, vízhordás, tisztítóeszközök
kiválogatása, stb.). Elsõ helyezett a Szigetkert Óvoda lett, így a verseny fõdíja, a vándorserleg egy évig õket illeti meg. Ezáltal érte õket az a
megtiszteltetés is, hogy 2011 õszén õk rendezhetik meg a következõ kistérségi sportnapot. A többiek mindannyian második helyezést értek el.
Miután minden gyermek megkapta a versenyen való részvételéért járó ajándékcsomagot, következhetett az ebéd. A sok mozgás és izgalom után
mindenki jóízûen fogyasztotta el a Napsugár Óvoda dajkanénikei által készített finom paprikás krumplit káposztasalátával. Ezúton köszönjük
mindazok támogatását, akik a verseny megrendezésében segítették óvodánkat.
A Napsugár Óvoda dolgozói

Rendhagyó órák a Kalmár tagintézmény
alsó tagozatán

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A TIGÁZ Zrt.
megbízottja a
napokban felkereste intézményünket, hogy
szeretnének 3-4.
osztályos gyerekeknek rendhagyó
órákat tartani az
energia és
energiahordozók
fogalmáról, különös
tekintettel az
energiatakarékosság fontosságáról.
Játékos keretek
közötti interaktív
elõadást szervez-tek
október 14-én,
csütörtökön négy
osztályban. A rendhagyó
tanórákon a tanulók könnyedén, játékosan megismerkedhettek az energiahordozók fogalmával és a takarékossági
lehetõségekkel. A program során egy óriás méretû földre
helyezhetõ úgynevezett energiatakarékos társasjáték segítségével sajátították el a gyerekek az ismereteket. A tanórán
Power Point elõadásban láthattak bevezetõ információkat,
melyben napjaink legfontosabb problémája, a környezetszennyezés is helyet kapott egy-két hasznos tudnivalóval
együtt.
Ajándékul osztályonként kaptak egy-egy társasjátékot és
minden tanuló egy-egy energiatakarékossági füzetet. A
levetített anyag a késõbbiekben az iskola számára is elérhetõ lesz, így a környezetismeret órákon bármikor használhatjuk.
Hálás köszönet a program vezetõinek, a „kis környezetvédõk” nevében:
Csehné Fodor Erzsébet tagintézmény-vezetõ

Egyszer a falak is megszólalnak 55 éves osztálytalálkozó a Bánlaki Iskolában
Különös és nem mindennapos dolog, hogy egy általános iskolai osztály tagjai
nem felejtik el egymást, és van még erejük, kedvük és energiájuk arra, hogy az
évek elõrehaladtával is kíváncsiak legyenek egymásra.
Ötvenöt esztendõ. Éppen csak betöltötték a tizennégyet, amikor szétváltak egymástól. Ma, hetvenedik életévüket taposva mégis felkerekedtek az elszármazottak és a helyben maradottak, és elzarándokoltak az egykori vályogfalú
iskolájuk helyén felépült modern általános iskolába.
A meghívóban meghirdetett idõpontban ünneplõbe öltözött öreg gyerekek
töltötték meg a Kalmár Zoltán Általános Iskola elõcsarnokát. Volt, akinek
hosszabb ideig tartott emlékezete mélyérõl elõkotorni az ismerõs arcokat, volt,
aki meg mintha el sem váltak volna, olyan természetességgel ismerte fel
egykori osztálytársait. Általános jókedv, derû töltötte meg az elõcsarnokot,
miközben vendégeikre várakoztak az összegyûltek. Aztán azok is megérkeztek
szépen, sorban. Legelõször Kemény László tanár úr, egykori nevelõjük, majd
Dr. Tiba István polgármester és Radóczné Bálint Ildikó, a Kalmár Zoltán
Általános Iskola igazgatója is. Szabados József osztálytárs szervezõ munkája
nyomán minden óramû pontossággal mûködött.
A találkozó rögtönzött ünnepséggel kezdõdött. Pontban két órakor Tóth
Ferenc osztálytárs üdvözölte a megjelenteket, és arra kérte õket, hogy egyetlen
percre szûnjön meg a zsongás, legyen néma csend azoknak a tanítóknak és
tanulóknak az emlékére, akik erre a becsengetésre már nem tudtak eljönni.
Aztán Kemény László tanító úr büszkén emlékezett azokra az idõkre, amikor az
elõtte összegyûlt, megöregedõ felnõttek még csillogó szemû gyerekek voltak.
Nagyon büszke volt rájuk, arra, hogy életük delelõjén túl sem feledkeztek meg
gyökereikrõl, arról a helyrõl, ahonnan indultak.
A tanító úr után Dr. Tiba István polgármester és Radóczné Bálint Ildikó is fejet
hajtottak az összetartó osztályközösség elõtt, és mindketten kiemelték: arra
kérik az „öreg gyerekeket” ne szakítsanak eddigi szokásaikkal, és még nagyon
sokszor gyûljenek össze egykori iskolájukban, erõben és egészségben. Egyúttal
mindketten megígérték, hogy ami rajtuk múlik, azt ezután is megteszik a
találkozásuk érdekében, hiszen büszkék arra, hogy a balmazújvárosi gyökerek
hazavonzzák az egykori gyerekeket, büszkék arra, hogy Balmazújváros igazi,
felejthetetlen otthona tud lenni az idetartozóknak. Múlt nélkül nincs jelen és
nincsen jövõ sem. Tehát mindketten szeretettel várják vissza a régmúlt idõk
tanúit a jövõben, például a legközelebbi, 60 éves találkozón is.
Ezután a diákok elvonultak az osztályterembe, hogy ki-ki elmesélje, miként
múltak el az évek utolsó találkozásuk óta. Elõtte azonban Szarvas Imre osztálytárs felolvasta azt a három levelet, amit a nagyon távol élõk írtak, melyben
magukról beszéltek, és köszöntötték társaikat.
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)

Szabadosné Csepregi Judit, osztálytárs például verset írt az övéinek.
A jelenlévõk névsora szerint szépen egymás után emelkedtek
szólásra, miközben néhány asszony a hivatalos program utáni estebéd elõkészületeivel foglalatoskodott a konyhában. Amikor a
névsorban egy „konyhás asszony” következett, akkor letette a
fakanalat és bement a terembe, majd meséje után folytatta a munkát.
Már ekkor nagyszerû volt a hangulat, ami akkor lett csak igazán
felhõtlen, amikor a hivatalos rész után feltálalták a vacsorát és annak
minden kellékét. Elõször is elõkerültek az osztály férfitagjainak
büszkeségei, a saját, szeretgetve, óvva nevelgetett, igazi
gyümölcsbõl készült hungaricumok, a legfinomabb szilva, körte,
alma és barackpálinkák. Aztán jöttek sorra az asszonyok büszkeségei
a gondosan csomagolt, finomabbnál finomabb házisütemények,
tészták, majd a kislakodalmi menüsor is az asztalokra került, tehát
semmi akadálya nem volt annak, hogy mikor már az evésnek is
végére jártak, dalra fakadjanak.
Gyönyörûen énekeltek, rengeteg nótát ismertek. A dallamokkal
visszatértek a régmúlt idõk hangulatai, az 50-es évek gyermekeinek
érzései, örömei, bánatai. Az iskola falai pedig tágra nyitott szemekkel
és fülekkel figyeltek, érezték, hogy nem mindennapi eseménynek a
szem- és fültanúi. Figyeltek, hiszen õk is ismerik a mondást: ha ezek a
falak beszélni tudnának! Figyeltek, bár még soha sem történt meg,
hogy a falak megszólaltak volna, de lehet, hogy egyszer õk lesznek a
kivételek, akik majd beszélnek, és nekik el kell tudni mondaniuk,
milyen szép is volt 2010. szeptember 25-én a Bánlaki Általános
Iskola 1955-ben végzett tanulóinak 55 éves találkozója.
A gondolatokat lejegyezte: Szarvas Imre

Alsó sor: (balról jobbra) Veres Sándor, B. Nagy Etelka, Dr. Tiba István
polgármester, Radóczné Bálint Ildikó igazgató, Kemény László tanár,
Kulcsár Imre
Középsõ sor: Gáll László, Fige Margit, Nagy Julianna, Szabó Margit,
Pénzes Mária, Nádasdi Ilona, Tar Katalin, Koroknai Julianna, férje J. Kiss
János, Tóth Ferenc
Felsõ sor: Veres Sándorné, Smura Miklós, Szilágyi Sándor, Szabados József,
felesége Szabados Józsefné, Szarvas Imre

Balmazújváros

ÚJABB ZENEI SIKER
2010. szeptember 3-12-e között az
olaszországi Fermóban került
megrendezésre 8. alkalommal a PAS
Nemzetközi Ütõhangszeres Verseny.
Csige Attila - zeneiskolánk volt
növendéke- jelenleg a Debreceni
Egyetem Zenemûvészeti Karának
másodéves hallgatója. Az ifjú
ütõhangszeres mûvész timpani
(üstdob) kategóriában mérettette meg
magát az igen neves, nemzetközi
szakmai zsûri elõtt.
A verseny három fordulóból állt. A
döntõbe végül három versenyzõ jutott
be, akik közül Attila bizonyult a legjobbnak. Elsõ helyezése mellett
a holland Adams hangszergyártó cég fõdíját is elnyerte.
Ezúton is gratulálunk a város zeneszeretõ közönsége és az újság
szerkesztõsége bevében.
A Központi
Általános Iskola
1981-ben
végzett diákjai
együtt
ünnepeltek. Bár
sokan nem
tudtak eljönni,
mégis kiváló
hangulat övezte
a "bulit".

60 évvel ezelõtt,
1950. október
7-én kötött
házasságot
Szabó István és
Szûcs Róza.
Gyermekeik,
unokáik és a
testvérek
körében
ünnepelték meg
ezt a tiszteletre
méltó
évfordulót.
Ezúton is
kívánunk nekik jó egészséget, békés hosszú életet.
Gyermekeik és unokáik.

FOGLALJA LE DECEMBER 31-ig!
ESKÜVÕI AKCIÓ az ÁRPÁD-HÁZBAN
Az Esküvõi vacsora megrendezésére is kiválóan alkalmas
Árpád ház kedvezõ lehetõséggel várja a fiatal párokat!
Azok számára, akik ez év december 31-ig, a 2011. évben tartandó
esküvõjükre lefoglalják az Árpád-házat, személyenként
5.000 Ft/fõ összeggel tudunk számolni!
Ha felkeltettük érdeklõdésüket ne késlekedjenek!
Hívjanak bennünket, vagy személyesen jöjjenek el
hozzánk!
Tel.: 06-52/274-129 vagy 06-30/903-9258
Árpád-ház : 4060 Balmazújváros, Nap u. 2/C.
(hétköznap 8 - 15 óra között)

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

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

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 06709310756
E-mail: ujsag@balmazujvaros.hu
HORVÁTHNÉ
DOBI KRISZTINA

BIO FODRÁSZAT

SZALON

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

VÉRADÁS november 26-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!

TAKARÉKOSSÁGI
HETEK - ÖNÖKÉRT!

SZARVASNÉ
HOLB ANDREA

Ammoniamentes hajfestés, dauer
szõkítés ! (100%-os õszhaj fedés)
BENÕTT KÖRÖM KORRIGÁLÁSA
ALKALMI FRIZURÁK SEBÉSZETI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL
EXTRÉM HAJVÁGÁS
ALKALMI, MENYASSZONYI,
HAJHOSSZABBÍTÁS
(hõillesztéssel és mikrogyûrûzéssel)
EXTRÉM SMINK KÉSZÍTÉSE
FEJBÕR ÉS HAJÁPOLÁS
06-70/394-8288
06-30/589-6152
Idõsek
Otthonával
szemben
SZERVEZETT CSAPATMUNKA = ELÉGEDETT VENDÉGEK
(Balmazújváros, Szoboszlói u. - Idõsek Otthonával szemben)

Amit ajánlunk:
·Ingyenes szintfelmérést,
·oldott hangulatú órákat,
· témaközpontú, nyelvvizsga-orientált
képzést,
·igény szerinti duó, trió és mini csoportok
indítását, egyéni foglalkozásokat

A tanfolyamok novemberben
indulnak. Jelentkezési határidõ:
november 15.
Jelentkezés: Györfiné Kunkli Edit 06/30-3630-742, személyesen: B.újv., Kossuth u 82/a
Mihalikné Nagy Andrea 06/30-4565-737, személyesen: B.újv., Halász u. 13/b

A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet
az alábbi akciós betéti kamatokat kínálja:

Új betét lakossági bankszámlán
3 hónapra történõ elhelyezése esetén
évi 6,5% (EBKM: 6,50%)
Meglévõ betétekre 6 hónapra történõ
elhelyezés esetén összegtõl függõen évi
4,5% (EBKM:4,53%) vagy 5,0%(EBKM:5,03%)
Fundamenta lakásszámlához kapcsolódó
kamatprémium 6 hónapos futamidõre, új betét
elhelyezése esetén évi +0,5%
A részletekrõl érdeklõdjön fiókjainkban!
Balmazújváros, Veres Péter u. 3.
Nagyhegyes, Kossuth u. 1.
Ebes, Ady Endre u. 2.
Hortobágy, Petõfi tér 3.
Hajdúszoboszló, Hõsök tere 15.
Debrecen, Kishegyesi u. 46.
Debrecen, Hatvan u. 39.

Érvényes: 2010. október 15-tõl, visszavonásig.

GUMISZERVÍZ
Gumijavító mûhely nyílt Balmazújvároson a
Böszörményi út 11. sz. alatt.
(Utánfutó kölcsönzõ)

Tel: 06-30/2892576

NYITÁSI AKCIÓ!
- 4 kereket szereltet, 3-at fizet,
személy-kisteher gumijavítás
- téli-nyári átszerelése,
autógumi forgalmazás kedvezõ áron

580-660
367-112
366-214
369-120
558-665
492-745
525-732
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és kölcsönözni, de aminek nagyon örültünk, új vendégek
is érkeztek.

Európai Uniós játszóház
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár a Europe Direct Információs Hálózat Pontja, így minden évben szervezünk Uniót népszerûsítõ programot is. 2010. szeptember 23-án játszóházzal vártunk egy iskolai csoportot. A meghívott osztály a tanító
néni kíséretével máskor is látogatói, olvasói könyvtárunknak. Már az elsõ percekben látszott, hogy szépen felkészültek a témából és végig lelkesen, felszabadultan
vettek részt az interaktív foglalkozáson. Az általános bevezetõ után a tanulók az
országok zászlóival prezentálták az Unió kialakulását, megismerkedtek a jelképeivel, vaktérképen elhelyezték az országok fõvárosait. Az egyes országok euróit kézbe véve nézegették a nemzeti érmékre jellemzõ szimbólumokat. A kiosztott szöveg
és zenei hanganyag segítségével közösen elénekeltük az Örömódát. Hozzáállásukat és aktivitásukat mutatta, hogy az egyik zeneiskolás kislány – legnagyobb meglepetésünkre - a hangszerén is eljátszotta a szövetség himnuszát. Ezután csoportmunkában totót töltöttek ki. Végül csillogó szemmel hallgatták azt a fiatal tanárnõt, aki a Brüsszelben látottakról mesélt, amit nagyon élveztek a gyerekek. Bizonyította ezt, hogy az élménybeszámoló után kérdések és vélemények sora következett, amire alig gyõzött válaszolni. Ezután ide kapcsolódó gyermekdalok közös
éneklése következett, melynek során megcsillogtathatták idegennyelvtudásukat is.
Az együtt töltött idõ alatt a jó válaszokat, véleményeket és a külön produkciókat
csokival, cukorkával jutalmaztuk. A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ jóvoltából a mozgalmas délután végén teával, üdítõvel, süteménnyel
vendégeltük meg a csoportot. Nagyon örültek a könyvajándéknak is, aminek olvasása segít a környezettudatos nevelés és viselkedés kialakításában. A jó együttmûködésnek köszönhetõ, hogy rendezvényünk sikeresnek bizonyult.

Népmese Napja
Szeptember 30-án, a „ Népmese Napján” 2005 óta Benedek Elek születésnapjára emlékezünk. E jeles alkalomból gyerekek számára minden évben szervezünk
programot. Az idei ünnep délelõttjén a „Tarka-Barka” színtársulatot láttuk vendégül. Az Urbán házaspár bábelõadásában két mesével szórakoztatta a nagyszámú
közönséget. A „Palkó és a szamara” illetve a „Pletykás asszonyok” címû történet
elõadása közben majd 100 apróság hangjától volt zajos a terem. Nagy lelkesedéssel biztatták a mesehõsöket és izgalommal figyelték az eseményeket. Az elõadók
segítségével a vállalkozó szellemûek kipróbálhatták színészi képességüket a hallott mese alapján. A mûsor végén kicsit vonakodva, de élményekkel gazdagodva
köszöntek el tõlünk. A délután folyamán kézmûves foglalkozás keretében a nagyobbakkal síkbábokat (rongyból, papírból, nádból) készítettünk, hangoskönyvet
hallgattunk, mesét szõttünk és vetítettünk. Az élményeket illusztráció formájában
rögzítettük papírra.

Országos Családi Könyvtári Napok
1995 óta a szakma egyik legnagyobb könyvtárakat népszerûsítõ országos programsorozata az összefogás jegyében telik, melyhez minden évben könyvtárunk is
csatlakozik. Elsõ alkalommal, immár 15 éve szerveztük azt a színházi elõadást,
aminek bevételébõl elsõ számítógépünket vásároltuk. Akkor így valósult meg az
összefogás. Azóta minden évben másért, mással történik az összefogás - most az
olvasásért -, de mindig a széles olvasótábor igényeinek kielégítése a cél. Az olvasóvá nevelésben igazi eredményeket csak akkor érhetünk el, ha a család, az iskola
és a könyvtár intézménye összefog és együttmûködik. Erre a mindennapi munkavégzés során is nyílik lehetõség, de a tevékenységet látványossá, színessé a nagyközönséghez szóló rendezvények teszik. Ezt tudva, mindig kihívást jelent az éves
program összeállítása. Ilyenkor szem elõtt tartjuk, hogy - agyagi kereteinken belül
– a különbözõ korosztályoknak szóljon, a látogatók igényeinek megfeleljen, érdekesek és színvonalasak legyenek. A fenti gondolatok mentén szerveztük a nemrég
véget érõ õszi „Családi Könyvtári Napok” eseményeit is, melyekrõl utólag szívesen megosztanánk élményeinket az olvasókkal.
Október 5-én volt az „Olvas a család” - Esti mese a könyvtárban.
Az esõ ellenére anyukák, apukák, nagymamák és egész család is jött a pici és nagyobb gyerekekkel együtt mesét hallgatni. A szõnyegen takarók, párnák kuckójában, sok-sok mesekönyvvel körberakva, tátott szájjal hallgatták az apróságok a
mesét. A családias esti hangulatot olvasólámpákkal, halk zeneszóval, plüssállatkákkal fokoztuk. Közkívánatra diát is vetítettünk. Ezután szendvicset, teát
kínálgattunk. A családok egy része máskor is jár hozzánk hasonló rendezvényekre

Október 7-én az „Egészséges család” téma keretében
Jókai István a PUSZTADROG Kft. igazgatója tartott elõadást és bemutatót a gyógynövényekrõl, azok hatásairól.
Ahogy mondta, nem tudományos elõadást hozott, de nagyon hasznos, érthetõ, érdekes példákkal tarkított ismertetõ volt, ami beszélgetésbe fordult át. A közönség fõleg
az idõsebb korosztályt képviselte. Talán nem véletlen,
hogy az elõadás végén, s a gyógynövénybõl készült teázás
közben volt mirõl megosztaniuk egymással a tapasztalatokat. A vendégek a jó tanácsok mellé gyógyfüveket is
kaptak útravalóul.
Október 8-án a „Gazdálkodik a család” téma került terítékre. Minden általános iskolát képviseltek azok a felsõs
tanulók, akik pedagógus kíséretében vagy önállóan jöttek
el, hogy meghallgassák Varga László és Tar József - a
BAKCSÓ Egyesület tagjainak - elõadását az energiagazdálkodásról, újrahasznosításáról, és otthoni energiatakarékosságról. A komoly prezentációs bemutató során érdekes külföldi példákkal találkozhattak a víz, a szél, és a
napenergia különbözõ felhasználása kapcsán, majd megismerkedhettek az elõadók által készített anyag-, és energiatakarékosságra, ill. hulladék újrahasznosítására alkalmas eszközökkel, termékekkel. A gyerekek sokféle prospektusból válogathattak, amibõl ez irányú ismereteiket
gyarapíthatják a jövõben.
Október 10-én a „Könyves Vasárnap” keretében 9-15
óráig az elmúlt évekhez hasonlóan teljes körû könyvtári
szolgáltatással vártuk olvasóinkat. Új kezdeményezésként a késedelmes olvasók a lejárt könyveket térítésmentesen visszahozhatták, néhányan éltek is az alkalommal.
Az ingyenes beiratkozást viszont sokan kihasználták. Az
idõigényesebb, irodalomkutatást igénylõ válogatásra és
kölcsönzésre is volt példa. Ez a nap a „ Játszik a család”
témakörnek megfelelõen a kötetlen szórakozásról, játékról szólt. Sok gyerek és felnõtt családtag vett részt mindezeken. A bevezetõ program aktivity volt. Körülírás, mutogatás és rajzolás alapján sikeresen fejtették meg a humoros feladványokat a résztvevõk. Majd mesealapra épülõ,
figyelmet igénylõ mozgásos feladatokban ügyeskedtek a
gyerekek. Az újabb feladat szerint az egyes mesékhez
meg kellett találni a szereplõket, s egy táborba gyûjteni.
Bizony sok szereplõ nem találta a helyét és kóborgott
egyik mesébõl a másikba.
Délután az Óriás családi társasjátékra került sor melynek színtere a szõnyeg volt. A gyerekek párban versenyeztek, a felnõttek pedig a háttérben szurkoltak nekik.
Egyes mezõkre kvízkérdések megválaszolásával, célbadobással, képfelismeréssel, stb. lehetett eljutni. Az elsõ
három helyezett értékes ajándékcsomaggal (könyv, cd,
toll) térhetett haza. Napközben a legügyesebbeket csoki-
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val, matricával, tollal jutalmaztuk, a részvevõket teával, sütivel kínáltuk és ajándékba hasznos kiadványokat kaptak. Azok, akik nem akartak a játékokban részt
venni, a Twilight – Alkonyat c. filmet nézve „házimozizhattak”. Az egyes programok közötti zsákbamacska sorsoláson közel 40 szerencsés látogató nyert ajándékot. Nemcsak nálunk folyt a versengés, hanem a Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár „Családi Vetélkedõ”-jén is, ahová most is neveztünk egy családot.
Tagjai: Dr. Szûcs Csaba, Dr. Szûcsné Dr. Nagy Márta, Szûcs Adél és Szûcs Ágota.
Ezúton gratulálunk Nekik és köszönjük, hogy a többi csapathoz képest kis létszámú családjukkal felkészülve képviselték városunkat, könyvtárunkat a megyei versenyen. Elmondásuk szerint tetszett nekik a vetélkedõ és jól érezték magukat.

Õszi Gyermekkönyvnapok
Az Országos Családi Könyvtári Napok mellett erre az idõszakra esnek az Õszi
Gyermekkönyvnapok is. Ilyenkor szoktuk kiadni a „Búvárkodj” olvasónapló pályázatunkat, aminek megoldása délutánonként, szombatonként nagy lendülettel
folyik a könyvtárban, de a mûsoros eredményhirdetés már a téli idõszakra esik.
„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõk
kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli kincseket!”
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös
felhívásából)
Nagy meseírónk, Benedek Elek a népmesébõl született gyermekmese igazi megteremtõje. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére az õ tiszteletére ünnepeljük születése napján, szeptember 30-án a népmese
napját. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az
óvónõk, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszeretõ
gyerekek és felnõttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek meséi felé.
„Mondjuk, hallgassuk, olvassuk és játsszuk,
éljük a mesét! Áldozzunk idõt, teremtsünk
alkalmat, hogy örökéletû meséink hangján
megszólalhasson a múlt és jelen bölcsessége,

Október 13-án az utolsó õszi rendezvényünkön Sohonyai Edit ifjúsági regényíró volt a vendégünk, aki másodszor járt nálunk. Könyveit a kamaszok szívesen olvassák,
mert életkori sajátosságaikat, élethelyzeteiket ismerik fel
bennük. Az írónõ népszerûségét igazolja, hogy mûveinek
helye szinte mindig üres a könyvespolcon. Nemcsak a
könyvek lapjain találja meg a hangot olvasóival, hanem
élõben is elvarázsolja õket. Nagyon ért a nyelvükön, eszköze a humor és a kényes témák sem jelentenek tabut a
számára, amit közönségének reakciója is igazol. Most is
nagy élmény volt vele a találkozás. Olyan író-olvasó találkozón vehettek részt a fiatalok, amely biztosan elõrébb viszi az olvasóvá nevelés ügyét.
Reméljük, mi is tettünk hozzá valamit.
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

A népmese napja

az évben is a mesék világában töltötték a
szeptember hónap második felét, illusztrációkat készítettek a népmesékhez. A legkisebbek a tanító nénik által olvasott mesékhez, a nagyobbak (3- 4. osztályosok) a saját
maguk által olvasott mesékhez készítettek
különbözõ technikák alkalmazásával képeket. A szebbnél szebb alkotásokból iskolánk épületének zsibongójában kiállítást
rendeztünk. A kiállítás megnyitójára a népmese napján került sor. Az ünnepélyes megnyitón Rézmûves Gabriella furulyán eljátszotta a Magyar népmesék fõcímdalát, majd
emlékezve a nagy mesemondóra, Csobán
Lili Panna egy Benedek Elek mesével kedveskedett hallgatóságának. A csodás mûvek
sok örömet szereztek alkotóiknak, iskolánk
a csodák nevetéssel, bátorsággal és erõvel tölt- valamennyi diákjának, dolgozójának, a szühessenek el! Szólaljon meg a mese a maga hang- lõknek, a hozzánk betérõ látogatóknak. A
ján, hogy gazdagodhassunk tudással, egészség- gyerekek lelkesedését, áhítatát látva bízhatunk abban, hogy a népmese, tanulóink élegel és csodatevõ örömmel!”
tében a továbbiakban is fontos szerephez jut.
A Központi Iskola alsó tagozatos diákjai ebben
Szívesen hallgatják, olvassák, illuszt-rálják
õseink ránk hagyományozott „kin-cseit”.

a Központiban

Németh Lászlóné

NEMEZVIRÁGOK, DALOK, NYUGALOM ... a város szélén
A debreceni székhelyû Angyalliget Közhasznú Alapítvány 2006. októberében alakult azzal a céllal, hogy képviselje az "esõemberek" érdekeit. Elsõdleges célként fogalmazták meg egy lakóotthon létrehozását azon autisztikus fiataloknak, akik kinõttek az oktatási rendszerbõl. A
kitûzött cél elérése érdekében pályázatot nyújtottak be a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz. Munkájukat, tenni akarásukat siker koronázta. A minisztériummal 2007. október 1-jén írták alá azt a támogatási szerzõdést, mely 77,5 millió forinttal segítette a balmazújvárosi otthon megépítését. A sikeres pályázati projekthez Balmazújváros Város Önkormányzata
egy 2.808 nm-es telek ajándékozásával járult hozzá, így az Angyalliget Lakóotthon a
Bolyai úton megépülhetett. A mûszaki átadást követõen, a használatba vételi engedély
és a mûködési engedély megszerzése után az Angyalliget Lakóotthon 2009. január 1.
napjától megkezdte mûködését. Lassan, de biztosan az alapítvány munkatársai birtokba
vették az új épületet, megérkeztek a fiatal lakók is. Csendben, szinte észrevétlenül élik
mindennapi életüket. Olyanok, mint egy nagy család: 10-12 gyerek, néhány felnõtt.
Fõznek, takarítanak, kertészkednek, dalokat tanulnak, vagy éppen nemezvirágokat készítenek. Az autista fiatalok és segítõik az intézmény 1 éves születésnapján kinyitották
kapuikat, s megmutatták magukat. Szülõk, barátok és meghívott vendégek tekinthettek
be mindennapjaikba. Most már valóban birtokoljál, lakják ezt a szép épületet. Mindenkinek megvan a maga szokása, álma. Együtt teszik szebbé, otthonosabbá lakókörnyezetüket. Az intézmény dolgozói elmondták, hogy bár az autizmus gyógyíthatatlan elváltozás, a tünetek jelentõsen mérsékelhetõek, a képességek javíthatóak. Mindehhez a
korai diagnosztikán túl összevont együttmûködés kell ez ellátó személyzet -tanulási képesség vizsgáló pszichopedagógus, gyermekpszichiáter, neurológus, gyermekgyógyász, védõnõ, gondozók és szülõk – részérõl. Ezért is
fontos, hogy legyenek ilyen ünnepi pillanatok, ahol a fiatalokat segítõk és szeretõk találkozhatnak. Gratulálok a szép rendezvényhez. Kívánok utólag is sok ilyen boldog születésnapot a lakóotthon minden fiataljának, dolgozójának és támogatójának.
Takács Erika
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OKTÓBER – ARAD – ÖTVENHAT
„A történelem, a nemzet, a hadsereg, sõt talán legjobb barátaim is átkozni
fognak engem…, de meg vagyok arról is gyõzõdve, hogy én, mint hazafi
minden más módon a hazát teljes pusztulásba dönteném, míg így talán
megmenthetem a teljes megsemmisüléstõl.” Ezeket a sorokat Görgey
Artúr altábornagy írta 1849. augusztus 11-én éjjel Damjanich aradi
várparancsnoknak. Augusztus 13-án kora délután Világos és Szõllõs
községek közötti mezõn a magyarok letették a fegyvert az orosz
csapatoknak. Ez nagy sértés volt az osztrákoknak, mivel a fegyverletétel
üzenete az volt, hogy két nagyhatalommal szemben nem harcolhatnak
tovább. Ellenkezõ esetben az osztrákok ellen folytatott szabadságharc
bukását ismerték volna el a magyarok.
„Sok fejnek kell lehullania…”- adta ki az utasítást Ferenc József császár.
A megtorlás az aradi tábornokok kivégzésével kezdõdött október 6-án.
Kevesen tudják, hogy novemberben még 1500 honvédtisztet ítéltek
halálra, ezek egy részét 20 év várfogságra változtatták. 3-4 ezer tisztet
közlegényként büntetõszázadba sorozták. A külföldre menekültek közül
sokat távollétükben ítéltek halálra. Nevüket bitófára szögezték. Rájuk is
kellett gondolni október 6-án.
1997 óta Kolozsánné Nagy Julianna történelemtanár ötlete alapján a
Kalmár Zoltán Tagintézmény tanulói minden évben megidézik a szabadságharc eseményeit, a hõsök emlékét, az aradi tizenhárom tábornokot.
Így történt az idén is a város parkjában, a Kossuth - szobornál. Fábrikné
Boros Katalin, Kolozsánné Nagy Julianna és Melkó Károly mûsorszervezõ tanárok tudják, hogy minden kornak szüksége van hõsökre, példaképekre, az elõdök tiszteletére. A jelenlévõk lelkét õszintén megérintõ
emlékezésben volt részünk. Az ember szíve ilyenkor csordultig megtelik
valamivel, ami miatt alig tud tapsolni. Létezik egy tapson túli világ,
amikor az érzelmeink olyan láthatatlanok és kifejezhetetlenek, akár a
gyászé.
A jó iskola nem várja a parlamenti döntéseket, önkormányzati határozatokat. Olyan szellemiséget alakít ki az intézményben, ahol a diákok
érzik, hogy a vesztett csatákon, elbukott forradalmakon, temetõk fakeresztjein is átsugárzó méltósága van a magyar népnek. A jó iskola
megtanítja, hogy nemzeti múltunkat nem lehet tõlünk elvenni. De az
csak akkor a mienk, ha ismerjük. Ha nem ismerjük, elveszítjük az egyik
legfontosabb nemzeti összetartó erõnket. Az én iskolám megtanítja ezt.
Büszke vagyok rájuk. Néha sajnálom, hogy megöregedtem, és már nem
Mostanában gyakran idõzõm el egyegy fa mellett és figyelem, hogyan is
mûködnek õsszel. Pompázatos
színekben a levelek még eltakarják a fa
ágait. Persze ilyenkor nem a fa
látványa vonzza a tekintetet, hanem a
sokszínû levelek. Idõnként pedig
leválik egy-egy megszínesedett levél,
és elpihen a fa alatt. Közel a volt
életadójához. Ez a rendje. Tavasszal
rügyezni, virágba borulni, gyümölcsöt
hozni, elengedni, amihez nem kell
ragaszkodni, megpihenni. Az
embernek is valami hasonló
folyamaton kell átesni? Azt gondolom
igen. Az ember életében helye van a
rendnek, a ciklikusságnak, a logikus és
életszerû folyamatoknak. Arra is
gondoltam, emberként,- mint ahogyan
a fa-, hogyan tudom elengedni, amihez
már nem kell ragaszkodnom? A levél csak úgy már funkció nélkül
színesedik, megszárad, leválik. De az én életemben mik töltik be a
levél szerepét? Mik azok, amiknek rügyezniük kell, majd virágozni,
elszáradni, és lehullani? Azt gondolom a legnehezebb a folyamatban,
amikor vala-mit, vagy valakiket el kell engedni. A fának könnyen
megy. Miért? Mert tudja rájuk többé nincs szüksége. Azt is tudja eljött
az ideje, hogy ezektõl megváljon, mert pihennie kell.

dolgozhatom. Azt is látom, hogy hazánkban nincs minden rendben a
hazaszeretetre neveléssel. Szégyen, hogy a TV riporter kérdésére az
utca embereinek nagy része a 13 aradi tábornokból egyet sem tudott
megnevezni. Az idõsebbek tudtak néhányat megemlíteni. Ez is jelzés valamire. Ez csak szomorú példa. Ebben a kérdésben a családnak
is lenne feladata. Gyermekkoromban sok jelét láttam annak, hogy
igyekeztek a magyarság sorsközösségét erõsíteni: katonaképek,
Szent István, Rákóczi, Kossuth képek, a magyar történelem dicsõ
korszakairól, festmények lakásokban, hivatalokban, vonatok fülkéiben… Ma mindezt és még sok mást is az iskoláktól várják.
Októberben az aradiak mellett az ötvenhatosokra is emlékezünk. Az
utóbbi még nem vált igazán emlékünneppé. Még élnek a
forradalmárok, az áldozatok /mindkét oldalnál/ a megtorlók közül
néhányan és az õk utódai. Így nehéz ünnepelni. Az is zavaró, hogy a
köpönyegforgatók is koszorúznak. Õk nem hiteles emberek. Az
emlékezés veszít a méltóságából. Ilyenkor elgondolkodom, vajon az
utókor megérdemelte-e az aradi vértanúk és az ötvenhatosok
áldozatát?
Kossuth Lajos szavai jutnak eszembe: „A világ bírája, a történelem
fog e kérdésre felelni. Legyenek a szent emlékû vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a honszabadság Istenének legjobb
áldásaival az örökkévalóságon keresztül.”
Végh Istvánné

A titok már megint a
tudásban van. Nem
szerzett tudás ez nála, õ
kódoltan érkezett. Én
tudom-e mik vannak
bennem kódolt, és
szerzett tudásként? Eszes
emberként a szerzett
tudásra hajtunk és
figyelünk, pedig a
zsigereink a kódoltak
felé hajtanak ösztönösen.
Emiatt is nehezedik meg
a pihenés elõtti folyamat.
Amit már nem kell
hordoznunk, azt el kell
engednünk. Kell a
megpihenés, mert
komoly munka aktívnak
lenni, de még komolyabb
a tehertõl megszabadulni. Persze kérdés túl élem-e? A fa, lombhullatás után csupasz, árva, nem vonzza oda a tekintetet. De
tudja ez is a folyamat része. De azt is tudja, ilyenkor is hasznos.
És, hogy újra lesz szép. Talán azért is ragaszkodunk, mert félünk
olyanoknak lenni, mint egy kopár fa? A kérdés komoly,
megválaszolása elõl nem menekülhetünk.

Elengedni

Pankotai József
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A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport
"BALMAZÁLLAPOTOK" címmel
fotópályázatot hirdet amatõr fotósok számára "balmazújvárosi épített
örökségeink" és/vagy "természeti értékeink Balmazújvároson"
témákban. Pályázni kategóriánként 3-3 db fényképpel lehet. A
pályamûveket digitálisan (3078x2024 px) a varga@bakcso.hu email
címre és nyomtatott formában (A5-ös méret) Balmazújváros Város
Önkormányzati Hivatalába - Varga Lászlóhoz kérjük eljuttatni 2010.
december 7-ig. További információk 30/270 86 01-es számon

November 3 (szerda) 18 óra:
MAG elõadássorozat
ÕSEINK NYOMÁBAN - Elfeledett életünk régi írások
rejtekén címmel dr. Vajda Mária elõadása
a Veres Péter Mûvelõdési Központban
November 9 (kedd) 17 óra:
Szabó Magda írónõ születésnapja emlékére
„AJÁNDÉKOMAT MEGBECSÜLD“ címmel a mûvelõdési
központ versmondó körének zenés, verses estje
Helyszín: VPÁMK - pódium terem

November 13 (szombat) 13 óra: IV. DALOS TALÁLKOZÓ helyi és megyei
népzenei együttesekkel, tánccsoportokkal, nótaénekesekkel a „Veréce“
Hagyományõrzõ Népdalkör szervezésében.
Helyszín: Veres Péter Mûvelõdési Központ - színházterem

November 11 (csütörtök) 19 óra:
BÖDÕCS TIBOR önálló estje a mûvelõdési központ
színháztermében. Jegyek válthatók 1990 Ft-os áron.

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk, töltse velünk délutánját!

„AZ ÉV PÁLINKÁJA" - Nevezzen és nyerjen!
Jelentkezni lehet november 25-ig a Soós I u. 17. sz. alatt, fél liter pálinka leadásával.
Eredményhirdetés: december 4 (szombat) 19 óra - '48-as Olvasó Népkör
Jegyár(elõvételben)a vacsorára és bálba 2. 500 Ft/ fõ.

November 16 (kedd)17 óra:
FOLTON FOLT - a balmazújvárosi SZÉLFORGÓ csoport
kiállítása a Veres Péter Mûvelõdési Központban
A kiállítás megtekinthetõ december 2-ig.
November 26 (péntek) 10 óra:
BABSZEM JANKÓ - mesejáték a miskolci Csodamalom
Bábszínház elõadásában a mûvelõdési központban
Jegyár: 500 Ft.

A Veres Péter Általános Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
BIOGAZDA (350 órás)(akkreditációs szám: PL 4779)

ingyenes képzést indít regisztrált álláskeresõk részére
Jelentkezési határidõ: 2010. november 17
Bõvebb információ: Veres Péter ÁMK és AMI, Tel: 52/580-518

ÉLHETÕ ÉLET sorozat:
November 26 (péntek) 18 óra:
ÕSI MAGYAR GYÓGYMÓDOK III. címmel
Tövisháti Ferenc elõadása a mûvelõdési központban.

A program az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

FÓRUM a REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA ÜGYÉBEN
A Balmazújvárosi Református Egyházközség Elnöksége tájékoztatja a város lakosságát, hogy 2010. november 8-án (hétfõn) 17.00 órától a Mûvelõdési Központ színháztermében fórumot szervez a 2011/2012. évben indítandó református oktatási intézményekkel kapcsolatban. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Üdvözlettel: Szabadi Árpád - lelkész

SZÍNHÁZBÉRLET
December 9 (csütörtök) 19 óra:
ESZTER HAGYATÉKA -színmûa Karinthy Színház elõadásában
Jegyek válthatók a mûvelõdési központban 2800 Ft-os áron.

Az Aqua Pad Ellazulás egy passzív mozgásélmény, ahol a kliens átmozgatását (kb.:60 perc)
terapeuta végzi és irányítja egy 36Cº-os vízi közegben lebegtetve.
Napjainkban, mikor egyre több ember szenved stressz által okozott és egyéb civilizációs
betegségekben, rohamosan nõ az igény, hogy elmerülhessünk a súlytalanság, idõtlenség
állapotában és megtapasztaljuk a mély ellazulást, meditációt.
A nehézségi erõ (gravitáció) a vízben szinte alig érvényesül és így testünk egy olyan újszerû
mozgást-, lelkünk pedig olyan érzésvilágot tapasztal meg, melyet szavakkal alig vagyunk
képesek leírni, megfogalmazni.
A vízben egy érzéki súlyvesztést élhetünk át, ami szabad, ellazult mozgást eredményez.
Mozgásunk oldottságával egyidõben lelkileg, mentálisan is nyitottá válunk és a kapott
impulzusokat még fogékonyabban, mélyebben engedjük magunkba.
Az izomrendszer és a psziché egységes oldásával, az átélt harmóniával, ellezulással együtt
teljesítõképességünk javulását is megtapasztalhatjuk.
Terapeuta: Lugosi Zoltán

Érdeklõdni lehet: 06-30-5752329-es telefonszámon,
vagy a Balmaz Hotel recepcióján
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Az NB I B csapatunknak szeptember 21-én Hajdúszoboszlóra volt
megtisztelõ meghívása, az NB II-ben szereplõ hazaiak vendégeként. A
mérkõzés apropója, hogy Juhász Károly egykori játékosunk, majd
késõbbi edzõnk 50. születésnapját ünnepelte.
Karcsi 1985-tõl-1997 nyaráig volt csapatunknál. 1985-tõl játékosként a
sikerek meghatározó egyénisége volt, azt követõen az 1991/92-es szezontól 1994-ig, mint játékos-edzõként ért el sikereket. A következõ három évben edzõként tevékenykedett. 1997 óta szülõföldjén, Hajdúszoboszlón edzõsködik.
Játékosként: 1985-ben megyei bajnok, 1987-ben NB II-es bajnok, 1993ban már játékos-edzõként NB II-es bajnok, 1994-ben NB II -II. hely,
1995-ben III. hely, 1996-ban ismét III. hely.

Férfi Kézilabda NB IB
Edzõ: Szilágyi Attila
3. forduló
König-Trade BKK - Balassagyarmat Kábel SE 25-24 (14-9)
K-T BKK: Kõrizs-Varga 2, Tréki T 3, István 4, Szücs 7, Sipos 2/1,
Kolep 1.
Csere: Boczák (k), Csébi 2, Beke, Kotrics 2, Csonka, Mózes, Feind 1.
4. forduló:
Dabas-DKC - König-Trade BKK 33-25 (13-11)
K-T BKK: Kõrizs-Fülöp, Szücs 2, István 1, Beke, Sipos 6/3, Balogh
Sz 4.
Csere: Boczák (k), Tréki, Varga 6, Feind 3,Mózes, Csonka 1,Kotrics 2.
5. forduló:
König-Trade BKK - Nyíregyháza KSK 26-23 (12-10)
K-T BKK: Kõrizs-Csébi 2, Varga 5, István 1, Szücs 6/1, Sipos 5,
Balogh Sz 6/1.
Csere: Boczák (k), Tréki T, Kolep, Kotrics, Csonka, Feind 1.
6. forduló:
Debreceni KSE - König-Trade BKK 22-23 (12-9)
K-T BKK: Kõrizs-Fülöp 1, Varga 2, István 2, Szûcs 1, Sipos 6/1,
Balogh Sz 6/4.
Csere: Boczák (k), Tréki T, Beke 3, Csonka, Kolep, Feind 1, Kotrics 1.

Ifjúsági mérkőzések:
Edzõ: Nádasdi László
3. forduló:
König-Trade BKK - Balassagyarmat Kábel SE 37-24 (16-17)
K-T BKK: Fülöp L-Balogh Cs 6, Lajter 6, Balogh B 2, Nádasdi 4,
Berecz 11/3, Hûse D 4.
Csere: Kordás (k), Jónász 1, Veres 2/1, Gyõri, Hodosi 1.
4. forduló:
Dabas-DKC - König-Trade BKK 45-24 (26-11)
K-T BKK: Fülöp L-Molnár 3, Lajter 3, Gyõri, Nádasdi 1, Berecz 5/1,
Hûse D 6.
Csere: Bagi, Kordás (k), Jónász 2, Zabos 1, Veres 1, Balogh Cs 1,
Hodosi 1.
5. forduló:
König-Trade BKK - Nyíregyháza KSK 26-33 (12-14)
K-T BKK: Bagi-Molnár 3, Lajter 5, Balogh B 4, Nádasdi, Berecz 10/4,
Hûse D 2.
Cere: Fülöp L (k), Jónász 1, Zabos, Balogh Cs, Bajusz, Gyõri, Veres 1.
6. forduló:
Debreceni KSE - König-Trade BKK 37-24 (15-10)
K-T BKK: Bagi-Lajter 5, Jónász, Buglyó J 3, Balogh B 2, Berecz 6,
Zabos 1.
Csere: Fülöp L (k), Nádasdi 4/2, Bajusz 3, Balogh Cs, Hodosi, Gyõri,
Molnár.
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A mérkõzésen nem igazán az eredmény volt a legfontosabb:
Hajdúszoboszló KHSE - König-Trade Balmazújvárosi KK 27-32
(13-16)
A balmazújvárosi férfi kézilabdasport újkori fejlõdésének kezdete
idõben akkorra tehetõ, mikor Karcsi és két- három társa Újvárosra
igazolt, és az addig kissé hiányolt összefogás megszületett. Jöttek
sorban a nagyobbnál nagyobb sikerek. A megyei bajnokság-, az
osztályozó-, az NB II megnyerésének, az NB I B-s szereplésnek
mind-mind részese, alakítója volt Karcsi. Még most is elõttem van az
az 1987-es, NB II-es bajnoki címrõl döntõ, örökké emlékezetes
mérkõzés, amelyet a BHG Budapest ellen vívtunk a Sport téren.
Újvárosi kézilabda mérkõzésen még soha nem látott tömeg (az újság
1200(!) nézõt írt) elõtt, „hitchcocki” izgalmakat hozó találkozón egy
góllal nyertünk. Emlékszem, hogy a lefújás, a diadal pillanatában
Juhász Karcsi térdre ereszkedett és sírt.
Karcsi 13 éve már elkerült tõlünk, de elõtte a balmazújvárosi kézilabdasport-történelmének aranylapjaira már beírta nevét. Így õ
annak örökre szerves része, egyik kiemelkedõ egyénisége.
Kiemelkedõ játéktudása mellett, az öltözõben és a pályán kívûl is,
nagy mókamester volt.
Az Õ szavait idézve: „Sok boldogságot a jövõben!”
Hegedüs Lajos

Megyei Férfi Kézilabda bajnokság
Edzõ: Jenei Tibor
4. forduló:
Amatõr DKK - König-Trade BKK II 23-33 (12-19)
5. forduló:
König-Trade BKK-Püspökladányi KK
19-19 (10-9)
6. forduló:
Debreceni KSE III - König-Trade BKK II 22-22 (10-9)
7. forduló:
König-Trade BKK II - Debreceni EAC 22-24 (12-13)

Országos Serdülő Bajnokság
Edzõ: Tréki Tamás
3. forduló:
König-Trade BKK - Debreceni SC-SI II
28-24 (13-10)
4. forduló:
Debreceni KSE - König-Trade BKK
24-15 (14-7)
5. forduló:
König-Trade BKK - Hajdúböszörmény TE 17-23 (8-10)
6. forduló:
Hajdúböszörményi Bocskai KSE-König - Trade BKK
19-23 (15-11)
7. forduló:
Nyíregyháza Nyírsuli - König-Trade B KK 29-19 (14-8)
Hegedüs Lajos

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
2010. ÉVI ELIT 3 FŐS
CSAPATIDŐFUTAM
BAJNOKSÁGA A "MelaVite"
NAGYDÍJÁÉRT
BALMAZÚJVÁROS, 2010. AUGUSZTUS 21. Táv: 60 km
Magyar bajnok: Technofilm Betonexpressz 2000 (Fejes Gábor,
Simon Péter, Puskás Dávid) 1:18:35.25 (Edzõ: Stubán Ferenc)
2. Team Prológ (Hemmert János, Dévai Dániel, Vajda Adrián)
1:21:45.69
3. FTC 1 (Bernárd Bendegúz, Bozó Lajos, Pangi Ádám)
1:22:45.69

Balmazújváros

2010. szeptember

15
6

AMATÕR HÁRMAS CSAPATVERSENY A Balmaz-Agro NAGYDÍJÁÉRT
BALMAZÚJVÁROS, 2010. AUGUSZTUS 21. Táv: 40 km
120 év feletti csapat
1. Karbona - Huszár László, Pelyhe László, Papp Zoltán 56:57.44
2 . MVSC Volvo - Menyhárt Zsolt, Erdos Tamás, Szatmáry Csaba 57:33.14
3. Vini Bike - Bihari Csaba, Eross Béla, Kovács Lajos 1:10:54.60
120 év alatti csapat
1. Biondo I. - Pós Gergo, Varga Zsolt, Rokob Jakab 55:12.59
2. Vini Bike - Horváth Zsolt, Jónás Gábor, Nagy Gyula 55:28.62
3. Szeged KSC - Nagy András, Révész Gábor, Szabó Ferenc 56:11.49
4. Ózdi Ke 56:26.21
9. Vini Bike 1:01:36.18
5. Aegon P-Nívó 56:49.16
10. Vini Bike 1:05:35.57
6. Szerpentin KE 58:41.45
11. Hörmann-Systematica 1:06:55.47
7. NYKSC 58:52.55
12. Aszfalt Betyárok 1:09:03.01
8. Team Debrecen 59:23.60

FOCI

FOCI
FOCI
FOCI NBIII. Mátra-csoport:
7. forduló: Rákosszentmihályi AFC – Balmazújvárosi FC 1-2 (0-1)
BFC: Barna – Sárközi, Kiss A., Tornyai, Tóth Z. – Nagy R., Kónya (Németi
G. a 89. percben), Szûcs, Kállai (Szabó B. a 72. percben) – Murák (Szabó M.
a 88. percben), Belényesi
Gólszerzõ: Belényesi a 4. és az 53. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): A RAFC csapatához látogattunk, akiknek létkérdés volt a
pontszerzés, és ezért hazai pályán bárkire veszélyesek lehetnek. Álomszerûen
kezdtük a mérkõzést, hiszen a harmadik percben tizenegyest harcoltunk ki, amit
sajnos kihagytunk, viszont a kipattanót követõen labdát szereztünk, és a hazaiak
hálójába lõttük az elsõ gólunkat. Lehetett érezni, hogy idõ kérdése, mikor
tudunk további találatot szerezni. A helyzeteink megvoltak, a tartalmasabb
futballt mi játszottuk, aminek a második félidõ elején meg is lett az eredménye,
hiszen növeltük elõnyünket. Én személy szerint nyugodtan ültem a kispadon,
hiszen a játék képe alapján nem kellett idegeskednem. Sajnos ez a játékosokra is
jellemzõ volt, továbbra is megvoltak a helyzeteink, amit sorozatos rossz
döntések miatt el is hibáztunk. Ahogy ilyenkor lenni szokott, az ellenfél talált
egy gólt, ami õket feldobta, minket viszont megzavart. A találkozó hajrájában
egy kicsit idegeskednem is kellett. Megérdemelten szereztük meg a gyõzelmet.
Belényesi Miklós (csatár): Mindig a kötelezõt a legnehezebb hozni. Esélyeshez
méltóan kezdtük a mérkõzést, hiszen már a harmadik percben büntetõt
harcoltunk ki, ami sajnos kimaradt, viszont a kipattanó labdát visszaszerezve, gyorsan gólt szereztünk. Végig uraltuk a találkozót, és ha jobban
koncentrálunk a helyzetek kihasználásánál, akkor többgólos gyõzelmet
arathattunk volna. Megérdemelten szereztük meg a három bajnoki pontot.
8. forduló: Balmazújvárosi FC – Tura 3-1 (1-1)
BFC: Barna – Szabó M., Kiss A., Tornyai, Tóth Z. – Nagy R., Szûcs, Kónya,
Sárközi (Szabó B. a 80. percben) – Murák (Németh Á. a 65. percben), Kállai
(Németi G. a 86. percben)
Gólszerzõk: Szûcs a 20. percben, Kiss A. a 68. percben, Németh Á. a 75.
percben Kiállítva: Tornyai a 28. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy feljövõben lévõ csapatot fogadtunk, de úgy éreztem
az utóbbi három gyõzelem, egy egészséges önbizalmat kellett sugározzon
számunkra. Tudtuk, hogy a vendégeknek veszélyes támadói vannak, de úgy
érzem a találkozó elejétõl fogva próbáltuk irányítani a játékot, aminek meg is
lett az eredménye. Majd Tornyai rossz döntése miatt emberhátrányba kerültünk,
ami egy picit visszavetett bennünket, és ezt a turaiak ki is használták és
egyenlítettek. Érezni lehetett, hogy az alakulatnak ezután is van tartása, nem
zuhantunk össze, nem kezdtük el védeni az 1-1-et, hanem megpróbáltunk
õszinte, nyíltsisakos játékot játszani, aminek a második félidõben meg is lett az
eredménye. Gyakorlatilag 60 percig játszottunk emberhátrányban, és mi
játszottuk a tartalmasabb, jobb futballt. Magabiztosan gyûjtöttük be a három
bajnoki pontot. Büszke vagyok a csapatra, hiszen mentálisan nagyon erõsek
voltunk.
Kónya Márk (középpályás): Mindenképpen gyõzelmet vártam a csapattól. Jól is
kezdtük a mérkõzést, hiszen vezetést szereztünk A kiállítás megfogta a gárdát, és
a vendégeknek sikerült egyenlíteniük. A szünetben megbeszéltük a történteket,

és azután tíz emberrel is egyenrangú ellenfelei voltunk a turaiaknak, és remek pontrúgásainkat követõen elért góljainkkal, megérdemelten gyûjtöttük be a gyõzelmet.

9. forduló:
Salgótarjáni BTC – Balmazújvárosi FC 1-0 (0-0)
BFC: Barna – Szabó M., Szûcs, Tóth Z., Németh Á. –
Szabó B. (Németi G. a 75. percben) - Nagy R., Kónya,
Murák,Sárközi – Kállai (Forgács a 80. percben)
Szalánczi Tamás (edzõ): Tudtuk, hogy nehéz eredményesnek
lenni Salgótarjánban. Felforgatott összeállításban léptünk
pályára, több kulcsjátékosunk is hiányzott, és ez zavart is
okozott a csapatnál. Jobban játszottunk az ellenfélnél, viszont a játékvezetõ szabályos góltól fosztott meg minket, és
nem adott meg nekünk egy jogos büntetõt. A második félidõben, fölényben játszottunk, viszont a hazaiak szereztek
gólt tizenegyesbõl. Mindent megpróbáltunk az egyenlítés érdekében, de sajnos nem tudtuk bevenni a tarjáni kaput. A játékvezetõk „kellemesen” fújták a hazai pályát a Salgótarjániaknak. Voltak olyan játékosok, akiktõl többet vártam.
Semmiképpen sem érdemeltünk vereséget, a döntetlenre
mindenképpen rászolgáltunk volna.
Szabó Balázs (középpályás): A gyõzelemért utaztunk Salgótarjánba. Sok meghatározó játékosunk hiányzott, felforgatott
összeállításban játszott a csapat. A mérkõzésen inkább a mezõnyjáték dominált, érzésem szerint tipikus egygólos mérkõzés volt, amit sajnos a hazaiak szereztek meg a második félidõben, egy büntetõbõl. A találkozó képe alapján a döntetlen
reálisabb lett volna.

II Osztályú ifjúsági (U19) csapat eredményei:
7. forduló: Balmazújvárosi FC – Tuzsér 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Csobán I. I., Posta I. (1-1)
8. forduló: Nagyecsed – Balmazújvárosi FC 3-2 (2-1)
Gólszerzõk: Csobán I. I., Posta I. (1-1)
15. forduló (elõrehozott mérkõzés): Balmazújvárosi FC
– DVSC U18 5-2 (0-1)
Gólszerzõk: Csobán I. I. (3), Németi G., Forgács G. (1-1)
9. forduló: Balmazújvárosi FC – Hajdúszoboszló 6-2
(2-2)
Gólszerzõk: Nagy D. (2), Koroknai R., Csobán I. I., Posta
I., (1-1), Kereki M. (öngól, Hajdúszoboszló)

II Osztályú serdülo (U17) csapat eredményei:
7. forduló: Balmazújvárosi FC – Tuzsér 1-1 (0-1)
Gólszerzõ: Tóth S.
8. forduló: Nagyecsed – Balmazújvárosi FC 5-1 (2-0)
Gólszerzõ: Szombati K.
15. forduló (elõrehozott mérkõzés):
Balmazújvárosi FC – DVSC U16 1-3 (1-3)
Gólszerzõ: Szombati K.
9. forduló: Balmazújvárosi FC – Hajdúszoboszló 0-4
(0-3)
Bodnár László

JÁT SZEMÉNEK HIGGYE
A
S
A
K
N!
CS A
Gyõzõdjön meg személyesen a
Balmaz-Coop Zrt üzleteiben

Központi ABC
Balmazújvaros, Veres P. u. 5.
10.sz. ABC
Balmazújvaros, Gábor Á. u. 20.
Vegyi- Háztartási bolt Balmazújvaros, Veres P. u. 5.
Hortobágy ABC
Hortobágy, Kossuth u. 10.
12.sz. ABC
Nagyhegyes, Kossuth u. 3/b.

- a széles termékválasztékról,
- a jó minõségrõl,
- a kedvezõ akciókról.
Legyen Ön is vásárlónk és tagja
törzsvásárlói rendszerünknek!
BALMAZ-

COO

B a l m ZRT r o s
azújvá

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN
Minden Vasárnap 11.30 - 15.00-ig
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.
(4-5 fajta hidegelõétel, 2-3 fajta leves,
2-3 fajta meleg elõétel,
5-6 fajta fõfogás, sajtok, gyümölcsök, desszertek.)
Felnõtteknek: 2.490 Ft/fõ
Gyerekeknek: 0 - 6 éves korig ingyenes,
6 - 12 évig 50%-os kedvezmény
Az ár magában foglalja a korlátlan ételfogyasztást!
E mellé felnõtteknek 1pohár pezsgõt, vagy bort,
1 üveg vizet, gyerekeknek 1 pohár üdítõt adunk.

Asztalfoglalás szombaton este 10 óráig
az alábbi telefonszámokon:
52/580 - 080 vagy a 20/470 - 9004
A részletes büféasztal kínálata megtekinthetõ az alábbi honlapon:
www.hotelbalmaz.com, www. balmazujvaros.hu
Mindenkit szeretettel vár
Sepsi Lajos szállodavezetõ és kollégái!

TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. november 3-án, 4-én, 8-án
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

A minõségi oktatás mellett
elkötelezett autósiskola!

Minden
tanuló gépkocsi

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

www.koroknaiautosiskola.hu

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

