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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA

CÍMERÜNK
A rendszerváltás elõtt hivatalos címerként csak az állam-címert használhatták településeink.
Azoknak, akiknek már akkor is volt saját "jelképük", csak díszítõ elemként tüntethették fel. Mára
már több, mint kétezer címert alkottak, vagy újítottak fel, közöttük Balmazújváros is.
Balmazújváros címerérõl nem sokat tudok, de még emlékszem arra, amikor társadalmi vitára
bocsátották 1986-ban a kérdést: milyen legyen az új címerünk? Az akkori tanácstagok és a
hivatal (tanács) dolgozói a városi rang "visszaszerzésén" dolgoztak, melyre végül 1989. március
15-én került sor. A címer körüli vita, párbeszéd addigra eldõlt. A heraldika (címerekkel foglalkozó
tudományág) szakértõje Bertényi Iván és Molnár Kálmán grafikusmûvész munkáját fogadták el
végül, így született meg a ma is használatos városi címerünk. Az alapelképzelést egy õsi címerábra
középkori pecsétlenyomatából, illetve idõsebb Varga Antal közlésébõl merítették. Így alakult ki
városunknak az a "régi-új" címere, melynek használatát helyi rendelet védi, szabályozza.
A címer leírása:
Kék pajzsfõben fél lábon álló - balra nézõ - bal lábával legyezõszerûen 3 arany búzakalászt tartó arany túzok áll. (A túzok Magyarországon
szinte kihalt, mérsékelten veszélyeztetett, a balmazújvárosi Kisszeg madara, a szabadságot jelképezi.)
A pajzs csücskös talpú, vágott formájú.
A pajzs mögött jobbra fordított, ezüstszínû csõrös sisak.
A sisakdísz 3 lombú, kékgyöngyû- aranykoronából növekvõ - 3 arany búzakalászt ábrázol. (a búzakalász az élet szimbólumaként jelenik
meg.)
Sisaktakaró: balra vörös - ezüst, jobbra kék-arany.
A címer olyan közösségi jelkép, amely betölti, vagy legalább is betöltheti a "tulajdonjegy" szerepét. Bár a köztudatban elsõsorban
hadijelvényként él/élt (a lovag a pajzsán viselte), tanulmányainkban a nemesek és híres céhek védjegyeként olvashattunk errõl. A címerek
használatát fél évszázadon keresztül valamiféle ósdi jelképnek tekintették, amellett, hogy a "nemesi családok"-at címerük és családi
pecsétjeik használata miatt üldözték. Így tehát teljesen érthetõ, hogy településünk vezetése sokat töprengett anno a címer formájáról,
ábrájáról. A végeredményre mi úgy tekintünk, mint ami teljesen egyértelmû, sõt! A magunkénak érezzük, s ez így van rendjén!
De nézzük ki, mikor használhatja? A képviselõ-testület döntésének értelmében az önkormányzat saját ülésein, meghívóin, ünnepségein,
nemzetközi kapcsolataiban, a település történetével, életével foglalkozó kiadványaiban, a város által alapított díjakon, emlék-érméken,
emléklapokon, díszokleveleken. A teljes felsorolást mellõzve más szervek (intézmények, civil egyesületek stb.) csak külön kérelmük
elbírálását követõen kaphatnak erre felhatalmazást. A kérelem letölthetõ a város honlapjáról, vagy kérhetõ a hivatal portáján. Ezt a tényt
figyelembe véve, felhívom az olvasók figyelmét, hogy saját, vagy egyesületi, céges kiadványaikon és más adathordozóikon a címer
használatának polgármesteri engedélyezése után használhatják csak ezt a szép jelképünket.
Takács Erika

Hogyan és hol találkozunk?
LETTORSZÁG - Balmazújváros

a Balti -tenger mellett, avagy a hortobágyi pusztán
Talán még emlékeznek olvasóink, amikor Portugália nagykövetének látogatásáról számoltam be.
Kérdezhetik sokan, van -e elõrelépés? Ha egyszerûen akarok válaszolni, akkor
nem a válasz. Ha viszont úgy teszik fel a kérdést, még mindig keressük-e a gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokat, akkor a válaszom igen. Vannak területek, ahol sikerrel, gyorsabban, személyes ismeretségek révén (barátságos focimérkõzés, mûvészeti csoportok csereútjai, sítáborok stb) hatékonyabban haladunk, van, ahol útnak indultunk, s vannak helyek, ahol örömmel veszik kezdeményezéseinket.
Egy ilyen érdekesség, hogy a nagykövetségeknek írt megkeresésre örömmel
reagált Lettország magyarországi nagykövete, Veronika Erte asszony is. Nyári
látogatásán megnézte településünket, járt Mihalkó uram kalapkészítõjében, a
városi fürdõben. A gazdasági, befektetési lehetõségeinket Tiba István polgármester és Koroknai Imre alpolgármester mutatta be, kiemelve, hogy örömmel
vennénk akár külföldi cégek "letelepedését" is. Munkahelyteremtés ügyében
minden jó ötletnek, kezdeményezésnek támogatója a város önkormányzata.
Veronika Erte elmondta, nagyon fontosnak tartja az országok közötti kapcsolatépítést, hiszen a turizmus fejlõdése kihat országaink gazdasági kapcsolataira is.
A nagykövet asszony az óta is sokat dolgozik az együttmûködés kiépítésén, így

elõzetes tájékoztatása alapján a lett Gulbene nevû várossal
hamarosan kapcsolatba léphetünk. A rigai nagykövetünk
Dobokay Gábor, - aki decembertõl képviseli Lettországban
Magyarországot - segítségét felajánlva kereste meg önkormányzatunkat.
Talán elérjük, hogy a faiparában, halfeldolgozásában erõs kis
ország minket választ, s a két város közötti kilométereket
önkormányzataink, vállalkozóink kölcsönös "cserekapcsolatokkal" áthidalják.
Takács Erika
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Falugazdász Hírek
Nitrát adatszolgáltatás: Az 59/2008.(IV.29) FVM rendelet szerint
adatszolgáltatási kötelezettsége van a mezõgazdaságban felhasznált
nitrogénrõl azon gazdálkodóknak, akik nitrátérzékeny területen végeznek mezõgazdasági tevékenységet, illetve akik a háztartási igényeiket meghaladó mértékben folytatnak állattartást. Balmazújváros
mezõgazdasági területeinek mintegy 90%-a nitrátérzékeny, tehát a
termelõk jórészét érinti.
Az adatszolgáltatás a 2009.09.01-2010.08.31-ig tartó gazdasági évet
foglalja magába. Az adatszolgáltatáshoz szükséges forma-nyomtatvány átvehetõ a Falugazdász Irodából vagy letölthetõ az MGSZH honlapjáról (www.mgszh.gov.hu).
A kitöltött nyomtatványokat 2010. december 31-ig kell eljuttatni a
Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságára. (4032 Debrecen, Böszörményi út 146.)
Ez évben elõször lehetõség nyílik a nyomtatványok elektronikus úton
történõ benyújtására. További információkért keresse fel a Falugazdász Irodát.
Területalapú támogatás: Október végéig a kérelmezõk 90%-a
megkapta a területalapú támogatás elõlegét, amely maximum a támogatás 50%-a volt, azaz 22.793 Ft. A támogatás fennmaradó részét a túligényelt blokkok adategyeztetésének lezárását követõen 2010.
december 1. és 2011. június 30. között fizeti ki a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal.
Kányási Mihály, Szanka István - falugazdászok

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
E.ON - TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
Ügyfélszolgálati iroda: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefonos ügfélszolgálat: H-P: 7.30-20.00 óra
Telefon:
(40) 210-210; (20/30/70) 4599-622
Nyitva:
Kedd: 9-13
Szerda: 16-20
Hibabejelentés:
(80)210-310
FALUGAZDÁSZ IRODA 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 10.
Tel./Fax:
(52) 240-290
Fogadóórák:
Hétfõ - Csütörtök: 8 - 16
Péntek: 8-12
POSTA
Telefon:
Nyitva:

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 11.
(52) 370-140
Hétfõ - Péntek: 8-18

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT, KÖZTEMETÕ
Telefon:
(52) 370-052
Temetõi ügyelet:
(30) 9588-310
Nyitva:
ápr. 1-tõl nov. 15-ig: 7-20 óráig
nov. 16-tól márc. 31-ig 8-16 óráig
BALMAZ INTERCOM KFT.: B.I.C.
Ügyfélszolgálati iroda: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Telefon:
(52) 240-049
Nyitva:
Kedd: 10 -18
Csütörtök: 8-12
Péntek: 13-17

Balmazújváros

ÉAOP-3.1.2/
A-09-2009-0012

„Balmazújváros belterületi utcák építése, felújítása”
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Megújulnak Balmazújváros útjai
Balmazújváros Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján 2010. február 23-án értesült arról, hogy
Észak-Alföldi Operatív Program „Önkormányzati utak fejlesztése”
tárgyú felhívás keretén belül támogatásban részesült. Szeptember
18-án indult meg 7 belterületi út építése, felújítása. A felújítandó
utak közé tartozik a Batthyány-, Bethlen-, Bocskai-, Bolyai utca,
Iskola köz, Vasút sor eleje, új burkolatot kap a Bartók Béla utca és a
Vasút sor vége. A fejlesztéssel 6,134 km aszfaltburkolatú utca jön
létre, amelybõl 4,658 km felújított, 1,476 km új építésû út, 0,7 km
kétoldali szegély a Vasút soron és 2 db új buszmegálló létesül. A kivitelezési munkák befejezését 2011. április 6-ra vállalta a közbeszerzési eljárásban nyertes Duna Aszfalt Kft. A megépülõ utcák biztosítják a forgalom egyenletes eloszlását, a központi intézmények
minél könnyebb és biztonságosabb megközelítését. A projektben
érintett kiszolgáló utak gyûjtõ utakká lesznek átminõsítve. A projekt
megvalósítása során az akadálymentesítésen és a környezettudatos
megvalósításon felül törekszünk a biztonságos közlekedés elõsegítésére is, ennek érdekében aktív szolár elemekkel látjuk el az aszfaltot a Batthyány utca elején, padokat, hulladékgyûjtõket és forgalomtechnikai eszközöket helyezünk el több út mentén.
A beruházás tervezett összköltsége 418,7 millió forint. A támogatás
mértéke a projekt elszámolható költségének 85%-a, azaz 351,6
millió forint. A fennmaradó összeget Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete biztosítja.
Kányási-Major Marianna

HD-Rotatech Kft. Telephelyfejlesztése
ÉAOP – 1.1.1/
D-2009-0105
A jövõ évtõl újabb mûszaki eljárás gazdagíthatja Balmazújváros
iparának palettáját. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei
között ugyanis megkezdõdtek a HD-Rotatech Kft. balmazújvárosi
üzemcsarnokának építési munkálatai. A cég az Észak-Alföldi Operatív Program „Telephelyfejlesztés” pályázati kiírásban nyerte el az
uniós támogatást. A beruházás várhatóan 2011. május 31-ig fog tartani, amikor a projektzáró rendezvény keretében, a cég sajtótájékoztatón ad majd hírt a beruházás megvalósítási folyamatáról.
A Kft. jelenleg a debreceni ipari parkban folytat tevékenységet a
mûanyag rotációs öntés terén, mint öntõforma- és mûanyagtartály
gyártó. A korszerûbb gyártási feltételek és raktározási körülmények
érdekében kerül sor a balmazújvárosi gyártóüzem létesítésére, a
Böszörményi út 4403/14 helyrajzi számmal jelölt területen. Az új
gyártócsarnok földrajzi
elhelyezkedésének kiválasztásakor a vezetõség
fontosnak tartotta, hogy a
helyi kötõdések kapcsán,
az újonnan létesítendõ
telephely városunk iparát
gazdagítsa majd.
Hüse Erika

Balmazújváros
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Balmazújvárosi Városi Termál- és Strandfürdõ komplex fejlesztése

ÉAOP-2.1.1/
A-2 f-2009-0009

A Termál-Strandfürdõ Komplex fejlesztése
megkezdõdött
Amint azt sokan tapasztalták, a várva várt fürdõfejlesztés megkezdõdött városunkban. Sokszor szeretnénk, mi, laikusok, ha gyorsabban
és látványosabban menne a munka, nem értjük, hogy miért hagyták
abba az új kút fúrását, miért is nem dolgoznak a daruk stb.. stb...
Találgatások helyett megkértem dr. Kerekes Ferenc aljegyzõ urat,
hogy néhány mondatban mesélje el mire számíthatunk, milyen is
lesz a mi strandfürdõnk?
Elõször az elmúlt három hónap elvégzett munkálatait mutatnám be:
Az épület pinceszintje és a kiszolgáló egység pontalapozása elkészült. Jelenleg a medencék vasbeton szerkezeteinek munkálatai
haladnak, és ezzel párhuzamosan a medence gépészeti munkák is
folynak. A medence és födém elkészülte után következik a látványosabb építési szakasz, a föld feletti szerkezetek készítése. A fürdõ
építésének része egy 1.100 m mélységû termálkút fúrás is. Az új kút
tervezett 1.200 liter/perces vízhozama elegendõ a régi strand és az új
fürdõ kiszolgálására is. A mélykút fúrása elérte a tervezett mélységet. A fürdõ üzemeltetéséhez szükséges gépészeti munkák az
épület kivitelezésével párhuzamosan folytatódnak. A feljövõ termálvíz kötött földgázt tartalmaz, melyet gázmotor segítségével fel
lehet használni, és elektromos energiát állíthatunk elõ vele. A termálvíz felhasználásával alacsony energiafelhasználású épület készül, modern környezetbe illõ megjelenéssel. A most megépülõ kb.:
64x45 m befoglaló méretû épület részben alápincézett, földszint és
részben emelet nagyságú magastetõvel fedett impozáns létesítmény
készül. Az épület monolit vasbeton tartószerkezetû. Nettó alapterülete 3.569,17 m2, melybõl a pinceszint: 1.158,42 m2, a földszint:
1.771,25 m2, az emelet pedig : 639,5 m2. A medencék a földszinten
kerülnek kialakításra, összesen 344,8 m2 vízfelülettel. A medencék
egyidejû befogadó képessége: 136fõ/h. Az “új fürdõ” Balmazújváros jelenlegi gyógy- és strandfürdõ területén helyezkedik el, mint
ahogyan az a megkezdett munkákból mindenki számára nyilvánvaló. Az élményfürdõben a következõ funkciók kapnak helyet:
élménymedence-tér, öltözõk, wellness-jacussi, orvosi célú terápiás
kezelõk, irodák. További információkkal most nem szeretném untatni az olvasókat, az elképzelésekrõl, a látványtervek közreadásával késõbbi számainkban ismerkedhetnek meg. Remélem, mint
ahogyan Önök is, hogy fürdõnyitásra a megújult termálfürdõ várja
az újvárosiakat.

Takács Erika

ELMÚLT HÓNAP BÛNÜGYI ESEMÉNYEI
BALMAZÚJVÁROSON
Bejelentés alapján nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki október
14-én 04:45 és 20:20 óra közötti idõben egy balmazújvárosi lakóházba
bement, az ebédlõablakon lévõ szúnyoghálót kivágta, majd azt
követõen ablaküveg betörésével behatolt. A házban kutatást végzett, de
nem tulajdonított el semmit, rongálási kár keletkezett.
- október 16-án 21:30 és 23:00 közötti idõben az egyik presszóban a
bejelentõ pénztárcáját ismeretlen elkövetõ eltulajdonította a benne lévõ
14.000 Ft készpénzzel és személyes iratokkal (személyi igazolvány,
lakcímkártya, adókártya, TB-kártya).
- Szintén, egy másik balmazújvárosi szórakozóhelyen november 5-én
02:00 és 02:30 közötti idõben, az asztalon õrizetlenül hagyott táskát
ismeretlen eltulajdonította a benne lévõ mobiltelefonnal, pénztárcával,
személyes iratokkal és 500 Ft készpénzzel.
FIATALOK FIGYELEM! Felhívjuk figyelmeteket, hogy a szórakozóhelyek látogatása során, a személyigazolványon kívül egyéb iratot,
(adókártya, TB kártya, bankkártya, hitelkártya) nagyobb összegû
készpénzt ne tartsatok a pénztárcátokban, kabátzsebetekben, azokat
lehetõleg ne vigyétek magatokkal, mert egy esetleges lopás alkalmá-
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val, valamennyi személyes irat eltulajdonításra kerülhet!
- október 19. 15:00 óra és október 20. 11:25 óra közötti idõben Kölcsey
utcán lévõ családi házba ablakbefeszítés módszerével ismeretlen személy behatolt és onnan 1db akkus fúrógépet tulajdonított el.
- október 23-án 01:05 körüli idõben a Veres Péter utcán rendõri
intézkedés alá vont két személynél alkalmazott One Step Drug Scan
gyorsteszt THC-ra pozitív értéket mutatott.
- november 9-én, egy intézkedés alá vont személlyel szemben alkalmazott gyorsteszt szintén pozitív értéket mutatott.
- október 28-án 14:00 óra körüli idõben az egyik általános iskola épülete elõtt több fiatalkorú, illetve gyermekkorú tanuló elõzetes szóváltást
követõen összeverekedett, mely alkalmas volt arra, hogy a környezetükben félelmet, megbotránkozást keltsen.
- október 31-én 17:00 óra körüli idõben, Balmazújvároson egyik utcájában leállított Tornádó típusú elektromos kerékpár eltulajdonításra került.
- november 1-re virradóra egy Nonprofit Kft. pénztár épületébe ismeretlen bejutott úgy, hogy az épület ablakát benyomta, majd a pénztár helyiség rácsos ajtajáról a lakatot lefeszítette, az ott lévõ lemezszerkényt
felfeszítette, majd az abban lévõ széfet a benne lévõ nagyobb összegû
készpénzzel eltulajdonította. A rongálással okozott kár is jelentõs.
- november 1-én 16:00 óra és 2010. november 02-án 09:00 óra közötti
idõben a Kadarcs városrészben található, Zöld Kobak Természetvédõ
Csoport által kihelyezett, fából készült információs táblát megrongálták, jelentõs rongálási kárt okozva.
- november 3-án 03:00 és 05:50 közötti idõben egy Balmazújvároshoz
tartozó telephely irodaépületének ajtaján lévõ lakatot az elkövetõ lefeszítette, és az ott lévõ pénztárgépbõl nagyobb összegû készpénzt tulajdonított el.
- november 4-én 17:30 óra és 18:15 óra közötti idõben a Varga Antal
utcán lévõ egyik családi házba, a hátsó bejárati ajtó befeszítésével az elkövetõ behatolt, és onnan készpénzt, valamint aranyékszert tulajdonított el nagy értékben.
- november 4-én egy balmazújvárosi lakos 48.000 Ft-ot fizetett ki tûzifa
vásárlás és leszállítás céljából, de a teljesítés a mai napig nem történt meg.
- november 7-én 17:00 óra és 17:30 óra közötti idõben egy Hársfa utcai
családi házba, lakatpánt lefeszítés módszerével behatoltak és onnan 1 db
gázpalackot és dohányt tulajdonítottak el.
Balmazújvárosi Rendõrkapitányság

BAKI bál és tisztújítás

Harmadik báljukat rendezték meg a 48-as olvasó népkörben a B.A.K.I.
ifjúsági ház tagjai. A szombat este igazán remek produkcióval
kezdõdött, hisz a Napkelet lányai olyan hastánc bemutatót tartottak, ami
hosszú - hosszú percekig lekötötte úgy a férfiak, mint a hölgyek
tekintetét. A tekeredõ csípõk és ringó keblek láttán méltán kaptak
vastapsot a közönségtõl. A több évtizedes múlttal rendelkezõ Moni band tökéletes felszereléssel, összehangoltsággal és stílussal szinte
szünet nélkül játszott. A B.A.K.I. megalakulásakor, jó pár évvel ezelõtt
talán még senki nem hitte, hogy valamikor ez a hely nem csak egy
egyszerû szórakozóhely lesz a fiatalok számára, hanem komoly
szerepköröket is betölt. Ma már nem csak rock koncertek és discók,
hanem számos más kulturális esemény - kiállítás, színjátszás,
életvezetési tanácsadás - várja a közönséget. Radócz László leköszönõ
elnök megemlítette, a hely nem hogy vesztett volna varázsából, de évrõl
évre, kitûnõ programjainak és eredményeinek köszönhetõen igazi
otthona lett a fiataloknak. Laci, aki évek óta meghatározó,
lelkiismeretes és szenvedélyes vezetõje volt az ifjúsági háznak, annak a
Béke Lajosnak adta át a helyét, aki eddig alelnökként tevékenykedett. A
leköszönt elnök párjával, Ilonával babát vár, így elsõsorban kis
családjára szeretne koncentrálni - hangzott el indoklásában. Új
vezetõségi tag lett Kerekesné Dobi Erika, aki évek óta egyik
meghatározó eleme a BAKI életének. Elmondhatjuk, hogy minden
nehézség ellenére a BAKI sikerrel pályázik különbözõ projektekre,
fenntartja magát, ami az egyesületeknél nem könnyû feladat, és igazi
alternatíva a hétvégén kikapcsolódni vágyó fiatalok számára. A vacsora
után tetõfokára hágott a hangulat. A Moni - band õrült tempót diktált, a
vendégek táncoltak, tombolát húztak és jókedvûen koccintgattak
egészen hajnalig.
Csige Sándor
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A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék.”
ÄAz idei évben 7. alkalommal ismét megrendezte a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ mûsoros ünnepségét. Az új szociális ellátási formákkal bõvülõ
intézmény rendhagyó módon immáron nemcsak idõs, hanem valamennyi szolgálatának ellátottja meghívást kapott a rendezvényre.
Amint mindenki megérkezett és elfoglalta helyét, kezdetét vette a mûsor. Figéné
Nádasdi Ágnes intézményvezetõ asszony nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket,
illetve az idõsek hónapja alkalmából idõs ellátottainkat. Szavaiban kiemelte, hogy
mindnyájunknak szükségünk van arra az élettapasztalatra, higgadt bölcsességre,
mellyel csak az idõs emberek, rendelkeznek, ezért õket becsülnünk és tisztelnünk kell.
Ezt követõen Dr. Tiba István polgármester úr mondta el ünnepi köszöntõ beszédét.
Kihangsúlyozta, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítunk az idõs generációra, melyrõl
tanúságot tesz, hogy (a városban/ városi szinten) számos program szólítja meg õket,
hisz a lelki egyensúly érdekében fontos számukra a kikapcsolódás és a szórakozás lehetõségének megteremtése.
A „Derûs Alkony” Alapítvány képviseletében a kuratórium titkára Papp László szavaival bíztatta az idõs meghívottakat:
ÄMindig szeretni és remélni, így érdemes a földön élni.”
Ez évben is a tradíciókhoz ragaszkodva a városunk polgármestere és az intézményünk vezetõje ajándékkalköszöntötte a 90. évet betöltött ellátottainkat. A találkozó
keretein belül köszöntöttük Bordás Jánosné 98 éves,
Szilágyi Józsefné 91., Mozsár Józsefné 90., Burai Istvánné
91., Suba Andrásné 90., Balogh Sándor 93., Kerekes
Ferenc 91. és Antal Mátyás 98. éves szépkorú ellátottainkat. Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget!
A köszöntõk után a hajdúhadházi Földi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei léptek színpadra, akik latin táncokat adtak elõ.
Ezt követõen Tarné Csobán Erzsébet bentlakásos intézményünk fõnõvére, majd Kunkli Dóra, munkatársunk
kislánya verssel köszöntötte klienseinket e becses nap alkalmával.
Természetesen mi az intézmény munkatársai is készül-

Megjelent
A Tiszántúli Történész Társaság közleményei 6. száma. Az évkönyv jellegû tudományos
folyóirat 2010. évi rendes kiadványa több olyan tanulmányt tartalmaz, melyben a
helytörténet iránt érdeklõdõk értékes balmazújvárosi információkat olvashatnak.
A bevezetõ tanulmány Mészáros Kálmán hadtörténész (Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársa) írása A „nagy” Hajdúvárosok tiszti- és altiszti kara a Rákócziszabadságharc alakulataiban címmel. Bár Balmazújváros – mint ahogy Mészáros írja –
nem volt hajdúváros, de egy idõben sok hajdú katona a Bessenyei Zsigmond
lovasezredének, 7. (téglási és újvárosi), illetve Budai István lovasezredének, 10.
(újvárosi) századában összesen tizenegy balmazújvárosi tisztet és altisztet sorol fel a
tanulmány archontológia jellegû második részében.
Érdekes tanulmány Dr. Lukács Nikolett írása, melynek címe Hitbizományok a 20.
századi Magyarországon, melynek egy fejezete Egy jelentõs hitbizomány – a Semsey
hitbizomány szintén sok Balmazújvárossal kapcsolatos adatot tartalmaz.
A folyóirat társasági hírek rovatában olvasható Dr. Gerzanics Magdolna közlése A
hortobágyi pásztorkalap – és készítõi a balmazújvárosi Mihalkó család címmel,
melyben a szerzõ recenziószerûen ismerteti az ez év júniusában megjelent könyvet,
illetve részletesen leírja a budapesti Néprajzi Múzeumban 2010. július 28-án tartott
könyvbemutatót.
Nem tartalmaz ugyan Balmazújvárosra vonatkozó helytörténeti anyagot Király Zoltán
Bónis Sámuel a szabolcsi reformellenzék élén címû írása, de a szerzõ balmazújvárosi,
hiszen a Veres Péter Gimnázium tanára és a címben jelzett témából írja doktori
disszertációját.
A folyóirat szerkesztõbizottságának tagja és felelõs kiadója Pozsonyi József a Semsey
Andor Múzeum igazgatója.
A közlemények a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Semsey Andor Múzeumban
és az interneten is teljes terjedelmükben (www.matarka.hu illetve www.tortenesz.hu)
elérhetõek.
Szarvas Márta

(Eleanor Roosevelt)

tünk, hogy rövid mûsorunkkal megajándékozzuk és
feledhetetlen élményekben részesíthessük ellátottainkat. Erre az alkalomra létrehoztuk a MAGENTA
csoportot, mely által több mûfajban is bemutatkozhattunk. Egyik mûsorszámunkban Máté Péter:
Egyszer véget ér a lázas ifjúság… címû dalát a
jelbeszéd segítségével adtuk elõ, mely meghatóan
érintette a közönséget. Másik produkciónkban, tánccal készültünk. A debreceni Valcer Táncstúdió táncpedagógusa, Nagy Béla Endre készített részünkre

diszkótánc koreográfiát. Elõadásaink láthatóan igen
nagy sikert arattak a közönség soraiban. Fellépett
még Lente Lajos nótaénekes, aki nótacsokrok elõadásával kedveskedett vendégeinknek.
Végül a mûsor zárásaként színpadra lépett meglepetés vendégünk, Hegyi Dávid (az X faktor felfedezettje), aki nemcsak a vendégek, hanem a dolgozók számára is ajándék volt. Így köszönte meg az
intézmény vezetõsége a kollegák e rendezvényért
tett kitartó, értékes munkáját.
Felhõtlen jó hangulatban telt az este, mely által
vendégeink és munkatársaink közelebb kerülhettek
egymáshoz. A visszajelzések azt bizonyítják, hogy a
résztvevõk jól érezték magukat, örültek, hogy ez
évben is részesei lehettek a sokszínû programmal
szolgáló eseménynek.
Bordás Beáta
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ

Helyreigazítás:
Szeptemberi számunkban megjelent Loós István
köszöntése., aki 95. életévét ünnepelte.
A gépelési hibáért elnézést kérünk, s egyben
tudatjuk olvasóinkkal, hogy Önkormányzatunk vezetõi csak abban az esetben mennek a szépkorút köszönteni, ha a család, vagy az ünnepelt ezt kéri.
A lakosság születésnapját "direkt módon" nem tudjuk követni, de örömmel veszünk részt rendhagyó
családi köszöntéseken, ha azt kérik.
Takács Erika
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Hol voltunk, és hol vagyunk, annak
egyik alapkérdése a népesedés – az,
hogy mennyien voltunk, mennyien voltak mások itt, ebben a világ egyik
legcsodálatosabb természetföldrajzi
egységében, amit Kárpát-medencének
neveznek. Ezt boncolgatom, s elemzem, hisz
ez egy olyan alapkérdés, amelyhez természetesen meg kellett néznem a demográfiának,
mint szaktudománynak, és a népesedésnek,
mint történeti jelenségnek a folyamatait,
alapkérdéseit is. Amíg a török itt volt – szinte
ékként, - bent, az ország testében, volt egy
idegen nagyhatalom. A Balkánt lenyelték,
meghódították, utána hagyták a népeket élni.
Itt 150 éven át, állandó háborúk folytak. Tengersok hadjárat, amit a törökök vezettek, hol a
Dunántúlon, hol az Alföldön, hol az ország
különbözõ részein. Mindezek következtében
eltûnt két évszázad teljes népszaporulata. Az
majdnem négymillió embert jelent. A gondolatsort folytathatnám, de helyette most a három részre szakadt ország népességi helyzetérõl adok vázlatos tájékoztatást.
I. Királyi Magyarország
1577-ben 7 fõ jutott négyzetkilométerenként,
ez összesen 898 ezer fõ.
1598-ban 8 fõ jutott négyzetkilométerenként,
ez összesen 1 millió fõ.
1640-ben 10-12 fõ jutott négyzetkilométerenként, ez összesen 1 millió 230 ezer fõ.
Közvetlen a török idõk utáni században az
ország lakosságának évi szaporulata nem érte
el az 1%-ot sem. A török világ rekonstrukciója után a hiányokat, az elpusztult települések százait, ezreit kellett újjáéleszteni. A

Népszámlálások
A török idõk népessége
húszezer településbõl tízezer se maradt. Az
apró falvak tömegével, százszámra pusztultak
el. Az Alföld, a Dunántúl, a török hódoltság
peremterületei, ahol állandóak voltak a kisebb
ütközetek, tele vannak az eltûnt falvak romjaival. Mindezt valamiképpen újjá kellett teremteni. Megindult az ország benépesítése.
Ez a 18. században zajlott, s kicsit tartott még
a 19. század elsõ két évtizedében is. Eközben
végképp megváltozott a magyarság részaránya, a Kárpát-medencében élõ népcsoportokéhoz képest.
Ezért az 1763- 73 közötti tíz évben - mai számításaink szerint – mintegy 50 ezer német
családfõt telepítettek be. A családtagokkal
együtt kb. 200 ezren lehettek. A balmazújvárosi németekre vonatkozóan egy 1801. évi
adat szerint 2270 fõ volt a magyar reformátusok száma, melybõl 628 fõ volt német református. Tehát a lakosság 4/5-e magyar, míg
1/5-e német volt. A XVIII. századtól már tudjuk, hogy a hazánkban élõ magyarok és nemzetiségiek száma miként alakul. Az adatokból
már az is látszik, hogy például 1738-42 között
310 ezren haltak meg. 1772-ben az ország
lakossága 4 millió 756 ezer körüli.
II. Török hódoltság
A kutatáshoz nem könnyû hiteles török anyagot találni, s ha rá is bukkanunk ilyenekre,
gondot okoz a kutatás végzése. A törökök kö-

zött nagyon kevesen ismerik a
középkori ó-török nyelvet, ezért a
hódoltsági részen az úgynevezett
defteresek (adóösszeírások) alapján
következtethetünk a lakosság számára.
Ez úgy történt, hogy összeírták a
felnõtt fér-fiaat, s ezt megszorozták 7-8-al, az
akkori átlaglétszámú családok számával. Ez
adta a hódoltsági terület megközelítõleges
számát, ami közel 1 millió fõ lett. Ez a
korszak megjegyzem, még nincs teljesen
feldolgozva.
III. A Partium és Erdély
A Partium kb. 20 ezer km volt, s ezen mintegy
100 ezer ember élt. E területrész nagysága az
erdélyi fejedelemség és a Habsburgok közötti
erõviszonyoktól függõen változott. 1848-ban
a Partium egész területét Magyarországhoz
csatolták. (Kraszna, Bihar, Zaránd, Máramaros stb.) Trianon óta Románia része. Erdély
kb. 100 ezer km2 területet foglal magába.
A XVI. században 700 ezer fõ volt a lakosság
száma, a XVII. században 730 ezer fõ, a
XVIII. században 800 ezer fõ. Közben egyre
több román szivárgott be Erdélybe.
1712-13-ban a magyarság aránya 47% volt,
ami 376 ezer embert jelentett. A románok
aránya 34% volt, ami 300 ezer fõt jelentett. A
szászok aránya pl.: 19%, ami 112 ezer fõt
jelent. Jelenleg Erdély is Románia része.
A népszámlálások tükrében egy kicsit együtt
gondolkodhatunk, olvashatunk.
Folytatás a következõ számban.

Burai István

Tisztelt Olvasók!
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban már több éve hozzáférhetõ volt a vakok és gyengén
látók számára egy képernyõolvasó szoftver, melynek egy újabb verzióját nemrég telepítette fel a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. A program használatát - a könyvtár
nyitvatartási idejében - minden látássérült számára ingyenesen biztosítjuk.

JAWS for Windows 9.0 képernyõolvasó szoftver
A JAWS for Windows képernyõolvasó program a billentyûleütések és a képernyõn látható üzenetek
felolvasásával lehetõvé teszi a számítógép használatát a látássérült emberek számára. A program
támogatja a Windows operációs rendszer, a Microsoft Office irodai programcsomag, az Internet
Explorer és Mozilla Firefox böngészõ, és sok más program használatát.

A 9.0 verzióban teljes körûvé vált a Microsoft Office 2003 támogatása, valamint
használhatóak vele az Office 2007 legnépszerûbb alkalmazásai is (Word, Excel, Outlook). A
magyar JAWS for Windows 9.0 az új Profivox beszédszintetizátor négy hangkarakterét
tartalmazza, két férfi és két nõi hangot. Mostantól a Profivox lehetõséget nyújt arra, hogy a
felhasználó a folyamatos felolvasás szolgáltatáshoz is egyéni hangkaraktereket válasszon.
Ezzel irodalmi jellegû szövegek (például könyvek) élvezhetõbb, emberibb hangzású
felolvastatására nyílik lehetõség. A program optimálisan támogatja a Braille-kijelzõk
használatát.
Néhány további újdonság a honosított JAWS 9.0 képernyõolvasó szoftver funkciói közül:
- a gmail támogatásának tökéletesítése,
- felbukkanó buborékban kért mûvelet végrehajtása billentyûzet segítségével
- naptár támogatása az Outlook 2003 és 2007 verzióiban
- a HTML formázás megõrzése másoláskor és beillesztéskor.

Amennyiben az itt olvasható
leírás alapján úgy ítéli meg,
hogy saját maga vagy ismerõse
számára hasznos lehetõség a
szoftver használata, vegye
igénybe a szolgáltatást.
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt a Lengyel
Menyhért Városi Könyvtárban.
Elérhetõség: Balmazújváros,
Dózsa Gy. u. 1 sz.
tel./fax sz: 06 52 370-326
email:
balmpublib@gmail.com
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Csibeavató a Kistérségi Iskolában

Iskolánkban hagyomány, hogy elsõseinknek vidám
játékos „Csibeavató” ünnepséget szervezünk. Október
28-án immár negyedik alkalommal került megrendezésre
az alsós Diákönkormányzat, a 4. osztályos tanító nénik és
a gyerekek közremûködésével.
A kicsik már napokkal elõtte izgatottan készülõdtek. Csapatnevet
választottak, menetlevelet, plakátot készítettek, csatakiáltást, dalt
tanultak. A délelõtti akadályversenyen a Gumimacik, a Vuk és a
Hupikék törpikék csibecsapata be is bizonyította, hogy jól ismerik
már az iskolai élet szabályait, szokásait.
Délután a szüleik, a volt óvó nénijük és az alsós közösség elõtt tréfás
csibefogadalmat tettek, s jutalmul Meseországba utaztak. Lelkesen
vállalták, hogy a Tudás Hercegnõjét kiszabadítják a sárkány fogságából. Bátran vágtak neki az Üveghegy megmászásának, majd sikeresen
szabadították ki a mézfaló Micimackót Nyuszi házából. Hamupipõkét
is megsegítették, hogy eljusson a bálba. A „kemény” próbák sikerét a
fellobbanó tûzijáték jelezte.
Felejthetetlen élményt adott e nap a közösség apraja – nagyja számára.
Szeifertné Dobi Ilona - DÖK vezetõ

Nyílt szakmai program a Bocskaiban
A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Bocskai
tagintézményében 2010. október 27-én barkács bemutató foglalkozást tartott 2.
osztályos tanulóinak Kordásné Juhász Katalin. Az órát nyitottá tettük a város
általános iskolái, valamint a körzethez tartozó óvodák számára. A pedagógus
arra vállalkozott, hogy egy készségtárgyon keresztül (barkács) mutassa meg a
tantárgyak közötti komplexitás lehetõségét, felhasználva a TÁMOP 3.1.4.
pályázatban elsajátított kooperatív tanulási-tanítási technikákat. Az óra az õsz
témája köré szervezõdött, hangsúlyozva a szüret szerepét a néphagyományban.
A hangulatot színesítette, hogy a tanítónõ volt tanítványa Nucz Petra, a
témához kapcsolódó dalokkal kísérte citerán a gyerekek munkáját.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani kolléganõnknek, a színvonalas, magas
szakmai tartalmú óravezetésért.
Buglyó Mária - munkaközösségvezetõ

Egy kiállítás kapcsán
Luczi János debreceni festõ kiállítására invitálták
november 16-án a nagyérdemût.
A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ
már több éve ad helyet képzõmûvészeti alkotásoknak.
A "megújult galéria" stílusosan festõálványokon fogadja a
mûvészek munkáját.
A Balmaz-Art Képzõmûvészeti Alkotábor munkájában a
kezdetektõl résztvevõ Luczi János otthonosan mozog
városunkban. Ismerõsök, barátok, diákok és a képzõmûvészetre fogékony városlakók örömmel és érdeklõdéssel hallgatták Szeifert Imre ismertetõjét. Bemutatta
festõbarátját, mesélt a kiválasztott képekrõl, a szinekrõl, a
témaválasztásról, mely
Luczi János munkáiban
vissza-vissza tér.
A társadalom, az emberi
jellemek "kifigurázása",
a kék, zöld számtalan
árnyalatának
elõvarázsolása a több,
mint 70 éves alkotó
életfelfogásában
hihetetlen erõvel bír.
Aki teheti, látogasson el
az iskolagalériába.
Takács Erika

Régiós szintû versenyek a Bocskaiban
KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA
A Bocskai tagintézmény immár 9. éve kapcsolódott be az ÉKP-s iskolák által
szervezett tudományos diákköri munkába. Az intézmény a 2007/2008-as
tanévtõl felkérést kapott a tiszántúli régió koordiná-tori feladatainak ellátására
és a regionális döntõ megszervezésére.
Kiemelt célunk a tudományos diákkörben a kreatív társadalmi létre nevelés.
Ezen belül a diákok érdeklõdési területeinek megfelelõen önmûveléssel
megismerik és megtanulják az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok,
valamint az internet használatát. A megszerzett ismeretek felhasználásával
kiselõadásokat tartanak, megismerik a választott tudományos témát és annak
aktuális problémafelvetéseit. A témáról és a tudomány által felvetett, vizsgált
problémákról beszámolót készítenek a megadott formai követelményeknek
megfelelõen.
A KGYTK projekt elnyerte a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítõ
Program pályázatát. Tagintézményünk a 2010/2011-es tanévtõl, mint a
tiszántúli régió koordinátora tehetségpontként, referencia-intézményként
mûködik a pályázatban.
Az idei évben is várjuk a településrõl és a kistérségbõl azoknak a 3-8. osztályos
tanulóknak a jelentkezését, akik érdeklõdéssel fordulnak a tudományos
ismeretek felé.
A régiós döntõ koordinátora: Tóthné Dobi Éva tagintézmény-vezetõ.
LÉLEKTÕL LÉLEKIG
Lélektõl lélekig címmel Irodalmi Gyermekfesztivál régiós szintû vers- és
prózamondó versenyének megszervezésére kerül sor a Bocskai István
tagintézményben az elõzõ évek hagyományai szerint.
(folytatás a 10. oldalon)
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Rendhagyó rajzóra a Központiban
Október 18-án, a festõk védõszentjének, Szent Lukácsnak napján ünnepeljük 2002 óta a
Magyar Festészet Napját, ami mára már többhetes rendezvénysorozattá nõtte ki magát.
Országszerte lehetõség nyílik a mai magyar festészet, a mûvészeti élet és a mûvészeti nevelés
széles keresztmetszetének bemutatkozására a széles nyilvánosság elõtt.
Ebbõl az alkalomból a Központi Iskola 4. a osztályában rendhagyó rajzórát tartott Szeifert Imre
Balmazújvároson élõ és alkotó festõmûvész. A rajzóra elsõ részében rendkívül színes,
szemléletes módon beszélt a gyerekeknek a rajzolás mûvészetérõl, a különbözõ ábrázolási
módokról, a kompozíció felépítésérõl, s arról, hogy mit tegyünk, amikor eldöntjük, hogy
rajzolunk valamit. Majd elkezdõdött az alkotómunka, eszközül a vízfestéket választottuk.
Megmutatta a gyerekeknek hogyan készítsenek vázlatrajzot, milyen eszközöket és hogyan
használjanak ennél a festésnél, hogy alkotásaik minél sikeresebbek legyenek. Mindenki szívvel,
lélekkel kezdett a munkához, kikérve Imre bácsi véleményét, várva megerõsítõ szavait. Az
elkészült képek szépségében gyönyörködõ gyerekek vidám mosolya bizonyította, hogy a
délután elérte a célját, örömüket lelték az alkotásban, megérintette lelküket a mûvész szava. S
hogy teljes legyen az örömük, meghívást kaptunk egy mûterem látogatásra, melynek szívesen
tettünk eleget. Egy szép õszi délután elsétáltunk az „alkotómûhelybe”, ahol a gyerekek egy
„elvarázsolt birodalomba” kerültek, melyet a képek és a festésre használt eszközök uraltak.
Rácsodálkoztak a szebbnél szebb alkotásokra, kielégíthették kíváncsiságukat a mûvek
születése iránt. Mi inspirálta a festõt, milyen eszközöket használt, milyen érzés töltötte el
alkotás közben? Kiválasztották a számukra leginkább tetszõ alkotásokat, Renoir-ral együtt
vallva „Nekem egy kép legyen kellemes, gyönyörködtettõ és szép, igen szép!”
Köszönjük Szeifert Imre festõmûvésznek, hogy átélhettük ezt a csodát.
Németh Lászlóné

Alapítványi bál –
a Kalmár Zoltán Tagintézmény szervezésében
„Mindenki úgy adjon, ahogy elõre eldöntötte a
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl…”. Ennek a gondolatnak a jegyében kezdtük meg a Jótékonysági bál elõkészületeit
szeptember folyamán. 1997-ben, 13 éve rendeztünk utoljára bált. Azóta nagyon sok változás történt iskolánkban. Egy dolog azonban
biztosan nem változott. Tantestületünknek a
hite. Valljuk: ahhoz, hogy egy iskola eredményesen mûködhessen, jövõjén együtt kell gondolkodnia pedagógusnak, szülõnek
és az iskoláért felelõsen érzõknek.
Wass Albert szerint: „… nincs jó
világ, és nincs rossz világ, csak
egyetlen egy világ van, mely sok kis
jóból és sok kis rosszból tevõdik
össze, és semmi más nem képes jóra
változtatni az emberi világot, csupán
az egyes emberek cselekedetei.”
Hisszük, hogy az adományozás, a jó
cél érdekében nyújtott jótékonykodás és összefogás is ilyen jó cselekedet.
Bevalljuk, a bál szervezése során mi,
pedagógusok néhányszor elbizonytalanodtunk, de ilyenkor új erõt kaptunk a kedves szülõktõl, a szülõi
munkaközösség vezetõitõl és a támogatóinktól. Napról napra gyûltek
a felajánlások, és a kijelölt termek
megteltek tombolanyereményekkel és a vacsora alapanyagaival. A bál helyszínének a 48-as
Olvasó Népkört választottuk, ahol 190 emberre terítettünk. A zenét – immár elmondhatjuk,
hogy a fergeteges estéhez és éjszakához –
Moniék szolgáltatták a tõlük megszokott profizmussal. A vacsora pedig – mint az a lakodalomban megszokott – csigalevesbõl, töltött
káposztából és birkapörköltbõl állt. Majd süte-

ményeket kínáltunk a vendégeinknek. Hajnali
egy órakor pedig rántott hús, sült csirke, burgonya- és franciasaláta került az asztalokra.
Minden alapanyagot, köztük a 22 tyúkot, a 17
kg disznóhúst és a 80 kg birkahúst is felajánlásként kaptunk. A bál mûsorának „fellépõi”
többségében a Kalmár Iskola egykori és jelenlegi diákjai közül kerültek ki: a Kiss Mariann
vezette Mazsorett Csoportot Szatmári Medárd,
4. osztályos tanulónk követte egy megható tör-

ténettel, majd a Szertornacsoport mutatkozott
be Lugosi Zoltán irányításával. Õket követte
Tar Anita, aki egy Hungária-számot énekelt.
Az est folyamán kétszer tartottunk tombolasorsolást – gazdára talált a több mint száz tombolanyeremény. Két értékes, a csapatok által
dedikált futball- illetve kézilabda pedig licitálás után talált gazdára – ily módon is gazdagítva a bál bevételét. A hetek óta folyó szervezés, közös gondolkodás pedig nem másért, mi

a gyerekekért történt. Az õ érdekükben fogtunk
össze, hogy azt a helyet, ahol életük nagy részét
töltik, még inkább élhetõvé tegyük. A Kalmár
Tagintézménybe 594 tanuló jár. A Kalmár logó
egy olyan iskolát jelképez, amelyben minden
gyerek fontos. Olyan iskolát, amelynek a tanulói szeretik a sportot, a matematikát, jeleskednek a versmondás, a rajz, a tudományok terén.
A Szigetkerti épületünkbe 302 tanuló jár.
Családi, emberléptékû környezetben élhetnek
itt gyermekeink. Büszkék vagyunk a szépen
felújított termeinkre, az új bútorainkra. Amiért
viszont ez a báli szervezés is elindult: az udvar
rendbetétele, egy részének térkõvel való lerakása. A Móricz Zsigmond utcai zöld iskolába
292 felsõs gyerek jár. Az 5. osztályosok mindig nagy kíváncsisággal veszik birtokukba a háromszintes épületet. Megszépültek az osztálytermeink, de szeretnénk még a tornatermi zsinórpadlást, az udvari kosárlabdapalánkot megcsináltatni. Immár
bátran kijelenthetjük, hogy a bál
tiszta bevétele meghaladja azt az
összeget, amelyet titkon reméltünk. Kiegészítve azt az 1%-os
felajánlásokkal, biztosítani tudjuk a szigetkerti iskolaudvar térkõvel borításához szükséges közel egymillió forintos összeget.
Már folyamatban vannak a felsõs
épület zsinórpadlásának munkálatai is. A báli elõkészületek is
bizonyítják azt, hogy a jó cél
érdekében mi, emberek össze tudunk fogni,
segíteni tudunk egymáson. Példát láthatunk
más „közösségek” világában is: „Tény: A vadludak csoportosan, V alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegõ
felhajtóereje fenntartja a következõ madarakat.
Így lehetséges, hogy 70%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen
pár repülne. Tanulsága: Ha egymást segítve
(folytatás a 10. oldalon)
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Pap Sándor 1921. október 7-én született.
28 évesen házasságot kötött Oláh Juliannával,
kivel 48 évig élt boldog házasságban.
Sanyi bácsi a mai napig egy víg kedélyû, szerencsére ápolásra nem szoruló békés ember.
5 gyermeke (Sándor, Julianna, Katalin, Gyöngyi, Ica) családjával, 9 unokájával és 10 dédunokájával köszöntötte 90. éves születésnapján.
A család kérésére városunk vezetõi - dr. Tiba
István és dr. Veres Margit - örömmel köszöntötték e jeles nap alkalmából. Volt gyertyagyújtás, elbeszélések a múlt dolgairól, sztorik- miszerint 80 évesen még orvosnál sem volt Sanyi
bácsi - egyszóval meleg, meghitt összejövetelen
vehettünk részt.
Szívbõl gratulálunk, s kívánunk jó egészséget,
szép napokat továbbra is családja körében.

Balmazújváros

Tóth Istvánné (született Nagy Erzsébet) október 7-én ünnepelte 95 éves születésnapját.
Erzsike néni a Református Egyházközség
Idõsek Otthonában él már két éve. Lányai körében köszöntötte városunk polgármestere dr. Tiba
István és dr. Veres Margit jegyzõasszony településünk szülöttét. Erzsike néninek szerencsére
semmijen szervi baja nincs még. Szeret olvasni,
Tv-t nézni. Kedvenc írója Veres Péter, akinek
egyenesági unokatestvére is - tudtuk meg a találkozás alkalmával.
4 fiú unokája, 6 dédunokája, lányai szeretettel
veszik körbe.
Erzsike néni fiatalon tejeskofaként dolgozott,
majd kocsmáros férjével (Szoboszlói-Kígyó sarok) elõbb Balmazújvároson, késõbb Józsán
szolgálta ki a vendégeket.
Örömmel jött haza, hisz Ica lánya segített neki
leginkább megélni nyugalomban ezt a szép idõs
kort.
Mára már
békében, minden
igényét kielégítve élheti
napjait az idõsek
December 6-24-ig többször frissen vágott luc- és ezüst fenyõbõl
otthonában, beteg
válogathatnak kedves vásárlóink!
lányával
50-200 cm-ig tövesen bármilyen méret megrendelhetõ.
Erzsébettel egy
szobában.
December 24-én 15 órakor vásárlóink között
Gratulálunk, s
egy grillezõs mikrohullámú sütõt sorsolunk ki.
kívánunk további
Ön se szalassza el az alkalmat!
szép, egészségÁrusítóhelyeink:
ben gazdag
régi ÁFÉSZ kapualj
éveket Neki és
Árpád-Szoboszlói utca sarok
családjának.
Érdeklõdni lehet a 30/328-2491-es telefonon.

VASÁRNAPI CSALÁDI EBÉD
a HOTEL BALMAZBAN
Minden Vasárnap 11.30 - 15.00-ig
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket svédasztalos ebédjeinkre.

:
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(4-5 fajta hidegelõétel, 2-3 fajta leves,
2-3 fajta meleg elõétel,
5-6 fajta fõfogás, sajtok, gyümölcsök, desszertek.)
Felnõtteknek: 2.490 Ft/fõ
Gyerekeknek: 0 - 6 éves korig ingyenes,
6 - 12 évig 50%-os kedvezmény
Az ár magában foglalja a korlátlan ételfogyasztást!
E mellé felnõtteknek 1pohár pezsgõt, vagy bort,
1 üveg vizet, gyerekeknek 1 pohár üdítõt adunk.

Decemberi akció:
10.000 Ft feletti vásárlás esetén
AJÁNDÉK jégoldó spray és jégkaparó!

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!

Balmazújváros
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VÉRADÁS
december 23-án (csüt.), 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!

Dohányzásleszoktatás
Biorezonanciás módszerrel
Balmazújvároson
December 11-én szombaton
Egyszeri! Végleges!
Mellékhatásmentes!
5000 Ft
Információ és bejelentkezés:
06-30-364-3754

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

NAGY

ÜVEGCENTRUM
- SÍK, KATEDRÁL, HŐSZIGETELT ÜVEGEK, TÜKRÖK KÉ P
- ÜVEGEK FÚRÁSA, CSISZOLÁSA
KER
ETEZ
- ÜVEGEZÉSI KELLÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK KERESKEDELME
ÉS
- EGYEDI ÉS GYÁRI KERETEK NAGY VÁLASZTÉKBAN
- POSPORT KERETEK, KASÍROZÁS

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

“Gerincünk az egészségünk gyökere,
rendellenessége esetén pedig sok
betegségünk forrása!”

A CERAGEM-E masszázságy hosszútávon
nyújt segítséget Önnek
és ismerõseinek.
Várom szeretettel:
Lajter Lászlóné Székely Andrea
06 (30) 708-93-81 - Gomba sor
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Gavallér János:
Sír az élet
Vérfarkasok, vörös bárók,
csahos kutyák, éhes hordák,
bankár lobbyk, bábuk, sáskák
átgázoltak az országon.
Átgázoltak az országon.
Játszottak új jogállamot!
Játszottak demokráciát!
Zsebre vágták létezésünk.
Kirabolták, kifosztották
lelkünk mélyét, eljátszották
büszke magyar tisztességünk,
elõkészítik lassú végünk!
Elõkészítik lassú végünk!
Mit reméljünk? Hogyan éljünk?
Iszap emészt, sorvad lelkünk:
Velük hogyan, meddig éljünk?
Istenem! Mi, mit reméljünk?
Vörösiszap lápfolyama,
vörös hamu, betû szabvány,
lassú vég, pénztörvény s vak-jog,
nyakunkra taposó szellem,
palackból szabadult jellem!
Palackból szabadult jellem!
S mire észbe kapunk, oda,
kiskapun járt a profit haza!
Eszem-iszom, dínomdánom,
sógor, koma mind jó barátok
körbe ülik, megtapsolják,
privát partin le-fel sróforják,
sróforják a tûréshatárt!

2010. november
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"Ha már egyszer magyarnak születtem" címmel került megrendezésre az Író Kilencek II. Nemzetközi
Seregszemléje Budapesten. Gavallér János balmazújvárosinak valló költõ, társadalomkritikus írásából
a Sír az élet címû versét adjuk közre. A vers mondandója többségünket megérinti, hisz a vörösiszap
sújtotta területek látványa, az egyre nehezedõ mindennapi élet, az emberi lét, lélek küzdelme, a
bizonytalan jövõ mindenkit nyomaszt. A ma Nagymacs külterületén élõ alkotó nívódíjjal tért haza a
kortárs írók, költõk találkozójáról. Verseihez, eredményeihez gratulálok, csak remélni tudom, hogy
néhány éven belül vidámabb, derûsebb témákról ad életképeket írásaiban.
Takács Erika

Mit reméljünk? Hogyan éljünk?
Iszap emészt, sorvad lelkünk:
Velük hogyan, meddig éljünk?
Istenem! Mi, mit reméljünk?
Vörösiszap, lélekmocsár,
átszakadt a tûréshatár,
sodor a bûn, titkosított
korrupt világ. Emészt kámfor,
métely, ármány, s gyenge testem,
tudatom, ördögé létem,
s kételkedem: Miért élek?
Zsebre vágták létezésem,
elõkészítik lassú végem,
s adjam erõm, adjam vérem!
Meddig nyúlják le a bérem?
Bûngát épült, lélekmocsár,
s mindent, mindent belep a láp!
Mit reméljünk? Hogyan éljünk?
Iszap emészt, sorvad lelkünk:
Velük hogyan, meddig éljünk?
Istenem! Mi, mit reméljünk?
Vérfarkasok, vörös bárók,
csahos kutyák, éhes hordák,
átszakadt a tûréshatár,
elönt mindent a lélekmocsár!
Sodor az ár! Sodor a láp!
Fél térden az egész ország!
SOS-t sír, sír a lélek!
Zsákutcában a remények.
Sír az ember. Sír az élet.

(Alapítványi bál .... folytatás a 7. oldalról)

dolgozunk, és közösségben végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük
el a célt.” Köszönjük mindenkinek a segítséget, amelyet a mindennapokban
és jótékonysági rendezvényünk megvalósítása során is tanúsítottak. Köszönjük, hogy a belépõjegyek vásárlásával is segítették rendezvényünket, és elfogadták meghívásunkat. Sokan biztatnak minket, hogy jövõre újra rendezzünk
bált. Annyi bizonyos, hogy nem szeretnénk újra tizenhárom évet várni.
Radóczné Bálint Ildikó,
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
és Csehné Fodor Erzsébet,
az Alapítvány Kuratóriumának tagja

(folytatás az elõzõ oldalról)

Az idei évben a 125 éve született Tóth Árpád és Tamási Áron, a 105 éve
született Zelk Zoltán, a 90 éve született Pilinszky János és Csorba
Gyõzõ lírai vagy epikai alkotásaival nevezhetnek a gyerekek.
A verseny két korcsoportban zajlik:
I. korcsoport: a 3. 4.és 5. évfolyamos tanulók részvételével,
II. korcsoport: a 6. 7. és a 8. évfolyamos tanulók részvételével zajlik.
A régiós verseny idõpontja: 2011. február 11. de. 9 óra.
A továbbjutó tanulók részt vesznek 2011. március 24. 25. 26. napjaiban a Siklóson megrendezésre kerülõ Nemzetközi Irodalmi Gyermekfesztiválon, melyen a Kárpát-medence magyarok lakta területeirõl érkeznek versenyzõk.
A verseny fõszervezõje: Baji-Gál Ferencné tanítónõ.
Mindkét programra várjuk a város és a régió iskoláiból a tanulók
nevezéseit.
Nagy Istvánné

25 éves osztálytalálkozót tartottak az 1. sz. Általános Iskola
1985-ben végzett 8.b-s diákjai október 30-án. Köszönjük a
megjelenteknek a kellemes délutánt.
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Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntõjének
résztvevõjével készítettem interjút. Varga Dóra, a 11. A tanulója 2010. október 14 és 17 között részt vett az „Édes Anyanyelvünk” országos nyelvhasználati versenyen Sátoraljaújhelyen, ahol az egész gimnáziumot, sõt a
Hajdú-Bihar megyei középiskolákat is képviselte. Azt gondolnánk, milyen
egyszerû dolga van, pedig ez közel sincs így. Dórinak írásbeli és szóbeli
feladatok megoldásával kellett bizonyítani a felkészültségét, valamint a
rátermettségét, hogy igenis megfelel a verseny követelményeinek, ezzel
bizonyítva azt, hogy tökéletes versenyzõ, aki még ráadásul a lámpalázat is
ügyesen el tudja ûzni, ha szükséges.
Vele beszélgettem arról, hogyan élte meg a háromnapos vetélkedõt:
Hogy érezted magad ezen a többnapos versenyen?
Nagyon jól ahhoz képest, mennyire féltem, hogy egyedül leszek, és nem
lesz társaságom. Már az elsõ napon összebarátkoztam pár emberrel, és onnantól már csak a társaság miatt is nagyon jó volt, és persze mindig csináltak nekünk valami programot, úgyhogy egy percet sem unatkoztunk.
Milyen élményekkel gazdagodtál?
Az új barátságokkal elsõ sorban. Persze maga a verseny sem egy utolsó
szempont, mert elég ritka az a szituáció, amikor egyedül ki kell állni egy
színpadra, és sok mûvelt és kritikus emberrel szemben izgulva el kell mondani a háromperces szövegemet egy ismeretlen témáról, és ehhez csak 20
perc felkészülési idõt kaptunk. Nagyon örülök, hogy már tudom kezelni az
ilyen helyzeteket.
Az elõbb már említetted, hogy folyamatosan programokat szerveztek
nektek. Hogyan érezted magad ezeken?
Fenomenálisan! Voltak visszafogottabb programok, mint például a színház, és voltunk kalandparkban is, ami tökéletes volt arra, hogy kiadjuk a
verseny utáni feszültséget. Mondjuk bobozás után megfordult a fejemben,
hogy a szóbelire nem lesz hangom, annyit sikítottam…
Hogyan sikerült legyõznöd azt a bizonyos lámpalázat, amely szinte
minden diáktársadat - beleértve engem is - kísért egy ilyen éles
helyzetben?
Találni kell mindenkinek egy olyan tevékenységet, ami megnyugtatja. A
verseny elõtt én mindig zenét hallgattam, mert ez az, ami a legjobban el
tudja vonni a figyelmemet. Közvetlenül a megmérettetés elõtt pedig belegondoltam, hogy mindössze 3 percrõl van szó, és vége van. A másik dolog,
amit elképzeltem, az, hogy milyen lehetek kívülrõl, mit látnak azok, akik a
nézõtérrõl figyelnek engem, és tudom, hogy sokkal megnyerõbb, ha valaki
magabiztos és természetes. Ezek így összességében mindig megnyugtatnak, de persze nem teljes mértékben, az lehetetlen. Egy egészséges izgu-

Az EBC*L egy olyan nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére Európában, amely gazdasági oklevelet ad a résztvevõknek. Iskolánk két tanulója,
Kányási Attila (11.C) és Dihen Ivett Mária
(12.C) is részt vesz ezen a többfordulós vetélkedõn. Ahhoz, hogy az ország legsikeresebb
harminc versenyzõje közé kerüljenek, írásbeli
vizsgát kellett tenniük. Errõl bizonyítványt
kaptak, melynek eredménye alapján rangsorolták õket. Ezért jövõ hét pénteken (november 26-án) újból megmérettetnek a második
fordulón Budapesten. Ha ott is jól szerepelnek,
következik majd a nemzetközi döntõ. Örülünk
annak, hogy az ország legjobb iskoláinak tanulói közé bekerültek, képviselve a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõt.
Nem kis teljesítmény, hogy továbbjutottatok az
elsõ fordulón. Mi volt az elsõ gondolat, ami az
eszetekbe jutott a végeredmény kihirdetése után?
Nagyszerû érzés volt, nagyon örültünk az

lásnak mindig lenni kell, az hozza ki az emberbõl a maximumot!
Tehát úgy gondolod, hogy kihoztad magadból a maximumot?
Amit akkor, ott ki tudtam hozni magamból, azt szerintem kihoztam. De természetesen mindig minden lehetne valamivel jobb,
ugyanígy ez is.
Fokozta-e a versenyszellemet az a tudat, hogy Te képviseled a
Veres Péter Gimnáziumot és a megyei gimiket is (Debrecent
kivéve)?
Persze. És egy kicsit büszkeséggel töltött el.
Ez egyfajta elhivatottság részedrõl, vagy a tanulmányi eredményed alapján lettél kiválasztva? Ha egyik sem, akkor minek
köszönhetõ, hogy részt vettél a versenyen?
Kilencedikben a házi verseny eredménye alapján lettem az, aki
képviselhette az iskolát a megyei fordulón, és mivel sikerült jól
teljesíteni (3. helyezett lettem), ezért tizedikben már nem nagyon
volt kérdéses, hogy ki megy. Nem is bántam, mert akkor már tudtam, mire számíthatok, és bennem volt a bizonyítási vágy is.
Most is ugyanígy vagyok vele, és biztosan idén sem hagyom ki.
Hogyan értékeled a feladatokat?
Igazi országos versenyre való feladatok. Voltak benne egyszerûbb nyelvhasználati, helyesírási, mondatelemzési feladatok, de
jóval több volt az, amin sokáig kellett, hogy gondolkodjak. Ami
pedig a legrosszabb volt, hogy tizenkettedikes anyagból is volt
benne, ami nekem még nem igazán ment…
Ezek a feladatok igényeltek-e részedrõl kutatómunkát? Gondolok itt könyvtári búvármunkára, internetes böngészésre.
Nem. A feladatok nagyrészt a tananyagból vannak, kis része pedig elgondolkodtató feladat, ahol leginkább az én saját véleményemre, nyelvhasználati képességeimre kíváncsiak. Ebbõl is leszûrik, mennyire vagyok érett, értelmes, hogyan birtoklom és
használom az anyanyelvemet.
Milyen eredménnyel sikerült zárnod a versenyt?
Nem értem el helyezést. Az elsõ hat helyezett kapott Kazinczydíjat, én ebbe nem kerültem bele. De remélem, jövõre sikerül bizonyítanom…
A továbbtanulásodban szerepet fog-e játszani ez az irányultság?
A verseny után jutott eszembe elõször, hogy ilyen pályán
megyek tovább, mondjuk mint nyelvész. Ezért is örülök, hogy
részt vehettem rajta, mert új terveim lettek a jövõt illetõen.
Köszönöm a beszélgetést! Kívánom, hogy meg tudd valósítani a jövõddel kapcsolatos terveidet!

eredményeinknek. Egyáltalán nem bántuk
meg, hogy belefogtunk, hiszen ezáltal számtalan új lehetõség nyílt meg számunkra. A
képzés alatt sikerült komplex tudásanyagot és
vállalkozói szemléletmódot elsajátítani. A
mai európai normáknak megfelelõen mûködõ vállalkozásokról szereztünk ismereteket,
hogy mi is képzett szakemberként léphessünk
az EU piacára.
Mibõl állt a feladatsor és mennyire tartottátok nehéznek?
A feladatatok megosztottak bennünket. Ami
az egyikünknek nehezebb volt, az a másikunknak könnyebb, de a tudásunkhoz mérten
volt elkészítve a vizsgalap. A feladatok a következõ gyakorlatot tartalmazták: mérlegfelépítés, vállalati célok és mutatószámok,
költségszámítás és társasági jog.
Mit kellett tennetek ahhoz, hogy ti képviselhessétek az iskolánkat?
Nem a tanulmányi eredmény számított. Erre
a versenyre bárki önként jelentkezhet.

Szabó Evelin 10. B évfolyamos tanuló

Kitartás, közös és önálló tanulás és sok-sok
gyûjtõ-munka volt az eddigi sikereink kulcsa.
Moti-vált minket az új, minden téren
innovatív in-formációszerzés, illetve nem
utolsó sorban a díjazás.
Ellenfelek vagytok egymás számára, vagy
mint csapat versenyeztek?
Egyénileg veszünk részt a versenyen. Viszont
a közös készülések alkalmával segítjük egymás munkáját.
Milyen magasra tettétek a mércét saját magatokkal szemben?
Szeretnénk továbbjutni a következõ fordulón
is, és Bécsben is helytállni. Összességében jó
eredménnyel zárni az egész versenyt.
Hogyan vélekedtek a közelgõ versenyrõl?
Izgalom még nincs bennünk, leginkább a tanulásra koncentrálunk.
Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz!
Szabó Evelin 10. B évfolyamos tanuló
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Gondolatok az életből: a sötétség
Gyermekkoromban gyakran fordult elõ, amikor
lekapcsoltam a világítást, féltem. Egyik pillanatban még világosan láttam mi van körülöttem,
a következõ pillanatban már csak a vak sötétséget láttam. És csak álltam megdermedve. Tudtam, el kell jutnom a helyemre. Gyámoltalanul,
apró lépésekben és tapogatózva jutottam el az
ágyamig. A tájékozódásban csak az emlékezetemre hagyatkozhattam. Tudtam mi hol van. Miket kell elkerülnöm ahhoz, hogy meg ne üssem
magam. Ilyenkor sokkal megfontoltabban cselekedtem. Természetesen hosszabb ideig tartott.
Vannak, akik viszont nem félnek a sötétben. Sõt
akkor magabiztosak igazán. Talán õk a bátrabbak.
Bátrabbnak lenni fényben és sötétben. Hosszabbodnak az esti sötét idõszakok, de valamit ilyenkor is cselekedni kell. Magabiztosnak lenni,

tevékenynek maradni, boldogan élni. Ez lenne a normális. Mégis sokan félnek ezektõl az
estéktõl, amelyek oly hosszúak. Félnek, pedig még ég a világítás. Van ok ilyenkor is a
félelemre? Ezen már a több fény sem segít. Mi segíthet? Nem varázsigét kell betanulni,
hanem valami sokkal egyszerûbbet. Megtanulni világosan látni, mi a sötétben a félelmetes.
Én azért féltem, mert az ismert tárgyakon kívül azt gondoltam, ott vannak azok az alakok,
amelyek a televízióban szerephez jutottak. Féltem, most velem fognak megtörténni a látott
események. Nem tudtam elterelni a gondolatomat. Hát el is jutottunk egy okhoz, a gondolathoz. Mik a gondolatom témái, szereplõi, eseményei, félelmei? És rájöttem nem csak
körülöttem, hanem bennem is lehet sötétség. Mind gondolati, mind érzelmi területen. Mi
lehet ebben a sötét? Amit nem láthatok világosan, amikor csak tapogatózom, amikor takargatni valóm van. Mert félek a saját kérdéseimtõl, érzéseimtõl. Félek a jövõtõl. Félek
önmagamtól. Félek, valami a napvilágra kerül a sötét énembõl. Elméletileg nekem ragyognom kellene. Aki ragyog, biztonságban van. Aki nem, az csak tapogatózik, találgat, hogyan
haladjon akadálytalanul tovább. Néha eltalálja, de akkor is mindig ott van a következõ lépés.
A végére idegroncs lesz belõle. Úgy tûnik, nem a külsõ fényerõ fogja megszüntetni a
félelmem, hanem a belsõ. Mi lehet bennem a fényforrás? Vajon idejét múlta, vagy rendszeresen frissítem? Egy biztos! Naponta szembe találom magam a sötéttel és ezzel valamit
kezdenem kell, míg be nem kebelez.
Pankotai József

Karácsony: a szeretet ünnepe?
Szinte már közhelynek számít, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De vajon milyen
szeretetrõl van szó? Arról, hogy ilyenkor elhalmozzuk szeretteinket ajándékokkal?
Vagy arról, hogy a hozzánk közel állókat ínycsiklandozó finomságokkal kényeztetjük?
Netán arról, hogy ilyenkor a családtagok 3 napig nem piszkálják egymást, mert ugye a
szeretet ünnepén nem illõ, hisz „fegyverszünet” van? Valóban ez az emberi oldala a
karácsonynak. A mi véges szeretetünk csak eddig – vagy még eddig sem – tart.
Van azonban olyan szeretet, amely nem csupán azokra terjed ki, akik minket is
szeretnek, amely nem attól függ, hogy viszonozzuk –e vagy sem. Ez a szeretet az élõ
Isten szeretete irántunk. A karácsony pedig nem más, mint az Isten irántunk megmutatkozó szeretetének az ünnepe. De miben is áll ez a szeretet? Gondoljuk el, hogy a
vádlottak padján ülünk, jogosan elítélnek minket, s halálbüntetést szabnak ki ránk. Ám
amikor az ítélet végrehajtására kerülne sor, kiderül, hogy azt már egy ártatlanon
végrehajtották, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Az ítéletet az igazságos bíró, az
Úr Isten hozta meg.
Hát ez az Isten végtelen szeretete. Az, hogy kétezer éve elküldte az Õ Fiát, Jézust ebbe
a bûnös világba. Az, hogy nem nekünk kell a kereszten a kínhalált elszenvedni, hanem
a mi bûneinkért a bûntelen Jézus Krisztus halt meg.
Ez a karácsony igazi üzenete, Jézus az igazi ajándék minden ember számára. Ha a
szeretteinktõl elfogadjuk az ajándékot, miért pont Isten ajándékát utasítanánk vissza.
Füle Lajos „Az ajándék” és a „Karácsony lent” címû verseivel kívánok mindenkinek
Istentõl megáldott, igazi, békés, boldog karácsonyt:
„Ne lepje be a hó a szívünket,
ne menjen el mellettünk az ünnep,
ne csak múló hangulatra vágyjunk,
JÉZUS legyen az ajándék nálunk!”

„Micsoda félreértés:
ajándékokat adni,
ajándékokat kapni
az AJÁNDÉK helyett.”
dr. Orcsikné dr. Vass Nóra

Láss
a film
mögé!!
Filmklubunk
következõ alkalma,
a „szeretet ereje” témakörben:

2010. December 9. (csütörtök) 19 óra

A szavak titkos élete
(2005., spanyol, 112')
Helyszín:
Balmazújváros, Kossuth tér 12.,
református gyülekezeti terem
Belépés: ingyenes
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10 mérkõzés után 5. a Kõnig csapat. A hat gyõzelembõl négy alkalommal,
egy-egy góllal sikerült gyõzni, de ezekért is két pontot adnak. Nagy csatákban kivívott gyõzelmek is sokat érnek a végelszámolásnál. Törökszentmiklós csapatát már sikerült nagyobb arányban legyõzni, kitûnõ kapus teljesítmény mellett, szebbnél szebb támadásokat vezetve fizikálisan is felülmúltuk ellenfelünket.
7. forduló: Kõnig-Trade BKK- Gyöngyösi KK 24-36 (11-15)
K-T BKK: Kõrizs - Fülöp, Varga 1, Csonka 3, Beke 3, Kotrics 5, Balogh Sz
5/3. Csere: Boczák (k), Tréki T 2, István, Kolep 3, Feind 1, Mózes 1, Szabó.
Kitûnõ kezdés után csak az elsõ félidõben tudtunk lépést tartani a mezõnybõl kiemelkedõ Gyöngyös ellen.
8. forduló: Kõnig-Trade BKK - FTC II 30-29 (15-15)
K-T BKK: Kõrzs-Fülöp 1, Varga 1, Tréki T, Csonka, Sipos 2, Balogh Sz 5/2.
Csere: Boczák (kapus), Beke 2, Szücs 5, Kotrics 7, Kolep, István 6, Feind 1.
9. forduló: Csömör SKFT -Kõnig-Trade BKK 26-27 (14-12)
K-T BKK: Kõrizs-Fülöp 2, Varga 3, Tréki T, Szücs 4, Sipos 6, István 1. Csere: Boczák (kapus), Beke, Balogh Sz 4/2, Csonka, Csébi 5, Mózes 2.
Az utolsó percben hármas emberhátrányban játszottunk!
10.forduló:Kõnig-Trade BKK - Törökszentmiklósi KE 31-22 (14-14)
K-T BKK: Kõrizs - Fülöp 1, Varga 6, Csonka 3, Szücs 2, Sipos 4, Kotrics 7.
Csere: Boczák (kapus), István 1, Tréki T, Mózes, Kolep 2, Balogh Sz 3/1,
Csébi 2.
Második félidõben elfáradt a vendég csapat.
Edzõ: Szilágyi Attila

Ifjúsági mérkozések
7. forduló: Kõnig-Trade BKK - Gyöngyösi KK 25-31 (14-9)
K-T BKK: Bagi - Lajter 1, Jónász, Buglyó J 1, Balogh B, Berecz 13/2, Zabos 1. Csere: Fülöp L (k), Molnár 3, Nádasdi 1, Hûse D 2, Bajusz.
8. forduló: Kõnig-Trade BKK - FTC II 19-39 (10-16)
K-T BKK: Bagi-Molnár, Lajter, Balogh B, Nádasdi 1, Berecz 9, Zabos 2.
Csere: Fülöp L, Kordás (kapusok),Buglyó J 3/1, Jónász 2, Hodosi 1, Gyõri, Balogh Cs 1.
9. forduló: Csömör SKFT - Kõnig-Trade BKK 36-22 (14-12)
K-T BKK: Bagi-Bajusz, Buglyó J 1, Balogh B, Berecz 10/1, Lajter 2, Hûse
D 4. Csere: Fülöp L, Kordás (kapusok), Nádasdi 4/4, Hodosi, Veres,
Balogh Cs 1, Gyõri.
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Kapusi.
Sokáig jól bírtuk a csoport legjobb csapata ellen.
11. ford.: Kõnig-Trade BKK- Debreceni SC-SI 25-21 (10-12)
K-T BKK: Bagi - Borza 3, Király 6, Nádasdi 5/4, Buglyó L 6, Buglyó J 3, Kulcsár 1. Csere: Veres 1, Téglási, Jenei.
Jól védekeztünk a második félidõben.
12.forduló: Eger ESE - Kõnig-Trade BKK 30-34 (18-16)
K-T BKK: Bagi-Borza 2, Király 9, Buglyó L 9, Nádasdi 3/1, Buglyó J 3/1, Kulcsár 4. Csere: Szabó (k), Veres 1, Téglási 1, Jenei,
Bokor 1, Kapusi, Gyõrfi D.
13.forduló: Kõnig-Trade BKK - Sárospatak TC 50-18 (23-4)
K-T BKK: Szabó - Borza 3, Király 13, Buglyó L 12, Jenei 4, Bokor
2, Mihalkó 1. Csere: Veres 4, Csiha 3, Burai 5, Kapusi 3.
Minden percre jutott egy lõtt gól.
Edzõ: Tréki Tamás
Hegedûs Lajos

A konditermeket kockafejû kigyúrt pacákokkal azonosítják, holott ez ma már korántsem igaz. Megváltozott
életvitelünk megkövetelné a rendszeres mozgást.
Mi is változott meg?
Sokan emlékeznek még, fõleg a kicsit idõsebb koroszTály a mezõn, vagy éppen a háztájiban végzett munkára, a
mezõgazdasági munkákra akár már egész kicsi korban.
Manapság ez nincs már, van helyette televízió, számítógép, mindent kiváltó gépesítés. Ami ugyan jó, de mozgásszegény életmódot generál, megspékelve helytelen
táplálkozással.
Mi következik ebbõl?
Mozgásszervi bántalmak, szív és érrendszeri megbetegedés,
romló életminõség. Pedig egyszerû a képlet: Mindenkinek
sportolnia kell. De kinek van erre energiája, pénze és ideje?
Erre én azt tudom válaszolni, hogy vannak akik egy kis
rászervezéssel meg tudják oldani, csak akarni kell. Hát a pénz?
Kérdezik. Manapság lehet találni már sok termet, olyat is ami
megfelel a pénztárcánknak. Ne mond már, hogy nincs napi
250 Ft erre, amikor egy csoki többe kerül?

10. forduló: Kõnig-Trade BKK-Törökszentmiklósi KE 30-30 (14-16)
K-T BKK: Bagi-Balogh Cs 1, Lajter 5, Buglyó J 3, Nádasdi 3/2, Berecz
12/1, Hûse. Csere: Fülöp L (kapus), Balogh B 4, Hodosi, Bajusz 2, Jónász.
Edzõ: Nádasdi László

Megyei Férfi Kézilabda bajnokság
Véget ért a megyei bajnokság õszi küzdelemsorozata. Csapatunk 4. helyezése az elmúlt éveket tekintve elõrelépés; habár a játékoskeretet nézve lehetne jobb is.
7.ford: Hajdúböszörményi BSE - Kõnig-Trade BKK II 25-22 (14-10)
K-T BKK II: Fülöp L-Hunyadi 3, Lajter 1, Hûse G 2, Tréki A 4 Gyõrfi 4,
Jenei 7. Csere: Bagi (k), Rózsa 1, Posta, Balogh B.
8. forduló: Kõnig-Trade BKK II - Polgár VKSK 28-22 (8-12)
K-T BKK II: Bagi - Hunyadi 1, Rózsa, Tréki A 2/1, Hûse G 5, Gyõrfi 9,
Szeifert I 5/1. Csere: Fülöp L(k), Tar, Jenei 3/1, Lajter 2, Buglyó J 1,
Balogh B 1, Gyõri.
Egy "kis" kapus nagy napja az elsõ 30 percben.
Edzõ: Jenei Tibor

Országos Serdülo Bajnokság
8. forduló: Diósgyõri KC MISI - Kõnig-Trade BKK 30-23 (17-9)
K-T BKK: Bagi - Borza, Király 8/1, Buglyó L 6, Téglási 1, Buglyó J 2, Kulcsár. Csere: Szabó (k), Veres 3/1, Jenei, Bokor 1, Mihalkó 1, Gyõrfi D 1.
9. forduló: Kõnig-Trade BKK - Ózdi KC 20-22 (10-9)
K-T BKK Bagi-Borza, Király 6, Buglyó L 4/1, Téglási, Veres 5/1, Kulcsár
3. Csere: Buglyó J 2/1, Mihalkó, Jenei.
10. forduló: Mezõkövesd KC - Kõnig-Trade BKK 38-26 (15-10)
K-T BKK: Bagi-Borza, Király 7/2, Buglyó L 14/2, Téglási, Veres I 1, Kulcsár 1. Csere: Szabó (k), Buglyó J 1, Mihalkó 1, Jenei, Gyõrfi D 1, Burai,

Miért jó konditerembe járni?
Ha lemész egy kondiba meglepõdve tapasztalod, hogy a
többség normál vagy kissé kisportolt alkatú, kevés a “kigyúrt”.
Megváltozott a divat. De a sporton kívül a konditerem jó hely
arra is, hogy találkozz ismerõsökkel. Közösségi hely lett. Miért
jó konditerembe járni? Mert kötetlen, nem kell idõre menni,
mint egy aerobic, karate, vagy spinning órára. Saját
idõbeosztásod szabja meg az edzés idejét. Mert mindenki saját
edzettségi szintjének megfelelõ terhelést választhat, saját
céljainak megfelelõ tréninget folytathat: van, aki fogyni és van,
aki hízni akar (bármilyen meglepõ van ilyen is), és van aki
szinten akarja tartani magát. Egy jó edzõvel bármi elérhetõ.
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A Balmazsport Egyesületnél mi azon dolgozunk, hogy mindenki elérje célját, akár még versenyzés terén is. Bizonyíték erre számos
aranyérem, kupa. Egyesületünkben van már többszörös magyar
bajnok fekvenyomó, erõemelõ nõ és férfi is. Tehát miért is jó a Balmazsport Egyesület csapatához tartozni? Vannak akik azt mondják,
hogy “olyan mintha hazajönnénk”. Vannak olyanok is, akik munkájuk miatt hosszabb-rövidebb ideig kénytelenek távol maradni, de

10. ford.: Balmazújvárosi FC-Felsõtárkány 3-0 (0-0)
BFC:Barna-Németh Á.,Tornyai, Kiss A.,Tóth Z.-Szabó M.
(Forgács a 77.percben), Kónya (Németi G. a 76. percben),
Szûcs (Szabó B. a 71. percben), Sárközi-Murák, Nagy R.
Gólszerzõk: Murák az 50., Szûcs az 55. és a 69. percben.
Szalánczi Tamás (edzõ): Nyertünk 3-0-ra és a mérkõzés
elõtt ezt az eredményt aláírtam volna, de ha a 90 percet
elemzem, akkor nem kevés hiányérzetem van, ugyanis az
elsõ félidõben a masszívan a saját kapujának elõterét megszállva futballozott az ellenfelünk, amit mi kevés mozgással, lassan próbáltunk feltörni, ami természetesen nem is sikerült. Nyílván való volt, ha gólt tudunk rúgni, akkor akár
több is követheti, és ezt a második játékrész elején be is bizonyítottuk. Az ellenfél tisztátalan játéka miatt kettõs emberelõnybe kerültünk, ami a mi játékosainknak a fejét zavarta meg. Fegyelmezetlenül, öncélúan játszottunk, és azt
hittük, hogy ez hasznos lehet. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkõzést, de egy ilyen helyzetbe
került (emberhátrány) csapat ellen többet (gólt, tartalmasabb futballt) kellett volna mutatnunk.
11. forduló: Heves - Balmazújvárosi FC 1-4 (0-2)
BFC:Barna (Fekete a 83. percben)-Németh Á.,Kiss A.,
Tornyai, Tóth Z.-Szabó M. (Angyalos a 80. percben), Kónya, Szûcs, Sárközi-Murák (Kállai a 46.percben), Nagy R.
Gólszerzõk: Kónya a 2. percben, Szûcs a 8. percben, Sárközi az 53. percben, Kállai a 91. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy hazai pályán veszélyes csapathoz utaztunk, viszont igaz, hogy az eddigi egymás elleni eredményeink ránk voltak hízelgõek, de ebbõl nem akartunk kiindulni. Hálaistennek, hagyományoknak megfelelõen kezdtük a találkozót, ugyanis már a 8. percben 2-0-ra
vezettünk. Ami összességében meghatározta az egész mérkõzés kimenetelét, ugyanis taktikusan futballoztunk, és az
ellenfelünk meddõ próbálkozásai egyáltalán nem hoztak
számukra eredményt. Négygólos vezetésünknél a 92. percben találtak egy gólt a vendéglátók. Megérdemelten hoztuk
el a bajnoki pontokat Hevesrõl.
12. forduló: Balmazújvárosi FC - Vasas II. 3-2 (2-0)
BFC:Barna-Németh Á.,Kiss A.,Tornyai, Tóth Z.-Szabó M.
(Holb a 90.percben), Kónya, Szûcs, Sárközi-Murák (Angyalos a 81.percben), Nagy R.(Forgács a 88. percben)
Gólszerzõk: Nagy R. a 2. percben, Murák a 23. percben,
Sárközi a 63. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): A mérkõzés elõtt az ellenfél edzõ-

amikor hazajönnek mindig visszatérnek hozzánk, ha csak egy kicsi idõre
is, és elmondják, hogy nekik ez a konditerem az etalon, olyan mint egy
nagy család. Ha szeretnél hozzánk tartozni gyere el és nézz körül.
Elérhetõségünk: Balmazújváros, Veres P. u. 39.-41.
Nyitvatartási idõ:
Hétfõtõl-péntekig: 9.00-13.00, 15.00-22.00, Hétvége: 14.00-19.00

jével beszélve, kicsit féltem az összecsapástól, hiszen azt a felvilágosítást kaptam tõle, hogy az egész õsz folyamán most kapta meg a legtöbb játékost az elsõ számú csapattól. A találkozó végeredménye nem tükrözi hûen a mutatott teljesítményünket, ugyanis nagyon jól futballoztunk, kezünkben tartottuk a találkozót, 3-0-s vezetésünknél ziccerek sorozatát dolgoztuk ki, amit ha berúgunk, akkor kiütéses diadalt aratunk.
De ilyen a futball, az utolsó tíz percben kaptunk két, nagyon elkerülhetõ, gólt és így
egygólos gyõzelmet értünk el.
13. forduló: Dunakeszi - Balmazújvárosi FC 0-3 (0-1)
BFC: Barna-Németh Á., Kiss A., Tornyai, Tóth Z.-Szabó M., Kónya (Szabó B. a 88.
percben), Szûcs, Kállai (Angyalos a 86. percben)-Murák, Nagy R. (Holb a 88. percben). Gólszerzõ: Nagy R. a 44., az 57. és a 85. percben
Szalánczi Tamás (edzõ): Egy olyan csapathoz utaztunk, akitõl az elmúlt szezonban idegenben kikaptunk. Gyõzelmi eséllyel léptünk pályára, és az elsõ félidõ közepén tizenegyest hibáztunk, ami az ózdi meccsre emlékeztetett minket. De hálaistennek, ez
nem tört meg minket és röviddel ezután gólt tudtunk szerezni. A második félidõ közepére végleg eldöntöttük a mérkõzés sorsát. A Dunakeszi egy nagyon kellemetlen stílusban futballozó csapat, ugyanis nem játszottak „semmit”, vagyis egy dolgot csináltak, magas embereiknek próbáltak ívelgetni, és abból szabadrúgást kiharcolni, de ebbõl kevés sikerült nekik. A csapat jól játszott, és külön kiemelném Nagy Róbertet, aki
klasszikus mesterhármast ért el.
II Osztályú ifjúsági (U19) csapat eredményei:
10. forduló: Nyírmada - Balmazújvárosi FC 2-7 (1-1)
Gólszerzõk: Posta I. (3), Bodnár M. (2), Koroknai R., Csobán I. I. (1-1)
11. forduló: Balmazújvárosi FC - Kótaj 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Csobán I. I., Posta I., Forgács G. (1-1), Novák J. (öngól, Kótaj)
12. forduló: Kemecse - Balmazújvárosi FC 2-2 (1-1)
Gólszerzõ: Csobán I. I. (2)
13. forduló: Balmazújvárosi FC - Hajdúböszörmény 1-1 (1-1)
Gólszerzõ: Posta K.
14. forduló: Ibrány - Balmazújvárosi FC 0-1 (0-0)
Gólszerzõ: Koroknai R.
(A BFC ifjúsági csapata a negyedik helyen zárta az õszi szezont.)
II osztályú serdülõ (U17) csapat eredményei:
10. forduló: Nyírmada - Balmazújvárosi FC 0-13 (0-6)
Gólszerzõk: Tóth S. (5), Tóth I. (3), Géricz L., Bácsi Á., Simon Z. (1-1), Vizsnyiczki
M. (öngól, Nyírmada)
11. forduló: Balmazújvárosi FC - Kótaj 4-3 (2-0)
Gólszerzõk: Abdulmaati I. (2), Szombati K., Bakó D. (1-1)
12. forduló: Kemecse - Balmazújvárosi FC 1-4 (1-1)
Gólszerzõk: Tóth S. (2), Papp K., Bozsányi T. (1-1)
13. forduló: Balmazújvárosi FC - Hajdúböszörmény 2-4 (1-2)
Gólszerzõk: Szombati K., Bácsi Á. (1-1)
14. forduló: Ibrány - Balmazújvárosi FC 1-7 (0-3)
Gólszerzõk: Szombati K., Géricz L. (2-2), Tóth S., Bozsányi T., Posta L. (1-1)
(A BFC serdülõ alakulata a hatodik helyrõl várja a tavaszi folytatást.)

Részvételi díj:
Felnõtt(1992 és elõtti)
Diák(1993-98)
Gyerek(1999-2004)
Kicsik(2005-2006)
Bébi (2007és utáni)

SiTaBOR
ERDeLYBEN

2010. 12. 27-30-ig

(4 nap - 3éj)

Posta István

Bodnár László

: 33.500
: 31.400
: 27.800
: 9.900
: ingyenes

Szállás:2-4 fõs szobákban
Ellátás: félpanzió /az étteremben reggeli vacsora/
Utazás: autóbusszal

Az ár magában foglalja:
Utazás (busz), 4 nap-3 éjszakai szállás, étkezés
/kontinentális reggeli, vacsora/, biztosítás,
(oktatás /igény szerint minden szinten/
ingyenes!)
Vendégeink ingyen igénybe vehetik a november
14-én induló, vasárnaponként este fél héttõl a
darusi iskola tornatermében tartandó 6 alkalmas
sígimnasztikát, ami kiválóan felkészít a sípályák balesetmentes leküzdésére!

A 0-6 évesek kedvezménye csak saját
szülõi kísérettel vehetõ igénybe!
Fizetési feltételek:
Dec. 5-ig 10.000 Ft, a fennmaradó összeget
dec.13-án 18.00-kor a darusi iskolában
tartandó megbeszélésre kell hozni!
Jelentkezés:
Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület:
Tel.:06-70-3185363 v. 06-30-5752329
Kellemes kikapcsolódást és szép élményeket
kívánnak a szervezõ túravezetõk!

OKULA 2000 OPTIKAI SZAKÜZLET

OKULA
2000

Balmazújváros, Kossuth tér 1.
Tel: 52/ 275-650

www.okula-optika.hu

Karácsonyi szemüveg
és kontaktlencse kedvezmények! i
n
g
y
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n
Tökéletes látás minden távolságra
most fél áron megszokás garanciával e
s

Minden
hónapban
más-más
AKCIÓ!
Érdeklõdjön
üzletünkben!

Az országban egyedülálló
ajándék akció!!!

Varilux crizal szemüveglencsék 50%
Engedménnyel

Takarítson meg akár 118150 Ft-ot,
és költse el kedve szerint.
egyes Szemüvegkeretek 60 80

99% Kedvezménnyel,

amennyiben komplett szemüvegét nálunk készítteti.
Vegyen részt kontaktlencse hûségprogramunkban!
Egészségpénztári kártyájával is fizethet
Az akciók 2010 decemberben érvényesek,
részletirõl érdeklõdjön üzletünkben

A BALMAZ-COOP Zrt.
boltjaiban:
több mint 500 féle coop márkatermék
jó minõségben, kedvezõ áron.

Minden üzletünkben mûködik
a bankkártyás fizetési lehetõséget,
valamint a Coop törzsvásárlói kártya.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT
DECEMBER 20-24 közötti idõszakban
kedves vásárlóinknak
az 5.000 Ft-ot meghaladó
vásárlásáért járó pontjait
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TANFOLYAM INDUL
MINDEN
JÁRMÛKATEGÓRIÁBAN

2010. december 2-án, 6-án, 8-án
Tanfolyamindítások idõpontja 17 óra

