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Gyászol a Mihalkó család,
gyászol Balmazújváros, a
puszta népe, a
népművészek közössége és
a Mihalkó-féle kalapokat
viselők népes tábora.
Elhunyt a kalaposok
kalaposa, Mihalkó Gyula
kalapkészítő mester.
1949-ben Balmazújvárosban,
kalapos dinasztia tagjaként
született. A Mihalkó-féle
hortobágyi pásztorkalap
merinói bárány gyapjából,
kézzel készített, egyedi
formájú, a viselő
foglalkozását jelző
hortobágyi pásztorkalap. A
balmazújvárosi Mihalkó
család tagjai a 19. század
derekától – öt generációjuk
11 kalaposmestere –
foglalkoznak
kalapkészítéssel.
Az édesapja műhelyében
„csapta meg a gyapjú illata”,
ott ismerkedett meg a
mesterséggel. Első kalapját
15 évesen készítette el saját főjére. Mihalkó János nagyapa után
nemcsak fia, hanem az unokája is az ősi mesterség rabjává vált.
Középiskolai tanulmányai befejeztével a BIOGAL Gyógyszergyárban
helyezkedett el. A katonaság után a Nagyhegyesi Termelő Szövetkezetben dolgozott, közben elvégezte a gépipari technikumot is. Munka
mellett nagybátyja, Mihalkó Zoltán kalapos mester műhelyében segédkezett.
Mihalkó Gyula és fia 1997-ben nyitották meg saját kalapos műhelyüket
Balmazújvároson. A pásztor- és viseleti kalapokat hagyományosan, az
1880-as évektől alkalmazott kézi technikával készítik. 1999-től Népi
iparművész. 2003-ban a Népművészet Mestere címet a hortobágyi pásztorkalapok és a hagyományos paraszti kalapok készítéséért kapta meg.
Azóta számos díj és elismerés birtokosa: Hagyományőrző-díj, Király
Zsiga-díj, Kölcsey Ferenc-díj, Gránátalma-díj, Balmazújváros Város
Kultúrájáért-díj, Szidor Kati emlékérem.
A hortobágyi pásztorok hagyományos kalapjait, a naptól, hidegtől és
esőtől védő fejfedőt, ma már egyedül a Mihalkó család készíti az

országban. Az idén a Mihalkó-féle hortobágyi pásztorkalapot felvették a Magyar Értéktárba.
Mihalkó Gyula bejárta míves kalapjaival a legrangosabb sokadalmakat, kiállítási helyszíneket. Nem
hiányozhatott a Kézművesek Ünnepéről és a hortobágyi Hídi Vásárról sem. Ezreknek mondta mosolyogva egy-egy sikeres kalapválasztást követően:
„Kalap szakadjon, a gazda maradjon!” Hordják egyedi kalapjait itthon és szerte a világban. Balmazújváros messze földön híres „nagykövete”.
Példás türelemmel viselt betegségétől - mindannyiunk fájdalmára- kalapjai sem tudták megóvni. A
mester életének szövete végleg szétszakadt…
Aki a Mestert felkereste az nemcsak kalapot tanult
meg választani, hanem azt viselni is. Kalapjaival
koronázott meg bennünket. Az újvárosiakra különösen figyelt. Neked ez való- s adta az összetéveszthetetlen parasztkalapot. Tanította az embereket
újvárosivá válni. Vallotta: Ha magadat nem tiszteled,
akkor azt hogyan várod el másoktól! Szálfa termetével és bátran formált véleményével erőt sugárzott.
A kézműves társak és a pásztorok előtt műhelyének
ajtaja éjjel-nappal nyitva állt. Csöndes tisztelettel
százaknak, ezreknek készített kalapot. Rendíthetetlen hűséggel szolgálta őket.
Még itt van bennem, a közeli, októberi emlék. Már
ágyhoz kötött beteg volt. Hortobágyon elém állt egy
gyermek: „Zoli bácsi, Mihalkó Gyula kalaposmester
unokája vagyok. Nagyapám, Jóska bácsi slambucát
kívánja. Tudna nekem segíteni?”
Lett slambuc. Örömmel adták. Üdvözlöm Mihalkót!mondta Jóska.
A család apraja és nagyja segített a kalapok készítésében. Ki gyapjút szálalt, ki tömörített, ki szegett, ki bélelt, ki szalagozott, ki pecsételt… Ez táplálta benne reményt!
Büszkén vitte a zászlót a budai várban, a Mesterségek
Ünnepén: erővel, hűséggel és reménnyel.
A kalaposmester átformálta Szózatunkat: Hazádnak,
Balmazújvárosnak, rendületlenül légy híve…
Mihalkó Gyula, születésedtől ravatalodig az voltál.
A pásztorok ősi jelképe, a darutoll díszíti kalapjait.
Halálában is hű maradt. Megvárta őszi madarait, s a
darvak emelték lelkét az égi legelők elérhetetlen
messzeségébe…
Onnan figyel ránk, hogyan, s miként éljük tovább most már nélküle - pusztai életünket.
Drága Barátunk Isten veled!
Gencsi Zoltán

Az esztendő legbensőségesebb időszakában az adventi vasárnapokon gyertyagyújtással, különböző
kulturális műsorokkal, forralt borral, teával várjuk Önöket a Múzeum Kávéház udvarán.

December 11. 18 óra gyertyát gyújt:
dr. Tiba István díszpolgár; országgyűlési képviselő
December 18. 18 óra gyertyát gyújt:
Szabadi Árpád díszpolgár; esperes
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Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk a balmazújvárosi lakosságot, hogy 2016. november
14-től megkezdte működését a közterület-felügyelet járőr szolgálata. A felügyelő feladata (különösen):
· Közterület jogszerű használata,
· Közterület rendjének, tisztaságnak felügyelete (jogszabályba ütköző cselekmény szankcionálása)
· Önkormányzati vagyon védelme, a közterületi jogsértések
megelőzése, felderítése
· Állategészségügyi és ebrendészeti feladatok, stb...
A felügyelő hivatalos személy
A közterület felügyelő szolgálata ellátása közben egyenruhát, jelvényt és szolgálati igazolványt visel.
A hatékonyabb és szélesebb körű ellenőrzés érdekében felügyeletünk közös akciókban vesz részt a rendőrséggel, polgárőrséggel.
A közterület felügyelőnek nem a bírságolás az elsődleges célja és
feladata, hanem a szabálysértések megelőzése és megakadályozása.
A nem jogkövető állampolgárokkal szemben viszont a vonatkozó
jogszabályok szigorúbb szankcióit alkalmazza.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
Kossuth tér 4-5, földszint 3-as iroda
Csonka - Kis Pál előadó, közterület-felügyelő
Fogadó napok:
Hétfő: NINCS, Kedd: 07:30-12:00 13:00-18:00, Szerda: 07:3012:00, Csütörtök: NINCS, Péntek: 07:30-11:30 .Tel: 06 52/580-102
ORVOSI ÜGYELET- Díszpécserszolgálat:
06 -70/3703 – 104
06 – 703-703 - 104
TISZTELT LAKOSOK!
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. végzi településünkön.
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának
fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint
az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet
irányítására DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
- A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet, vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít
szakszerű tanácsadást).
- Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók
közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.).
Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság
segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a
diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési
ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű
beteg utakon át jut ellátáshoz.
2016. DECEMBER 01-től az alapellátási ügyelet a következő
számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104 ; 06-703-703-104
Mentőszolgálat /mentési hívószám:104
Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai
elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről
(kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi).
A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg
feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

BOCSKAI KORONA
2017.
ÚJ ÉV - ÚJ FIZETŐESZKÖZ VÁROSUNKBAN
Napjainkban egy település alapvető problémája a városból történő
tőkekiáramlás, a helyi vállalkozók versenyhátránya, a folyamatosan
lassuló pénzáram, ezzel együtt a munkanélküliség fokozódása. A helyzetre gyors és egyszerű megoldás jelenleg nincs, de létezik olyan módszer, amely a helyi összefogásra épülve a fenti problémákat kezelni és
javítani tudja. Ez a „helyi pénz”. A „helyi pénz” használata kockázatmentes, áldozatot nem követel senkitől, azonban mindenki nyer vele.
A világon ma kb. 5000 helyi pénz, közösségi pénz létezik. Hazánkban
Hajdúnánás volt a harmadik település, amely kibocsátotta a saját fizetőeszközét, a Bocskai Koronát. A Bocskai Korona egy 100% Ft fedezettel rendelkező, a Hajdúnánási Holding Zrt. által kibocsátott utalvány, fizetőeszköz. Fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele az étkezési és más áruvásárlási utalványoktól eltérően, ettől válik „helyi
pénz”-zé. A kezdeményezés rendszerének célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, szolgáltatással.
Balmazújváros Város Önkormányzata ehhez a nagyszerű és jólműködő rendszerhez kíván csatlakozni. A helyi pénz helyben tartja a tőkét,
így erősítve a helyi gazdaságot: a forgalomba kerülő utalványokat csak
városunkon belül, - illetve a Bocskai koronát használó településeken
Hajdúnánás, Hajdúhadház, Vámospércs - a helyi vállalkozóknál, őstermelőknél, lakosoknál vagy az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél lehet elkölteni. Mint helyben megjelenő fizetőeszköz, biztos keresleti oldalt jelent az elfogadóhelyként szerződött
partnerek esetében. Arra ösztönzi a Bocskai Koronával rendelkezőket,
hogy helyben gyártott termékeket vásároljanak, illetve helyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A Bocskai Koronával rendelkező vásárló
felkeresve azokat az üzleteket, amelyek a Bocskai Koronát elfogadják,
a vásárlása során érvényesíti az őt megillető kedvezményt. A vásárláskor az elfogadóhely által nyújtott kedvezmény csak a Bocskai Koronával történő fizetés értékéig vehető igénybe. Amennyiben Koronával
történik az áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, és a
visszajáró kevesebb, mint 500 Korona, azt forintban kapja meg a vevő.
A vállalkozások egymás között elfogadva a Bocskai Koronát, erősítik a
városon belüli együttműködést, valamint elősegítik a tőke helyben
maradását. A Bocskai Korona hasonlóan más étkezési vagy vásárlási
utalványhoz, készpénzt helyettesítő fizetőeszköz, amely vásárlások,
igénybe vett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható. A vállalkozások a Bocskai Koronával fizetők számára kedvezményt
biztosítanak, melyet az elfogadó helyi hálózathoz való csatlakozásukkor vállalnak. A kedvezmény mértéke és az, hogy ez milyen árucikkre
és szolgáltatásra terjed ki, a szerződött partner vállalásától függ.
Hogyan és mire használhatja fel az elfogadóhely a Bocskai koronát?
1. A saját beszerzéséhez fizetőeszközként.
2. Saját munkavállalóinak egyéb juttatások kifizetésére.
3. Másik elfogadóhely felé fizetési kötelezettségének tehet vele eleget.
Mindezeken túl vissza is váltható forintra.
A Bocskai Korona bemutatása
A Bocskai Korona a magyar forint papírpénzt címleteiben képezi le.
A Hajdúság motívumrendszerei jelennek meg végig a címletsorozaton.
A fő motívumok: Bocskai István, gyalogos hajdú, szürke marha, túzok,
református templom, darutánc, delelő ménes, racka juh, Hortobágyi
kilenclyukú híd, kerecsensólyom, mangalica.
Biztonság:
· Szigorúan ellenőrzött keretek között gyártott
· UV fény hatására fluoreszkáló pelyhezőt tartalmazó, vegyi
védelemmel ellátott, vízjeles biztonsági papír
· Nyolc speciális szín,
· UV védelem,
· Több karakteres sorszám, magasnyomással, vörös festékkel
· Dombornyomott biztonsági arany fólia
A Bocskai Korona 2012. óta már jól bevezetett, működő rendszer. A
Hajdúnánási Holding Zrt. alapító tagja a Helyi pénzek szövetségnek és
folytatás a következő oldalon
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rendelkezik a megfelelő szakmai apparátussal. A Bocskai Korona az
MNB által ismert és elfogadott forgatható utalvány rendszer. A vállalkozások és a lakosság Nánáson már ismeri. Jelenleg is rendelkezik kiépült, elfogadó, helyi hálózattal.
A Bocskai Korona utalvány kibocsátásához szükséges feladatok ellátásával Balmazújváros Város Önkormányzata a Hajdúnánás Holding Zrt-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.) bízta meg.
Ha csatlakozni kívánnak helyi hálózatunkhoz, kérem keressék bizalommal dr. Horváth Tibor vezérigazgatót.
Telefonszám: (52) 570 -717; e-mail: info@bocskaikorona.hu;
info.holding@nanasholding.hu
A csatlakozási szándékot a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatósága
felé kell jelezni e-mailben vagy személyesen, aki dönt az elfogadóhellyé válásról. A döntés alapja, hogy az adott elfogadóhelyek törekvései összhangban legyenek a Bocskai Korona céljával, Balmazújváros közösségének gyarapodását, boldogulását szolgálják.
Az egyre nehezebben fenntartható Orvosi Ügyeletről
Az Orvosi Ügyelettől kapott tájékoztató levél tartalma szerint az idei
év során az egészségügyi szektorban bérrendezési tárgyalások folytak, melynek eredményeként jelentős emelést hajtott végre a kormány, melyből az orvosi ügyeletek kimaradtak. A levél szerint tetézi
a problémát, hogy a médiában 4,1 milliárd forintos emelésről szóltak
a hírek és az MTI tudósítások. Majd a Korm. rendelet megjelenése
után az illetékesek cáfolták, hogy az ügyeletekre szánt költségvetési
forrást emelni kívánják.
Magyarországon közel 10 éve nem történt értelmezhető központi (OEP általi) alapdíjemelés, mindösszesen 2, azaz kettő forintos emelés volt néhány évvel ezelőtt. A korábban megjelenő hírek
csak olajat jelentettek a tűzre, és az orvosok illetőleg a szakdolgozók
jelentős emelési követeléssel léptek fel a szolgáltatók irányába.
Annak ellenére, hogy tájékoztatást kaptak arról, hogy nem lesz forrásbővítés, nem növeli az ügyeletvállalási hajlandóságot. A szolgáltatókat tömörítő érdekképviselet igyekszik jelezni a problémát a kormány felé, de ennek eredménye nem látható előre. Kérik az önkormányzatot, támogassák kapcsolataik révén azt a törekvést, hogy jelentős emelés legyen az ügyelet állami finanszírozásában.
Szűrővizsgálat támogatása
Az önkormányzat idén ősszel 4 alkalommal biztosította a 45-65 éves
női lakosság számára az emlőszűrő vizsgálatra történő utaztatás (ingyenes busz) lehetőségét, mellyel összesen 130 fő élt. Az emlőszűrő
vizsgálat lebonyolításában a Semmelweis Védőnői Egyesület közreműködött.
Mezőőri munka segítése
A hét mezőőri körzetben korábbi képviselő-testületi határozat alapján 7 új terepes Suzuki gépjármű beszerzésére került sor, mellyel várhatóan magasabb színvonalú mezőőri szolgáltatás és ellenőrzés lesz
biztosítható a város teljes külterületén a mezőgazdasági földtulajdonosok és földhasználók számára.
Önkormányzati vagyonleltár készül újra
A számvitelben alkalmazandó új törvény hatálybalépését követően,
mivel eltelt három év, ismételten kötelező az önkormányzat vagyonának teljeskörű tételes és értékbeni leltározása, mely feladat elvégzése elkezdődött. A leltározásnak a jogszabályi megfelelésen túl, különös hangsúlyt ad az is, hogy az oktatási intézmények 2017. január
1-től működtetés szempontjából a KLIK-hez kerülnek. Emiatt szükséges az oktatási feladatokat szolgáló önkormányzati vagyon teljeskörű leltározása annak érdekében, hogy a vagyon tekintetében létrejövő két fél közötti szerződés valamennyi átadásra kerülő ingó és ingatlan vagyont a valóságos állapotában, mennyiségében és értékében tartalmazza.
A Vörösmarty utca felújítása lezárult
Pályázati támogatással megvalósult a Vörösmarty utcai önkormányzati közút felújítása és rekonstrukciója a Strabag Zrt. kivitele-

zésében, a műszaki átadás-átvétel lezárult. Az önkormányzati utak üzemeltetését és kezelését végző VG Kft. részére a felújított utat átadtuk.
MÁR MEGINT!
Újabb módosítás a civil közöségeknek
Újabb javaslatok a képviselők előtt
A Ptk.-ra is figyelemmel a jövőben a bíróságnak az egyesületek esetében elsődlegesen azt kell vizsgálnia, hogy a benyújtott nyilvántartásba
vételi kérelem adatai és a kérelem mellékletei megfelelnek-e az egyesület törvényi ismérveinek, továbbá, hogy a szervezeti és működési
kérdések körében a kötelezően alkalmazandó rendelkezések megfelelőek-e. Felesleges ugyanakkor, hogy a nyilvántartó bíróság az egyesület létrejöttét, nyilvántartását nem akadályozó, azt érdemben nem befolyásoló formai és apróbb jogi kérdésekre is kiterjedően vizsgálja az
iratokat. A nyilvántartásba vétel során a bíróságnak tehát arról kell
meggyőződnie, hogy az egyesület érvényesen létrejöhet (a felek szerződéses akarata törvényben meghatározott jogi személy létrehozására
irányul, a létesítő okirat kötelező tartalmi elemei megfelelnek az előírásoknak), továbbá, hogy az egyesület nyilvántartott adatai megfelelnek
a törvényi követelményeknek (pl. a vezető tisztségviselő nem eltiltott
személy). A rendelkezés a változásbejegyzési eljárások gyakorlati tapasztalatai alapján egyértelműen kimondja, hogy a tagjegyzéket a változásbejegyzési kérelemhez nem kell csatolni, továbbá egyértelművé
teszi azt, hogy a bíróság csak a változásbejegyzési kérelemmel érintett
körben jogosult vizsgálni az iratokat.
A Javaslat a 3:65. § pontosításával kimondja, hogy a tagok vagyoni
hozzájárulást nem kötelesek teljesíteni, mert a gyakorlatban nem
volt egyértelmű, hogy az egyesület alapítása kötelezően együtt jár-e azzal, hogy a tagok vagyoni hozzájárulás teljesítésére kötelesek, vagy
sem. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyesület vagyonnal ne
rendelkezhetne, csupán azt, hogy mivel az egyesület fogalmi elemei
között – a gazdasági társaságokkal, a szövetkezettel, az alapítvánnyal
szemben – nem szerepel az a feltétel, hogy a tagok vagyoni hozzájárulást kötelesek teljesíteni az egyesület létesítésekor, az egyesület létrejöttéhez nem is szükséges a tagok által rendelkezésre bocsátott vagyon megléte.
A Javaslat továbbá fenntartja azt a rendelkezést, amely szerint a tagok
nem felelnek az egyesület tartozásaiért. A Javaslat elhagyja a tagdíjra
vonatkozó rendelkezést, mert a gyakorlatban bizonytalanságot okozott, hogy tagdíj fizetése egyesület esetében kötelező-e.
A tagdíjnak a tételes normaszövegből való kikerülése azonban természetesen nem azt jelenti, hogy a tagdíj előírására az egyesület alapszabályában ne kerülhetne sor. A tagdíj „eltűnése” a normaszövegből csupán annyit jelent, hogy ezen kérdés – a Ptk. 3:4. § (2) bekezdése alapján
– a tagoknak a jogi személyhez fűződő viszonyra, illetve a jogi személy
működésre vonatkozó kérdésként, a létesítés szabadsága körében
szabadon szabályozható elemként marad meg az egyesületi jogban.
A 3:70. § a fentiek alapján kiegészül egy (4) bekezdéssel, amely egyértelművé teszi, hogy a tag kizárásának szabályai olyan garanciális jellegű rendelkezések, amelyektől az eltérés tilos. Az eltérés tilalmával
egyértelművé válik, hogy az egyesület csak az alapszabályban dönthet
abban a kérdésben, hogy egyáltalán alkalmaz-e kizárást, és azt is, hogy
az eljárás szabályait (így a kizárást megalapozó tagi magatartásokat is)
csak az alapszabályában határozhatja meg. Ennek során a 3:70. § (2)
bekezdésében megfogalmazott sarokkövektől nem térhet el.
A Javaslattal módosítandó 3:71-3:76. §-ok a közgyűlés (küldöttgyűlés)
szabályait határozzák meg. A Javaslat a közgyűlés jelenlegi (és a jogi
személyek általános szabályai között rendezett) szabályokon túl szabályt biztosít a jövőben a közgyűlési meghívó megküldésére, a meghívó kiegészítő tartalmára, a tagnak a napirenddel kapcsolatos felvilágosítás kérési jogára, a közgyűlési jelenléti ívre, jegyzőkönyvre. A Javaslat más jogi személy típusokhoz hasonlóan normatív módon is biztosítja a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés lehetőségét, illetve azt, hogy a nem szabályosan összehívott vagy megtartott
közgyűlésen született határozatokat utólag érvényesnek fogadhassák
el egyhangú nyilatkozattal a tagok.
Az egyesületi működés sajátosságaihoz igazodva a Javaslat egyszerűfolytatás a következő oldalon
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síti a közgyűlés helyszínének meghatározását, mert elegendőnek tekinti, ha az a meghívóban kerül megjelölésre. A Javaslat átemeli a
civil törvénynek azon rendelkezését, amely lehetővé teszi, hogy a tag
a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolja, ha az alapszabály a szükséges rendelkezéseket tartalmazza.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi döntések tartoznak:
Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Javaslat pótolja annak egyértelművé tételét, hogy az elnökség tagjainak száma nem lehet kevesebb, mint három.

A gyógyszertári ügyelet minden nap a nyitvatartási idő után áll
rendelkezésre. Az adott héten ügyeletes gyógyszertár vasárnap és
ünnepnap is nyitva van 8-12-ig. Az igény szerinti házhozszállításra
hétköznapokon kerül sor.
Január 1. Augusztin Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 3., tel.: 52/580-140
Január 2-15. Őrangyal Gyógyszertár, Bocskai u. 2-4. tel.: 52/580-021
Jan.16-22. Augusztin Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 3. , tel.: 52/580-140
Jan. 23-31. Őrangyal Gyógyszertár, Bocskai u. 2-4. ,tel.: 52/580-021

Összeállította: Takács Erika

Értesítjük Balmazújváros Tisztelt lakosságát és
a jogi személyeket, hogy az alábbi napon a hulladékszállítás, az Karácsonyi ünnepekre való tekintettel elmarad:
2016. december 26-án (hétfőn) helyette
december 24-én (szombaton) történik a
hulladékok elszállítása.
Az edényzeteket reggel 6 óráig, a megszokott helyre, kérjük kihelyezni.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2016. október 28-án 18 óra 30 perckor a Hortobágyi körzeti megbízott a 33-as főút mellett egy személygépkocsit észlelt az úttest melletti vízelvezető árokban.
A gépkocsi sofőrje egy 71 éves helyi férfi volt, aki az intézkedés megkezdésekor az árokban lévő személygépkocsi mellett ült. A helyszínen tapasztaltak alapján felmerült annak gyanúja, hogy a férfi az általa vezetett járművel úgy közlekedett, hogy a vezetés megkezdése
előtt szeszes italt fogyasztott. Az idős férfi a járművezetést megelőző
szeszes ital fogyasztás tényét a helyszínen elismerte, a vele szemben
alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért vezetői engedélyét a körzeti megbízott a helyszínen bevonta és vele szemben a
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya járművezetés
ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
büntetőeljárást kezdeményezett.
Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján 2016. november 15-én 18
óra 10 perc körül S. J. közlekedett az általa vezetett személygépkocsival a 3315. számú úton, Egyek felől Tiszacsege irányába, amikor a
8 kilométerszelvényben egyelőre tisztázatlan körülmények között
elütött egy, az úttesten tartózkodó gyalogost. A baleset során a 61 éves
egyeki lakos életét vesztette.
A szemle során közreműködő igazságügyi műszaki szakértő többek
között elvégezte a láthatósági vizsgálatot, mely során megállapítást
nyert, hogy az elhalt személy a láthatóságot segítő mellényt kifordítva viselte.
Egy tiszacsegei lakos egy munkahelyi lopásról tett bejelentést 2016.
november 15-én 11 óra körül. Egy nő a sértett táskájából eltulajdonítási szándékkal kivette a pénztárcáját, de a lopásban megzavarták. A
pénztárcában készpénz és személyes okmányok voltak.
Az elkövetőt a nyomozók még a helyszínen elfogták és előállították
Tiszacsege Rendőrőrsre. A 18 éves nő beismerte tettét, ellene lopás
bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatja a lakosságot, a petárdák teljes körű tilalma a továbbiakban is érvényes.
Az alkalmazható pirotechnikai termékek osztályozva vannak, amelyek engedélyezett birtoklása, használata életkorhoz kötött.
Az 1. osztályba sorolt pirotechnikai terméket 14. életévét betöltött
személyek hatósági engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, összesen 1 kg nettó hatóanyag tartalomig tárolhatják, illetve a
használati és kezelési utasításnak megfelelően felhasználhatják.
A 14. életévét be nem töltött személy pedig csak nagykorú személy
felügyelete mellett használhatja.
A 2. osztályba tartozó tűzijátékot 16. életévét betöltött személy hatósági engedély nélkül megvásárolhatja, birtokolhatja, összesen nettó 1
kg hatóanyag tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési utasításban meghatározottak szerint felhasználhatja.
A 16. életévét be nem töltött személy esetén ugyancsak nagykorú
felügyelete szükséges.
Szintén nem kell engedély nagykorú személynek a 3. pirotechnikai
osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához. Nagykorú személy egy
időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó pirotechnikai terméket birtokolhat.
Kérjük, hogy csak engedéllyel rendelkező árusoktól vásároljanak!
A fel nem használt, a hibás vagy lejárt szavatosságú pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani és azt a forgalmazó köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül január
5-ig visszavenni.
A szabályok be nem tartása szabálysértési szankciót von maga után, a
petárda birtoklójával, felhasználójával és a petárda árussal szemben
150.000 Forintig terjedő pénzbírság szabható ki.
Kérjük, hogy a fentiek betartásával járuljanak hozzá az ünnepek
biztonságához!
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
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ZÖLD színű Balmazportéka védjeggyel ellátott
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek:
Balmaz-Sütöde Kft. - sütőipari termékek
Koroknai Zoltán és családja
- tejtermékek, hústermékek (szürke, mangalica)
Balmazújváros Város Önkormányzata
- száraztészta termékek, zöldség termékek, állattartás
Kántor Péterné Pécsi Gyöngyi - szószok, szörpök, lekvárok
Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért
- fűszerek
Farkas Krisztián - lángos
Farkas Ágnes
- kürtőskalács, mézes, keksz, ropi
BORDÓ színű Balmazportéka védjeggyel ellátott
kézművestermékek, helyi gyártók és szolgáltatók által
előállított termékek és nyújtott szolgáltatások:
Dr. Orcsik István
- gyógyászati és állategészségügyi szolgáltatás
Szeifert Istvánné Király Zsuzsanna - gyöngyfűzés
Felhősi András
- bicskatartó, karcolt szaru, csont, tarsoly lemezek,
bőrtokok
Leiterné Lajter Mária - kerámia termékek
Koroknai Imre e.v.
- közúti járművezető képzés, szaktanfolyamok
szervezése és lebonyolítása
Szatmáriné Győri Tünde - szövött termékek
Balmaz–Kamilla Kft.
- szauna falu, kül és beltéri termál és gyógymedence,
múzeum kávéház
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
- Balmazújváros Városi Piac
Balmazújváros Város Önkormányzata
- drótfonat termékek beton elem termékek
Petrovics Sándor
- természetes anyagokból készült bútorok és népi
játékok
Mihalkó Gyula zsűrizett (NESZ) - kalap árúk
Kis Sándorné - horgolt ajándék és használati tárgyak
Petrovics Nikolett - szőttesek, nemez képek
Posta Beáta
- nemez tárgyak (sálak,táskák,mobiltokok,ékszerek)
- grafikák (ceruzás rajzok)
Kállai Péterné
- horgolt termékek, kézzel varrott termékek
Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták
Lakóotthonáért
- nemezvirág, lakásdekorációs termékek,
nemezékszerek
Gellén Istvánné
- horgolt játékok
Szilágyi Györgyné
- horgolt játékok

címmel a balmazújvárosi Petrovics család kézműves alkotásait
csodálhatják meg az érdeklődők a debreceni Tímárházban.
Petrovics Sándor és Petrovicsné Molnár Éva először a gyermekeiknek
kezdett el játékokat készíteni. Fordulópont a 2004. év volt a család életében, amikor Éva belefogott Békéscsabán a gyékény – csuhé – szalmafonás
elsajátításába. Ugyanebben az évben – a férj és feleség – elkezdett
kosarakat és fonott bútorokat készíteni. A mesterség rejtelmeibe Szatmári
Ferenc derecskei kosárfonó népi iparművész vezette be őket. Petrovicsné
Molnár Évát a népi játszóház-vezetői képzésen Hutkai László bőrműves
népi iparművész és felesége tanította. Petrovics Sándor egy érmelléki idős
embertől tanulta meg a sásfonást és a használati tárgyak készítését.
Petrovics Nikolett – lányunk – 2010-ben a Nádudvari Népi Kézműves
Szakiskolában kezdett el takácsmesterséget tanulni Galánfiné Schmidt
Teréz szövőtől, a Népművészet Mesterétől. 2015-ben elvégezte a népi
játszóház vezetői tanfolyamot Debrecenben. 2016-ban elkezdte
Békéscsabán a takács oktatói képzést. 12 éve tartanak gyerekeknek
kézműves táborokat Balmazújvároson.
Apa és lánya folyamatosan zsűriztetik
alkotásaikat a népi
iparművészeti zsűrin.
A kiállítás december
19-ig tekinthető meg.

Veres Péter Kulturális Központ
színházterem
Balmazújváros, Kossuth tér 18

December 26 (hétfő)
16:00 órától: Énekelj!– 3D
Magyarul beszélő, amerikai családi animációs
film, 107 perc, 2016 film, 2016.
6 éven aluliaknak nem ajánlott.
18:00 órától:

Miért pont Ő?
Magyarul berszélő amerikai komédia, 2016.
12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FEHÉR színű Balmazportéka védjeggyel látják el
a szellemi és művészeti alkotásokat, valamint a
sportteljesítményeket:
Felhősi András - kyokushin karate
Kamera a Hátizsákban produkció e.c. - portré filmek
Pozsonyi József - tudományos és ismeretterjesztő művek

19:45 órától:
Zsivány Egyes - Egy Star Wars történet - 3D
Magyarul berszélő amerikai sci-fi, 2016.
12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Teljes árú jegy: 1200 Ft, gyermek jegy: 1000 Ft.
3D teljes árú jegy: 1400 Ft, gyermek 1200 Ft.
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Az európaiak 71%-a úgy látja, hogy, ami közelebb hoz minket
EU-s polgárokat egymáshoz fontosabb, mint ami szétválaszt, míg
53% úgy véli, hogy az EU-s tagság jó az országuknak az Eurobarométer legutóbbi „Parlaméter” közvélemény-kutatása szerint,
amelyet az Európai Parlament megbízásával készítettek és publikáltak.
Magyarországon a válaszadók 47% jó dolognak tartja az EU-tagságot, 41% semleges állásponton van, és csak a válaszadók 11%-a tartja
rossz dolognak. A lakosság többsége (62%) egyetért azzal, hogy az
ország profitált a csatlakozásból. A válaszadók kiemelték, hogy az
EU új munkahelyeket teremt (49%), hozzájárul a gazdaság növekedéséhez (44%), és javítja az emberek életszínvonalát (28%).
A kutatásban megkérdezett európaiak többsége úgy hiszi, hogy az
uniós tagság jó a hazájuknak (53%, -2 százalékpont 2015-höz viszonyítva). A válaszadók aránya széles skálán mozog, míg Írországban
74% véli az EU-t jó dolognak az adott országnak, addig Görögországban csak 31%. A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy az EU
támogatottságá-nak mutatója nagyjából stabil maradt 2009 óta, amikor szintén 53% volt.
Ahogy 2015-ben is, a válaszadók 60%-a mondta, hogy az uniós tagság hasznos az országuknak. Ez az arány szintén stabil maradt a „Parleméter” felmérésekben, a 2009-es 56%-ról 2011-ben lecsökkent
52%-ra, majd az utóbbi két évben ismét felment 60%-ra. Továbbá, az
európai válaszadók 71%-a, a magyar megkérdezettek 74%-a szerint
ami összeköti a különböző EU tagállamok állampolgárait fontosabb,
mint az, ami elválasztja őket..

A balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda teljeskörű iskolai egészségfejlesztés keretében , 2016.11.08-án egészségnapot tartott a Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely Intézményében.. Az egészségnapon Dr. Nagy Zsolt ortopéd szakorvos tartott előadást " A láb
funkcionális anatómiájáról és betegségeiről". A gyerekek részt vettek még látás,- és lúdtalp szűrésen. Az egészségnap célja felhívni a
gyerekek figyelmét az egészséges életmód és a rendszeres mozgás
fontosságára.

Az európai identitás elemei
Az európai identitás elemei közül a demokrácia és a szabadság
továbbra is kulcsfontosságú értékek a megkérdezettek 50%-a szerint,
míg az euró jelentősen lecsökkent 33%-ra (ez 6 százalékponttal
kevesebb, mint 2015-ben) különösen az eurózónában. Majdnem
minden második európai úgy érzi, hogy egy összehangolt társadalmi
jóléti rendszer fokozná az európai polgári életérzést (46%, +1
százalékpont). A magyar válaszadók az európai identitás elemei
közül a közös történelmet (42%), a demokrácia és szabadság értékeit
(38%), és a közös kultúrát (35%) jelölték meg legtöbben.
Több elkötelezettség szükséges?
Az európaiak úgy érzik, a hangjuk egyre kevésbé számít, különösen
nemzeti szinten. Csak a válaszadók 53%-a mondta, hogy a hangjuk
hallható az országukban (-10 százalékpont 2015-höz viszonyítva).
Az embereknek nincs pozitív jövőképük, sem az EU-ban, ahol a
válaszadók 54%-a mondta, hogy a „dolgok rossz irányba haladnak”
(+13 százalékpont, 2015-höz viszonyítva), sem pedig hazájukban
(58%, +14 százalékpont 2015-höz viszonyítva).
Az Európai Parlament a médiában
Az európaiak 44%-ának semleges képe van az Európai Parlamentről
(-2 százalékpont 2015-höz viszonyítva), 46% jelentősebb szerepet
vár el a Parlamenttől (+2 százalékpont 2015-höz viszonyítva); míg a
válaszadók 60%-a hallott az Európai Parlamentről a médiában, addig
csak 32% véli úgy, hogy tájékozott a tevékenységeit illetően.
Damokos Bence

Széchenyi István az ország fejlődése érdekében fontosnak tartotta az
„elmesúrlódásokat”, a különböző
vélemények ütköztetését. „Kísértessék meg minden kútfő, mely honunk felvirágzására szolgál” hangsúlyozta a legnagyobb magyar
1843-ben a Jelenkor 72. számában.
Azt is kifejti, hogy „legyen előbb a
kérdés minden oldalrul meghányva, s csak ezután fogjunk életbe léptetéséhez.”
Széchenyi a Világ c. könyvében is rámutat arra, hogy „szembenállásra legnagyobb szükség van: mert a Való csak elmesúrlódások által
szokott lépni a halandók közé”. 1835-ben a Hírlapi cikkekben is
hangsúlyozza, hogy „minél többen nyilatkoztatják ki véleményüket,
annál sikeresebb a végrehajtás”. Kontroll, szembenállás nélkül „szinte semmi nem fejlődhetik. Felhívni kellene szembenállást ennek okáért, hol nincs”.
Magyarországon 1990-től érvényesül a szembenállás, de az ellenzékben lévő pártok jó elgondolásait is sutba dobják a választáson
győztes pártok. A parlamenti pártoknak meg kellene fogadni Széchenyi üzenetét, amit 1843-ban a Hírlapi cikkekben kifejtett „a tanács
bárhonnan jő, ha jó, elfogadható”.
A hasznos tanács elfogadását akadályozza az is, amit 1830. szeptember 27-én a Naplójában megfogalmazott: „mi Magyarországon kutya-macska módjára élünk és apró-cseprő gyűlölködéseink és torzsalkodásaink miatt elfelejtjük a közjót előmozdítani”. E negatív érzelem a jelenben sajnos még jobban érvényesül, mint Széchenyi korában. „Súrlódjunk engesztelhetetlenül személyileg, ellenben olvadozzunk a legőszintébb barátságra” írja Széchenyi 1843-ban a Hírlapi cikkekben. A legnagyobb magyar a politikai programtöredékekben rámutat arra, hogy „ha nem is vagyunk egyvéleményűek, magyarok maradunk”. Jó lenne ezen gondolatokat megszívlelni az országot irányító és ellenzékben lévő pártoknak.
Dr. Takács Imre
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Talán így is kezdődhetne ez a történet, hiszen a mi kedves, öreg óvodánk, a DÓZSA ovi már nincs-megszűnt.
Pedig milyen sok gyermeket engedtünk szárnyaikra!
Mennyi kedves emlék fűződik az öreg épület falaihoz!
Jó csapat volt a mienk! Egyszerű, de nagyszerű emberek tették a mindennapi dolgukat magas színvonalon!
Kedves óvónénik váltották egymást az évek során.
Szorgalmas, gyermekszerető dadusok vették gondjaikba a gyerekeket és a szakácsnéniknek köszönhetően
szépen fejlődtek napról-napra! Mindegy, hogy mely területen dolgoztak az emberek, büszkék voltak arra,
hogy Dózsások, szívüket, lelküket adták az óvodáért!
Most egy búcsúzás apropóján összegyűltek öregek és
fiatalok, nyugdíjasok és aktív dolgozók egyaránt. Jó volt együtt lenni, ismét találkozni egymással! Véget nem érő beszélgetésekkel, ölelésekkel,
fényképek nézegetésével telt el az a néhány óra, amit együtt eltöltöttünk. Így volt, mese volt! De ez igaz volt! Én is ott voltam: Molnár Imréné

A legelőről naponta hazahajtott, fejésre hazajáró szarvasmarhák látványa egyre ritkább.
Vannak akik örülnek a látványnak, a ténynek, hogy vannak állattartással foglalkozók, de vannak,
akik bosszankodnak e miatt.
A Balmazújváros újság szeptemberi számában megjelent „Fel kell ezt
már számolni” című cikkre reagálva szeretnék néhány információt
megosztani az olvasókkal.
Vizsgáljuk meg egy kicsit más szemszögből is a helyzetet.
Bizony vannak olyan lakosok, akik a felvázolt helyzetet problémaként élik meg nap, mint nap.
Nem az a problémánk, hogy léteznek még állattartással foglalkozó
emberek/családok – hisz ők erre tették föl az életüket, ebből kell
megélniük.
A csorda járás egy nagyon értékes dolog, hisz egy régi hagyományt
őriz, csak kulturáltabb 21. századi körülményeknek kellene megfelelnie. A problémánk ott kezdődik, hogy az állatokat májustól-novemberig minden reggel a legelőre hajtják, és az itt lakóknak (Bethlen utca vége) naponta el kell tűrni a csorda által produkált nem kívánatos körülményeket, amelyek egyre elviselhetetlenebbek. Elég csak
elsétálni a Kiskálló köztől az Epreskerti temetőig. Az úttest állapota,
és az úttest melletti valaha fűvel, illetve virággal borított árokpartok
állapota kritikán aluli. A tehenek, amikor tehetik nem az aszfaltozott
úton közlekednek, hanem az út melletti füves- virágos területen, számos esetben a járdán. Esős időben vastagon hordják fel a sarat az
úttestre, ami napos időben porrá válik és egy-egy jármű elhaladtával
nem látni a porfelhőtől. Itt említeném meg a gazdák felelősségét, hiszen jó pár patabeteg tehén jár, láthatóan fáj a lábuk (van köztük
olyan, amelyik lépni alig tud már) ezért mennek a puha talajon az aszfalt helyett. Mivel állatokról van szó, végzik a dolgukat (kicsit és nagyot) ott ahol éppen éri őket, ha épp az ablak alatt, akkor ott, ha az úttesten, akkor ott. Engedtessék meg, de a 21. században élünk, joggal
lenne elvárható, hogy normális környezetben éljünk. Hiába szépítjük,
parkosítjuk a környezetünket, az utcánkat tönkre teszi az ott elhaladó
csorda. A gyerekek a buszmegállóig (bár aszfaltozott út van) sárban,
tehénürülékben kénytelenek gázolni. A saját kapubeállóban parkoló
autót őrizni kell, mert a tehén nekimegy, esetleg letöri a tükröt – vagy
ha olyan kedve van ott végzi el a szükségét – néha rá az autóra. Esős
időben – mint például a november eleji napokban, illetve most is –
sártenger az egész utca, annyira fellazították a tehenek a talajt, hogy
bokáig süllyed az ember a sárba, fű már nem nő, mert kitaposták.
Tény, nem tudunk kiállni a ház elé minden hajnalban és este, hogy az
úttestre tereljük a csordát, de úgy gondolom, ez nem is a mi dolgunk.
Nem tudunk kiállni, mert a mi mindennapjainkat is a munka tölti ki
hajnaltól estig akkor is, ha nem állattartással foglalkozunk.
Nagyobb odafigyeléssel, jobb szervezéssel ki lehetne küszöbölni eze-

ket a problémákat és nyugodtan tudna egymás mellett élni aki itt lakik.
Például a közmunkásoknak hasznos elfoglaltság lenne a szóban forgó
útszakasz rendszeres takarítása, tisztán tartása. A csorda hajtók ne csak
a csorda után biciklizzenek, hanem gondoskodjanak arról, hogy az állatok csak az úttesten közlekedjenek. Ha ez nem megoldható, akkor
olyan útvonalon kellene hajtani az állatokat, ahol nincs aszfaltozott út.
Próbáltam keresni az önkormányzati rendeletekben az állattartásra vonatkozó szabályozást, nem találtam, de gondolom van ilyen. Ez a helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, de mára tarthatatlanná vált.
Szeretnék továbbra is itt élni - a Hortobágy szomszédságában, szeretném szeretni az itt élő embereket és állatokat egyaránt, csak meg kellene találni a közös szabályokat, ami mindenki számára elfogadható.
Ebben az önkormányzatnak is feladata lenne.
Bujdosóné Lajter Annamária

Kedvezményes fürdőgyógyászati kezelések a balmazújvárosi Kamilla
Gyógyfürdő Gyógyászatán 2016.10.01- és 2016.12.31. között!
15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész
18.000 Ft helyett 13.500 Ft! A helyszínen 13.500 Ft kell fizetni melyből
balmazújvárosi nyugdíjasoknak 9000 Ft, városkártyával rendelkező
egyéb lakosoknak 4500 Ft visszaigényelhető. A kúra igénybevétele
esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a
kezelések napján.
Gyógyászati kezelések 09-19.30 óráig,
meghosszabbított nyitva-tartási időben vehetők igénybe!
Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta
után is!!! Felvilágosítás és információ: 52/821-400
www.kamillafurdo.hu
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December 22-e (csütörtök)

11.00

7:30
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Építők Barkácsboltja, Batthyány u. 30.

Balmazújváros

NYITVA TARTÁS:
H-P: 7.00-17.00, SZ: 7.00-13.00

+36 70 944 55 78
balmazepitokboltja@gmail.com

facebook.com/balmazepitokboltja

• Lassersberger Knauf, Mapei, Baumit, Ytong, Wienerberger, Bramac, Creaton, Tondach, Frühwald
• gipszkarton - gipszkarton rendszer
• burkolási segédanyagok
• estrichek,aljzatkiegyenlítők
• hőszigetelőrendszerek – polisztirol és ásványgyapot –
XPS, EPS
• nemesvakolatok
• vakolatok
• glettelőgipszek
• OSB
• ragasztók, purhabok, pisztolyok, egyéb segédanyagok.
• tetőfóliák,építésifóliák
• parkettaalátétek
• vízszigetelőanyagok,drénlemezek
• kvarchomok,térkőhomok
• mészpótló habarcsadalék, vakolatalapozók
• védőkesztyűk,maszkok
• barkács-,éskőműveskéziszerszámokszélesválasztéka

Folyamatosan bővülő árukészlettel,
minden raktárról!
Igény esetén házhozszállítással! • Ingyenes árajánlat készítés! • Kivitelezést is
vállalunk! • Komplett rendszerek vásárlása esetén, kedvezményes áron vállaljuk
a kivitelezést, korszerű gépekkel, proﬁ csapattal állunk rendelkezésre!

Új INGATLANIRODA nyílt az ÖN városában!!
SPEED HOUSE Országos Ingatlaniroda
Hajdú-Bihar megyei franchise irodája várja leendő ügyfeleit Balmazújvárosban.
Az iroda ügyfélkörébe került potenciális ingatlant keresőknek az Ön ingatlanát is kiajánljuk.
Miért várna! El szeretné adni otthonát, megunta a hirdetések frissítését?
Hívjon minket ingyenes megbeszélésre!

Ingatlan referensünk: Kertészné Nagy Margó, tel: 06704071990, vagy
személyesen Balmazújváros Kossuth tér 1./ barkácsbolt épületén belül/
www.speedhouse.hu, e-mail: km.franchise@gmail.com
Ne csak hirdesse, adja is el sikeresen otthonát!
ÁLLANDÓSÁG-SZAKÉRTELEM-CSAPATMUNKA
OTTHONA ÖNRE VÁR!
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mert mindegyik középiskolai képzési típust választhatod (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola)
mert szeretnéd, hogy itt a VPGSZSZ-ben, szülővárosodban tanulva hozd ki a legtöbbet magadból
mert közel van, így nem kell korán kelned, s órákat töltened az
utazással, ezért a felszabaduló időt hasznos dolgokra fordíthatod
mert egy olyan iskolában tanulhatsz, melyhez hasonló, korszerű,
modern épület nem sok található a megyében
mert minden XXI. századi kihívásnak megfelelő diákszálló várja
a nem helyben élő diákokat
mert azt tanulhatod, amiben a legjobb vagy, s ami a legjobban érdekel
mert nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra
mert a gimnáziumban választhatsz az emelt óraszámú nyelvi (angol, német) és reál irányultság között
mert a szakgimnáziumban 4+1 év alatt érettségi vizsgát és két
OKJ szakképesítést is szerezhetsz a gépészet, a vendéglátóipar és
a sport ágazatban
mert a szakközépiskolában 3 év alatt hegesztő vagy gépi forgácsoló vagy kőműves vagy festő, mázoló, tapétázó vagy eladó vagy
pincér vagy szakács OKJ szakképesítést szerezhetsz, és a továbbiakban két év alatt érettségi vizsgát is tehetsz
mert csak rajtad múlik majd szeretnél-e 11. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelvből és informatikából
(a 2015/2016-os tanévben iskolánkban angol nyelvből mindenki
jeles előrehozott érettségi vizsgát tett)
mert eldöntheted, milyen nyelvből szeretnél nyelvvizsgát szerezni, hisz tudod, ez 2020-tól a felsőoktatásba való bejutáshoz előfeltétel lesz
mert a reál irányultságon tanórai keretek között készülhetsz fel az
ECDL (nemzetközi számítógép-kezelői vizsga) vizsgára
mert versenyképes szakmai ismeretekre tehetsz szert, mellyel a
jövőben megállod a helyed a munkaerőpiacon
mert korszerűen felszerelt tanműhelyeinkben sajátíthatod el a
szakma alapjait
mert néhány szakma esetén ( hegesztő, gépi forgácsoló, kőműves)
tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetsz
mert ha a tanulás mellett/után szeretnél sportolni, a VPGSZSZben lehetőséged nyílik kézilabdázni, szertornázni, focizni
mert tudod, hogy a tanuláson és a sporton kívül ebben az iskolában
lehet az énekkarban énekelni, különböző versenyeken részt venni,
iskolarádiót működtetni, vöröskereszt vagy Lego-Robot szakkörre járni, újságot írni és szerkeszteni
mert családias légkörben, ismerős arcokkal találkozva válhat a
VPGSZSZ második otthonoddá
mert ha tanulni akarsz és eredményesen felvételizni valamelyik
felsőoktatási intézménybe, ahhoz sikeres érettségire van szükséged
mert a munkaerőpiac vár benneteket, mint jól képzett szakembereket
mert tudod, hogy a VPGSZSZ-ben tanulni jó, s te egy olyan középiskolát szeretnél választani, ahol tanulhatsz, jól érezheted
magad és valóra válthatod álmaidat, s majdan büszke lehetsz arra,
hogy ide jártál

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Csuja Imre,
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész és Senánszky Petra
Világ- és Európa-bajnok uszonyosúszó kapta idén a Hajdú-Bihar
Megyei Területi Príma Díjakat. A Megyei Prima Különdíjat a
kuratórium Porkoláb Gyöngyinek ítélte oda.
A Kölcsey Központban megrendezett gálaesten kiosztották az Év
Vállalkozója és az Év Megyei Vállalkozója Díjakat is.
Az elismerésben nyolcan részesültek: Darabos János, az Aqua
Plastech Kft. vezetője, Kathi Annamária, az OTP pénzügyi
tanácsadója, Mérész Ferenc, a Piramis Italkereskedés tulajdonosa,
Mezei József, a Mezei Vill Kft. ügyvezetője, Rápolthy István, a Tuba
Tanya tulajdonosa, Rózsa Péter, a Virágoskút Kertészeti Kft.
tulajdonosa, Simon Tamás, a Simon Tamás Hair Studió vezetője és
Teleki László, a Teleki Trans Kft. vezetője.
Rózsa Péter 1981-től gazdálkodik, több mint 15 éve családi kft-ként
működik vállalkozása. Számtalan elismeréssel jutalmazták már,
legkedvesebb számára a szülővárosától kapott "Balmazújváros
Városért" díj. Több évtizedes agrár tevékenysége, belföldi és külföldi
szakkiállításokon elért eredményei, szakmai körökben tartott előadásai nemcsak Balmazújváros, de Hajdú-Bihar megye elismertségét
is erősítik.
A Hortobágy örökös pásztora díj létrehozásának kezdeményezője,
illetve ezen ünnepségek megszervezése területén nyújtott tevékenysége országos elimerést váltott ki. A vókonyai Pásztorszentély
folytatás a következő oldalon
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megépítése, a Szent István napi rendezvény megszervezése, a
Makovecz Imre által tervezett Bio csárda ,,megálmodása", megvalósítása Virágoskúton példaértékű, előremutató gondolkodásról
vall.
Családi gazdaságában a zöldségtermelés, állattartás és az ezeken
alapuló feldolgozó
,,ipar” megteremtésével átlagosan
50 főnek biztosít
munkahelyet.
Népben, nemzetben gondolkodik:
agrárszakembereknek, kertész és
dísznövénytermes
ztést tanuló egyetemi hallgatóknak tart előadásokat az egyetemen,
támogatja a ,,Magyarország legszebb konyhakertjei" mozgalmat
előadásaival, illetve helyszín biztosításával.
A bio gazdálkodás, bio termékek bemutatása, népszerűsítése, a táj
rehabilitáció és a pásztorkultúra hagyományainak megőrzése területén végzett munkáját e szép díjjal ismerte el Hajdú-Bihar megye.
Magam és újságunk Olvasói nevében is gratulálok, kívánok további
sikereket munkájához.
Takács Erika

balra - dr. Valkó Orsolya (MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport),
jobbra - Radócz Szilvia
Konzervációbiológiai kutatásaival nyert a Természettudományi és
Technológiai Kar Ökológiai Tanszékének munkatársa, Radócz
Szilvia a Stephen W. Kuffler Alapítvány nemzetközi pályázatán.
Radócz Szilvia a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Ökológiai Tanszékének munkatársa éve óta tagja az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoportjának, részt vett Európa eddigi legnagyobb kiterjedésű magvetéses gyeprekonstrukciós programjában, valamint közreműködött számos hazánkban eddig nem alkalmazott természetvédelmi kezelési módszer kifejlesztésében. A Stephen W. Kuffler Alapítvány idei pályázatán konzervációbiológiai kutatásaival nyert. A díjakat november 15-én a Magyar Tudományos Akadémián tartott ünnepségen adták át, ahol a
díjazottak előadásban mutatták be a kutatási területükön elért eredményeiket.
A magyar származású Stephen W. Kuffler (szül. Kuffler Vilmos)
az idegtudomány több területének úttörő géniusza, kiváló oktató és
mentor volt. A névadó emlékének ápolására, valamint fiatal kutatók tehetségének kibontakozására, az alapítvány célul tűzete ki a
Közép-Európában kimagasló szintű kutatómunkát folytató hallgatók tudományos kiválóságának elismerését.

A Veréce duó
novemberben
Hajdúszoboszlón
a III. Szoboszlói
Értékőrző
Programok
fesztiválján
megrendezett
Ki-Mit-Tud-on
I. helyezést ért
el. Műsoruk
vidám jelenet és
dunántúli boros
dalok.

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját nyitott
istentiszteleti alkalmainkra, melyet minden Vasárnap
délelőtt 10 órától tartunk a BAKI Ifjúsági Házban
(Balmazújváros, Batthyány u. 26.)
A részvétel semmilyen
elkötelezettséggel nem jár,
felekezettől és vallástól függetlenül
látogatható.
Megtisztelő érdeklődését előre is
köszönjük!
Karancsi Csaba
baptista lelkipásztor
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December 15-én csütörtökön 17.30 órától
Halmi Zsolt és Rácz József művésztanárok
közös kiállítása nyílik a Veres Péter Kulturális
Központ kiállító termében A tárlatot megnyitja
Orosz Csaba grafikusművész - a Nyíregyházi
Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet főiskolai
adjunktusa
A kiállítás megtekinthető január 27-ig.

2016. december 17-én
15 órától a Semsey Andor
Múzeum műtárgy
árverésnek ad helyet a
Semsey Kastélyban.
A kalapács alá kerülő
műtárgyak
2016. december 3-tól
december 15-ig
az axioart, a kastély
honlapján, illetve helyben
az épület
rendezvénytermében is
megtekinthetőek.
Várunk minden kedves
érdeklődőt!
A kiállítás megtekintése díjtalan
a múzeum nyitvatartási idejében!

December 28. (szerda) 19 óra

Ajándékozzon színházjegyet
Karácsonyra!

AGRÁRBÓNUSZ KFT
Kertészeti és Gazda Áruház Lovasbolt
Üst 50 l
8090 Ft/db
Üst 80 l
9890 Ft/db
Üst 100 l
10490 Ft/db
Üstház 53-as
8590 Ft/db
Üstház 58-as
9390 Ft/db
Szüretelő láda 1090 Ft/db
Újrahasznosított kád 80 l
1590 Ft/db
Táp akció
Bárány indító 20/1 2237 Ft Bárány nevelő 20/1
2121 Ft
Baromfi pellet 40/1 3890 Ft
Útszóró só, hólapát, kályhacső, alágyújtós kocka, koromtalanító,
vessző seprű, cirok seprű.

Címünk: BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U 61.
Telefon: +3670/7039335 - Net: www.agrarbonusz.hu

Balmazújváros területéről kerékpárral rendelkező
munkatársakat keresünk szórólapok kézbesítésére.
Érdeklődni: munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig.
Telefon: 06707785316

2016. november
történt tragédia. Akkor lenne komoly baj, ha
nem így futballoztunk volna. Azonban a játékunk rendben volt, s az utolsó pillanatig
nyílttá tudtuk tenni a mérkőzést. Ezt megérezték a szurkolóink is, akik végig teljes mellszélességgel a csapatunk mellett álltak.”
- NBII-es labdarúgócsapatunk az októbert a tabella élén, hat pont előnnyel fejezte be. Sajnos a
novemberi eredményeink már nem az terveink szerint alakultak. Kezdődött azzal, hogy a
november 6-ra kiírt Soroksár elleni hazai bajnokinkat el kellett halasztani, a pályánk játékra
való alkalmatlansága miatt. Hiába jelentek meg a csapatok, a nézők, a játékvezetők, állt a víz
a játéktéren, és az eső is csak esett. A következő hétvége a válogatott miatt eleve szünet lett
volna, így a klubok - az MLSZ jóváhagyásával- szombatra halasztották az összecsapásokat.
Ekkor sem várták optimális, csak megközelítő állapotok a csapatokat. Az ilyen mély talajon
legtöbbször döntőnek bizonyul, hogy kirúgja a vezető gólt, mert az eredményt óvni,
védekezni, az ellenfél próbálkozásait rombolni sokkal könnyebb a dagonyában, mint
támadásokat építeni. S azt a bizonyos vezető találatot a soroksáriak szerezték meg.
- A következő körben Szolnokra látogattunk, ahol vezettünk, és sokáig a mi elképzeléseink
szerint zajlott a játék. Ám egy buta kiállítással nehéz helyzetbe kerültünk, s így csak egyetlen
bajnoki pontot tudtunk elhozni a Tisza partjáról.
- November 27-én a bajnokság legnagyobb esélyesét, a Puskás Akadémiát fogadhattuk, s ezt a
találkozót az M4 csatorna élőben közvetítette. Így egy ország láthatta, hogy a felcsútiak
győztes gólját milyen leshelyzet előzte meg. (bárcsak az érintett partjelző is látta volna!)
Sajnos a támadójátékunk most sem volt hatékony (igaz, ennek a talaj ismét nem kedvezett), s
a magukat teljesen kihajtó labdarúgóink így pont nélkül, ám felemelt fejjel jöhettek le a
pályáról.
- A hónapot Magyar Kupa találkozóval zártuk. A vasárnapi bajnoki után szerdán a szakmai
stábunk friss labdarúgóknak adott lehetőséget a bizonyításra, amivel nem sikerült élnie
mindenkinek. A vendég zalaegerszegiek megérdemelten jutottak tovább, s így ők várhatják a
következő kört.
- A bajnokságból két forduló maradt még 2016-ra. December 4-én Kisvárdán (ezt is közvetíti az
M4), és egy héttel ezután Sopronban lépünk pályára.
A novemberi mérkőzéseink időrendben, és a
vezetőedzőnk rövid nyilatkozatai:
16. forduló 11.12.
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Soroksár
SC 0-2 (0-1)
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth László – Bokros Tibor, Papp Ferenc, Tamás László, Virág Aladár (Vajda Sándor), Kapacina
Kevin (Varga Kevin 68'), Sigér Dávid, Bódis
Norbert, Farkas Balázs, Belényesi Miklós
(Máté János 68'), Vólent Roland.
Vezetőedző: Feczkó Tamás
A 26. percben már gólt is láthattunk, sajnos a
rossz kapuba. Egy remek átadást Huszák Tamás úgy vette át mellel, hogy egyúttal a védő-

jét is átjátszotta, s 15 méterről kilőtte a balsarkot. 0-1.
A 60. percben Lovrencsics lövését még védte
Horváth, de a kipattanót már a hálóba lőtte a
támadó. 0-2.
Feczkó Tamás: „Sok helyzetet ki tudtunk dolgozni, egy nagyon szervezetten és jól védekező Soroksár ellen, egy nagyon nehéz talajon. Meg kell tanulnunk ezeket értékesíteni, s
az ilyen pályán lehetőleg már az elsőt, mint
ahogyan ezt a vendégeink tették. A ziccereink megvoltak 0-0-nál, 0-1-nél, és 0-2-nél is.
Én 0-2-nél még nem csak az egyenlítésben,
hanem a győzelemben is bíztam. Sajnos, ez
most nem így alakult. Kikaptunk, de nem

Ezt a leshelyzetet nézték el a játékvezetők a Puskás Akadémia ellen

17. forduló 11.20.
Szolnoki MÁV- Balmaz Kamilla
Gyógyfürdő 1-1 (0-1)
Horváth László – Németh Ádám, Rus Adrián,
Papp Ferenc, Virág Aladár, Farkas Balázs
(Vachtler Csaba 74'), Sigér Dávid, Bódis Norbert, Zsiga Ervin, Máté János, (Kovács Ádám
59'), Vólent Roland (Belényesi Miklós 79').
Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Farkas B. (0–1) a 15., Rokszin
(11–esből, 1–1) a 68. percben
Kiállítva: Zsiga Ervin (Csirmaz megrúgásáért) az 56. percben
A 15. percben Farkas Balázs egy csel után a
tizenhatos baloldali sarkáról gyönyörűen tekert a hosszú felső sarokba. 0-1.
A 68. percben a kitörő szolnoki támadót csak
szabálytalanul tudtuk megállítani a büntetőterületen belül. A megítélt 11-est Rokszin félmagasan a kapu baloldalába lőtte. 1-1.
Feczkó Tamás: Nagyon jól kezdtük a találkozót, viszonylag hamar megszereztük a vezetést is. Ezt követően megvoltak a lehetőségeink a második gólra – ami eldönthette volna a mérkőzést -, ám ezekkel most nem tudtunk élni. A piros lap jogosságához nem férhet kétség. Ám az eset előtt két perccel, lényegében letaglózták Ervint, amiért még
lapot sem kapott a védő. De ez nem menti fel
a játékosunkat a fegyelmezetlensége alól. A
kiállítás után viszont már szerkezetet is kellett váltanunk, és a második félidő történései
alapján ez a döntetlen egy győzelemmel ér
fel.
18. forduló 11.27.
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Puskás
Akadémia 0-1 (0-1)
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth László- Németh Ádám (Kovács Ádám 75'), Rus
Asrián, Tamás László, Virág Aladár, Kiss
László, Sigér Dávid, Kapacina Kevin, Belényesi Miklós (Máté János 67'), Farkas
Balázs, Fekete Ádám (Vólent Roland 61').
Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Tischler Patrik 31'
Kiállítva: Tamás László 36', illetve Tischler
Patrik 36
A 31. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Az oldalvonalnál, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után jött be jobbról a labda, amit lesgyanús helyzetben Tischler Patrik
kotort a hálóba. 0-1.
A 36. percben éppen a gólszerző és Tamás
László kakaskodott a felezővonalnál, s a játékvezető – talán túl szigorúan – mindkettőjüket kiállította.
Feczkó Tamás: „Egy nagyon jó ritmusú és
színvonalú mérkőzést játszottunk, a nehéz
talaj ellenére. Megvoltak a lehetőségeink 00-nál és 0-1-nél is a gólszerzésre, ám sajnos
ezekkel ezen a napon nem tudtunk élni. A
folytatás a következő oldalon

2016. november
második félidőben óriási mezőnyfölényben futballoztunk- már öt támadónk is a
pályán volt- mégsem tudtunk betalálni. Nagyon mély volt a talaj, s a tizenhatos
környékén már rossz is, s így nagyon nehéz volt feltörni a vendégek védelmét. Az
utolsó tíz percre már elfogyott a türelmünk is, s ezért próbáltuk felívelni a labdákat, ami egyébként nem a mi játékunk.
A szünetben már tudtuk mi is, hogy az ellenfelünk vezetőgólja lesből született,
de ezen már nem lehetett változtatni. Annyit elmondhatok, hogy a játékosaim,
és az én lelkiismeretem is tiszta, de nem biztos, hogy ezt a mérkőzés minden
résztvevője el tudja mondani magáról.”

11.30. szerda: Magyar Kupa-a legjobb 16 közé jutásért
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Zalaegerszegi TE 1-2
(0-1)
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi Gergő- Bokros Tibor, Papp Ferenc, Tamás László, Balogh Krisztián, Hadházi Dávid, Bódis Norbert (Varga Kevin 79'), Vachtler
Csaba (Máté János 46'), Zsiga Ervin, Vajda Sándor (Vólent Roland 61'), Kovács Ádám.
Gólszerzők: Tamás László 72', illetve Szakály Attila 27',
Bobál Gergely 52'

Az NBII állása november végén:
1. Soroksár SC
2. Kisvárda Master Good
3. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
4. Puskás Akadémia FC
5. Békéscsaba 1912 Előre
6. Credobus Mosonmagyaróvár
7. Zalaegerszegi TE
8. Vác FC
9. SwietelskySoproni VSE
10. Szeged 2011- Grosics Akadémia
11. Nyíregyháza Spartacus
12. Szolnoki MÁV
13. BFC Siófok
14. Aqvital FC Csákvár
15. Dorogi FC
16. HR-Rent Kozármisleny
17. Budaörs
18. Cigánd SE
19. Ceglédi VSE
20. SZEOL SC

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

10
10
10
9
10
9
8
8
7
7
7
7
7
5
6
5
5
4
4
3

5
5
3
6
2
3
6
4
6
5
4
3
2
8
4
4
1
4
2
1

3
3
5
3
6
6
4
6
5
6
7
8
9
5
8
9
12
10
12
14

36–18
29–14
22–16
31–26
26–14
29–18
30–22
22–18
22–20
24–14
18–23
22–26
22–25
22–28
18–22
16–21
10–29
13–26
23–32
8–31

35 pont
35 pont
33 pont
33 pont
32 pont
30 pont
30 pont
28 pont
27 pont
26 pont
25 pont
24 pont
23 pont
23 pont
22 pont
19 pont
16 pont
16 pont
14 pont
10 pont

A 27. percben Szakály a baloldalról szabadrúgást csavart
be élesen, s a labda érintés nélkül, lepattanva a hosszú felső sarokban landolt. 0-1.
Az 52. percben egy szabadrúgást kirúgtunk a kapu előteréből, a zalaiak által visszalőtt labda egyedül találta
Bobált, aki 10 méterről a balsarokba lőtt. 0-2.
A 72. percben szépítettünk. Zsiga Ervin a jobboldalról
ívelt be egy szabadrúgást, s a hosszúsaroknál Tamás
László a hálóba fejelt. 1-2.
Feczkó Tamás: „Jól kezdtünk, az első húsz perc rendben
volt, de ezt követően a kapott gól láthatóan megfogott
bennünket. A szünet után viszonylag hamar megkaptuk a
másodikat, s ezt követően sem azt játszottuk sokáig, amit
kellett volna. Utolsó húsz perc újra elfogadható volt, de
negyven perc tűrhető játékkal nem lehet meccset nyerni,
viszont egy döntetlent a rendes játékidőben talán megérdemeltünk volna. Sajnos voltak gyenge teljesítmények a
csapatunkban. Olyanoktól is, akiktől ezt nem gondoltam
volna. A kombinatív játék ezen a napon lehetetlen volt a
talaj miatt, s így nagyon nehéz feladat volt felállt védelemmel szemben futballozni. Bosszantó, s nem találok rá
ésszerű magyarázatot arra, hogy állított labdából miért
rúgjuk térden a legközelebb álló ellenfelet, s miért nem
jutunk el kapura lövésekig.”
Gál Sándor

Berecz Gábor a Balmaz Karate Egyesület vezetője augusztus 28-án Lengyelországban szerezte meg fekete övén a negyedik csíkot az Európai Dan vizsgán
több, mint 30 év kemény munka, kitartás, folyamatos tanulás és sok-sok lemondás eredményeként.
November 19-én Debrecenben Utánpótlás Magyar Bajnokságot és felnőtt C és
B kategóriás versenyt rendeztek, mely több szempontból is izgalmas volt karatékáink számára. A diploma és övátadó ünnepség mellett a klub több versenyzője
küzdött és ért el eredményt: Pető Bianka KATA - formagyakorlatban első
helyezett, Németi Botond küzdelem serdülő kategóriában, és Rőth Csaba ifi
küzdelem kategóriában lett 3. helyezett. A B kategóriás versenyt + 85 kg-ban
Hegedüs Imre nyerte meg.
A helyezetteken kívül képviselte még a Balmaz Karatét Németi Noémi és
Terkovics Krisztián, valamint Kelemen Máté, aki bemutató küzdelemben állhatott fel a dobogó 3. fokára.
Gratulálok valamennyi karatékának és mesterüknek és kívánok sok-sok kimagasló eredményt a következő évben is.
Csizmadia Anikó

2017.02.09 – 14. (6nap/5éj)
Sípályák: Borszéken és Maroshévízen1húzólift, két
pálya, Madarasi Hargitán öt húzólift kék, piros, fekete
pályák /haladók és kezdők részére egyaránt alkalmas/
Részvételi díj: Felnőtt (1996 és előtti): 75.800 Ft
Diák (1997-2002):
72.800 Ft
Gyerek (2003-2008):
67.600 Ft
Kicsik (2009-2010):
59.600 Ft
Az ár magában foglalja: Utazás (busz), 6 nap-5
éjszaka szállás 2-4 ágyas szobákban;
étkezés /reggeli, meleg vacsora/;
síbérlet, oktatás : igény szerint minden szinten;
sí gimnasztika (2017.01.08, 15, 22, 29, 02.05.
vasárnaponként 18:30-19:30-ig)
Fizetési feltételek:
Jan. 15 - ig 25.000 Ft előleg befizetése
Jelentkezés: Földesiné Tóth Erika
Tel.: 06-70-318 5363 v.
Lugosi Zoltán
Tel.: 06-30-575 2329
Kellemes kikapcsolódást és szép élményeket kívánnak
a szervező túravezetők!

Áldott,
Békés Karácsonyi
Ünnepeket
és sikerekben gazdag,
Boldog új Évet
kívánunk
minden kedves
Ügyfelünknek!
2017. évben is várjuk
Önöket irodánkban:
Balmazújváros,
Veres P. u. 7.
Kobialka Kft.
06-30/907-8350
06-30/461-6274

Kobialka Krisztina és Kobialka József

Kezdje az ünnepi készülődést a
Balmaz-Coop Zrt. Központi ABC-ben
Különleges édességekkel és
ajándék tárgyakkal várjuk
Kedves vásárlóinkat a
Balmaz-Coop Zrt. Központi
ABC-ben található
Szivárvány üzletünkben.
Ajándék csomagok és ajándék
kosarak készítését vállaljuk.

Újvárosi Csigaház Ingatlaniroda
Balmazújvároson épülő társasházak
tervei irodánkban (Balmazújváros,
Veres P. u. 7. /szolárium mellett, a volt
baromfi bolt helyén/) megtekinthetők
és egységek leköthetők!
- Kiskastély utcában (Veres P u. 5-7 mögött) épülő 5
lakást és 4 garázst magába foglaló társasházban lakások
és garázsok leköthetők irodánkban.
- Batthyány utcában épülő 7 lakást és 4 garázst magába
foglaló társasházban lakások (akár saját kerttel is) és
garázsok leköthetők irodánkban
- Kérész utcában épülő 24 lakást és 5
üzletet tartalmazó liftes társasházban
az egységek leköthetők irodánkban
- Soós I utcában épülő 6 lakásos
társasházban lakások és garázsok
leköthetők irodánkbank leköthetők
További ajánlatainkért keressen irodánkat személyesen,
telefonon, vagy látogassa meg honlapunkat

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet Kíván a BalmazCoop Zrt. minden
jelenlegi és jövőbeni vásárlójának.

Telefon: +3670/211-9757
e-mail: csigahazbt@freemail.hu
www.ujvarosi-csigahaz-ingatlaniroda.hu
Iroda: Balmazújváros, Veres Péter u. 7.
Nyitva tartás:
kedd 17-18 óra; csütörtök 17-18 óra

