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Az 1. világháború végét jelentette hivatalosan, hogy Németország 1918. november
11-én aláírta a fegyverletételt. A fegyverszünet évfordulóján a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárja koszorúzással tisztelgett a volt császári és királyi 16. huszárezred hősi halottai, valamint a
harcokban elesettek emléke előtt. A megemlékezés virágait a Megyeháza épületének
bejáratánál lévő emléktáblánál helyezték el. A dombormű alkotója, Manno Miltiades
– képzőművész és olimpikon sportoló - maga is katonaként vett részt a háborúban, így
átélte annak borzalmait, és műveiben gyakran ebből merített.
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyeri Önkormányzat elnöke ünnepi beszédében felidézte az első világháború éveit és az azt lezáró békekötést. A csaták mellett szólt a
nagyhatalmi érdekek mentén megkötött béke magyarokat érintő negatív hatásairól.
Mint mondta: az USA 1917-es hadba szállása megváltoztatta az addigi erőviszonyokat. Wilson elnök ígérete, miszerint a népek önrendelkezését messzemenően
szem előtt tartva kötik meg a békéket, nem valósult meg. Helyette a háttérben létrehozott titkos paktumok diktáltak, amiből a Trianon-szerződés nyomán Magyarország
a legrosszabbul jött ki.

tályparancsnokságuk Grazban, illetve Radkersburgban. Az egység pótteste Debrecenben állomásozott,
méghozzá a Kassai úton, az egykori 7-es huszár laktanyában, ami később tüzér, majd szovjet laktanya lett,
most pedig az egyetem campusa. Polyák András méltatta az emlékmű alkotóját, Manno Miltiadest is, akiről elmondta: a harcok során többször is megsebesült, de nem csak katonaként állt helyt. Művészként és
sportolóként is kiemelkedő eredmények fűzhetők a
nevéhez, labdarúgásban honi gólkirály is volt, és evezésben önmagának és nemzetünknek hírnevet szerzett az 1912-es olimpián Stockholmban.

Pajna Zoltán a világháború technikai újításait is említette, hiszen sokféle új fegyver és
harci eszköz (tankok, ideggázok, korszerű lőfegyverek, stb.) bevetése eredményezte
az addigi legpusztítóbb, és gyakorlatilag az egész világot érintő háborút. A magyarok
áldozatok is súlyosak voltak, a háborúban öt év alatt mintegy 4 millió magyar katona
harcolt, ebből több mint 600 ezer elesett, a sebesültek és hadifoglyok száma összességében elérte a másfél milliót, vagyis a hadba állítottak nagyjából fele sérelmet szenvedett valami módon vagy elhunyt.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat jövőre, az első világháború végének 100 éves
jubileumán konferenciát szervez - jelentette be az ünnepi megemlékezésen a közgyűlés elnöke -, amelynek többek között célja lesz az akkor okozott károknak, a háború akár máig megmaradó nyomainak, a közösségekre gyakorolt hatásainak feltárása a térségben.

Az 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnöke, Polyák András ezredes a Megyeháza falán található domborművön is megörökített császári és királyi 16. huszárezredről beszélt bővebben. Az úgynevezett „16-os huszárokat” Debrecenben toborozták, de Bécsben állomásoztak. Ezredparancsnokságuk Marburgban volt, osz-

2017. november 3-án került megrendezésre
városunkban a Tiszteletadás Napja elnevezésű
programsorozat az önkormányzat, a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár és a Balmazújvárosi
Református Egyházközség közös szervezésében.
A rendezvény alapját egy nagyszabású együttműködés képezte, amely Balmazújváros Város
Önkormányzata, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete között jött
létre, Balmazújváros Nagy Háborúban hozott
(katonai) személyi áldozatainak minél teljesebb körű feltárása,
Balmazújváros kegyeleti kultúrájának további ápolása érdekében.
Az országban egyedülálló módon a kezdeményezés a helyi
középfokú oktatási intézmény diákjainak bevonásával valósult
meg, akik közösségi szolgálatuk tejesítéseként csatlakoztak be a
kutatómunkába.
Kora délután a Veres Péter Kulturális Központ színháztermében
vette kezdetét a szakmai konferencia, melyen Dr. Veres Margit
polgármester, Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, majd Dr.
Ruszin Romulusz dandártábornok köszöntötte a megjelenteket.
Az ezt követően kezdődő, az elkészült munka bemutatásáról szóló
előadássorozatot a Honvédelem és Társadalom Baráti Kör Deb-

A megemlékezés végén a megyei önkormányzat,
Debrecen város, több Hajdú-Bihar megyei település
polgármestere, alpolgármestere, illetve a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár és Hajdú-Bihar Megye
Huszárbandériuma tisztelgett a hősökre emlékeztető
tábla előtt.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

receni Szervezete „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagjai és a Berettyóújfalui
Szakképző Centrum Veres Péter
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskola diákjai tartották. A
kutatómunka eredményeként a hősi
halottak és hadviseltek feltárt adatait
tartalmazó, „A Nagy Háború emlékezete Balmazújvároson” című
digitális adattár került közgyűjteménybe adásra, mely oktatási segédanyagként hasznosítható a továbbiakban.
16 óra 30 perctől katonai tiszteletadás kíséretében került sor a koszorúzási
ünnepségre a nemrég restaurált I. világháborús emlékműnél, melyen Dr. Tiba
István országgyűlési képviselő mondott beszédet.
18 órától a Kossuth téri Református Templomban zárult a programsorozat a
Debreceni Helyőrségi Zenekar koncertjével, melyen igét hirdetett Dr. Fekete
Károly püspök és amelyet Berettyán Sándor színművész közreműködésével
korabeli visszaemlékezések, újságcikkek felolvasása tett még hatásosabbá.
A zenekar előadásában többek között hallhattunk részletet Erkel Ferenc
Ünnepi zenéjéből, Mozart Requieméből, felcsendült Mendelssohn V. szimfónia IV. tétele is, majd a koncertet Giloramo Frescobaldi Toccata című
darabja zárta.
Szabadi Magdolna
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ERZSÉBET-UTALVÁNY
Megjelent a 341/2017. (XI. 15.) Korm.
rendelet, a nyugellátásokban és egyes
más ellátásokban részesülő személyek
részére juttatandó Erzsébet-utalványról,
amelyet kivonatosan ismertetek.
A Kormány elkötelezett, hogy az idősebb
nemzedék és a nyugellátásban részesülők is megbecsülést kapjanak, hiszen évtizedeken át azért dolgoztak, hogy az ország talpra álljon és gyarapodjon.
Segítve mindennapjaikat a Kormány a
következőket rendeli el:
Egyszeri juttatásként, egy alkalommal
személyenként 10 000 forint értékű Étkezési Erzsébet utalványban kell részesíteni azt a személyt, akinek 2017 novemberében vagy 2017 decemberében
- öregségi nyugdíjat,
- özvegyi nyugdíjat,
- árvaellátást,
- rokkantsági ellátást,
- rehabilitációs ellátást,
- rokkantsági járadékot,
- fogyatékossági támogatást,
- vakok személyi járadékát folyósítanak.
Az egyszeri juttatás akkor is egyszer
jár, ha a jogosult több ellátásban részesül. Az egyszeri juttatást tartalmazó
küldemény kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. E kézbesítési feladat ellátása a Magyar Posta Zrt.
kizárólagos joga. A postai kézbesítés
eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2018.
február 28.
Takács Erika

SEGÍTSÉGKÉRÉS BEADANDÓ
DOLGOZATHOZ
„Első éves gyógypedagógia szakos hallgató vagyok levelező tagozaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógia Karán.
„A fogyatékosságtudomány alapismeretei és új irányzatai” nevű órám beadandó
dolgozatához keresek önkéntes interjú
alanyokat. Az interjú témája a feminizmus, illetve a fogyatékkal élő nők helyzete, beilleszkedése a társadalomba. A
segítségüket szeretném kérni, hogy a fogyatékosságtudomány látásmódját, elvét
követve („Semmit rólunk, nélkülünk!”)
tudjak általuk, velük, mellettük szólni írásbeli dolgozatomban. Ha kedvük és
idejük van egy közös interjúra, beszélgetésre, akkor kérem, jelezzenek nekem az
alábbi elérhetőségek egyikén!
Előre is nagyon köszönöm!
Elérhetőségeim:
e-mail címem: mathenori@gmail.com
telefonszámom: 0630/4263247
Tisztelettel: Máthé Nóra

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. Őrangyal Gyógyszertár, Bocskai u. 2-4. tel.: 52/580-021
Január 2-7. Augusztin Gyógyszertár, Dózsa György u. 3. tel.: 52/580-140
Január 8-21. Őrangyal Gyógyszertár, Bocskai u. 2-4. tel.: 52/580-021
Január 22-28. Augusztin Gyógyszertár, Dózsa György u. 3. tel.: 52/580-140
Január 29-31. Őrangyal Gyógyszertár, Bocskai u. 2-4. tel.: 52/580-021

Értesítjük Balmazújváros Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy a Karácsonyi
ünnepre és az Újév napjára való tekintettel a hulladékszállítás rendje a következők szerint
változik:
2017. december 25. (hétfő) helyett december 23. (szombat)
2017. december 26. (kedd) helyett december 24.(vasárnap)
2018. január 1. (hétfő) helyett 2017. december 30. (szombat)
történik a szállítás.
Az elszállíttatni kívánt hulladékot, reggel 6 óráig kérjük kitenni a megszokott helyre, az ingatlan elé.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Aki küzd a patkányokkal, azt még az sem érdekli, hogy a bűvös
szer, amit beszerez, milyen veszélyes lehet a könyezetére. Egy cél
lebeg a szeme előtt: a rágcsálókat ki kell irtani!
Mindenki hallotta már, hogy az Esze Tamás utcában, november 3-án,
lakossági bejelentésre kivonult a Tűzoltóság. A közelben lakók a melléképületben keletkezett
füstöt észlelték, amiről kiderült, hogy nem a ,,megszokott ég a termény, vagy a háztető" látványát nyújtotta a kiérkező tűzoltóknak.
Aki jószágtartással foglalkozik tudja, hogy a rágcsálók is gyakran megjelennek a portán, ami
sokszor nehezíti a gazda / a gazdasszony és a környékén élők életét. Így volt ez a jelenlegi helyzetben is. Patkányírtás céljából szerzett ,,tutti szert a gazda", aki nem sajnálta a mennyiséget. A
kis területen kiszórt nagy mennyiségű anyag vízzel érintkezett, aminek következtében olyan kémiai reakció alakult ki, hogy az füst szerűen, kellemtlen szaggal párosulva jelezte a környék lakóinak, valami nincs rendben a szomszédban.
A többit már tudják! Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, buszrendelés, melegedésre üzembe helyezett autók, takarók, iskolaépület kinyitása, kitelepítés az utcákból néhány órára, amíg biztonsággal nem volt megállapítható, hogy mi a baj! Szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani, sem ember, sem állat nem pusztult. Lehet, még a patkányok is túlélték!?
A lényeg, a hatóságok ötösre vizsgáztak, a lakók késő estével visszamehettek otthonaikba!
A gazda viszont fizethet! A kivonuló szervezetek munkaóráiért, a környezetre gyakorolt ártalmas, akár egészségromlást, életet is követelhető meggondolatlan tettének következményeiért.
Hogy az írtószerhez hogy jutott, nem tudom? Vásárolta, vagy ,,leesett áru"-t használt mondhatnám, hogy mindegy! De használati utasítása minden ,,vegyszernek" van! A csapdák mellett
vannak olyan hatóanyagú szerek, ami sem gyermekekre, sem más állatokra nem veszélyesek,
tehát jobb körültekintően írtani a nemkívánatos rágcsálókat, mint ilyen galibát okozni!
Tanulságként érdemes odafigyelnünk az ilyen esetekre. Konzultáljunk szakemberekkel!
Tartsuk tisztán az ólakat, s védjük jobban a környezetünket!
Takács Erika
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A társasági adóról szóló törvény az adománynak nem minősülő ingyenes juttatásokat abban az esetben minősíti vállalkozási tevékenység
érdekében elismert költségnek, ha a juttató rendelkezik a juttatásban
részesülő nyilatkozatával. Összefoglalónkból megtudhatja, hogy a
2017. évi juttatások esetében mikor szükséges nyilatkozat, illetve mit
kell tartalmaznia a nyilatkozatnak.
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tao tv.) 3. számú melléklet A) részének 13. pontja
szerint – meghatározott esetekben – nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak
– az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem
adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott
eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát),
– az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi
adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,
– valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó.
Lássuk milyen esetekben nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak az ingyenes juttatás?
1. Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a fent meghatározott ingyenes juttatás, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik.
2. Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a fent meghatározott ingyenes juttatás, ha az
adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő meghatározott tartalmú nyilatkozatával, illetve nyilatkozataival.
Gyakori kérdésként merül fel, hogy mikor, illetve miről kell nyilatkoznia a juttatásban részesülőnek?

A Tao tv. rendelkezéséből és indoklásából megállapítható, hogy a juttatásban részesülőnek két nyilatkozatot kell adnia. Az első nyilatkozatot – előzetesen – a juttatáskor kell adni. Ennek a nyilatkozatnak
azt kell tartalmaznia, hogy a juttatásban részesülő a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolja és az adózás előtti eredménye, adóalapja – várhatóan – e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az
e bevételre jutó társasági adót megfizeti. Ez az első nyilatkozat a
feltétele annak, hogy a juttató levonhassa a költséget a juttatás adóévének adóalapjából.
Tekintettel arra, hogy a juttatásban részesülő az adóévi adóbevallás
benyújtása előtt arról még nem tud nyilatkozni, hogy a társasági adót
megfizetette, így szükség van egy második – utólagosan adott – nyilatkozatra, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően kell
adni. Ennek a második nyilatkozatnak az előzetesen adott nyilatkozat
tartalmát kell megerősítenie. Ebben a nyilatkozatban a juttatásban részesülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül
számítva nem lett negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót
megfizette.
A Tao tv. 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint, amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem végez,
mert például költségvetési szerv vagy magánszemély, akkor a juttatásban részesülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás adóévében
vállalkozási tevékenységet nem végzett. A Tao tv. szerint ilyen esetben a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
Az ingyenes juttatások nyújtásakor kiemelten fontos figyelemmel
lenni arra, hogy a törvényben meghatározott nyilatkozatok rendelkezésre álljanak, mert nyilatkozat hiányában a juttatás nem minősül a
vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, és adózás
előtti eredményt növelő tételként kell figyelembe venni.
dr. Teszéri-Rácz Ildikó - adójogi szakjogász, adószakértő

A fűtési szezon beköszöntével leginkább a meleg lakásban tartózkodunk munka,
iskola után. Nem mindegy tehát, hogy milyen minőségű a szoba levegője, amelyet
beszívunk. Az allergiásoknál ilyenkor több, a fűtési szezonnal összeköthető panasz
is előjöhet. Gyermekek allergiája (csecsemőknél főleg tojásallergia, 2 éves kor
fölött főleg poratka-allergia) gyakran társul pl. ekcémához. Ekcéma esetén a bőr
száraz, viszkető, gyulladt. A tüneteket a fűtési szezon felerősítheti, főleg a levegő
szárazsága miatt. A száraz levegő a nyálkahártyákat is igénybe veszi, ilyenkor
gyakran érzékeny, kaparó, fájó torokkal ébredhetünk akkor is, ha nincs torokgyulladásunk. Ekkor elkél a szobalevegő párásítása. Ezért igen hatékony lehet
nagyszüleink lassan feledésbe merülő módszere is: felkelés után az ágyneműt
10-15 percig ,,szétdobva” szellőzni hagyni, hogy az alvás során a takaró alatt felgyűlt testmeleget és testpárát (mindkettő kedvez az atkák szaporodásának) elvezessük. Az atkák a szoba levegőjéből jutnak az ágyba, ezért a leghatékonyabb
módszer az atkák távol tartására természetesen a beltéri levegő tisztítása, illetve a
megfelelő páratartalom beállítása. Célszerű ügyelni arra is, hogy a szoba hőmérséklete ne menjen 22 - 24 Celsius-fok fölé, mert a hőmérséklet emelkedése szintén
elősegítheti az atkák elszaporodását. A beltéri levegőtisztító berendezések otthon
és a munkahelyen is képesek a levegőt tisztítani. Amennyiben ilyen beruházásban
gondolkodik valaki, mindenképpen célszerű szakemberrel konzultálnia a vásárlás
előtt. A légtisztító berendezések, illetve a szobai párásítók vagy ezek kombinációja
jó kiegészítője lehet a gyógyszeres kezelésnek, ami akár a gyógyszerdózis
csökkentését, a tünetek jelentősebb enyhülését vagy megszűnését is eredményezheti atkaallergiások esetében is.
Kis Zita

Tisztelt Lakosok!
A közterület - felügyelet a képen látható táblát fogja a város területén több helyen is kihelyezni. A türelmi idő
alatt figyelmeztet, de a két hét letelte után, minden szabálysértés pénzbírságot fog maga után vonni!
Kérjük a tisztelt balmazújvárosi lakosokat, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a táblán látható tiltást
szíveskedjenek figyelembe venni és tartózkodni a szabálysértés elkövetésétől.
Tisztelettel:Közterület-felügyelet
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Nagyon sok kérdés érkezett a nyugdíj melletti foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban. Az alábbiakban áttekintjük az eddigi,
és a legújabb lehetőségeket is.
Mint ismeretes, a társadalombiztosítási
(egészségbiztosítási és nyugellátások), illetve a családtámogatási ellátásokban részesülők különböző szabályok szerint dolgozhatnak az ellátás folyósítása mellett, továbbá
vannak olyan ellátások is, amelyek esetében a
keresőtevékenység folytatása nem lehetséges.
Így az egészségbiztosítási ellátások terén például a csecsemőgondozási díj mellett semmilyen keresőtevékenységet nem lehet folytatni,
a gyermekgondozási díj mellett azonban a
gyermek közel féléves korától korlátozás nélkül lehet dolgozni.
A családtámogatási ellátások köréből is példát
véve a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes)
mellett korlátozás nélkül dolgozhat a szülő, a
gyermeknevelési támogatás (gyet) mellett
viszont heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet,
vagy időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülő személyek (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) szintén
összegbeli korlátozás mellett tud-nak munkát
vállalni.
Ám a legtöbb kérdés a nyugdíj melletti foglalkoztatással kapcsolatban érkezett, így ebben az írásban részletesen ez a terület kerül
bemutatásra.

NYUGDÍJ MELLETTI
MUNKAVÉGZÉS
Mint ismeretes 2016-ban az 1953-ban születettek nyugdíjkorhatár elérése következett
be. 2017 második félévében az 1954 első félévében születettek érik el nyugdíjkorhatárukat, a 63. életév betöltését követő 183. napon.
Majd 2018 első félévében az 1954. második
félévében születettek érik el a 63. életév betöltését követő 183. napot, és válnak életkoruk
szempontjából öregségi nyugdíjra jogosulttá.
A nyugdíjasként történő foglalkoztatás kérdése tehát már ezeknél a friss nyugdíjas kollégáknál is felmerül, a korábban már nyugállományba vonult munkatársak mellett.
Valamennyi esetben csak ismételt foglalkoztatás jöhet szóba, mert 2009. december 31.
utáni időponttól az irányadó nyugdíjkorhatár
betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj
tekintetében is jogosultsági feltétellé vált a
biztosítással járó jogviszony megszüntetése.
Azaz a nyugdíjigénylő az öregségi teljes
vagy résznyugdíj megállapítása napján
nem állhat munkaviszonyban vagy ezzel
egy tekintet alá eső jogviszonyban (például
közalkalmazotti jogviszonyban), szövetkezeti tagsági viszonyban, ha a szövetkezet
tevékenységében személyesen közreműködik, nem lehet főfoglalkozású egyéni vagy
társas vállalkozó, illetve nem állhat díjazás
ellenében munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban.
A követelmény kiterjed a külföldön fennálló

biztosítási jogviszonyra is.
A biztosítási jogviszony
– sem Magyarországon,
– sem – a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról és
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó
személyek esetében – EU/EGTállamban, ideértve Svájcot is,
– sem – a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény
hatálya alá tartozó személy
esetében (ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a
szerződő államban nem állhat
fenn.
A nyugdíjasként történő foglalkoztatásnak a
Munka törvénykönyve alapján, munka-szerződéssel történő alkalmazásnál incs semmilyen akadálya. Mindössze annyi történik,
hogy a nyugdíjban részesülő munkavállaló
(beleértve a nők 40 év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíját még a nyugdíjkorhatár előtt igénybe vevőket is) munkajogi
szempontból speciális helyzetben lesz, például a munkáltatói felmondást nem kell indokolnia a munkáltatónak, és végkielégítés sem
illeti meg a nyugdíjasnak minősülő munkavállalót.
A közszolgálati jogviszonyban (például közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati
szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban) keresőtevékenységet nyugdíjasként vállalóra azonban speciális szabályok
vonatkoznak.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíjban részesülők ellátásának folyósítását szüneteltetni kell, ha nevezettek a jogszabályban tételesen meghatározott jogviszonyt (például
közalkalmazotti jogviszonyt) létesítenek. Az
ellátás folyósítása a jogviszony létesítésének
hónapját követő hónap első napjától kerül
szüneteltetésre a jogviszony megszüntetéséig. A közszolgálatban történő nyugdíjasként
való foglalkoztatásnak munkajogilag is speciális szabályai vannak.

NYUGDÍJNÖVELÉS
Nézzük meg, milyen hatással van a már
megállapított nyugdíj összegére a nyugdíj
melletti munkavégzés!
A saját jogú nyugellátás mellett keresőtevékenységet folytatók 2007 óta nyugdíj mellett elért jövedelmükből nyugdíjjárulékot
kötelesek fizetni. Míg 2007. január 1-jétől
március 31-éig ez a járulékfizetés önkéntesen
választható volt, addig 2007. április 1-jétől
kötelezővé vált.
Bár általános esetben a nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után
fizetett nyugdíjjárulék nem keletkeztet
szolgálati időt. A járulékfizetés fejében nem
további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás, a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny.) 22/A. §-a szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a
személyt is, akinek nyugellátása szünetel –
nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt
foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas
vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával
növelni kell.
Korábban a 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelést legalább 365 nap nyugdíjjárulékfizetéssel fedezett időszakot követően lehetett
kérelmezni, jelenleg azonban ez az időkövetelmény már nem áll fenn, bármilyen rövid
növelésre jogot adó időtartam után megállapítható a növelés.
Ennek a változásnak igen sokan örültek, mert
nagyon sok esetben a nyugdíj melletti foglalkoztatás nem folyamatosan, megszakítás
nélkül történt, hanem időszakosan. Így a 365
nap járulékfizetéssel fedezett időszakot nagyon nehéz volt összegyűjteni. Sokszor előfordult, hogy megbízási szerződés alapján
rövid időre, esetleg egy napra nagy összegű
megbízási díj kifizetése után történt nyugdíjjárulék-fizetés, a 0,5 százalékos mértékű emeléshez azonban csak ez a rövid jogosultsági
idő keletkezett.
A kérelmek benyújtásának csak a legkorábbi
időpontja volt szabályozott, legvégső ideje
nem, így azok időbeli korlátozás nélkül, bármikor benyújthatók. Gyakran előfordult, hogy
egy személy több évre visszamenőleg nyújtotta be a nyugdíjnövelés iránti igényt, ilyenkor időszakonként számítják ki az aktuális
növelést.
De 2017. január 1-jétől az eddigi, kérelemre
történő nyugdíjnövelés helyébe hivatalból
történő növelés-megállapítás lép.
A nyugdíjnövelést attól az időponttól állapítják meg, amikortól az a kérelem benyújtása esetén az érintettet legkorábban megillette volna. A nyugdíjnövelést visszamenőleges összeggel a növelésre való jogosultság
megszerzésének napjától járó, az időközi
nyugdíjemelések mértékével növelt összegben folyósítják.

folytatás a következő oldalon

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
HELYZET
A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagjaként
történő munkavégzés társadalombiztosítási
szempontból eltér a munkaszerződéssel történő foglalkoztatástól.
A nyugdíjas a szövetkezetben történő személyes közreműködése alapján nem válik biztosítottá, ezért a tagoknak a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után járulékfizetési kötelezettségük nincs. Ezek a jövedelmük
alapján csak 15 százalékos mértékű személyi
jövedelemadót kell fizetniük. Ebből természetesen az is következik, hogy ehhez a speciális
foglalkoztatáshoz, mivel társadalombiztosítási
járulékfizetés nem történik, a járulékfizetésen
alapuló szolgáltatások nem kapcsolódnak.
Járulékfizetés hiányában a nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja ez
alapján a tevékenysége alapján nyugdíjbiztosítási ellátásra nem szerez jogosultságot, azaz sem szolgálati időt, sem 0,5 százalékos
nyugdíjnövelést nem kaphat. Ez egy jelentős
különbség a nyugdíj mellett biztosítási jogviszonyban (például munkaviszonyban) történő foglalkoztatástól, ahol a nyugdíjjárulék fizetés 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelésre
ad jogosultságot.
Molnárné dr. Balogh Márta

MEZŐGAZDASÁGI HÍREK

ÚJ, KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJASSZÖVETKEZET
Hatályba lépett 2017. július 1-jétől az egyes
törvényeknek a közérdekű nyugdíjas- szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény, amely
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
módosításával lehetőséget nyújt úgynevezett
közérdekű nyugdíjas-szövetkezet létrehozására.
A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet megalakításával, működésével kapcsolatos részletes
szabályokat a szövetkezetekről szóló 2006. évi
X. törvény 25-34. §-ai tartalmazzák. Ezek szerint a rendelkezések szerint a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet célja, hogy a még aktív időskorú tagja számára foglalkoztatást, munkalehetőséget biztosítson nyugellátásuk folyósítása
mellett. A nyugdíjas-szövetkezet működésének célja továbbá, hogy a következő generációk számára a tagoknál felhalmozódott tudás,
szakmai és élettapasztalat átadásra kerüljön. A
közérdekű nyugdíjas-szövetkezet nyugdíjas
tagja lehet az a természetes személy,
– aki öregségi nyugdíjasnak minősül
– függetlenül attól, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltötte-e vagy még nem.
A szövetkezet tagja lehet az a nyugdíjas is, akinek nyugdíjfolyósítása szünetel. A nyugdíjasszövetkezet tagjainak legalább 90 százaléka
olyan természetes személy, aki öregségi
nyugdíjban részesül.
A szövetkezet tagja az alapszabályzatban meghatározott vagyoni hozzájárulást teljesít. A
nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagja személyes közreműködését a
nyugdíjas-szövetkezet által harmadik személy
részére nyújtott szolgáltatás (külső szolgáltatás) keretében is teljesítheti. Erre a sajátos jogviszonyra megállapodás kötése történik. A tevékenységre a munkaviszony munkavállalót
védő több rendelkezése, például a pihenőidőkre vonatkozó előírásai is alkalmazandók.

MEZŐGAZDASÁGI HÍREK

2017. november
A kamarai tagok igényei szerint módosulhatnak az egyszerűsített
foglalkoztatás és az illetékmentesség szabályai
A tagságtól érkezett észrevételek alapján Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke törvénymódosító javaslatokat nyújtott be. Ezek a mezőgazdasági idénymunka rugalmasabb és teljesebb kiszolgálását, valamint a termőfölddel kapcsolatos illetékmentességi szabályok enyhítését célozzák. A javaslatokat tárgyalja az Országgyűlés. Az egyre
fokozódó munkaerőhiány miatt folyamatosan emelkednek az idényjellegű
foglalkoztatás bérköltségei. Míg 2014-ben a mezőgazdasági idénymunkások
átlagos napi bére 5000-5500 forint körül alakult, addig mára már 8000 forint alatt
szinte lehetetlen munkavállalót találni mezőgazdasági munkákra. Emiatt fennáll a
veszélye annak, hogy az érintett munkavállalók túllépik az adómentes keretösszeget, ezáltal utólagosan adófizetésre és személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására válnak kötelezetté. A javaslat az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jelenlegi (5870 forintos) összegét (idén 8255
forintra) növelné, majd a jövőben a minimálbérrel arányosan emelné azt. A NAK
azt javasolja, hogy ezt a rendelkezést már a 2017. évben megszerzett jövedelemre
is alkalmazzák. A törvénymódosító javaslat elfogadásával elkerülhető, hogy
mezőgazdasági idénymunkások foglalkoztatása csökkenjen, és ezáltal a gazdálkodók még komolyabb munkaerőhiánnyal szembesüljenek. Az illetéktörvényt
módosító javaslat célja, hogy az összhangban legyen a földforgalmi törvény szabályaival, és enyhítse a termőföldszerzés illetékmentességére vonatkozó szigorú
feltételeket. A gazdálkodóknak nem kellett a termőföld után vagyonátruházási
illetéket fizetni, ha vállalta, hogy legalább öt évig mezőgazdasági termelésre
használja, és nem idegeníti el. Ez alól kivétel volt, ha termőföld használatát közeli
hozzátartozónak engedte át. A javaslat értelmében akkor sem kellene vagyonátruházási illetéket fizetnie, ha legalább 25 százalékos tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet részére engedi át a föld használatát. A benyújtott javaslatokat tárgyalja az Országgyűlés.
Országos kamarai választás
A 2017. július 15-i határidőig két érdekképviseleti szervezet, a Mezőgazdasági
Szö-vetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), illetve a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) kezdeményezte
nyilvántartásba vételét az Országos Kamarai Választási Bizottságnál. A MAGOSZ 17 támogató szervezettel közösen mind a 19 megyében, a MOSZ pedig 9
megyében – Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, HajdúBihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében – adott le megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelölt listákat. Országosan 248 szavazási körzetközpontot jelöltek ki, a választásra jogosult tagokat
a lakóhelyük, illetve székhelyük alapján sorolta be a kamara a megfelelő szavazási
körzetbe. A választó a személyazonosságának igazolása után lepecsételt szavazólapot kapott. Érvényesen szavazni csak egy listára lehetett, a lista alatti körbe írt
két, egymást metsző vonallal. A választást a helyi kamarai választási bizottság
felügyelte, amelynek tagjai az önkormányzat által delegált személy vagy közjegyző, a kamara alkalmazottja, ezen kívül a jelölő szervezetek is delegálhattak
tagokat. Az alakuló megyei küldöttgyűléseket 2017. november 23-25. között
tartják, itt a megyei küldöttek megválasztják az országos küldötteket és a megyei
tisztségviselőket. Az alakuló megyei küldöttgyűlésen a megyei tisztségek betöltésére a javaslatot a megyei küldöttek választása során nyertes listát állító jelölő
szervezet jogosult megtenni. Az országos tisztségek betöltésére az országosan
legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezet tehet javaslatot, az
alakuló országos küldöttgyűlést 2017. december 20-án tartják.
– MTI –

Magyarország új e-egészségügyi rendszeréhez, az EESZT-hez 2017. november 11-től
csatlakoztak a háziorvosok, a járó-és fekvőbeteg ellátók és az összes gyógyszertár. A
rendszerrel gyorsaságot, átláthatóságot ígérnek a betegeknek. Az átállást zökkenőmentesnek ígérik, mert az orvosoknak és patikusoknak nem kell új számítógépes
rendszerre átállniuk, ugyanazt alkalmazzák, amit eddig is. A beteg szempontjából egy
sokkal rugalmasabb és saját kórtörténetének adataihoz könnyebb és átláthatóbb
rendszert ígérnek: az EESZT-n keresztül olyan adatok is elérhetővé válnak, amelyeket
eddig papíralapon kellett őrizgetni vagy fejben kellett tartani. A patikákban a
gyógyszerészek nem csupán azt látják majd a rendszeren keresztül, hogy milyen gyógyszert írt fel az orvos, hanem korábbi gyógyszerelőzményeinket is, beleértve a pl. ki nem
váltottakat is. Miért is lesz jó az EESZT?
Azt ígérik, hogy gyorsabb lesz az ellátás menete, mert a beteg adatait, leleteit, beutalóit,
folytatás a következő oldalon

2017. november
Új rendszer az egészségügyben című cikk folytatása
receptjeit egy gombnyomással el lehet érni. Ezen kívül a beteg oldaláról könnyebbséget és átláthatóságot jelent, hogy nyomon tudja
követni a saját kórelőzményeit (5 évre visszamenőleg fognak bekerülni az adatok, ezzel ő is és a kezelőorvos pontosan látni fogja, hogy
mikor mi történt). Ha otthon felejtette a receptjeit, azokat akkor is
kiválthatja.
2018. november 1-jéig a magán egészségügyi ellátók is csatlakozni
fognak a rendszerhez, az ottani vizsgálati eredmények is bekerülnek
majd a rendszerbe, így ezeket is láthatja majd a háziorvos. Szintén
ugyanebben az időpontban fog csatlakozni az Országos Mentőszolgálat is, akik akár már a riasztáskor lekérhetik a beteg adatait, és mire
kórházba beszállítják a beteget, a kórházi orvos is elérheti azokat az
ellátással kapcsolatos eseményeket, amelyeket a mentősök menet
közben végeztek. A rendszerben továbbá elérhető lesz minden oltási
adat, a terhességi és gyermekgondozási adatok is.
Kell-e érteni a digitalizált világhoz?
Nem. A rendszer azoknak szól és azoknak kínál többletszolgáltatást,
akik fogékonyak a digitalizáció iránt. Akik nem szeretnének ebben
különösebben részt venni, azoknak az orvos pont mind eddig felírja a
gyógyszert papíralapon és ahogy eddig is, azt kiváltja a patikában
vagy megkérhet mást, hogy tegye meg helyette. Akiket viszont érdekel, hogy az ellátása során milyen adatok, dokumentumok keletkeztek
pl. receptek, beutalók, azok a Lakossági portál felületen megtekinthetik ezeket, ehhez nem kell más, mint ügyfélkapu azonosítás és a TAJ
szám megadása. A felületen azt is bármikor szabályozni lehet, hogy ki
férhessen hozzá ezekhez az adatokhoz, ezt nevezzük digitális önrendelkezésnek, amelyet törvényi rendelkezés tesz lehetővé. A digitális
önrendelkezés azt is jelenti, hogy a kormányablakon keresztül bármikor láthatjuk, hogy ki és mikor kért hozzáférést az adatainkhoz. Korlátozásokat és engedélyeket is adhatunk az adatokra és a lekérdezésre
vonatkozóan. Felmerülhet a kérdés, hogy a betegadatokat és az érzékeny adatokat ki láthatja. A betegadatokat csak a háziorvos és a keze-

A Balmazújváros Város Önkormányzata a
kedvezményezettje a TOP-7.1.1-16-201600066 azonosítószámú projektnek, melynek
célja a helyi identitástudat megerősítése elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú,
a helyi közösség fejlesztését támogató stratégia (HKFS) mentén. A projektmegvalósításra rendelkezésre álló támogatás összege:
37.500.000 Ft, a HKFS megvalósítására rendelkezésre álló összeg: 212.500.000 Ft. A
projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával.
Balmazújváros Város Önkormányzata 2016
májusában kezdeményezte a helyi civil szervezetek, vállalkozások és intézmények körében a Balmazújvárosi Helyi Közösség létrehozását, hogy a meghirdetésre került Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7.1.1-16-os pályázati kiírásán sikerrel szerepelhessen város. A 2017. augusztusban elnyert pályázati forrás lehetőséget
teremt a város kulturális és közösségi életének megújítására a Helyi Közösségben szerepet vállaló szervezetek együttműködésével. A 2016. május 3-án megalakult Balmazújvárosi Helyi Közösség (BHK) irányította a
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
(HKFS) elkészítését, melyben részletesen
kifejtésre kerültek a célok megvalósítását

lőorvos, az ún. szenzitív adatokat, pl. nemi betegségekre, addiktológiai kezelésekre vonatkozó adatokat az adott szakterületen dolgozó
kezelőorvos nézheti meg.
Van-e valamilyen tennivalója a betegnek?
Ha nem szeretnénk élni ezekkel a többletszolgáltatásokkal, akkor
semmilyen tennivalónk nincs. Ha azonban szeretnénk a rendszer részesei lenni, akkor decemberben lesz erre lehetőségünk a Lakossági
portál felületén keresztül, amit az eeszt.gov.hu oldalon érünk el.
Máshogyan kell kiváltani a gyógyszereket?
Akik az eddig megszokott módon szeretnének eljárni a jövőben is,
azok a szokásos menettel számolhatnak: orvoshoz látogatás, papíralapon recept felírás, patikában kiváltás (akár más nevében is, tehát a
nagymama receptjét kiváltja az unoka). Ha papíralapú recept nincs a
betegnél, akkor személyazonosság igazolásával és TAJ kártya felmutatásával kiváltható a gyógyszer, de ebben az esetben csak a beteg saját receptje váltható ki. Decembertől fokozatosan kerül bevezetésre a
rendszer azon része, amely a chipes e-személyi igazolványra vonatkozik: ez tárolja a TAJ számot, így akkor majd nem kell két kártya.
2018. végéig az orvosnak felírási igazolást kell adnia a betegnek minden e-receptről, ami a mostani papírvénnyel gyakorlatilag azonos
lesz, és amivel bárki kiválthatja a felírt készítményeket, még akkor is,
ha a patikában valamilyen technikai ok miatt nem működik az
EESZT-kapcsolat. 2019-től a beteg kérésére kell elektronikus vagy
papír formában felírási igazolást készíteni, amivel szintén bárki kiválthatja a felírt készítményeket.
Mindenkinek kell e-személyi igazolvány?
Nem feltétlenül, mivel a betegellátás továbbra is TAJ alapon működik, így a beteg beazonosításához elég a személyazonosság és a TAJ
szám igazolása. Ahhoz sincs szükség e-személyire, hogy a Lakossági
portált igénybe vegyük, de ebben az esetben szükség van ügyfélkapu
azonosítóra. Akiknek már van e-személyiük vagy szeretnének ilyet,
ők decembertől azt tapasztalják majd, hogy az e-személyi önmagában
elég lesz a beazonosításhoz, mert a PIN kód megadásával a TAJ szám
is elérhető lesz.
Forrás: babaszoba.hu

szolgáló intézkedések. A HKFS kulcsprojektje a város keleti felében lévő záportározó
nyitott közösségi térré fejlesztése. A kulcsprojekt keretében csónakázótó és sétányok
kerülnek kialakításra, ahol egyebek mellett
csónakház, vizesblokk, szabadtéri sütő-főzőhelyek és sporteszközök is helyet kapnak.
A HKFS megvalósítása érdekében a BHK
helyi felhívásokat jelentet meg a városban
székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és non-profit szervezetek, a közszféra humán szolgáltató intézményei számára 2018.
2. negyedévben az alábbi témákhoz kapcsolódóan:
·Közösségi terek kialakítása és fejlesztése: Játszóterek (gyermek és fitnesz) felújítása, bővítése. Mindenki számára elérhető
kismedence kialakítása a városban a kisgyermekek vízhez szoktatása céljából; Új
játszóterek építése.
· Programok szervezése a különböző célcsoportok számára; a fiatalok közösségi
aktivitásának fokozása: Szakkörök, művészeti képzések, osztályszínházi produkciók, koncertek, tanulmányi kirándulások, és
egyéb közösségfejlesztő programok, akciók
megszervezése. Kulturális programok szervezése, sportversenyek, családi napok és egyéb rendezvények megtartása, egészségügyi szűrőnap lebonyolítása. Kulturális, okta-

tási,ismeretterjesztő,egészségügyi szűrő programok megszervezése és lebonyolítása. Nyári
tehetséggondozó és fejlesztő táborok megszervezése.
·A kerékpáros turizmus támogatása: Kerékpárkölcsönző kialakítása, kerékpárok beszerzése, információs táblák elkészítése, Balmazújvárosból kiinduló kerékpáros csillagtúrákhoz informatív honlap, illetve mobil applikáció kialakítása.
·A közművelődési szakemberek, pedagógusok szakmai továbbképzése: Képzések,
tréningek, szakmai tanulmányutak finanszírozása. A helyi felhívásokra rendelkezésre álló
keret: 212,5 millió Ft, melyből a helyi fejlesztéseket összefogó kulcsprojektre 85 millió Ft
szerepel elkülönítve a HKFS-ben. A fennmaradó forrást a BHK nyílt helyi felhívások útján
pályáztatja meg a fent vázolt beavatkozási területekhez köthetően. A projektről, a HKFS
tervezési folyamatáról, tartalmi elemeiről, a
tervezett beavatkozási területekről további információkat olvashatnak a következő oldalon:
http://balmazujvaros.hu/clld
További információ kérhető a Balmazújvárosi Helyi Közösség
munkaszervezetének
elérhetőségén:
clld.balmazujvaros@
gmail.com
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A Magyar Posta szeretné az ingatlant a közeljövőben eladni, ennek
előkészítése folyamatban van.
Egy ilyen kisváros, mint Balmazújváros, hol áll országos összehasonlításban a csomagok számát tekintve?
2011 novemberében adtuk hírül újságunk olvasóinak, hogy új helyen várja a Magyar Posta
az újvárosi lakosokat. Az elmúlt évek tapasztalatairól kérdeztem a helyi posta vezetőjét, Kádár Lászlóné Jutkát.
Nőtt-e az ügyfélforgalom, amióta nagyobb helyre költözött a posta?
2011 óta folyamatosan nőtt az ügyfélforgalom Balmazújváros postáján. Az ügyfelek szeretik a nagyobb és kényelmesebb ügyfélteret, de
a forgalom növekedésében a bővülő postai szolgáltatásoknak is komoly szerepük van.
Az új épület nekünk is sokat jelent, mivel kedvezőbbek a munkakörülmények, korszerű, informatikai eszközökkel ellátott munkahelyeink vannak, a főpénztári előtér diszkrét ügyintézést biztosít, a tágas ügyféltérben pedig kényelmesen lehet várakozni. Az ügyfelek
kedvelik a nyitott postaboltot, az ott kialakított szerencsesarok pedig
nagy népszerűségnek örvend.
Ügyfeleinket a klasszikus postai tevékenységek mellett más szolgáltatásokkal is várjuk, így például elérhetőek pénzügyi, befektetési és
biztosítási termékek, valamint a Főgáz és a Démász megbízásából
fiókirodai szolgáltatást is ellátnak a kollégák, sőt lehetőség van a Telekom számlák közvetlen befizetésére is.
Hogyan alakult az elmúlt hat év a balmazújvárosi postán?
Igazodva a helyi lakosok igényeihez, hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig,
szombaton pedig 8 és 11 óra között várjuk az ügyfeleket. Az említett
szombati nyitvatartás 2012-től működik a településen, és nagyon
közkedveltté vált, ezt a szolgáltatást elsősorban a letéti küldemények
átvétele miatt vezettük be. Ki kell emelnem azonban, hogy a városban
egyedülálló módon nálunk lehetőség van szombaton is megtakarítások, állampapírok, befektetések kezelésére.
2016-ban ügyfélhívóval is felszereltük a postát, így még korszerűbb,
még hatékonyabb lett az ügyfélkiszolgálás. Azoknak az ügyfeleknek,
akik előre foglalt időpontban érkeznek, nem kell sorszámot húzni,
mivel az elektronikusan kiadott sorszám a megadott időpontban automatikusan megjelenik a kijelzőn, és még akkor sincs probléma, ha az
ügyfél valamiért késik, mert 10 perc múlva újra hívjuk a sorszámot.
Az időpontfoglalást a www.posta.hu felületen, illetve mobilapplikációnkban tehetik meg az ügyfelek, ezzel a szolgáltatással előre tervezhető a postai ügyintézés, mivel a kiszolgálás a kiválasztott és lefoglalt időpontban történik.
Milyen dolgozói létszámmal sikerült megoldani a hosszabb nyitvatartási időt?
Azon posták közé tartozunk, ahol viszonylag stabil a munkavállalói
csapat, éveken keresztül ugyanazokkal az arcokkal találkozhatnak az
ügyfeleink, a visszajelzések alapján a kézbesítőkre már-már „családtagként” tekintenek. Jelenleg – a vezetőkkel együtt – 28-an dolgozunk itt, ebből 4-en részmunkaidős foglalkoztatásúak. Munkatársaim
szeretik azt, amit csinálnak, rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, szeretnek emberekkel, ügyfelekkel foglalkozni.
Mi nem csupán kollégák vagyunk, hanem egy aktív, összetartó csapatot alkotunk. Az utóbbi években például számos közös családi kirándulást szerveztünk, eljutottunk Mátrafüred-Sástóra az Adrenalin
parkba, Poroszlón az ÖKO Centrumba, Egerbe, Ópusztaszerre és a
Tordai Sóbányába is. Helyi rendezvényeken is rendszeresen részt
veszünk például az idei évben a Népi játékok és Ételek Fesztiválján.
Karácsony előtt pedig már hagyománnyá vált a közös bowlingozás.
A mi postánk hova rangsorolható a megyében?
Balmazújváros posta megyei viszonylatban a nagy forgalmú, üzleti
szempontból a jelentős posták közé tartozik. Ha a napi átlagos ügyfélszámot nézzük, akkor a 9. leglátogatottabb postának számít a megyében.
A régi Posta épületével - mely a Debreceni utcán található – milyen
tervei vannak a Magyar Posta Zrt.-nek?

A csomagmennyiség nemcsak országosan, hanem a mi városunkban
is évek óta növekvő tendenciát mutat, a település az országos csomagforgalmi TOP listában a 130. helyen jelenik meg.
Az érkező csomagküldemények száma itt is folyamatosan nő, az ügyfelek többségében a házhoz kézbesítést választják.
A szállítási kapacitás emelkedése miatt idén áprilisban a postánk egy
új gépkocsit kapott, így már 2 gépkocsis járat is rendelkezésünkre áll,
hogy a megfelelő színvonalon tudjuk végezni a kézbesítést.
Várható-e az adventi időszakra valami új akció?
A Magyar Posta folyamatosan indít különböző akciókat az ügyfelek
részére, nem kivétel ez alól az adventi időszak sem. Kiemelném,
hogy idén is csatlakoztunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
2017. évi „Szeretet éhség” adventi adománygyűjtő kampányához, ez
a Postánál már hagyomány.
Ezen kívül több olyan akciónk is elérhető, amely nem kifejezetten az
ünnepekhez kapcsolódik, de az ünnepi időszak alatt is nyerhetnek vele ügyfeleink.
Például az ÉnPostám kártyával rendelkező ügyfeleink az év folyamán gyűjtött hűségpontjaikkal december 17-ig kedvezményes áron
vásárolhatnak akciós termékeinkből, illetve ha legalább háromszor
hasz-nálják ÉnPostám kártyájukat pontgyűjtésre november 15. és
december 31. között, megnyerhetik értékes ajándékaink egyikét,
vagy akár a fődíjat, az 500.000 forint értékű Posta Paletta Ajándék
Utalványt. Új kártyaigénylőink külön sorsoláson is részt vesznek,
amelynek nyereménye egy Samsung ívelt Smart LED TV.
December 15-ig ügyfeleink az úgynevezett DM Kérdőív akciónkban
is részt vehetnek, melyet azért indítottunk, hogy a postaládáikba célzottan érkezzenek reklámküldemények.
Ha ügyfeleink válaszolnak kérdéseinkre, akár 1 millió forintot is
nyerhetnek. A kérdőív online elérhető, de személyesen a postán is
kérhetik tőlünk. Ugyanígy értékes nyereményekre pályázhatnak
ügyfeleink Tippmix nyereményjátékunkkal vagy Hírlap akciónkkal,
illetve biztosításokkal kapcsolatos akciókat és nyereményjátékokat
is folyamatosan indítunk. Aktuális akcióink a posta.hu oldalon mindig elérhetőek, de természetesen mi is szívesen tájékoztatjuk ügyfeleinket a postán.
A közeljövőben gondolkodnak-e szolgáltatás bővítésén az újvárosi
posta vonatkozásában?
A hagyományosan ismert postai szolgáltatások – levél, csomag, készpénzátutalási megbízás - mellett olyan banki és pénzügyi termékkínálatot biztosítunk, amelyek alkalmasak az ügyféligények teljeskörű
kielégítésére, de természetesen folyamatosan keressük az új lehetőségeket.
A Magyar Posta számára jelenleg a digitális technológia rohamos fejlődése, és ezzel együtt az e-kereskedelem dinamikus növekedése, illetve az ebből adódó feladatok jelentenek komoly kihívást. Azon
dolgozunk, hogy jövőbe mutató, a digitális kornak megfelelő szolgáltatásokat, termékeket dolgozzunk ki a fogyasztói elvárásokra
alapozva.
Bízunk abban, hogy törekvéseink eredményeit az ügyfeleink kedvezően fogadják majd a jövőben is.
Köszönöm, hogy időt szánt a beszélgetésre. Külön gratulálok a jó
munkahelyi légkör megteremtéséhez, s ahhoz, hogy ebben a felgyorsult világban az ügyfelekhez a Posta dolgozói türelmesen és segítőkészen viszonyulnak. Azt hiszem nincs olyan nagykorú lakosa
városunknak, aki ne járt volna az elmúlt hat év alatt legalább egyszer a szépen kialakított ,,új” Posta épületében. Hiszem, hogy legtöbbünk megelégedését tolmácsolom akkor, amikor köszönetemet
fejezem ki Önnek és a Posta minden dolgozójának kitartó munkájukért.
Takács Erika
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Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben
gazdag, Boldog új Évet
kívánunk minden kedves
Ügyfelünknek!

2018. 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
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BÉKÉS, ÁLDOTT
KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!
Eredményes munkánk bizonyítéka
a sok elégedett ügyfél.
Továbbra is várjuk ingatlant
eladni és vásárolni szándékozó
ügyfeleinket.

SPEED HOUSE Franchise
Ingatlan Iroda
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 1/4.
(Barkácsbolt épületén belül)

Tel: 0670/407-1990
Kedvezményes fürdőgyógyászati kezelések a balmazújvárosi Kamilla
Gyógyfürdő Gyógyászatán 2018-ban is! 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.

Köszönjük a
bizalmat!

Kertészné Margó

Gyógyászati kezelések 9.00 - 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

Újvárosi Csigaház Ingatlaniroda

AGRÁRBÓNUSZ KFT
Kertészeti és Gazda Áruház Lovasbolt
Boni száraz kutyatáp 10kg
Extrudált kukoricapehely 2,3 kg
Extrudált kukoricapehely 6,5kg
Brikett 10kg
Kandalló 9kW
Pepo alágyújtós
Üstház ø53cm
Perzselő nagy
Perzselő kicsi
Kandalló szett
Vesszőseprű
Öblös hólapát

1790.-/zs
390.-/cs
990.-/zs
890.-/cs.
45900.-/db
390.-/db
8990.-/db
1290.-/db
890.-/db
5290.-/db
790.-/db
1690.-/db

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

70-211-9757
csigahazbt@freemail.hu
Balmazújváros Kiskastély
utcában (Veres P u. 5-7
mögött) megépült 5 lakás
társasházban lakások és
garázsok leköthetők.
Időpont egyeztetés alapján a
lakások megtekinthetők
Szabó Attila 70/211-9757

Irodánkban használt lakások, családi házak,
építési telkek valamint Balmazújvároson,
Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Kabán, épülő
társasházak tervei megtekinthetők és a lakások
leköthetők!
Szabó Attila - 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
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Valószínű, hogy az utóbbi 6-8 évben a családján kívül velem töltötte a legtöbb időt,
hálás vagyok a sorsnak, hogy mindezt megélhettem, tanulhattam.
Az egész úgy kezdődött, hogy Vókonyán, mikor megvettem a dinnyési területet, egy
gyerekkori álmom megvalósításán dolgoztam: a Tisza szabályozás-előtti vizes élőhely helyreállítása volt a célom. Az éltető Tisza újbóli élettel való megtöltése, a „foki
gazdálkodás”, a víz visszajuttatása a nyurgapontyoknak, compóknak, csíkoknak,
nyári ludaknak stb. 5,5 km csatornát takarítottunk ki és akkor jött az ötlet: a föld
deponálása helyett csináljunk egy kunhalmot (mi sem vagyunk hitványabbak az eleinktől).
Ekkor meghívtam a kunhalommal foglalkozó ismerőseimet Buka Lacit, Gyarmati
Pistát és Makoldi Sándort. „Hogy' is kéne hozzáfogni?” Aztán ment minden, mint a
karikacsapás. Még akkor nap megcsináltuk az alapító iratot. (Sanyi bácsi írta a virágoskúti asztalomnál, gyönyörűen, Kaló borok között, lebbencsleves társaságában és
kitűnő hangulatban.)
Pár nap múlva az öcsém, Imre volt valahol Sanyi bácsival és „adagolta”
nekem a Fényszentélyt: itt kellene megépíteni, amit Debrecenbe
tervezett az „Öreg”. Egyébként már Ökröstanyán is felmerült az iskola
tervezése, elég sokat beszélgettünk róla, mindeközben elmagyarázta
terve lényegét a Szelestei-gyűjtemény, pontosabban egy alföldi szaru
sóstürök kapcsán.
Felhívtam, kimentünk a pusztára, Gizó néni is ott volt és elkezdődött ez
az együttműködés – szó szerint – közöttünk.
Hihetetlen jó tanító volt, de ő is szárnyakat kapott, régi tervek-vágyak
törtek elő belőle. Mindig vidám derű vette körül. Apránként adagolta az
újabb és újabb ötleteit. Soha nem vitatkoztunk semmin. (Ritka dolog ez
manapság.) Mindig tudta, hogy mit kivel kéne megcsinálni: a kovácsmunkák, „ezt csak a Vajda Laci tudja, vagy a Molnár Józsi”, „de te jóban
vagy Vajdával, csinálja ő”. Odaadtuk a tervet, Laci megnézte. „Hááát – ez
nagyon sok munka!” „Mégis, mennyibe kerül?” Mondott egy számot, meg az
altemplom ajtajára is megadta. Megcsinálta. Őt is magával ragadta a feladat, az
alkotás öröme, de a famunkát, azt nem vállalta. „Azt nem is, azt Győri Balázs csinálja
a nádudvari iskolával” – mondta Sanyi bácsi.
Ahogy beszélt a kotrógépesekkel, a pásztorokkal, amikor rakták a téglát, kár hogy
filmre nem vette senki közben. („Rengeteg áldozatra van szükség, főleg ételre és
italra gondolok” – és úgy belaktunk szalonnával kenyér nélkül, hogy éjszaka majdnem belehalt (mint másnap megtudtam).”Mert szép az élet!” Pálinkák, pálinkásüvegben alapító irat, apró pénz, Kaló borok – amit Imre áldozott – kerültek a földbe,
Miki fiára gondolva, aki régész – ha majd egyszer régészek áskálnak, legyen, min
törjék a fejüket. Szarvas és ló csontok szintén építő-áldozatul estek stb. stb.
Az eredeti elképzelése szerint nádtetős lett volna az épület. Én mondtam, hogy szó
sem lehet róla, olyan anyagokat használjunk, ami 500 évet kibír. Sanyi bácsi felbátorodván áttervezte, Sanyi fiával csináltatta a kőfaragásokat, záróköveket: a kapun
Hunort-Magort és a többit. Közben Gábor Pista építész szívességből elvégezte a
számításokat a kiviteli tervekhez.
Sanyi bácsi agyában már az ülőláda terve is meg volt. „Ezt csak Nagy Imre csinálhatja.” Úgy is lett. Fantasztikusan vonta be a népművészeket: Kovács Zoli bácsi szarufaragót, utána Széles Zsoltot karolta fel. A fiatalok itták a szavait. Ahogy dicsért:
„fantasztikus, de…” és máris jöttek az intelmek, ahogy rávezetett egy-egy megoldásra – káprázatosan. A sárkaparóktól a gyertyatartókig Molnár Peti munkái, a
lócákat és bútorokat Dezső Jani készítette Sanyi bácsi tervei alapján. Kiegészítették
még: Pocei, alias Tóth Zoli faragásai, Lévai Gabi butellái, tányérjai és a nagy öregek,
kortársak Galánfi Bandi bácsi úrasztala vagy Szűcs Imre bácsi Miska-kancsói. Ők is
nagyra tartották. Mikor feltettük a tetőt egyben, egy hatalmas daruval (éppen egy
malacsültet áldozva), mesélt a jelképekről. Berecz Jani sem kért semmit a daruzásért,
ő is had tegyen valamit („megfertőzte”). Kint aludt a kápolnában két raklapon s egy
szivacson. Nézte a csillagokat. Vissza akarta igazolni magát. Hihetetlen pontosan
számította ki az ablakok és minden másnak a helyét, közben mesélt Andriskának a
kiskondásról, az égig érő fáról. Fantasztikus naplementék és pitymallatok közepette
mutattunk be áldozatot tepertők és kolbászok között Kaló Imrével hármasban. S a
Hold dupla árnyéka, ami a tó vizéből visszatükröződött… „Hogy van ez Sanyi
bácsi?” – kérdeztük. „Hát ennyit se tudtok?” – és elmagyarázta. Közben a lovak
barangoltak, a bivalyok fürödtek, darvak húztak éjjeli szállásra.
Ahogy írom e sorokat, törnek fel az emlékek: Virágoskúton épült a Makovecz-csárda
és a házak, és a csűr. Pap Gáborral meglátogattak és bátorítottak. Az öt ház, az öt
oromdísz az elszakított országrészek tiszteletére. Fantasztikus, ahogy Grátz Antival
értették egymást: Sanyi bácsi tervezett és rajzolt, Anti vakolt, vagy, ahogy Győri
Lászlóval csinálták a 12 oszlop terveit, Sanyi bácsi magyarázta-rajzolta az évkör 12
hónapját – egész könyvet tudnék róla írni. Az is példaértékű lehetne. A festett bútorok
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szívügye volt. Ament Éva festette ugyancsak Sanyi bácsi
útmutatásai alapján. Vagy ott vannak a fonott székek
Petrovics Sanyiéktól. A mesterek, akik a népművészetet
nem ismerték Pál János asztalos, Dobi István kőműves
stb. – mindenkit magával ragadott. Mikor mentünk a
zötykölődő poros vagy sáros úton általában népzenét
vagy verseket hallgattunk… Latinovics Zoltán Ködszurkálóját.
És ez is megadatott, a debreceni bolt festett kazettás
mennyezete. A „Művész presszói” összejövetelekkor
Boros Laci bácsi, Fehér Gabi bácsi szakácsmesterek
főztek csukamájjal, és kuko levesek között vigadtunk a
bárándi citerásokkal, Bárdosi Ildivel, Molnár Miklóssal,
Joób Árpáddal, a művész barátokkal, Pikó Sanyival,
Győri Lászlóval, Tikásszal és Gyöngy Péterrel, Pataki
Laci építésszel, Gyönyörű Zsigával. Tóth Ottó
fantasztikus pálinkái, Mados Attila, Kaló Imre, Maurer
Oszi borkóstolói, Ozsváth Sanyi bácsi írásai… De a
központ Sanyi bácsi volt. Mindig felejthetetlen életöröme. Egyszer egy zsírpapírra rajzolta le a történéseket
az asztalfőn ülve, ahogy Ő látott bennünket. Két nóta
közepette, mindenkinek csorgott a nyála érte, hogy elkérje Sanyi bácsitól. Este végül „igazságosan” hazavitte
(és elmesélte Picasso esetét a párizsi étteremben).
És még mennyi álma-terve volt a teremtő emberekkel, a
fiatalokkal. A magot elvetette, a tudás útján sokan elindultak – elindultunk. Kezdjük kapizsgálni a morzsákat,
amit közénk szórt, ki-ki tudása és tehetsége szerint, mert
a hagyaték oly hatalmas „csak most látjuk milyen óriás
ő”, szó szerint is súlyos egyénisége volt a magyarságnak. Mindenki szerette és tisztelte, aki ismerte. Állami és
városi vezetők nem kényeztették Kossuth-díjakkal és
egyéb elismerésekkel. Neki ez nem adatott meg. Kapott
ugyan elismeréseket, de… Rá is igaz József Attila idézete „egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani”.
Hálával a sorsnak, hogy mindezt megélhettem vele
együtt.
Rózsa Péter
Kelt Balmazújvároson, Virágoskúton,
Szentmihály havának 10. napján, éjszaka
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Szenczi János és felesége, Nagy Erzsébet
2017. november 11-én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat.
Ezúton is szeretnénk Nekik szívből gratulálni,
még sok boldog együtt töltött évet és
nagyon jó egészséget kívánni!

Forrás Ferencné Kapus Erzsébet november 13-án ünnepelte 60. születésnapját
családja és barátai társaságában.

A 9 hónapos Hajdu Vivien ezzel a képpel
kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Boldog Új Évet és jó egészséget a 93 éves
üknagymamájának, özv. Árva Gergelynének!
Szabó Sándorné Csibi Róza Julianna
2017. október 7-én népes családja körében
ünnepelte 80. születésnapját.

Sokszor csak így hívjuk azt a
három személyt, akik Jézus
megszületése hallatán felkerekedtek messzi országból,
hogy hódolatuk jeleként
ajándékokkal halmozzák el
a világra jött kisgyermeket.
Sokszor még név szerint is
felsoroljuk őket (Gáspár,
Menyárt, Boldizsár), pedig a
Biblia csupán napkeleti
bölcsek néven említi őket.
Egy történet szerint volt
egyszer három igen szegény
falusi fiú, akik Pest egyik
peremkerületébe kerültek fel. Karácsony közeledtével felkerekedtek házalni, az
otthonról hozott „háromkirályosdi”-t eljátszani. Nem az egykori karácsonyi
történet felelevenítése volt a céljuk, hanem az ajándékgyűjtés. Ők ugyanis nem adni
akartak, hanem kapni, szegénységükből – legalább karácsony körül – kikecmeregni. Egy este, amikor épp a kapott pénzt és élelmet akarták egymás között
szétosztani, az utcai lámpák gyér fénye miatt úgy döntöttek, hogy egy közelben lakó
osztálytársukhoz mennek be osztozkodni. Sanyó, az osztálytárs egy áporodott
szagú, penészes falú lakásban kucorgott egyedül, mint kiderült, a szülei órákkal

korábban elmentek a mentővel a szülőotthonba. „Menyhárt király” kiboríttatta az ajándékgyűjtő cekker tartalmát (mákos bejgli, alma, kolbász, kuglóf, dió, véres
hurka, szaloncukor, szőlő, rántott hús és néhány szelet
kenyér), s Sanyót az ajándékokkal magára hagyva „kifelé”-t parancsolt az „alkirályok”-nak. Az aranyló papírból készült korona úgy ragyogott az utcai lámpa
fényében, mintha valódi aranyból készült volna.
Igen, ahogy ez a három fiú mindenét odaadta egy náluk
még szerencsétlenebb sorsúnak, úgy Isten is odaadta
mindenét ennek a nyomorult világnak. És mi is, vagy
inkább ki is a mindene az embernek? Hát a gyermeke!
Isten is az Ő gyermekét, az Úr Jézust küldte ebbe a világba: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” ( János 3:16)
Karácsonykor ne érjük be csupán a csillogás-villogással, az ünnepi asztallal, az ajándékokkal, az egybegyűlt
családdal, a hangulattal, hanem az Ünnepelt is legyen
ott! Hisz mit ér az ünnep az Ünnepelt nélkül?!
Kívánok minden kedves Olvasónak áldott, Jézus megszületésének örülő karácsonyt!
Dr. Orcsikné dr. Vass Nóra
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50 éves osztálytalálkozó volt
2017. november 17-én
Balmazújvároson, a Kerekes
Panzióban. 1967-ben, a
balmazújvárosi Bánlaki Általános
Iskola VIII/a osztály egykori
tanulói találkoztak itt, hogy
megemlékezzenek arról, hogy 50
évvel ezelőtt fejezték be általános
iskolai tanulmányaikat. az egykori
34 fős osztályból most 17-en
jelentek meg. A távolmaradók
közül 8 fő (mind férfi) sajnos már
nem lehetett jelen! Az örömteli
találkozás és bemutatkozás után
szeretettel üdvözölték és
köszöntötték egykori
osztályfőnöküket Bálint Józsefnét,
aki jelenlétével megtisztelte
egykori tanítványit. A közös
fotózás után röviden mindenki
felidézte élete elmúlt 50 évének
jelentősebb magánéleti történéseit
és szakmai életútját. Az ízletes

vacsora elfogyasztása után vidám és jó hangulatú beszélgetés zárta a Bodnár Júlia és gém Ferenc
által szervzett osztálytalálkozót. a találkozó összes résztvevője kifejezete az iránti igényét, hogy egy
év múlva ismét szeretnének találkozni egymással.
Álló sor, balról jobbra: GulyásTibor, Lovász Róza, Prém Károly, Bodnár Sándor, Vadász András,
Harangi Lajos, Bodnár Júlia, Kordás Sándor, Gém Ferenc
Ülő sor, balról jobbra: Gercsák Katalin, Blaskó Borbála, Remenyik Mária, Pál Margit, Györfi
Erzsébet, Bálint Józsefné osztályfőnök, Kun Erzsébet, Turbucz Erzsébet, Kunkli Zsuzsa.
Gém Ferenc

2007 nyarán az óvodából kerestek meg bennünket, hogy
szeretnénk-e fogadni a lengyel testvér óvodából egy
családot. Az óvónénik és az intézményvezető tájékoztatták
azokat a családokat, akik szívesen vállalták a családok
fogadását. Nagy izgalommal vártuk őket, hiszen csak a
nevüket (Barnath család-Thomas, Anna, Veronika) tudtuk.
Annyi kérésünk volt, hogyha lehetséges, akkor olyan család
jöjjön hozzánk, ahol kislány gyermek is van, mivel Nellike
akkor volt 5 éves. Nagyon izgultunk, hogy hogyan fogjuk
megérteni egymást, mivel sem ők, sem mi nem tudtunk a
másik nyelvén beszélni. Érdeklődtünk az ő szokásaikról,
hagyományaikról, a családról, hogy minél kényelmesebbé
tegyük számukra az itt tartózkodásukat. Igyekezetünk nekik
minden kényelmet megadni.
Bevásároltunk az ő étkezési szokásaiknak megfelelően, de
szerencsére ez nem sokban tért el a miénktől. Szívesen
kóstolták meg a magyar konyha ízeit. Az óvodában vártuk
őket és nagyon izgultunk. Az első bemutatkozás után, azt
hiszem nyugodtan mondhatom most már 10 év távlatából,
hogy már az első pillanattól megvolt az a szimpátia, ami a
mai napig arra ösztönöz bennünket, hogy minden évben
meglátogassuk egymást. Voltak olyan évek, amikor 4-5
alkalommal is találkoztunk. A lányok Nelli és Veronika az
első pillanattól megtalálták a közös hangot, pedig egyikőjük
sem értette a másikát. Emlékszem, amikor a gyerekszobából
kiszűrődő vidám hangokra lettünk figyelmesek, mindkét
lány mondta a magáét és hangosan kacagtak. Tibike már ebbe
a lengyel-magyar barátságba született bele, akit nagy
szeretettel vártak ők is.
A nyelvet a 10 év alatt sikerült annyira elsajátítani, hogy
alapvető dolgokat megtudunk beszélni, igaz vegyül egy kis
angollal, némettel, kézzel, lábbal.
Történt egyszer, hogy a két apuka elment tankolni a
benzinkútra. Thomas autóját tankolta Tibi amikor, szólt
Thomas, hogy „tyle, tyle”. Tibi tovább tankolta, de Thomas
csak mondta, hogy „tyle, tyle”. Végül kiderül, hogy a tele szó
lengyelül azt jelenti, hogy „ennyi” elég. Mosolyogva jöttek,
és elmesélték a nyelvtudásból vagy inkább nem tudásából
kialakult helyzetet. De legalább a benzin nem fog kikopni

egy darabig, mert „tyle” lett tankolva.
Rengeteg helyen jártunk már együtt
kirándulni. Igyekszünk megismertetni velük Magyarország más részeit is. Jártunk már a Balatonon,
Miskolctapolcán, Budapesten, Gödöllőn, Hortobágyon, Debrecenben,
Egerben, Tokajban, Erdélyben.
Ők elvittek bennünket Zakopánéba,
a Wieliczkai sóbányába, Przemyślba, Krakkóba, Rzeszówba.
Az évek alatt ők is és mi is megismerhettük a családtagjaikat.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy a sors összehozott bennünket és reméljük még nagyon
sokáig barátok maradunk.
Köszönjük Hűséné Barcikowska Évának a rengeteg önzetlen segítséget, lengyel
barátainknak, gyermekeinknek, hogy ez a lengyel-magyar barátság ilyen hosszú időn
keresztül fennmaradhatott.
Vinczéné Györfi Éva

Munkácsy Balmazújvároson címmel nyílt kiállítás november elején a balmazújvárosi Semsey Kastélyban, amely az elmúlt években több rangos kiállításnak
adott már otthont. Az impozáns épületben ezúttal Pákh Imre magángyűjtő
Munkácsy-kollekciójából tekinthetnek meg közel 50 festményt az érdeklődők. A
2018. február 1-jéig látogatható tárlaton felfedezhetőek Munkácsy Mihály olyan
nevezetes művei, mint az Ásító inas vagy a Dűlő szénásszekér. Ezen alkotásokon
kívül a művész korai munkáiban, bibliai témájú festményeiben, ikonikus műveiben
és polgári életképeiben is gyönyörködhetünk. A kiállítás átfogó képet ad Munkácsy
életművéről és remek kulturális felüdülést nyújt a látogatók számára.
A kiállítás ideje: 2017. november 4 - 2018. február 1.
A kiállítás helyszíne: Semsey Kastély (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2.)
További információ:
Sós Csaba megbízott igazgató
Veres Péter Kulturális Központ – Semsey Kastély
Cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel.: +36 52/821-555
E-mail: balmazkultur@gmail.com
Honlap: http://www.semseykastely.hu/
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Három megnyert mérkőzés után nem volt könnyű helyzetben az
edzői stáb, főként a sérülések miatt. A gödi pálya egyébként is
minden vendég csapat számára lejtős szokott lenni. ugyanis itt
játszik az egykori szövetségi kapitány Németh András lánya. 23
percig még így is szoros volt a mérkőzés 14-12, majd hirtelen
minden szinten kiütköztek a hibák. A második játékrészben sokáig
5 gólon tartottuk a mérkőzést, de az utolsó hat perc gyermeteg
hibáit, így sem lehet megmagyarázni.
8.forduló
Göd SE - NKK Balmazújváros 37-26 (20-14)
Göd, 100 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

NKK Balmazújváros: Sterbik-Varga 2, Gaylhoffer 4, Szabados 4,
Mikula 4/1, Kiss O. 1, Takács 6.
Cserék: Németi (kapus), Juhász 2, Demeter, Kaltenecker 3, Őri.
Edző: Dajka István
Hétméteresek:5/5, ill, 2/1. Kiállítások: 2, ill, 4 perc.
Az eredmény alakulása:9.perc:5-5. 15.p,:10-8. 23.p,:14-12.
37.p,:23-18. 24.p,:30-25.
Dajka István- A három hiányzó alapember hiánya nekünk már sok,
de akkor sem szabad hét gólt kapni öt perc alatt a mérkőzés végén.
Ha a védekezésen nem tudunk javítani, bajban leszünk.
Az Eger élt a lehetőséggel.
A sok sebből vérző csapatunknál megduplázódott a hiányzók száma, sőt Németi Ági csak gyógyszerekkel tudta vállalni a játékot.
Az Eger ismerve ezt az állapotot és esélyeshez méltón állt a
találkozóhoz és végig uralta a mérkőzést. Dicsérendő, hogy Szabadosék még a 40. percben tisztes távolságra voltak és 16-20-t
mutatott az eredményjelző. A mérkőzés hajrájában a kapuban
bemutatkozott Torda Vanessza. Ő a nyáron töltötte be a 14. évet.
Puzsár és Balla már az előző bajnokságban is szerepelt a felnőttek
között.
9. forduló
NKK Balmazújváros - Eszterházi KFSC 22-30 (11-17)

Puzsár., Demeter.
Hétméteresek: 4/2, ill 1/1. Kiállítások: 6, ill, 10 perc.
Az eredmény alakulása:9.perc:4-5. 19.p,:9-8. 24.p,:11-11. 35.p,:19-14.
46.p,:25-19. 54.p,:28-22.
Dajka István: A listavezető otthonában nem szégyen kikapni, de az, hogy
így nyolc gól különbség lett a vége az már nem csak a mi szégyenünk.
Csak a győzelem lehetett az elfogadott eredmény.
Jól kezdődött a találkozó a megyei riválissal szemben. A biztos vezetés
birtokában a második félidőben kissé könnyelművé vált a csapat. A
kapuban, remekül teljesítő (50%) Sterbik Anita kivételével sok volt a
hiba és a végére majdnem megbosszulta magát. Igaz, csak az utolsó másodpercekben lett ilyen szoros a mérkőzés állása. A Gyömrőn megsérült
Kiss Bernadettre térdműtét vár. Viszont jó hír, hogy a sérülésből felépült
Borbély Márti egy rövid időre már most is belekóstolhatott a meccs
hangulatába.
11. forduló:
NKK Balmazújváros - Nyíradony VVTK 26-25 (18-11)
Balmazújváros, 400 néző. Vezette: Kiu G. Kiu T.

NKK Balmazújváros: Sterbik - Varga, Kiss 4, Szabados 7/3, Juhász 1,
Halmai 7, Kaltenecker 3.
Cserék: Németi (kapus), Mikula 4/1, Gaylhoffer, Takács, Borbély.
Edző: Dajka István
Hétméteresek: 6/4, ill, 5/3. Kiállítások: 10, ill, 6 perc.
Az eredmény alakulása: 12. perc:6-3, 22.p,:12-8, 27.p,:17-10, 37.p,:2014, 41.p,:22-16, 52.p,:22-21,! 55.p,: 25-22.
Dajka István - Két ellentétes félidőt láthattunk. A második játékrészben
sok hibával játszottunk és elherdáltuk a tetemes előnyünket.
A jelenlegi állapotunkban a 7. hely megfelel az valóságnak, csak ennek
megtartásához koncentráltabb és hatékonyabb csapatmunkára van
szükség.
A sikerhez szükség van a jó kapus teljesítményhez is!
A képen Sterbik Anita.

Balmazújváros, 250 néző. Vezette: Horváth, Simó.

NKK Balmazújváros: Németi- Varga 1, Gaylhoffer 3, Szabados
6/4, Mikula 2, Kiss O. 5, Takács.
Cserék: Sterbik, Torda (kapusok), Juhász 3, Kaltenecker 1,
Demeter 1, Balla, Puzsár.
Hétméteresek: 4/4, ill, 2/1. Kiállítások: 4, ill, 4 perc.
Az eredmény alakulása: 7.perc:4-5. 15.p,:6-11. 25.p,:9-14.
39.p,:16-20. 49.p,:19-24.
Dajka István: Gratulálunk az egri lányoknak. Részünkről, ebben
az állapotban ennyire volt képes a csapat.
Szűkebbre is lehetett volna fogni.
A listavezető otthonában rendezett találkozóra csak Halmai Pálma
tért vissza a sérültek közül. Az elején most is jól működtek a
dolgok és a 24. percben 11-11 volt a mérkőzés állása. Ekkor a
játékvezetők két vitatható hétméteressel siettek a hazaiak segítségére és ez a szünet előtt nem jött jól nekünk. Az egyébként is
erősebb kerettel rendelkező Kispest a második játékrészben már
nem engedte közelebb csapatunkat, így simának tűnik a győzelmük. Juhász Renáta hibátlan támadó játéka 7 lövésből 7 gól, kitűnő teljesítmény.
10. forduló
Kispest NKK - NKK Balmazújváros 31-23 (15-11)
Budapest, Soroksári Sportcsarnok 100 néző. Vezette: Asztalos,
Bárkányi.

NKK Balmazújváros: Sterbik - Varga 1, Gaylhoffer 1, Szabados
4/1, Juhász 7, Halmai 6, Kaltenecker 3.
Cserék: Németi, Hadas (kapuban), Mikula, Kiss., Takács 1,

Hegedűs Lajos

1987 őszén a balmazújvárosi Lenin TSZ SE Férfi Kézilabda csapata
megnyerte az NB II keleti csoportját, és Újváros kézis történetében
elsőként jutott NBI B-be.
Akik látták, ma is emkékeznek a városi sporttelepen (1.000- 1.200
néző előtt!) a budapesti BHG SE elleni ki-ki (utolsó, bajnoki címet
eldöntő) meccsre. Az izgalmas, kiélezett csatában 23- 22 -re nyertek az
újvárosi fiúk, s ünneplhették a feljutást.
A Kőnig csarnokban rendezett BKK – Ózd mérkőzés félidejében a 30
éves évforduló alkalmából köszöntötte az egykori győztes csapat
tagjait, edzőit, vezetőit Dobiné Krisztina, a BKK elnöke.
(természetesen a mérkőzést követő nosztalgia vacsora sem maradt el:)
Az ,,öreg” fiúknak kijáró ajándék és taps-vihar a mai ,,utánpótlás”
csapatok számára igazi példa lehet, hisz egészen más körülmények
között kellett kivívniuk a rangos NBI – B-s tagságot.
folytatás a következő oldalon
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Gratulálunk ezúton is mindenkinek, s kívánjuk,
hogy családjaik körében mindig jóleső érzéssel
egészségben nosztalgiázzanak, s maradjanak örök
szurkolói az újvárosi kéziseknek.
A képen látható: balról-jobbra: (guggolnak)
Váczi Sándor edző, Molnár Péter, Kosina László,
Kocsány Lajos, Nagy László intéző, Jenei Tibor,
állnak:
Török Imre, Nagy Miklós, Király Sándor edző,
Posta István, Nádasdi László, Vas Gyula,
Nyerges János, Juhász Károly, Kordás István,
Pinczés Gyula
A csapatképről hiányzott: a már korábban
elhunyt Császi Lajos szakosztályvezető; illetve a
munkahelyi elfoglaltság miatt Beke István; Papp
Gábor, Bodó Elemér, Novák János.
Gratulálunk még egyszer az újvárosi szurkolók
nevében is!
Dobi Kata

- Ismét volt egy bajnoki forduló nélküli hétvége, a válogatottak
szereplése miatt. Ezt csapatunk két, ugyanazon a napon rendezett
felkészülési mérkőzéssel töltötte ki, melyen a labdarúgóink komoly
meccsterhelést kaphattak:
11.09. csütörtök
Videoton II (NBIII)- Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0-0
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi Gergő – Schmid Máté (Kovács
Milán 81′), Varga Balázs (Fényi Balázs 46′), Tamás László, Schmid
Áron – Orovecz Ádám, Bódis Norbert, Erdei Carlo, Kovács Ádám –
Vólent Roland (Szilágyi Szebasztián 69′), Fekete Ádám.
Ferencvárosi TC (NBI) - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth László (Pogacsics Kriszitán 8′) –
Irakli Maisuradze, Rus Adrián, Jagodics Bence, Virág Aladár – Vajda
Sándor (Adam Coulibaly 60′), Sigér Dávid, Ante Batarelo, Habovda
Jurij – Zsiga Ervin, Bachana Arabuli (Rácz Ferenc 46′).

- Az U21-es magyar válogatottunk november 14-én Cipruson lépett
pályára EB selejtező mérkőzésen. A csapatban kezdőjátékosként
lépett pályára játékosunk, Haris Attila (1997), aki a 80. percben egy
szép góllal állította be 2-0-ás végeredményt.
- A bajnoki mérkőzéseink az elmúlt időszakban, az edzői nyilatkozatokkal:
14. forduló: október 28.
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Budapest Honvéd 0-3 (0-1)
Helyszín: Balmazújváros Városi Stadion. Nézőszám: 1239 fő
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics Krisztián – Habovda Yuriy,
Póti Krisztián, Rus Adrián, Eke Uzoma, Vajda Sándor, Sigér Dávid,
(Ante Batarelo 70′), Haris Attila, Irakli Maisuradze (Vólent Roland 56′),
Zsiga Ervin (Rácz Ferenc 70′), Bachana Arabuli.
35. perc: Gazdag Dániel 30 méterről váratlanul lövésre szánta el magát,
s a labda nagy erővel a jobbfelső sarokba vágódott. 0-1.
51. perc: Jogos 11-eshez jutott a Honvéd, amit Davide Lanzafame
magabiztosan értékesített. 0-2.
73. perc: Egy jobboldali beívelést Eppel Márton mellel gyönyörűen vett
maga elé, és 4 méterről a bal sarokba lőtt.
Horváth Ferenc: Ez egy olyan találkozó volt, melyhez nem sok közünk
volt. Túl nagyok voltak a távolságok a játékosaink között, nem voltunk
elég „élesek”, aztán voltak gyengébb egyéni teljesítmények is nálunk,
amit a mi csapatunk nem bír el. Minden együttesnek minden szezon-ban
van egy-egy ilyen meccse. Bízunk benne, hogy mi ezt ezzel le is tudtuk.
Megnéztük a Honvéd mérkőzéseit, s a legutóbbi 3-4 találkozójukon
megközelítőleg sem futballoztak olyan jól, mint most ellenünk. 2-0-ás
vezetésüknél már érezni lehetett, hogy nem sok esélyünk maradt. Na de,
nincs idő ebbe beletemetkezni, mert nagyon fontos mérkőzések várnak

ránk sorozatban.
November 04. 15. forduló:
DVTK – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-2 (1-1)
Helyszín: Debrecen Nagyerdei Stadion. Nézőszám: 1968 fő
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics Krisztián– Póti Krisztián, Rus
Adrián, Tamás László, Eke Uzoma, Zsiga Ervin (Rácz Ferenc 60′ / Ante
Batarelo 90′), Sigér Dávid, Irakli Maisuradze, Vajda Sándor, Orovecz
Ádám (Haris Attila 68′), Bachana Arabuli.
20. perc: Vajda jobb oldali
szabadrúgása után Tamás
László hátáról pattant a diósgyőriek hálójába a labda. 0-1.
32. perc: Egy jobboldali
szabadrúgásra Karan remekül
ugrott fel, s 13 méterről védhetetlenül fejelt a balalsó sarokba. 1-1.
92. perc: Baterelo egy szép
csel után lőtt a felsőlécre, s a
felpattanó labdát Arabuli fejelte volna a kapuba, de a
vendégek védője kézzel mentett. 11-es! A kiállítást követő
kényszerszünet után, Arabuli
magabiztosan értékesítette a
A Diósgyőrt Debrecenben győztük le
büntetőt. 1-2.
Horváth Ferenc: Az első félidőben nagyon jól játszottunk,
sok lehetőséget teremtettünk, viszont a helyzetkihasználással gondjaink
voltak. Hiszen az első negyedórában volt három kimaradt ziccerünk is.
Azt tudtuk, hogy a Diósgyőr egy magas csapat, most is a pályán volt
vagy 7-8 ilyen labdarúgójuk, ezért a pontrúgásaik sok veszélyt hordoztak magukban. Egy ilyen helyzetből született az egyenlítő góljuk,
amire a hosszabbításban még volt válaszunk. A védekezésünk végig nagyon stabil volt, a diósgyőriek tényleg csak pontrúgások után tudtak
veszélyeztetni. Ha betartjuk az előre eltervezetteket, az egymás-közti
távolságot, akkor a védekezésünk rendre jól működik, kevés lehetőség
adódik az ellenfelek előtt. Mindig az a kérdés, hogy mennyire kell
kinyílnunk. Most úgy alakult az eredmény, hogy erre nem igazán volt
szükség. Az sokat jelentett, hogy ezzel a győzelmünkkel elkerültünk a
kieső helyről. Ez ad egy plusz töltetett a következő két hétre. Erre nagy
szükségünk is van, mert a Haladás ellen a bajnokság legfontosabb mérkőzése vár ránk.
16. forduló: November 18.
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Swietelsky Haladás 2-1 (0-1)
Helyszín: Balmazújváros Városi Stadion. Nézőszám: 1177 néző
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi Gergő – Yuriy Habovda, Jagodics
Bence, Rus Adrián, Eke Uzoma, Zsiga Ervin (Rácz Ferenc, 46′), Sigér
(folytatás a következő oldalon)
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Dávid, Irakli Maisuradze (Ante Batarelo, 72′), Vajda Sándor,
Orovecz Ádám (Fekete Ádám 46′), Bachana Arabuli.

Prosser a hosszúsaroknál a kapufára fejelte, s a kipattanót Perose-vics közel
passzolta a hálóba. 1-2.
21. perc: Egy jobboladi beadás után Myke Ramos elő került a 87. perc: Egy jobboldali szöglet után Fekete Ádám emelkedett a legmagasabbra az ötösön, s a kapu közepébe fejelt. 2-2.
labda, amit egy szép mozdulattal juttatott a hálóba. 0-1.
Horváth
Ferenc: Jól játszottunk, bár most nem tudtunk annyi helyzetet
61. perc: Vajda jobboldali szabadrúgása felpattant a sorfalon, s az a
kidolgozni, mint a korábbi meccseinken. A védekezésünk
kapust megelőzve, Fekete Ádám
végig
jól működött, s a két gólon kívül nem is igazán volt
Fekete
Ádám
nagyon
fontos
gólokat
lőtt
fejéről került a hálóba. 1-1.
lehetősége
a Puskásnak, míg azért nekünk volt néhány.
79. perc: Arabuli ment el a jobbHa
az
egyenlítésünk
után rögtön berúgjuk azt a ziccert,
oldalon, visszagurítását Sigér Dáakkor
másfajta,
számunkra
kedvezőbb játék lett volna a
vid 14 méterről, ballal a jobbfelső
második
félidőben.
sarokba lőtte. 2-1.
Horváth Ferenc: Nem kezdtük jól a
találkozót, s erre rá is ment az első
félidőnk. A tét rányomta bélyegét a
játékunkra, pontatlanok voltunk,
sok eladott labdánk volt. A szünet
után tudtunk ezen változtatni, erővel is jól bírtuk, ami látszott is a játékon, valamint a helyzeteinkből
kettőt is tudtunk értékesíteni. A második játékrészben a csapat is
másként játszott, és a cseréink mind a hárman- Fekete Ádám, és
Rácz Ferenc mellé Ante Baterelo-t is ideveszem- nagyon jól
szálltak a mérkőzésbe, lendítettek a játékunkon, ami így együtt volt
elengedhetetlen a győzelmünkhöz. Minden egyes labdarúgónk
maximálisan ellátta a rábízott a feladatot, így elégedett lehetek.
Egy csapat sohasem 11 emberből áll, fontos, hogy a többiek is készen álljanak a bevetésre, s akkor ilyen teljesítményeket nyújtsanak.
17. forduló: november 25.
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Puskás Akadémia FC 2-2 (1-1)
Helyszín: Balmazújvárosi Városi Stadion Nézőszám: 714 fő
(Az ugyanebben az időpontban rendezett helyi, középiskolai szalagtűző ünnepség rányomta bélyegét a nézőszámra.)
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi Gergő – Habovda Yuriy, Rus
Adrián, Tamás László, Eke Uzoma, Vajda Sándor (Kovács Ádám,
69′), Sigér Dávid, Haris Attila, Irakli Majszuradze (Zsiga Ervin,
69′), Bachana Arabuli, Rácz Ferenc (Fekete Ádám, 69′).
15. perc: Egy bal oldali szöglet után Spandler fejelte el a labdát,
melybe Szakály Péter két méterről még beletett a fejét, s az így
védhetetlenül vágódott a hálónkba. 0-1.
44. perc: Uzoma adott be balról, s Sigér Dávid kapásból 15
méterről lőtt a kapu baloldalába. 1-1.
61. perc: Szakály ment le a baloldalon az alapvonalig, a beadást

G.S: Arabulinak volt az a nagy helyzete, s az első félidő
lefújása után rögtön oda is mentél hozzá. Mit mondtál
neki?
H.F.: Azt, hogy ne agyaljon ezen a kihagyott lehetőségen, mert ha ez benne marad, akkor nem lesz tiszta a
feje a következő helyzeténél.
G.S: Hármas cseréhez ritkán nyúlnak az edzők. Te ezt miért gondoltad célravezetőnek?
H.F.: Ez némi rendszerváltással is járt. Csináltam már ilyet máskor is, és volt
olyan tapasztalatom, hogy ez a három új támadó beállítása egy bizonyos fokig
„sokkolja” is az ellenfelet.
G.S: Úgy tűnik, hogy most már tudunk mi hátrányból is jól futballozni, ami a
Haladás elleni meccs után újra bebizonyosodott. Ez egy nagyon komoly erény
lehet a soron következő, kiélezettnek ígérkező mérkőzések előtt.
H.F.: Ezeket az erényeinket meg kell tartani, sőt, még tovább kell erősíteni. A
csapat hozzáállásával eddig sem volt problémánk, s az utóbbi 5-6 fordulóban a
játékunkkal sem.
Az OTP Bank NBI tabellájának állása:
1. Videoton FC
2. Ferencvárosi TC
3. Debreceni VSC
4. Budapest Honvéd
5. Újpest FC
6. Diósgyőri VTK
7. Vasas FC
8. Paksi FC
9. Puskás Akadémia FC
10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
11. Swietelsky Haladás
12. Mezőkövesd Zsóry FC

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
10
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3

5
5
4
4
7
3
3
6
5
5
2
5

1
2
5
6
4
8
8
6
7
8
11
9

40–18
33–16
31–20
30–29
23–21
29–28
23–32
24–28
23–27
22–26
15–32
20–36

38 pont
35 pont
28 pont
25 pont
25 pont
21 pont
21 pont
21 pont
20 pont
17 pont
14 pont
14 pont
Gál Sándor

Aki követi Varga Tibike motoros pályafutását
az büszke az ifjú versenyzőre, szavazatával
pedig megpróbálta őt a DigiSport Tv által felajánlott sportösztöndíjhoz ,,hozzájuttatni". Bár
csak második lett a szavazás eredményének tükrében, mégis azt írhatom,
nekünk az első!
A nemrég közreadott hírek alapján a következő évben is szurkolhatunk
neki. Reméljük egészségesen, balesetmentesen tud rajthoz állni, s öregbíti
majd ismét városunk hírnevét.
Az alábbiakban a Motorsport.com híroldaláról idézek:
,,A magyar motorsport utánpótlásának eddigi történetében egyedülálló
lehetőséget kap a 220 Volt H-Moto Team három ifjú versenyzője, Vincze
Hanna, Kovács Zoli és Varga Tibi.
A fiatalok az idei Moto 3-as világbajnok, Joan Mir nyomdokaiba léphetnek
jövőre a spanyol utánpótlás bajnokságban. A két ifjú a Moto 5-ös, míg
Hanna a Mini GP 110-es kategóriában állhat majd rajthoz. Mindhárman
megismerkedhettek már a 2018-as motorjaikkal, és a murciai teszten már
az első napokon olyan időket futottak velük, amivel helyt álltak volna a
spanyol mezőnyben is. A bajnoki szezon előtt egy komoly felkészülés, valamint spanyol edzőtáborok várnak a fiatal tehetségekre.
Úgy tűnik, újabb lécet képes megugrani a magyar gyorsasági motorsport
utánpótlás korosztályaiban a 220 Volt H-Moto Team. A csapat már az idei
szezon előtt is többször edzőtáborozott Spanyolországban, és az akkor
létrejött kapcsolatokat sikerült elmélyíteni, így jövőre három versenyzőjük, a 2016-os magyar bajnoki címet szerző Vincze Hanna, az idén a
junior Európa-bajnokságon összetettben a második helyen végző Kovács
Zoli és a Motard IMR 90 Junior kategóriábanbajnoki címet szerző Varga
Tibi jövőre már a spanyol utánpótlás bajnokságban húzza majd a gázt.

Ráadásul nem akárhol, ugyanis a Spanyolországban évtizedes múlttal rendelkező MIR Racinghez
tartozó, idén alakult MIR Racing Hungary segítségével fognak rajthoz állni.
A három ifjú magyar motorosnak tehát garantálva lesz a fejlődése, hiszen a
CEV és RFME Nemzeti Utánpótlás bajnokságokban versenyeznek a
legtehetségesebb gyerekek. A legkisebbek a minimoto kategóriával kezdve, egész a Moto3-ig juthatnak el ezekkel a gépekkel, valamint nem árt tudni, hogy a Cuna de Campeones – azaz a „bajnokok bölcsője” – bajnokságból nagyon sok versenyző jutott már el a Moto GP-be is, többek
között itt versenyzett a Moto 3-as kategória idei világbajnoka, Joan
Mir is. A MIR Racing Hungary pedig az itteni indulást és az itt használt
versenygépeket tette elérhetővé az ifjú magyar tehetségek számára: Vincze
Hanna a Mini GP 110-es, míg Kovács Zoli és Varga Tibi a Moto 5-ös
kategóriában versenyezhet jövőre.
Varga Tibi sem találkozott ilyen kihívással eddigi pályafutása során, így
nagyon igénybe vette őt a murciai pálya a maga 18 technikás kanyarjával.
„A legnagyobb kihívás persze a Moto 5-ös gép volt számomra. Ez a motor
több mint dupla erős az eddigi versenygépemnél, sőt méreteiben is jóval
nagyobb nála, egy nagyon erős, de jól motorozható profi versenymotor,
amilyenre mindig is vágytam. A második nap, miután már a beállításokkal
is jó irányban voltunk, minden etapban sokat gyorsultam. Az utolsó napon
az új szett gumi nullára használódott, de kopott gumikon is tudtam gyorsulni, és az időmmel a spanyol mezőnybe is kvalifikálhattam volna” –
mondta Tibi.
Takács Erika
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