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FEBRUÁRBAN NEM FOGADTÁK EL A
KÖLTSÉGVETÉST
A Hivatal szakemberei a
polgármesterrel és a Pénzügyi osztállyal közösen
megvizsgálják a javaslatok
beépítésének lehetőségeit.
Lapzártánk után, március
első napjaiban az újabb
tanácskozáson remélhetően
megalkotják Balmazújváros
Város 2019. évi költségvetési
rendeletét.

SIKERÜLT!
Nagy Boglárka Caramel dalával bejutott a “DAL 2019” Eurovíziós vetélkedő
legjobb 4 produkciója közé!

>> 10. oldal

Balmazújváros Város Képviselő Testülete február 13-án, a
soros, munkaterv szerinti ülésen és a február 26-án megtartott
rendkívüli ülésén sem fogadta el az Önkormányzat 2019. évi
>> 5. oldal
költségvetési rendeletét
FIATALOK

Sulikóstolgató
a Székhelyintézményben
A Balmazújvárosi Általános Iskola 2019. február 12-én sulikóstolgató rendezvényre várta a beiratkozásra készülő szülőket. A rövidesen elballagó nagycsoportos ovisok szülei megismerkedhettek
a kiselsősök tanítóival, valamint a 3 tagintézmény sajátosságaival.
>> 10. oldal

>> Részletek következő számunkban
SPORT

Bennmaradó helyen labarúgóink

>> 12. oldal

Február 24-én a Budaörs ellen az első félidőben szemet
gyönyörködtető játékkal ajándékozták meg a kilátogató szurkolókat
Toni Golem szakvezető fiai.
Az új szakvezető februárban 2 hazai győzelem mellett 1 döntetlent
és egy vereséget könyvelhetett el. A csapat játéka szemmel láthatóan
javult, a szurkolók hazai pályán ismét megtapsolják NBII-es csapatunkat.
>> 15. oldal
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SOÓS IMRÉRE EMLÉKEZTÜNK
Február 11-én a mindössze 27 évet élt fiatal
színész születésnapjára emlékeztünk és
koszorúztunk
Soós Imre, a „Mi Ludas Matyink” példa és büszkeség Balmazújváros lakói előtt.
Példa arra, hogy a tehetség milyen magasságokba emelheti az embert, de arra is,
hogy milyen törékeny az emberi lélek. Emlékeinkben felidéztük azt a csodát, amit
Soós Imre rövid életútján hagyott ránk. Színészi pályafutása mindössze 8 évet ölel
fel, mégis helye van a magyar film ikonikus színészei között.
Sós Csaba, a Veres Péter Kulturális Központ megbízott igazgatója, nemcsak
mint vezető, hanem mint családtag is köszöntötte a vendégeket. Büszkeséggel, de
fájdalommal tölti el, hogy milyen korán elveszítettük a fiatal zsenit. 89 éves lenne
- mint mondta - még itt lehetne közöttünk. Sok nagy szereppel ajándékozhatott
volna meg bennünket.
Vendégünk Jordán Tamás, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező
köszöntőjében elmondta, hogy személyesen nem ismerhette Soós Imrét, de filmjeit,
életrajzát megismerve számára is nagy példakép. Tragédiájának okát abban látja,
hogy míg élt, nem kapott méltó elismerést, pedig igazi zseni, született „arisztokrata”
volt. A művész úr a közelmúltban felkereste Törőcsik Marit, a Nemzet Színészét,

Hegedűs Péter polgármester röviden méltatta városunk híres szülöttét, Soós

akinek emlékezését tolmácsolta itt az ünnepségen. Törőcsik Mari nagyon fiatal

Imrét, s mint szellemi örökséget, felsorolta azokat a fiatal tehetségeket, akik

színész volt, amikor a Körhintában Soós Imrével a legendás szerelmespárt játszot-

Balmazújvárosról indultak, és szintén a színészi pályát választották hivatásuknak.

ta. Mindkettőjüknek országos hírnevet jelentett ez az emblematikus szerep. A

Sikereik örömmel és büszkeséggel töltenek el bennünket.

színésznő „szerelmét” és az iránta érzett végtelen szeretetet örökre a szívébe zárta.

Juhász Ferencné (Soós Imre utcai lakos)

SZÉLLEL SZEMBE

a kevésbé elfogadottat, vállalva ezzel minden kritikát, ellenvéleményt. Poénok és

közönség végig visszajelzett, drámai

poémák, mint alcím, pedig arról árulkodott, hogy ezen az estén vicces történeteket,

csönd, meghatódás, folyamatos derű,

de költeményeket is fogunk hallani. A vendég széles mosollyal, széles mozdulatok-

hangos kacagás és taps kísérte az

kal, kicsit formabontó öltözékben érkezett a színpadra, egy régi asztal és kopott

előadást. Ezen az esten együtt volt a

szék társaságába, és mesélni kezdett. STAND UP Mi is ez a műfaj? A műfaj nem

líra és a komédia, a bölcsesség és a fel-

új, mint mondta, csak az elnevezés most divatos. Egyre több ilyen műsor van, de

szabadultság, az ösztönösség és a tu-

kevés az igazán jó. Klasszikus példaként Kellér Dezsőt, Alfonsót, Hofi Gézát em-

datosság. Az előadó ars poeticáját Kar-

legette, akik tudták egyedül szórakoztatni a közönséget. Jordán Tamás is erre vál-

inthy verséből választotta:„Mert az a

lalkozott. Több mint egy órán át hallgattuk a művész családi, baráti sztorijait, azokat

fontos, hogy figyeljenek az emberek,

Jordán Tamás Kossuth- és Jászai dí-

a helyzetkomikum kínálta groteszk eseteket, amelyek az öltözőben, a színpadon,

és jól érezzék magukat.” Mi jól éreztük

jas színész-rendező február 11-én

a közúti ellenőrzésen, vagy éppen egy telefonbeszélgetés alkalmával születtek. El-

magunkat és köszönjük!

délután megtöltötte a Pódiumter-

gondolkodtam; mindenkinek vannak történetei, amit szeret elmesélni, de mennyire

met a Veres Péter Kulturális Köz-

nem mindegy, hogy hogyan. Van, akinek van tehetsége ehhez, és van, akinek nincs.

pontban.

Nem véletlen lett valaki érdemes művész. És akkor még nem szóltam a versekről,

„Széllel szembe”, a cím sugallja az

amelyeket olyan észrevétlenül csempészett bele a történeteibe, mintha Ady, József

előadó sajátos egyéniségét, aki sok

Attila, Radnóti, Kosztolányi is velünk lenne. Jordán Tamás úgy mondja ezeket a

esetben nem a megszokott utat vagy

gyönyörű költeményeket, mintha csak diskurálna, mintha azok egy folyamatos pár-

megoldást választja, hanem újat, mást,

beszéd részei lennének. Fantasztikus hangulati és érzelmi skálán játszott, amit a

A rokoni szálak ma is élnek

Sós Csabával szinte minden ünnepi
alkalommal találkozunk a színpadon.
Az izgalmas karakterű fiatalemberről
kevesen tudják, hogy családi szálak
kötik össze a balmazújvárosi születésű
színészzsenivel, Soós Imrével. Soós
Imre nagypapája, nagypapámnak volt
a testvére – így kezdődött rövid beszélgetésünk.
Közelebbi találkozásunk nem is lehetett, hiszen édesapám Sós Gábor,
1958-ban született, és Imre 1957-ben
meghalt. Az egyetlen ma élő személy,

Juhász Ferencné

akinek volt személyes kapcsolata Sós Imréhez a nagymamám, aki néhányszor találkozott vele. Nagypapám Sós Gábor, leginkább gyermekkoráról mesélt. Az utánat
következő korszakról kevesebb szó esett. Sós Imre gyerekként is eléggé impulzív
ember volt, amikor csak lehetett utánozta a szomszéd bácsit, parasztembereket,
tehát már akkor színészkedett. Fiatal kora ellenére hihetetlen érzékletesen ábrázolta az általa előadott jeleneteket, melyeket a fiatalokból és idősebbekből álló közönsége kitörő jókedvvel fogadott. Úgy tudjuk, a színészi hajlamot talán az édesanyjától
örökölhette. A 10 év körüli kisfiú készült ezekre az előadásokra, vitte magával a
kabátokat, és más eszközöket is. Ezeknek a kis történeteknek komplett dramaturgiája és scenikája volt. A családi legendárium része, hogy minden lehetőséget megragadott az olvasásra. Gyakran előfordult, hogy a családi könyvespolc becses darabjaival elvonult a padlásra. Nem lehet véletlen, hogy Sós Csaba első diplomáját
2009-ben Debrecenben filmelméletből szerezte. Később esztétikát, és filozófiát hallgatott. Napjainkban doktori disszertációját készíti. Sós Csaba a tervek szerint 2019.
júliusában doktorál.

Sanocki Péter
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Megújult városunk Könyvtára
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár teljes villamoshálózat cseréjét,
központi fűtés kiépítését és a felnőtt

- tudtuk meg Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetőtől.
Dr.

Tiba

István,

országgyűlési

könyvtár kivételével teljes külső

képviselő ünnepi beszédében kiemelte,

nyílászáróinak műanyagra történő

hogy a kormány segítségével 2018-ban

cserélését követően, kissé átalakulva

volt lehetőség a könyvtár felújítására.

várja a könyvtár látogatóit.

Hozzátette, az olvasók még komfortosabban tudják használni a könyvtár

Közel fél éves zárvatartást követően

szolgáltatásait. Hegedűs Péter, pol-

december közepén már nyitott ajtókra

gármester a saját olvasási élményeivel

lelhettek az olvasók. A szakemberek

kezdte gondolatait. Véleménye szerint

mellett a könyvtár dolgozói is aktív

a könyvtárosok gyakorlatilag a tudás

részesei voltak a felújításnak.

génmegőrzői, ezt a tudásmegőrzést a

“A könyvtár munkatársai olykor falat

városnak is támogatnia kell.

vagy ajtót bontottak, hogy még ot-

Az ünnepi hangulatot Bokor Jutta

thonosabbá tegyék a könyvtár épületét.

operaénekes, a Magyar Állami Oper-

A nagytakarításban közel 70.000 db

aház Nagykövetének műsora fokozta.

dokumentumot mozgattak meg”

Balmazújváros az intézmény névadó-

Újjáéledt az Úttörő zenekar
A Veterán Úttörő Zenekar több évtizedes
pihenést követően vett ismét hangszert a
kezébe. 2017. karácsonyán óriási sikert arattak.
A lelkes úttörők, nem akarták abbahagyni! 2018-ban több felkérésnek eleget téve
szórakoztatták magukat és a közönséget. A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a
nagy visszatérés helyszínén, a Soós Imre Színházteremben muzsikáltak, nosztalgiáztak a. Igazi örömzenélés hallhatott a közönség!
Lénártné Komjáthy Judit felvezetéséből megtudtuk, hogy 2017 őszén két lelkes tag
eszébe jutott, legalább egy induló erejéig össze kellene „trombitálni”a régi zenekari
tagokat. Remenyikné Molnár Mariann és Lénárt József kezdték meg a szervezést.

ja előtt - Lengyel Menyhért születésének 139. évfordulója alkalmából - ünnepélyes átadóval és koszorúzással tisztelgett.
Az ünnepséget Lázár Károly, a Lengyel Menyhért család képviseletében és több
környékbeli könyvtárvezető is megtisztelte.

Köszöntötték a jubiláló véradókat
Vannak olyan helyzetek, mikor csak a vérkészítmények segíthetnek a túlélésben. A
48-as Olvasó Népkörben 2019. november 3-án Véradó bálon köszöntötték a jubiláns véradókat, akik egy-egy oklevelet, valamint emléktárgyat kaptak.
Hegedűs Péter polgármester köszöntője után Dr. Orcsik István, a Magyar
Vöröskereszt Országos Etikai Bizottságának elnöke hangsúlyozta, már a harmadik generáció arcait látja a véradásokkor. Az úgynevezett “staféta” apáról a gyermek,
vagy adott esetben nagypapáról az unoka kezébe kerül.
A legnagyobb kérdés mindig az, hogy van-e új generáció a véradók táborában.
Ujvárosy Andrásné, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei igazgatója
hozzátette, jönnek az új véradók, de egyre nehezebb bevonni őket. Igyekeznek a
középiskolás diákokat megszólítani, akiknél szerencsére nyitott ajtókra lelnek.
Koroknai Sándor már 125. alkalommal adott vért, ezzel ő a rekorder véradó
Balmazújvároson.

A régi pajtások megkeresésével, verbuválásával kezdődött az újabb kaland. Vegyesen fogadták a kezdeményezést, hiszen sokan évtizedek óta nem fújtak hangszer-

Nem! Az öröm, a lelkesedés, folytatásra bíztatta a zenekart.

be. Voltak, akik egyértelműen elutasították a megkeresést, voltak, akik hezitáltak,

Bizony, ez a zenekar működik, a zenélés iránti szeretet és a sok – sok emlék össze-

voltak, akik egyből igent mondtak, voltak, akik csak nevettek az egészen. Hosszas

tartja őket. Megtörténik velük az a csoda, hogy fiatalságuk boldog pillanatait érett

szervezés után úgy tűnt, összejött a megfelelő létszámú csapat. Sikerült mindenki-

felnőttként ismét átélhetik.

nek megfelelő hangszert szerezni! Kezdődhettek a próbák. Viszont karmester nélkül
nincs zenekar! És akkor jött az ötlet, hogy a veteránokat vezényelje az ifjú Radócz
Miklós aki a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanulja a mesterséget. És

A zenekart a szeretet és a barátság hívta életre, ma is ez tartja össze. Egy év alatt
annyit fejlődtek, hogy január 25-26-án önálló koncerteket adtak.
Egyedülálló, hogy egy úttörő zenekar a XXI. században ismét színpadra lépjen.

összejött, 2017 decemberében eljátszották a Titanic – indulót.
Siker, taps, és a nagy kérdés: Vége? Oszolj?

Bánhegyi Zoltán

fotó: Borza János
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Balmazújváros Város Képviselő Testülete 2019. február 13-án
tartotta soros, munkaterv szerinti ülését
Felsoroljuk a szünetek nélkül számolva, közel 3 óra 50 percig tartó tanácskozás
napirendi pontjait, illetve az interpellációk során elhangzottakat
•
•
•

•
•
•
•

A napirendi pontok megszavazása után elfogadták a polgármesteri jelentést.
Döntöttek a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról. Elfogadták a Titkársági Osztály, a
Hatósági Osztály és a Pénzügyi Osztály beszámolóját.
A Képviselő-testület hosszas tanácskozás után nem fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét.
A költségvetési rendeletnek március 15-ig kell megszületnie.

Jóváhagyták a polgármester szabadságolási ütemtervét.
Elfogadták a Veres Péter Kulturális Központ 2018. évi beszámolóját, valamint a 2019. évi munkatervét.
Döntöttek az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveiről.
Elfogadták a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., a
BalmazInterCOM Kft. üzleti terveit. 10 igennel döntöttek, hogy szükséges a Balmaz Sport Kft. teljes átvilágítása. Mivel a városnak nincs elfogadott
költségvetése, ezért a Testület készítsen egy előterjesztést a teljes átvilágításról a márciusi munkaterv szerinti testületi ülésre. A Testület felkérte
a Balmaz Kamilla Kft. ügyvezetőjét egy új üzleti terv kidolgozására.
•
Módosították a közétkeztetést biztosító gazdasági társasággal fennálló szolgáltatási szerződést. 2018. december 17. napjától az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde Intézmény telephelye kibővült a Veres Péter utca 12. szám alatti feladatellátási hellyel, amely azonban a koncessziós szerződés 1. számú
mellékletében még nem szerepelt, ezért módosították a szerződést.
•
Elfogadták a Balmaz-Kamilla Kft. ügyvezetője által készített intézkedési tervet.
•
A Testület kijelölte az iskolai felvételi körzethatárokat.
•
Felülvizsgálják azoknak az utcáknak az aszfaltozási lehetőségeit, amelyek még nem rendelkeznek szilárd útburkolattal.
•
Bővítik a Balmazújváros 2667-es helyrajzi számú Túzok utca ingatlanon lévő parkolót.
•
Döntöttek az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodai intézményegysége nyári zárvatartási rendjéről.
•
Jóváhagyták a Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.
•
Módosították a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet.
•
Csonka-Kis Pál képviselő a helyi buszjárat újvilági bővítéséről érdeklődött. Kalmár Zoltán, a Hatósági Osztály vezetője válaszában elmondta, hogy
sok pénzre van szükség, amelyet beépítettek a költségvetési tervezetbe. A folyamat elkezdéséhez elfogadott költségvetésre van szükség. Hegedüs
Péter polgármester hozzátette, 33 millió forintot terveztek be két buszmegálló, illetve egy buszforduló létrehozására az Újvilágon.
•
Tóth Attila képviselő az Újkert sor, illetve a Táncsics Mihály utcai lámpatestek kiépítéséről érdeklődött. Kalmár Zoltán kifejtette, hogy a Mezei-Vill
Kft.-vel felvette a kapcsolatot. Az Újkert sorban útépítés volt, azonban a világítás kiépítése nem volt betervezve. Ha szükséges, akkor 200.000300.000 Ft+ÁFA ellenében kiépítik. A Táncsics Mihály utcán viszont elkészült a világítás.
•
Szarvas Endre képviselő a Kőnig Rendezvénycsarnok ingyenes használatának tervezetéről kért egy írásos tervezetet.
•
Hegedűs Péter polgármester interpellációjában a Mesevár Óvoda rekonstrukciójáról tájékoztatott. Kiemelte, a tervek szerint haladnak a munkálatok. Hozzátette, 2013-ban elfogadták egyes utcanevek módosítását. A napokban megkezdték a 16 utcanév táblájának cseréjét.
A tanácskozások vágatlan felvételei megtalálhatóak a “balmaztv” facebook oldalon, valamint az adott hónapot követően a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban és az önkormányzat Titkársági Osztályán.

KÖZÉLET

Még nincs elfogadott
költségvetés Balmazújvároson

KÖZÉLET - VÉLEMÉNY

A valóság számokban

Balmazújváros Város Képviselő Testülete
február 13-án, soros, munkaterv
szerinti ülésen tárgyalta Hegedüs
Péter polgármester előterjesztésében
Balmazújváros Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetési rendeletét.
A költségvetés 2019 évi tervezett bevétele 6.192.660.000.- Ft, mely összeg
megegyezik tervezett kiadásainkkal. A pénzügyi osztályvezető mintegy 40
perces, táblázatokkal illusztrált ismertetőjével együtt, a képviselők közel több órán keresztül tárgyalták a tervezetet. A vitában az előterjesztő,
Hegedűs Péter polgármester kifejtette, a költségvetés elsődleges célja a város alapfeladatainak biztosítása. A FIDESZ egyéni körzetekben
megválasztott képviselői nem fogadták el, hogy Balmazújváros gazdasági
társaságai, azaz a Gyógyfürdőt, a Hotel Kamillát és a Múzeum Kávéházat
és a város sportlétesítményeit működtető vállalatok nem kapnak feladatuk ellátásához elegendő támogatást.
Nem közeledtek az álláspontok, így a képviselők többsége nem fogadta
el a költségvetést.
A törvény előírja, hogy március 15-ig meg kell alkotni a város költségvetési rendeletét, ellenkező esetben jelentős hátrányok érik városunkat.
Február 26-án rendkívüli ülésen tárgyalták Hegedűs Péter módosított
költségvetési előterjesztését. Egyes kiadások csökkentésével az év közben
50.000.000.- Ft szabadon felhasználható tartalékot képeztek. A hosszas vitában részletesen kifejtették az érveket. Koroknai Imre alpolgármester
módosító javaslatokat fogalmazott meg, melyek megfontolása után
újabb tárgyalási forduló következhet.
Elsőként a Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság részére
nyújtott 47 millió forint összegű, havi egyenlő bontásban történő folyósításáról döntöttek. Egyhangúlag, 10 igennel fogadta el a Képviselő Testület
a módosítási javaslat vizsgálatát.
Második pontban a Balmaz Kamilla Kft. részére fél évre szóló,
50 millió forint összegű költségvetési forrás biztosításáról szavaztak. Fél
év elteltével ismét vizsgálják a Balmaz Kamilla Kft. gazdasági mutatóit. A
márciusi soros munkaterv szerinti testületi ülésre, az előző februári soros munkaterv szerinti testületi ülésre hozott határozat alapján, a Balmaz
Kamilla Kft. ügyvezetőjének új 2019-es üzleti tervet és költségvetést kell
benyújtania. A szavazás szerint 7 igen, 2 nem és 1 tartózkodással, a Balmaz
Kamilla Kft.-nek vizsgálatot kell végeznie a költségvetési forrás biztosításához, a következő soros munkaterv szerinti ülésre beterjesztve.
Harmadik pontban 9 igennel és 1 tartózkodással elfogadta a
Képviselő Testület a sportlétesítmények fenntartására javasolt 30 millió
forint vizsgálatát.
Negyedikként 10 igennel egyhangúlag elfogadták a 2018. évből
fennmaradó 3,4 millió forint összegű Kalmár Diák Sport Egyesület számára
biztosított TAO támogatás önrészének kifizetésére nyújtott javaslatát.
A Testület 7 igennel és 3 tartózkodás mellett elfogadta az alpolgármester
ötödik, adminisztratív jellegű javaslatát.
A Hivatal szakemberei a polgármesterrel és a Pénzügyi osztállyal közösen
megvizsgálják a javaslatok beépítésének lehetőségeit. Lapzártánk után,
március első napjaiban az újabb tanácskozáson remélhetően megalkotják
Balmazújváros Város 2019. évi költségvetési rendeletét.
						
Bánhegyi Zoltán
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A szerző
Balmazújváros
Város Képviselő
Testületének tagja

Balmazújváros Város Képviselő Testülete 2018. augusztus 28-án arról döntött,
hogy végre a balmazújvárosi gyerekek is (37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet) megfelelő
minőségű közétkeztetésben részesüljenek, mint az ország bármely más településén.
Az EMMI új rendelete Balmazújváros előző közétkeztetési közbeszerzését
lezárását követően jelent meg.
A rendelet az alábbi minőségi változásokat tartalmazza:
•

a naponta biztosítandó tej-, tejtermék,

•

a naponta biztosítandó friss zöldség, gyümölcs,

•

a naponta biztosítandó teljes kiőrlésű pékáru mennyiségeit,

•

változatosabb köreteket ír elő (10 nap alatt csak 5 alkalommal lehet bur-

gonya, tészta vagy rizs),
•

az étlapon rendszeresen szerepeljenek halból készült fogások,

•

alacsony zsírtartalmú húsok és készítmények használatát írja elő, a só

mennyiségének csökkentése miatt több zöldfűszer használatát.
2018-ig a közétkeztetésben biztosított élelmiszerek nem mindenben feleltek meg
az új előírásoknak.
A felelős szerkesztő nélkül megjelent Balmazújváros Újság 2019. januári
számában, név nélkül megjelent egy cikk a közétkeztetéssel kapcsolatban.
Nyílván azért jelent meg név nélkül, mert a leírtak nagyon távol vannak a valóságtól.
A cikk valótlanságot tartalmazva azt sugallta, hogy a rendeletnek megfelelő közétkeztetés biztosítása 100 millió forint többletköltséget jelent az önkormányzatnak.
A közétkeztetés állítólag nettó 181 millió forintba került eddig a városnak.
Tekintsük át az egyes tételek összegeit.
A polgármester előterjesztette a 2019. évi költségvetés tervezetét, melyben
a dologi kiadásokat tartalmazó 3. sz. táblázatban láthatjuk,hogy
vásárolt élelmezés címen nettó 266.049.000 forint szerepel.
Ha csak ezt a számot hasonlítanánk a nettó 181 millió forinthoz, akkor is nyilvánvaló, hogy nincs 100 millió forint a különbség.
A teljes igazságot akkor látjuk, amikor megnézzük a költségvetés tervezetének 1.
sz. mellékletében, a kötelező feladatoknál feltüntetett bevételeket:
gyermekétkeztetés címszó alatti normatíva:
				

nettó 203.827.159.- Ft

saját bevétel: nettó

38.117.000.- Ft

Azaz összesen: nettó 241.944.159.- Ft
vásárolt élelmezés: nettó 266.049.000.- Ft
mínusz a bevételek összesen: nettó 241.944.159.- Ft
a különbség összege: nettó - 24.104.841.- Ft
Tehát ha bevételek összegéből, azaz a 266.049.000 forintból kivonjuk a közétkeztetési szolgáltatás árát, akkor világosan látszik, hogy a különbség nettó
24.104.841 forint. Azért tartottam fontosnak a tényszerű tájékoztatást, hogy mindenki megismerhesse a valós számokat. Azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a
gyermekeken (legyen az étkeztetés, sportolás vagy bármi egyéb) spórolni véleményem szerint bűn!
Tóth Attila önkormányzati képviselő
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Bemutatkozik az új közétkeztető városunkban
A Menzaminta Kft tulajdonosai
évtizedek óta dolgoznak a közétkeztetési
piacon, ahol az egyik legerősebb magyar
tulajdonú közétkeztetési cég sikereiben
vállaltak részt.
A társaság megalapításának célja, hogy az évtizedes szakmai
berögződéseket levetkőzve választ adjon a változó fogyasztói igényekre
és a legfrissebb táplálkozástani kutatások eredményeit beemelje az élelmezési szolgáltatás minőségi követelményei közé.
A cég a 2013-as alapítás ellenére 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a cégvezetésnek és a szakembereknek köszönhetően.
A közétkeztető cég mára 120 intézményt lát el és naponta több, mint
22000 fő részére biztosít étkezést óvodákban, általános iskolákban,
idősotthonokban és szociális intézményekben.
A társaság a vezető piaci szereplőkkel megegyezően, a működési területét átfogóan szabályozva nemzetközileg elismert minőség biztosítási
rendszereket vezetett be. Az étlapokat, menüsorokat minden esetben dietetikus szakemberek felügyelete mellett állítják össze –figyelembe véve a
megrendelők és a fogyasztók igényeit, elvárásait.
A cégcsoport a rendelkezésre álló feltételek mellett minden szolgáltatási területen képes és kész biztosítani a legkülönfélébb diétás menüket
is összeállítani (tojás-, liszt-, tej érzékeny és hozzáadott cukormentes,
pépes, epekímélő), amelyeket szintén dietetikus bevonásával, a speciális
előírásoknak megfelelő körülmények között készítenek el.
Az egészséges és jól táplált fiatalok jobban teljesítenek a tanulásban, a
sportban és egyenletesebb teljesítményt nyújtanak a mindennapokban.
Balmazújváros Város Képviselő-testületének döntése értelmében
2018. december 22-től a társaságot bízta meg a közétkeztetés feladatainak elvégzésével.

A cég a minőségi alapanyagokat, diétás étkezési lehetőségeket, nátrium-glutamát mentes
étkezést biztosít. Az EMMI rendelet szerint étkeztet. Csökkenti a sótartalmat és mindennapos zöldség-, valamint gyümölcsfogyasztást biztosít.
Lecserélték az elhasználódott étkészleteket, poharakat. Értékelési rendszert vezettek be,
amelynek vizsgálása folyamatban van, az eredményekről a későbbiekben beszámolnak a szakemberek. Elkezdték a konyhák felszereltségének a cserélését, rozsdamentes asztalokat, digitális mérlegeket és öltöző szekrényeket vásároltak. Tervezik még a hűtő és sütő cserélését.
Az intézményvezetőkkel szoros kapcsolatot építenek ki, a folyamatos egyeztetések és a helyi
igények felmérése után lehetőség lesz változtatni az étlapon.
A Menzaminta Kft. Balmazújvároson tíz intézményben, mintegy 1500 fő részére biztosít
szolgáltatást a bölcsődétől kezdve egészen az Idősek Otthonáig.
Kürti Csaba, Menzaminta Magyarország Kft. ügyvezetője
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VÁROSI LAKOSSÁGI FÓRUM
Hegedüs Péter polgármester városi
lakossági fórumot szervezett február 20án a Soós Imre színházteremben.

Veres Péter kulturális Központ programjai

A színpadon Hegedüs Péter mellett helyet foglalt Dr. Hajdu Miklós jegyző, Varga László pályázati referens, Kalmár Zoltán, a Hatósági Osztály vezetője és
Vágnerné Szilágyi Ilona Pénzügyi osztályvezető.
A bevezetőben Hegedűs Péter Balmazújváros 2019. évi önkormányzati gazdálkodásáról tájékoztatott. Elmondása szerint a 2019-es költségvetési rendelettervezet a 2018-ashoz képest egy szűkebb költségvetési tervet engedélyezett.
Az Önkormányzat öt 100%-os tulajdonú gazdasági társaságál, kettő nonprofit gazdálkodás. Kiemelte, a testület sem a Balmazújváros Sport Kft., sem a Balmaz-Kamilla Kft. üzleti tervét nem fogadta el és felkérték az ügyvezetőket a márciusi testületi
ülésre új üzleti tervet készítsenek el.
Ezt követően Dr. Hajdu Miklós János jegyző kapta meg a mikrofont.
Megtudtuk, hogy mi a különbség a civil szervezetek és a gazdasági társaságok
között, valamint ismertette az önkormányzat működését.
Hegedüs Péter hangsúlyozta, a kormánytól kapott normatív támogatás felhasználása előre meghatározott. Az önkormányzat, ha az adott feladatra nem kap elegendő
támogatást, saját bevételeiből kell kiegészíteni az adott normatívákat, ami ezek
után marad, abból tudnak gazdálkodni.
A mintegy húszperces tájékoztató után a lakosság kérdéseire válaszoltak a színpadon levő városvezetők. A lakosok többek között választ kaptak az uszodával, a
sporttal, a közétkeztetéssel, az úthálózattal, a kerékpártárolókkal, turizmussal,
Balmazújváros zöld környezet megteremtése pályázattal kapcsolatos kérdésekre.

Március 9. 15:30 és 18:00 óra Mozi - Marvel Kapitány c. film vetítése, Helyszín: VPKK Soós Imre Színházterem
március 15. Koszorúzási ünnepség az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére, Helyszín: Kossuth tér (Önkormányzat
előtt)
március 15. Petrovics Nikolett - Szatmáriné Győri Tünde a
népművészet ifjú mestereinek kiállítása, valamint Fotókiállítás
megnyitó a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár digitális archívumából
március 16. Városnéző tematikus séta Pozsonyi József történésszel
március 16. Balmazmuri - táncházas mulatság az Ifjúsági és
Közösségi Házban
március 20. 19:00 óra Zorán koncert, Helyszín: VPKK Soós Imre
Színházterem
március 22. Kézműves foglalkozás a tavasz jegyében, Helyszín:
VPKK Pódium terem
március 23. “Pálferi” atya kötetlen beszélgetés, Helyszín: Ifjúsági
és Közösségi Ház
március 31. Mazsola és Tádé bábelőadás, Helyszín: Ifjúsági és
Közösségi Ház
Egyes programok esetében a pontos időpontok még egyeztetés
alatt vannak.

TOVÁBBI HELYI PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK NYÍLNAK MEG
2019-BEN

Hegedüs Péter polgármester a későbbiekben is szervez lakossági fórumokat, amelyre várja az érdeklődőket.

Bánhegyi Zoltán

TOP CLLD HELYI FELHÍVÁSOK
A Balmazújvárosi Helyi Közösség 2019.01.29-én helyi pályázati felhívásokat jelentetett meg a településen működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek számára városi kulturális-közösségi
élet infrastrukturális adottságainak bővítése, valamint a sokszínű,
együttműködő és élő, hagyományait őrző, továbbadó helyi közösség megteremtése céljából.
• Közösségi terek kialakítása és fejlesztése
• Programok szervezése a különböző célcsoportok számára; a fiatalok
közösségi aktivitásának fokozása
• A kerékpáros turizmus támogatása
Balmazújváros Város Önkormányzata
Bővebb információ:
https://balmazujvaros.hu/clld

8

kULTÚRA

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/02

KULTÚRA

KULTÚRA

Bekker Gyula Balmazújváros
Díszpolgára
Nyáron, a Város Napján vehették át
Balmazújváros Város elismeréseit a
kitüntetettek.
A Református templomban, augusz-

Veres Péterre emlékeztünk
Balmazújvároson minden év január 6-án,
születésnapjának évfordulója alkalmából
emlékezünk Veres Péterre

tus 18-án Bekker Gyula, a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar karnagya az ünnepségen távollétében nem vehette át
a Balmazújváros Díszpolgára címért
járó kitüntetést. Augusztusban Kínában
öregbítette ő és zenekara a település
hírnevét.

A havas, hideg időjárás ellenére, sokan tisztelegtek az újvárosi születésű író szo-

A

bra előtt. A megemlékezést Hegedűs Péter polgármester gondolatai nyitották, aki

ester,

zeneiskolai

megosztotta családja tapasztalatait Veres Péterről. Sós Csaba, a Veres Péter Kulturá-

Magyar

lis Központ megbízott vezetője ismertette az író, politikus életútját, munkásságát.

Szövetség elnökségi tagja 1986 óta

egyetemi

kürttanár,

karm-

mesteroktató,

Fúvószenei

és

a

Mazsorett

él Balmazújvároson. Ez idő alatt
tanárként, intézményvezetőként és a
Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
karnagyaként, vezetőjeként, tanítványaival nemzetközi és országos hírnevet szerzett a városnak. Munkája elismeréseként számtalan egyéni és zenekari kitüntetést
vehetett már át. Szakmai pályafutásának egyik sikereként számos növendéke szakavatott profi muzsikusként működik világszerte.
Az együttes karácsonyi koncertjén december 22-én Hegedűs Péter polgármester
immár hivatalosan átadta kitüntetését. Bekker Gyula karnagy most már
Balmazújváros Díszpolgára címmel is büszkélkedhet.

Az 1897. január 6-án született író, 4 évig járt iskolába, majd 12 éves korától már
dolgozott. Az első világháború idején megjárta az olasz frontot. Közismert, írói
munkássága mellett honvédelmi miniszterként az 1940-es évek közéletének egyik
legmeghatározóbb személyisége volt. – emelte ki az intézményvezető. Veres Péter
szellemisége ma is jelen van. Utca, valamint intézmények, egész életműve őrzi az

Bánhegyi Zoltán

Dédunoka érkezett a
100. születésnapra !

emlékét Balmazújvároson.
Szülőföldje, gondolatait mindig szem előtt tartja, hiszen sok helyen olvashatjuk

A

„Én nem mehetek el innen” című vers záró gondolatait: „…ide kell hoznunk a

Idősek

Otthonában,

február 19-én 100. születésnapját ün-

nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit

nepelte Burai Istvánné, született Szabó

érdemes.”

Julianna.

Veres Péter ülőszobránál és a Veres Péter Emlékháznál koszorúkat helyeztek el az
emlékezők.

Nefelejcs

Az ünnepségen Hegedüs Péter pol-

Bánhegyi Zoltán

gármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, míg Dr. Hajdu
Miklós jegyző Balmazújváros nevé-

60 év házasság

ben köszöntötte a 101. életévébe lépő
Juliska nénit.
Burai István és Burai György, a szépkorú hölgy gyermekei, büszkén és megható-

Pinczés Imre és felesége, Pinczés Im-

dottan elevenítették fel az emlékezetesebb pillanatokat.

réné január 10-én ünnepelték 60. há-

Béresné Lőrincz Erzsébet intézményvezető hangja is elbicsaklott egy kicsit, mikor

zassági évfordulójukat!

kiemelte: az ünnep nagy dolog ez mindannyiunk életében, különösen Juliska néni

Pinczés Imréné, leánykori nevén Ka-

számára. Keveseknek adatik meg, hogy ezt az igazán szép kort elérje. Reméli, még

tona Róza február 23-án töltötte be

évekig gondoskodhatnak róla. Nádasdi László és Nagy Zoltán nótával köszöntöt-

életének 80. évét! Ezen alkalmakból

ték az ünnepeltet.

köszöntik őket szeretettel fiaik, me-

Burai György az egyik dal közben megállította az énekest és örömkönnyek között

nyeik, unokáik és párjaik, valamint az 5

osztotta meg édesanyjával, hogy “Anyu megszületett a 10. dédunokája!”

dédunokájuk.

A február 19. napját bizonyára soha nem felejti el a család!

KULTÚRA
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Lemezbemutató a BAKI-ban
Az újvárosi közönségkedvenc zenekar a CHROME Rt., fennálásának 15. évforMár a 2019-es esztendő elején nagyot

dulójának évében bagy terveket szövöget.

szólt az együttes. A februári “Valami
vár” lemezbemutató koncert amilyen
nagy várakozással töltötte el az embereket, olyan nagy sikert aratott a
BAKI Klub Kávéházban. A szövegeket
Kovács Attila énekes és Dobi Bálint
gitáros írták.

A pálinkaverseny jó hatással
van a cefre minőségére
Balmazújvároson nagy hagyománya van a
pálinkafőzésnek. A Veréce Hagyományőrző
Egyesület 16. alkalommal szervezte meg
„Az év legjobb pálinkája” verseny díjkiosztó
ünnepségét.

“A motiváció maga az élet. Igazából szövegcentrikusak a dalaink. Sőt olyan
visszajelzéseket szoktunk kapni, hogy a dalok szövegei fogják meg az embereket és
ugyebár az élettapasztalataink adják a témát. Ezzel pedig könnyű azonosulni, ugyanis szeretünk, küzdünk, élünk, hiszünk és nem adjuk fel a reményt. Mi próbáljuk
átadni a lehető legpozitívabb dolgokat, mert csodálatos látni, ahogy a kisgyermekes
anyukák és a nagypapák is ugyanúgy itt vannak a koncertjeinken, mint a tinédzserek. Úgy gondolom, mondandónk mindenkihez szól” - osztotta meg gondolatait a
február 9-i koncert előtt az énekes.
A Chrome Rt a sajátos szövegvilágával és egyedi hangzásával egy új stílust alakított ki, melynek neve heart rock. Igazából a hard rock stílus irányvonalából indult
ki, de a szöveg tartalma annyira szívhez szóló és emberi, hogy ez egy olyan stílus,
amit a Chrome Rt egyedülállónak vallhat.

Ecsedi Hanna

VI. BALMAZÚJVÁROSI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Hatodik alkalommal
adott otthont január
26-án a König
Rendezvénycsarnok
a Balmazújvárosi
Jótékonysági Bálnak.

Bihar megyében ebben a főzdében főzik a legtöbb pálinkát, mely pozitív hatással
van pálinka minőségére. A balmazújvárosi pálinkaversenyen csak a Balmazpárlat
által főzött pálinkák versenyezhetnek.
A versenyre a megye számos településéről évek óta érkeznek pálinkatulajdonosok, többek között Hajdúszoboszlóról, Debrecenből, Nagyhegyesről, Hajdúdorogról,
Hortobágyról, Hajdúböszörményből - és még sorolhatnánk.
A fiatalok körében is egyre népszerűbb a pálinkafőzés, lesz aki tovább vigye ezt a
hagyományt. A verseny jó hatással van a pálinkák minőségére is, gyenge minőségű
úgynevezett „guggolós” pálinkákat már nem neveznek. Csak abból a gyümölcsből
lehet finom pálinkát főzni, amelyet a konyhában is megennénk. 2018-ban rekord
mennyiségű, közel 100 pálinka érkezett minősítésre.

Az esemény fővédnöke, Dr. Tiba István országgyűlési képviselő köszöntőjében
kiemelte, rendkívül fontos ügyet szolgált, aki részvételével támogatta a kedvezményezett Balmazújvárosi Hagyományőrző Tűzoltó Egyesületet.
A Jótékonysági Bál már élő hagyomány Balmazújvároson. Tudjuk, sok minden
szükséges egy bál sikeréhez. Elsősorban városunk támogató szellemű lakossága,
a szervezés oroszlánrészét elkötelezettségből fakadóan vállaló közreműködők, és
nehogy elfelejtsük, végül kell egy ház, kell egy olyan helyiség, egy csarnok, ahol
vendégeinket illő módon tudjuk fogadni.

A zsűri 8 kategóriában osztott díjakat, első alkalommal kiosztásra került a legnagyobb díj, a champion-díj is.
Champion-díjas pálinka: Fekete Szűcs Zoltán birspálinkája (Debrecen)
Eperpálinka kategóriában I . helyezett: Blága János
Szőlőpálinka kategóriában I. helyezett: Pinczés Péter
Szilvapálinka kategóriában I. helyezett: Czipf Balázs
Körtepálinka kategóriában I. helyezett: Németi János
Barackpálinka kategóriában I. helyezett: Szabó Tamás (Hajdúböszörmény)
Vegyespálinka kategóriában I. helyezett: Nagy Lászlóné

Balmazújvároson láthatóan mindez rendelkezésükre áll.
Az asztaloknál a vendégek között, a környező települések vezetői, polgármesterek,
alpolgármesterek is helyet foglaltak. Az Érmihályfalváról, illetve Balmazújváros
lengyel testvérvárosából, Lancutból érkezett vendégek külön köszöntésben részesültek. Az est hangulatát a pompás díszlet, ínycsiklandó falatok, az Asterix zenekar, Tordai Zoltán és Zenekara, valamint Balázs Fecó énekes emelte. A VI.
Balmazújvárosi Jótékonysági Bál bevételével a Balmazújvárosi Hagyományörző
Tűzoltó Egyesületet támogatták.
A bál minden szempontból sikeres volt. A 300 vendég és a felajánlások, így például
a tombola sorsolásra érkezett adományok, mintegy 2 millió Ft-tal támogatták a
Balmazújvárosi Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület munkáját.
Az Egyesület várja, hogy adója 1%-ával támogassa célkitűzéseinek megvalósítását.
Az Egyesület adószáma: 18659946-1-09,
számlaszáma: 11738091-21053498

A Balmazpárlat Kft. tulajdonában lévő pálinkafőzde több, mint 200 éves. Hajdú-

Bánhegyi Zoltán

Gratulálunk a versenyzőknek, a támogatóinknak köszönjük, hogy elősegítették rendezvényünk sikerét és fontosnak tartják e szép hagyomány ápolását.

Török Andrásné elnök
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KÖZÉLET

ELHURCOLTAK

Nagy Ilona fotói
a Lengyel Menyhért
Könyvtárban

Cikkem elején szeretném jelezni, hogy elég csak a megrázó fotókat nézni és nagyapáink elbeszéléseit hallgatni arról az időkről, nem hogy belegondolni, hogy
miket élhettek meg azok az emberek, akik e szörnyűséget meg- és átélték. Mi, akik
az elmondásokból emlékezhetünk, igazából már semmit nem tehetünk azon kívül,

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár a Magyar
Kultúra Napja alkalmából programsorozatot
szervezett, melynek részeként január 22. és
február 10. között megismerkedhettünk Nagy
Ilona fotóival
programsorozatot

társainknak!
Egyik nap még teszed a dolgod, éled a hétköznapokat, szeretsz, vagy szeretnek
és egyszer csak ennek vége. Persze itt nem a szeretetről akarom kinyilvánítani a
véleményem, hanem arról, hogy keddről szerdára, csütörtökről péntekre virradóra
ezek az emberek ültek egy zakatoló vonaton, ültek a hidegben és megtört szívvel
elszakítva szeretteiktől várták azt, amiről nem tudták, hogy mi lesz, vagy esetleg félelmükben csak sejtették. 1945. január közepén több mint 500 fő fiatal, tetterős
balmazújvárosit deportáltak Szovjetunióba. Embertelen körülmények között

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
szervezett

mint hogy egy koszorút, egy emléktáblát vagy esetleg egy ölelést adunk át ember-

dolgoztatták őket bányákban, építkezéseken, amit sokan nem éltek túl és ki tudja,

Nagy

hol temetett el a múlt.

Ilona fotókiállítása színesítette. Soha

Mi innen a XXI. századból csak fejet tudunk hajtani, de átélni azt ami akkor történt

nem tanulta a fotózást, érzésből jöttek

- soha! Elhangoznak szívbe markoló mondatok az utca emberétől, vagy magasabb

a pillanatképek. Az alkotó intenzíven

szinten jegyzett emberektől, de a tény az tény! Az emlékezés után mindenki hazam-

15 évvel ezelőtt kezdte el használni a

egy és teszi a dolgát, feledve néha a megemlékezés perceit is.

fényképezőgépet. Elmondása szerint

Balmazújvároson januárban megemlékeztek a sok-sok, családjától elszakított,

szabad idejében a természetbe, a csend

elhunyt vagy a Szovjetunióból hazatért, de azóta elhunyt embertársainkról. Min-

és nyugalom világába menekül. A kiál-

denki másképp gyászol! De a leszármazottak, vagy a még élő hozzátartozók telje-

lítónak nem gond az időjárás sem, legy-

sen mást éreznek szívükben és a lelkükben. Ott, ha volt is levél és kaptak is néha a

en -15 vagy +30 fok, egy szép fotóért

hozzátartozók oda-vissza kedves és bátorító sorokat egymástól, csak annyit jelen-

akár még a sziklára is felmászik.

tett, hogy “Még Élünk”! De nem biztos, hogy a következő válasznál már így volt! Az
536 balmazújvárosi ember deportálásáról, a korábbi években neves személyiségek
mondtak elszomorító beszédet az akkori borzalmakról. Ők sem élték át sosem ezeket a szörnyűségeket, de az emlékezés szívbemarkoló volt. 536 ember, fiatal és idős,
nő és férfi “utazott” napokon át a semmibe, a végtelenségbe.
De tőlem sokkal okosabbnak vélt tollforgató emberek fogalmaztak már meg erről
a szörnyűségről dolgokat, de egyben egyezni kell a véleményükről! Ez maga lehetett a pokol. Ady Endre egyik legelismertebb költőnk is vallott és írt már soraiban
meghurcoltatásról és másságról, hisz tanárainak, barátainak, szerelmének is kifejtette, hogy mi is az a megkülönböztetés. Amit ma már diszkriminációnak hívnak.
						
KULTÚRA

Fényképezőgépével mindannyiunk számára közkinccsé téve, örökíti meg a pilla-

Csige Sándor

Mire jó a “kütyü”?

natokat. Gépének objektívje segítségével átszűri, szinte átformálja a valóságot, me-

Ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek életébe is egyre nagyobb szerepet

lyet úgy láttat, hogy gyönyörködhessünk a színek, a formák világában. A természet

játszik a tv, internet, telefon. A szakemberek abban egyetértenek, hogy kontrollálat-

rengeteg apró- vagy éppen monumentális csodája körül vesz bennünket, nap mint

lanul használva veszélyesek lehetnek. A kisgyerekek nem tudnak különbséget tenni

nap találkozunk vele és gyakran észre sem vesszük a szépséget. Képeivel, alkotá-

a külső és belső képek között. Miközben alvásban és relaxációban szemünk be van

saival segít rácsodálkozni, milyen gyönyörű világban élünk és még a virágok porzóin

csukva és nem jut be külső inger, addig a TV előtt ellenőrizetlen ingeráradatnak van

egyensúlyozó nektárt kereső méhecske milyen izgalmas és szép látvány.

kitéve a gyerek. Este különösen nem ajánlott lefekvés előtt monitoron nézni me-

Nagy Ilona 2018-ban a balmazújvárosi fotó pályázaton 3. helyezést ért el.

sét, mert a TV vibráló képernyője, ami döntően kék fény, azt üzeni az agynak, hogy

Érdeklődése folyamatosan bővül, napjainkban a makró- és portré fotózás felé ka-

nappal van, tehát akadályozza az elalvást felnőttnél, gyereknél egyaránt. Inkább

csingat.

olvassunk vagy mondjunk fejből mesét.

Bánhegyi Zoltán

A megelőzés a legfontosabb feladatunk. Néhány évvel ezelőtt még az volt a kérdés engedjük-e a gyerekeket TV-t nézni, ha igen mikortól, mennyit, mit, hogyan
szabályozzuk. Ma már inkább arról kell beszélni, mikor használhat a gyerek tabletet,
telefont, internetet, számítógépes játékot. Sokan úgy gondolják, úgy is ebbe nőnek
fel, ebbe fognak élni felnőttként és minél korábban kezdik, annál tapasztaltabbak
lesznek és jobban fognak boldogulni a digitális világban. Ez sajnos tévhit. Abból lesz
jó programozó, aki kreatív, jó problémamegoldó.
Legyenek alternatívák a kütyüvel való foglalkozás helyett, közös játék, kortárs programok és sok-sok szabadtéri időtöltés. A közös programok főleg a közös étkezések
alatt ne legyen kütyü nyomogatás. És még egy nagyon fontos dolog, amiről nem
szabad elfeledkezni, mi vagyunk gyerekeink legfőbb modelljei, a kütyühasználat
terén is mutassunk példát, tartsunk mértéket mi magunk is.

Dr. Dallos Erzsébet

FIATALOK
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Minden nap egy mese
Minden nap egy mese – ez az egyik legegyszerűbb,
de legnagyszerűbb dolog, amit szülő adhat a gyermekének. Hiszem, akinek mesélnek, az figyelmet,
törődést kap. A közös mesélés, felolvasás nem csak
szórakozás, hanem sokkal több annál. Egyben tartja
a családot, és a gyermeket az életre tanítja.
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Városi Bölcsődéjének Pillangó csoportos kisgyermeknevelői február 18-án felkérték a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
gyermekrészlegének munkatársait, Sósné Mihalkó Emesét és Bagi Imrénét, hogy
a 2-3 éves korosztály számára tartsanak egy mesedélutánt. Nagy izgalommal vártuk
őket a gyermekekkel, szülőkkel együtt.
Közös mondókázással, énekléssel kezdődött a délután. Hoztak magukkal egy interaktív párnát, mellyel „A répa mesét” adták elő. Ezt követően a kisgyermeknevelőket
is bevonták „A Piroska és a farkas” mese rövid bemutatásáig. A gyermekeknek
nagyon tetszett az előadás, megérinthették saját kezükkel, mozgathatták a bábokat ők is. Később az óriás interaktív könyvvel mutatták be a könyvtár működését
a gyermekek nyelvére lefordítva. Majd egy nagybőröndnyi mesekönyvet mutattak
be a gyermekeknek, melyet olvasgatni, nézegetni lehetett anyával és apával. Végül,
de nem utolsósorban együtt készítettek lufikutyát a szülőkkel. Nagyon jól érezték
magukat a gyerekek és a szülők. Mesélés közben észrevétlenül eltelt az idő.

Robotika a középiskolában
A Veres Péter Középiskolában 2012-ben indult az akkori igazgató Végh Attila
tanácsára a robotika szakkör Orbán Róbert vezérletével. Az általános iskolásoktól
kezdve minden korosztály aktív részese a foglalkozásnak.
Alapismeretre nincs szükség, egy a lényeg, hogy az egyéneket érdekelje a foglalkozás.
Általában leprogramozni szoktunk, esetleg egy robotot fel- vagy átépítünk.
Először mind közösen agyalunk, majd felmerülnek az ötletek és a foglalkozás végére
megvalósítjuk. Minden tagnak megvan a feladata, mindenki azt csinálja, amit a legjobban szeret vagy amihez legjobban ért. - tudtuk meg Orbán Róberttől.
A csapat számos versenyen mutatta be tudását, kettőre igazán büszkék. A
hajdúszoboszlói Robot Szumó vándorkupát másodjára hódították el. A másik
jelentős eredmény a Milk versenyen elért 2. helyezés.
A szakkörre látogatókat barátságos légkör várja, minden tag segítőkész és közvetlen. Új tagként hamar segítenek felzárkózni mind a programozás és építés területén.

Kovács Péter

FIATALOK

A kocka el lett vetve…

A mese az előadóra is hat, mesélni nem lehet szív és lélek nélkül, csak úgy, ha
valóban részt veszünk, ott vagyunk.
Arra szeretnénk buzdítani a szülőket, hogy meséljenek gyermekeinek minden
nap, akár mesekönyvből, akár fejből. Minden család töltsön együtt elegendő időt,
bensőséges hangulatban, mint ahogy mi is tettük ezen a szép délutánon.
Fórjánné Horváth Edit és Kordás Etelka

Az egyedi lego építőversenyünket hatodik alkalommal rendeztük meg
a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban.
Több szempontból is különleges volt ez a „lego szombat”. A résztvevők száma kiemelkedő volt: idén 35-en hozták el előre megépített legoikat, két vidéki gyermek, illetve
két felnőtt is jelentkezett a megmérettetésre. Orbán Róbert tanár úr, a helyi középiskola tanára és felesége is megtiszteltek bennünket, elfogadták meghívásunkat és lego
robot bemutatót tartottak, amíg a zsűri meghozta döntését.
A versenyzők Csonka-Kis Pál, Molnárné Nemes Margit és Pap Zsuzsa zsűritagok előtt egyenként mutatták be saját fantáziájuk szülte lego-csodákat. Igen kreatív
építmények születtek, hiszen a Zubek Konrád által készített kopaszok-hajasok focimeccse, a Rohács Botond építette rendőrség a „pottyantós” WC-vel, melyet a betörők úgy
alakítottak ki, hogy ki tudjanak szabadulni a rendőrök karmaiból, illetve a Koroknai Ákos rock zenekart alkotó dínói mind-mind nagy derültséget keltettek.
Rögtön elsőként megalapozta a hangulatot a felnőttek között induló Tar Csilla Eszter, aki a testvére, Péter segítségével elkészített lego-citerát szólaltatta meg, sőt a
közönséggel együtt énekelte a „Tavaszi szél” című népdalt is a lego-hangszer kíséretében.
A másik felnőtt versenyző Fésűs Miklós legoja is elismerést váltott ki a jelenlévők körében, ő egy gyönyörű óceánjárót épített meg, elmondása szerint 3000 kockából kb.
24 munkaóra alatt.
Nagy tetszést keltett Posta Gergő hortobágyi életképe is, a gémeskúttal, a gólyával, a lovakkal és a Mihalkó-kalapot viselő csikóssal, de minden egyes lego tükrözte
készítőjének kitartó munkáját.
Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat, a KOCKAFESZT, illetve a könyvtár jóvoltából sokan értékes nyereményekkel térhettek haza, de a helyezést el nem érőket is
megajándékoztuk egy egyedi tervezésű “lego csokival”.
Egy másik újdonság az idei évben: a versenyzők alkotásait ki is állítottuk a könyvtár előterében, így minden hozzánk látogatónak lehetősége nyílt az alkotásokat megtekinteni.
												

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói
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Alsós szavalóverseny
a Bocskaiban

Sulikóstolgató
a Székhelyintézményben

Iskolánk alsó tagozatosainak szavalóversenyét február 6-án rendeztük meg.

A Balmazújvárosi Általános Iskola 2019. február 12-én suli kóstolgató rendezvé-

A megmérettetésre szép számmal jelentkeztek a gyerekek. A szülők is nagyon

nyre várta a beiratkozásra készülő szülőket. A rövidesen elballagó nagycsoportos

érdeklődőek voltak, hiszen ez mindig izgalmas és színes rendezvénye intézmé-

ovisok szülei megismerkedhettek a kiselsősök tanítóival, valamint a 3 tagintéz-

nyünknek, ahol a tanulók megmutathatják előadói képességeiket. Idén 5 osztályból

mény sajátosságaival.

28-an jelentkeztek a versenyre, akik többféle verset adtak elő, mindenki az egyéni-

Nádasdiné Kerekes Erzsébet intézményvezető büszkén jelentette ki, hogy az

ségéhez illőt.

intézmény szakos ellátottsága 100%-os, amely azt jelenti, hogy minden tagin-

Díjazottak

tézményben szaktanárok oktatják a tantárgyakat. A gyermekeket esztétikusan

1-2. évfolyam:

kialakított tantermek, modern informatikai eszközök, interaktív táblák, felszerelt

1. helyezett: Ferenczi Réka 1. osztály

fejlesztőszobák, könyvtárak és tornatermek fogadják.
A Bocskai István Tagintézményben kiemelten foglalkoznak művészeti- és nyel-

Felkészítő tanító: Szabó Istvánné

voktatással, továbbá csatlakoztak az ökoiskolai programokhoz.

2. helyezett: Varga Bese 1. osztály

A Kalmár Zoltán Tagintézmény nagyobb hangsúlyt fektet a matematika okta-

Felkészítő tanító: Szabó Istvánné

tásra, a nyelvi képzésre, valamint a sportutánpótlás nevelésre.

3. helyezett: Nagy Kiara 2. osztály

A Székhelyintézményben már első osztálytól tanulhatnak idegen nyelvet a

Felkészítő tanító: Ágoston Enikő
4. helyezett: Szabó Márk 2. osztály

diákok. Emelt szintű rajzoktatás, valamint több sporttevékenység zajlik a tagintéz-

Felkészítő tanító: Ágoston Enikő

ményben. A három iskolában kiemelten figyelnek a nemzeti, a városi és iskolai ün-

3-4. évfolyam:

nepségekre. Rendszeresen megemlékeznek egy-egy nagy jelentőségű eseményről.

1. helyezettek: Jacsó Fanni 4. a osztály
					

Felkészítő tanító: Kerekesné Dobi Erzsébet

Bánhegyi Zoltán

Czinke Mirella 4. b osztály
Felkészítő tanító: Császi Julianna
2. helyezettek: Szabó Boglárka 3. osztály
Varga Bors 3. osztály
Felkészítő tanító: Sutyák Margit
3. helyezett: Nagy Alexandra 3. osztály
Felkészítő tanító: Sutyák Margit
4. helyezett: Szabó Attila 3. osztály
Felkészítő tanító: Sutyák Margit
Gratulálunk a helyezést elért gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak!
Ágoston Enikő
FIATALOK

Szép Magyar Beszéd verseny
2019.
Péchy Blanka színművésznő alapítványa 1960-ban indította el a Kazinczyról
elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt, amely az eltelt öt évtized során országos

Versenyeredmények:

mozgalommá nőtt ki. Ebben a tanévben a Bocskai István tagintézménynek jutott

5-6. osztályos korcsoport

az a megtisztelő feladat, hogy e rendezvénynek otthonául szolgáljon február 14-

I. Szilágyi Noel Kalmár Zoltán Tagintézmény

én. Az eseményt megelőző napokban a tantestület és az iskola minden dolgozója

Felkészítő pedagógus: Radóczné Bálint Ildikó

lázasan készült a programra. A versenyen 19 diák vett részt 5-8. osztályig, akik a

II. Silye Emma Bocskai István Tagintézmény

balmazújvárosi iskolákból és Hortobágyról érkeztek. Az ünnepélyes megnyitó után

Felkészítő pedagógus: Nagy Marianna

két helyszínen folyt tovább a verseny, ahol a tanulók először a szabadon választott

III. Semperger Dorina Kalmár Zoltán Tagintézmény

szövegeket olvasták fel. A verseny második része egy kötelező szöveg tolmácso-

Felkészítő pedagógus: Radóczné Bálint Ildikó

lásával folytatódott, melyet a Kazinczy-díj Alapítvány küldött meg iskolánk részére.
Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt a zsűri értékelte a versenyzők teljesítmé-

7-8. osztályos korcsoport

nyét a helyszíneken, és hasznos tanácsokkal látta el a gyermekeket a jövőre nézve.

I. Tóth Anna Hajnal Bocskai István Tagintézmény

Az eredmények alapján a Kisújszálláson megrendezésre kerülő országos fordulón

Felkészítő pedagógus: Kunkli Ferencné

Tóth Anna Hajnal, a Bocskai István Tagintézmény tanulója indulhat a rangos Ka-

II. Posta Dorottya Bocskai István Tagintézmény

zinczy-éremért. Annának jó versenyzést és sok sikert kívánunk ehhez.

Felkészítő pedagógus: Kunkli Ferencné
III. Nádasdi Maja Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium

Kovácsné Nagy Róza

Felkészítő pedagógus : Molnárné Nagy Ágnes
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A 90 éves Kalmár iskola varázsa
Nekünk – akik életünk egy részét tanárként vagy diákként a bánlaki iskolában töltöttük - ez az iskola AZ ISKOLA csupa
nagybetűvel. Volt a neve 1.sz. Általános Iskola és Gimnázium, majd 1.sz. Általános Iskola, most a Balmazújvárosi Általános
Iskola Kalmár Zoltán tagintézménye.
Ez az írás csak főhajtás, tisztelgés egy gazdag múltú, szép jelenű 90 éves iskola előtt.
Balmazújváros iskoláiban jelenleg huszonegy olyan pedagógus dolgozik, aki általános iskolai tanulmányait a Bánlakon végezte, közülük kilenc ma is ott dolgozik.
Aktív tanár koromban, ha felkérést kaptam előadásra vagy korreferátumra, kérdéseket tettem fel a tanítványaimnak. Beszámoltam a diákok válaszairól ezzel is segítve magam és kollégáim nevelő munkáját. Most is így tettem. Nagy örömömre szinte
naponta találkozom régi tanítványaimmal. Most is kérdeztem:- Ha ezt hallod; bánlaki iskola, mi jut eszedbe? Csak szavakat
mondj! Ne mérlegelj, ne udvariaskodj! Őszintén beszélj!

!

A válaszok: barátság, engedelmesség, tisztelet, szeretet, bizalom, kötelesség, szorongás (többnyire dolgozat előtt), jutalom, büntetés, hála, türelem, Madarak, fák napja,
kiemelkedő sport -és szaktárgyi eredmények, lelkesedés, büszkeség, jó osztályközösség, sok nevetés, szép iskola, rend és fegyelem, megértő tanárok, egyediség, sikeres versmondó versenyek, táboriskola, örökre szóló élmények….
Ezekből a szavakból áll össze egy iskola élete. A férjemmel, Végh Istvánnal 1976-ban állást kerestünk Hajdú-Bihar megyében. Debrecenben, a Megyei Művelődésügyi
Osztályon azt mondták, hogy Balmazújvároson, a vasút melletti iskolában van a megye legjobb igazgatója, Kalmár Zoltán. Őt választottuk. Soha nem bántuk meg. Ő már
akkor megvalósította munkatársaival, velünk a „szeretetpedagógiát.” Mi ennek a lényege?
A szeretetpedagógia fogalmába beletartozik a szigor, a követelmény, megértés, megengedés, büntetés, jutalom. Ha bármelyiket kivesszük, nem gazdagodnak, hanem
szegényednek tanár és tanítvány kapcsolati lehetőségei. A nevelésben is minden az embereken múlik. Törvény, rendelet, módszer a problémákat önmagában nem oldja meg.
A tanárok ma is igazi nevelők.
Jegyzetfüzeteimben most is őrzöm Kalmár Zoltán bácsi gondolatait. Ma is érvényes: „A nevelési feladatokat csak akkor leszünk képesek végrehajtani, ha távol tartjuk magunktól a kicsinyességet, az egészségtelen rivalizálódást, a cinizmust, a siránkozást, a minden mindegy szemléletet, a letargiába sodró légkört… Nem lehet a határozatokkal
csak általában egyetérteni, ragaszkodni kell a saját elképzeléseinkhez is.”
Neki rövid élet jutott. Nem érte meg a 60 évet. Mindig tudta, hogy nem az évek száma számít. Akkor élünk „sokat”, ha tartalmasan, izgalmasan, érdekesen, a világra és
másokra nyitottan telnek a napjaink. Ha képesek vagyunk adni és kapni, és nem kerüljük el a kisebb-nagyobb kihívásokat. Ezt is megtanultuk tőle. Így tanítottuk és neveltük
mindig a gyerekeket az ő iskolájában. Talán, ha visszanézhetne, azt mondaná: „Nem csináljátok rosszul. Jó lenne néha visszajönni még hozzátok!” Ha tudná, milyen szívesen látnánk! Az ember alapvető igényeiben egyszerre van jelen a megmaradás és a változás. Boldog Születésnapot Zöld Iskola!
Végh Istvánné nyugalmazott magyar-történelem szakos tanár

Óvodások vers és mesemondó versenye

IFJÚSÁG

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Csicsergő óvodája /Bimbó köz 2. telephely/ a magyar kultúra napjához kapcsolódóan immár 11. alkalommal rendezte meg az
Óvodások Vers és mesemondó versenyét. A rendezvénynek 2019-ben is a Veres Péter Kulturális Központ adott otthont.
A verseny meghirdetését követően az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 6 tagóvodája, valamint a hortobágyi Nyitnikék Óvoda gyermek és felnőtt közössége készülhetett a közelgő eseményre.A gyermekirodalmi alkotások hallgatása iránt fogékonyabb gyermekek közül szép számmal voltak, akik a versek, mesék, nagyközönség előtt
való elmondására is szívesen vállalkoztak. A gyerekek, a szülők és a pedagógusok segítségével felkészültek a nagy megmérettetésre, biztos szövegtudásra és megfelelő
előadásmódra tettek szert. A verseny napján mindenki izgatottan érkezett a helyszínre. Idén 19 gyermek állt ki a nagyközönség elé.
A zsűri tagjai vers kategóriában Molnárné Nemes Margit a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetője, Hegedűs Csizmadia Anikó és Gyöngyösi Imre Tamás a szülői fórum
képviselői voltak. Mese kategóriában Hegedűs Julianna és Dézsiné Szentmihályi Zsuzsanna tanítónő, valamint Balogh János CKÖ elnökhelyettese. Számukra idén sem volt
könnyű a döntés meghozatala, ugyanis a gyerekek nagyon jól felkészültek voltak, éppen ezért több dobogós hely is született.
I.helyezett: Katona Emma -/Hortobágyi út .18. telephely/ Nyitnikék Óvoda
I.helyezett: Madarász Zsolt – /Vörösmarty u.34-36 .telephely/Százszorszép Óvoda
I.helyezett: Varga Csaba Kadocsa –/Bimbó köz 2.telephely/ Csicsergő Óvoda
II.helyezett: Balogh Bence – /Hortobágyi u.18./ Nyitnikék Óvoda
II.helyezett: Mester Noémi – /Bimbó köz 2.telephely/ Csicsergő Óvoda
Különdíjban részesült: - Pinczés Blanka – /Kossuth u.19.telephely/ Napsugár Óvoda
- Varga Boróka – / Kossuth u.19.telephely/ Napsugár Óvoda
Mese kategória helyezettjei:
I.helyezett: Linzenbold Zsófia – /Bimbó köz 2.telephely/ Csicsergő Óvoda
II.helyezett: Radócz Emma Viktória –/Kossuth u.19. telephely/ Napsugár Óvoda
II.helyezett: Véniger Luca – /Bimbó köz 2. telephely/Csicsergő Óvoda
Tar-Veres Ilona Óvodapedagógus,Csicsergő Óvoda
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Emléktornán jótékonykodtak
Balmazújvároson hagyomány a városi
kispályás labdarúgó bajnokság.
A holtidényben tornákkal szakítják meg
a téli álmot.

Február 2-3-án ötödik alkalommal szervezte meg Ferenczi László a Baki-kupát,
amely emléktornává és jótékonykodássá változott.
Mihalik Ferencet, az újvárosi kispályás labdarúgás emblematikus figuráját elveszítette a futball társadalom, ezért előtte tisztelegve megváltozott a rendezvény
neve, Mihalik Ferenc Emléktorna néven folytatják a hagyományt. Továbbá a jótékonykodásé is a szerep a Balmazújvárosi Stadion Csarnokában megrendezett tornán.
Ezúttal a Balmazújvárosi Kézilabda Klub segítésére gyűjtöttek.
A felajánlásnak köszönhetően az egyesület is indított egy gárdát a 10 csapatos
mezőnyben, amely óriási meglepetésre a bronzmeccsen büntetőkkel verte a KőnigTrade gárdáját. Ráadásul a torna gólkirályát is ők adták. Tóth Patrik nemcsak
kézilabdában, hanem labdarúgásban is bizonyította gólerősségét.

SPORT

A balmazújvárosi darts
bajnokság története
Az évek teltével és a televíziós közvetítések egyre bővülő kínálatával újabb és
újabb sportágakat fedezhetünk fel.
Ma a darts, mint sportág hazánkban és persze Balmazújvároson is egyre
népszerűbb. 2014. telén a BAKI Egyesület falain belül egy baráti társaság lelkesen

“ Az edzések elején bemelegítésként sokszor rúgjuk a bőrt, így nem volt idegen

dobálgatott, mikor felvetődött az ötlet, hogy indítani kellene egy bajnokságot. A

senkinek a foci. Edzéseken is jeleskedem a gólszerzésben, így bíztam benne, hogy

történelmi első szezon 14 nevezővel indult, az első bajnok pedig a liga ötletgazdája,

ezzel most sem lesz gond.” - jelentette ki a torna után a kézilabdás.

Koroknai János. A mezőny egyre csak bővült. A negyedik szezon előtt mérföldkőhöz

A döntőben a két legrutinosabb együttes csapott össze, amelyben ezúttal a Drink
Team jobbnak bizonyult a Szendi Vasudvarnál.
A lefújás után a győztes csapat játékosától, Murák Krisztiántól megtudtuk, hogy
nemcsak az emléktornán, hanem szinte mindig felidézik a barátjukat, Mihalik Ferencet. Nagy vesztesége az újvárosi kispályás társadalomnak. Véleménye szerint a
bajnoki címet a pillanatnyi formának köszönhették.
Bánhegyi Zoltán

érkezett a versenysorozat. A bajnokság átkeresztelődött, a hivatalos neve Balmaz
Darts Bajnokság lett, a mérkőzéseknek pedig a Corner Café ad otthont napjainkban is. A lelkesedés nem tört meg, az új helyszín első bajnoka Nagy Gergő lett. 2019
első napjaiban már a jubileumi tízedik idény indult útjára 30 nevezővel.
A Corner Café, a liga tagjai illetve Kerekes Levente a bajnokság szervezője
szeretettel várja az érdeklődőket és a csatlakozni vágyókat.
A bajnokok:
I. szezon - Koroknai János
II. szezon - Novák Tamás
III. szezon - Novák Tamás
IV. szezon - Nagy Gergő
V. szezon - Tóth László
VI. szezon - Kiss Imre
VII. szezon - Szarvas Csaba
VIII. szezon - Soltész István
IX. szezon - Soltész István
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A bennmaradás a cél a Balmaz
Kamilla Gyógyfürdő számára
Új

szakvezetővel

tavaszi

szezonnak

vágott
a

neki

Balmaz

a
Ka-

milla Gyógyfürdő. Bekő Balázs helyét Toni Golem, horvát szakember
vette át a kispadon, aki a Hajduk Split
másodedzőjeként is dolgozott.
Legfőbb célkitűzése az NBII-es tagság megőrzése, eléréséhez minden követ megmozgat mind csapata, mind a teljes szakmai stáb. A téli szünetben Peszmeg Viktor,
Aranyos Mózes, Farkas Norbert, Harsányi Zoltán, Kamarás György, Szalai András,
Peres Csaba, Balázs Richárd, Bódis Norbert, Zaha Dániel, Szilágyi Szebasztián és
Schmid Máté távozott az egyesülettől. Ami az érkezőket érinti, Szabó Bátor a III.
Kerülettől, Kovács Nikolasz és Király Ákos a Budapest Honvédtól érkezett, míg Ferenczi József az utánpótlásból került fel az első kerethez. A tavaszi idény rajtja előtt
tehát minden készen állt.
Február 3-án idegenben kezdte meg a bennmaradási hadjáratát a Balmaz Kamilla
Gyógyfürdő, rögtön a listavezető Gyirmót otthonában. A mérkőzés sajnos a papírformának megfelelően 4-0-ás hazai győzelemmel ért véget.
Egy héttel később Toni Golem mester hazai bemutatkozása már kedvezőbben alakult. Küzdelmes, harcias találkozón egy Óvári szabadrúgással jobbnak bizonyultunk a Kazincbarcika ellen.
A 24. fordulóban bennmaradási rangadóra utazott a gárda Mosonmagyaróvárra,
mely végül 1-1-es döntetlennel zárult, Berki István egyenlített még az első félidőben.

Palánki István sajtóreferens

Tóth Judit Spártában képviselte
Balmazújvárost

Tóth Juditnak az elmúlt 18 évben az aktív
sport- élsport töltötte be a főszerepet az
életében

Gyermekkorában karatézott, többszörös magyar- és országos bajnoki címet szerzett. Sikerült elérnie egyik legfőbb álmát, fekete övet szerzett. Aztán a tanulmányai miatt
elköltözött szeretett városából, jelenleg Egerben él és dolgozik.
A munka miatt egyre kevesebb ideje maradt a mozgásra, a sportra, előbb hobbi, majd versenyszinten megismerkedett a terepfutás szépségeivel. A terepfutás valamelyest
egy tág fogalom, de mint megtudtuk, a spartan race az ő igazi terepe.
“Egy katonai pályán kell átverekedni magam különböző akadályok között. Például: szögesdrót alatt sárban kúszni, kötelet mászni, dárdát hajítani, tóban úszni, magas
falakat mászni. Úgyis mondhatnám futás közben természetes és mesterséges akadályokat kell sikeresen teljesíteni. Ha nem sikerül, akkor büntető zónában 30 db négyütemű
fekvőtámaszt kell elvégezni.” - fejtette ki a spartan race gyakorlatait Tóth Judit.
Ez a terep olyannyira az ő terepe, hogy 2018-ban kijutott a novemberi Görögországban rendezett világbajnokságra.
“Tudatosan munka mellett, heti 4-5 edzéssel nyolc hónapot készültem. A világ minden részéről érkeztek versenyzők a Spártában rendezett világversenyre. Több, mint
56 ország képviseletéből 4000 versenyző állt a starthoz a két napos versenysorozaton. Elképesztő hangulat volt végig és egy maroknyi magyar bizonyította azt, hogy ebben
a sportágban is jók vagyunk. - kezdte élménybeszámolóját a Csuti becenevet viselő sportoló.
Három távon állt rajthoz, 16 km-rel kezdett, majd 8 km-rel folytatta és 32-vel zárta a versenyt.
“Sajnos már az első napon szinte az első km-nél lesérültem , mert egy nagyon hosszú és mély folyóban kellett futni. Nagyon felkavarták a vizet én pedig ráestem egy kő
szélére bal térddel. Járni is alig tudtam, nemhogy futni. Tudtam nagy a baj. Ahol tudtam kiálltam és orvosi segítséget kértem. Ennek ellenére mentem előre és bizonyítani
akartam. Az első szakaszban 13. helyen végeztem, a másodikban 21. lettem. Másnap csúnyán dagadt térddel, de rajthoz álltam és nekivágtam a 32 km-nek. Nagyon akartam
és mentálisan teljesen más stratégiával kellett felkészülnöm erre a szakaszra. Igaz a mondás, fejben dől el minden. 6 óra 32 perc alatt sikerült teljesítenem. Magas páratartalom, meleg, mind lelki és fizikai megterhelés jellemezte az egész versenyt. Különböző szintemelkedések és az új akadályok szintén nehezítették a pályát. Amikor a finisbe
értem, tudtam a legjobb helyen vagyok és megcsináltam. Egyszerre voltam boldog és felszabadult. Később tudtam meg, hogy a korosztályomban összesítve 11 óra 42 perc
alatt teljesítettem az 56 km-t, amivel világbajnoki 5. helyen végeztem. Megtisztelő volt számomra átvenni a díjakat a hős Leonidász szobra előtt, babérkoszorúval a fejemen és 4 kilogrammnyi érmekkel a nyakamban fotózkodni. Igyekeztem méltó módon képviselni Magyarországot és Balmazújvárost ezen a tradicionális, világszínvonalú
versenyen. Az őshaza, Spárta felejthetetlen emléket adott nekem” - zárta büszkén élménybeszámolóját a balmazújvárosi származású terepfutó.
Ezzel valóra vált egy másik álma is. Továbbá 3x Trifecta bajnoknak is vallhatja magát. Ez azt jelenti, ezeket a távokat egy naptári éven belül különböző országokban már 3x
teljesítette. Érdemes megjegyezni, hogy párja Szilágyi Sándor szintén behódolt a kemény sportágnak.
“A felkészülésben és a sikerek elérésében a családom és párom mellett köszönettel tartozom Fazekas Ferencnének, Berecz Gábornak, valamint Balmazújváros Város Önkormányzatának. Nélkülük és az itthon maradt szurkolóim nélkül nem sikerült volna az álmaimat megvalósítani.” - hálálkodott meghatódottan Tóth Judit.
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