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Visszatérhettek az ovisok

ELFOGADTÁK
A KÖLTSÉGVETÉST

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény gyermekei
2018. június 2. után 2019. április 1-jén újra belakhatták a Bólyai
utcai telephelyet.
A gyermekek az arcukon széles mosollyal érkeztek a felújított
intézménybe és napközben már az új játékokat is kipróbálhatták.

A Képviselő Testület tagjai 2019.
március 7-én rendkívüli Testületi
Ülésen ellenszavazat nélkül fogadták
el Balmazújváros Város 2019.évi
költségvetését.
>> 5. oldal

KÖZÉLET

Három évtizede avatták újból
várossá Balmazújvárost
>> Részletek a következő lapszámban

KÖZÉLET

VÁROS-KÉP kiállítás
a Semsey kastélyban
Balmazújváros második várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár archívumából, fotókiállítás
elevenítette fel a Semsey kastélyban a mögöttünk hagyott évtizedeket.
A kiállítás olyan fotókat is tartalmazott, amelyre sokan homályosan vagy
egyáltalán nem emlékeznek. A kiállítást végig nézve nosztalgiázhattak a
balmazújvárosiak.

1989. március 15-én másodszor avatták várossá Balmazújvárost.
Napra pontosan 30 évvel később ugyanazon a helyszínen, a Kossuth téren ünnepelt Balmazújváros. Dr. Szűrös Mátyás volt ideiglenes államfő,
Fekete János vezető főtanácsos és Hegedüs Péter polgármester ünnepi
beszédében osztotta meg gondolatait a Polgármesteri Hivatal erkélyén. Az
ünnepi megemlékezésen Molnár László színművész, a Bekton Ifjúsági
Fúvószenekar, a Veterán Úttörő Zenekar, a Hímes Néptánc Együttes,
a Balmazújvárosi Általános Iskola és az Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Intézmény működött közre.
Fotó: Borza János
>> 2. oldal
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Három évtizede avatták újból várossá Balmazújvárost
Büszkeség a magyar embernek, ha március 15-re gondol. Büszkék vagyunk, amikor meghalljuk himnuszunk első taktusait, mikor meglátjuk
egymás szíve felett a piros, fehér, zöld színeket öltő kokárdát.

Nekünk balmazújvárosiaknak idén mindennél nagyobb jelentőséggel bírt
e kivételes nap. Hőseink 1848-ban megteremtették a nemzeti egységet.
Az ünnepségen Balmazújváros testvérvárosainak vezetői, delegációi
mellett megyénk településeinek vezetői, polgármesterei is tiszteletüket
tették.
30 évvel ezelőtt, 1989. március 15-én Dr. Szűrös Mátyás, a Magyar
Köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke Balmazújvárost újból várossá
nyilvánította. A cím elnyerésének 30 éves évfordulója szinte kikövetelte
a méltó megemlékezést. Nemzeti imádságunk, a Himnusz hangjai után,
Molnár László, városunk büszkesége, Jászai Mari-díjas színművész,
előadásával könnycseppeket csalt az emlékezők szeme sarkába.
2019. március 15-én, a kettős ünnepen ismét megtisztelte jelenlétével
városunkat a volt ideiglenes államfő.
“A vér nélküli forradalom új korszakot nyitott Magyarország történetében” - emelte ki Dr. Szűrös Mátyás, miután köszöntötte a megjelenteket.
A három évtized alatt új nemzedék nőtt fel Balmazújvároson. Az 1989-es év
első számú közjogi méltósága arra kérte a fiatalokat, hogy az idősebbekkel
karöltve ápolják a városunkat. Ahogy Veres Péter, városunk emblematikus
alakja is tette, akit Illyés Gyula zseninek nevezett.

Városunk lakosai nevében Hegedüs Péter emléklappal köszöntötte
a várossá nyilvánításunk napján, 1989. március 15-én született
balmazújvárosi kislányt, a most 30. születésnapját is ünneplő, Mészárosné Veres Szilviát.

A kettős ünnepet a Veterán Úttörő Zenekar, Molnár László színművész,
a Himes Néptáncegyüttes, a 48-as Olvasó Népkör, az Egyesített Óvoda
és Bölcsőde gyermekeinek, valamint a Balmazújváros Általános Iskola
diákjainak műsorai színesítették.
A kora esti órán hűvössé vált szélben, a lovas huszárok felvezetésével,
a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar indulóinak ritmusára elindult fáklyás
vonulás imbolygó fényei feledhetetlenné varázsolták. A Kossuth téri faso-

ron és a Veres Péter Művelődési Központ előtt fordultunk a színes fényekkel ünnepi díszbe öltöztetett Kossuth
szoborhoz.

“Azt kívánom, hogy boldoguljon Balmazújváros lakossága és szép hazánk
is viruljon a Kárpát-medencében”- zárta gondolatait Dr. Szűrös Mátyás.
Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere ünnepi köszöntőjében
városunkkal kapcsolatos történeteket, hiedelmeket osztott meg, amelyek a
szabadságharc idején, 171 éve történtek. A forradalom nemzeti öntudatra
ébresztette népünket. - hangsúlyozta.
“Éljen a szabadság, éljen Balmazújváros, éljen a haza.” - zárta le
köszöntőjét, majd elreptették a galambokat, melyek arra hivatottak, hogy
vigyék a magyarság összetartozásának hírét szerte a világban.

Városunk vezetői, a
civil
szervezetek képviselői, valamint a
diákok a megemlékezés koszorúit
a Hajdú-Bihar megyei Lovas és
Huszár Hagyományőrző Sport és
Kulturális Egyesület díszelgésével,
közreműködésével helyezték el a
Kossuth szobor talapzatánál.
Fotó: Borza János
Bánhegyi Zoltán
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Fekete János
Balmazújvárosról

„Ez a város születésem helye...” Petőfi sorai az Alföldről, a szép, nagy
rónaságról sokunk fülében, szívében ott van. Ha meghallom szülőhelyem
nevét: Balmazújváros, különös a fog el. Eddigi életem nagy részét itt töltöttem. Itt voltam gyerek, itt voltam kamasz, itt váltam felnőtté, itt alapítottam családot.
A XVIII. század második felének talán legnagyobb eseménye volt
Balmazújvároson a német nemzetiségűek betelepítése 1766-ban. A
Balmazújvároson új otthonra találó németség hamar berendezkedett és
beilleszkedett.
Az Andrássy család kihalása után I. Ferenc király Balmazújvárost a
Semsey családnak adományozta. Az 1848/49. évi szabadságharc idején
Balmazújváros sok katonát küldött Kossuth zászlaja alá, és egy tartalék
honvéd sereget is itt képeztek ki. Városunk főterét és a Németfalu főutcáját
is Kossuth Lajosról nevezték el. 1898-ban közköltségen állították fel Kossuth mellszobrát, amelyet ma is megkoszorúzunk.
Mint látható, az elmúlt évszázadokban sok nehézségen, megpróbáltatáson, küzdelmen esett át településünk. De sok szép eredmény is született
az itt élők szorgos munkájának, összefogásának, együttműködésének
köszönhetően.
A városi könyvtár névadója Lengyel Menyhért, aki itt született és aztán
színpadi szerzőként, film-forgatókönyvíróként vált világhírűvé.
Itt látta meg a napvilágot Veres Péter író, politikus, akiről Csoóri Sándor azt írta:” Veres Péter nekem: Veres Péter. Nem külön író és nem külön
ember. A magyarság egyik legfölismerhetőbb és legemlékezetesebb alakja.”
A képzőművészet terén is több tehetséges alkotóval büszkélkedhetünk.
Az alapokat -azt hiszem- Horváth Imre rajztanár-festőművész rakta le. Itt
született Tar Zoltán festőművész, innen, Balmazújvárosról indult Kányási
Holb Margit iparművész, Palotai Erzsébet és Subicz István pedagógusfestőművész-grafikus házaspár pályája.
És itt él jelenleg is több tehetséges festőművész: Szeifert Imre, Rácz
József, Tarr Erzsébet, Balogh László és Lajterné Csige Julianna.
És már el is jutottunk egy újabb művészeti ághoz, a zenéhez. Elsőként kell
említenem a műfaj helyi megteremtőjét, a zeneiskola és a fúvószenekar
létrehozóját, Adamóczki Bélát. Méltó és tehetséges követői is voltak, vannak: Bekker Gyula, Takács Erika, Radócz Miklós, Nagy Sándor. Innen indult
Katona János, itt kezdett el trombitán játszani Subicz Gábor, Bekker Dávid
zongoraművész.
Ha már zene és dal: örülünk a tüneményesen tehetséges és rokonszenves
Nagy Bogi sikereinek! És örömmel halljuk, hogy egyre több újvárosi muzsikus kap komoly szerepeket az ország legjobb zenekaraiban. Nem lehet és
nem is akarok szó nélkül elmenni a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és a Veterán Úttörőzenekar mellett. 					

Büszkék vagyunk rátok ifjúságiak és veterán úttörők!
A színpadnál maradva, szólni kell a színészekről is. Soós Imréről sok
méltatás jelent meg. Vámos László írta róla: „1947 tavaszán egy alacsony
növésű, csizmás parasztgyerek jelentkezett a főiskolán, aki tanulmányi
idejével együtt összesen nem töltött el tíz évet a pályán, de neve fennmaradt a magyar színészet Pantheonjában.”

A népművészet területén is sikerült maradandót alkotnia néhány
balmazújvárosinak. Mihalkó Zoltán és Mihalkó Gyula kalaposmesterek
nevét és az általuk készített kalapokat az egész országban ismerik és viselik. Petrovics Sándor és családja évek óta sokat tesz a népművészet.
Ne feledkezzünk meg a város életében mindig is fontos szerepet játszó
pedagógusokról sem. Varga Antal, Kalmár Zoltán, Ferenczi János, Csige
József, Erdei József, Király István, Füsti Molnár Józsefné, Pál Anna nevét
említem a múltból. Az ő szakmai felkészültségük, elfogadottságuk
megkérdőjelezhetetlen.
És rengetegen vannak, akik kevésbé ismertek, de ők is sokat tettek a
településért, nevük összeforrt Balmazújváros nevével. Így például Rózsa
Péter biogazda, Borza János fényképész, Ferenczi Jánosné könyvtároskönyvkereskedő, Suba Sára junior világbajnok kézilabdázó, a mazsorett
csoport, a Hímes Néptáncegyüttes, a Flamingó együttes, a Moni Band, a
48-as Olvasókör, a Rákóczi Népkör, a Németfalusi Közösség mindenkori
vezetői és aktív tagjai. Az újvárosi cégekben, vállalkozásokban dolgozó
sok kiváló szakember, asztalosok, lakatosok, kereskedők, pedagógusok,
népművelők, könyvtárosok, egészségügyi dolgozók, hivatalnokok, közalkalmazottak.
Innen az erkélyről letekintve is sok ismerős arcot látok, akik megérdemelnék, hogy elhangozzék a nevük.
Fekete János
vezető főtanácsos

Múltidéző séta Pozsonyi József történésszel
Az 1848-as szabadságharc és a várossá avatás emlékére több balmazújvárosi nevezetességet
megtekinthettek
az
érdeklődők
2019. március 16-án Pozsonyi József történeteinek kíséretében. Több érdekes sztorival, legendával gazdagodhattak az időutazók.

A Veres Péter Kulturális Központ legújabb
sorozata tovább folytatódik, több tematikus múltidéző sétával készül az intézmény.
Bánhegyi Zoltán
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Balmazújváros Város Képviselő Testülete 2019. március 7-én
egyhangú szavazással fogadta el a város költségvetését
Az Államháztartási Törvényben meghatározott időpont előtt Hegedüs
Péter polgármester nyújtotta be Balmazújváros Város 2019. évi költségvetésének tervezetét. Február 13-án a képviselők többsége nem fogadta el
a javaslatot, így újabb időpontot tűztek ki, hogy a polgármester átdolgozott előterjesztését megvitathassák. Február 26-án a Képviselő Testület
rendkívüli ülésén megvitatták az újabb javaslatot. Megállapodtak, hogy
Koroknai Imre alpolgármester 5 pontos módosító indítványait amenny-

iben lehetséges, beépítik a költségvetés tervezetébe. A siker érdekében
a képviselők és a polgármester, valamint a Hivatal Pénzügyi Osztálya
informális munkaértekezleten vitatta meg a módosító indítványokat.
A Képviselő Testület tagjai 2019. március 7-én ellenszavazat
nélkül fogadták el Balmazújváros Város 2019. évi költségvetését.
Bánhegyi Zoltán
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Balmazújváros Város Képviselő Testülete 2019. március 20-án
tartotta soros, munkaterv szerinti ülését
Röviden összefoglaljuk a szünetek nélkül számolva, közel 3 óra 45 percig tartó
tanácskozás napirendi pontjait
A napirendi pontok megszavazása után elfogadták a polgármesteri jelentést, valamint a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a megjelent
fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót. Döntöttek a Titkársági Osztály, a
Hatósági Osztály és a Pénzügyi Osztály beszámolójáról.
Megvitatták Hegedüs Péter polgármester tájékoztatóját a Balmazújvárosi
Városi Uszoda beruházás mai állásáról. Az építését kiemelt ügyként kezeli a város.
Legkésőbb az áprilisi munkaterv szerinti tanácskozáson az építéshez kapcsolódó
tájékoztatót kiegészítve újratárgyalják.
Elfogadták a 2018. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, a Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek
Otthon 2018. évi működéséről szóló beszámolóját.
Döntöttek az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények,
valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
Jóváhagyva méltatták a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működését és
a 2018. évi beszámolót, valamint a 2019. évi munkatervét.
Módosították az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Hegedüs Péter polgármester kiemelte, 2018. évi költségvetés
év közbeni módosításainak átvezetése 2018. december 31-ig megtörtént és az
átvezetéseket egységes formában szavazta meg a Testület.
Módosították a közterületek használatáról, védelméről, a közterülethasználat díjáról szóló önkormányzati, valamint a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet.
Hosszas vita után fogadták el az önkormányzat többségi tulajdonában
lévő Balmaz-Kamilla Kft. 2019. évi módosított intézkedési tervét.
A Testület nem fogadta el a Balmaz-Kamilla Kft. 2019. évi üzleti tervét.
Felkérték Szopkó Tibor ügyvezetőt, hogy az áprilisi munkaterv szerinti testületi
ülésre készítsen új üzleti tervet.
Hosszas tanácskozás után támogatták az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújváros Sport Kft. 2019. évi üzleti tervét.
Pályázatot írtak ki a Veres Péter Kulturális Központ igazgatói (magasabb
vezetői) álláshelyére.
A Testület kialakította az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíjprogram és lakhatási feltételeit.
(A pályázat feltételeiről és beadásáról a következő lapszámban részletesen beszámolunk.)
Elfogadták az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi
beszámolóját.
Döntöttek az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási

szolgáltatás ellátásáról. A Testület pályázatot ír ki a helyi, autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátása érdekében a 2019.
június 1 - 2024. május 31. közötti időszakra.

Az eddig közterületnévvel nem rendelkező 0262/53 hrsz-ú (kivett
magánút) ingatlan közterületnevét Parkerdő útként határozta meg a Testület.
Döntöttek a zöldségpiac területén található vendéglátó egység által
elfoglalt önkormányzati terület bérbeadásáról. Az ingatlan havi nettó bérleti díja
24.600 Ft, melyet a bérlő minden évben egy összegben köteles megfizetni tárgyév
február 28-ig.
A Testület levette a napirendi pontokból a 0797/10 hrsz-ú ingatlan
hasznosítása tárgyában készült előterjesztést. A Bethlen utca végén található
ingatlan hasznosításáról később döntenek.
A TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 kódszámú, “Belvízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Balmazújvárosban” című projekthez a Demeter Ügyvédi Irodát
választották felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak.
A Testület megszavazta városi érdekből bérbe adott lakás cseréjét.
A jelenleg üresen álló Kossuth tér 8-9. II. lph. III/15. szám alatti lakást
2019. április 1-től 2023. augusztus 31-ig Gazdag Péternek bérbe adják.
Az interpellációk, illetve a napirendi pontok tanácskozásának vágatlan
felvételei megtalálhatóak a “balmaztv” facebook oldalon, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, illetve az önkormányzat Titkársági Osztályán.
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Májustól várhatóan december
közepéig szünetel 				
a vonatközlekedés
A Debrecen–Füzesabony (108-as)
vasútvonalon májustól várhatóan
december közepéig módosított
menetrend szerint közlekednek a
vonatok, illetve Balmazújváros és a
megyeszékhely között pótlóbuszok
szállítják az utasokat. A személyszállítás több hónapos autóbusszal
történő helyettesítése a debreceni
Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
fejlesztésével összefüggő kavicsés kőszállítások miatt szükséges. A
térség fejlesztésének köszönhetően
sok ezer új munkahely létesül.
A szállításokat végző Rail Cargo
Hungaria (RCH) a ki- és átrakodásokhoz a macsi megállóhely teljes
vágánykapacitását igénybe veszi.
A tervezett munkák idején – a stabil menetrend és a kiszámítható
csatlakozás biztosítása érdekében
– a vonatpótló buszok menetideje Debrecen és Balmazújváros
között csak minimálisan változik a
vonatokéhoz képest; a kényelmes
átszállásra tíz perc áll majd rendelkezésre. A pótlóbuszok szolgáltatási színvonala megfelel, esetenként jobb a vonalon közlekedő
vonatokénál. A pótlás során kerekesszékkel való utazásra is lesz

lehetőség, ehhez – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – legalább
48 órával előbb értesíteni kell a
vasúttársaságot.
Macs állomáson napi három teherszállító vonatról történő rakodás miatt nincs lehetőség a
személyszállító vonatok közlekedésének fenntartására. Az összesen
400 ezer tonna zúzott kő és 200 ezer
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tonna kavics vasúti szállítása jóval
környezetbarátabb a közúti szállításhoz képest. A fuvarozás folyamatának megtervezése során a szakemberek a környezetet leginkább
kímélő megoldást kerestek, ilyen szempontból a rendkívüli
mennyiségű anyag mozgatásához
nincs más alternatíva, mint a vasúti
szállítás. A legközelebbi, a célnak
megfelelő bányák ugyanis 150 kilométerre vannak. Onnan közúton
legalább 22 ezer nehézgépjármű
folyamatos közlekedtetésére lenne
szükség a kő és kavics célba juttatásához. Ezek a járművek együttesen 5 tonna üvegházhatású széndioxidot termelnének. Továbbá
óriási mértékű terhelést jelentene
az útvonalak menti településeken
élők számára – a nagy forgalom,
az utak nagymértékű romlása, valamint a környezeti károk miatt. A
torlódások és a balesetek száma is
jó eséllyel növekedne.
Az
Észak-Nyugati
Gazdasági
Övezet fejlesztésének része az
is, hogy az érintett 108-as vasúti
vonalat villamosítják. A beruházás
teljes befejezése után az utasok
sokkal korszerűbb vasúti szolgáltatást
vehetnek
igénybe Debrecen
és Balmazújváros
között.
A Rail Cargo Hungaria a fuvarfeladat
teljesítése során a
lehetőségek szerint
messzemenőkig
figyelembe
fogja
venni a lakosság és
a környezet szempontjait a stratégiai
fontosságú
beruházás kivitelezése során. A
kellemetlenségek miatt a MÁV-csoport és az RCH az utasok és a térségben élők türelmét kéri.

MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatóság

VI. Balmazújvárosi
Jótékonysági Városbál
Balmazújváros Város Önkormányzata a
bál teljes bevételét egy Lucas 3 – mellkasi
kompressziós készülék vásárlására fordítja
Hegedüs Péter polgármester március 16-án, a bál fővédnökeként,
köszöntő beszédében kiemelte,
hogy egy életmentő mellkasi kompressziós készüléket vásárolnak
a városnak, amelyet átadnak az
Országos Mentőszolgálatnak. A
többmilliós készülék beszerzését a

bál bevételével támogatják.
Dobos
János, az
Országos
Mentőszolgálat
Balmazújvárosi
Mentőállomásának mentőtisztje,
a báli vendégeinek, a sportcsarnok
pazar
eredményjelzőjén
követett, videóval is színesített,
rövid prezentációjában bemutatta
a mellkasi kompresszió hagyományos és korszerű módszereit,
valamint a megvásárlásra váró
életmentő készüléket.
A Kőnig Rendezvénycsarnok ünnepi asztalainál a város vezetői, valamint Balmazújváros testvérvárosaiból, Rafal Kumek polgármester
vezetésével a lengyelországi Lan-

cutból, a lett Gulbenéből és a
romániai Érmihályfalváról, Karsai
Attila alpolgármester vezetésével
érkezett delegációk foglaltak helyet.
Az est alaphangulatát a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar adta, melyet
előbb Kerekes-Polgár Lilla csillogó éneke, majd a mazsorettes lányok tánca fokozott.
Később a mindössze 16 éves
és máris országos hírnévnet,
népszerűséget elért Nagy
Bogit, a „Dal 2019” döntősét
hallgathattuk. A műsorokat a
saját műfajában világbajnoki
címekkel
büszkélkedhető,
Nyíregyházáról
érkezett
4 for Dance csapat show
műsora zárta.
Az est hátralévő részében
a Balmazújváros rendezvényein gyakran fellépő, szintén kitűnő Slack zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
A bál teljes bevétele 1.284.000 Ft
volt. Továbbra is várják a támogatásokat a 11738091-15373175
számlaszámon.
A megjegyzés rovatba írják be:
Hozzájárulás Lucas-3 Dekompressziós készülék vásárlásához
Támogatásukat ezúton is 		
köszönjük!
Bánhegyi Zoltán
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Legfontosabb az egészség
A Menzaminta Kft tulajdonosai évtizedek óta
dolgoznak a közétkeztetési piacon, ahol az egyik
legerősebb magyar tulajdonú közétkeztetési cég
sikereiben vállaltak részt.
A Menzaminta Kft. és a Szakácstündér Kft. hisz benne, hogy a közétkeztetésben nyújtott magas minőségű szolgáltatásai érezhetőek és pozitív hatással vannak a fogyasztók életminőségére. A társaságoknak azon
kell dolgozniuk, hogy az általuk kiszolgált fogyasztók egészségesebbé és

egy adag
nyers formában kerül
a tányérokra. Ezen
túlmenően biztosítjuk
a
teljes
kiőrlésű
pékárut
és a rendelkezésünkre álló anyagi források mellett a változatos, modern dietetikai irányelveknek megfelelő étkezést. A közétkeztetés ellátása során az Önkormányzat által meghatározott
nyersanyagnorma az, amiből az ételek előállításához szükséges alapanyagok biztosíthatók. Egyben ez az összeg az, amit
szülőként fizetni kell az étkezésért, közismert nevén ez az
ebédpénz. Az Önkormányzat döntése alapján a szülők idén is
változatlan áron vehetik igénybe a menzát, miközben a tavalyi
évhez képest a közétkeztetési szolgáltatások ára az infláció
mértékét jóval meghaladóan – közel 8%-kal – emelkedtek,
aminek oka a bérköltségek emelkedése és ennek hatása az
egyéb költségekre.
Kürti Csaba, Menzaminta Magyarország Kft. ügyvezetője

életerősebbé váljanak szolgáltatásaik által.
Cégünk infrastrukturálisan és „fejben” is felkészült, hogy a megnövekedett elvárásoknak eleget tegyen.
Ahogy korábban fogalmaztam, az egészséges és jól táplált fiatalok jobban teljesítenek a tanulásban, a sportban és egyenletesebb
teljesítményt nyújtanak a mindennapokban. Azonban a kiegyensúlyozott, orvosok által kontrollált diétás étkezést folytató szépkorúak aktívabb közösségi életet élnek társaikkal. Minden generációra odafigyelünk, megbecsüljük őket.
A Menzaminta Kft. és a Szakácstündér Kft. kiemelt figyelmet
fordít a szezonális alapanyagok használatára. Különösen a tavaszi
időszakban törekszünk a friss, vitamindús, egészséges étkezés biztosítására, hiszen csak így tölthetjük fel ismét energiatartalékainkat. A megfelelő tápanyagbevitel a gyerekek esetében is elengedhetetlen a kiemelkedő iskolai és sportteljesítmények elérése
érdekében. A Menzaminta Kft. az elsők között volt, amely csatlakozott a közétkeztetés átalakítását célzó programokhoz és kezdte
meg szolgáltatásának átalakítását az EMMI rendelet alapján. Ennek
köszönhetően mára minden szolgáltatási területen, napi szinten
biztosítjuk a megfelelő minőségű zöldséget és gyümölcsöt, így napi
két adag zöldséget vagy gyümölcsöt kapnak fogyasztóink, amelyből

KÖZÉLeT - PROGRAMOK

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/03

7

KÖZÉLET

VÁROSI Gyermekjóléti
tanácskozás a Hivatal
Dísztermében
Az iskolák, a gyermekvédelmi
intézmények és a Rendőrség partnerek
az együttműködésben

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről meghatározza, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő-jelző rendszert

működtet, melynek tagjai részére minden év február 28-ig éves szakmai
tanácskozást szervez.
2019. 02. 14-én Balmazújvároson a Díszterem adott otthont a XVI. Gyermekvédelmi Tanácskozásnak. Az észlelő- jelzőrendszer tagjai értékelték a
2018. évi munkájukat, valamint beszámoltak a tapasztalatokról.
A család és- gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel
való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.
Elmondható, hogy városunkban a jelzőrendszer tagjainak jelzései alapján
feltárásra került valamennyi olyan probléma, amely a gyermekeket veszélyezteti.
A jelzőrendszer tagjai egész évben együtt tudtak működni a családok,
gyermekek érdekében. A közösen elért eredményeket megbeszélésekkel,
esetkonferenciákkal erősítették meg. A közös összefogás eredményeként a
legtöbb probléma a család és a gyermek bevonásával oldódik meg.
A tanácskozáson elhangzott javaslatok, további célok figyelembe vételével a család-és gyermekjóléti szolgálat a jövőre vonatkozólag átfogó
értékelést és intézkedési tervet készít.
Erdeiné Győri Csilla család-és gyermekjóléti szolgálat

KULTÚRA

A farsang a vigasság és a
bolondozás ideje
Január elejétől, a nagyböjt időszakáig
tartanak a gazdag népi hagyományokra
épülő mulatságok! Hajdanán a legények
szervezték a bálokat, hiszen a mulatság
lényege a párválasztás volt
Ez az időszak a vidám összejövetelek, bálok időszaka. Mint minden
évben, így most is jó hangulat költözött az Ifjúsági és Közösségi Házba, ahol a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapszolgáltatása, 2019. március 7-én rendezte meg farsangi mulatságát.
Mesehősök, álarcosok, táncosok, apácák és papok töltötték meg délután a
termet. A fellépők nagy izgalommal készültek a mai napra, sokan otthonról
hozták jelmezüket, de voltak, akik a munkatársak segítségét vették igénybe
ruhájuk elkészítésében. A farsangon közreműködtek a Ligetház és az Életház
ellátottjai, valamint dolgozói. A fellépők népszerű ABBA slágerekre, a Hupikék törpikék főcímdalára, illetve az Apáca show egyes dallamaira adták elő
műsorszámaikat. Az est további része vacsorával és táncos mulatsággal telt.

Az ellátást igénybevevők körében a szabadidős programok egyre
népszerűbbek, foglalkozásainkon, rendezvényeinken aktívan részt vesznek.
A programokon való részvétel ösztönzése a szociális munka segítő
folyamatának szerves része, öröm látni, hogy a különböző egészségi, szociális problémákkal küzdő ellátottjaink ezeken az alkalmakon elfelejthetik
a mindennapi problémáikat. A szakmai munkánk hatékonyságára mindez
pozitív visszajelzést ad az intézményben dolgozó szakemberek számára.
Szombati Judit Izabella
alapszolgáltatás-vezető
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IX. „Sárga lovam pányvára van
kikötve…”
Regionális
Népzenei Találkozó
Balmazújvároson, a
Soós Imre
színházteremben

2008-ban hagyományteremtő céllal szervezte meg az első népzenei találkozót a Kadarcs Hagyományőrző Egyesület. A találkozókra minden alkalommal új népzenei együttesekkel, népdalkörökkel ismerkedhetünk
meg a Veres Péter Kulturális Központban. Nagyon szép bemutatkozási
lehetőséget biztosított a 2019-es találkozó is március 2-án. Most is neves
népzenészektől kérhetnek segítséget a munkájuk javítására, folytatására.
Bár regionális megnevezése van a találkozónak, ám ebben az évben

nemcsak a régióból, hanem régión túlról is érkeznek hozzánk együttesek, Egerből, Budaőrsről, sőt, Marosvásárhelyről és Szlovákiából is.
A találkozó célja többek között az is, hogy Balmazújvárost népzenei, néphagyományt folytató helyszínné tegyük, ahová szívesen látogatnak el más
helységekből. A találkozó népzenei szempontból évről évre színvonalasabb, látogatottsága egyre nagyobb, s az ide érkező közösségek mindig pozitív élményekkel gazdagodva távoznak, várva a következő évi találkozót.
Kovácsné Kenyeres Márta népzenész, Kadarcs Hagyományőrző Egyesület

Író-olvasó találkozó
Juhász Erikával
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár a
hagyományos szakmai munka mellett,
színvonalas rendezvényeket szervez
Juhász Erika „A tudat iskolája” című könyvének bemutatóját tartottuk 2019. március 5-én a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban. A
jelenlévőknek a szerző beszélt a szakmai életéről. Megtudtuk, hogy szociálpedagógusként, mentálhigiénés szakemberként dolgozott, dolgozik,
majd shiatsu és shonishin terápiával is elkezdett foglalkozni. A shiatsu
egy keleti modern egészségmegőrző és gyógyító módszer. 		
Az akupunktúrához és a masszázshoz hasonlít.

Elmondta, hogy shiatsu-s csoporttársa, Gartai Kinga kezdte el tanítani
a szellemi minőségre. Ennek tudása van benne a könyvében, melyben a
képzésekről, technikákról, illetve terápiás alapfogalmakról is ír. Mint Erika
hangsúlyozta, mindenkinek ajánlja, aki szeretné kézben tartani az életét, szeretne nagyobb felelősséget vállalni magáért, szeretné megoldani
fizikai, vagy egyéb problémáit.
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói

Pszichológiai módszerek a
daganatos betegségek ellen

Amikor daganatos betegséget, rákot diagnosztizál az orvos egy betegnél, gyakran a sokk az első reakció. A „rák” szó sajnos még ma is sokak számára
azt a hiedelmet hívja elő, hogy „akkor gyógyíthatatlan”. Pedig nem csak számos fajtája létezik e betegségcsoportnak, de a kezelési módok és lehetőségek
is rengeteget fejlődtek az elmúlt ötven évben. A daganatos betegségek hatékony orvosi kezelésével az onkológia szakterülete foglalkozik az orvostudományon belül. Mi szükség lehet akkor a lélektanra, ha rákról van szó?
Megfelelő lelki támogatással, beteg-tájékoztatással jelentősen növelhető az orvos és beteg együttműködésének hatékonysága – így a gyógyulási esély. Pszichológiai eszközökkel csökkenthető a rákos betegséghez kapcsolódó, több
nemzetközi adattal is igazolt szorongás, depresszió kialakulásának esélye, javulhat a felépülő embere életminősége.
A rákkal való megküzdés alappillére az „aktív betegszerep” kialakítása, ami sikeresen támogatható relaxációs és
imaginációs technikák segítségével, valamint stressz kezelő gondolkodási alternatívák felmutatásával. Ezen felül kis
csoportban, szakember vezetése mellett, a hasonló betegséggel küzdő társaktól is sokat tanulhatunk, az általuk adott támasz is segít legyőzni a betegség magányát, és alkalmat ad arra, hogy nehéz helyzetben is valódi megértésre találjunk. A pszichológiai eszközök a pozitív gondolkodás kialakításán
keresztül hatékonyan egészítik ki az orvosi kezeléseket, és optimalizálják a testi-lelki felépülési folyamatokat. Szeretettel várjuk az onkológiai betegek
felépülő csoportjába! Érdeklődni a pszichiátriai szakrendelőben lehet.
Dr. Sztancsik Veronika klinikai szakpszichológus

KULTÚRA

Kraut und Prai Fesztivál
Finom illatok a Németfalu - Hagyományok Háza udvarán, jókedvű emberek sokasága, kiváló zenekarok, énekkarok, barátságok, boldog, elégedett
emberek, remek báli hangulat és a sort folytathatnám, ha a III. Országos
Kraut und Prai Fesztivált röviden akarnám felidézni.
Néhány alapinformációt mindenkinek tudnia kell, aki újvárosi, hiszen
nem érti, vagy érheti meg azt a kettősséget, mely a német ősökkel
rendelkező emberek lelkében él a mai napig.
Mire vagyunk büszkék,
vagy mitől vagyunk mások, vagy nincs is itt már
semmiféle különbség? Ma
már érthetőbb mindenki
számára, milyen érzés lehetett az őshazából ide érkezni, újrakezdeni az életet,
családot alapítani, templomot (Németfalusi református templom), iskolát
(ma Református Idősek Otthona), közösségi házat (Kossuth kör - lebontva
1985) építeni, nyelvet tanulni, egyszóval hazára találni, itthon otthon lenni, mint ezelőtt 254 évvel. Hiszen ma nincs olyan család, ahol a gyermek,
a férj, az unoka a biztosabb jövő érdekében valahol egy távoli országban, a
hazájától messze, ne próbálna új életet kezdeni. Hogy milyen érzés? Hogy
hányszor lehet honvágyuk? Hogy mennyit küzdenek azért, hogy teljes
jogú ,,polgárai legyenek” a választott országnak? Mi, avagy elődeink nem
véletlenül nevezték el a Németfalu legnagyobb utcáját Kossuth utcának.
Dédszüleink pedig a közösségi házat ,,Kossuth körnek”. Mégis! Az első világháború után már csak a templomunkban lehetett német szót hallani, a
második után pedig jött a deportálás, a kör lebontása, a hallgatás évtizedei,
a teljes elmagyarosodás.
Ami biztos, hogy a lélek, az egy
furcsán törékeny valami. Kell neki
a család közelsége, a jó szó, a baráti
élet megtartó ereje, hiszen nélküle
elárvul.
Mire vagyunk tehát büszkék? Arra,
hogy minden igyekezetünkkel azon
vagyunk, megmaradt kevéske szokásunkat (ételeink, szavaink, dallamaink, lelkiségünk) meg tudjuk
őrizni az utókornak! Azon iparkodtunk, hogy a Németfalu településrész rendezett portái, a Hagyományok Háza épülete, múzeumi terei,
a sok finomság (,,kródumpraj”, némethurka, csőröge, stb.) idevonzza az embereket. Igyekeztünk olyan vendéglátóknak lenni, hogy az elszármazott németek, az elköltözött újvárosiak, az ideérkező fellépők tudásuk, emberségük legjavát megmutatva
(Fertőrákos Dal-és Kultúregyesület énekkara, a Csurgó zenekar, a tiszafüredi Dixi Band, Gölcz Mira, Sax Norbert és László, a Sax gyermekek, a
Veterán Úttörők, a Moni Band) jó érzéssel távozzanak tőlünk. Hogy sikerült-e mindez? Azt hiszem igen! A csapatok jó kedvvel, jó alapanyagból,
finomat főztek. A zsűri elnöke, Fótos Imre mesterszakács szerint a hagyományok tiszteletben tartása mellett, a fiatalok újításai is megférnek egy
ilyen fesztiválon. Aki itt volt tudja, miről beszélt, aki nem, jöjjön el jövőre!
Mindannyian kellemesen elfáradva nyugtáztuk, jó volt újra együtt lennünk, s dolgoznunk közösségünkért.
Sikerült bebizonyítani, itthon otthon vagyunk!
Takács Erika
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A VERES PÉTER KULTURÁLIS
KÖZPONT ÁPRILISI
KÍNÁLATÁBÓL

2019.április 06.
Nemzetközi Roma Nap alkalmából megrendezésre kerülő családi nap megtartása
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
2019. április 11. 17:00
Költészet Napja - a VPKK Irodalomkedvelők Klubjának “Az értől az óceánig”
című önálló estje Helyszín: Pódium terem
2019. április 12. 10:30 és 13:30
Kolompos Együttes - Vitéz Levente (bérletes előadás, de jegyek vásárlására van
lehetőség a Művelődési Központban, érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06/52-580-518) Helyszín: VPKK színházterem
2019. április 16., 17:00
Magyar Költészet Napja- „Hogyha a hold rá fátylat ereszt „
Zenés versfeldolgozások a Nemzeti Színház színészeinek előadásában.
Előadók: Berettyán Nándor, Berettyán Sándor, Katona Kinga, Szabó Sebestyén
László Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
2019. április 23.
“Végtelen sokféleség - A rovarok birodalma” a Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállításának, valamint Lénárt József magángyűjtő
fegyvergyűjteményéből rendezett kiállítás megnyitója
Helyszín: Semsey Kastély
2019. április 26., 17:00
X-Faktor meghallgatás

Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház

2019. április 27. 16:00
Anyák napi Nótaműsor Nádasdi Lászlóval Helyszín: VPKK Színházterem
2019. április 27., 18:00
BALMAZMURI (muzsikál a Bakator zenekar)
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
Egyes programok esetében a pontos időpontok még egyeztetés alatt állnak.
A Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete lakossági véradást szervez
2019. április 25-én (csütörtökön)
12:00-17:00-ig

a

Veres

Péter

Művelődési Központban. A véradásra
személyi igazolványát, lakcím- és TAJkártyáját kérjük hozza magával!
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Nagy Bogi a “Dal 2019”
fináléjában
Városunk büszkesége, Nagy Bogi a “Dal 2019” című országos műsor legfiatalabb előadójaként bejutott a legjobb négy versenyző közé. Mentora,
Molnár Ferenc Caramel által írt “Holnap” című dala a kamasz lány
továbblépéséről és felnőtté válásáról szól, így teljes mértékben sajátjának
érzi a szerzeményt.
A produkció lélegzetelállító képet festett a televízió nézői elé. Méterekkel a pódium felett egy hintában ülve engedte ki hangját Bogi. Szoknyáját
gyerekkori emlékekből összeállított fotómontázs díszítette, könnyeket
idézve szülei szemébe. Az ifjú énekesnő magának bizonyított a verseny
során, elmondása szerint 16 éves lányként lépett színpadra, nem akart
érett nőként pódiumra állni, így számtalan fiatalnak segített önálló életének elkezdésében.
Sokat jelent számára a számtalan pozitív visszajelzés és a kortársaitól kapott jókívánságok.
A döntős énekes nem szeret álmodozni, jövőjét tudatosan tervezi. “Mindig
csak a következő lépésre, és az előttem álló feladatokra koncentrálok.” talán ez Nagy Bogi sikerének titka.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
A balmazújvárosi jókívánságokat személyesen hálálta meg. 		
A VI. Balmazújvárosi Jótékonysági Bál színpadán nagyon izgult és a
sok támogatást a “Holnap” című dal eléneklésével köszönte meg. A bál
vendégei természetesen hatalmas ovációval és vastapssal fogadták.
“Hosszú távú céljaim között szerepel, hogy egy zenekart állítsak magam mellé és olyan dalokkal örvendeztessem meg a közönséget, amelyek megérintik őket.” - osztotta meg terveit a “Dal 2019” döntőse.
Bánhegyi Zoltán

A zenész
növendékek
nőnapi 		
hangversenye a
pódiumteremben
A nemzetközi nőnap alkalmával 2019. március 8-án a Balmazújvárosi
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai koncerttel üdvözölték

a hölgyeket. A Veres Péter Kulturális Központ Pódiumtermében elsősorban
az iskola diákjai mutatták be ajándék műsorukat. A büszke anyukák, nagymamák, illetve testvérek több produkció közben örömkönnyeikkel küzdöttek. A megható pillanatokat a felkészítő tanárok, valamint a neves korábbi
növendék, Subicz Gábor oldotta fel. Trombita játéka a világ bármely színpadán lenyűgözi a közönséget, de hangszere hazai közönség előtt a Pódiumteremben mindennél csillogóbban szól. 					
									
					
Bánhegyi Zoltán
KULTÚRA

Nőnap a Rákóczi Olvasó
Népkörben

A Rákóczi Olvasó Népkör férfi tagjai minden évben nőnapi műsorral
köszöntik hölgytársaikat. Az ünnepség végén a férfiak egy szál virággal
kedveskedtek a hölgyeknek. 		

FIATALOK
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Hármas ikrek Balmazújvároson
2018. december 27-én, több, mint két évtized elteltével, a Petrovics testvérek után újra hármas ikreket üdvözölhettünk Balmazújvároson. A Dihen-család öröme a mai napig leírhatatlan. Az
apróságokat, Bencét, Leventét, illetve Zalánt várta a család.
“Teljesen mindegy ki lesz a városvezetője biztosan figyelemmel fogjuk kísérni a gyermekek életét, mivel húsz évente fordul elő hármas ikrek születése Balmazújváros életében.” - március 7-én köszöntötte a családot Hegedűs Péter, Balmazújváros
polgármestere, majd jó egészséget és sikeres életet kívánt a csemetéknek.

FIATALOK

Városi Szépíró Verseny
2019. február végén - lassan elmondhatjuk, hogy hagyományainkhoz
hűen-, meggrendeztük a 3. Városi Szépíró Versenyt a Református Általános Iskolában.
Körülbelül 60 gyermek
ült le a délutánját nem sajnálva, hogy megcsillantsa
szépírását a zsűri tagjai
előtt.
Sokan gondolhatják, hogy
ugyan mi szükség van a
szépírásra
egyáltalán,
hisz lassan már nem is
írunk kézzel, átvesz mindent a klaviatúra, a telefon
billentyűzete. Ez igaz. Akár akarjuk, akár nem. A fejlődés erre az útra visz
bennünket, bár még nem igazán akarunk ezzel szembenézni. Ameddig
lehet, húzzuk az időt, harcolunk a kor szellemével, leültetjük gyermekeinket, tanítványainkat, alakítjuk aprócska kezük izmait, hogy alkalmasak
legyenek erre a feladatra. Erősen koncentrálnak, hogy kezük és buksijuk
összehangolódjon, memorizálják a betűk formáit, a helyesírást. Mindeközben fejlődik a szépérzékük, a kreativitásuk. Manapság alig van egy nyugodt
percünk, folyton nyüzsgünk, szaladunk, de írás közben el kell csendesednünk, nyugodtan, elmélyülten lehet megírni egy szöveget akár másolunk,
s főleg, ha önálló alkotásként készítjük el. Még sorolhatnánk az érveket,
a testi, lelki előnyöket, amit az írás nyújt nekünk. Nem tudjuk, meddig
lehet megőrizni, de csak abban bízhatunk, hogy ha egyszer kimarad az
életünkből, akkor átveszi a helyét valami olyan, vagy több olyan dolog, ami
helyettesíteni tudja, ami testünket, lelkünket előbbre viszi.
Azok a gyerekek, akik ott voltak ezen a napon, mindent megtettek, hogy
ne vesszen el ez a kincs. A sok gyöngybetűs és szinte hibátlan mű közül
döntött a zsűri.
A győztesek:
Pál Zsanett 2. osztály Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézmény
Varga Zalán 3. osztály
Balmazújvárosi Református Általános Iskola
Fehér Judit 4. osztály
Balmazújvárosi Református Általános Iskola
Vágányik Vanda 5. osztály Balmazújvárosi Református Általános Iskola
Cseh Dorina 6. osztály
Balmazújvárosi Református Általános Iskola
Gém Alexandra 7-8. o.
Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai
Tagintézmény 		
Jövőre várunk benneteket vissza!
Minden résztvevőnek és a nyerteseknek szeretettel gratulálunk!
						
Tar Ibolya tanító

FIATALOK

Farsangi mulatság a
Református Általános Iskolában
A tavasz első napján, március 1-jén, a felsősök előadásaival kezdődött a
farsangi mulatság. Az osztályok ötletes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, akik vastapssal jutalmazták a fellépőket. Láthattunk
több-féle paródiát, táncos előadást, sulihíradót, cowboy cup songot, diák tüntetést.
Vendégeink voltak Micimackó és Malacka,
illetve az ABBA tagjai. Majd az Iskolai Zenekar fellépése következett, illetve a 3
tanár bácsink meglepetés száma, mely kirobbanó sikert aratott. Ezt követően a várva várt sulidiszkóban lazítottak a diákok.
Másnap, az alsós farsangon a gyerekek
egyéni jelmezes felvonulása után az osztályok zenés produkciókat adtak elő. Táncoltak a cowboyok, az indiánok, a kócos kis ördögök, majd befutott a Santa
Maria, megérkezett esernyőjével Mary Poppins, és együtt buliztunk
a minyonokkal. A büfében ínycsiklandó finomságok vártak a farsangozókra. A Bóbita zenekar vidám műsorával zártuk a rendezvényt. Ismét egy fergeteges hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt mi, refisek.
Nagyné Kovács Csilla
FIATALOK

Matematika verseny
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány idén 30. alkalommal rendezte meg a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A Református Általános Iskola tanulóinak körében
mindig népszerű volt a verseny, mert a
feladatok
érdekesek, nem
szokványosak. A számolás mellett előtérbe kerül a
szövegértés és a logikus gondolkodás is.
Ebben a tanévben 58 tanulónk döntött úgy,
hogy nekivág a megmérettetésnek. Az első
forduló után Derecskén került sor az ünnepélyes megyei eredményhirdetésre, ahová évfolyamonként Hajdú-Bihar megye húsz legjobban teljesítő tanulója kapott meghívást. A
tanulóink jó hírét vitték iskolánknak. Gratulálunk Nagy Kristóf 6. osztályos tanulónak a
13. helyezéséért (felkészítő: Blágáné Nyári Andrea), Szarvas Erzsébet 3.
osztályos tanulónak a 36. helyezéséért (felkészítő: Kádár-Györfi Ingrid) és
Nagy Roland János 8. osztályos tanulónak a 42. helyezéséért (felkészítő:
Fábrikné Boros Katalin).
Blágáné Nyári Andrea
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„Két szálon, egy úton”- szárnyal
a tehetség
A Népművészet Ifjú Mesterei, Junior Príma
Primissima díjas alkotók a Semsey kastélyban
Szathmáriné
Győri
Tünde
és
Petrovics
Nikolett
impozáns
kiállítása
látható
a
Semsey
kastélyban.
Több
mint
egy
évtized
termését
láthatjuk
a
bálteremben.
A Kárpát-medence népművészeti hagyatéka elevenedik meg előttünk.

A közös út eredője, melyre a kiállítás címe utal, talán a „Nádudvari
Kézművesiskola” volt, vagy a családi indíttatás, esetleg egy gyermekkori
élmény? A Petrovics család rég eljegyezte magát a kézművességgel, Tünde
számára pedig Szászné Veres Julianna rajztanárnő szolgált életreszóló
élménnyel. A „Nádudvari Kézművesiskolában” – ahol Tünde és Nikolett is
megszerezte szakképesítését – Galánfiné Schmidt Teréz tanárnő, néprajzi
múzeumok kiemelkedő esztétikájú tárgyain keresztül tanította a mesterség
fogásait. A tárgyakból áradó szépség magával ragadta a fogékony tanulókat.
A szőttesek tájegységi jellegzetességei átélt ismeretté váltak az eredeti textíliák kópiáinak készítése közben.Mintázatuk arányrendszere,a motívumépítkezés logikája így lett követhető a leendő „népi tárgyalkotó szövők” számára.
Ezerszámra állnak múzeumainkban a népművészeti remekek, mégis a
legritkább esetben láthatja őket a nagyközönség. A szerzői jog az egyedi szellemi értékre vonatkozik, de a variánsok készítésének köszönhetjük az évszázados, évezredes mintakincsek máig való megmaradását is.
A műfaj elhívatott művelőjét ismerhetjük meg Tünde, aki 2008-ban
és Nikolett személyében, aki 2018-ban kapta meg a Népművészet Ifjú Mestere címet. Számomra személyes öröm volt mindkettejük esetében, hogy a
díjat megítélő bizottság tagjaként, elsőként örülhettem a nagyszerű hírnek.
Három Népművészet ifjú Mestere él Balmazújvároson. A Junior
Príma Primissima díj boldog tulajdonosai most kiállítással tisztelegnek szülőhelyük érdeklődő, támogató közössége előtt. Kiállításuk címe utal a szövés műfajára, a közös iskolára, s kifejezi azt a
sokágú kötődést, melyet Balmazújváros hagyományaival ápolnak.
Kányási Holb Margit

KÖZÉLET

“TeSzedd” Balmazújvároson
A “TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció országunk
egyik legjelentősebb önkéntes mozgalma. Ebben az évben már nyolcadik
alkalommal járják Magyarország utcáit a hulladékgyűjtési programban az
önkéntesek. Cél minden évben, hogy közösen tisztítsuk szűkebb-tágabb
környezetünket. Március 18-tól egy héten keresztül a legkisebbektől
kezdve, egészen szép korú lakosainkig, egyaránt nagy lépést tettek egy
tisztább, egészségesebb Balmazújvárosért.

Városunkban több, mint 300 szemét- és hulladékgyűjtő önkéntes és közmunkás, a különböző területekről mintegy 120 köbméter, a súlyadatok
szerint 14 tonna szemetet gyűjtöttek.
Tegyünk ellene, tegyünk magunkért, egészségünkért a Hortobágy mellyékén!
Bánhegyi Zoltán

IFJÚSÁG
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Szakmájának „sztárja” az újvárosi Átadták a Veres Péter 		
utcai óvodát
szakközépiskolás
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt már jó néhány éve meghirdeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Azok a szakközépiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik jól teljesítettek a képzés első két évében, illetve az utolsó félévben. A Balmazújvárosi BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája iskolai válogatót tartott, hogy a három legjobb diákot,
Harangozó Károlyt, Kocsis Dánielt és Kányási Sándor Martint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati foglalkozásokon készíthesse fel a megmérettetésre. 							

A Balmazújvárosi Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény legújabb feladat
ellátási helyét adták át 2019. március 15-én. Nemzeti és városi ünnepünk
délutánján, hivatalosan is megnyíltak a már december óta nyilvántartásba
vett Veres Péter utcai óvoda kapuja. Tóth Zsuzsánna intézményvezető
szerint méltó helyen, méltó körülményeket sikerült biztosítani a gyerekek számára. Az ünnepségen Hegedüs Péter polgármester kijelentette:
Balmazújváros felelőssége kiterjed az óvodákra és iskolákra is, igazából mi
vagyunk a felelősek a legifjabbjainkért.
Varga-Radócz Éva, a szülői választmány elnöke köszönetet nyilvánított
mindenkinek, aki segítette az új óvoda létrejöttét.
A gyerekek kulcsfontosságát emelte ki országunk jövőjével kapcsolatban
Dr. Tiba István, országgyűlési képviselő: “Nemzetünk akkor él, ha vannak
és lesznek gyerekeink.”

Az elődöntőre 2019.01.14-én került sor Debrecenben, az Iparkamara
székházában, mely írásbeli feladatokból állt. A három versenyző közül
Kányási Sándor Martin az elért pontszámai alapján bejutott az SZKTV
válogatójába, ahova összesen 12 tanuló került be az ország minden pontjáról. A válogató február 19-én volt Esztergomban a Tatabányai SZC Géza
Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Itt gyakorlati feladat várt a versenyzőkre, amit Sándor könnyűszerrel elvégzett.
Az országos döntőnek március 4-5-én szintén Esztergom ugyanazon intézménye adott otthont, már csak a legjobb 6 diák részvételével. A verseny
szóbeli és egy gyakorlati feladatból állt, ez utóbbi egy állítható kőműves bak
elkészítése volt. Sándor egy makettet készített, ami 6 órát vett i-génybe.
Mivel ő dolgozott a legügyesebben és leggyorsabban, az összes versenyző
kisebb-nagyobb sikerrel az ő példáját követte. A szóbeli feladat mindenkinek ugyanaz volt, de 30 különböző borítékból húzták ki (megtévesztés
céljából). Sándor mindkét területen jól szerepelt, és látható volt, hogy
eredményes lesz munkája. 						
Az eredményhirdetésre a Szakma Sztár Fesztivál adott othhont
2019.03.12-14-én a Budapesti Vásárközpont F pavilonjában, ahol 52 szakma első három helyezettjét díjazták. Kányási Sándor Martin az épület
és- szerkezetlakatos szakmában 2. helyezést ért el, és ezzel mentességet
szerzett a szakmai vizsgák alól. Sándor elmondása szerint szereti a szakmáját, amiben az a jó, hogy a semmiből alkothat valami hasznosat. Családja és ismerősei is nagyon örültek eredményének. Sanyi azt mondta, reméli,
hogy kiemelkedő eredményével példát mutat az alsóbb éves diákoknak is.
Gratulálunk középiskolánk diákjának, Kányási
Sándor
Martinnak
és
felkészítő
tanárainak,
Csákó
Lászlónak,
Nádasdi Lászlónak, Pinczés Lászlónak, valamint a gyakorlati képzőhelyen, a Zolend Kft.-nél az üzemi oktatásért felelős
Bolgár Tamásnak és Zsoldos Attilának a remek eredményért!
Pinczés László szakmai tanár - Kovács Péter diákújságíró

A Balmazújvároson tapasztalt demográfiai csúcs megkövetelte, hogy a
közeljövőben (3-4 év múlva) több óvodai férőhelyeket létesítsünk. A XXI.
századi berendezésekkel, eszközökkel rendelkező intézmény
44 gyermeknek biztosít óvodai ellátást.
A szakemberek a bölcsődei ellátást bővítését is tervezik.
Bánhegyi Zoltán

FIATALOK

Játékos foglalkozás az 				
iskolába készülő gyermekekkel
A Balmazújvárosi Általános Iskola
három tagintézményében 2019.
március 19-20. között egy-egy
tanóra erejéig a nagycsoportosok a szüleikkel karöltve megismerkedhettek az iskola légkörével.
A Sulikóstolgató programsorozat
sikerességét jól mutatja, hogy a
gyermekek vidáman töltöttek el
egy tanórát a játékos foglalkozáson.
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Hazai pályán is idegenben
Az NKK Balmazújváros januári felkészülését egy Vásárosnaményban rendezett
négycsapatos torna zárta. Az Ukrán I. osztályban szereplő Kárpáthy Ungvár csapatát
29-25, az NB II-ben szereplő Hajdúböszörményt 48-17 legyőzve, első helyen végzett
a Dajka István által vezetett együttes. Ezekben a szűkös időkben jól jött egy
kis siker. A bajnokságban továbbra is idegenpályán kénytelen fogadni ellenfeleit
az NKK Balmazújváros. A tavaszi első fordulóban épp a mérkőzések rendezésére
lehetőséget biztosító Hajdúnánás csapatát “fogadták” lányaink, saját otthonukban.
NKK Balmazújváros - Hajdúnánás SC 24-28 (14-11)
Góldszerzők: Kaltenecker A. 5, Lévai Zs. 5, Balla T. 4, Pál I. 3, Takács A. 3, Szabados I. 2, Kilcs T. 2. Dajka István: Az ismert körülményeinkhez képest becsületesen
készültünk és jól is kezdtük a mérkőzést. A 40. percig vezettünk (18-15), majd egy
1-6 -os etappal fordított a több cserelehetőséggel is rendelkező Hajdúnánás. Korrekt
játékvezetéssel párosulva benne lehetett volna a pontszerzés a mérkőzésben.
Göd SE - NKK Balmazújváros 33-19 (17-9)
Góldszerzők: Pál I. 5, Lévai Zs. 3, Kilcs T. 3, Takács A. 2, Balla T. 2,
Szabados I.
2, Kaltenecker A. 2. Dajka István: Rosszul és hitehagyottan kezdtük a mérkőzést,
így ezt könyörtelenül kihasználta a bajnoki címre is esélyes hazai csapat. A második játékrészben volt 15 perc biztatóbb játék és vissza jöttünk a meccsbe (22-17). A
mérkőzés hajrájában játéklehetőséget kaptak a fiatalabb játékosaink is.
NKK Balmazújváros - Kispest NKK 29-33 (12-14)
Góldszerzők: Lévai Zs. 9, Kaltenecker A. 7, Kilcs T. 4, Balla T. 3, 		
Szabados I. 3/1, Pál I. 2, Takács A. 1. Dajka István: Végig változatos mérkőzésen
felváltva vezettek a csapatok. A 43. percben még 20-17-re vezettünk, majd ismét
következett egy 1-6-os periódusa a mérkőzésnek és onnan már csak futottunk a
Kispest után. Talán egy átlagos kapusteljesítménnyel hozhattuk volna a mérkőzést.
Orosházi NKK - NKK Balmazújváros 28-19 (15-11)
Góldszerzők: Lévai Zs. 4/1, Szabados I. 4/1, Pál I. 3, Balla T. 2, Kilcs T. 2/1, Takács A.
1, Kaltenecker 1, Berettyán P. 1, Zavaczki B. 1.
Dajka István: Meggyőződésem, hogy nincs ekkora különbség a csapatok között, sőt
korrekt játékvezetéssel teljesen más eredmény is születhetett volna. Volt olyan eset
16-13-nál, hogy 1 percen belül 4 kiállításunk volt és 2 mezőny játékosunk próbálta
felvenni a harcot a hazaiakkal szemben, ráadásul így is tévesen elvették tőlünk a
labdát.
NKK Balmazújváros - Vasas SC 26-27 (10-16)
Góldobók: Lévai Zs. 13/2, Takács A. 3, Balla T. 3, Szabados I. 3, Pál I. 2, Kiélcs T. 1,
Zavaczki B. 1. Dajka István: Most az első félidő végén volt egy kisebb rövidzárlat,
és 5 perc alatt 0-5-tel meglépett a Vasas. Igaz nem mi voltunk a mérkőzés esélyesei,
de egy professzionálisan motivált csapat ellen sikerült szoros mérkőzést játszani. A
mérkőzés hajrájában fiatal kapusunk Hadas Panna védései nagyban hozzájárultak a
szoros végeredményhez.

Ifjúsági korú lányaink 			
verhetetlenek!
A II. osztályban szereplő, Hornyák Lajos irányította ifjúsági női
kézilabda csapatunk megnyerte az üldöző a szembeni rangadóját és 		
továbbra is veretlenül listavezető.						
		
NKK Balmazújváros - Szigetszentmiklós NKSE 29-27
Gödi SE - NKK Balmazújváros 23-28
NKK Balmazújváros - Kispest NKK Endo + Service 52-18
Orosháza NKK- NKK Balmazújváros 22-24 (10-12)
A kapuban Torda Vanessa kiváló teljesítménye, Zavaczki Bogi (11) és 		
Turi Dzsenifer (10) gólerőssége kitűnő védekezéssel párosult.
NKK Balmazújváros - DVSC Schaeffler II. 31-31			
Hegedűs Lajos
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Hat pontra a kieső helytől a
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
Bár még februárt írt a naptár, már javában a tavaszi idényben lépett pályára
a labdarúgó NBII-ben a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő. A Budaörs elleni találkozó Berki Istvánról szólt. Csupa szív középpályásunk duplázott a Pest
megyeiek ellen a 2-1-es február 24-i mérkőzésen.
A 26. körben már hivatalosan is
a tavasz első napjait köszönthettük. Március 3-án Ceglédre látogatott Toni Golem együttese.
A nem túl eseménydús, inkább
rakkolós mérkőzést végül Papucsek Barna találata döntötte el.
Az új év első hétközi fordulójában
a nagy múltú Zalaegerszeg vendégeskedett a Balmazújvárosi
Városi Stadionban. Március 6-án
villanyfényes mérkőzésen megérdemelt gól nélküli döntetlent
harcoltak ki Szécsi Gergőék a
feljutásra esélyes dunántúliak ellen.
A 28. fordulóban kulcsfontosságú
találkozó előtt álltak a horvát
mester tanítványai. Március
10-én a bennmaradásért küzdő
Monor ellen Kóródi Nándor
révén megszereztük a vezetést, de
a hajrában a házigazdák fordítani
tudtak.
Március 17-én a Szusza Ferenc Stadionban a Vasas ellen még negyedóra
sem telt el, már Domokos Bálint és Erdei Carlo is eredményes volt. A
szünetet követően a jelentős előny a 64. percre teljesen eltűnt, sőt a hármas sípszó előtt tíz perccel a házigazdák a vezetést is átvették és végül
otthon tartották a három pontot.
A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő a 16. helyen töltötte a válogatott szünetet.
Palánki István sajtóreferens
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I. Balmaz Sütöde Kupa
Első alkalommal szervezte meg a Balmazújváros FC a Balmaz Sütöde Kupát
a Böszörményi úti sportcentrumban.
Március 22-24. között két korosztályban 39 utánpótlás együttes rúgta a
bőrt. A 2010-es és 2011-es születésű gyermekek számára adott volt minden. Napsütéses időben, kiváló körülmények között harcolhattak a lab-

dáért. A Böszörményi úti edzőcentrum az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, sokan emlékezhetnek még rá, hogy egyetlen pálya
árválkodott a város szélén, manapság pedig a műfüves és füves pályák bevonzzák a gyermekeket. A komoly beruházások után első osztályú körülmények között harcolhatnak az utánpótlás csapataink a bajnoki pontokért.
A 2010-ben és 2011-ben született labdarúgók még nem szerepelnek bajnokságokban, különböző tornákon mérhetik fel tudásukat.
A márciusi hétvégén Fülep Zsolt, a Balmaz-Sütöde Kft. tulajdonosa támogatásával nemzetközi tornára érkeztek magyar, román, ukrán topbajnokságokban szereplő utánpótlás csapatai.
A 2010-eseknél az Olasz Focisuli állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső
fokára, míg a 2011-eseknél a román Szatmárnémeti (Primavera Satu Mare)
győzött. A Balmazújvárosi FC a 9. és 13. helyen zárt.
A díjakat Dr. Tiba István, a Balmazújárosi FC elnöke és Fülep Zsolt, a
torna támogatója adta át.
Bánhegyi Zoltán
SPORT

Főnix-kupa a civisvárosban
SPORT

Biztos tagja a középmezőnynek
a Balmazújvárosi Kézilabda Klub
Február 16-án kezdte a tavaszi idényt a Balmazújvárosi Kézilabda Klub.
A férfi kézilabda NB/B keleti csoportjának 12. fordulójában a Békés-Drén
KC együttesét fogadta a König Rendezvényközpontban. A dobogóért küzdő
Békés megyeieket szoros mérkőzésen végül egy góllal, 21-20 arányban
felülmúlta Tréki Tamás csapata.
Egy héttel később Balassagyarmatra utazott az együttes, a középmezőny
végéhez tartozó hazaiak 32-27-es győzelemmel tartották otthon a két pontot.
Február 28-án ismét idegenbeli túrára indultak Tóth Patrikék. A
listavezető Orosháza ellen nem termett sok babér, tíz gólos különbséggel,
39-29-es vereséggel utazhattak haza a fiúk.
Kisebb szünetet követően március 10-én, a Törökszentmiklósi Székács ellen hazai lelátók előtt magabiztos, 3426-os végeredménnyel újra rátalált a
győztes útra a Balmazújvárosi KK.
Nemzeti ünnepünk másnapján a
fővárosba látogattak Kiss Rolandék.
A PLER-Budapest elleni bajnoki végén
azonban sajnos nem volt okunk az ünneplésre. A játékvezető végső sípszava
után 27-20 állt az eredményjelzőn a
pestiek javára.
Március 24-én a Nyíregyházát közvetlen riválisát fektette két vállra Tréki
Tamás együttese hazai környezetben.
A Balmazújvárosi KK 17 forduló
után a 6. helyen állt a tabellán, míg a
góllövőlista éllovasa Kiss Roland 107
találattal.
Bánhegyi Zoltán

Kelet-Magyarország egyik legnagyobb utánpótlás tornáját, 2019. február
1-3. közt rendezték meg a Főnix Kupát Debrecenben. Rendszerint a
balmazújvárosi csapatok szép
számban képviselik városunkat.
Balmazújvárost a fiúk részéről
négy korosztály képviselte. A legkisebbeknél, az U10-es korosztályban a játékon van a hangsúly,
az U12-es gárda a IV., az U14-es
csapat a VII. helyen végzett. A
legelőkelőbb eredményt elérve
az U13-as alakulat a dobogó 3.
fokára állhatott fel.
Tréki Tamás, az U13-as és U14-es csapat edzője:
Csupán a későbbi tornagyőztes FTC együttesétől szenvedtünk minimális
különbségű vereséget. A helyosztókon két tízgólos győzelmet arattunk.
A torna kiválóan szolgálta a felkészülésünket a tavaszi Erima fordulókra,
melyet az U14-es csapatom végül a hetedik helyen zárt.
Az U13-as korosztályban a csoportmérkőzéseket három szoros összecsapáson sikerült hibátlanul teljesíteni. A hármas döntőben sajnos alulmaradtunk a Gyöngyös és a Simontornya ellen, így végül a bronzérem
lett a jutalmunk a három nap után. Jó mérkőzéseket játszhattunk, nagyon
örültünk, hogy sikerült ilyen szép eredménnyel zártuk a rangos utánpótlás
tornát.
A Főnix Kupán más balmazújvárosi vonatkozás is volt a torna kapcsán.
December közepére hét balmazújvárosi fiatal végezte el az alapfokú
játékvezetői tanfolyamot. Miltényi Lili, Holczer Lívia, Vénig Anita,
Dobi Kata, Kincses Ábel, Szabó István Márk és Kapusi Gábor számára
is ez a rangos torna jelentette játékvezetőként az első megmérettetést. Az új pozíció elsőre furcsa volt, hiszen valamennyiük a pályán játékosként is aktív. Teljesen más szemszögből kell nézni a mérkőzést,
hiszen itt két ember feladata felügyelni az összes játékost, a kispadot, be
kell látni az egész pályát, és észrevenni a legapróbb hibákat is. Szinte a
legtöbb bajnokság február közepén indul, ebből adódóan jönnek sorban a
mérkőzések, amelyeket vezethetnek. Persze a legelején még csak rutinos
párral, de a későbbiekben akár együtt is láthatjuk a balmazújvárosi párokat mérkőzéseket vezetni.
Dobi Kata játékvezető

16

REKLÁM

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/03

A Hotel Kamilla gyakorlattal
rendelkező szakácsot keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal személyesen a hotel
recepcióján,
vagy email-en keresztül a
recepcio@hotelkamilla.hu
email címen lehet
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