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Balmazújváros fiataljai
remek lehetőséget kapnak
A 18-35 év közötti fiatalok
dolgozói ösztöndíjra, tanulói
ösztöndíjra, valamint lakhatási támogatásra nyújthatnak be pályázatot. Mely
keretében 13 önkormányzati tulajdonú lakásra
lehet pályázni.
A nyertes pályázók a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak a
rezsiköltséget kell fizetniük.
		
A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. május 31.

“Aki nem gyűjt, az tékozol”
Lénárt József nyugállományú
főtörzsőrmester,
a
közismert gyűjtő, mintegy
harminc éve keresi, kutatja
a régi korok fegyvereit. Legkedvesebb időszaka a történelmi középkor. A több, mint
50 db-os gyűjteményben a
sújtófegyverek közül buzogányok, csákányok láthatók,
míg a szálfegyvereket lándzsák, kopják és alabárdfélék
képviselik.		
A tárlat 2019. június 7-ig
tekinthető meg.

KULTÚRA
>> 3. oldal

A “Rovarok Birodalma” 		
kiállítás a Semsey kastélyban

KÖZÉLET

Ötvenéves a művészetoktatás
Az 1968. szeptember 1-jén kezdődött művészeti oktatás Balmazújvároson
egyre feljebb emelte azt a bizonyos “mércét”. A húzóerő egyértelműen
a zeneoktatás, az 50 évvel elültetett magok folyamatosan virágoznak.
A tanulók előtt sikeres példaképek sorakoznak, mind a tánc, mind a zenei
pályán. A Himes Néptánccsoport, vagy a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar tagjaira élő példaképként tekinthetnek a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti
Iskola mai növendékei.

>> 8. oldal

A “Végtelen sokféleség - a rovarok birodalma” - címmel egy ismerős, de
valójában mégis ismeretlen világba kalauzolnak el a kiállítás szervezői
minden látogatót. Földünk legnépesebb állatcsoportjának titokzatos világa a félelmek, vagy egyszerűen a szokásaink miatt méltánytalanul kevés figyelmet kap! Az attraktív képek, a színes irizáló szárnyú lepkékkel
installált tablók, vagy az óriásira felnagyított ragadozók “szobrai” tartalmas időtöltést kínálnak minden korosztály számára.
A kiállítás június 7-ig tekinthető meg.
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Lakossági fórum a
Semsey utca végén
A Semsey Andor utca végén lévő szabad terület, rekreációs fejlesztésével kapcsolatban tartott lakossági fórumot Hegedüs Péter polgármester
és Varga László pályázati referens április 2-án.
A mai kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő szabadidős park
kialakítását tervezték meg a területen, ahol többek között helyet kap majd
tollaslabda pálya, kondi park, asztalitenisz, illetve gördeszka pálya is. Kihasználva a természet adta lehetőségeket, tanösvény is ki lesz alakítva a
diákok számára.
“Három tavat tervezünk Balmazújváros környékére, két fokkal lentebb
tartva a város klímáját. A természetes vízfelületek hűtik városunkat,
ezért támogatjuk az ilyen területek kialakítását.” - a környezetvédelem
szempontjából vázolta elképzeléseit a polgármester.

Pótlóbuszok járnak Debrecen
és Balmazújváros között május
2-től december közepéig
A Debrecen–Füzesabony (108-as) vasútvonalon május 2-től december 14-ig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok, illetve
Balmazújváros és a megyeszékhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Az összesen 400 ezer tonna zúzott
kő és 200 ezer tonna kavics vasúti
szállítása jóval környezetbarátabb a
közúti szállításhoz képest. 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 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 Debrecenből
Hortobágyra 13:55-kor és a Hortobágyról Debrecenbe 15 órakor induló
vonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz szállítja az utasokat, a buszok
Kónya megállóhelyen nem állnak meg. A pótlás során kerekesszékkel való
utazásra is lesz lehetőség, ehhez – az eddigi gyakorlatnak megfelelően –
legalább 48 órával előbb értesíteni kell a vasúttársaságot.
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 szíves megértését és türelmét kéri.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt . KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Varga László pályázati referens részletesen ismertette a pályázatot a kilátogató érdeklődőkkel.
A terület vizes élőhely, rengeteg őshonos madárfaj megtalálható a felületén. “Indokolttá vált egy tanösvény létrehozása óvodások és diákok
számára” - emelte ki a pályázati referens.
A terület adta lehetőségek kihasználása a cél, egészen a legkisebbektől
mindenkit megmozgatva, tanulmányi utak keretében vagy családok hétvégi szabadidős elfoglaltságként látogassanak ki a rekreációs parkba.
A 2016-ban elnyert pályázat 2019-ben zárul.

Bánhegyi Zoltán

Tájékoztatás
Fekete János vezető főtanácsos “Fekete János Balmazújvárosról” című, a
március 15-ei városi ünnepségen elhangzott beszéde terjedelmi okok miatt nem jelenhetett meg teljes hosszában a Balmazújváros című közszolgálati lap 2019. márciusi számának 3. oldalán. A beszéd teljes szövegét
közlésre írásban megkaptam Fekete János vezető főtanácsostól, melyet
szerkesztőként tömörítettem. Ez - megítélésem szerint - a tartalmát, lényegi mondanivalóját számottevően nem csorbította. Fekete János vezető
főtanácsos ünnepi beszédének teljes szövege megtalálható, elolvasható
a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, továbbá visszahallgatható a
Balmazújváros Televízió YouTube csatornáján.
Bánhegyi Zoltán
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A képviselő-testület
Balmazújvároson tartaná
a fiatalokat
Balmazújváros Város Képviselő Testülete a 2019. márciusi munkaterv
szerinti tanácskozáson kialakította az “Esély otthon - Önkormányzati
bérlakások felújítása Balmazújvároson” projekthez kapcsolódó ösztöndíjprogram és lakhatási támogatás feltételeit. A pályázat hozzájárul a
Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerőpiaci
igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes
lakhatásának támogatásához.
Lehetőség nyílik pályázat beadására dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra, valamint lakhatási lehetőségre az „Esély otthon” pályázat
keretében felújított önkormányzati bérlakásokra.
A teljes kiosztható keretösszeg 42.313.000,- Ft.
Pályázati vállalás: Az ösztöndíj program keretében minimum 30 fő
részére pénzbeli ösztönző juttatás, legfeljebb havi bruttó 50.000,- Ft
összegben, maximum 12 hónapon keresztül.
A 18-35 év közötti fiatalok dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra, valamint lakhatás támogatásra nyújthatnak be pályázatot. A lakhatási támogatás keretében 13 önkormányzati tulajdonú lakásra lehet pályázni. A
nyertes pályázók a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak
a rezsiköltséget kell fizetniük.
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- Lakhatási pályázathoz:
- Munkáltatói igazolás
- A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
folyamatban lévő tanulmányok esetén iskolalátogatási igazolás
- Korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
- Ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának
másolata
A pályázóval együtt költöző(k) esetében a közeli hozzátartozói kapcsolat
igazolása
A pályázat elbírálása során közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs,
az élettárs, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek.

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:
- Mindhárom pályázat esetében:
- A bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához
a lakcímkártya másolata
- Önéletrajz
- Adatkezelési nyilatkozat
- Dolgozói ösztöndíjhoz:
- Amennyiben a pályázó munkaviszonnyal rendelkezik, az erről szóló
munkáltatói igazolás, önfoglalkoztatás esetén az erről szóló igazolás
- A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszonyról
szóló igazolás
- Korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
- Ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának
másolata
- Tanulói ösztöndíjhoz:
- Tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás
- Megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezésről szóló
oklevél másolata
- Tanulmányi átlag igazolása (az utolsó lezárt tanulmányi félévről kiállított bizonyítvány másolata)
- A kötelezőn felül (2018. május 1. napját követően) végzett önkéntes
munka igazolása

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, a Pályázati Források Felhasználását és Beruházásokat Előkészítő és Ellenőrző Bizottság véleményezését
követően.
Határidők:
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 31.
Elbírálás: 2019. június 30.
Az elnyert támogatás folyósítására, és a beköltözésre 2019. július 1-től
folyamatosan kerül sor.
A projekt várható zárásának időpontja: 2021. május 1.
A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.
A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai
úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, 4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, Csobán Marianna titkársági
ügyintézőnél (fszt. 10. szoba).
forrás: www.balmazujvaros.hu
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Balmazújváros Város Képviselő Testülete 2019. április 17-én
tartotta soros, munkaterv szerinti ülését
Röviden összefoglaljuk a szünetek nélkül számolva, bő 5 órás 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. Elfogadták a beszámolót a Titkársági Osztály, a Hatósági Osztály
és a Pénzügyi Osztály munkájáról.
- Egyhangúlag elfogadták a település közbiztonságának helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről készült beszámolót.
A 2018. évben tovább folytatódott az a több éves folyamat, ami a
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált
bűncselekményi szám csökkenését eredményezte. 2010 óta a legalacsonyabb a regisztrált bűncselekmények száma. A csökkenő ügyszámnak köszönhetően a rendőrkapitányság minőségibb, hatékonyabb
munkát végez, eredményességük nőtt.
- Elfogadták a beszámolót a Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság
2018. évi működéséről. Megtudtuk, az elsődleges műveleti körzetből
összesen 139 bejelentés volt 2018-ban, melyből Balmazújvárosról
112 érkezett.
- Levették a napirendi pontok közül a Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatáról készült
előterjesztést, amelyet a májusi munkaterv szerinti testületi ülésen
újratárgyalnak. Előtte munkaértekezleten vitatják meg a szabályzatot.
- Egyhangúlag jóváhagyták a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát. Jogszabály szerinti módon az iratok útja
nyomon követhető, holléte pontosan megállapítható, visszakereshető
és az irat épségben megőrizhető.
- Hosszas vita után elfogadták a Balmaz-Kamilla Kft. I. félévi üzleti
tervét. A társaság önkormányzati működési támogatás nélkül nem
fenntartható, várhatóan három év alatt válhat saját erőből rentábilissá. A bevételek hosszú távú növekedése, illetve a kiadások csökkentése csak további fejlesztésekkel érhető el. Az üzleti terv elfogadása
után Hegedüs Péter polgármester kezdeményezésével kiegészítették a
határozati javaslatot, miszerint 2019. június 30-ig a költségvetésben
szereplő működési támogatáson kívül a tulajdonos Önkormányzat
további forrást nem folyósít, nem biztosít.
- Levették a napirendi pontok közül a Balmaz-Kamilla Kft., a
Balmazújváros Sport Kft. és a Balmaz InterCOM Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
készült előterjesztést.
- Pályázatot írtak ki az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
intézményvezetői álláshelyéről. A pályázati kiírás szerint a pályázat
nyertese 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig irányítja az intézményt.
- Döntöttek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról.
Az Önkormányzat az eddigi szolgáltató, Oláh Mihály szerződését
2021. április 30-ig hosszabbította meg. Továbbá módosították a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet.
- Megvitatták a “Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Balmazújvároson és Nagyhegyes közigazgatási területén” című pályázat
megvalósítását. Balmazújváros Város Önkormányzata és Nagyhegyes
Község Önkormányzata konzorciumi formában 2017. május harmadikán nyerte el a pályázatot. 2019. január 24-én Nagyhegyes Községi
Önkormányzata értesítette Balmazújváros Város Önkormányzatát,
hogy a nagyhegyesi önkormányzat stabil gazdálkodásának megőrzése
érdekében a projekt megvalósításától eláll. Balmazújváros Város

Önkormányzata a támogatásból eddig több, mint 7 millió forintot
használt fel. A Testület felhatalmazta Hegedüs Péter polgármestert
a konzorciumi partnerrel történő egyeztetésre a már felhasznált
pályázati forrás kompenzálása érdekében.
- A testület a Balmazújváros Sport Kft. számviteli és pénzügyi adatainak utólagos felülvizsgálatára dr. Pecsenye Tiborral köt szerződést.
- A Testület az Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátáshoz szükséges
többletforrásra pályázatot adott be. Balmazújváros Város Önkormányzata 2019. április 18-ig nyújthatta be támogatási igényét.
- Minimális áremeléssel fogadták el a Kamilla Gyógy-, Termál- és
Strandfürdőben alkalmazandó jegyárakat.

- Döntöttek a Városi Strandfürdő területén található pavilonok bérbeadásáról. Jónás Tamás és Tar László 2009. július 8-án határozatlan
időre kötött bérleti szerződését 2019. április 30-án közös megegyezéssel megszüntetik. A bérlők az új szerződést a Balmaz-Kamilla Kft-vel
köthetik meg.
- Megalkották az ösztöndíjprogramra vonatkozó helyi önkormányzati
rendeletet. Az ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akik preferált szakmát tanulnak. (Építőipari, gépipari, élelmiszer- és vegyipari,
kereskedelmi, vendéglátóipari, fémipari, informatikai illetve műszaki
ágazatok).
- Módosították a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladatellátási szerződést. Dr. Szikora Miklós a feladat-ellátási megállapodásban helyettesítő orvosként Dr. Dobó Dorottya háziorvost jelölte meg.
- Hosszas vita után elfogadták a Balmazújváros Sport Kft.“Egyszerűsített
éves beszámoló 2018. üzleti évről” beszámolóját.
Az interpellációk, a napirendi pontok tanácskozásának vágatlan felvételei és a zárt ülés összefoglalója megtalálhatóak a “balmaztv” facebook oldalán, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban és az
önkormányzat Titkársági Osztályán.
Bánhegyi Zoltán
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Nemzetközi Roma Világnap az
Ifjúsági és Közösségi Házban

Elmegyógyintézet lett
a könyvtárból!

A Nemzetközi Roma Világnap alkalmából a Balmazújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 6-án nagyszabású rendezvényt szervezett az
Ifjúsági és Közösségi Házban.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár negyedik alkalommal rendezte meg a
Vidám Városi Vetélkedőt.
12 csapat 4-4 játékosa érkezett mit sem sejtve március 29-én délután a
könyvtárba, ahol már várta őket a tíz, aznapra orvossá lett könyvtáros.
A szakértő bizottság – Kosztáné Csige Erzsébet, Nagy Sándor, Pinczés Mariann - felügyelete mellett kezdődött el a „betegek” kivizsgálása,
rögtön egy, az értelmi képességek szintjét vizsgáló kvízzel, amit aztán a
„Potty” elnevezésű izomvizsgálat követett. A játékosok megtapasztalhatták, nem is olyan egyszerű egy teniszlabdát a térdek közé szorítva eljuttatni egy kosárig, s ott jól célozva belepottyantani azt. A szövegalkotási
képességek vizsgálata egy filmrészlet szinkronizálási feladatával történt, a
kihúzott témának megfelelően kreáltak új szöveget a csapatok. A reflex- és
gyorsasági vizsgálatnál a „betegeknek” műanyag pohárból kellett piramist
felépíteni, illetve lebontani, időre...
Hogy fokozzuk az izgalmakat, tens-es elektromos kezelés alá vetettük a
csapattagokat, ha a
kihúzott villámkérdésekre társuk helytelen választ adott.
Ezután már csak a
kikapcsolódás következett, hiszen a bátor
önként jelentkezők
magyar
slágereket
adtak elő, nagy sikerrel.
A vizsgálatok eredményét kielemző bizottsági tagok végül megállapították, hogy minden beteg hazabocsátható, így mindenki megkaphatta
zárójelentését, és egyedi, a könyvtárosok által csomagolt gyógyszerét is.
Eredmények:
1. hely: A Semsey Kastély csapata
2. hely: A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona csapata
3. hely: A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság csapata

Dr. Volosinovszki Vanda aljegyző köszöntőjében hangsúlyozta, a városi
és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szoros együttműködésének eredményeként számos fejlesztés valósult meg egészen napjainkig. Pályázati
forrásból hamarosan roma közösségi ház épül az újtelepi városrészen.
Ráczné Rácz Erzsébet, a Balmazújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ünnep jelentőségét emelte ki, illetve hozzátette, hogy e jeles
rendezvény remek alkalmat kínál a roma kultúra megismertetésére.
A világszerte elismert Romano Glaszo művészeti csoportot már több formációban láthattuk városunkban, az együttes természetesen most is megmozgatta a lelkes közönséget.
Az április 8-ai világnap alkalmából színpadra lépett Tar Anita és Anita
Dance nevű tánccsoportja, illetve számos tehetséges roma énekes is megmutatta tudását. A Lélekzengők tánccsoportja elmaradhatatlan pontja
volt idén is a program kavalkádnak. A délutánt a Kuckó Művésztanya és
a Lakatos Mónika Folktrió, majd táncház zárta.
Bánhegyi Zoltán
KULTÚRA

Program-dús március
a könyvtárban
Könyvbemutató – kiállítás – rendkívüli könyvtári órák – játékos foglalkozások – képzések - előadások – vetélkedő: ezek mind márciusban, a
könyvtárban.
Juhász Erika „A tudat iskolája” című könyvének bemutatójával indult a
márciusi rendezvényeink sora.
A 90 éves Kalmár Zoltán Általános Iskola nyugdíjas pedagógusai, Mihalik
Istvánné és Tar Erzsébet az iskola
aulája után a könyvtár előterében is
elhelyezte az elmúlt kilencven évre
visszatekintő
dokumentumokat,
így például cikkeket, fotókat, anyakönyveket. Jó ötletnek bizonyult az
áthelyezés, hiszen itt azok is megtekinthették a kiállítást, akiknek
az iskola épületében erre nem volt
lehetősége.
A szinkronizálás nem is olyan könnyű
feladatával próbálkoztak meg rendkívüli könyvtárórán középiskolánk
kilencedikes diákjai – sikerrel.

Különdíjban részesült Tarcsai Ilona és Zsupos Péter (Pataki Attila,
illetve Tóth Gabi megszemélyesítői).
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói
A víz világnapja alkalmából idén is vendégünk volt a református általános
iskola alsó tagozata, a könyvtár dolgozói négy helyszínen négy különböző
játékkal várták a gyerekeket. Nagy örömünkre a diótörés, a tekézés, a „kupak pecázás” és a memóriajáték is elnyerte a gyerekek tetszését.
Március 21. és 28. között zajlott az országos rendezvénysorozat, az Internet
Fiesta, melyhez könyvtárunk idén is csatlakozott. Az internet használat
veszélyeire hívtuk fel a figyelmet a gyerekek, a szülők, nagyszülők számára
meghirdetett előadásokon.
Nálunk tartotta a kistérség orvosainak, illetve pedagógusainak meghirdetett EFOP-os pályázati tájékoztató rendezvényeit a Balmazújváros Egészségfejlesztési Iroda is.
Mindezek mellett folyamatosan tartottuk a 65 év felettiek számára
meghirdetett ingyenes számítógép- és okostelefon használati képzéseinket, valamint az „Élménylabor”- okat, azaz az élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzést, tanulást támogató tudományos, interaktív
óráinkat általános iskolás diákoknak.
Március hónap zárásaként a 4. Vidám Városi Vetélkedőnket rendeztük
meg. 12 csapat 4-4 tagja mérhette össze tudását, ügyességét, rátermettségét. A jók közül a legjobbnak idén a kastély dolgozóinak csapata bizonyult.
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói
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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. négy hónapja biztosítja
Balmazújváros közétkeztetését. Tapasztalataink, felméréseink után számot vettünk a szolgáltatás megítélésével kapcsolatban.

A közétkeztetés megkezdésekor a városi menza megítélése alacsony volt.
A Menzaminta Kft. és a Szakácstündér Kft. a szolgáltatás megkezdésekor
bevezetett egy öt szemponton alapuló értékelési rendszert.
Az intézmények minden
hónapban a mennyiség, a
minőség, a szállítás és a
higiénia mellett az étlapok
változatosságát is értékelhetik. Az értékelőlapokat
az intézmények vezetői
állítják ki a hozzájuk
beérkező
pedagógusok,
gyermekek és nyugdíjasok szóbeli véleménye
alapján. A februári és márciusi eredmények alapján jelentősen sikerült
emelni a szolgáltatás színvonalán, amit az alábbi intézményi értékelések is
alátámasztanak. A két hónap átlagos értékelése 4,54 az ötfokozatú skálán,
amely igazolja, hogy az új szolgáltatók mindent megtesznek a minőségi
szolgáltatás érdekében.

Társaságaink támogatják az intézmények rendezvényeit is, ezért ilyen
jellegű igényeikkel is fordulhatnak hozzánk. Ennek egyik első példája a
Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményben megszervezett
Járási vers- és prózamondó verseny támogatása.
A Menzaminta Magyarország Kft. új ügyvezetőjeként az elődeim által
megkezdett utat folytatom.
Oriskó Ferencné, Menzaminta Magyarország Kft. ügyvezetője
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„Az Értől az Oceánig”
A
Veres
Péter
Kulturális
Központ
Irodalomkedvelők Klubja 2019. április 11-én,
a Költészet napján Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezett.
Minden korosztályt sikerült a színpadra szólítani.
A legkisebbek Bartók Béla és Farkas Ferenc zongoradarabjait játszották, akiket a Balmazújvárosi Művészeti Iskola tanárai készítettek fel és
kísértek el.
A középiskolások képviselői a Magyar Televízió
Ady és én című pályázatára készült munkáikat
hozták el, és mutatták be mindannyiunk nagy
örömére.
Természetesen a verseké volt a főszerep. Ady
életútjának legfontosabb állomásait követtük
„Az Értől az Oceánig”, ahogy a költő meghatározta saját pályáját.
A szilágysági Érmindszentről és a felnevelő családról szóltunk első blokkunkban. Megidéztük
„ides” alakját, ahogyan Ady szólította édesanyját. Majd az indulás évei következtek, benne
a rajongásig szeretett Zilah, Nagykároly, az iskolás évek - „jeles diák voltam, eminens, sőt első
eminens” -, fogalmazott a költő önéletírásában
az alma materben töltött évekről. Ekkor már
verseket írt, újságot szerkesztett. „Én bolond
érzékenységet, hamar jelentkezőt hoztam magammal. Hamar értettem, szerettem és szen-

vedtem” – ez az érzés hatotta át a
költő korai verseit, amiből néhány
el is hangzott.
A Debrecenben töltött évek az
újságírás szempontjából váltak
meghatározóvá Ady életében.
Ahogy Szerb Antal fogalmazott: ”Ady előbb volt jó újságíró,
mint jó költő, és mindvégig
megőrizte újságíró természetét.”
Radikális nézeteit fogalmazta meg újságcikkeiben az aktuális magyar közállapotokról, s vált
a társadalmi változtatások sürgetőjévé versben
és prózában egyaránt.
Nagyvárad, Párizs és a Léda-szerelem hozták el
Ady számára a saját költői hang, a saját mondanivaló, a saját képi világ megtalálását. Szerettük
volna az igazi Adyt megszólaltatni az Új versek
című kötetéből választott versekkel. Azt a végtelen őszinte, nyílt, kitárulkozó költőt, akit sok
kritika ért, megosztotta a közvéleményt értőkre
és nem értőkre. Szimbólumait máig tanulmányozzuk, s rácsodálkozunk arra a többrétegű
jelentéstartalomra, amit versei hordoznak.
A felkészülés során mi is ezt tettük. Szent áhítattal kutattuk, elemeztük Ady új utakat nyitó,
modern, a XX. századi magyar irodalmat meghatározó költői hangját – a szerelmi költészet

szenvedélyességétől, a magyar föld iránti mély
elköteleződésén át, Isten keresését, a megváltás
titkának megélését, az Ady-Móricz barátságban
megtalált szeretetteljes inspirációkat.
Meghatottan hallgattuk a fiatalok véleményét Ady munkásságáról, amit video filmjeikkel tolmácsoltak. Hitelessé tették az Ady által
előrevetített jóslatot - „Ifjú szívekben élek” –,
ami valósággá vált.
Köszönjük meghívott vendégeinknek a kedves
szereplést, a kulturális központ dolgozóinak a sok segítséget, az irodalmi körösöknek a
felkészülés és előadás izgalmát, minden kedves
érdeklődő vendégünknek, hogy megtisztelték
rendezvényünket.
Nagy Istvánné

FIATALOK

II. Nemzetközi diáktalálkozó
Balmazújvároson
Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ és a YFU Hungary (Youth For Understanding – Fiatalok a megértésért) jóvoltából április 5-7. között második alkalommal
szervezte meg a Nemzetközi Diáktalálkozót.
A I. és a II. alkalom közötti kisebb kihagyás ellenére, a találkozó ismét nagy
népszerűségnek örvendett, mind a külföldi diákjaink, mind a balmazújvárosi diákok körében.
A program célja a helyi fiatalok világnézetének, látásmódjának és kulturális
ismereteinek tágítása a YFU Hungary cserediákjaival és önkénteseivel való
találkozás révén. A jelenleg Magyarországon élő, és tanuló, idegen kultúrákból érkező diákok megismerésével lehetősége nyílt a balmazújvárosiaknak,
hogy „világot lássanak”, akkor is, ha nincs lehetőségük a cserediákságra.
A találkozón a már több mint féléve Magyarországon élő cserediákjaink, és
az újvárosi diákok is rengeteg új dolgot tapasztalhattak, tanulhattak. 		
A külföldi diákok fejleszthették a már így is elég jó magyar nyelvtudásukat
és megismerhették Kelet-Magyarország egy kisebb szeletét, és annak egyedi jellegzetességeit. Az újvárosi diákok pedig betekintést nyerhettek abba,
hogy milyen is a kultúránk mások számára, emellett mind a jelenlegi cserediákoktól, mind volt cserediákoktól, jelenlegi önkéntesektől hallhattak
érdekesebbnél érdekesebb történeteket a csereévről és arról, hogy miért is
ez életük egyik, ha nem a legszebb éve.
A hosszú hétvégén megismerték városunkat, Balmazújvárost és egymást.
A hétvége rengeteg játékos, építő programmal telt.
Szombaton miután a Kamilla Gyógyfürdőben töltötték a délelőttöt, még
a Nemzetközi Roma Világnap alkalmából rendezett programokra is ellátogattak, ahol megismerhették a magyar roma kultúra egy szegmensét, és

igazi gasztroélményt jelentő, tradicionális roma ebédet fogyaszthattak el.
Összességében remek hétvégét tudhatunk magunk mögött, amellyel mindenki több lett.
Szilágyi Márk, YFU Hungary
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Veres Péter napok
a középiskolában
Minden év áprilisában felbolydul egy kicsit az
élet a középiskolánkban: a tanítási órák mellett
egy héten keresztül sokféle izgalmas programot
kínálunk diákjainknak, illetve a hozzánk érkező
vendégeknek.
A rendezvényt idén az ELTE Finnugor tanszékének doktorandusza, Szabó Ditta élménybeszámolója indította, amelyet nyelvrokonaink-nál,
Udmurtiában tett szakmai útjáról tartott az érettségi előtt álló tanulóinknak. Délelőtt avattuk fel
az új kondiparkot is, amelynek rendeltetésszerű
használatát az iskola diákolimpián is kiválóan
szereplő tornászai mutatták be.
A
programsorozat
megnyitója
délután
kezdődött az iskola aulájában, ahol Szilágyiné
Tóth Katalin, a családsegítő szolgálat szakmai
vezetője, volt diákunk idézte fel a középiskolás
emlékeit, valamint tehetséges diákjaink léptek
fel verssel, énekkel, slam poetryvel. Ekkor került
sor az iskolagalériában Dombi Géza Zsigmond
művésztanár Dimenziók című kiállításának
megnyitójára is, aki intézményünkben vizuális
kultúra óraadó tanárként dolgozik.
A következő 3 nap a vetélkedőké volt. Kedden
komolyzenei témában mérte össze erejét három
csapat. A „Nagy korok, nagy mesterek” nevű,
igen nehéz kérdésekből összeállított versenyt
dr. Varga Károly nyugalmazott zeneakadémiai
tanár vezényelte le Nagy Zoltán tanár úrral
együtt. Ezzel párhuzamosan a kis tornateremben az I. Balmaz Robot Szumó Verseny elődöntői
zajlottak, amelyre 16 csapat nevezett be. A rend-

kívül izgalmas vetélkedőben a robottervezés
és a programozás területén mérhették össze
az erejüket a résztvevők, akik közül az Esztárról érkezett csapat bizonyult a legügyesebbnek.
A digitális témahét jegyében hirdettük meg az
idén hagyományos műveltségi vetélkedőnket iskolánk tanulóinak, amelynek során több feladat
megoldásához is számítógépet, illetve internetet
lehetett, kellett használni.
Április 11-én a magyar költészet napja alkalmából népes diáksereg indult el a városközpontba Felhősi Márta tanárnő vezetésével,
hogy a legszokatlanabb helyeken (járdán,
hirdetőfalon, lépcsőn) helyezzenek el egy-egy
verssort vagy teljes verset, amellyel a járókelők
figyelmét is rá tudták néhány pillanatra
irányítani a költészet fontosságára. A délelőtt
folyamán egy másik művészeti ág került előtérbe
a rendhagyó testnevelésórán: Tóth Zoltán táncoktató vezetésével tanulhatták az érdeklődő
diákok a latin táncok rejtelmeit. Délután adott
iskolánk otthont az elsősegélynyújtó verseny
területi döntőjének is, ahol szép sikerrel szerepeltek diákjaink.
Pénteken „Fogadjuk el egymást – romának
lenni” címmel Balogh Lajosnak, a Lashe Shave

együttes tagjának és a DIK tévé munkatársának
előadását hallgathatta meg néhány osztály, amelyben a cigány kultúra történetét, a roma
identitás alkotóelemeit ismerhették meg a
jelenlévők a színes és a hallgatóságot is bevonó
előadásból.
A programsorozat zárásaként rendeztük meg
péntek este a Szakmák éjszakáját, ahol az iskolánkban tanított szakmákkal ismerkedhettek a
hozzánk látogató általános iskolások és szüleik.
A tanműhely- és tankonyha bejárások során ki
lehetett próbálni, milyen szakács vagy éppen
hegesztő válna a kisdiákból, amit a gyerekek
láthatóan nagyon élveztek. Az estet hangulatos
showműsor tette vidámabbá, melynek végén
értékes tárgyakat nyerhettek a tombolasorsoláson azok a tanulók, akik a legügyesebbek voltak
a szakmákhoz kapcsolódó játékos feladatokban.
A pedagógusok számára a tényleges zárást a
hétfői nap jelentette, amikor az iskolánkban már
több éve eredményesen alkalmazott Komplex
Instrukciós Program szakmai napja keretében
bemutató órákon, szakmai megbeszéléseken és
műhelymunkán vettek részt a középiskola tanárai.
Tóthné Babos Katalin

Az ötvenedik tanévben jár a művészetoktatás Balmazújvároson
A zenei képzés 1968. szeptember 1-jén, több,
mint ötven éve kezdődött.
A cél többek között a tanulók zenei készségének fejlesztése, zenei műveltségük megalapozása, a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltése
volt. Az intézmény első vezetője Adamóczki
Béla volt, aki a helyi zenei élet meghatározó
egyénisége lett.
Őt olyan igazgatók követték, akik közül szinte
mindenki ma is szorosan kapcsolódik a város zenei életéhez: Tóthné Silye Magdolna, Takács
Erika, Bekker Gyula, Tóth János, Nagy Sándor.
A jelenlegi vezető, Nagy Sándor a 2012-es tanév
közepe óta tölti be a megtisztelő pozíciót.
“A növendékek zeneművészeti ágon, 10 tanszakon, 24 különböző hangszeren tanulhatnak, valamint táncművészeti ágon, néptánc tanulására
van lehetőségük.” - tudtuk meg az igazgatótól.
A fő művészeti ág egyértelműen a zeneoktatás.

A zeneiskolából indulva több, mint 100 tanuló
folytatta tanulmányait a művészeti vonalon. A
művészeti neveléssel lehetőséget biztosítunk
arra, hogy minden tanuló élje át valamely területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma. A
művészeti nevelésünk megalapozza a tanulók
esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. - folytatta gondolatait a vezető.
Az 50. tanévet mindenképp emlékezetessé
akarják tenni a pedagógusok és a vezető. Nem
egy nagyszabású rendezvénnyel emlékeznek az
elmúlt 50 évről, hanem programsorozatban gondolkodtak. Az elmúlt hónapokban a zenei világnap, a tanári, az adventi és a nőnapi hangverseny
is ennek a jegyében telt.
Tervezik, hogy e nemes alkalomból, ha csak
egy hétvégére is, de létrehoznak egy korábbi és

jelenlegi tanulókból álló rézfúvós együttest. A
rendhagyó zenekar koncerttel zárná a találkozót.
“Jól működik az iskola, sok zenész került ki
innen. Magyarországon és világszerte öregbítik Balmazújváros hírnevét a zene világában.“
- jelentette ki büszkén Nagy Sándor.
Gondolatait a célokkal zárta: “Igen magasra
tettük a mércét, hiszen a világ számtalan koncerttermében megfordulnak újvárosi nevelésű
zenészek, a célunk nem lehet más, mint ezt a
tendenciát folytatni. Legfontosabb, hogy a helyi
zenei életben ki tudjuk szolgálni az igényeket, a
már hazai és nemzetközi szinten elismert Bekton Ifjúsági Fúvószenekar tudása, sikerei erős
motivációt jelentenek a gyermekeknek.”
Bánhegyi Zoltán
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„A haza örök” - Honvédelmi hét a Bocskai Tagintézményben
Március 15-én ünnepeltük az 1848–49-es for-

A keddi délelőtt rendkívüli volt számunkra. Nemze-

vettek részt. A feladatok Tóth Gábor testnevelő

radalom és szabadságharc 171. évfordulóját,

ti ünnepeink ápolását kibővítettük egy igazi hun-

ötletei alapján születtek meg. Szerepelt a próbák

mely Magyarország újkori történetének egyik

garikummal, amely nem más, mint a huszárság,

között krumpli ültetés és szedés, zsákban fu-

meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik

nemzetünknek világhírnevet szerzett fegyverneme.

tás, pincérhordás, szalmabála

alapköve. Ebből az alkalomból ünnepi programso-

Tettük mindezt Juhász Imre és Soróczki-Pintér

csizmadobás és fogathajtás. A mozgásra vágyó

rozatot terveztünk, mely átívelt az ünnepi

Balázs jóvoltából huszárok jóvoltából. Juhász

alsó tagozatos gyerekek közösségi játékokban és

mindennapján.

Imre a huszárok fegyvereivel, viseletével ismer-

ügyességi próbákban mérhették össze erejüket,

A hétfő délelőtti megnyitón fellépett tagintézmé-

tette meg tanulóinkat, Soróczki-Pintér Balázs a

ügyességüket az iskola tornatermében. A „Pilvax

nyünk énekkara, magyarságtudatot és nemzeti

„Balmazújvárosi honvédek a haza szolgálatában”

kávéház” megállóban pohár egyensúlyozásban, a

identitástudatot erősítő dalokkal. Őket követték a

címmel tartott nekünk előadást. Az 1848-as ünnepi

„Nyomdá”-ban betűkirakóban, a „Színház”-ban

Bocskai Lövészdandár Vitéz Vattai Antal terület-

programsorozat keretében iskolánk tanulói a kedd

célbadobásban, a „Szabadságharc” megállóban

védelmi ezredének III. Oláh Sándor zászlóaljának

délután folyamán kézműves foglalkozáson vehettek

lencse és sárgaborsó válogatásban ügyeskedhettek

önkéntes területvédelmi tartalékosai, akik kato-

részt.

a tanulók.

nadalokkal szórakoztatták közönségüket. Hajdu

Ki ne emlékezne történelmünk azon időszakára,

Március 14-én, csütörtökön az 1848-49-es for-

Anita tanárnő adott rövid történelmi áttekintést

amikor mindenki rettegett a magyar lovasok-

radalom és szabadságharcra emlékeztünk isko-

a korról. A 4.a és b osztály néptáncosai adták

tól, akik vágta közben megfordultak a ló hátán,

lánkban. A Himnusz elhangzása után énekkarunk,

elő műsorukat. A nyitórendezvény zárásaként is-

így küldve nyílzáport az ellenségre. Napjainkban

majd Buglyó Mária tagintézmény-vezető ünnepi

kolánk minden tanulója, dolgozója és vendégei

is az egyik legkiemelkedőbb sportág a lovaglás.

beszéde következett. Ünnepi műsorral az 5-6. osz-

közösen szavalták el a Nemzeti dalt. Délután az al-

Szerda délelőtt folyamán diákjaink Tar Zoltán

tályos tanulók készültek. A múltidézést nyolc he-

sós diákok korabeli vár makett építésére vállalkoz-

lovasíjász-bemutatóján vehettek részt a Kadarcs-

tedik osztályos fiú verbunkos tánca színesítette,

tak. A felső tagozatosok közül szellemi vetélkedőn

ban. Az íjászbemutatót követően iskolánk tanulói

akik a huszárok hagyományos ruházatában léptek

közel harminc diákunk adhatott számot történelmi

egy karatebemutatón vehettek részt Berecz Gábor

a közönség elé. Az előadás szívet melengető pilla-

tudásáról. Testnevelőink segítségével kerékpáros

karateedző vezetésével. Megismertettük diákjaink-

natai, a könnyektől homályos szemek és a vastaps

emléktúrát is szervezetünk erre a délutánra a

kal a forradalmi időszak gasztronómiai világát is.

bizonyították, hogy a nemzeti ünnephez méltó

diákok számára. Ezen eseményen a városban talál-

Olyan ételeket készítettünk, amelyeknek neve erre

megemlékezésen vettünk részt.

ható és az 1848/49-es eseményekhez kötődő híres

az időszakra utal. Így került az asztalra a Kossuth

emberekről elnevezett utcákon rótták a kilométe-

kifli és a hadilinzer.

reket a nebulók.

Az 5-8. évfolyamos gyerekek “Parasztolimpián”

hét

gurítás, gumi-

Balmazújvárosi Általános Iskola
Bocskai István tagintézmény

90 éves megemlékező műsor a Kalmárban
A Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zol-

elődeinktől azokról, akikre ma is szívmelengető

tek a színpadra. Fellépői közül szinte mindannyian

tán tagintézménye minden tanév februárjában

szavakkal emlékeznek a már idős diákok. De hálá-

a bánlakosi iskola egykori vagy jelenlegi tanulói:

szervezi meg a Kalmár napokat. 2019. február 21-

sak lehetünk azért, hogy a mai gyerekek lelkébe is

Kányási Edina, Pál Zsuzsa Ilona, Molnár Lili,

én a névadó előtt, és fennállásának 90. évfordulója

beleplántálhattuk az emlékezés örömét. Hogy vé-

Petrovics László, Pokrócz Máté és Szabó Kristóf

alkalmából ünnepi műsorral tisztelegtek az iskola

gig gondolhassuk ezt a 90 évet segítségül kell hív-

János.

nevelői és tanulói.

nunk id. Varga Antal és Király István könyveit. Az

Péterszegi Balázs, aki tubán nyűgözte le a közön-

A műsort Berettyán Sándor, az iskola korábbi ta-

ő kutatásuk alapján kel életre a múlt. De hálásak

séget, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola

nulójának verse nyitotta.

lehe-tünk az ő nyomdokait követő Végh István

növendékeként ismerkedett meg komolyabban a

Majd édesanyja, a tagintézmény vezetője, Be-

nyugalmazott igazgató úrnak az iskola sporttörté-

zenével, most Nyíregyházán tanul zenei pályán.

rettyán Sándorné osztotta meg gondolatait az

netének megírásáért, a sok kéziratban összegyűjtött

Az idén megrendezett szakgimnáziumok országos

elődeiről: a pedagógusokról és a diákokról.

anyagért és a 75. évfordulóra megjelent emlékköte-

szakmai versenyén első helyezést ért el.

“Ünnepelni gyűltünk össze, s az ünnepben a leg-

tért is.”

Az időutazás végén pedig az emlékműsor elérkezett

szebb és a legfontosabb az együttlét. Összejöttünk

Az emlékműsorban az iskola két korábbi tanulója,

a ma iskolájához, melynek minden emlékezetes e-

megadni a tiszteletet a múltnak, melyből a közös-

Balogh Judit és Bánhegyi Zoltán idézte fel az is-

seményét nem lehetett bemutatni. Pillanatképeket

ség minden tagjának része van, az emlékeknek,

kola történetét. Nem volt egyszerű feladat. Nehéz

azonban igen, az iskola jelenlegi tanulói felele-

melyek a mieink. Nehéz lenne kiszámolni, hány

röviden, tömören egy 90 éves sikeres iskola törté-

venítették az iskolakezdés nehézségeit, valamint a

gyermek tanult iskolánkban, hány pedagógus taní-

netét felidézni.

dolgozatra készülés emlékezetes perceit.

totta itt a gyerekeket. Az itt magukba szívott tudás,

A múltidézést az iskola korábbi és jelenlegi diákjai

Az emlékezést az iskola himnuszával zárták, a-

a pedagógusoktól kapott emberi értékek birtokában

tették teljessé.

melyben Kelemen Dóra, az iskola korábbi tanulója

megállták és megállják a

helyüket az életben

A színvonalas előadások sorát az ütő együttes tag-

énekelt szólót.

legyen az lakatos, pék, orvos, ügyvéd, színész,

jai nyitották meg. A közép - afrikai ritmusvilágot,

“A mi feladatunk élő hittel őrizni a múlt értékeit,

sportoló, könyvelő, tanár. Elődeinknek sok nehéz-

egy testzenét és a modern jazztörténet egyik legis-

megőrizni és megőriztetni a tanulásba vetett hit

séggel kellett megküzdeniük. Óriási erő, akarat és

mertebb, legjelentősebb darabját mutatta be Zbo-

örömét, és mint a jó kertész a nemesítés során: ál-

mindenekelőtt hit kellett a mindennapok küzdel-

rai Zsófi, Tar Balázs, Tar László, Nagy Dániel.

landóan nyesegetni a vadhajtásokat.” - zárta gon-

meihez, akkor is és ma is. Ez az, ami összeköti a

A Himes Néptáncegyüttes, illetve utánpótláscso-

dolatait az intézmény vezetője.

múltat és a jelent. Jó példákat, mintákat kaptunk

portja, a Kishimes táncosai felcsíki táncokat vit-

Bánhegyi Zoltán
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Megújult az óvoda
a Bólyai utcán
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény egykori Mesevár óvodája,
mai – jogszabályi megfeleltetést követő - nevén a Bólyai utcai telephelye,
2019. április 1-jén nyitotta meg kapuit a felújítás után. 2010-ben az óvoda
pe-dagógusai az óvoda 30. évfordulóján arra kérték az akkori fenntartót,
hogy segítse, szorgalmazza az épület felújítását. Az Önkormányzat ígéretéhez hűen több pályázatot is benyújtott, majd a 2016-ban benyújtott
pályázattal 2017-ben elnyerte a felújítás lehetőségét. A Thermobau KFT.
a Veres Péter utcai telephely teljes felújítása után- a közbeszerzési eljárás
lebo-nyolítását követően - egyből munkába állt a másik óvodában, a Bólyai
utcán. 2018. június 1-jén az akkori Mesevár óvoda gyermekei és pedagógusai a Százszorszép és a Napsugár óvodákba költöztek.
A felújítás befejezésének hivatalos határideje 2019. március 31. napja
volt, de a kivitelező cég abban bizakodott, hogy hamarabb befejezhetik a
munkálatokat. A körülmények azonban nem segítették a munkát, ennek
ellenére a határidőket betartva átadták az óvodának a felújított épületet.
A szűk egy éves felújítás ideje alatt a Kossuth utcai telephely - korábbi
nevén Napsugár Óvoda - egy, míg a Vörösmarty úti telephely - régi
Százszorszép Óvoda - két csoporttal több gyermeket fogadott reggelente.
Az Önkormányzat november 1-től március végéig buszokat biztosított az
óvodapedagógusok együttműködésével a gyermekek könnyebb, és biztonságosabb közlekedése érdekében. A buszozás miatt át kellett gondolni a
szülőkkel való együttműködés formáit. Az átmeneti időszakban tapasztalt zökkenőmentes együttműködések után a vezetőség és a pedagógusok
köszönetüket nyilvánítják ki a szülők felé.
A fűtés korszerűsítése, a napelem kollektorok kiépítése, a tető teljes
átalakítása, a nyílászáró csere, a hideg-meleg burkolatok cseréje, a csoportszobák, az öltözők és a tornaszoba teljes körű felújítása után márciusban a kivitelező átadta az óvodának a munkaterületet. A szülők is aktívan
kivették részüket az utómunkálatokból. Az apukák az udvarrendezésben
és a bútorzat visszahelyezésében, az anyukák az épület takarításában
vállaltak elévülhetetlen érdemeket. Mellettük az intézmény dajkái, közfoglalkoztatottjai, intézményi kisegítői és az udvarosok is a barátságos,
tiszta környezetért dolgoztak. Sok-sok mozaikot összerakva a gyermekek
örömmel vették birtokba a megújult óvodát. A csoportszobákban új asztalok és székek, valamint meglévő bútorok várták a gyermekeket. Az új bútorok beszerzése folyamatban van, hamarosan onnan vehetik le az EFOP
3.1.3. „Esélyteremtő óvoda” pályázatból megvásárolt, a gyermekek készség fejlesztését biztosító játékokat. Az új udvari játékokat már birtokba és
használatba vehették az óvoda gyermekei.
Amikor a fenntartó elnyerte a felújítási pályázatot, megvásárolta a mellette
levő telket, hogy a pedagógiai program kiemelt területeinek megfelelően
a munkára, a környezettudatos szemléletre és az egészséges életmódra
nevelje a gyermekeket. A program környezettudatos szabadidő kert és
konyhakert kialakítására biztosít lehetőséget. Az óvodapedagógusok azt
vallják, hogy a gyerekekben tevékenykedés útján alakul ki az a fajta attitűd,
amelyre felnőtt korban van szükség.
A felújítás idején az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány segítségével mintegy 12 millió forintból műfüves focipálya is épült az óvoda területén. A
pályázat továbbképzést is biztosított az óvodapedagógusoknak, annak
érdekében, hogy a leghatékonyabban tudják kihasználni a sportpálya adta
lehetőségeket.
Továbbá az óvodapedagógusok “Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja” pályázat alapján kidolgozták, hogyan segíthet az intézmény az óvodás gyermekek családjainak,
különböző programokat szervezve úgy, hogy a gyermekeikkel együtt szerezzenek élményeket, pl. baba-mama klubfoglalkozáson.
A sok-sok támogatásnak köszönhetően a gyermekek XXI. századi
környezetben fejlődhetnek napról napra.
Tóth Zsuzsánna intézményvezető

KULTÚRA

Színjátszóink sikere Egerben
A Veres Péter Kulturális Központ Dráma szakköre több, mint egy
évtizede, 2007 óta működik Szilágyiné Szabó Judit vezetésével. A heti
másfél órás foglalkozásokon városunk általános iskolás tanulói vesznek
részt, s ezek az alkalmak elsősorban a drámajátékokról szólnak. A gyermekek életkorukból adódóan a játékban lelik örömüket, az iskola után remek
kikapcsolódást jelent számukra ez a közösségi élmény, ahol mindeközben új barátokra is leltek. Az évek alatt szívesen eleget tettek meghívásoknak iskolákba, óvodákba, városi rendezvényekre, s 2010 óta már több
alkalommal vettek részt a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Fesztiválon, ahol kipróbálhatták nagyobb közönség előtt is magukat,
s ahonnan bronz, ezüst, sőt arany minősítéssel érkeztek haza. Idén sem
volt ez másként, 2019. április 12-én, az Egerben megrendezett fesztiválon a zsűri ezüst minősítéssel díjazta a Grimm-testvérek meséje
alapján készült Brémai muzsikusok, avagy lehetetlen nincs című mesefeldolgozásukat. Sok improvizációs játék és közös ötletelés előzte meg a
végső forgatókönyv megszületését, amíg az elnyerte végső formáját. Nem
okozott gondot a szerepek kiosztása, vállalása sem, mindenki megtalálta
a számára megfelelő karaktert.
					
Külön öröm, hogy a csoporthoz újonnan vagy nem régen csatlakozó gyerekek először tapasztalhatták meg a közös munka eredményét, a színpadi
sikert.
Gratulálunk Szilágyiné Szabó Juditnak és csoportjának a rangos elismeréshez, további sok sikert és örömteli játékot kívánunk nekik!
						

Felhősi Márta
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Járási vers- és prózamondó
verseny Balmazújvároson
A Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményében 2019. április
11-én, a Költészet Napján rendezték meg 65 diák részvételével a Járási
vers- és prózamondó versenyt. A hangulatos megnyitót követően 7 helyszínen, összesen 8 korcsoportban mérték össze tudásukat a versenyzők.

KÖSZÖNTŐ

A Balmazújváros Leányiskolában 1965-ben végzett “8.b” diákjai
2018. szeptember 28-án tartottuk az ötvenharmadik osztálytalálkozónkat.
Ez alkalomból a szülővárosunk rendezvénycsarnokában egy nagyon kellemes délutánt töltöttünk el. Felidéztük a régi emlékeket, szeretettel
emlékeztünk
az
elhunyt
osztályfőnökünkre, és az
elhunyt osztálytársainkra. Az összejövetelen
15-en
voltunk jelen...
A fotón szereplők,
álló sor balról jobbra: Elek József,
Báthory
Zoltán,
Pál Sándor, Kiss
Imre, Cselei Eszter, Vincze Irén, Kunkli Ferenc, ülő sor balról jobbra: Gál
Zsuzsanna, Radócz Róza, Szarvas Erzsébet, Nagy Margit, Berzéki Julianna,
Gém Julianna, Molnár Borbála.
Fige Lajosné-Vincze Irén
						
Fotó: Borza János

Szanka Istvánné, született Pál Zsuzsanna március
13-án töltötte be életének 90. évét! Ezen alkalomból köszöntötte szeretettel családja, Hegedüs Péter
polgármester és Dr. Hajdu Miklós jegyző, akik átadták Orbán Viktor miniszterelnök és Balmazújváros
Város Önkormányzat köszöntő oklevelét.
Fotó: Kerekesné Kovács Renáta

Blága Péter és felesége, Blága
Péterné, leánykori nevén Bordás
Erzsébet 2019. február 14-én ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Ezen
alkalomból köszöntik őket szeretettel
lányaik, unokáik és párjaik, valamint
az imádott dédik.

FIATALOK - KÖSZÖNTŐ
1-2. osztály vers
1. Varga Botond 1. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Kunkliné Katona Marianna
2. Ferenczi Réka 1. oszt. Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Szabó Istvánné
3. Vincze Dominik 2. oszt.
Székhelyintézmény
Felk.: Papné Tóth Ildikó
1-2. osztály osztály mese
1. Nagy Kiara 2. oszt.
Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Ágoston Enikő
2. Martocian Dezi 2. oszt. Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Ágoston Enikő
és Nagy Tamás 2. oszt.
Székhelyintézmény
Felk.: Papné Tóth Ildikó
3. Kulcsár Dóra 2. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Banáné Tóth Katalin
és Lakatos Hilda 2. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Zilah Edit Éva
3-4. osztály vers
1. Jacsó Fanni 4. oszt.
Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Kerekesné Dobi Erzsébet
2. Lós Boglárka 4. oszt.
Székhelyintézmény
Felk.: Hegedüs Julianna
3. Suba István 3. oszt.
Székhelyintézmény
Felk.: Szeifertné Dobi Ilona
és Czinke Mirella 4. oszt. Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Császi Julianna
3-4. osztály mese
1. Kordás Kristóf 3. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Kerekes Judit
és Szabó Boglárka 3. oszt.Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Sutyák Margit
2. Csepregi Tamás 3. oszt. Református Általános Iskola
Felk.: Juhász Zsuzsa
3. Szilágyi Bianka 4. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Lénártné Komjáthy Judit
5-6. osztály vers
1. Szilágyi Lara 5. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Radóczné Bálint Ildikó
2. Török Csaba 5. oszt. Református Általános Iskola
Felk.: Szabó-Dobi Anita
3. Suba Dorina 6. oszt.
Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Lénártné Komjáthy Judit
5-6. osztály próza
1. Molnár Noémi 6. oszt. Bocskai István Tagintézmény
Felk.: Nagy Marianna
2. Ferenczi Nándor 5. oszt.Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Radóczné Bálint Ildikó
3. Szima Gábor 6. oszt.
Református Általános Iskola
Felk.: Lőrinczné Cseh Anna
7-8. osztály vers
1. Rácz Kitti 8. oszt.
Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Béresné Posta Margit
2. Meleg Bence Zoltán 8. o.Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Béresné Posta Margit
3. Prém Anna 7. oszt.
Székhelyintézmény
Felk.: Boncásné Egri Gabriella
7-8. osztály próza
1. Horváth Péter 7. oszt. Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Béresné Posta Margit
2. Tar Ottó 7. oszt.
Székhelyintézmény
Felk.: Boncásné Egri Gabriella
3. Kóti Matteó 7. oszt.
Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felk.: Béresné Posta Margit
Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítőiknek!
Kerekesné Nagy Éva
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Vége a nyeretlenségi szériának

Reális lehet a hatodik hely
megőrzése

A Női Kézilabda Klub Balmazújváros
hazai pályán - Hajdúnánáson

A Balmazújvárosi Kézilabda Klub
stabilan őrzi a hatodik helyet az
NB I/B keleti csoportjában
Tréki Tamás együttese március utolsó napján 33-25-ös győzelemmel
utazott haza Debrecenből a DEAC elleni találkozót követően. Április 6-án
kora este a feljutásért igyekvő Algyő együttesét látta vendégül a csapat a
Kőnig Rendezvényközpontban. Remek első félidő után előnnyel mehettek
szünetre Kiss Rolandék, végül a második félidőben a tabella szerint esélyesebb vendégek érvényesítették a papírformát. Eseménydús, gólgazdag
találkozót követően végül 35-31-re nyertek a Csongrád megyeiek. A hónap
utolsó mérkőzésén április 17-én, a hétközi találkozón Bagi Istvánék Ózdra
látogattak a két pont megszerzése reményében, végül kiélezett találkozón
34-31 arányban a borsodiak otthon tartották a pontokat. Húsz fordulót
követően Kiss Roland továbbra is a góllövőlista élén áll, előnye 12 gól az
ex-újvárosi Oláh Gábor előtt.

Az utolsó hazai mérkőzésen, május 11-én az 5. helyen tanyázó Kecskeméti
TE-Piroska szörp gárdáját látjuk vendégül, a fiúknak van miért visszavágniuk, ugyanis a két csapat őszi mérkőzésén 28-24-es vereséget szenvedtünk. A Kőnig Rendezvénycsarnok búcsúzzon telt házzal a 2018/2019es szezontól!
A bajnokság utolsó mérkőzésén a remek formába lendülő Lajosmizse vendégei lesznek Teleki Leventéék.
Bánhegyi Zoltán

Egyetlen pontra az aranyéremtől
A Női Kézilabda Klub Balmazújváros ifjúsági csapata a II. osztály Keleti
csoport megnyerésétől mindössze egyetlen pontra került. A Hornyák Lajos irányította együttes a Szeghalom ellen, május 11-én biztosíthatja be
első helyét a tabellán. Ha ez nem sikerülne, a Szeged ellen is megteheti
mindezt.
Eszterházy SC - NKK Balmazújváros 20-34
NKK Balmazújváros - Mikolik Handball School 86-7
Érd II. - NKK Balmazújváros 26-43
NKK Balmazújváros - Hódmezővásárhelyi LKC 42-29
Hegedűs Lajos

Az előző évben még az I. osztályban vitézkedő Kecskemét otthonában, és a
jelenlegi listavezető ellen is csak egy-egy félidőre voltunk partiban. Szentendrén már a játékrész nagyobb részében Lévai Zsófiék akarata érvényesült.
Csak két pont a három meccsből, de az ellenlábas legyőzése a végelszámolásnál sokat érhet.

17. forduló:
Kecskeméti NKSE - NKK Balmazújváros 31-24 (19-10)
Góldobók: Lévai Zs. 12/3, Zavaczki B. 4/2, Szabados I. 3, Balla T. 2, Kilcs T.
1, Pál I. 1, Péntek F. 1.
Dajka István: Sajnos 10 percnyi játék után nem tudtunk komolyabb
ellenállást a Kecskemét elé állítani. A második félidőben már lényegesen
kevesebb hibát vétettünk, de akkor már nagy volt a különbség.
18. forduló:
NKK Balmazújváros - Szent István SE 24-32 (12-13)
Góldobók: Szabados I. 7, Kilcs T. 4/1, Lévai Zs. 4/2, Zavaczki B. 3/1, Pál I. 2,
Takács A. 2, Balla T. 1, Berettyán P. 1.
Dajka István: A mérkőzésen 45-50 percig méltó ellenfele voltunk a nagyon jó játékos kerettel rendelkező listavezető Szent Istvánnak. Hiába volt
még a 45. percben szoros az állás, a hajrában a hibáinkat góllal büntette
meg a minden tekintetben profi vendég csapat. Csak a végére alakult ki a
legnagyobb különbség.
19. forduló:
Szentendrei NKE - NKK Balmazújváros 21-23 (8-13)
Góldobók: Kaltenecker A. 8, Lévai Zs. 7, Szabados I. 4, Pál I. 2, Balla T. 1,
Berettyán P. 1.
Dajka István: Ismét jól kezdtünk Szentendrén, az első félidőben Kiss
Detti 50% os védési hatékonysága sokkolta a hazai csapatot. A második
játékrészben volt egy rövid üresjárat (1-6), de a hajrában nyújtott pazar
védekezés és abból a labdaszerzés ismét gólokat eredményezett.
A bajnokságból még három forduló van hátra. A papírforma szerint “hazai”
pályán még van esély a pontok növelésére, de hogy mire lesz elég, az majd
a végén dől el.
Hegedűs Lajos
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Eredménytelen mérkőzések
után a Balmaz Kamilla
Gyógyfürdő
A labdarúgó NB II-es labdarúgó bajnokság hajrájába lépve március 31-én a Balaton
partjára utazott a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő. Az egykor szintén élvonalbeli Siófok ellen nem termett sok babér Óvári Zsolték számára, 2-0-s vereséggel térhettek
haza.
Új hónap, újabb esélyek, akár ez is lehetett volna a mottó az első áprilisi bajnoki
mérkőzés előtt Toni Golem együttesének. Április 7-én a tabella közepén helyet foglaló Csákvárt láttuk vendégül a Városi Stadionban a 31. fordulóban. Szűk húsz percet követően már 2-0-s előnyre tett szert a vendég alakulat és a későbbiekben sem
engedtek belőle. A találkozó hajrájában Óvári szépíteni tudott, de az eredményjelző
végül 3-1-es vendég győzelmet mutatott a hármas sípszó elhangzása után.
A 32. fordulóban Dunántúlra utazott a legénység, az egykori magyar bajnok Győr
2-0-val otthon tartotta a három pontot április 14-én.
Április 21-én vasárnap öt körrel a szezon vége előtt a Békéscsaba gárdáját fogadtuk.
Urbin Péterrel a kezdőben érkező vendégek teljesen kiegyenlített mérkőzést nyertek
meg egy balszerencsés Papucsek Barna mozdulatot követően a 83. percben.

Tagfelvétel a
Supreme Fight Team
Egyesületben
A Supreme Fight Team 1998-ban alakult Papp László vezérletével.
A korábbi profi ökölvívó több szakágat oktat a balmazújvárosi fiataloknak
és a boksz szerelmeseinek.

Palánki István sajtóreferens

Balmazújvárosiak az országos
Darts Diákolimpia döntőjén
Az elmúlt években a remek hangulatú televíziós közvetítések hatására világszerte ismert és elismert sportág lett a darts. A láz a balmazújvárosi fiatalokat is
megfertőzte. Baráti társaságok, valamint különböző egyesületek tagjai beszerezték
a szükséges eszközöket és kezdődhetett is a nyíldobálás. A BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai Nádasdi László tanár úr
irányításával ragadtak nyilat. A Magyar Diáksport Szövetség 2019. március 23-ára
szervezte meg az országos döntőt. Az újvárosi nebulók - balmazújvárosi és debreceni középiskolát képviselve - a debreceni Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye területi döntőn vívták ki a jogot a budapesti fináléra.
A döntőn 57 résztvevő közül két Debrecenben tanuló és három városunkban tanuló
diák képviselte településünket.
Kun Máté az előkelő 9. helyet kaparintotta meg, míg Harangi Norbert 17., Szarvas
Csaba 25., Csörgő Raul és Szabó Gergő egyaránt a 33. helyen zárta az egynapos
viadalt.
A Balmaz Darts Egyesület szervezésében már sokadik alkalommal kiírt Balmaz
Darts Bajnokság remek lehetőséget kínál a fejlődésre mindenki számára. A liga keretében hétről-hétre igyekezhetnek a játékosok fejleszteni a dobótechnikájukat, hogy
később a fővárosihoz hasonló megmérettetéseken öregbítsék városunk hírnevét.

A Veres Péter Kulturális Központban hetente három alkalommal box és
kick-box edzéseket vezényel.
A box tréningeken nagy hangsúlyt fektet a pontos technikákra, a box
zsákon végezhető és a páros gyakorlatokra, valamint az életszerű folyamatos komplex küzdelmekre. Edzéseikről természetesen nem hiányozhatnak
az állóképességhez nélkülözhetetlen erősítő gyakorlatsorozatok.
A kick-box edzés felét a rúgások és a kombinációk teszik ki, ahol összesen
25-30 féle rúgást különböztetnek meg. A lábtechnikákkal és ütéskombinációkkal széles taktikai repertoárt állítanak fel a versenyzők.
Filmekben, a mozik vásznain láthatjuk, amikor az ökölvívó a ring padlóján
fekszik, ám bármikor képes felállni onnan, maga mögött hagyva a negatív
gondolatokat. A képernyőkön látottak és hallottak a sport múltbeli legendás alakjaitól nem csupán elcsépelt szavak.
A sport ezen iránya a hétköznapi embereket nem csak a ringben tanítja
meg tisztességesen küzdeni, győzni és elfogadni a vereséget. Az életben is
rengeteget profitálhatnak belőle, ugyanis nem csak a ringben kaphatunk
pofonokat.
A Supreme Fight Team várja új tagjait:
- Ötéves kortól és nemtől függetlenül
- Összetartó közösség invitálja a boksz szerelmeseit
- Versenyszellem fejlesztésére, kialakítására
Balogh Csaba
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A Veres Péter Kulturális
Központ májusi kínálatából
Ifjúsági és Közösségi Ház:
Május 11. Balmazmuri táncház
a Bakator zenekarral
Május 18. Beszélgető est 			
Vecsei H. Miklóssal
Május 22-24. Föld napi komposztünnep
Semsey Kastély:
Április 25. – június 7. 			
Végtelen sokféleség – A rovarok birodalma című kiállítás
Április 25. – június 7. Aki nem gyűjt, az tékozol! 			
című középkori fegyverkiállítás Lénárt József gyűjteményéből
Veres Péter Művelődési Központ:
Május 25. – GYERMEKNAP – a művelődési ház előtti téren, 		
részletes program a plakátokon, illetve az intézmény facebook
oldalán olvasható.
Május 26. – MOZI
16.00: Aladdin – amerikai fantasy, családi kalandfilm
18.10: John Wick 3. – amerikai akcióthriller
Egyes programok esetében a pontos időpontok még egyeztetés alatt
állnak.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
2019. május 22-én (szerdán) 12:00-17:00-ig
a Művelődési Házban (Kossuth tér 18. szám)
lakossági véradást szervez.
A véradásra személyi igazolványát, lakcímés TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!

16

REKLÁM

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/04

Balmazújváros Közszolgálati Havilap
Kiadja: Balmazújváros Város Önkormányzata. Megjelenik 6650 példányban, ingyenesen.
Felelős kiadó és szerkesztő: Bánhegyi Zoltán +36 305792181
Nyomdai munkák: Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A
A szerkesztőség címe: 4060 Balmazújváros, Mátyás király u. 58.
balmazmedia@gmail.com ISSN 1417-4944

