BALMAZÚJVÁROS 05

Közélet/ Városi rendezvények

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/02

2019

Balmazújváros Közszolgálati Lapja

KÖZÉLET

KÖZÉLET

Módosították
Balmazújváros településrendezési tervét

Mégis megépülhet!
A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2017. május 26-án fogadta el az „Alföld
kerékpáros stratégia 2017” tervezetének megyénkhez kapcsolódó szakmai
javaslatait. A Megyei Területrendezési Terv módosítása kapcsán új kerékpárút szakaszok kijelöléséről döntött a Megyei Közgyűlés.
>> 4. oldal

A távlatokat tekintve, a Debrecen közvetlen vonzáskörzetébe tartozó kisvárosok közül Balmazújváros az egyik legdinamikusabban fejleszthető
település. Településünk délkeleti közigazgatási határának közvetlen szomszédságában, Debrecen külterületének határán épül a BMW gyár, mely közelsége miatt új lehetőségeket teremt városunknak. A lehetőségekkel élnie
kell Balmazújvárosnak, a módosítást egyhangúlag fogadta el a Képviselőtestület.

Sport

Véget értek a felnőtt 			
csapatbajnokságok

>> 2. oldal

Fiatalok

Iskolai ünnepségek a városban
A Balmazújvárosi Általános Iskola mindhárom tagintézményében
gálaműsorokkal készültek az osztályok. A diákok az attraktív bemutatók után látványos záróképpel búcsúztak a közönségtől.

Balmazújváros felnőtt labdarúgói, illetve kézilabdásai számára véget ért a
bajnoki szezon. Toni Golem labdarúgói az NB II. 17. helyén, az NB I/B Keleti csoportban Tréki Tamás fiai a 7. helyen zártak, míg Dajka István lányai a
10. helyen fejezték be a 2018/2019-es bajnoki évadot.
>> 14. oldal
KÖZÉLET

EP választás városunkban!
A BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskola végzős diákjai hivatalosan a ballagási ünnepségen búcsúztak
el az intézménytől. Májusban és júniusban még komoly vizsgák
vártak, illetve várnak rájuk. Számukra is megkezdődik a nagybetűs
élet.
>> 8. oldal

Balmazújvároson a törvényben meghatározottak szerint reggel 6
órakor nyitottak meg a szavazóhelyiségek és 19:00-kor fejeződött
be az Európai Parlament választás.
Rendkívüli esemény nem történt. A választás eredménye a május
27-ei, nem jogerős adatok alapján, Balmazújvároson összesen 4479
választó polgár tette le voksát. A FIDESZ-KDNP 2460, a DK 593, a
Jobbik 472, míg a Momentum 287 szavazatot kapott.
					

Helyi Választási Iroda
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A Képviselő-testület módosította a településrendezési tervet
A távlatokat tekintve a Debrecen közvetlen vonzáskörzetébe tartozó kisvárosok közül
Balmazújváros az egyik legdinamikusabban fejleszthető település.
Balmazújváros Város Képviselő-testülete 2019. május 14-én módosította
Balmazújváros város településrendezési
eszközeinek tervét. Földrajzi elhelyezkedése, a Hortobágyi Nemzeti Park szomszédsága, az autópálya és a megyeszékhely
közelsége, vasúti kapcsolata, az elővárosi
közlekedés kiépítésének lehetősége olyan
adottságok, melyek megfelelő alapot teremtenek a fejlesztésekhez.
Balmazújváros új településrendezési eszközeinek jóváhagyása, hatályba lépése 2020
közepén várható. Az érintett területekről,
a fejlesztésekről, a javaslatok megvalósításának feltételeiről, várható hatásairól
egy-egy tanulmányterv készült:
- Balmazújváros Város településrendezési,
Keleti gazdasági zóna fejlesztését szolgáló
terv
- Balmazújváros településrendezési, új
intenzív városközponti terület kialakítását
szolgáló terv.

Városunk közigazgatási határának közvetlen szomszédságában, Debrecen külterületének határán épül a BMW gyár,
mely közelsége új lehetőségeket teremt
Balmazújvárosnak. A hatályos településrendezési eszközök településünk nyugati
és keleti szélén jelölnek ki gazdaságfejlesztésre alkalmas területeket.
					
A keleti oldalon a jelenleginél nagyobb
gazdasági övezet kialakítására van igény.
Szükséges növelni a fejlesztésre szánt ipari
terület nagyságát, és ki kell építeni a gazdasági területet kiszolgáló közlekedési utat.
Összeköttetést kell biztosítani a Böszörményi úton keresztül az M35-ös autópálya
irányába, illetve a tervezett BMW gyár felé
a Tiszafüred – Debrecen vasútvonalon át a
33-as számú országos főút irányába.
A Megyei Területrendezési Terv (TrT)
Balmazújvárost északon körülvevő, külső
út kiépítését javasolja, összekapcsolva a
Tiszacsegei - Böszörményi - Debreceni
utakat. A hatályos településrendezési terv ezt az
utat közvetlenül a belterület szélén, míg a megyei
Megyei Területrendezési Terv a belterülettől kicsit távolabb tervezi kialakítani, ezáltal lehetőség
nyílik az ipari területek
növelésére.

aluljáró kiépítésére van reális lehetőség. A
tervezett közúti csomópont Balmazújváros
keleti szélének legkülső lakóépületétől
mintegy 170 méter távolságra épülne ki.
Ennek kiépítésekor a Debreceni út északi
oldalán lévő kerékpárút átvezetését is meg
kell oldani.
					
Északi irányban a közvetlen csatlakozás
a Böszörményi úthoz egyben az M35-ös
autópályához való csatlakozás lehetőségét
is jelenti. További alternatíva (a hatályos
szabályozási terven már szereplő) az Újkert
sorhoz történő kapcsolódás, mely a belterület nyugati szélén tervezett (részben
kialakult) ipari területekkel teremt összeköttetést, továbbá a városból nyugati irányba kivezető Tiszacsegei úthoz is közvetlen
kapcsolatot teremt.

A hatályos településrendezési terv a
belterület délkeleti szélén számol egy
jelentősebb ipari gazdasági terület kiépülésével, melyhez hozzárendeli a közműhálózat fejlesztését is. Mivel jelen javasolt
módosítás során jelentősebb nagyságú
ipari területet jelöltek ki, így a korábban
tervezettnél nagyobb kapacitású közmű ellátást kell biztosítani. Ehhez a szükséges
csatlakozási pontok biztosítottak, kiépültek.
Új intenzív városközponti terület kialakítása a cél a Veres Péter út- Csegei út –
Tiszafüred – Debrecen vasútvonal – Soós
Imre utca által határolt területen.
A Balmazújváros Város
						
településrendezési, Kele- A jelenleg szabályozottnál intenzívebb, kisti gazdasági zóna fej- városias beépítés megvalósításának feltélesztését szolgáló terv tele a hatályos településrendezési terv heszerint az új ipari övezet lyi építési előírásainak módosítása. Fontos
gépjárművel
történő elvárás, hogy a strandfürdő vizét is elvezető
megközelítésénél
fon- vízfolyás és környezete a terület értékét
tos szempont, hogy ne a növelő parkosított területként legyen kialakóterületen keresztül, a lakítva, mellette gyalogos kerékpárutat lébelterületet terhelve tör- tesüljön, ezzel kapcsolatot kialakítva a köténjen. 		
zeli strand- és gyógyfürdővel és az előtte
				
elhelyezkedő kastélyparkkal.
						
Déli irányból, a Debre- A módosítást a testület egyhangúlag fogadceni útról lakóterületen ta el.
kívül javasolt a közlekedési kapcsolat kialakítása
			
Bánhegyi Zoltán
egy, a Tiszafüred–Debrecen vasútvonal alatt aluljáróval átvezető út kiépítésével. Mivel a vasútvonal
magas töltésen halad, az
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Balmazújváros Város Képviselő Testülete 2019. május 22-én
tartotta soros, munkaterv szerinti ülését

Röviden összefoglaljuk a szünetek nélkül számolva bő 2 órás
nyilvános ülés napirendi pontjait.
- A napirendi pontok megszavazása után elsőként a polgármesteri
jelentést fogadták el, majd a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról és a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló
tájékoztatót. Elfogadták a Titkársági Osztály, a Hatósági Osztály és
a Pénzügyi Osztály beszámolóját.
- Döntöttek az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és az Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról, továbbá a 2018. évi ellenőrzési feladatellátásáról. Az Önkormányzat a
2018. évre szóló költségvetését hiány nélkül fogadta el. Adott évben
a jogszabályi előírásból adódóan, illetve a rendelkezésre álló bevételi források és a tervezendő kiadások mértéke alapján működési
hiány nem volt a költségvetésben, az a tervezet szerint teljesült.
- A testület az elvont szabad maradvány terhére 3.400.000 Ft-ot
biztosít a Kalmár DSE részére 2018. évi TAO önerő címen. A fennmaradó összeget a szilárd útburkolattal nem rendelkező utcák
tervezésére fordítják.
- Döntöttek az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolóiról. Már

korábban
elfogadták
a
Balmazújváros Sport Kft,
míg most a Balmazújvárosi
Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft. és a
Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft. 2018.
évi
egyszerűsített
éves
mérlegbeszámolóját fogadták el. A Balmaz Kamilla
Kft. és a Balmazújvárosi
Városi Egészségügyi Szolgálat
Nonprofit
Kft.
beszámolójáról később döntenek.
- Hosszas tanácskozás után
elfogadták az Egyesített
Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2017. évi működéséről
szóló beszámolót.
- Elfogadták a Magyar
Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezetének
munkájáról szóló tájékoztatót.
- A Testület egyhangúlag
elfogadta az Országos Orvosi
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2018. évi szakmai beszámolóját. A tájékoztatóból kiderült,
hogy a Társaság 2018. évben folyamatosan, biztonságosan és szakmailag mindenben megfelelő színvonalon állt a balmazújvárosi
ügyeleti körhöz tartozó lakosok rendelkezésére.
- Jóváhagyták a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát. A szabályzat megalkotása az új,
egységes, elektronikus önkormányzati rendszer, az ASP bevezetésének velejárója, elengedhetetlen az adatok, információk megfelelő
védelme szempontjából. A külső, szakértő cég bevonásával készült
szabályzatot a testület egyhangúlag elfogadta.
- Megválasztották a 2019. május 26-ai Európa Parlament választás
szavazatszámláló bizottság további póttagjait.
- Módosították az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
és az Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződést.
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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A Hajdú-Bihar Megyei
Motoros Fesztivál
Közgyűlés 2017. május 26-án
Balmazújvároson
fogadta el az „Alföld kerékpáros Balmazújváros Város Önkormányzata 2019-ben sikerrel vett részt az
„Új utakon – éljünk és közlekedjünk biztonságosan Európában”
stratégia 2017” tervezetének
Európai Uniós pályázaton, amelyért 25 000 eurós támogatásban részesül.
A pályázat Balmazújvárosban valósul meg 2019. június 13-15-én, a Veres
megyénkhez kapcsolódó szakPéter Kulturális Központ (Kossuth tér 18.) előtti téren.
Az önkormányzat ezzel az
mai javaslatait.
összeggel az immár 7. alkaA cél a megye turisztikai fejlesztésének támogatása, versenyképessé
tétele, valamint a jövőbeni kerékpározási fejlesztési célú beruházások
megalapozása.
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos gondozásában készülő
kerékpáros stratégia munkálatai
jelenleg is zajlanak.
A stratégiához kapcsolódóan a
Megyei Területrendezési Terv módosítása kapcsán 2019 márciusában
újabb fejlesztési igények, javaslatok merültek fel, melyek alapján a 2017ben elfogadott tervek kiegészítése, felülvizsgálata vált szükségessé, melynek eredményeként új kerékpárút szakaszok kijelöléséről döntött a Megyei
Közgyűlés.
A kijelölt útszakaszok között a 33.-as számú főút Balmazújváros és a
Látóképi tó közé eső része is szerepel, így – reméljük hamarosan – ezen
az útszakaszon is biztonsággal lehet kerékpárral sportolni, kirándulni,
vagy munkába járni. 		
					
					
Demeter Pál
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Nógrádi György fóruma
a pódiumteremben

lommal megrendezett Motoros Fesztivált szponzorálja,
ahol a pályázati feltételeknek
megfelelően kultúrprogramok,
versenyek, előadások, beszélgetések és véleménycserék valósulnak meg a három nap alatt.
Ezek a tevékenységek tudatosan építenek az idősebb és fiatalabb generáció együttes részvételére, csökkentve így a köztük fennálló távolságot,
közelebb hozva őket az összetartozás és kölcsönös tisztelet által.
Ez a projekt nemzetközi szinten kívánja megvalósítani az alábbi célokat:
vélemények cseréje,
konstruktív párbeszéd kialakítása,
Eu-s ügyekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakítása,
partnerségek kiépítése és szorosabbá tétele.
Mindezt olyan program által övezve, mely tematikus egységekben valósul meg, és hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára
országon belül és kívül is.
Ezt a célt a rendezvény érdekes formában, változatos és nem formális foglalkozások által igyekszik elérni, melyekhez nagyon fontos, hogy a polgárok minél nagyobb számban és minél kreatívabban vegyenek részt. Ezért
minden program ingyenes lesz.
				Balmazújváros Város Önkormányzata

Az EP Választások alkalmából megrendezett fórumon ismerős arcokat láttunk, akik más alkalommal ritkán találkoznak politikai rendezvényen. Eltérő pártállású érdeklődők hallgatták az
elemzéseket, melynek közös üzenete “mindössze “ annyi, igenis el kell menni szavazni. A biztonságpolitikai szakértő pártsemleges elemzése mégis elfogult: életterünk, közös kincsünk Európa,
óvjuk, védjük, teremtsünk élhető jövőt szavazatunkkal

Már jó 20 perccel az előadás előtt érkeztek az első vendégek a biztonságpolitikai szakértő előadására. Valamit tudtak előre, vagy csak egyszerűen
megérzés, igazából mindegy, viszont a pótszékekkel telezsúfolt terem is
szűknek bizonyult. A folyosóra szorultak is feszülten figyeltek. Nógrádi
György, a professzor fórumán olyan diáknak éreztük magunkat, aki egy
különösen érdekes órán nem akar lemaradni egyetlen gondolatmorzsáról
sem. A Tanár úr buborékszerű téziseket állított fel, melyeket lézerszikéjével pontosan szétvágva alaposan szétszedve, elemzett.
1. Külpolitikai helyzet, Oroszország, világhatalmi törekvés, gyenge gazdaság, halvány sikerek. 2. A hatalom eszközei: a megcélzott érdekszféra
offenzív kiterjesztése, a hadsereg, ezen belül a nukleáris elrettentő erő
folyamatos készenléte. Zárójeles megjegyzés: Európa, Kis-Ázsia, Délkelet- Ázsia, Afrika, Dél- és Közép- Amerika stb. Következtek távolabbi
szomszédaink, a Fekete-tenger mellett Törökország, Izrael, Irán, SzaudArábia, majd Észak-Afrika. Zárójeles megjegyzés: mindezt lehengerlő, alig
követhető tempóban, a főszereplők bemutatatásával, jellemzésével, apró
történetekkel fűszerezve.
1. Amerikából kölcsönvett szlogennel, Nógrádi olvasatában mindez “Europa first”, azaz Európai nézőpontból elemezve. 2. Professzor úr minden éjjel
az európai közszolgálati médiák aktuális hírelemzéseit hallgatja német,
orosz, angol és még, ki tudja hány nyelven. Zárójeles megjegyzés: reg-

gelente valamelyik TV, vagy rádióstúdióban kezd, majd órákat ad, könyvet
ír, esténként szakértőként tevékenykedik.
A pódiumteremben hiába fogy, hiába nehezedik a levegő, a tanár úr
előadásán egy pisszenés sem hallatszik, a máskor általánosan facebookozó közönség most legfeljebb, ha fotókat készít. Zárójeles megjegyzés:
az előadás végén záporoznak a kérdések, melyek jelentős részében már a
válasz is megbúvik a gondolatokban.
Az idő kézzelfogható relativitását mindannyian megéltük. Mindössze
néhány percnek tűnt, mégis elrepült több, mint egy óra. Nógrádi egyedi
stílusa nehezen utánozható. Előadás közben állandó szemkontaktust tart
közönségével, testbeszéde egyszerű, világos, logikája németes precízséggel, de szlávos romantikával fűszerezett, humoros - és ami a lényeg - mindenki számára meggyőző, követhető. Megértettük üzenetét: történelmi
időket élünk, mikor szomszédságunkban nyílt és rejtőzködő háborús
készülődések, olykor fegyverropogások nehezítik az életet.
A lépcsőn lefelé a Kossuth-nóta dübörgött fejemben: “ ha még egyszer
azt üzeni, mindnyájuknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen
a Haza”.
Egész családunkkal együtt mentünk az EP választás urnájához, muszáj volt
élni szavazati jogunkkal.
						
Sanocki Péter
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Két időszaki kiállítással örvendeztette meg látogatóit a Semsey Kastély
A Végtelen sokféleség – A rovarok birodalma című kiállítás a Magyar
Természettudományi Múzeum vándorkiállítása, mely interaktív jelleggel a rovarok titokzatos világába kalauzolja el a látogatókat. A számtalan
rovarpreparátum mellett a nagyméretű makettek, ismertetők és játékok
ígérnek igazi családi időtöltést. A kisebbek cincéreket öltöztethetnek,
játszhatnak memóriajátékot a katicabogarakkal és elmélyedhetnek a
rovarrekordokban.
A „változatosság gyönyörködtet” kifejezés a rovarvilágban nagyon is találónak hangzik, mert sokféleségük végtelennek tetszik.
Hinnénk-e, hogy az ájtatos
manó nevével ellentétben
egyáltalán nem egy szent,
hanem veszélyes ragadozó?
Hogy a fürkésznek is van
fürkésze? És hogy egyetlen
tölgyfán több száz rovarfaj is
táplálékot találhat?
Sós Csaba, a Veres Péter
Kulturális Központ megbízott igazgatója szerint, a kiállítás egy újabb mérföldkő a Semsey Kastély számára az országos múzeumokkal kötött együttműködések sorában.
A kiállításra szeretettel vártunk mindenkit, megszállott természetbúvárokat éppúgy, mint laikus érdeklődőket, akiknek nem kellett a fővárosig
utazniuk ahhoz, hogy ezt az egyedülálló gyűjteményt megtekinthessék.
Elárulta továbbá, hogy a Magyar Természettudományi Múzeummal kötött
együttműködés hosszabb távú, így újabb, hasonlóan izgalmas kiállításokra
a jövőben is lehet számítani.

A Veres Péter Kulturális
Központ júniusi kínálatából
Ifjúsági és Közösségi Ház:
Június 22. - Hajdúsági Sörmustra és Táncház
Semsey Kastély:
Április 25 – június 7.
- Végtelen sokféleség – A rovarok birodalma című kiállítás
- Aki nem gyűjt, az tékozol! című középkori fegyverkiállítás Lénárt József
gyűjteményéből (április 25 – június 7.)
Június 21 – július 11. - Fátyol Zoltán kiállítása
Június 21. - Múzeumok Éjszakája
Veres Péter Művelődési Központ:
június 6. 18:00 - Jenes Kitti estje (Soós Imre Színházterem)
június 6-7. - Hangszerbemutató koncert az általános iskolákban 		
(a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében)
június 22. 16:00 - 18:00 Mozi (Soós Imre Színházterem)
Egyes programok kezdési időpontjai még egyeztetés alatt állnak.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást
szervez 2019. június 25-én
12:00-17:00-ig Balmazújvároson a Művelődési Házban.
Szeretettel várunk minden
segíteni szándékozó véradót!
A véradásra személyi igazolványát, lakcím- és TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!
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Aki nem gyűjt, az tékozol!
Katonai pályámat Egerben kezdtem, melyhez szorosan kapcsolódik a szenvedélyem, a fegyvergyűjtés.
Két napos katona voltam, amikor este takarodó lefekvés előtt bejött a körletünkbe egy hivatásos katona, és azt mondta: „Kinek van otthon valami régi
fegyver, amit mond, duplát adok érte!” Bizony csak néztük egymást a többi
katonatársammal, nem igazán értettük mit beszél. Látta rajtunk az értetlenséget, így hát elkezdett komolyabban hozzákezdeni a mondókájához. Kiderült,
az ország egyik legnagyobb fegyvergyűjtője, Pétervári István beszélt hozzánk.
Elmondott néhány sztorit a gyűjtéssel kapcsolatban, ami nagyon izgalmas és
lenyűgöző volt. A történelmet mindig szerettem, ezért a többieknél még nagyobb hatással volt rám, nagyon tetszett az egész.
Később mikor a laktanyában naponta találkoztunk megkérdeztem tőle,
megnézhetném-e a fegyvergyűjteményét. Igent mondott, megbeszéltük az
időpontot, amit alig vártam. Igazából nem tudtam mire számítsak, mit fogok
látni, de egy kellemes izgalom lett úrrá rajtam. Amikor megérkeztem, láttam,
hogy birodalma az emeleten van, és már a lépcső falán is hatalmas lándzsák és
egyéb szúró fegyverek voltak. Meglepődöttségem csak fokozódott, amikor az
egyikre rámutatattam és kérdeztem, ez mi! „Ez, kérlek szépen, Mátyás fekete
seregéből egy eredeti angolnanyárs!!! Micsoda??? A lábam a földbe gyökerezett, na erre nem számítottam.
Teljesen eufórikus állapotba kerültem ettől a választól, és ez az állapot egész
este tartott, bizonyos szempontból még most is! Ekkora élményben nem sokszor volt részem életemben, mely egész életemre elkísér. Később hozzájutottam véletlenül, vagy szerencsésen egy-két régi fegyverhez és elhatároztam,
gyűjteni fogok! Ennek már lassan 30 éve.
Kapcsolatom Pétervárival később barátsággá fejlődött, amire nagyon büszke
voltam, sajnos már nincs közöttünk! Ő szervezte Egerben az éves fegyverbörzéket, amiket mindig nagyon vártam! Már előtte hetekkel azzal álmodtam,
vajon miket fogok látni és mit tudok venni. Anyagi lehetőségeim e téren mindig korlátozottak voltak, ha egy darabot tudtam venni, már nagyon örültem.
A börzék hangulata, a sok gyűjtővel való találkozások, beszélgetések óriási élményeket nyújtottak.
A fegyvergyűjtés nem egyszerű hobbi, sőt hobbitól talán több is, életforma! Az elején mindent „összeszed”
az ember, később „szakosodik” bizonyos korokra,
kinek melyik a kedves, hozzá közel álló. A szívemhez a
középkor áll a legközelebb, gyűjteményem elsősorban
ilyen darabokból áll. Sajnos ezeket nagyon nehéz már
szerezni, ha néha kerül is, borsos az áruk.
Ma már az interneten is lehet ilyen fegyvereket találni,
persze nagyon ritkán! Vigyázni kell, mert hamisítványok is kerülnek köztük! Egyszer-kétszer én is beleszaladtam hamisítványba, és nagyon rossz, mikor később
kiderül az örömmel szerzett darabról, hogy nem eredeti.
Minden gyűjtőnek vannak álmai, vágyai, természetesen nekem is. Szerencsésnek érzem magam, mert vágyaim közül, néhány teljesült. Van, amiről csak álmodok, de talán egyszer sikerül! Sohasem lehet tudni.
Néhány éve a Hadtörténeti Múzeummal volt egy csere akcióm, de a végén
visszavonulót fújtak, így meghiúsult. Olyan darabot ajánlottam cserére, amilyen nekik nincs! Megalkudtunk, mármint, hogy mit kérek cserébe, aztán 3 év
után jöttek rá, hogy ez mégsem jó nekik. Pedig még az akkori miniszter is engedélyezte a cserét, akinek személyesen írtam levelet ezzel kapcsolatban.
Így mondhatom, közel 30 éves gyűjtői munkásságom alatt a legmagasabb
szinteket is bejártam. Ez az akció is óriási élményeket adott, hiszen a Hadtörténeti Múzeum raktáraiban is széjjel nézhettem, ahová egyszerű ember nagyon
ritkán teheti be a lábát.
Zárszóként még annyit, a gyűjtés egyben kutatás is, ami nagyon érdekes és
izgalmas. Sok olyan információhoz jutottam, amivel egyébként soha nem találkoztam volna pl.: levelezésekből, szakkönyvekből, krónikákból.
Még mindig különlegesnek tartom, hogy a sors ilyen hobbit szánt nekem.
Nagyon élvezem és szeretettel csinálom!
Lénárt József
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Gyermekkori vitaminszükséglet
A gyermekek számára különösen fontos, hogy elegendő vitamint és ásványi
anyagot kapjanak az egészséges fejlődésük érdekében. A Szakácstündér Kft. és
a Menzaminta Kft. minden esetben arra törekszik, hogy vitamindús, a szakmai
ajánlásoknak és tudományos kutatásoknak megfelelő étrendet biztosítson a
közétkeztetésben. A tavaszi-nyári időszakban kiemelt szerepet kapnak a friss
gyümölcsök, zöldségek. Összefoglaljuk milyen vitaminokra van szükségük a
gyerekeknek.
A hatályban lévő 37/2014. (IV. 30.) rendelet alapján a bölcsődés (1-3 év) gyermekeknek napi 1100-1300 kcal, óvodás (4-6 év) gyermeknek 1350-1650 kcal,
iskola alsós (7-10 év) gyermeknek napi 1700-2050 kcal, iskola felsős (11-14 év)
gyermeknek 2000-2400 kcal, középiskolás gyermeknek (15-18 év) 2000-2600
kcal energiára van szüksége.
Amellett, hogy elegendő az energia ellátottsága, a gyermek étrendjének
megfelelő vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznia kell.

Hiánya nagyon ritkán fordul elő, ekkor
alvászavar, végtag zsibbadás, izomgörcs
jelentkezhet.
B5 vitamin források: gabonák, húsok,
máj, hüvelyesek.
B6 vitamin: Hozzájárul a vérképzéshez, az idegrendszer működéséhez, valamint fontos szerepe van az izomszövet felépítésében.
B6 vitamin források: húsok és máj.
B12 vitamin: Az emberi bélflóra is képes előállítani. Fontos a vérképzéshez,
sejt növekedéshez és osztódáshoz.
B12 vitamin források: állati eredetű termékek tartalmazzák, tejtermékek, húsok, tojás.
Folsav: A szervezet bioszintetikus folyamataihoz szükséges, sejtosztódás és
vérképzés fontos támogatója.
Folsav források: a máj, zöldségek, gyümölcsök, élesztő.
H vitamin (biotin): A bélbaktériumok állítják elő, a szénhidrát és zsíranyagcserében van fontos szerepe.
H vitamin források: máj, élesztő, tojássárgája, paradicsom.

A zsírban oldódó vitaminok a szervezetünkben raktározódnak, így fokozottan
kell figyelni az adagolásra. Túladagolás esetén káros hatásai lehetnek.
D vitamin: A csontok egészséges fejlődése érdekében rendkívül fontos, segíti
a kalcium felszívódását és gátolja a szervezetből való kiürülését. Napsütéses
időszakban a bőrünkben is keletkezik. Szoptatott csecsemők számára pótlás
szükséges, melyet a gyermekorvos ír fel.
D vitamin források: tej, tejtermékek, máj, tojás.

C vitamin: Antioxidáns hatású, fontos a csontszövet és fogképződésben.
Hozzájárul a gyorsabb sebgyógyuláshoz. Fokozott szellemi és fizikai igénybevétel, lázas állapot, stressz, betegségek esetén, műtétek utáni lábadozási
időszakban nagyobb mennyiségű C-vitamin szükséges.
C vitamin források: csipkebogyó, citrusfélék, zöldpaprika, saláta, brokkoli, kelbimbó, burgonya, friss gyümölcsök. Fény- és hőhatásra, valamint levegővel
érintkezve bomlani kezd. Kerüljük az áztatást, hosszú ideig való főzést, és a
főzővíz kiöntését.

E vitamin: Antioxidáns hatású, megköti a szervezetben a szabadgyököket. Támogatja az immunrendszer védekező funkcióját.
E vitamin források: növényi olajok (napraforgó-, búzacsíra-, tökmag-, olíva-,
kukoricaolaj), csírák, mogyoró, mandula, édes burgonya. Az állati eredetű
élelmiszerek közül a hús, tojás és a máj tartalmazza.

Az egészségügyi szervezetek szerint az egészséges, kiegyensúlyozott étrendet fogyasztó gyerekeknek nem szükséges vitamin-kiegészítés. Megfelelő
gyümölcs, zöldség, teljes kiőrlésű gabonaféle, tejtermék és állati eredetű sovány fehérje fogyasztása esetén az élelmiszerek tartalmazzák a szükséges tápanyagokat a gyermek megfelelő növekedéséhez.

K vitamin: Szervezetünkben a bélbaktériumok állítják elő. A véralvadáshoz és
egészséges csontképződéshez, sejtnövekedéshez szükséges. Hiányában véralvadási és csontképzési zavarok fordulhatnak elő.
K vitamin forrás: tej, tejtermékek, brokkoli, kelkáposzta, paraj, máj.

Vitamin és ásványi anyag kiegészítés a következő esetekben lehet indokolt:
• vegán vagy vegetáriánus étrend
• tápanyag felszívódási rendellenességek során (cöliákia, gyulladásos bélbetegségek (IBD))
• gyomor vagy bélrendszert érintő műtétek következtében
• rendkívül válogatós evők számára
A megfelelő vitamin ellátottság érdekében fontos, hogy változatos étrendet
biztosítsunk a gyermekek számára. A hozzászokás és ismeretlen ételek esetében célszerű különféle elkészítési módon bevezetni az új ételeket. Lehetőség
szerint minél több ételféleséget kóstoltassunk meg velük, hogy táguljon gasztronómiai ismeretük, azonban korlátozzuk a cukor és feldolgozott élelmiszerek
fogyasztását.

A vitamin: Fontos a látás, csontnövekedés, embironális fejlődés, bőr, haj,
nyálkahártyák egészsége szempontjából.
A vitamin források: máj, tojássárgája, tengeri halak, sárgarépa, paraj, sütőtök,
kelkáposzta, pirospaprika.
Vízben oldódó vitaminok: Szervezetünk csak kevés ideig képes raktározni
őket, így fontos, hogy folyamatosan fogyasszunk olyan ételeket, melyek tartalmazzák.
B1 vitamin: Szerepet játszik a szénhidrát anyagcsere folyamatokban, az idegrendszer működéséhez is hozzájárul.
B1 vitamin források: gabonafélék héja, teljes kiőrlésű gabonafélék, hüvelyesek,
élesztő, dió- és mogyorófélék, máj és húsok.
B2 vitamin: A sejtek oxidatív anyagcseréjében játszik szerepet. Az emberi bélflóra is képes előállítani.
B2 vitamin források: tej, tejtermékek, húsok, máj, teljes kiőrlésű gabonafélék.
B5 vitamin: A szervezet energia egyensúly szabályozásához járul hozzá.

A gyermek személyre szabott, megfelelő tápanyag ellátottságának megítélésében a gyermekorvos vagy dietetikus segítséget nyújthat.
									
					
Oláh Nikolett területi vezető
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Betyárok, pásztorok találkoztak
és jótékonykodtak
Balmazújvároson a Kadarcs emlékpark immár második alkalommal adott
otthont május 11-én a „Béla néni” országos főzőverseny, pásztor- és
betyártalálkozónak.
A 23 főző csapatok közt volt olyan, aki Bocsáról, Ceglédről, DebrecenJózsáról, Tiszacsegéről, Karcagról, Berekfürdőről, Balmazújvárosról
érkezett.
Betyártalálkozó. Közel áll a szívemhez ez a dolog. A mai rohanó világban
sajnos a mai gyerekek, de még a felnőttek sincsenek tisztában azzal a fogalommal, hogy „hagyományőrzés…” A betyárság is az valamilyen szinten…
De! Mégis több! Ezt nem őrizni kell, ezt nem ápolni kell, hanem újraélni,
átélni, benne élni. Ezek a betyárok és betyárnék kivétel nélkül dolgoznak,
munkahelyük van. Mégis a mindennapjainkban jelen van.
Belecsempészve az életük minden percébe. Szükség van-e a betyárokra?
Meg kell ezt mutatni? Véleményem szerint igen. Hortobágy községben
is jelen voltak a betyárok. A pásztortalálkozón sok olyan emberrel találkozhattunk, akik a mai napig ebben élnek. Ez a munkájuk, hivatásuk.
Bemutatták a cifraszűröket, megtudtuk kik készítették, melyik tájegységre
jellemző.
És ami a legfontosabb, ami miatt ez a rendezvény létrejött, nem más, mint
az, hogy segíthessünk a betyárkörben jól ismert, tiszetenyői Szikora Zsoltikának, a 12 éves ritka gerincvelő sorvadásban szenvedő gyermeknek.

KÖZÉLET

Megújult a Liget Közösségi Ház
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Szociális Szolgáltató Központ egyesítésével és átszervezésével jött létre a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2009. májusában. Az egy évtizede
működő szervezet a balmazújvárosi
kistérségben koordináltan látja el a
jogszabályban meghatározott közfeladatokat, mint például a szociális ellátás, családvédelem, gyermekvédelem,
valamint nem utolsó sorban ifjúságvédelem területén.
Egy
korábban elnyert beruházás,
a “Liget közösségi Ház fejlesztése Balmazújvároson” című projekt keretében megújult a Debreceni
utcán található intézmény. Május 15-én a hivatalos átadó ünnepségen a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása több előadással varázsolt
ünnepi hangulatot.
Az átadó Hegedüs Péter, városunk polgármesterének gondolataival
kezdődött. “A fejlesztéssel segíteni tudunk a rászorultakon, illetve a szolgáltató központ munkatársain.” - hozzátette, véleménye szerint a város
előrébb lépett az újítással.
A felújított szobák és irodák modern körülményeket garantálnak az ellátottak és a szakemberek számára egyaránt.
“Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézmény jogcímen az épület 2010ben került átadásra.” - köszöntő gondolataiban Figéné Nádasdi Ágnes, a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője
az épület történetéről ismertette a közönséget. Majd hozzátette, a folyamatos fejlődés, létszámnövekedés által indokolttá vált az egyes egységek
felújítása és bővítése.
Az ünnep az új autó átadásával lett teljes, amely segítségével a fogyatékkal
élők egyszerűbben eljuthatnak a Debreceni utcai intézményhez.
						
Bánhegyi Zoltán

Minden versenyző, fellépő, betyár és pásztor segítette Zsoltika gyógyulását!
Külső segítséget kaptunk a balmazújvárosi férfi kézilabda csapattól és a
Kárpátia Zenekartól.
Sokan megkérdezték… megérte! A válaszom igen! Megérte.
Jövőre 2020. május 9-én ugyanott leszünk.
						
Molnár Beáta
						
Fotó: Szepesi Jenő

FIATALOK

Ingyenes táborozási lehetőség
Komlóskán
Balmazújváros Város Önkormányzata
az „Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”
című projekt keretében 2019. augusztus 22-26. között a Borsod-AbaújZemplén megyében található Komlóska Ökofalu Erdei Iskolájában ingyenes
táborozási lehetőséget kínál 16-35
éves kor közötti balmazújvárosi lakosok részére.
Napi ötszöri étkezés, szállás (14-16
férőhelyes szobákban emeletes ágyakkal) és változatos programok várják a
jelentkezőket.
Jelentkezni és érdeklődni a szervezőnél az info@danuviastudio.hu vagy
a szakmai vezetőnél a beresne.lorincz.erzsebet@gmail.com címen
lehet.
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„Ballag már a vén diák…”
Ballagók és felvételizők a
középiskolában
Április vége, május eleje egy kettősség a
középiskola életében: egyrészt a ballagás
időszaka és búcsúzás a végzős tanulóktól, másrészt előre tekintés a következő tanévre, az új
diákok fogadására. Így volt ez ebben az évben
is: április 30-án értesítettük ki a 2019-2020-as
tanévre felvételt nyert 122 tanulót, és május elején búcsúztunk el a 109 végzős diákunktól. A két
számot összevetve nincs okunk a szomorkodásra, hiszen méltó tanulók veszik át az elballagott
diákok helyét szeptemberben. A gimnáziumi
képzésben 44, a szakgimnáziumban 27, a szakközépiskolában hat szakmában 51 tanuló kezdi
meg tanulmányait iskolánkban. Bízunk benne,
hogy három, illetve négy év múlva ők is ugyanolyan büszkén búcsúznak majd iskolánktól, mint
a most végző diákjaink búcsúztak május 4-én.
A ballagási ünnepség idén is a középiskola
sportpályáján került megrendezésre. Nagy izgalom övezte az ünnepség előtti perceket, hiszen
várható volt, hogy bármikor eleredhet az eső. Ám
bíztunk benne, hogy kegyes lesz hozzánk az ég,
hiszen a tanulóink családtagjai és vendégei ily
módon férhettek el kényelmesen, és a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar is csak így tudta megtisztelő
előadásával emelni ünnepségünk fényét.
Az
ünnepélyes
bevonuláskor
iskolánk
zászlaját a ballagó osztályok követték az
osztályfőnökeikkel: a gimnáziumi képzésben
Nagy Éva tanárnő a 12.A, Varsányi Edit tanárnő a

12. B osztály, a szakgimnáziumi képzésben Kiss
István tanár úr a 12. C
osztály élén, illetve a
szakiskolai képzésben
Nagy Anita tanárnő a
11. E, Kálmán László
tanár úr a 11. F és Szabó Ilona Éva tanárnő a 11. G osztály élén. Hüséné Szabó Mária igazgatónő köszöntötte a ballagókat és osztályfőnökeiket, majd azoknak a
diákoknak a jutalmazása következett, akik tanulmányi eredményeikkel, közösségi munkájukkal,
versenyeken való szerepléseikkel öregbítették
iskolánk hírnevét. Büszkén vallhatjuk, hogy sok
jutalomkönyv és oklevél talált gazdára mind a
gimnáziumi, mind a szakiskolai képzésben a tanulóink szorgalmának és áldozatos munkájának
eredményeként.
Kazinczy – díjas diákunk, a 11. A osztályos
Takács Imre látta el a narrátor szerepet, Makula
Orsolya 11. C, Sári Nikolett 11. A és Ludnai Gergő
12. A osztályos tanulók pedig verssel és búcsúbeszéddel emelték az ünnepség hangulatát.
Végzőseink a korábbi évek hagyományait követve
a ballagáson adták át az iskolánk szellemiségét
jelképező zászlót a tizenegyedikeseknek, akik
ígéretet tettek, hogy méltó hordozói lesznek
a lobogónak, s tanulmányaikban, céljaikban
követendő példaként tekintenek a ballagókra.

Meghitt pillanatokat élhettünk át, mikor
fölcsendültek a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
előadásában a Beatles Collection, a Beatles
együttes slágereiből összeállított egyveleg hangjai.
„A néhány színes álom nem tűnik ma el, mától
a céljaid másképp éred el ….”, szólt az útravaló
gondolat Kontor Tamás dalszerző és szövegíró tollából. A Megasztár 3-ban ismertté és
népszerűvé vált Búcsúdalt Kelemen Dóra 11. A
és Szabó Mónika 12. A osztályos tanulóink adták
elő nagy sikerrel. A ballagási műsor a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeinek,
illetve a főigazgató asszony, Pelyhéné Bartha
Irén gratulációjának tolmácsolásával zárult.
Tantestületünk és az alsóbb évfolyamos tanulóink nevében kívánjuk, hogy „vén diákjaink”
őrizzék meg a középiskolánkban eltöltött éveket
szép emlékként, sikerüljön valóra váltani álmaikat, találják meg helyüket a világban, s éljenek
boldog, értékes emberként!
Nagyné Posta Márta pedagógus

FIATALOK

Gálaműsorok a Balmazújvárosi Általános Iskolában
Hagyományainkhoz híven május
hónapban a Balmazújvárosi Általános Iskola mindhárom tagintézményében megrendezésre kerültek az
év végi gálaműsorok.
Diákjaink és nevelőink is nagy
igyekezettel, lelkesedéssel készültek erre az alkalomra, hisz mindenki legkedvesebb hozzátartozóit,
az édesanyákat, édesapákat, testvéreket, nagyszülőket, keresztszülőket valamint barátait szerette
volna műsorával megörvendeztetni. A gyerekek élvezték a felkészülés minden pillanatát, a próbák jó
hangulatát.
Nem színészek, nem profi előadó-

művészek léptek színpadra, hanem olyan gyerekek, akik csak
egyszerűen örömöt akartak szerezni a kedves megjelenteknek.
Intézményünk közössége nevében
szeretnénk köszönetet mondani a
kedves szülőknek, nagyszülőknek,
hogy segítenek bennünket a hétköznapokban és mellettünk álltak
most is a belépőjegyek megvásárlásával, jelmezek, színpadi kellékek
biztosításával.			
Balmazújvárosi Általános Iskola
vezetősége

FIATALOK

NYÁRI NAPKÖZI az 				
Ifjúsági és Közösségi Házban
A Veres Péter Kulturális Központ szervezésében 2019. július 1 – augusztus 2. között nyári
napközis tábor indul 7-12 éves gyermekek
részére. Játékos foglalkozások, kézműveskedés,
sportolási lehetőségek, előadások, kirándulások
várják a kedves résztvevőket.
Időpont: július 1 - augusztus 2-ig, 		
hétköznaponként 8-16 óráig
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház (Balmazújváros, Arany J. u. 1/b-c)
A napközi díja: 700 Ft/fő/nap
Étkezés még egyeztetés alatt!
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!
További információ, illetve jelentkezés: 				
személyesen az Ifjúsági és Közösségi Házban vagy
telefonon a 06-52-821-021-es számon.
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Nemzetközi fúvószenekari verseny
és fesztivál Balmazújvároson
Balmazújváros város a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar szervezésében
2019. július 6-7-én nemzetközi fúvószenekari versenyt hirdet három kategóriában.
1. “B – közép kategória”: Kötelezően választható darabok: Jacob de Haan
egy darabja, melynek nehézségi foka: Grade 2. Összjáték idő (kötelező és
szabadon választott művek együttesen): max. 20 perc
2. “C- felső kategória”: Kötelezően választható darabok: Jacob de Haan egy
darabja, melynek nehézségi foka: Grade 3. Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 25 perc
3. “D – prémium kategória”: Kötelezően választható darabok: Jacob
de Haan egy darabja, melynek nehézségi foka: Grade 4. Összjáték idő
(kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 30 perc

FIATALOK

„Aki egy életet megment, az
egész világot menti meg”
Hajdúszoboszlón rendezték meg a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
Hajdú-Bihar megyei döntőjét április 16-án.
A Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményét 4 tanuló
képviselte: Tóth Norbert, Török Márton, Veres Zoltán és Szabados
Nándor 7.e osztályos diákok.
A szervezők idén is gondoskodtak a kellő színvonalról és a jó hangulatról.
A versenyzőknek sok
és igen változatos feladatot kellett megoldani.
Például: tálcatüzet oltani, füsttel teli sátorban tájékozódni, gátat
építeni, bekötött szemmel tájékozódni, sérültet kihozni a veszélyes
területről, majd ezután
megfelelően ellátni.
Összesen 12 állomáson kellett számot adni
mind az elméleti, mind
a gyakorlati tudásukról.
Tanulóink a feladatok
végrehajtásával bizonyították, hogy „éles helyzetben” is képesek helytállni, szakszerű segítséget nyújtani, ezzel pedig életet menteni.
A csapat az összesítésben a III. helyezést érte el.
Figyelemre méltó, hogy a kerékpáros ügyességi kategóriában különdíjat
kaptak. Gratulálunk a csapatnak az elért eredményéhez!
Végezetül - de nem utolsósorban - szeretnénk köszönetet mondani a
balmazújvárosi tűzoltóknak a csapat felkészítésében nyújtott segítségükért!
Kerekes Sarolta iskolavédőnő

A zenekar 2017-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ez alatt
számos külföldi és hazai versenyen vettek részt, 5 nemzetközi verseny
első helyezettjei, több alkalommal rendeztek nemzetközi fúvószenekari
fesztivált. Repertoárja a legszélesebb közönségigényt kielégítve, a klasszikus fúvós muzsikától a mai modern feldolgozásokon keresztül, az ismert
filmzenékig terjed. Az egyesület legfőbb célja a fúvószenei kultúra fejlesztése, a fúvószenei hagyományok ápolása, megőrzése, melyek érdekében az
együttes utánpótlását a zeneiskola biztosítja. A kultúra ápolása érdekében
az egyesület mindent megtesz, hogy az ifjú tehetséges fúvós hangszer
játékosokat, vagy táncosokat anyagi és eszköz hozzájárulással segítse
pályájukon.
Az eddig szerzett tapasztalatokat most egy nemzetközi fúvószenekari
verseny és zenei fesztivál megrendezésében szeretnék kamatoztatni. Ez
kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő zenekaroknak, hogy egy igen neves
zsűri előtt mérettessék meg magukat. A zsűri kiemelt tagja a nemzetközi
hírű Jacob de Haan, holland zeneszerző. A kötelezően választható darabok az ő általa írt művekből kerülnek ki. A zsűriben tanácskozik még
Szabó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas karmester, klarinéttanár, Dr. Szabó
István, okleveles ütő kamaraművész és Bekker Gyula Balmazújváros
Díszpolgára, Hidas Frigyes-díjas fúvószenekari karnagy, kürttanár és a
Bekton Ifjúsági Fúvószenekar karmestere.
A zenekarok versenyműsora és a kiegészítő zenei rendezvények a nagyközönség számára is magas színvonalú szórakozást ígérnek.
A versenynek a Kőnig Rendezvényközpont ad otthont, de a kiegészítő
programokat többnyire szabadtéren élvezheti a közönség. A városközpont több területén menetelnek a versenyben levő egyesületek, a Bekton
Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a hozzájuk tartozó mazsorettesek.
A részletes menetrend a www.bektoncompetition.com oldalon található
meg.
						

Bánhegyi Zoltán
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Ifjú dobosunk fővárosi kalandja
Városunk könnyűzenei élete rendkívül színes, regényeket írhatnánk a
meghatározó alakokról, illetve együttesekről. A múlt s jelen nagyjaihoz
szeretne csatlakozni Csobán Bence, aki minden olyan tudással rendelkezik, amely elengedhetetlen a sikerhez. Három éve a főváros hívta,
karrierje ma is íródik.
Az ifjú dobos 2016-ban elhagyta szülővárosát, Balmazújvárost majd útnak
indult Budapest hívogató szavára. A Kőbányai Zenei Stúdió elvárásainak
hamar megfelelt, viszont az igazi kaland még el sem kezdődött, amikor
első kőbányai nyarán osztálytársa beajánlotta Bencét egy éppen dobost
kereső bandának.
“Nehéz dobtémát kaptam feladatként, ráadásul iszonyatosan izgultam,
de szerencsére elnyertem a tetszésüket.” - lelkesen mesélt a The Tumor
Called Marla-val való első közös élményéről.

KÖSZÖNTŐ

50. éves osztálytalálkozó
A Központi Általános Iskola 1969-ben végzett 8.b osztály diákjai május 18án osztálytalálkozót tartottak a Hotel Kamillában. A találkozón 18 diák és
osztályfőnökünk vett részt. Az este jó hangulatban telt el, megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és diáktársainkról is. Mindannyian bízunk benne, lesz még néhány alkalom mikor így együtt ünnepelhetünk.
A fotón: Ülő sor (balról- jobbra): Derzsi Ilona, Posta Ilona, Zilah Erzsébet,
Győrfi Lászlóné, Erdei Ilona, Simon Erzsébet, Bak Erzsébet
Álló sor: Juhász Zsuzsánna, Sós Juliánna, Fang Katalin, Zavaczki Juliánna, Kis Margit, Cs Nagy Mária, Katona József, Kulcsár László, Kun József,
Bartók Zoltán, Tóth Juliánna, Kordás István 					
				
						
Fotó: Borza János

A formáció által képviselt modern alternatív metál műfaj közel áll
Bencéhez, így könnyedén felvette a ritmust a 2014-ben alakult együttes
tagjaival. Az összetartó csapathoz - melynek nevét egy híres film ikonikus
jelenete ihlette - egyre szorosabb kötelék fűzte a fiatal dobost.
“A skacokkal minden együtt töltött perc igazi élmény. Lehet szó akár
csak egy hétköznap esti próbáról, vagy egy többszáz fős koncertről.” majd hozzátette, mérföldkőként tekintenek első nagylemezük tavalyi
megjelenésére. Az alkotás élménye akkora lökést adott a zenekarnak, hogy
meg sem álltak egy erdélyi turnéig.
Apropó turné. A The Tumor Called Marla, egy koncert erejéig Balmazújvároson is bemutatkozik a nagyérdemű előtt. Június 29-én a Közösségi és Civil napon saját szemünkkel láthatjuk Csobán Bence és társai munkájának
eredményét.
						
Koroknai János

KULTÚRA

Ünnepi Könyvhét Balmazújvároson
2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal szervezik meg az Ünnepi
Könyvhetet. Az országos rendezvénysorozathoz a Lengyel Menyhért
Városi Könyvtár is csatlakozik.
E jeles alkalomból meglepetéssel készülünk, melyről további információkat honlapunkon és facebook oldalunkon fogunk közzétenni:
www.facebook.com/lengyelmenyhert, www.lmvk.hu
		

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói
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Teniszpálya Balmazújvároson
Magyarország Kormánya kizárólagos támogatásával, a Balmazújváros
Város Önkormányzatának tulajdonát képező területen, több ütemben
megvalósult beruházások eredményeként teniszpálya, és hozzá kapcsolódó kiszolgáló épület átadására került sor május 17-én. Magát a teniszpályát annak vízelvezetését, a kapcsolódó parkolókat és a bekötő út aszfaltozását a Kormányhatározata alapján
mintegy 150.000.000 Ft-os beruházás
részeként az Önkormányzat valósította
meg. A kiszolgáló épület a Balmazújváros
Sport Kft. beruházásában készült. A teniszpálya átadó ünnepségen Dr. Tiba István
országgyűlési képviselő, a Balmazújvárosi
Football Club elnöke köszöntőjében a központ létrehozásának jelentőségét emelte ki.
“Biztosítjuk a tenisz kedvelők számára,
hogy helyben tudjanak élni a sportolási lehetősséggel, illetve a Kamilla
Hotel vendégei is hódolni tudjanak kedvenc sportjuknak. Viszont a legfontosabb, hogy újabb sportolási lehetőséget teremtünk a gyermekeink
számára.”
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke kifejtette, hogy
Balmazújváros sportlétesítményei példaként szerepelhetnek több település előtt. Véleménye szerint a tenisz által bővül a balmazújvárosi sportágak
listája, melyek közül a gyerekek választhatnak a jövőben. Pajna Zoltán
szerint városunk főként a sport területén vívta ki országos elismerését.
“Ha nem valósultak volna meg a sporttal kapcsolatos beruházások, sokkal kevésbé lenne ismert Balmazújváros.” - zárta gondolatait a Közgyűlés
elnöke.
Dr. Tiba István elnök bejelentette a Balmazújvárosi Football Club
közgyűlése határozatát: “A közgyűlés támogatta és megszavazta, hogy
tenisz szakosztállyal bővüljön utánpótlás nevelő egyesületünk.”
Az átadó egy bemutató senior teniszbajnoksággal zárult.
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König Units 28. 					
Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny

A Finish Line Sportiroda május 1-én rendezte meg a hagyományos
időfutam versenyt. Az időjárás bár napos, de kellemetlenül szeles volt, ami
a Hajdúnánás felé vezető úton kifelé igencsak nehezítette a résztvevők dolgát. Hátszélben viszont komoly tempót lehetett menni, és nagyon jó sebesség átlagok születtek, elsősorban az ifjúsági és felnőtt nyílt kategóriákban,
de mindenkinek kijár az elismerés, aki a széllel birkózva végigbringázta a
20 km-es távot. A versenyközpontnak ez alkalommal a Virágoskúti Rózsakert Biocsárda adott helyet, amiért vendéglátóinknak köszönettel tartozunk. Mintegy 65 fő indult a versenyen, 13 kategóriában. Az útvonalról
elmondható, hogy teljesen lezárt útvonalon, minőségi aszfalton, kellemes
ligetes, néhol szellősebb szakaszon vezet, mely ideális időfutam pálya. A
legjobb balmazújvárosi versenyző Szabó Ferenc lett, aki párosban Slett
Tamás egykori triatlon magyar bajnokkal a 2. helyen futott be.
A teljes eredménylista a www.finishline.hu oldalon!
Kocsár László

Bánhegyi Zoltán
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Újra küzdőtéren a 			
Supreme Fight Team
A Supreme Fight Team az I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt Országos
kick-box tornán mérte össze erejét Magyarország legjobb ökölharcosaival. A 2019. május 5-i a egész napos megmérettetésen az együttes
eredményesen szerepelt, a verseny végén kiváló eredmények születtek.
Soróczki Csaba nyakában szépen csillogott az aranyérem, míg Csurka
Alex két kategóriában állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

Papp László tanítványai az alábbi kategóriákban szó szerint kiharcolták
az elismerést.
Soróczki Csaba
		
		
		
Eszenyi Zsolt
		
		
		
Csurka Alex
		
		
Radócz András
		
		
		
Nádházi Mátyás
		
		
		
Zádori Ferenc
		
		

(Cadet2 + 69kg)
Point fight 1. hely
Kick-light 3. hely
Light-contact 4. hely
(Cadet2 + 69kg)
Point fight 2. hely
Kick-light 4. hely
Light-contact 3. hely
(Cadet2 - 63kg)
Kick-light 1. hely
Light-contact 1. hely
(Cadet2 - 57kg)
Point fight 3. hely
Kick-light 5. hely
Light-contact 4. hely
(Cadet1 - 32kg)
Point fight 5. hely
Kick-light 4. hely
Light-contact 5. hely
(- 69kg Férfi Junior + Felnőtt)
Kick-light 4. hely
Light-contact 5. hely

						

Balogh Csaba
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10. helyen zárt a Női Kézilabda Klub Balmazújváros
Pontszerzési lehetőséget szalasztottunk el a fizikálisan ugyan erősebb, de
a lassabb mozgású Szeged csapatával szemben.
NKK Balmazújváros - PCT Szeged KKSE 27-29 (12-11)
Egy év és egy hét után újra a Kőnig csarnokban játszhatott az NKK
Balmazújváros! A győzelmi esély és a hazai környezet varázsa eredményesen párosult.
NKK Balmazújváros - FKSE-Algyő 26-20 (14-7)
Az ezüst éremért küzdöttek vendégeink, mi a jövőnkért és a létünkért és
egyáltalán, hogy legyen esély az NB I/B-ben maradnunk. Így végig nagy
küzdelem alakulhatott ki ezen a mérkőzésen.
NKK Balmazújváros - Nyíradonyi VVTK 32-33 (13-19)
Mindössze 8 megszerzett pont ebben az erős mezőnyben, de van remény az
NB I/Bben való maradásra.
Emlékeim szerint minden NB I/B-s tagságunkat összevetve, a legviszontagságosabb éve volt csapatunknak a 2018/19 es szezon. Igaz volt már rá
példa, hogy a 1992/93 -as szezonban is csarnok hiány miatt Hajdúböszörmény jelentette a hazai pályát. De akkor a 92/93-as évhez hasonlóan ismételten sikerült az 5. helyen végezni, majd onnan az említett okok miatt az
NB II-be visszalépni.
Már a kezdésnél lehetett látni, hogy nagyon nehéz év elé néz Dajka István
az egyre halmozódó gondok miatt.
Az előző évben még a rendelkezésre álló csapatból 13 felnőtt játékos távozott. Volt olyan ki abbahagyta és volt aki tanulmányi okok miatt eligazolt,
Juhász Renáta és Borbély Márta esete az NB I es Eger csapatához érthető is.
A távozók pótlására elsősorban a második vonalban eredményesen
szereplő ificsapatunkból kerültek fel játékosok. A megmaradt felnőttek
és a csatlakozó fiatalok mellé, még sikerült igazolnunk az előző év NB I/B
legjobb góllövőjét Lévai Zsófiát és az ukrán-magyar állampolgárságú Kilcs
Tatjánát.
A felkészülés során a kilenc ifistából öten maradtak a felnőttek között,
a többiek sérülés, illetve túlzott kettős terhelés miatt visszakerültek az
utánpótlás csapatba. Nem sokkal a bajnoki rajt előtt derült ki a hazai
mérkőzések helyszíne, mivel az edzésekre használt Gizella úti csarnok
felnőtt mérkőzések rendezésére nem engedélyezett. A bajnoki rajt előtt még
várt a csapatra egy Magyar Kupa mérkőzés. Az irányított sorsolás a szomszédvár Hajdúnánás csapatát hozta. Igaz pályaválasztóként voltunk jelölve, de ellenfelünk nagylelkűen felajánlotta a Hajdúnánáson való rendezést. Köszöntük a
lehetőséget és elfogadtuk.
A mérkőzésen a kézilabdában több esetben is használt
hosszabb kispad jelző döntött, többnyire a Dajka mester csapatánál volt az előny de végén a Nánás a továbbjutó. E mérkőzés után dőlt el, hogy ha van lehetőség
akkor ott fogjuk rendezni a hazai mérkőzéseinket.
Másnap a csarnok gondnokával sikerült egyeztetnem
és időpontokat keresni a hazai felnőtt, ifi és serdülő
mérkőzéseknek. A kupameccset követően három nappal a bajnoki rajton épp a Hajdúnánás az ellenfél.
Sajnos az újonnan igazolt Kilcs Tatjána játékengedélye valamiért nem érkezett meg időben, így az előző
mérkőzéshez hasonlóan itt is a végjátékban buktunk el.
Voltak gyengébben sikerült találkozók ahol egyértelműen jobban ment az ellenfélnek, de még így is maradtak pontok ezekben a kiélezett csatákban.			

A keretben maradt fiatalok bírták a kettősséget, Balla Tünde 17 évesen
egyetlen beállósként a 49 gólja mellett számtalan 7 méteres kiharcolója.
A 16 éves Zavaczki Bogi kora ellenére felnőtt a feladathoz és irányítóban
is rábízhatta a mester a csapatot. Pál Iza 28 időnkénti látványos találatai
szintén sokat jelentett a csapatnak, de bal szélen Szabó Réka 4 gólja és a
kapuban Hadas Panna is bizonyította, hogy számításba kell venni őket a
felnőttek között is.
A felnőttekről: Kiss Detti a kapuban tudjuk, hogy volt már jobb éve, de rá
halmozottan kihatással vannak a rossz körülmények.
Időnként hullámzó teljesítménnyel, de Lévai Zsófi 135 és Szabados Ibolya
121 találataikkal a két legjobb góllövőnk. Kaltenecker Anettnek a hajrában
voltak jobb meccsei. Kilcs Tatjánával kapcsolatban, hiába az Ukrán bajnokság I. osztályában nevelkedett és kitűnő promócióval érkezett, kicsit többet
vártunk tőle, az 59 góltól többet reméltünk. Azért azt be kell vallanunk
itt kényszer poszton játszott, balszélsőként valószínű eredményesebben
szerepelt volna. Takács Alexandra 34 gólja is több lehetne, de sokszor szorult a jobbkezes jobbszélső posztra. Berettyán Petra tavaszi csatlakozásával
stabilabb védekezést hozott a csapatnak, neve mellett 6 gólt jegyezhetünk.
Péntek Fannit sajnos a sérülései hátráltatták a munkában, de mikor tudott,
segített a csapaton. Szita Kata, Takács Eszter, Torda Vanessa, Béres Eszter,
Domokos Szonja és Szabó Anna szerepeltek még a csapatban.
Két nagyon fontos dolgot már sikerült elérni. Az egyik, hogy visszakerült a csapat a Königbe, ebben köszönjük Szarvas Endre képviselő Úr
közreműködését is. A másik a fiatalok áramoltatása a felnőtt csapatba, a
többi már a játékos hozzáállásán múlik. Gondolom minden utánpótlást
nevelő edző egészséges vágya, hogy tanítványait idővel a felnőtt csapatokban láthassa játszani. Már sokszor említettem a foci edző Dárdai Pál által
elhangzott mondatot, ha nem is szó szerint pontos de a lényeg “Nem attól
vagy jó edző, hogy megnyersz minden farsangi tornát, hanem akkor ha a
bajnokság végén tudsz feljebb léptetni játékost a nagyobbak közzé” Az egy
- két napos tornák sikerei egyébként is csak arra a napra szólnak.
A jövőt illetően szeretne a csapat az NB I/B-ben maradni. Erre a legjobb
kiesőként lesz is lehetőség, mivel az NB II bajnokainak nincs szándékuk a
magasabb osztályban szerepelni. Így valószínű, hogy lányaink továbbra is
az erősebb mezőnyben bizonyíthatják fejlődésük irányát.
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Izgalmakkal teli szezon, 		
melynek „happy end” a vége?!
Az NB I-ből való kiesés után kellett hamar felocsúdni, és új csapatot építeni a Sporttéren. Horváth Ferenc vezetőedző szinte egy teljesen új kerettel
kezdte meg a munkát az NB II-re. Célt ugyan tűzött ki a klub, de nyilván
egy új közösséggel, mint újszülött indul el egy-egy csapat a harcba. Közepes növekedéssel indult az új gárda, a bajnokság elején folyamatosan a
középmezőnyben volt labdarúgócsapatunk. Kilenc forduló elteltével jött
egy edzőváltás, hiszen Horváth Ferenc és stábja a Haladáshoz települt át.
A vezetőedzői posztot pedig Bekő Balázs vette át. Az ő irányítása alatt a
korábban kilenc bajnoki meccsen veretlen csapat, tizenhárom mérkőzésen
mindössze egyszer tudott győzni. Ennek egyenes következménye volt a téli
szünetben az edzőváltás. Rajta kívül számos játékos sem jött már vissza a
téli pihenőről. Egy nagy visszatérő azonban volt, méghozzá Ante Batarelo, aki még a Fradinak is gólt lőtt annak idején az NB I-ben, s az utolsó
mérkőzése után el is ejtette az Arnold Schwarzeneggertől oly sokat hallott
mondatot: „I will be back!” – vagyis „Visszatérek!”. Nem tréfált a közönségkedvenc, visszajött, méghozzá az edzői stábba asszisztensedzőnek. 		
		

Nem ő lett a szakmai stáb egyetlen horvátja, hiszen a vezetőedzői posztra Toni Golem érkezett, szintén délről. És jött egy pár új igazolás is a
csapatba. A tavaszi szezon kezdetén (télies időjárásban – február elején)
pedig úgy tűnt, hogy a lassan-lassan a kiesés széléhez sodródó együttes
újra magára talál, s elindul felfelé. Azonban jött március 10-e, amikor is
Monoron, az utolsó helyezett ellen megnyert meccset buktunk el. Akkor
még senki sem gondolta, hogy ott valami megtört. 			
Mint utólag kiderült, nagyon is ott maradt a fejekben az a bizonyos 2-1-es
betli. Jött egy újabb már megnyert meccs, amikor is a Vasas ellen a szünetben 2-0-ra vezettek a „fiaink”, a végén azonban pont nélkül jött haza kis
csapatunk a fővárosból. S ezt még hat vereség követte. Ez barátok között
szólva is 9 meccsből 1 döntetlen, és 8 vereség. Valami megtört! Május 5-én
viszont a jég tört meg Tiszakécskén. Egyrészt majdnem, hogy jeges időben
kellett futballozni, annyira zord időjárás volt azon a szép tavaszi napon.
Végül tényleg szép lett, ugyanis a sors fintora, hogy hosszú idő után egy 93.
percben szerzett góllal győzni tudtunk, s kilábaltunk a negatív szériából.
Ezt követően ugyanis az utolsó előtti fordulóban a budafoki győzelmünk a
biztos bennmaradást jelentette. De a csapat még itt sem zárta le az évet,
hiszen az utolsó bajnoki meccsünkön igazi fiesztát rendeztek kedvenceink.
4-0-val küldték haza a Vácot egy olyan mérkőzésen, amelyen már igazi tét
nem volt. Vagyis de! Szépen akartak búcsúzni a srácok a szurkolóktól, az
pedig sikerült. Ráadásul két saját nevelésű játékosunk is pályára lépett:
Varga Balázs, és Ferenczi József. Utóbbi a kapuban még egy bravúrt is
bemutatott, előbbi pedig jól állta a sarat védőként. Van tehát perspektíva,
van tehát jövő. De hogy mi lesz a nyáron? Száraz, meleg idő biztos, a többi
majd kiforrja magát.
					
Palánki István sajtóreferens
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Sikeres idényt zárt a
Balmazújvárosi Kézilabda Klub
A férfi kézilabda NBI/B keleti csoportjában nem volt egyszerű a kezdet
2018 őszén, ugyanis jelentős átalakuláson ment keresztül az egyesület.
“A bajnoki évad alatt összesen három meghatározó mérföldköve volt az
együttesnek.” - vélekedett Tréki Tamás, a Balmazújvárosi Kézilabda Klub
szakvezetője.

Majd kifejtette, rögtön három bajnok aspiráns ellen kellett helytállni a
rendkívül fiatal keretnek. A nyitány nehézségeit követően a Törökszentmiklósi Székács csapatát magabiztosan győzték le Teleki Leventéék.
“Legfőbb célunk a csapatjáték összecsiszolása, illetve erőnlétünk fejlesztése volt, annak érdekében, hogy alapembereink a következő körökben a lehető legtöbb percet a parketten tudják tölteni.” - folytatta
szezonértékelőjét a mester.
A következő hat találkozó alatt csupán egy alkalommal hagyták el pont
nélkül a csarnokot, így a tabella hatodik pozíciójában álltak a szezon derekánál.
A téli pihenőt követően az ünnepek által feltöltődve várta a csapat a
tavaszi folytatást.
“Tudtuk, rettenetesen nehéz fél év előtt állunk, komoly igazolásokkal
erősödött a pontvadászat mezőnye.” - elemezte az átigazolási időszak eseményeit a szakember.
A szurkolók hittek a fiúkban, akik ezt a bizalmat rögtön egy
bravúrgyőzelemmel hálálták meg a Békés ellen. A bajnok ellen a következő
körben érvényesült a papírforma, viszont szó sem lehetett hullámvölgy kialakulásáról.
A bajnokság legfontosabb összecsapásai vártak Bagi Istvánékra. A König
Rendezvényközpontban először a Nyíregyháza, majd a megyei rivális
DEAC ellen vendégségben bizonyított a gárda.
“Összetartó erőnkről tettünk tanúbizonyságot, egymásért küzdeni tudó
társasággá értünk”. - büszkén mesélt az ihletett pillanatokról Tréki Tamás.
A négy záró forduló eredményeitől függetlenül, könnyedén megőrizte másodosztályú tagságát a kék-piros együttes, amely végül a 7. helyen zárt. Az
idei kiírás végén a fiatalabb játékosok lehetőséget kaptak rátermettségük
bizonyítására.
“Véleményem szerint elégedettek lehetünk, hisz a bajnokság legfiatalabb
keretével dolgoztunk, a játékosok pedig bizonyították, hogy minden pillanatban lehet rájuk számítani.” - összegezte Tréki Tamás szakvezető a
Balmazújvárosi Kézilabda Klub 2018-2019-es szezonját. Végül köszönetét
fejezte ki a csapat és a klubvezetőség nevében a városnak, a szurkolóknak,
illetve a támogatóknak az egész éves támogatást, amellyel hozzájárultak a
sikerekhez.
						
Bánhegyi Zoltán
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Bajnokságot nyertek az ifjúsági
kézis lányok !
Már a nyáron, a csoport beosztásnál sejteni
lehetett, hogy a Hornyák Lajos csapatával
ismét számolni kell a dobogós helyek,
illetve az érmek elosztásánál

SPORT

Gyerekek tündököltek a Kőnig
Rendezvénycsarnokban
Immáron ötödik alkalommal került megrendezésre a Balmaz-Karate jóvoltából a Balmaz-Kupa Regionális Karate verseny, amelyen a keleti
országrész kezdő ifjú karatékái vettek részt. A versenyre több, mint 130
nevezés érkezett, küzdelem- és formagyakorlatra egyaránt.
Az egyesület célja a versennyel az, hogy a gyerekkel megszerettessék és
megismertessék a karate sportágat és harcművészetét, illetve nem titkolt
cél a kezdő gyerekek beintegrálása a versenysportba, hogy ezáltal gyarapítsuk az egyesületünk, illetve a magyar karate utánpótlását. Mindezek mellett nem tévesztjük szem elől az egészséges és a céltudatos életmódot sem.
A Balmaz-Karate egyesület ifjú palántái jó úton járnak ebben a képzésben, ez megmutatkozik az eredményekben is. Kun Milán és Kunkli Gergő
az óvodás korosztályban, míg Rőth Benedek és Bereczki Gábor Zsombor
gyerek II. korcsoportban első helyezést ért el. Ezüst érmet szerzett Kovács
Regő, Takács Zsombor és Szabó Patrik. A dobogó harmadik fokára sikerült felállni Szabó Rolandnak. Mindezek mellett említésre méltó Rőth
Csaba kiemelkedő teljesítménye, miszerint a kvalifikációs versenyen elért
II. helyezésnek köszönhetően, megszerezte az indulási jogot a júniusban
Prágában megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra, ahol nem csak városunkat, hanem országunkat is képviselni fogja.
Ezek az eredmények, nem jöhetnének létre támogatók
és szponzorok nélkül, illetve szeretnénk megköszönni a
szülők áldozatos és odaadó munkáját, akik támogatják
gyermekeiket, és mindazoknak, akik a Balmaz-Karate
Egyesületet működését segítik.
Edzések helye:
Balmazújvárosi Általános Iskola 				
Bocskai István Tagintézménye
				
Hortobágyi u. 12.
Edzések ideje:
Hétfő: 18:30-19:30 Előkészítő csoport
19:30-20:30 Haladó csoport
Szerda: 18:30-19:30 Előkészítő csoport
19:30-20:30 Haladó csoport
Péntek: 18:30-19:30 Előkészítő csoport
19:30-20:30 Haladó csoport
Balmaz-Karate Egyesület vezetősége

A felkészülési időszakot követve szinte kettészakadt az edzéseken a csapat, egy része a felnőttel készült és csak időnként álltak Hornyák mester
rendelkezésére. A többiek az iskolák tornatermeiben készülhettek a bajnokságra.
Mindettől függetlenül egységes csapatmunkával, teljesítve az edzői tanácsokat hozták az eredményeket.
Az egyetlen pontvesztés a DVSC második csapatával szemben volt, ami
két debreceni fiatal játékvezető hathatós közreműködésével történt. Az
ezüstérmes Orosháza és a 4. helyen végzett Szigetszentmiklós csapatai
játszottak ezen a szinten is tudatos kézilabdát. 				
Sajnos a TAO miatt felhígított mezőnyben sok csapat nem üti meg a II.
osztályú szintet. Az I. osztályba felkerült csapatok helyét a III. vonalból
töltötték fel, így az előző évet tekintve valamivel gyengült a mezőny. A 22.
forduló egyik mérkőzését említve, az 5. helyezett Szeged, saját otthonában
meglepetésre készült ellenünk, de ők lepődtek meg mikor a 20. percben
már 8-20 lett az eredmény Pál Izabelláék javára, majd 29-50 a vége. A
bajnokságban a felnőtt keretben is szereplő öt játékoson kívül, még 12
leányzó kapott lehetőséget a Hornyák ifi csapatban.
Zavaczki Boglárka 21 mérkőzésen 248 gólt termelt, ezzel a csoport
legeredményesebb játékosa.
A csapat tagjai: Turi Dzsenifer, Pál Izabella, Balla Tünde, Szabó Réka,
Berecz Rebeka, Puzsár Zsanett, Burai Boglárka, Petis Petronella, Szabó
Petra, Domokos Szonja, Babos Dorina, Hadas Panna, Szabó Ivett, Szabó
Anna, szerepelt még Béres Eszter Fanni és a kapuban Torda Vanessa.
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