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Dobogós helyen
Balmazújváros kézilabda
utánpótlása

Életmű kiállítás a Semsey
kastélyban
Rész-Egész címmel ismét nagyszabású
tárlat nyílt a Semsey Kastélyban Fátyol
Zoltán (képző) művész alkotásaiból
2019. június 20-án. A kiállítás a hagyományosnak tekinthető képzőművészeti
alkotásokon kívül térinstallációkat
és assemblage (különböző tárgyak
összeil-lesztése) jellegű műveket egyaránt felvonultat, átfogó bepillantást
nyújtva ezzel a debreceni illetőségű
alkotó munkásságába. A megnyitón Sós Csaba, a Veres Péter Kulturális
Központ megbízott igazgatója köszöntőjében az életmű sokrétűségére (többek között a képzőművészeti és szociográfiai irányultság kettősségére)
hívta fel a figyelmet, míg Feledy Balázs, művészeti író például a műfaji
keretekkel való játékot, absztrakt és konkrét, egyetemes és nemzeti együttállását emelte ki a gazdag életmű legfőbb vonásaiként.
A tárlat ingyenesen július 10-ig tekinthető meg. A Semsey Kastély kollektívája szeretettel vár minden érdeklődőt!
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Három csapat képviselte városunkat az országos diákolimpia döntőn.
A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda IV. korcsoportos fiai Gyöngyösön a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak fel.
A döntők döntőjében a kézilabda egyik fellegvára, a Veszprém 23-21-re
győzött. A diákolimpia legjobb játékosának Kun Dániel Andrást választották. (Részletek a következő lapszámban.)
Ugyanennek az iskolának a III. korcsoportos fiai és a Balmazújvárosi Általános Iskola III. korcsoportos leány csapata Békéscsabán egyaránt az
ország harmadik legjobb csapata lett.
>> 15. oldal

Nincs nyári szünet a 		
Testületnek
Balmazújváros Város Képviselő-testülete június 19-én tartotta soros,
munkaterv szerinti ülését. A következő munkaterv szerinti tanácskozásra szeptember 18-án várja Hegedüs Péter polgármester a képviselőket.
Azonban várhatóan addig sem maradunk testületi ülés nélkül, ugyanis a
képviselőknek és a polgármesternek fontos döntéseket kell meghozniuk a
város érdekében.
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>> 4. oldal

VII. Motoros Fesztivál
Megszoktuk, a Motoros Fesztivál a szórakozás mellett a közlekedésbiztonságra helyezi a hangsúlyt. Az évről-évre növekvő
közönség- és motoros létszám azt bizonyítja, sokan szeretik a kétkerekűeket, no meg
persze a rock zenét. A VII. fesztiválon, június
14-15-én a motorok szerelmesei, a rock zenekarok kedvelői, a gyermekek és családok
is megtalálhatták a számukra legkedvesebb
programot. A nemzetközivé nőtt fesztiválra
évek óta érkeznek az országhatáron túlról is.
Koroknai Imre, főszervező bízik benne, hogy
idén is sikerült felhívni a figyelmet a baleset
szempontjából leginkább kiszolgáltatott motoros társadalomra.
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Foglalkoztatási együttműködés
tagja Balmazújváros

Fotó: Borza János
>> 8. oldal

Balmazújváros, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás foglalkoztatási helyzetének javítására a települések önkormányzatai 2021.
novemberéig 700 millió forintot fordíthatnak. A három járást
alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a paktum dokumentumban vállalták, hogy feltárják az észak-hajdúsági terület
foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és a humánerőforrás
fejlesztéséhez, ezen együttműködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai,
gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.
>> 9. oldal
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Új múzeumpedagógiai foglalkozások a Semsey Kastélyban
Megújult múzeumpedagógiai kínálattal várja az érdeklődőket
a Semsey Kastély a földszinti, állandó kiállításához, valamint a
Veres Péter Emlékházhoz kapcsolódóan:
„Kenyér útja”: A Semsey Andor Múzeum a „Kenyér útja”
elnevezésű program keretében a Veres Péter Emlékházban várja
az érdeklődőket. A háromosztatú 19. század végi parasztház pitvarában a kenyérsütés előkészületeit láthatják az érdeklődők, a
falon pedig Veres Péter lírai hangvételű önéletrajzi ihletésű sorait olvashatják, amelyben a kenyérsütés tevékenységét festi meg.
A tisztaszobában Veres Péter életútját mutatjuk be, majd a kamrában található eszközök segítségével és a résztvevők bevonásával,
aktív részvételével, Kányádi Sándor Mindennapi kenyér című meséjén keresztül, a búzától a kenyérig járjuk végig az utat. Emellett bemutatjuk az alföldi ház részeit, kialakulását, a felhasznált
építőanyagokat, a természeti környezet és a népi építészet összefüggéseit megvilágítva, valamint illeszkedve az általános iskolák
környezetórai tananyagaihoz.
„Talpuk alatt fütyül a szél…”
Filmvetítés, tárlatvezetés és feladatlap segítségével csoportos feldolgozás során a hortobágyi hagyományos paraszti társadalom és a
legeltető állattartás kultúráját ismerhetik meg a gyermekek.
„Hagyomány és megújulás” néprajzi kézműves műhely általános iskolásoknak.
Alkalmanként 1,5 óra
A tudás megszerzésének folyamatában az elméleti ismeretek mellett igen fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés: az anyagok megismerése, alapvető technikák megértése, elsajátítása.
•
textilkultúra
választható: fonás – szövés (körmöcskézés), 			
díszítőmotívumok (keszkenődíszítés textilfilccel)
•
gyöngyfűzés (gyöngyékszerkészítés)
•
szűrrátétkészítés (könyvjelzőkészítés filcből)

„Folklór a megtartó erő”
Alkalmanként 1 óra
A Hortobágy mellyéke szellemi kultúrája, idegen szóval folklórja
a tájon való megmaradás eszköze és szimbóluma is egyben. A hétköznapok és ünnepek zeneisége, a dal és a tánc, a viselet hozzátartozik egy-egy tájegység, település kultúrájához.
•
népzene
•
néptánc
•
népdal
•
népviselet
A semsei Semsey család története
Alkalmanként 45-60 perc
A semsei Semsey család bő hét évszázados története a helytállásról, a hűségről, önfeláldozásról szóló história, egy nemesi család
felemelkedésének története. A múzeum névadójának Semsey Andornak az életútja példaértékű tanulságokkal szolgál mindannyiunk számára.
•
a kezdetek, családalapító ősök
•
a címer
•
a középkor
•
a nagybirtok
•
Semsey Andor
„Pásztorok hagyománya”
Alkalmanként 45-60 perc
•
juhászok, gulyások, csikósok és a kondások
•
pásztorünnepek, jeles napok (kihajtás, behajtás ünnep)
•
tárgyi kultúra (viselet, munkaeszközök, nádépítmények)
•
pásztortörténetek (Cinege számadó)
•
pásztordalok
Információ/kapcsolattartás:
Semsey Kastély – Semsey Andor Múzeum
Tóthné Pásztor Ágota (52/ 821-555)
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Lakossági fórum
a Soós Imre színházteremben
Balmazújváros polgármestere, Hegedüs Péter június 5-én két és
fél órás lakossági fórumot tartott a Veres Péter Kultuális Központ
színháztermében. Az érdeklődők részletes tájékoztatást kaptak
a városfejlesztési tervről, az uszoda beruházásának jelenlegi állásáról, folyamatban lévő pályázatokról, az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok helyzetéről, és a közétkeztetési
feladatellátás során felmerült problémákról.
Természetesen az érdeklődők is tehettek fel kérdéseket, amelyek
szintén több, a város lakosságát foglalkoztató témát érintettek.
A fórum vágatlan felvétele megtalálható a “balmaztv” facebook oldalán.
Balmazújváros Város Önkormányzata

A fotón balról jobbra: Hegedüs Péter polgármester, Dr. Hajdu Miklós
jegyző, Dr. Volosinovszki Vanda aljegyző, Kalmár Zoltán osztályvezető,
Kerekes Tamás pályázati referens, Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető
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Nyári diákmunka Balmazújvároson
A Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási
szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával
„Nyári diákmunka 2019” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.
A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok
munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény
elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok
tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 4 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több, mint a
minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a
lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez
személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának
előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerő igényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
A „Nyári diákmunka 2019” elnevezésű programban történő részvételi
szándékot a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni kell!
További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!
				Balmazújváros Város Önkormányzata
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Élet a BMW-gyár 					
szomszédságában
Öt év alatt több ezer fővel szeretné lakosai számát növelni Balmazújváros
úgy, hogy megtartja a mezővárosi jellegét.
Ez a célkitűzése Hegedüs Péter polgármesternek, aki a tervet arra alapozza, hogy települése a debreceni agglomerációs körzet központjában
fekszik, autóval csupán néhány percre a létesülő és a majdani BMW-gyárnak helyet adó debreceni észak-nyugati ipari övezettől.
– A jelenleg közel 18 ezer lakosú Balmazújvárosnak jó eséllyel lesz egy
olyan alvóváros szerepe, ahol van ipar is. Erre felkészülve bővíteni kell a
szolgáltatások körét, számukat növelni, és leginkább a népesség megtartására kell törekedni. Egyértelműen javítani kell Balmazújváros népesség
megtartó képességét. Ha ez sikerül, már nagy lépést tettünk a tervezett
lakosságszám növekedés elérése érdekében – hangsúlyozza a városvezető,
aki az egyik kulcskérdésnek tartja az oktatás színvonalának emelését, a
választható szakmák körének bővítését. Mint fogalmaz, egyelőre még nem
látni pontosan, hogy a Debrecenben megtelepedő ipar milyen szakembereket igényel, ezért rugalmas, több rétegű képzési tematikákat kell kidolgozni már most.
– A majdani lakosaink otthonait fel kell építeni. Ennek érdekében a
képviselő-testület módosította a helyi építési szabályozást. Ugyanakkor
biztosítani kell a megyeszékhely lehető leggyorsabb elérését vasúton,
közúton, és persze kerékpárral is. A már zajló vasútfejlesztés befejeztével az elővárosi vonathálózatba Balmazújváros is bekapcsolódik, az
autózás gyorsaságát és biztonságát pedig a Balmazújváros-Debrecen és a
Balmazújváros-Hajdúböszörmény közút felújítása növeli. Célunk, hogy az
észak-nyugati ipari övezet tekintetében bebizonyítsuk, Balmazújváros logisztikai és munkaerő utánpótlási zóna is. Ez az utóbbi megállapítás igaz

KÖZÉLET

20. évforduló
Az Országos Mentőszolgálat Balmazújváros Mentőállomás fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték a mentőállomás dolgozói 2019. június
1-jén. Megemlékeztek szeretett kollégájukról, Fazekas Ferencről, akit
2014-ben veszítettek el.
				Balmazújváros Város Önkormányzata

a közút és a vasút találkozási pontja okán is. Persze nem mondunk le a
saját ipari övezet kialakításáról sem. Az önkormányzatnak egy 18 és egy
30 hektáros, igen jól megközelíthető területe van, amelyeket ipari parkká
alakítunk. Ezek a területek a Tiszacsege, valamint a Hajdúböszörmény felé
vezető utak mentén helyezkednek el. Az ipari parkokat 2020-ban át kell
adnunk – sorolta a lehetőségeket Hegedüs Péter.
A városvezető számos egyéb fejlesztésről is beszélt. Így arról is, hogy el
kell készíteni a Balmazújvárost elkerülő közutat a hozzá kapcsolódó közlekedésbiztonsági objektumokkal együtt. A város belterületi fejlesztése megköveteli a település határát jelző táblák „kintebb helyezését.” A lakosság
számának emelkedése és az életminőség javulása miatt a jelenleginek legalább a háromszorosára kell növelni a szennyvíztisztító kapacitást. Ezt a
Hortobágyi Nemzeti Park közelsége, valamint az Európai Unió természetvédelmi előírásai is megkövetelik. A városban lévő szegregátumokban egy
speciális pályázattal lehet javítani az életkörülményeket, lakhatóbbá tenni
a környezetet. Itt aszfaltozni kell az utakat, közösségi házat és játszóteret
kell építeni. A fürdőhöz, gyógyvízhez kapcsolódó beruházás az uszodaépítés, valamint a meleg vizes kutakra úgynevezett gázmotorokat szerelnek
egy pályázat keretén belül, így nyerve plusz energiát a felszabaduló metán
gázból.
			
forrás: Kovács Zsolt, Hajdú-Bihari Napló
				 Balmazújváros Város Önkormányzata
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Tóth Attila önkormányzati képviselő levele

Tisztelt Olvasók!
Hegedüs Péter polgármester május 22-ei videónyilatkozatában foglalta
össze az aznapi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen történteket.
A videó végén kitér a Veres Péter Kulturális Központ (ami nem csupán
Művelődési Ház!) intézmény igazgatói pályázatára, melyre egy pályázat
érkezett, amit a testület többségi döntéssel nem támogatott, hanem
további egy évre az eddigi megbízott igazgatót, Sós Csabát bízta meg az
intézmény vezetésével. A polgármester elmondja, hogy a törvényi háttér ismeretében, személy szerint ő nem ért egyet a testület döntésével,
miszerint továbbra is az előző vezetőt bízta meg, mivel az szerinte nem
teljesen törvényszerű, aggályos a törvényi megfelelőség szempontjából,
amit a kormányhivatal ki fog vizsgálni.
Tájékoztatója egyértelműen azt a benyomást keltheti, hogy jogkövető
polgármesterünkkel és jegyzőnkkel szembemenve a képviselő-testület
jogszerűtlen módon járt el, hovatovább, bizonyára az előző jegyző is
jogszerűtlenül járt el, amikor tavaly jóváhagyta a vezetői megbízást…
Mármost lássuk tisztán a tényeket: Sós Csaba egy éves megbízatása idén
május elején lejárt, ezért a pozícióra pályázat kiírása vált szükségessé.
Amennyiben nem jelentkezik senki, vagy jelentkezik, de pályázata támogatás hiányában érvénytelennek bizonyul, a vezetői pozíció akkor sem
maradhat betöltetlenül. Tavaly senki sem nyújtott be pályázatot, idén pedig,
ahogy azt a polgármester is elmondja, egy pályázó volt (egy nyíregyházi
születésű régész), akinek pályázatát azonban szakmai alapon egyöntetűen
elutasították a testület által javasolt véleményező bizottság tagjai, akiket
aligha kell bemutatni (Bekker Gyula, Dr. Cs. Tóth János, Lósné Hűse
Erzsébet, Angyal László). Ez a tény árulkodóan hiányzott polgármester úr
tájékoztatójából, ami megint csak azt a téves benyomást keltheti, mintha a
testület csak úgy önkényes módon, minden előzetes szakmai vélemény figyelembe vétele nélkül utasította volna el a régész pályázatát. Támogatást
nyert pályázat hiányában az előterjesztő mindenekelőtt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján javasolta az eddigi
vezető további megbízását: a törvény a megbízott vezetővel szemben a
diploma és a szakképesítés mellett azt írja elő, hogy a megbízott közalkalmazott legalább egy éve álljon munkaviszonyban az általa vezetett in-
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tézménnyel, valamint hogy a kinevezés szerinti munkaköre mellett lássa el
vezetői beosztásból eredő feladatait, azzal a további kitétellel, hogy a megbízás hosszabbítására mindössze öt évig van lehetőség. A pályázati felhívás kilencven napon belüli újbóli kiírása csak közművelődési intézmény
esetében szükséges (a Veres Péter Kulturális Központ viszont integrált kulturális intézmény, amely két közművelődési intézményen kívül két muzeális intézményt is magában foglal, ami lehetőséget adott a testület számára,
hogy az eddigi vezető megbízását egy évre hosszabbítsa meg).
Úgy vélem, a képviselő-testület igennel szavazó tagjainak befeketítése
helyett a polgármester részéről elegánsabb lett volna egyszerűen csak a
vezetői megbízás meghosszabbításának tényét közölni a lakossággal, vagy
ha már felmerült a törvényi megfelelőség problémája, említést tenni arról, milyen aggályokat fogalmaztak meg jegyzőjével karöltve a testület
számára, és hogy az érintett képviselők milyen érveket fogalmaztak meg
az újbóli megbízás mellett. Mindenesetre várjuk a kormányhivatali állásfoglalás nyilvánosságra hozatalát!
Az eset számomra talán legfontosabb tanulsága a következő: polgármesterünk előszeretettel hangoztatja, hogy mindezidáig nem mondott fel senkinek, és hogy nem is áll szándékában tisztogatni, csakhogy
egy státusz megszüntetésének nem csupán a közvetlen elbocsájtás, hanem
számos indirekt módja létezik (egy célzottan összeállított bíráló bizottság, a határidőkkel való trükközések stb.): az eredetileg a jegyző úr által,
előterjesztett szakmai bizottság tagjai között az intézmény volt igazgatója
Tóth János, ezenfelül Fekete János és a testületből Kádár Imre Zoltán
szerepeltek (amiből mindenki levonhatja a maga tanulságát); továbbá mivel magyarázza városunk vezetése azt, hogy az intézményvezetői pozíció
betöltését csak május 24-e utánra tette lehetővé, és nem május 9-től, onnantól, hogy az előző vezető megbízása lejár?
Mindenesetre nehezen fér a fejembe, miért okvetlenül szükséges városunkon kívül idehozni felelős pozícióba szakembereket, ahelyett, hogy örülnénk és inkább támogatnánk azokat, akik itthon maradnak és igyekeznek
becsületesen ellátni feladataikat?
Tóth Attila önkormányzati képviselő

Június 19-én tartotta soros, munkaterv szerinti
ülését Balmazújváros Város Képviselő Testülete

- A napirendi pontok megszavazása után elsőként a polgármesteri
jelentést, majd a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót
fogadták el. Elfogadták a Titkársági Osztály, a Hatósági Osztály és a
Pénzügyi Osztály beszámolóját.
- Elfogadták a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
működéséről készült tájékoztatót.
- Szintén egyhangúlag elfogadták a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
működéséről szóló tájékoztatót.
- A Testület támogatta a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat 2018. évi működéséről készült beszámolót.
- A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson” című projektben a Procurement Audit Kft. folytatja le a közbeszerzési eljárást.
- A Testület az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó „Esély otthon” pályázat árubeszerzése tárgyában a nyílt közbeszerzésre meghívták a bútorzat ajánlattételére Csapó Bútor Kft.-t,

míg a számítástechnikai eszközös ajánlattételére az Infodigit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t.
- Elfogadták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi beszámolóját, továbbá kérik a céget, hogy a következő beszámoló tartalmazza a
valóban kitermelt vízmennyiséget is.
- Levették a napirendi pontok közül a DARUTRIO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelmét és felkérték az Önkormányzatot, hogy vizsgálja
ki a szolgáltató jogi helyzetét.
- Döntöttek a Sarkadi Imre utcai vendéglátó egység által elfoglalt önkormányzati terület bérbeadásáról. A Testület visszamenőleg, a működési engedély kezdetétől 25.000 Ft + ÁFA/hó összegben állapította meg
a bérleti díj összegét.
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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Futással emlékeztek a Hősökre

Nemzeti Összetartozás Napja

Balmazújvárost is érintette a Magyar Honvédség „Emlékfutás a Hősökért,
Tavaszi Toborzó Hadjárat” elnevezésű programsorozatának részeként
szervezett váltófutás, melynek tagjai 2019. május 29-én délelőtt futottak
be a településre.

Magyarország 1920. június 4-én írta alá a Versailles-i kastélyban az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést. A diktátum új határokat jelölt országunk számára. Történelmünk sorsfordító eseménye a múlt majd egy évszázados távlatából tekintve mára a nemzeti önazonosság jelképévé vált. A magyar
Országgyűlés 2010. május 31-i törvénye alapján június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
Június 4-én városunk parkjában
elsőként Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere osztotta
meg gondolatait az emlékezőkkel: “A Nemzeti Összetartozás
Napja egy kifejező és szimbolikus
dátummal van összekötve. A mai
harangszó szóljon mindazokért,
akik most határainkon túl élnek és büszkén vallják magukat magyarnak.”
A megnyitó gondolatokat követően Hegedüs Sándor, Olasz Szabó Soma, illetve Mohos Péter előadóművészek megható műsora következett.
Az előadás után Dr. Szilágyi Zsolt történész, a Debreceni Egyetem tanára emlékezett vissza az első világháborút lezáró eseményvonalra.
“Néhány perc lehet sok, de lehet kevés. Néhány perc most a történelmi emlékezésé.” - az alábbi szavakkal nyitotta beszédét, majd pontos leírást adott az
1920-as franciaországi történésekről és annak következményeiről. A történész
gondolatmenete során részletesen kitért a szerződés Kárpát-medencét érintő hatásaira. Záró gondolatában a nézőpontok sokszínűségét fejtette ki: “Országunk mai területe minden szempontból lehetőséget biztosít ahhoz, hogy
a gazdasági talpra állás rövid időn belül megtörténhessen. Ez egy alternatív
‘Trianon-kép”, semmiképpen nem írja felül az emlékezés képét. Viszont ideje
annak, hogy a tudomány több Trianon-képet is egymás mellé állítson.”
A városi parkban végül koszorúzással és főhajtással tisztelegtünk a Nemzeti
Összetartozás Napján.							
Bánhegyi Zoltán

Az idei évben a Magyar Honvédség megyében szolgáló katonái nem mindennapi módon, „Emlékfutás a Hősökért, Tavaszi Toborzó Hadjárat”
elnevezésű programsorozattal tisztelegtek a dicső hősök emléke előtt.
Ennek részeként a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonákból álló csapat 273 kilométer össztávú váltófutás keretében öt nap alatt
„körbefutotta” a megyét, melynek során 18 települést érintettek, 17 koszorúzással egybekötött megemlékezést és 16 toborzó rendezvényt tartottak.
„Szerettünk volna idén az
eddigiektől egy kicsit eltérő
módon, a civil társadalmat még inkább bevonva
megemlékezni azon katonahősökről, akik életüket
áldozták a hazáért.” –
tudtuk meg Nagy Zoltán
alezredestől, az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság
2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokától. „A Magyar Hősök Emléknapjához kapcsolódó
programsorozat célja - a hősökről történő méltó megemlékezés mellett
- a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, a katonai hivatás, az
önként vállalható katonai szolgálatformák bemutatása, valamint a Magyar
Honvédség és a civil lakosság kapcsolatának erősítése. Ennek érdekében a
váltófutás során érintett településeken katonai toborzó rendezvények is
várták az érdeklődőket, ahol a lakosság testközelből találkozhatott a katonákkal, megismerhették mindennapjaikat, kézbe foghatták az általuk
használt technikai eszközöket, betekintést nyerhettek a Magyar Honvédség életébe, feladatrendszerébe. Szerencsére a lakosság nagyon pozitívan
fogadta kezdeményezésünket, eddig minden helyszínen voltak olyan lelkes vállalkozó kedvűek, akik a településen belül csatlakoztak a futókhoz,
illetve a szervezett bemutatókra is sokan voltak kíváncsiak.” – fogalmazott
a parancsnok.
A Debrecenből indult váltófutás május 29-én érkezett meg Balmazújváros
főterére, ahol a Debrecen Helyőrségi Zenekar térzenéjét is meghallgathatták a kilátogatók. A befutó katonákat a népes gyereksereg mellett
Hegedüs Péter polgármester várta és köszöntötte, aki – a többi érintett
település polgármesteréhez hasonlóan - emlékszalagot kötött a futók által
vitt stafétabotra. Ezt követően Nagy Zoltán alezredes - az önkormányzat
által nyújtott támogatást megköszönve - emlékplakettet adott át a város
polgármesterének.
A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából tartott megemlékezést követően a város vezetői, képviselői és a Magyar Honvédség katonái helyezték
el a megemlékezés virágait a Nagy Háborús Magyar Honvéd Emlékműnél.
A futók az ünnepség után folytatták útjukat Hajdúnánás irányába, kiegészülve a hozzájuk csatlakozó sportszerető fiatalokkal, akik a település
végét jelző tábláig kísérték el a katonákat.
A váltófutás 273 kilométer megtétele után 2019. május 31-én érkezett
vissza a megyeszékhelyre, ahol az érdeklődők látványos katonai bemutatókat is megtekinthettek.
Smidróczki Róbert főhadnagy
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Lovas Gyermeknap a Kadarcson
2017 augusztusában pattant ki a gondolat a Székely család s egy pár barátunk beszélgetéséből, hogy miért ne adjuk át a lovak szeretetét s a lovaglás örömét másoknak is. Így fogtunk hozzá a Sármos Lovas Sport Egyesület
megalapításához. Célunk a gyermekek és felnőttek lóhoz való barátságának
és szeretetének elősegítése és mélyítése, a lovasoktatás és a lovagoltatás.
Mindehhez jelenleg két lóval rendelkezünk, egyesületünk tagjai nagy örömmel járnak lovagolni, ha szükséges
kiveszik a maguk részét a munkából
is. Szerény anyagi körülmények között
és helyszűkében dolgozunk, de igyekszünk mindenkinek örömteli élményt
nyújtani! Rendezvényeinkkel próbáljuk
kimozdítani a gyermekeket és családokat a számítógépes világból, továbbá
szeretnénk megismertetni a lovak
életét. Így a családok egy helyen jól
érezhetik magukat az általunk összeállított programokon. Június 2-án Lovas
Gyermeknapot szerveztünk a Kadarcs mezőn. Sok-sok családbarát programmal készültünk. Számtalan balmazújvárosi egyesület, csoport lépett színpadra,
valamint természetesen lovas bemutatókkal és lovagoltatással vártuk a gyermekeket és szülőket egyaránt. Augusztusban hasonló lelkesedéssel készülünk
egy kellemes nap eltöltésére.
Székely Imre, a Sármos Lovas Sport Egyesület elnöke
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Minőség a közétkeztetésben
A Menzaminta Kft. és a Szakácstündér Kft. kellemes nyári szünetet kíván minden ellátottja számára. A tanítási idő végeztével a közétkeztetési szolgáltatás
is takaréklángon üzemel, azonban a háttérben igen sok a tennivaló. A konyhák
leállása alatt nyílik lehetőségünk a tervezett karbantartások és javítások, valamint a szükséges fejlesztések és eszközpótlások elvégzésére.

Részt vettünk a közétkeztetést is érintő lakossági fórumon, ahol tájékoztathattuk a város lakóit a közétkeztetésben végzett munkánkról. 		
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést és továbbra is azon
vagyunk, hogy a lehető legjobb minőségben, a legszélesebb körben biztosíthassuk az ellátást. Annak ellenére,
hogy a szolgáltatással kapcsolatos számláink kifizetése
sajnálatos módon csak késve történik. Külön szeretnénk
megköszönni a diétás étkezők visszajelzéseit, továbbra is
kiemelt figyelmet fordítunk az ellátásukra.
Szeptembertől további értékelési lehetőségeket vezetünk
be. Az intézményekben kihelyezésre kerülnek véleményládáink, amelyekbe bármilyen észrevételt anonim módon
lehet eljuttatni hozzánk a szolgáltatással kapcsolatban.
Szintén az új tanévtől főzőkonyháinkon biztosítjuk a kóstolási lehetőséget a szülői munkaközösségek képviselőinek,
szülőknek, tanároknak, nevelőknek egyaránt.

		

Oriskó Ferencné ügyvezető
Menzaminta Magyarország Kft.
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Csomós Lajosé a Gálfy Gyűrű-díj
A sikeres évadot látványos záróünnepséggel fejezte be a Békéscsabai
Jókai Színház a teátrum előtti téren június 7-én 16 órától. Több díj, elismerés talált gazdára, részletek hangzottak el az évad legnépszerűbb zenés
darabjaiból, és rövid interjúkban megszólaltak az alkotók, a szereplők.
Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Jókai Színház közönségével együtt
zárja az évadot, így történt most is. A rendezvényt Varga Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város Oktatási, Közművelődési és Sportbizottságának
vezetője nyitotta meg; méltatta az évad repertoárját, megköszönte a társulat munkáját, büszkeségét fejezte ki a teátrum teljesítményével kapcsolatban.
Seregi Zoltán igazgató összegezte a társulat tevékenységét, köszöntő
beszédéből megtudhattuk, hogy az évad során 427 előadást láthatott a
közönség, ebből 399 a saját produkció. A színház látogatottsága megközelítette a 90 százalékot, az összes nézőszám több, mint 66 ezer volt. A
színház számos vendégjátékkal szerepelt Szarvason, Tokajon, Budapesten,
Gyulán, Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Kézdivásárhelyen, Nagyszalontán, Aradon, Zentán, Nagyváradon, Bécsben, Pozsonyban, valamint a
Kherszoni Nemzetközi Színházi Fesztiválon.
A direktor azt is elmondta,
hogy a 2019-es Csabai Nyár
programsorozata - az Emberi Erőforrások Minisztériumának megnövelt támogatásának
köszönhetően
– a korábbinál gazdagabb
műsorral várja a nézőket.
Ismét lesznek ingyenes
előadások a Teátriumban (a
színház udvarán), továbbá
a városháza udvarán hosszú évek után először vendégszerepel a Nemzeti
Színház, látható lesz a Turay Ida Színház vendégjátéka is. Sikeres volt a
régi bérletek megújítása, sokan vásároltak újat, ami egyértelműen fejezi ki
a közönség bizalmát a következő évad bemutatóival kapcsolatban.
A gálán hat díjat adtak át, elsőként a behir.hu hírportál által meghirdetett,
az évad legjobb előadása díjat, melyet Bali-Hatala Boglárka főszerkesztő
nyújtott át Gulyás Attila színművésznek, aki az elismerést a Pszicho című
darabban nyújtott alakításáért érdemelte ki. A legjobb háttérmunkáért
kitüntetést Laurinyecz Zoltán díszletfestő kapta. Az évad színművésze díjat fiatal tehetség kategóriában Földesi Ágnes Villő vehette át, majd a két
KULTÚRA

MOZGALMAS ÉS NYUGODT
Az elmúlt 4 hétben könyvtárunk egyszerre volt nyugodt és mozgalmas is egyben,
hiszen a kölcsönzések mellett nagyon sokan látogattak el hozzánk rendezvényeinkre is.
Az immáron másodszor meghirdetett könyvvásárunkon több, mint 1000 darab könyv talált új gazdára, egy hétig folyamatosan jöttek a kincsekre vadászók,
akiket a kis könyv@ok váltottak, hiszen több hét munkájának eredményét május
30-án hirdették ki a gyermekkönyvtárosok. 29 csapat 101 gyermeke oldotta meg
az olvasónapló pályázat feladatait: az Olvasni jó!-t, az évfordulós rejtvényt, a
népviseletes és népi játékos feladatot, stb. Minden gyermeket megajándékoztunk
egy-egy finomságokkal töltött tölcsérrel, valamint a legeredményesebb csapatok
könyvjutalomban is részesültek. Június első keddjén a gyermeknapi Tücsökringatóra érkeztek hozzánk az anyukák és gyermekeik. A koruknak megfelelő, a könyvtár dolgozói által készített játékokat kíváncsian próbálták ki a kis tücskök.
Rá két napra a Nefelejcs Idősek Otthonában tartottuk meg Gobelines Szilvi
Merengők című könyvének bemutatóját. A 90. Ünnepi Könyvhét alkalmából még
két nagy meglepetéssel szolgáltunk. Gencsi Zoltán megtisztelt minket azzal, hogy
Csárdakönyvének bemutatóját mi rendezhettük meg június 13-án. Papp József
helytörténet-kutató ismertette a könyvet, majd a könyvből kimaradt részletekkel

műsorvezető, Czitor Attila és
Tege Antal színművész Kovács
Editet köszöntötte abból az
alkalomból, hogy a művésznő
az idei évben Jászai Mari-díjat
kapott. Az érett színművész
kategóriában az évad színésze
Csomós Lajos, a tapasztalt
színművész kategória győztese
pedig Mészáros Mihály lett.
Végül a legrangosabb szakmai elismerést, a Gálfy Gyűrűdíjat adták át. A szakmai zsűri
döntése összhangban volt a
rendezői nominálással, hiszen
a díjat a legtöbb ajánlást kapó
színművész, Csomós Lajos nyerte el. Három rendező, Seregi Zoltán, Katkó
Ferenc és Tege Antal is őt javasolta, utóbbi olyan színházi emberként jellemezte, mint aki „egyedül is képes egyben tartani a különböző színészegyéniségeket, és megvan a külön bejáratú elképzelése a színházról”.
Niedzielsky Katalin színikritikus, a színház sajtófőnöke elmondta, hogy ez
a 12. alkalom, amikor a színházvezetés és a család által 2008-ban alapított díjat átadják, de ez volt az első év, amikor – a gazdag repertoár és a
sok kiváló alakítás miatt - több órán át tanácskoztak az igazságos döntés érdekében. Majd Felkai Eszter Jászai Mari-díjas színművész, díjalapító
és a zsűritagok véleményét tolmácsolva kijelentette: az alapítók akaratát figyelembe véve, nemcsak egy kiugró, hanem az egész évadban, több
előadásban nyújtott kimagasló teljesítményért jár a gyűrű, három jelölés
tükrözi az évadot, biztos győzelmet jelent.
Csomós Lajos a 2009-2010-es évad után már egyszer elnyerte a Gálfy
László Gyűrű-díjat, ezzel a három Jászai Mari-díjas színművész - Bartus
Gyula, Kovács Edit és Kara Tünde - után a negyedik, aki másodszor mondhatja magáénak az elismerést.
A kőszínházi szezon az évadzáróval és a díjátadóval befejeződött, de máris
kezdődnek a Csabai Nyár és a Szarvasi Vízi Színház előadásai, ahol rendszeres fellépő a Békéscsabai Jókai Színház társulata.
					
forrás: Jókai Színház
			
Balmazújváros Város Önkormányzata

fűszerezett igen érdekes előadás részesei lehettünk. Másik meglepetésünkhöz
június 17-én kitelepültünk a város központjába, és 350 járókelőt ajándékoztunk
meg egy-egy könyvvel a jeles alkalomból. Számtalan felajánlást kaptunk a lakosság
részéről, melynek egy része állományunkba került,
majd az átválogatást követően becsomagoltuk a legszebb állapotú köteteket, hogy megörvendeztethessük
az éppen akkor a város központjában sétálókat. Nem
titkolt szándékunk volt az is, hogy intézményünkre
irányítsuk a figyelmet, ezért minden kötet mellé adtunk egy, a könyvtár szolgáltatásait bemutató kártyát is.
			
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár dolgozói

Könyv@ olvasónapló pályázat eredményei:
III. helyezett: Gyémánt Sasok: Gercsák Alexa, Vadász Klaudia, Hüse Ferenc
(Balmazújvárosi Általánis Iskola Székhelyintézmény, 4. e)
Precíz baglyok: Jacsó Fanni, Turi Lelle, Lukács Dominika, Koroknai Jázmin
(Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István tagintézmény, 4. a)
II. helyezett: Kutató Kukacok: Dobi Kitti, Bakó András, Zubek Károly
(Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézmény, 4. e)
I. helyezett: Szivárvány@ok: Tar Kata, Urgyán Lara, Harangi Bence, Mustos Hunor (Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, 3. a)
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VII. Motoros Fesztivál Balmazújvároson
A VII. Motoros Fesztivál a hagyományokhoz hűen idén is a kétkerekű
járgányok és a rock zene bűvöletében telt, természetesen ismét rengeteg
érdeklődő látogatott ki a kétnapos családbarát fesztiválra.
Június 14-én, a rendezvénysorozat első napjának délelőttje a Töréspont
című konferenciával kezdődött, amelyről terveink szerint a következő
lapszámban számolunk be. Ezzel szinte párhuzamosan a városi park aszfaltcsíkja az Országos Stunt Riding Bajnokság színvonalas fordulójának
adott otthont, ahol egészen délután háromig rótták extra mozdulatokkal a
köröket az adrenalin szerelmesei.

Ha motoros találkozó, akkor motoros túra, nem volt másképp idén sem.
A gyülekezőt és a regisztrációt követően a kétkerekű karaván még csillogó
napsütésben indult Tiszacsegére, viszont hűsítő eső kísérte őket célba.
					

A déli harang felcsendülése a második nap zenei “etapjának” kezdetét
jelentette, ugyanis először a Rocktatók zenekar, majd a Yulius 25 formáció mozgatta át a jóllakott fesztiválozókat.

Az este közeledtével eljött a koncertek ideje, amely egy-egy frissítő üdítő
vagy sör mellett kiváló szórakozást nyújtott az érdeklődőknek. Elsőként a
magukat “csaj énekes pop metál” kategóriába soroló Emma Undressed
zenekar, majd a nyitónap sztárfellépője, a Lord együttes koncertje adta
meg az igazi fesztivál hangulatot.
Négyórányi színtiszta rock zenét követően a közönség a látványos éjszakai motoros bemutató után kellemesen kimerülten térhetett pihenőre.
							

Június 15-én szombat reggel a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével hivatalosan is megkezdődött a VII. Motoros Fesztivál Balmazújvároson.
A jóleső ebéd finom falatjai előtt a fáradt járművek szakszerű fürdetésben
részesültek, így a hőségben ők is új erőket kaptak a speciális tisztítás által.
								

A második túra végállomása Hortobágy volt, ahová szintén hosszú motoros konvoj indult útra, addig persze városunkban sem állt meg az élet,
továbbra is kedvére szemezgethetett mindenki a színes programok között. Megismerkedhettünk a lengyel Honda Gold Wing Clubbal, ugyanakkor a lurkók is kikapcsolódhattak
a hagyományos népi játékokkal a park lombjainak árnyékában.
A VII. Motoros Fesztiválra három koncert
tette fel a képzeletbeli koronát. Kora este a
Chrome Rt. dübögtette a hangfalakat, később
szintén városunk büszkesége, Nagy Bogi
előadása következett, végül záró akkordként a
legendás Ossian balladái méltó módon foglalták keretbe a VII. Motoros Fesztivált.
Bánhegyi Zoltán
Fotók: Borza János
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Így fogunk parkolni
Balmazújvároson

Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási
Együttműködés

Köztudott és sokak számára nap, mint nap érzékelhető, tapasztalható,
hogy városunkban- főleg a központban - egyre nehezebb parkolni. A közterületi - közforgalom számára is rendelkezésre álló - parkolók férőhelye
(száma) évek óta változatlan, viszont a járművek, leginkább a személygépkocsik száma rohamosan nő. A mobilizáció ugrásszerű fejlődést mutat.
Elég, ha a városközpontban megfigyeljük a forgalmat, látható, hogy tipikus
nagyvárosi „lüktetést” mutat és nem csak bizonyos csúcsidőszakokban,
hanem szinte egész nap. Városunk földrajzi helyzetéből adódóan jelentős
mértékűre duzzadt az átmenő forgalom is, továbbá a szolgáltatások megnövekedésének következtében a környező településekről is sokan keresik fel Balmazújvárost, ügyeket intéznek, vásárolnak, szórakoznak, stb. A
megnövekedett parkolási igényt a jelenleg rendelkezésre álló parkolási
lehetőségek már nem, vagy csak nagyon nehezen tudják kielégíteni.
A jelenlegi városvezetés – érzékelve a helyzetet - rövid-, közép- és hosszútávú megoldást keres a problémák orvoslására. Közlekedési szakemberek
bevonásával vizsgáljuk a város számára legkedvezőbb megoldásokat. Ennek a munkának az egyik első elemeként a polgármesteri és a járási hivatal
környezetében szeretnénk parkolókat kialakítani mind az ügyfelek, mind
az itt dolgozók részére. A hivatali gépkocsik részére már kijelöltünk, biztosítottunk három helyet azáltal, hogy jól látható módon felfestettük, hogy
kik vehetik ezeket igénybe. Következő lépésként szaktervezők bevonásával
megvizsgáltuk a hivatal belső udvarán adódó lehetőségeket, három terv is
készült a lehetséges kialakításról. A legtöbb férőhelyes megoldást választottuk, amely első ütemben egy tizenhat férőhelyes parkoló terület, de a
tervezetben további tartalékok is vannak, amennyiben erre igény mutatkozna.
Mindezeken túlmenően több számba vehető szabad területet is megvizsgáltunk, de ezek már a középtávú terv elemei lesznek.
Elindult egy nagyon komoly, hosszútávú városfejlesztési terv megvalósításának folyamata is. Ebben a tervben új munkahelyekkel is számolunk,
melyek nem csak a jelenlegi lakosság egy részének foglalkoztatását szolgálja majd, hanem összhangban a megye nagyberuházásaival, fejlesztési
terveivel, új lakosokkal és egy növekvő idegenforgalommal is számol. Ennek keretében a jelenlegi városközpontot, egy új városközpontot, egyéb
városrészeket, ipari területeket, utakat, továbbá közműfejlesztéseket
szeretnénk komoly léptékben megvalósítani. Mindezek tervezésénél, kialakításánál az egyik fő szempont új parkolók megvalósítása az igényeknek
megfelelő nagyságrendben. Kiemelt célunk, hogy ezen fejlesztések háromöt éves periódusban valósuljanak meg. A folyamat már elkezdődött.

A Balmazújváros Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 700 millió forintot fordíthat a balmazújvárosi, a hajdúböszörményi és a hajdúnánási
foglalkoztatási helyzetének javítására 2021. novemberéig.

Kalmár Zoltán Hatósági Osztályvezető
KÖZÉLET

A Család és KarrierPONT 		
várja ügyfeleit!
A Család és Karrierpont (EFOP-1.2.9-17) konstrukció célja az atipikus foglalkoztathatóság, a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása,valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal,
továbbá a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének
fejlesztése a magánélet és munka összehangolását segítő szolgáltatók
és velük együttműködő közösségek működési feltételeinek javításával.
Készségfejlesztő játszósarokkal, kommunikációs fejlesztő foglalkozásainkon, álláskeresési-, jogi-, pszichológiai-, pályaorientációs-, társadalombiztosítási-, valamint életmód- és táplálkozási tanácsadásainkon állunk
ügyfeleink rendelkezésére, de képzések kialakítása is folyamatban van!
Elérhetőségeink, bővebb információ:
- Email: csaladeskarrierpontbujv@gmail.com,
- Honlap: www.csakbalmaz.hu
- Telefonszám: 06-52-580-108
Továbbá kövessenek bennünket facebook-on is!
						
Bánhegyi Zoltán

A három járást alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a
június 5-én aláírt paktum dokumentumban vállalták, hogy feltárják az
észak-hajdúsági terület foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és a humánerőforrás fejlesztéséhez, ezen együttműködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai,
gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.
Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt
célja:									
a) a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző
okokból jelenleg nem foglalkoztatott embereket visszavezessék az
elsődleges munkaerőpiacra, azaz összehangolják a három járás gazdasági
szereplőinek foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseit;
b) felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy
társadalmi foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket, hogy ezen
célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot;
c) a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével párbeszédet
kezdeményezzenek a paktumtérség munkaerő-piaci helyzetével, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatban;
d) a térségi munkaerőpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a
kereslet és kínálat folyamatos összehangolása; közös megoldások keresése
a folyamatosan változó munkaerőpiaci problémákra;
e) kiemelt fontosságú a közép- és felsőfokú oktatási intézmények mellett a foglalkoztatók intenzívebb bevonása egyrészt a különböző típusúszintű szakmai képzésekhez alkalmas, valódi gyakorlóhelyek biztosítása
érdekében;
f) hatékonyan használják fel a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.
Az „Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés” című projekt bruttó
elszámolható összköltsége 700 000 000.- Ft, amely az Európai Szociális
Alap és Magyarország Kormányának finanszírozásában valósul meg.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
és Balmazújvárros Város
Önkormányzata által benyújtott pályázat keretein
belül többek között 455 fő
foglalkoztatása támogatható, képzésbe közel 150 fő
vonható be, emellett egyéb
szolgáltatás igénybevételére
több mint 300 fő jelentkezhet. A közvetlen célcsoportot a három járás hátrányos helyzetű munkanélküli lakosai jelentik. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok,
vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők. Azonban az 50 év felettiek, a
GYED-ről, GYES-ről visszatérők, a gyermeküket egyedül nevelő felnőttek,
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a megváltozott munkaképességűek számára is kínál a program foglalkoztatást vagy
képzést elősegítő támogatást.
A most 24 taggal megalakult paktumszervezet továbbra is várja a csatlakozni kívánó munkáltatókat és egyéb foglalkoztatási partnereket. 		
További információ: www.hajdusagipaktum.hu			
				
			
		
Vágner Noémi Paktumiroda Partnerségi koordinátora
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50. éves osztálytalálkozó
Ötven éve ezekben a napokban érettségizett a második évfolyam a
balmazújvárosi gimnáziumban. Akkor még nem lehetett tudni, hogy
hosszú ideig fogja Kalmár Zoltán igazgatónk az irodájában őrizni az “A”
osztály tablóját, mivel, arányait tekintve, a legtöbben jutottak be felsőfokú
intézménybe ebből a tanegységből. Két városi díszpolgár is kikerült az
életút elismeréseként ebből az osztályból. Tanár, technikus, művész,
könyvkiadó, könyvelő, rendőrtiszt, óvodapedagógus - és még sorolhatnánk
a különféle foglalkozásokat - lett belőlük. Sajnos ketten már nem lehettek
ott a Debrecen melletti Fráter tanyán, amikor június hatodikán összejöttek
az egykori diákok: Bereczki István és Posta Lenke már egy másik dimenzióból nézett le rájuk.
A mellékelt fotón balról jobbra állnak: dr. Cs. Tóth János, Szarvas Erzsébet, Nádasdi Erzsébet, Juhász Júlia, Csige Ilona, Soós Eszter, Kányási Holb
Margit, Bak Sándor, Szabó Mária, Harangi Ilona, Molnár Róza, Molnár Erzsébet, Király János. Elől: Suba Júlia és Ferenczi Irén.
Megbeszélték az egybegyűltek, hogy két év múlva ismét találkoznak,
aminek különös aktualitása lesz, mert legtöbbjük akkor lesz hetven éves.
Isten adja, hogy így legyen!

KÖSZÖNTŐ

50. éves osztálytalálkozó
A Központi Általános Iskola 1969-ben végzett 8/A osztály diákjai június
8-án osztálytalálkozót tartottak a Kőnig Rendezvényközpontban. A találkozón 19 diák vett részt.
“Megemlékeztünk Szlávik Istvánné volt osztályfőnökünkről, valamint a
többi, azóta már elhunyt tanárainkról, osztálytársainkról. Nagyon jól éreztük magunkat.” - tudtuk meg Bácsi Istvántól.
A fotón ülő sor (balról jobbra): Király Margit, Dezső Mária, Zilah Erzsébet,
Király Sándor, Kovács Mária, P. Nagy Ilona, Vértesi Katalin, Kocsány Ilona.
Álló sor: Bácsi István, Nagy Sára, Cselei Sára, Dezső Irén, Pál János, Loós
Eszter, Drága Sándor, Vezendi Mária, Kulcsár Eszter, Harangi Mária, Buglyó
Margit.
						
Fotó: Borza János

KULTÚRA

Jázmin énekhangja
Balmazújvároson
Shakespeare Júliájaként bemutatkozni a nagyérdemű előtt, valljuk be
őszintén, csak a legtehetségesebb művészeknek adatik meg: a Rómeó és
Júlia címszerepei általában a fiatal színészek szerepálmai. Jenes Kitti több
éven keresztül játszhatta a drámairodalom egyik legismertebb hősnőjét a
Budapesti Operettszínházban.

A balmazújvárosi tehetséggel egy zenés beszélgetés során tekintettünk
vissza a kezdetekre és közel 10 éves pályájára. Természetesen a közkedvelt
musical legismertebb dalát is elénekelte az est folyamán. A Veres Péter
Kulturális Központban nemcsak az elképesztő hangokat követő tapsvihar miatt volt hangos a színházterem, hanem a közönség nevetésétől is:
Kitti ugyanis végtelenül szórakoztató módon utánzott ismert embereket,
sőt kiskori önmagát is. Utánozóképességét, remek zenés és táncos vénáját
hamar felfedezték tanárai, végül Bekker Gyula karnagy tanácsára az Ady
Endre Gimnázium dráma tagozatára jelentkezett. A gimis évek alatt a
színház világa teljesen magával ragadta: itt voltunk osztálytársak egy igen
népes, 44 fős osztályban. Míg én úgy a negyvenkettedik voltam a sorban a
szép hangúak táborában, addig Kitti mindig a dobogósok között szerepelt.
Külföldi turnék, éjszakába nyúló próbák, lemondásokkal járó életvitel, valamint megannyi ének- és beszédóra kellett ahhoz, hogy álmai kemény
munka árán beteljesedjenek.
Aki hallotta őt élőben énekelni, tudja, hogy a küldetés maradéktalanul
teljesült. A kezdeti biodíszlet szerepek
után (a vicces lány és a kreatív színészi
csapat így hívja a háttérszerepeket)
megkapott olyan szerepeket is, mint
Belle, a Szépség és a Szörnyeteg hősnője,
Mary Robert, az egyik kedvenc nővérünk
az Apáca Showból vagy Kathy Selden, az
Ének az esőben imádnivaló karaktere.
Kitti csodálatos hangjára még a Disney is
felfigyelt. Az a megtiszteltetés érte, hogy
ő kölcsönözhette Jázmin énekhangját a
jelenleg is a mozikban futó élőszereplős
Aladdinban. Akinek esetleg nincs
lehetősége a fővárosba utazni, az keresse föl a legközelebbi mozit: egy
hazai büszkeség hangja csendül majd fel a teremben.
Ha viszont mindenképpen élőben szeretnék Kittit hallani, akkor csak pár
kilométert kell utazniuk, ráadásul nem is olyan soká. Július végén a Légy jó
mindhalálig című népszerű musicalt egy több, mint 100 fős szereplőgárda
kelti életre a Nagyerdei Szabadtéri Játékokon, ahol Kitti – mert a név
kötelez – Bella kisasszonyt alakítja. Én mint egykori osztálytársa, barátnője
és tisztelője azt kívánom, hogy legalább ugyanilyen szép sikerekre és gazdag élményekre tekinthessünk vissza a következő év(tized)ekben.
						

Pinczés Mariann
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Református óvodások búcsúja

Ballag már a vén diák…

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem őket,
mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10,14)

Az iskola, mely egész évben hangos nevetésnek vagy a hosszas beszélgetéseknek adott otthont, most a ballagó nyolcadikosok dalait visszhangozta. Utoljára még elvonultak végzős diákjaink a virágba borult folyosón,
majd az alsóbb osztályosok sorfala előtt át a templomba. Búcsúzni érkezett
44 tanuló, vagyis két osztály. Az első olyan évfolyam az iskolában, amelyen
már két párhuzamos osztály indult. A ballagási ünnepség fényét Bekker
Gyula karnagy úr és zeneiskolásai növelték, hiszen a Gaudeamus igitur és
a Vezess Jézusunk… kezdetű dalokat élőzene kísérte.
Éveken át kezdődött
minden iskolai hét
reggeli áhítattal, most
mégis másképpen szólt
az igehirdetés Szabadi
Árpád esperes úrtól,
hiszen egy korszakot
zártunk le, amelyért
mindannyian
hálásak vagyunk. Hálásak
az elért tanulmányi sikerekért, a kimagasló zenei vagy sportteljesítményekért, az együtt töltött időért és még hosszan sorolhatnánk.
A hetedikesek búcsúbeszédében elhangzottak a közös élmények, jókívánságok és a viszontlátás reménye. Szabadi Árpád igazgató úr jellemzése az
osztályokról igazán találónak bizonyult, megmosolyogtatva a ballagókat
és a gyülekezetet, hiszen a legjellemzőbb tulajdonságok a következők: a
mostani nyolcadikosok nagyon rendetlenek és rendszeretők, alacsonyak
és nagyon magasak, összetartók, veszekedők és egymást szeretők, hangosak és csendesek, szorgalmasok és lusták, vezéregyéniségek és alkalmazkodók, kiváló tanulók, sportolók, zenészek, táncosok, elsősegélynyújtók,
egy szóval: büszkeségeink… 						
A végletek mindig megmutatkoztak az elmúlt években a tanórákon, a
napköziben, az ebédszünetekben, a szabadidőben. Egy biztos: nem unatkoztunk soha. A pedagógusok közös énekléssel búcsúztak ettől a színes
társaságtól. 							
A nyolcadikosok műsorában helyett kapott búcsúvers, zene, ének, és még
mennyi mindennek kellett volna belekerülnie ahhoz, hogy megmutassák, hogy miben tehetségesek. A búcsúbeszéd első változata még apró
betűtípussal is több oldalon át tartott, hiszen a számtalan élmény közül
nagyon nehéz volt válogatni, humoros történetekből nem volt hiány. Felidézték az izgalommal várt első éveket, majd az élmények sorában többek
közt az osztálykirándulásokat is.
Elérkezett a búcsú ideje. A barátságok megmaradnak, de a ballagó nyolcadikosok más iskolákban, új közösségekben folytatják az életüket, tanulják
az általuk választott szakmát, vagy tesznek alaposabb előkészületeket a
felsőoktatásba való bejutáshoz. Kívánunk itt is nektek sok sikert és minden
jót! Váljanak valóra az álmaitok, és soha ne feledjétek, honnan indultatok,
mit kaptatok a Refitől Balmazújvároson. Ne felejtsétek, ahogy a tablótokon
is szerepelt: „Bízzatok az Úrban mindenkor” (Ézsaiás 26:4) és „a legnagyobb a szeretet” (1Kor 13:13).

Óvodánkban a ballagás és évzáró egy meghitt, bensőséges ünnep volt, melyet komoly készülődés előzött meg. A mindennapos beszélgetések segítették a gyerekeket abban, hogy teljes szívvel, lélekkel megértsék, átérezzék,
miről is van szó: valami lezárul, jön egy új, izgalmas dolog. „Kinőtték” az
ovit. Vége az igazi „csak játszunk” időszaknak. Nagy változás ez az életükben, szeptembertől már az iskola padjaiban ülnek.
A készülődést örömmel és lelkesen élték meg a gyerekek. Ballagási
verseket, énekeket, táncot, mesejelenetet tanultak. Rajzaikkal dekorálták
az öltöző falait, izgatott várakozással gondoltak az elkövetkezendő eseményre. A ballagás hetében a legkisebbek is elbúcsúztak iskolába készülő
társaiktól, ők apró ajándékkal lepték meg a nagyokat.
Elérkezett a nagy nap. Június 1-én délelőtt 9 órára a kívül-belül virággal
feldíszített óvoda készen állt a vendégek fogadására. A gyerekek mellett
mi dolgozók is ünneplőbe öltöztettük szívünket, lelkünket. Elsőként az
óvoda vezetője, Borzáné Fodor Éva köszöntötte a megjelent vendégeket
és a gyerekeket. Megköszönte a szülők óvodánkba vetett bizalmát, a sok
segítséget, az együttműködést, a Szülői Munkaközösség leköszönő tagjainak áldozatos munkáját. Rövid áhítattal folytatódott az ünnepség, melyet Baloghné Hajdú Krisztina református lelkész tartott.
A Csengettyű csoport „A kíváncsi királykisasszonyok” című zenés, táncos
mesefeldolgozása magával ragadta a nézőközönséget. A Szivárvány csoport
nevéhez hűen látványos szivárványtánccal szórakoztatta a vendégeket. A
Halacska csoportos gyerekek pedig vidám operett dallamokra járták a táncot. A sok próba, az óvó nénik türelmes munkája megérte a fáradtságot.
Amellett, hogy a gyerekek is nagyon élvezték saját előadásukat, láthatóan a
szülőket is büszkeséggel töltötte el gyermekük produkciója. Szereplésüket
vastapssal jutalmazták.

Már csak a ballagás maradt hátra. Az ünneplő ruhába öltözött gyerekek,
vállukon a saját jelükkel ellátott tarisznyával, végigballagtak az óvoda
folyosóján. Az udvaron elhelyezett virágkapun átbújva versekkel, dalokkal
búcsúztak, melyeket mindnyájan elérzékenyülve hallgattunk. Óvodában
maradó társaik rövid műsorral köszöntek el a leendő iskolásoktól. Az óvodai dolgozók közös énekléssel adtak hálát az elmúlt évért.
Végül a gyerekek a saját csoportszobájukba mentek a családtagjaikkal,
ahol egy kis megvendégelés várta őket.
A ballagás napja, egyben a hálaadás és a köszönet napja is. Hálaadás Istenünknek az egész évi oltalomért, és köszönet a szülőknek,
nagyszülőknek, óvó néniknek, dajka néniknek a szerető gondoskodásért.
Bízunk benne, hogy a gyerekek az óvodában megkezdett utat folytatják és
kamatoztatva továbbépítkeznek a szeretetben és hitben.
						

Szabóné Tóth Zita

A 8. osztályos tanulók díjazottjai:
8. A osztály: Mihalik Fanni, Nagy Roland János, Balla Sára, Kerekes Balázs,
Póta Írisz Flóra, Kovács Petra, Györfi Levente, Leiter Nándor, Joó Árpád,
Silling Péter, Vrancsik András, Silling Máté Ferenc.
Osztályfőnök: Radácsi István
8. B osztály: Kun Dániel András, Béres Kristóf Elek, Nagy István, Dobi
Csaba, Juhász Bálint, Ecsedi Dávid, Győrfi János, Szabó Tibor.
Osztályfőnök: Fábrik Gyula
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
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Az iskolapad várja az elballagott
ovisokat
Az oktatási rendszer szerint egy korszak lezárult a bölcsődések és óvodások
életében (vagy második, aki a bölcsődében kezdte) június első napjaiban.
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény legtöbb telephelyén június
első szombatján búcsúztak a nagycsoportosok a játékaiktól, szeretett csoportszobáiktól és természetesen a pedagógusoktól. A Dózsa György úti telephely – a Városi Bölcsőde – utolsó éves gyerkőcei egy családi napon köszöntek
el a pedagógusoktól június 7-én. Másnap - a közismert nevén – a Nyitnikék
óvoda gyermekei könnyezték meg a búcsút. A bölcsiből elkerülő gyermekek
az óvodában folytatják a nyári szünet után, míg az első osztályt 127 gyermek
kezdi meg az intézményből 2019. szeptemberétől.
„Már hagyományosan úgy szervezik a kollégák a ballagást, hogy a nagycsoportos gyermekek elbúcsúznak a pedagógusoktól és a kicsiktől, valamint a még
óvodában maradók ünnepi műsorral búcsúztatják el a nagyokat. A Bimbó közi
telephely – Csicsergő Óvoda - ballagói saját óvodaindulójuk dallamára adták át
az ott maradóknak az óvodazászlót.
Ezzel a búcsúztatással a közösségi
érzés alakításához
járulnak hozzá, az
ünnepélyes hangulat az érzelmi
nevelést segíti. A
Mesevár
Óvoda
ballagói tavaly még
a felújítás előtt
álló intézményből,
idén már a felújított oviból búcsúztak. A nevelési év
döntő többségében
a felújítás miatt átmenetileg másik tagintézményben fejlődhettek, de évvégére
ők is birtokba vehették az új köntösbe öltözött óvodát.” – tudtuk meg Tóth Zsuzsannától, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetőjétől.
						

Bánhegyi Zoltán

„Már búcsúzunk és elmegyünk…”
A Balmazújvárosi Általános Iskola mindhárom tagintézményében június 15én zajlottak a ballagások. Ilyenkor minden felsős osztály a pedagógusok vezetésével igyekszik díszbe öltöztetni az iskolát. Már napokkal, hetekkel előtte
készülünk: a hetedikesek a búcsúztató műsort állítják össze, megálmodják a
nyolcadikos tantermek dekorációját, az alsóbb évfolyamok pedig az iskola többi részét – folyosókat, bejáratokat – szépítik, csinosítják.
Szombaton a sok-sok virágtól gyönyörűvé varázsolt iskolákba léphettek be a
ballagó nyolcadikosok és vendégeik.
A tagintézményekben eltérő időpontban kezdődött az ünnepség. Nádasdiné
Kerekes Erzsébet, intézményünk igazgatója búcsúztatta a 130 ballagó diákot
és szüleiket. Kedves szavakkal, bölcs útravalóval engedte útjára a gyermekeket,
majd a legkiválóbban teljesítő tanulók díjakat és jutalomkönyveket vehettek
át. Köszönjük Hegedüs Péternek, városunk polgármesterének, hogy jelenlétével megtisztelte mind a három ünnepséget.
A 8. osztályos tanulók díjazottjai:
Bocskai István tagintézmény:
8. A osztály: Tar Réka, Tóth Anna Hajnal, Harangi Ildikó, Miltényi Márk, Győri
Máté, Tóth Gábor, Bajusz Milán, Való Edit, Urbán Zsófia, Kovács Noémi, Jenes
Krisztián.
Osztályfőnök: Dobiné Molnár Erika
8. B osztály: Posta Lilla, Posta Dorottya, Hüse Péter Vilmos, Silye Nanda, Veres
Ákos, Csecsődi Noémi, Veres Hanna, Molnár Odett, Kléner Kitti Irén.
Osztályfőnök: Kunkli Ferencné
Kalmár Zoltán tagintézmény:
8. C osztály: Dobi Balázs, Pál Kata Ivett, Rőth Molli, Tar Balázs, Nagy Ádám,
Szegedi Evelin, Pénzes Tibor, Pokrócz Máté, Meleg Bence Zoltán, Rácz Kitti,
Bálint Nóra, Drága Szabolcs, Jónás Réka, Magyar Péter Csaba, Szlávik Tamás,
Zsupos Gábor, Győrfi Balázs, Báder Sándor.
Osztályfőnök: Béresné Posta Margit
8. D osztály: Szenci Lívia, Katona Zoltán, Gál Kitti, Szilasi Roland, Ármós Marcell, Faludy Luca, Nagy Zoltán Marcell, Saláncki Sándor, Szabó Tímea, Szabó
Anna, Vorinka Nikol, Sós Gábor, Tóth Roland.
Osztályfőnök: Diószegi Zsolt
Székhelyintézmény:
8. E osztály: Rácz Péter Sándor, Tóth László, Hornyák Norbert, Sárközi Laura,
Boruzs Csenge, Győrfi Réka, Kerekes Nóra, Leiter Nóra, Veres Anna, Zsupos
Fanni, Kunkli Péter, Kerekes Balázs, Szabó Laura Réka.
Osztályfőnök: Debreczeniné Koroknai Erika
Balmazújvárosi Általános Iskola
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Spanyolországban járt utánpótlás foci edzőnk
A Balmaz Olasz Focisuli és a debreceni DHSE Olasz Focisuli edzői stábja, Szabó Balázs, Jeremiás Gergő, Hegedüs Tamás, illetve Hegedűs Gábor április elején Sevilla mellett, a Matalascanas-i edzőcentrumban tartott
edzéseket spanyol és horvát labdarúgóknak.
A foglalkozások a “The Draft” elnevezésű nemzetközi utánpótlásprogram
keretében történtek.
A nívós eseményről Szabó Balázs, a Balmaz Olasz Focisuli U14-es együttesének vezetőedzője örömmel osztotta meg gondolatait.
“A háromnapos Spanyolországi út első napjának délelőttjén a focisták
fizikai tulajdonságait mérték különböző gépekkel.” - majd hozzátette, délután edzők által összeállított általános állapotfelméréssel folytatódott a
program.
A foglalkozásokon különböző szempontoknak kellett megfelelni a labdarúgóknak, ezek alapján választották ki a három legjobb fiatalt.
“Technikai, taktikai, mentális, illetve kondicionális fejlesztés céljából
építettük fel a tréningeket.” - tudtuk meg a fiatal mestertől.
Második és harmadik nap a technikai és taktikai felkészültséget elemezték
különböző játékhelyzetekben. Táblázatban foglalt szempontrendszer alapján minden játékos pontokat kapott az elvégzett feladatokat követően, így
alakult ki a végeredmény, majd a három legjobb játékos kiléte.
“Magyarországon is ezeket az edzéseket alkalmazzuk, a hazai képzési rendszer alapján állítottuk össze a gyakorlatokat.” - tudtuk meg a balmazújvárosi edzőtől.
A harmadik nap végén egy edzőmérkőzés zárta a tábort, ahol a fiatalok tizenegy a tizenegy ellen gyakorlatban alkalmazhatták az előző napok ismereteit.
								

A balmazújvárosi szakember a szervezés
pontosságát hangsúlyozta: “A spanyolországi
rendezvényen
minden feltétel adott
volt az eredményes
munkához, legyen szó
akár felszerelésekről,
illetve az eszközök
minőségéről.”
Spanyol földről hazahozott élményeit a
színes futball-kulturális benyomások tették
teljessé.
“A horvát focisták
habitusukból eredően
motivációs és mentális
téren kiemelkedően bizonyítottak. A spanyol
fiatalok pedig hozták
azt, amelyet hétről-hétre láthatunk a képernyők előtt a spanyol bajnokság mérkőzései közben. Rendkívül technikásak és élvezik a játékot.” - zárta
gondolatait Szabó Balázs, a Balmaz Olasz Focisuli utánpótlás edzője.
						

Koroknai János
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Történelmi évet zárt a balmazújvárosi labdarúgó utánpótlás
2018 nyarán a Balmazújvárosi Football Club és a debreceni Olasz Focisuli együttműködési megállapodást kötött. A cél többek között a rendszeres és minél magasabb szinten történő versenyeztetésen az volt, hogy
minél előrébb végezzenek a fiatalok a bajnokság végén. Az egyesület eredménykényszer nélkül, de komoly infrastrukturális és szakmai háttérrel
biztosítja a fejlődést. Tekintettel az utóbbi két fontos tényezőre, no meg
a gyermekek tehetségére több korosztályban is előkelő helyen zártak csapataink.
Az U7-es és U9-es korosztály Bozsik Fesztiválon, az U11-es és U13-as korcsoport a Bozsik Tornán, míg az U10 és U11 a Bozsik Kiemelt Tornán mutathatja be tudását. A Bozsik program a legkisebbeknek biztosít eredménykényszer nélküli versenyeztetési lehetőséget. Bár több esetben elismerik a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeket, senki nem távozhat üres kézzel a Bozsik programról.
Az U12 és U13-as együtteseink az Észak-Kelet I. osztályban egyaránt az 5.
helyen zártak.
18 meccsen a 12 évesek 30 pontot, míg a 13 évesek 34 egységet szerezve
zártak a középmezőnyben.

				
Fotó: Kerekésné Kovács Renáta
Az U14 és U15 a II. osztály Északi csoportot nyerte meg magabiztos játékkal. Az U15 27 mérkőzésen mindössze 2x hullajtott pontot, mindannyiszor
döntetlent ért el. A Nagy Lajos által irányított együttes 77 pontot szerezve
20 egységgel előzte meg a Sajóvölgye Focisulit.

KULTÚRA

Az U14-esek Szabó Balázs irányításával 27 meccsen mindössze egyszer
játszottak döntetlent, a többi mérkőzést meggyőző teljesítménnyel nyerték. A bajnokság végén pedig 9 ponttal előzték meg a Miskolc Népkert Volán SE-t. Ezt követően jöhetett a rájátszás, az osztályozós mérkőzéseken
előbb a Grosics Akadémiát ejtettük ki idegenben lőtt több góllal, majd az
NB I-ért vívott párharc következett. A Kisvárda igazolta a papírformát és
kettős győzelemmel jutott fel az első osztályba. A srácok így is bizonyították tehetségüket, mindössze két vereséget szenvedtek el ebben a szezonban, zsinórban 29 mérkőzésen maradtak veretlenek.
Az U17 és U19 egyaránt a III. osztály Északi csoportban harcolt az első helyért. A Sorin Cigan által irányított U19-esek végül 10 ponttal alulmaradva
a 2. helyen zártak, míg Jeremiás Gergő U17-esei az élen zártak. Szabó Balázsékhoz hasonlóan osztályváltásra készült az U17 is, végül a Mezőkövesd
kiejtése után a mindent eldöntő párharcban a Vác készülhet a másodosztályra. A hazai 0-1 után idegenben 1-1-t értek el a fiataljaink, akik szintén büszkék lehetnek a teljesítményükre. A szezonban mindössze három
vereséget szenvedtek el, emellett közel 30 találkozót hagytak el győztesen.
Az U19-eseknél mindenképp ki kell emelni, hogy a nyáron és télen a
felnőttben edződött fiataljaink nem minden hétvégén álltak az utánpótlás csapataik rendelkezésére. Toni Golem szakvezető többször is keretbe
nevezte Varga Balázst, sőt a bajnokság végén be is mutatkozott a Balmaz
Kamilla gyógyfürdő színeiben, csakúgy mint a kapus Ferenczi József.
Hosszú idő után, egészen pontosan Kovács Milán bemutatkozása után
újabb két saját nevelésű játékosnak tapsolhattunk a Városi Stadionban!
Ezért érdemes a fiatalokkal dolgozni, mindig különleges érzés a felnőttek
között látni a saját gyermekeinket!
Tóth Gábor és Pintér István elkötelezettségének köszönhetően a lány
foci is egyre nagyobb teret kap az egyesületnél. Az U13-asok a megyei bajnokságot veretlenül, 12 mérkőzésen 12 győzelmet aratva az élen zártak.
Az U16 és az U19 egyaránt a II. osztály Észak-Keleti csoportban szerepelt.
Tisztességes helytállással zárták a szezont.
Ebben az idényben több, mint 300 igazolt labdarúgó képviselte
Balmazújvárost. Összességében elégedettek lehetünk a fiúk, illetve a
lányok teljesítményeivel. A tavaly nyáron megfogalmazott célokat teljesítettük. Az Olasz Focisulival megkötött együttműködést még sikeresebbé
szeretnénk tenni a következő bajnoki szezonban.
			

Lajos Ferenc utánpótlás szakmai igazgató
Balmazújvárosi Football Club
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Véradás Balmazújvároson

A VPKK júliusi kínálatából

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást szervez
2019. július 24-én (szerdán) 13:00-17:00-ig a Művelődési Házban

Ifjúsági és Közösségi Ház:
Július 1 – július 29. - Nyári napközi
Semsey Kastély:
Június 20 - július 10. - Fátyol Zoltán kiállítása
Július 18 - szeptember 8. - Herendi porcelánkiállítás

Szeretettel várunk minden segíteni szándékozó véradót! A véradásra személyi igazolványát, lakcím- és TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!

Veres Péter Művelődési Központ:
Mozi:
Július 13. 16:00 Kis kedvencek titkos élete
Július 13. 18:00 Pókember
Bakafesztivál:
Augusztus 2 - 4. Veres Péter Emlékpark (Gulyás utca felőli füves terület)
Programokról részletesebben a Veres Péter Kulturális Központ honlapján,
illetve facebook oldalán tájékozódhatnak.
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Köszi! Köszi! Köszi! A Refis kézilabdás fiúk 		
diákolimpia sikere
2019. május 30 – június 02. között Békés megye rendezte a III. korcsoportos diákolimpia országos döntőt kézilabda sportágban Békéscsabán. A
csapatokat hosszú út kísérte a végső mérkőzésig, mivel meg kellett nyerni
a megyei versenyeket, és az országos elődöntőt. Hajdú-Bihar megyéből
a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda fiú csapata
vett részt az országos döntőben. Izgalmas, küzdelmes versenyeken a
csoportmérkőzések, helyosztók után két vereséggel és három győzelemmel
az III. helyet vívták ki! Ezzel az eredménnyel korosztályuk országos legjobbjai közé tartoznak! Érem, serleg és oklevél díjazásban részesültek a
gyerekek.
Kiemelkedő és nagyszerű eredménynek tartjuk, hogy három
éve folyamatosan az ország legjobb nyolc csapata között versenyeznek iskolánk kézilabdásai!
Ez a kiváló sportteljesítmény az
edzőkön és a gyerekeken kívül a
szülők érdeme is, hiszen lelkesen
szurkoltak, szüntelen biztatták
őket.
A „Jó tanuló, jó sportoló” címet
az kaphatja meg, aki legalább
4,8-as tanulmányi átlagot ér el,
valamint a hazai és a nemzetközi
versenyeken kiemelkedő sportteljesítményt nyújt. A címet a
2017/2018-as tanévben Györfi
János, Kun Dániel András és
Szabó Tibor tanulóinknak, a
2018/2019-es tanévben Varga János tanulónknak ítélte oda az Emberi
Erőforrások Minisztériuma.

SPORT

Diákolimpiai bronzérem!
Ebben a tanévben a III. korcsoportos leány kézilabda diákolimpia döntőjét
2019. május 30. és június 02. között rendezte meg a Magyar Diáksport
Szövetség. A Békéscsabáig vezető út során a Balmazújvárosi Általános
Iskola csapata megnyerte a megyei elődöntőt, azt követően a megyei
döntőt és az országos elődöntőt is, így veretlenül jutott az ország legjobb
nyolc csapata közzé. A kvalifikációs versenyek során valamennyi ellenfelüket magabiztosan, kiváló és fegyelmezett csapatjátékkal győzték le.
Ez a sorozat a döntő csoportmérkőzéseivel bővült, aminek következtében
csoportelsőként végeztek diáklányaink. 				
A keresztjáték során, a döntőbe jutásért a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola csapatát kellett legyőzni, azonban a nagy küzdelemben vereséget szenvedtünk, mellyel eldőlt, hogy a bronzéremért játszhatunk a továbbiakban. A bronz mérkőzésen
lehengerlő játékkal diadalmaskodtunk a tatai Kőkúti Általános Iskola csapata fölött,
ezzel sikerült felkerülnünk
a dobogó harmadik fokára.
Köszönjük a lányoknak, hogy
minden tudásukkal, szívükkel
és lelkükkel, valamint fegyelmezett és kitartó akarattal
képviselték iskolánkat.
Úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk a
gyerekekre. 			
		
Továbbá szeretnénk megköszönni a csapat edzőinek
(Haász – Brandt Beáta,
Hornyák Lajos, Bujárszki
Ádám), a testnevelőknek (Melkó Károly, Popovics Marcell) a felkészítést
és nem utolsó sorban a szülőknek, családtagoknak és hozzátartozóknak a
feledhetetlen hangulatú mérkőzéseket, kitartásukat és türelmüket.
Gratulálunk Melkó Károly tanár úrnak, aki a 25. diákolimpián kísérte el a
gyerekeket!
									
				
Balmazújvárosi Általános Iskola

Csapattagok: Farkas Balázs, Rohács Bence, Vida Gábor, Répási Dominik,
Pénzes Dániel, Kecskés Attila, Leiter Nándor, Tréki Tamás, Vrancsik András, Sziklai Nándor, Varga János, Berecz Balázs Zoltán, Nagy Nándor, Tréki
Máté, Füge Martin, Sőregi Imre István, Nagy Imre Sándor, Kerekes Márton,
Zsupos Tibor, Kun Balázs, Kun Dániel András, Silling Péter, Szabó Tibor,
Joó Árpád, Györfi János
Edzők: Tréki Tamás, Jenei Tamás
			
						
			
Balmazújvárosi Református Általános Iskola
KÖSZÖNTŐ

A szeretet jegyében
Ismét szépkorút ünnepelhetett a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona. Június 12-én Nagy Margitka nénit 90. születésnapján köszöntötték
családtagjai, Béresné Lőrincz Erzsébet intézményvezető asszony, valamint
Vincze Márta és Baloghné Hajdú Krisztina lelkipásztorok. Hegedüs Péter
polgármester úr ünnepi beszéde után átadta Orbán Viktor miniszterelnök,
illetve Balmazújváros Város Önkormányzatának emléklapját. Ludnai Istvánné a lakók nevében verssel köszöntötte az ünnepeltet. Az esemény fényét tovább emelte Kovácsné Kenyeres Márta vezetésével a Karinkó Népzenei Együttes.
					
Nefelejcs Idősek Otthona
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