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Nemzetközi Fúvószenekari
Verseny és Fesztivál 		
a városközpontban
Kellemes időjárás, eseménydús zenei fesztivál jellemezte július
első hétvégéjét Balmazújvároson. A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar szervezésében a résztvevők felvonulással és térzenével tették teljessé a városunkban töltött három napot. A versenyen a
zsűri kiemelt tagja a nemzetközi hírű Jacob de Haan, holland
zeneszerző volt. A döntésben nem volt egyszerű dolga sem neki,
sem a társainak. 						

Matifu a király!
A fagyi, mint Bagaméri óta mindenki tudja, a cukrászok nyári
varázslata. A több ezer éve fejlesztett hűvös-édes nyalánkság nemcsak a szájnak és az
érzékeknek, de a szellemnek is
igazi “gourmet” élvezetet kínálhat. Ha létezne fagylalt Michelin-csillag, akkor Eszenyi Ferenc Centrum fagyizója bizony,
előkelő helyezést érhetne el.
Díjakról, elismerésekről bővebben következő lapszámunkban!
KÖZÉLET

Fontos döntések
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 17-én tanácskozott a Díszteremben. Az egyik legnagyobb
várakozás az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetői
pozíciójának kérdését kísérte. A testület hosszas tanácskozás után
egy évre Tarné Juhász Juliannát bízta meg az intézményvezetői
feladatok ellátásával. Továbbá visszaállították Lajos Ferencet a
Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetői pozícióba.
A Balmazújváros Sport Kft. tőkerendezésének tárgyában többször
tanácskoztak a képviselők.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (mlsz.hu) hivatalos honlapján július 29-én közleményben adott tájékoztatást, hogy megvonta a
Balmazújvárostól az NB II-es licencet.
A Balmazújváros Sport Kft. helyzetéről következő lapszámunkban
számolunk be.

A zsűrizés után a következő eredmények születtek:

>> 4. oldal

NAGYDÍJ: Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekara
1. helyezés: Szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
2. helyezés: Gödöllői Fúvószenekar
3. helyezés: Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar és a
Szendrői Fúvószenekar
Legjobb “Jacob de Haan” előadás különdíja: Szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
Balmazújváros város különdíja: Debreceni Zenede Ifjúsági
Fúvószenekara
>> 8. oldal
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VÁLTOZÁSOK A FIZETÉSI
ÉRTESÍTŐK RENDSZERÉBEN
2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóságnak az adózó
adószámlájának egyenlegéről nem kell értesítenie azt az adózót,
aki elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. A Balmazújvárosi
Közös Önkormányzatnál többlépcsős folyamatban szeretnék bevezetni, alkalmazni a változásokat.
>> 2. oldal

FIATALOK

Lajter Dávid sikere Brnoban
A balmazújvárosi művészetoktatás 50. tanévének végén újabb jelentős sikert
ért el. Az iskola tanulóinak
zeneművészeti ágon tíz
tanszakon több, mint húsz
különböző hangszeren, illetve táncművészeti ágon,
néptánc tanulására van lehetősége. Számtalan itt végzett növendék képviseli az
iskolát és Balmazújvárost
országszerte.
A gyermekek gyakran megmérettetik magukat, mind a magyar határon belül, mind azon túl.
					
Legutóbb a tenorkürtös Lajter Dávid Brnoból tért haza egy Junior C kategóriában elért első helyezéssel.
>> 12. oldal
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TÁJÉKOZTATÓ 				
Az elektronikus kapcsolattartásról, az adófolyószámla
lekérdezéséről és az adó megfizetésének módjáról.
AZ ADÓZÓK RÉSZÉRE
KINEK KÖTELEZŐ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS?		
VÁLTOZÁSOK A FIZETÉSI ÉRTESÍTŐK RENDSZERÉBEN
Az elektronikus ügyintézés szolgáltatásai minden ügyfél számára 2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóságnak az adózó
elérhetők, azonban az Eüsztv., és annak végrehajtási rendelete ér- adószámlájának egyenlegéről NEM KELL ÉRTESÍTENIE azt
telmében A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 2018. január 1-jétől az adózót, aki elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Ezen
elektronikus ügyintézésre kötelesek; tőlük ügyindító dokumen- adózóknak az adóhatóság ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁST KÜLD
tumot befogadni kizárólag elektronikus formában lehet.
az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus
Az adóhatóság írásban, a fenti jogszabályban meghatározott elekt- ELÉRHETŐSÉGÉRŐL.
ronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók fizetési
kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi számlájukról történő
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL (OHP)			
ÁTUTALÁSSAL kötelesek továbbra is teljesíteni! Ők készpénzJogszabályi kötelezettségeinek eleget téve a Balmazújvárosi Közös átutalási megbízást továbbra sem fognak kapni a fizetési számlájuk
Önkormányzat Hivatal is az Önkormányzati Hivatali Portálon mellé.
keresztül (OHP) biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyin- HOGYAN SEGÍTÜNK ADÓZÓINKNAK?				
tézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Tapasztalataink alapján az elektronikus ügyintézésre történő átálAz OHP elérhető:
https://ohp.asp.lgov.hu
lás az ügyfelek számára nem minden esetben zökkenőmentes. Ép			
https://eonkormanyzat.gov.hu
pen ezért a Balmazújvárosi Közös Önkormányzatnál többlépcsős
illetve az önkormányzat honlapján található alábbi bannerre kat- folyamatban szeretnénk bevezetni, alkalmazni a fent említett váltintva:
tozásokat.
								
A 2019. II. félévi fizetési számlák megküldése az alábbiak
szerint történik:
- az elektronikus ügyintézésre kötelezett GAZDÁLKODÓ
SZERVEZETEK RÉSZÉRE nemcsak elektronikus, hanem POSTAI ÚTON IS eljuttatjuk fizetési számlájukat.
- a pénzforgalmi SZÁMLANYITÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓK
Az OHP felületen a szükséges regisztrációt követően az ÜGY- NEM KAPNAK készpénzátutalási megbízást a fizetési számINDÍTÁS menüben valamennyi adóügy kapcsán lehetőség van a lájuk mellé.
megfelelő űrlap kitöltésére és elküldésére.
Kérjük ügyfeleinket, legyenek figyelemmel a jogszabályban leírt
Az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS menüben lehetőség nyílik a rendelkezésekre, hiszen az elkövetkezendő időben postai úton külsaját és a képviselt adózó adószámla kivonatának lekérdezésére is. deményeket, értesítéseket az elektronikus ügyintézésre kötelezett
Egyenleg lekérdezésre csak abban az esetben van mód, ha:
adózók részére nem áll módunkban kézbesíteni.
- a lekérdező személyes adatai az önkormányzat adó nyilvántar- Használják és figyeljék tárhelyüket, most és a jövőben is!
tásában hibátlanul (a közhiteles nyilvántartással megegyezően) Kérés, kérdés esetén továbbra is állunk ügyfeleink rendelkezésére
szerepelnek
ügyfélfogadási időben!
- képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az ön		
Balmazújvárosi Közös Önkormányzat Hivatal
kormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése megtör- 				
Pénzügyi Osztály Adócsoportja
Vonatkozó jogszabályok:
tént.
Fontos! Sikertelen lekérdezés esetén célszerű és javasolt az Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni!
CCXXII. törvény
Amennyiben az OHP felületen nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. /XII.28.) Korm. rendelet
abban az esetben használható az e-papír szolgáltatás is: 			
https://epapir.gov.hu
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Megújult az önkormányzati
zöldséges bolt
Balmazújváros Város Önkormányzata több közmunka programján
belül, így a Halomalján megtermelt zöldségeivel, vagy pl. a
savanyítóüzemben megtermelt savanyúságokkal is a lakosságot
igyekszik kiszolgálni. Ezt nagyobbrészt a Balmazújváros, Dózsa
György utca 12. sz. alatti önkormányzati termelői üzletünkben
értékesítjük - lehetőséghez képest diszkont áron. Az üzletet –
melyet a belső szervizúton lehet megközelíteni – kora tavasszal
felújítottuk, ill. beltartalmilag is felfrissítettük. A korábban
csak festett falakat csempéztettük, újrafestettünk, polcokat és
hűtőgépeket vásároltunk és helyeztünk el az üzletben - így a
vásárlókat már sokkal komfortosabb körülmények között tudjuk
kiszolgálni.
A polcokról és a hűtőkből jelenleg a következő termékeket
vásárolhatják meg: tojás, paradicsom, paprika, vöröshagyma,
káposzta, uborka, tökfélék (főzőtök, patisszon, cukkini), savanyúságok (vegyesvágott, pepperóni, szeletelt uborka, karfiol, töltött

paprika), 22-féle, 8 tojásos száraztészta, szikvíz és PI víz.
A folyamatosan bővülő árukészletről és az aktuális árakról a
helyszínen vagy az önkormányzat hivatalos facebook oldalán, a
„Balmazújváros Hivatalos Oldala”-ról tájékozódhatnak.
					
			
Balmazújváros Város Önkormányzata
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A Balmazújváros újság 2019. júniusi számának 4. oldalán, a
Közélet rovatban jelent meg Tóth Attila önkormányzati képviselő
aláírásával egy cikk, melyet a Tisztelt Olvasóknak címzett. Mivel
az írásban név szerint engem is megemlített, fontosnak tartom,
hogy tájékoztassam Önöket az én álláspontomról.

Tisztelt Képviselő Úr!
A Veres Péter Kulturális Központ igazgatói pályázatának véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.XXXIII.
törvény 20/A.§(6) bekezdése alapján a pályázót szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázat véleményezése
a bizottság feladata. E bizottsági tagságra kaptam megtisztelő,
előzetes felkérést. A képviselő-testület többsége azonban úgy
döntött, nem fogadja el a háromtagú bizottság összetételére tett
javaslatot, és egy új összetételű négyfős bizottságot hozott létre. Ez
természetesen jogában áll a testületnek, és ezt tudomásul is vettem,
bár nem esett jól. Mindazonáltal az új bizottság hozzáértését,
alkalmasságát nem vitatom.
Itt véget is érhetne a történet, ha Ön nem írta volna cikkében az
alábbiakat:
„Egy státusz megszüntetésének…számos indirekt módja létezik
(egy célzottan összeállított bíráló bizottság).”
Továbbá: „a jegyző úr által előterjesztett szakmai bizottság
összetételéből (Tóth János, Fekete János, Kádár Imre Zoltán)
mindenki levonhatja a maga tanulságát”.
Én is levontam a magam tanulságát (hogy az Ön szavaival éljek)!
Kikérem magamnak annak a gyanúját, hogy bizottsági tagként
bárki eszközként használhat fel egy státusz megszüntetésére!
Visszautasítom azt a feltételezést, amely azt sugallja, hogy szakértői
bizottsági tagként ne tudnék szakmailag megalapozott, önálló,
független véleményt kialakítani, leírni, elmondani egy (vagy több)
pályázatról!
Csak hogy Ön is tudja: készülve a március 15-ei ünnepségre, március
legelején egy egyeztetett időpontban felkerestem Sós Csabát,
a VPKK igazgatóját. Személyében egy rokonszenves, értelmes
fiatalembert ismertem meg. Beszélgettünk családról, tanulásról,
Újvárosról, az intézményről. Egy dologról biztos nem beszéltünk:
az esetleges igazgatói pályázatról, illetve megbízásról.
Mindezt csak ezért írtam le, hogy érzékeltessem, bennem semmilyen
előítélet nem volt és most sincs Sós Csabával kapcsolatban. Ezzel
együtt is szívesen olvastam volna az Ő pályázatát is bizottsági
tagként.
Ön célzottan összeállítottnak nevezi a javasolt véleményező
bizottságot, amely indirekt módon egy státusz megszüntetésére
törekszik. Elképesztő feltételezés!
Tisztelt Képviselő Úr!
Mi nem ismerjük egymást, emlékezetem szerint soha nem
találkoztunk, nem beszélgettünk. Ezért írok pár adalékot, amely
talán meggyőzi Önt, Önöket arról, hogy lehet valakinek önálló,

független, szakmailag megalapozott elképzelése, véleménye
például kulturális területen.
-Nyugdíjazásom előtt hat évig voltam Szentendrén a polgármesteri
hivatal Közoktatási és Közművelődési Iroda vezetője. A hat év alatt
munkatársaimmal számtalan vezetői pályázatot terjesztettünk
különböző bizottságok és a képviselő-testület elé. Soha, egy esetben
sem kérdőjelezték meg sem hivatali feletteseim, sem a pályázók,
sem a képviselők munkánk szakszerűségét.
-Körülbelül 10 éven át voltam közigazgatási szakvizsga bizottsági tag. Több száz felsőfokú végzettségű köztisztviselőt, hivatalnokot vizsgáztattam három helyszínen: a Közszolgálati
Egyetemen, a Fővárosi és a Pest megyei Önkormányzatnál,
illetve Kormányhivatalnál. Sem az írásbeli, sem a szóbeli vizsgák
alkalmával nem kifogásolták a munkámat.
-Többször felkértek előadás tartására a Budapesti Gazdasági
Főiskolán, ahol a kultúra és az idegenforgalom kapcsolatáról
beszéltem - különös tekintettel Szentendrére. Ugyanitt több alkalommal megbíztak szakdolgozatok, diplomamunkák értékelésére, osztályozására.
Bármennyire hihetetlen, soha senki nem próbálta befolyásolni
munkámat, soha nem kérdőjelezték meg hozzáértésemet, szakmai
véleményemet!
Végül: talán hallotta, talán olvasta a március 15-iki ünnepségen
elmondott beszédemet. Ha nem, úgy elolvashatja a Lengyel
Menyhért Városi Könyvtárban a beszéd teljes szövegét. (Ha időt
szánna rá, kérem, a teljes szöveget olvassa el, ne pedig az újságban
megjelent rövidített és kicsit zavarosra sikeredett változatot.)
Ön is láthatja, ott és akkor is igyekeztem független emberként
csokorba szedni szülővárosom értékeit, elsősorban kulturális
értékeit. (Koroknai Imre alpolgármester úr elsők között gratulált
az ünnepségen). Akkor is úgy gondoltam, az évfordulós ünnepség
nem a napi politizálás helye.
Tisztelt Képviselő Úr!
Balmazújvárosi németfalusi, majd Szabadság sori „gyerekként”
büszke vagyok a munkában, az oktatásban, a kultúrában eltöltött
40 évre. Amikor nem szavazták meg bizottsági tagságomat, először
kellett szembesülnöm azzal a feltételezéssel, hogy –Önök szerint–
nem lennék képes objektív, önálló szakmai véleményt kialakítani.
Sőt! Ahogy Ön írja: „célzottan összeállított bíráló bizottsági tagként
indirekt módon egy státusz megszüntetésén” mesterkednék.
Tévedtek!
					
Fekete János

KÖZÉLET

Új biciklitárolók 				
két forgalmas területen

Az egészségház és a vasútállomás melletti területeken új kerékpártárolókat
helyeztünk el.
A forgalmas helyeken időszerű volt a változtatás. Az orvosi rendelőbe
érkezők 20 fedett, míg a vasúti állomáshoz érkezők 40 fedett és 58 szabad
ég alatt található kerékpártárolót vehetnek igénybe. A fényképet is elnézve
bízunk hozzá, hogy hasznos dolgokkal tettük könnyebbé a kerékpárok
tárolását.
				Balmazújváros Város Önkormányzata
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Rendkívüli ülésen tanácskoztak
a képviselők

Új vezető az Egyesített Óvoda
és Bölcsőde Intézmény élén

2019. július 17-én tartotta rendkívüli ülését Balmazújváros
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A nyílt ülésen döntöttek a képviselők a nyár során megrendezésre kerülő városi rendezvényeken a kitelepülő árusok által
fizetendő bérleti díjakról, és rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról.
A „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban” című projekttel összefüggésben a negyedik közbeszerzési
eljárás zajlott, azonban a beérkezett ajánlatok alapján megállapítható volt, hogy a projekt megvalósítása többletforrást igényel. Ennek az összegnek egy részét európai uniós forrásból az
irányító hatóság biztosítja, a fennmaradó összeget pedig – a
Képviselő-testület egyhangú döntése alapján – az Önkormányzat bocsátja rendelkezésre.
A folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató hosszas vitát váltott ki a testületben akörben, hogy mi lehet a pályázatok
folyamatában észlelt lassulás oka.
A város új településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges szakértő mérnökiroda kiválasztása tárgyában szintén egyhangú döntés született, a megbízást a Cívisterv Várostervező és
Építész Iroda Bt. kapta.
A Balmazújváros Sport Kft-vel kapcsolatban a Képviselőtestület – korábbi döntését visszavonva – visszaállította Lajos
Ferenc ügyvezetői pozícióját.
A Balmazújváros újsággal és a Balmaz TV-vel összefüggésben benyújtott előterjesztés részletes megtárgyalására a
későbbiekben kerül sor.
Balmazújváros Város Önkormányzata

A 2019. július 17-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
napirendre kerülő témák közül az egyik legnagyobb várakozás
az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetői pozíciójára
kiírt pályázat elbírálását övezte. A nagy érdeklődés teljesen
érthető, hiszen közvetve, vagy közvetlenül a város lakosságának
jelentős részét érinti a meghozott döntés.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 27. napja volt,
a feladatra két pályázó jelentkezett.
Az előkészítés során megállapítottuk, hogy a pályázatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek.
A pályáztatás folyamata sem egyszerű, jogszabályi hátterét a
közalkalmazotti törvény, a köznevelési törvény, valamint ezek
végrehajtási rendeletei adják.
Formailag mindkét pályázat megfelelt a jogszabályi előírásoknak,
az intézményvezetői feladat ellátásához szükséges végzettséggel és tapasztalattal mindkét pályázó rendelkezik.
A pályázatok a vonatkozó jogszabályok alapján többkörös véleményezésen estek át.
Véleményt kellett alkotnia az intézmény szülői munkaközösségének, továbbá a nevelőtestületeknek, amelyek tagintézményenként formáltak szakmai véleményt. A véleményezések
sorának ezzel nem volt vége: szakmailag foglalt állást a vezetői
programokról a Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar Megyei
Területi Szerve, valamint a Képviselő-testület által megbízott,
szakértői bizottság.
Látható tehát, hogy a döntést hosszas előkészítő folyamat
előzte meg.
Mivel a pályázók egyike a zárt képviselő-testületi ülés tartását
kérte, a napirendet ketté választottuk, a nyilvánosságot vállaló
pályázót nyílt ülésen, a zárt ülést kérő pályázót pedig – külön
napirendi pontban – zárt ülésen hallgatta meg a testület.
A nyílt ülésen folytatott vita során többször elhangzott, hogy a
testület nehéz döntés előtt áll alig két hónappal a helyi önkormányzati választások előtt.
Az én véleményem szerint azonban könnyű volt a döntés,
hiszen valamennyi véleményező fórum – érzékelhető többséggel, illetve egyértelmű szakmai állásfoglalással - Tarné Juhász
Julianna vezetői megbízása mellett foglalt állást.
A döntéshozatal során ennek ellenére az öt éves ciklusra egyik
pályázó sem kapta meg a városatyák többségének támogatását,
így – mint arra a jogszabály lehetőséget biztosít – a pályázatot a
testület eredménytelenné nyilvánította, és a következő egy évre
Tarné Juhász Juliannát bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.
Hogy jó megoldás született-e, azt mindenki döntse el maga.
Jómagam szeretnék itt, a helyi újság keretei között is sok sikert,
kitartást, és jó egészséget kívánni Tarné Juhász Juliannának az
intézményvezetői feladatok ellátásához.

KÖZÉLET

Folytatódik a gyűjtés az
életmentő készülékre

		

		

Hegedüs Péter polgármester

Március óta tart az adománygyűjtés, amelynek eredmé- A készülékre eddig mintegy 1.800.000 Ft érkezett, a 3-4 milnyeként az Önkormányzat a helyi mentőszolgálat részére egy lió forintos vételárhoz szükséges további felajánlásokat az
Lucas 3 mellkasi kompressziós készüléket kíván vásárolni.
Önkormányzat 11738091-15373175 számú bankszámA készülék a betegek újraélesztése során kiváltja a mellkasi lájára várjuk. 							
kompressziót végző mentős munkáját, így ő más módon vehet A közleménybe írja be: LUCAS 3 kompressziós készülék
részt a mentésben, ráadásul mozgás közben, mentőautóban vásárlására.
									
is használható.
			 Balmazújváros Város Önkormányzata
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A művészet nyelvén: Herendi Porcelán
Újabb nagyszabású kiállításnak ad otthont a Semsey Kastély július 18. és szeptember 8. között. Az érdeklődők a Herendi Porcelánmanufaktúra gyűjteményéből tekinthetnek meg egy válogatást,
miközben bepillantást nyerhetnek a manufaktúra történetébe is az
impozáns tárlatot kiegészítő dokumentumanyagokon keresztül. A
kiállítás hiánypótló jelentőséggel bír, és tulajdonképpen egy évek
óta tartó kiállítássorozat megkoronázása, hiszen a Hollóházi és
Zsolnay porcelánokat követően ezúttal a Herendi Porcelánmanufaktúra remekeiben gyönyörködhetünk.
Gyakran teszik fel a kérdést, mi a Herendi porcelán sikerének
a titka. A kérdésre nem lehet egyetlen szóval válaszolni, sok-sok
tényező együttes hatása kellett és kell ma is ahhoz, hogy Herend
minden kontinensen ismert és elismert porcelán márka legyen.
Először is kellettek a világkiállítási sikerek, amelyek a XIX. században kezdődtek (így: az 1851-es londoni világkiállítás, majd bécsi,
párizsi, szentpétervári világkiállítások), és amely kiállítások sora
napjainkban is folytatódik, így például 2007-ben a szentpétervári
Cárszkoje Celo-ban, 2008. évben a Genfi Ariana Múzeumban vagy
2009. évben a moszkvai Kremlben. Utóbbi kiállítás rangját és méltóságát mutatja, hogy soha egyetlen más magyar márkának még
nem sikerült kiállítóként a Kreml falai közé bekerülnie. A következő,
amellyel a manufaktúra kitűnik versenytársai közül, az a rendkívül
erős termékfejlesztési tevékenység. Akik látogatást tesznek Herenden, betérnek boltjaiba, megtapasztalhatják, hogy Herend minden
generációnak, és bármilyen művészeti stílust kedvelő embernek
tud művészi porcelánt kínálni, megőrizve tradíció és innováció
egyensúlyát. Porcelánjaikba bele van zárva az alapanyagok titkos
receptúrája is. Tudjuk, hogy a porcelán a kaolin, a földpát, és a
kvarc házasításából áll elő, de hogy ezek milyen arányt képviselnek
benne, ez minden manufaktúra, így a Herendi Manufaktúra belső,
féltve őrzött titka.
Herend több mint 193 éve a kézműves hagyományok alapján
készíti porcelán termékeit. Manufaktúraként és nem gyárként
működnek, kizárólag kézi technológiával készítik porcelánjaikat. A
kézművesség, a művészet nyelvén „beszélnek”. Porcelánjaikkal bejárják készítésük titokzatos útját a nyers masszától a formázó kezeken és a kemencék tüzén át, egészen a festőecset leheletkönnyű
érintéséig, így teremtve értéket és kényeztetést. Vallják: a szépség
kortalan és örök. Egyik fő erősségük az egyediség. A mesterekben
generációról-generációra felhalmozott szaktudás, a manufaktúraKÖZÉLET

beli alkotó légkör, a leleményesség és a meg nem
alkuvás, mind-mind együtt
adják azokat az alapokat,
amelyekre építve porcelánjaik megszületnek. Így válhatott a Herendi porcelán
Magyarország arculatának
meghatározó elemévé, valóságos Hungarikummá. Nem
csupán egy nyereséges vállalkozás, egy luxusmárka a
Herendi, hanem a művészet
elkötelezettjeként kulturális
missziót is teljesít.
A Herendi Porcelánmúzeumban van egy porcelán
litofán
képlap, melyen
egy virág látható, amelynek érett terméseit éppen felkapja a szél,
és messze viszi. Jelképesen a Herendi Manufaktúra kulturális
misszióját is szemlélteti ez az alkotás, nevezetesen hogy a porcelán tárgyak hordozta értékeket minél szélesebb körben terjesszék
a világban és idehaza. Ugyanazzal az örömmel teszik ezt több milliós metropoliszokban és kisvárosokban egyaránt. Most például itt
Balmazújvárosban, a gyönyörűen felújított és megszépült Semsey Kastélyban, ahol reményeink szerint a Herendi porcelánok és
közönségük megtalálják a közös nyelvet, a művészet nyelvét!
A megnyitón Hegedüs Péter polgármester, Sós Csaba a Veres Péter Kulturális Központ megbízott igazgatója, Dr. Simon Attila, a
Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. vezérigazgatója és Kubik Anna
Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes
művész köszöntötte az érdeklődőket.
A kiállítás 2019. szeptember 8-ig tekinthető meg, keddtől vasárnapig 10:00 és 18:00 óra között.
Jegyárak: - felnőtt 1000 Ft,
- diák/nyugdíjas 500 Ft, 				
- 7 év alatt és 70 év felett ingyenes.
						

Bánhegyi Zoltán

KÖZÉLET

Zümivadász Balmazújvároson

Magyarok – Egymásért! 		

Balmazújváros Város Önkormányzatának közterületfelügyelője, ifjabb Csonka-Kis Pál jelezte július közepén a jegyzőnek, Dr. Hajdu
Miklósnak, hogy közterületen kettő méhrajt talált. Szmutkó Attila
zümivadász a jelzés után minden munkáját félretéve megérkezett
Balmazújvárosra, a Múzeum Kávéház előtti fasorhoz. Meglátása
szerint a méhek régóta ott lehettek és agresszívek voltak. A fák
életveszélyesnek tűntek, hiszen egy nagy vihar esetén az üreges
fatörzsek kidőlése akár emberi életeket is követelhettek volna.
“Példamutató, ahogy Balmazújváros hozzáállt ehhez a helyzethez.
Többórás munka után sikerült mindkét fából kimenteni a méhanyákat és biztonságba helyeztem őket. A két fának a kivágásával
nem oldódott meg a helyzet. Szerte a városban többfelé lehetnek
ilyen agresszív méhek.” - tudtuk meg Szmutkó Attilától.
A szakember - a Zümivadász, ahogy sokan ismerik - felhívja a lakosság figyelmét, amint méheket látnak, azonnal kérjék a segítségét. Számára ez társadalmi kérdés. Célja, hogy kialakítson a lakossággal egyfajta együttműködést a méhek befogása és a darázs
kiszorítása érdekében.
A továbbiakban tervben van, hogy a közutak és közintézmények
területén található akácfákat átvizsgálják, hogy ne legyenek közveszélyes fák ezeken a területeken.
						
Bánhegyi Zoltán

A „Tekerj otthonról hazáig!” elnevezésű Kárpát-medencei kerékpáros emléktúra, amely a nemzeti összetartozás erősítését célozza
meg, augusztus 17-én Balmazújvárosba érkezik.
A túra nagykövetei Miklós Edit, olimpiai 7. helyezett alpesi síző,
Erdei Zsolt, világbajnok ökölvívó és Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszó.
„4 útvonal - 7 nap - 80 település - 200 résztvevő - 1 cél”
A cél, hogy minden kerékpáros, anyaországi és határon túli magyar
egyszerre érjen célba a Nemzet fővárosába.		
Augusztustól elérhető Adroid és iOS felületeken egyaránt a túra
mobil applikációja, mely valós időben mutatja meg a kerékpárosok helyzetét, útvonalát – az alkalmazás segítségével lehet követni
őket és bátran lehet csatlakozni hozzájuk, vagy egyszerűen csak
üdvözölni, bátorítani őket útközben személyesen.
A honlapon megtalálhatóak az egyes túraútvonalak, tudnivalók,
a jelentkezés feltételei, valamint az egyes útvonalakra kattintva a
túra által érintett városok is elérhetőek.
A „Magyarok – Egymásért” kerékpártúra honlapja: 			
			www.otthonrolhaza.hu
						
						

Bánhegyi Zoltán
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Karbantartás, felújítás a nyári szünetben
A nyár a felkészülés és a munka jegyében zajlik a Menzaminta
Kft. és a Szakácstündér Kft. háza táján, hiszen a tanítási
szünetben van csak lehetőség arra, hogy a konyhákon a
szükséges javításokat és karbantartási feladatokat elvégezzük.
Természetesen minden munka a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik.

Ezen jogszabályok értelmében a konyháinkat megfelelő műszaki
állapotban kell tartanunk, amely lehetővé teszi számunkra
a helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlat (GHP) alkalmazását,
beleértve a könnyen tisztítható és fertőtleníthető felületeket, a
megfelelő mesterséges megvilágítást a konyhán és az előkészítőhelységekben, a kártevők elleni védekezést és dolgozóink
egészségvédelmét is.
Így a nyári szünet során, az összes konyhánkon ütemterv szerint
tisztasági festés és mázolás, érintésvédelmi
hálózat kialakítás történik. Ezenkívül a konyhákon
jelentkező egyéb hiányosságok és hibák is javításra
kerülnek, mint például kézmosó kialakítása,
csapok javítása, átadó ablakok rozsdamentes
lemezelése és a szúnyoghálók cseréje.
Ezen karbantartási munkálatok elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a fogyasztóink részére megfelelő
higiéniai körülmények között készíthessük az
ételeket.
			
		

Oriskó Ferencné ügyvezető
Menzaminta Magyarország Kft.

KÖZÉLET - KULTÚRA
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Új hirdetőtáblák városszerte
A Balmazújváros központjában (a K&H Bank mellett) elhelyezett zárt,
üveges hirdetőtábla mellett újabbakat helyeztünk el városszerte. A
hirdetőtáblákon kegyeleti és az önkormányzat által kibocsájtott lakossági
tájékoztatókat olvashatják a járókelők.
Az öt új tábla a következő helyeken található:
- Hotel-MÁV Állomás előtti járdaszakasz mellett
- Zöldséges piac bejárata mellett
- Akác köz, élelmiszerbolt előtt
- Hortobágyi utca - Kölcsey Ferenc utca sarok
- Szoboszlói utca - Kossuth utca sarok
			
			
Balmazújváros Város Önkormányzata

KULTÚRA

HARMONIKAKURZUS a Németfalu-Hagyományok Házában
Miért éppen harmonikakurzus, mi a hírérték ebben? - kérdezheti az olvasó.
Először is kis közösségünk életében a harmonikának sokszor van
létjogosultsága, legyen szó bálról, disznótorról, vagy éppen kóruspróbáról.
Másodszor önző módon egy olyan hangszerről beszélünk, amelyről bizton
állíthatom több száz akad az újvárosi háztartásokban, melyeket névnapok,
lakodalmak, eljegyzések alkalmával használtak elődeink. Ezek most még
ott árválkodnak a tokjaikban, vagy a padláson, melyeket le szeretnénk
porolni itt, a német közösségi házban. Szóval azért harmonika, mert
nekünk tetszik a hangja, tetszik a hangszer-adta lehetőség, hogy dallamot,
harmóniát, kíséretet, különböző hangszíneket lehet belőle előcsalni
egyszerre.
De jött a felvetés, kitől tanuljunk, - hisz a lakodalmas csapatok harmonikásai,
vagy egykor ezen játszó tagjai nem foglalkoznak a ,,továbbadással”, - így
hívtunk meg egy olyan fiatalembert, aki a német népdalok, slágerek, indulók,
polkák, keringők kiemelt ,,tudója”. (Humorosan azt mondtuk három akkord megtanulása után, akár egy zenekart is tudunk ,,helyettesíteni”, ha

KULTÚRA

XV. Balmaz-Art művésztelep
Tizenötödik alkalommal nyitotta meg kapuit 2019. július 8-án a Balmazújvárosi
Nemzetközi Művésztelep
(Balmaz-Art). A határon túli
művészeket két Romániából
érkezett alkotó képviselte.
Kisebb létszámmal, mint a
korábbi években, de a telep
így is eredményekkel és élményekkel zárult.
A visszatérő művészek és a fiatal tehetségek egymást inspirálva készítették műveiket. A baráti közösség, a környezet, a jó hangulat mind-mind
hozzájárult a tábor sikeréhez. A beszélgetések a rögtönzött konzultációk
egyfajta feltöltődést jelentenek a későbbi magányos alkotó munkához. Az
együtt töltött egy hét mindenképpen hasznos és építő jellegű volt minden
résztvevő számára. Az elkészült műveket előre láthatólag a következő évi
művésztelep nyitásakor tekinthetik meg az érdeklődők.
					
				
					
Rácz József képzőművész
KÖZÉLET

Két fontos változás 				
az egészségház környékén

kell.) Sax Norbert nemcsak művésze e gyönyörű hangszernek, hanem
oktatója is. Emberileg kiváló, szakmailag kiemelkedő, pedagógusként pedig
eredményes. Egyénre szabottan éppúgy segítette a kurzus résztvevőit,
mint ,,harmonika együttesként”, hiszen ezen a négy napon kánont, korált,
keringőt több szólamban tudtunk eljátszani. Volt akinél a hangszer helyes
tartásánál kezdte, volt akinek a kottaolvasásban adott tanácsot, volt,
aki csak hallás után tanult, de mindez a különbség minket nem zavart,
hiszen minden nap, minden résztvevő tanult valami újat. A közös, délutáni
alkalmak változatosak voltak: a hangszer történetéről, annak javításáról,
hangolásáról, a hangszergyárak működéséről, a hangszer kiválasztásáról
adott át ismereteket, volt, hogy német, osztrák népdalokat, műdalokat
játszott el nekünk, megmutatva a hangszer technikai és zenei lehetőségeit.
A francia sanzonok, ismert tangók sem maradhattak el a kedvcsináló
kiskoncerteknél, ugyanúgy, mint a magyar népdalok, vagy nóták.
Egyszóval nagyszerű és inspiráló volt a négy nap, reméljük jövőre is
támogatja képzésünket a Németfalusiak Egyesülete és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
Akinek kedve támad velünk együtt zenélni, önképző körünkbe szeretettel
várjuk augusztustól minden kedden 16 órától a Hagyományok Házában.
		
				
Takács Erika

Lakossági kérésre a Dózsa György
utcán található, Augusztin Béla
Gyógyszertárnál levő buszmegálló
mellett elkészítettünk és térkővel
burkoltuk az új átjárót, így a lakosok méltó körülmények között
járhatnak a lakótelep és a patika
felőli járda között.
					

A másik változás a posta és az egészségház épülete között történt. A
mentős átjárónál a nemrégiben kihelyezett táblát kiegészítettük egy figyelemfelhívó sárga útburkolati felfestéssel. Kérünk minden erre közlekedőt,
hogy a saját és mások testi épsége
érdekében az érintett járdaszakaszon
szálljon le a bicikliről és tolja ezen a
részen a kerékpárját.
				
Balmazújváros Város Önkormányzata
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Mindenki nyert a zenefesztiválon
A fúvószene több évtizede szerves része Balmazújváros életének. Voltak
itt már országos zenei táborok, zenekari találkozók, rendhagyó koncertek,
vagy éppen világhírű zenészek. Nemzetközi verseny azonban idén került
először megrendezésre.

Július első hétvégéjén több száz fiatal érkezett városunkba, hogy részt vegyen zenekarával az első Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon és Versenyen. A versenyprogram mellett, számos kültéri koncerttel, felvonulással
szórakoztatták a város lakóit. Kis túlzással minden utca a zenétől volt
hangos ebben a pár napban.
A fesztivál nyitókoncertjén a művészeti iskola utánpótlás zenekara
és a Veterán Úttörőzenekara szórakoztatta a Kossuth téri lakótelepen
összegyűlt érdeklődőket nagy sikerrel.
Jó érzés volt végigsétálni a központban, mert mindenfelé emberek igyekeztek egyik programról a másikra, fiatal zenészek csoportjai hangszerrel a
kezükben vidáman cseverésztek a parkokban, miközben a távolból valahol
mindig szólt egy zenekar.
A háromnapos program
során számos kül- és beltéri
koncertet adtak a résztvevő
együttesek a művelődési
központ, a strand, a Centrum Fagyizó előtt, vagy
éppen a König Rendezvénycsarnokban. A remek
koncertek vagy a zenekarok
felvonulása a mazsorett
csoportokkal igazi utcazenei fesztivál hangulatot
varázsoltak a város utcáira.
A fesztivál sztárvendége egyértelműen Jacob de Haan világhírű
zeneszerző volt. Jacob műveit a világ minden pontján ismerik és játsszák
a fúvószene kedvelői. Óriási megtiszteltetés, hogy elfogadta a Bekton Ifjúsági Fűvószenekarának meghívását, és életében először elutazott Magyarországra.
A fesztivál végén elmondta, hogy megragadta a város barátságos hangulata, a rendkívüli szervezettség, tetszett neki, hogy sok a zöld parkos rész,
ahol nagyon kellemes végighallgatni egy-egy előadást, és kiemelte, hogy
szerencsés város az, ahol zenekar és közönség így egymásra talál.
Maga a versenyprogram július 6-án kezdődött a König Rendezvénycsarnokban, ahol minden versenyzőnek fél óra állt rendelkezésére, hogy bemutassa tudása legjavát. A zsűriben Jacob de Haan mellett ott ült még
Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei Szövetség elnöke, Dr. Szabó István,
egyetemi tanár, és Balmazújváros díszpolgára, Bekker Gyula is.
Minden együttes rendkívül sokat készült a versenyre, szerettek volna bizonyítani a nívós zsűri előtt, így a feszültség szinte tapintható volt a csarnokban. Végül szerencsére mindenki nagyszerűen teljesített, igazán nehéz
helyzetbe hozva ezzel a pontozó bizottságot.

A verseny díjait a vasárnapi gálán adta át a zsűri. De nem csupán emiatt
volt különleges ez az esemény. A fesztivál idejére összeállt egy együttes
a zeneiskola volt növendékeiből, akik Daru Andrea karmester - szintén
balmazújvárosi volt növendék - vezényletével rézfúvós műveket adtak elő.
A másik felejthetetlen élményt a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és Jacob de
Haan biztosította. A zeneszerző saját hangszerelését vezényelte. Aki látta
vagy hallotta ezeket a pillanatokat biztosan soha nem fogja elfelejteni,
ahogy a mester a zenekarral együtt lélegzett az egész mű alatt.
A verseny nagydíját, valamint Balmazújváros különdíját a legfiatalabb
együttes, a Debreceni Zenede Ifjúsági Zenekara nyerte. Jacob de Haan
kiemelte, hogy nagyon nehéz döntés volt, hiszen minden zenekar kiválóan,

közel azonos színvonalon teljesített. Külön öröm volt számára, hogy végül
egy fiatal magyar együttes kapta a fődíjat. Ez is bizonyítja, hogy a magyar
fúvószenei oktatás méltán világhírű.
Lassan két hét telt el a fesztivál óta, de azóta is nap
mint nap érkeznek pozitív visszajelzések mind
a zenekaroktól, mind a
zsűritagoktól, vagy éppen a
város lakóitól.
Valahogy minden összeállt
erre a hétvégére. Egy kellemes kis magyarországi
város rendezett egy fesztivált, ahol mindenki jól
érezte magát. A szervezők a végletekig kiszolgáltak mindenkit, a környezet
méltó volt egy ilyen nagyszabású rendezvényhez, amit a zenészek meghálálták szórakoztató játékukkal, hogy a közönség ovációval köszönje meg
ezt a felejthetetlen júliusi hétvégét.
Azt hiszem erre modják, hogy win-win szituáció, azaz mindenki nyert…
						

Bekker Péter
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Álomból valóság...
Magát a növényt Nagy Károlyné Marika néni ismertette és kedveltette meg velem általános iskolás koromban. A lehetőség 6-7 évvel ezelőtt
kezdett kibontakozni számomra, melyből 3 évvel ezelőtt telepítéssel, majd
az idei első Levendula Fesztivállal lett valóság. Maga a növény mára igazi kultusznövénnyé nőtte ki magát, így az emberek szívesen látogattak el
hozzánk.

III. Aratófesztivál, 				
XX. Kézi Aratóverseny 			
és cséplési bemutató
2019. július 6-án, szombaton került megrendezésre a Rákóczi Olvasó
Népkör szervezésében a III. Arató Fesztivál. Az egész napos program
7.00 órakor kezdődött gyülekezővel és megnyitóval a Rákóczi Olvasókör
épülete előtt. A látványos lovas szekeres és traktoros felvonulást követően,
délelőtt 10.00 órától sorakozott fel a 8 versenyző csapat Szanka István
birtokán. A háromtagú csapatok ezt követően mérték össze erejüket és
tudásukat.
Délben a megjelent több, mint 200 fő érdeklődő ízletes ebédet kapott,
majd az ebédet követően kulturális műsorok fellépői szórakoztatták
a közönséget. Dankó Szilvi énekes után helyi amatőr együttesek és a
Mustang Country Club Debrecen lépett fel, majd 16.00 órától cséplési
bemutató következett. 17.00 órától hirdették ki a nyertes csapatot, melynek
tagjai Kunkli Péter, Árva Norbert és Tóth János, akik mindhárman
balmazújvárosi, 20 év alatti fiatalok.

2016-ban tavasszal ültettük el az első ötszáz tő francia levendulát édesapám segítségével, melyet még abban az évben újabb ötszáz tő angol
követett. A következő év tavaszán pedig ezer angol tővel bővítettük az
állományt. A levendulásban 100%-ban biogazdàlkodáast folytatunk, hagyományos kézműveléssel, valamint gyom- és permetszer mentesen gondozzuk növényeinket.
A francia levendula rövid szárú sötét lila virágzatú finom illatú növény,
melyet inkább a parfümiparban hasznosítanak, míg az angol levendula egy
hosszú szarú világosabb színű markáns illatú növény, melyet főként olajlepárlásra termelnek.
A levendula nyugalmat ad, erősíti az immunrendszert, gyulladást csökkent, ápolja a bőrt.
A legsokoldalúbban felhasználható gyógy-, fűszer- és dísznövény.
Ebben az évben nagyon félve vágtam bele az I. Levendula Fesztivál szervezésébe, azonban a családomtól csak pozitív gondolatokat és buzdítást,
valamint rengeteg segítséget kaptam, így belevágtam.
A Levendula Fesztiválra kiérkező vendégek 1500 tő angol levendula között
sétálhattak, fotózkodhattak kedvükre. A látogatókat levendula szörppel és
friss mentás limonádéval vártuk.
Megpihenhettek a kerthelyiségben, kávézhattak és kürtőskalácsot is fogyaszthattak melyet Farkas Ágnesék biztosítottak, helyben sütve.
Kint volt egy nagyon kedves ismerősöm különböző levendulás díszekkel,
táskákkal, melyekben a tavaly learatott vénkerti levendulás virágjai illatoztak.
A megmaradt levendulát a család és baráti segítséggel learattuk, majd elvittük őket lepároltatni, így a 2020-as fesztiválon már saját levendulaolaj
megvásárlására is lesz lehetőség. Az olaj illata számomra mennyei, olyan
mintha a lila mező egyetlen kis fiolába lenne zárva. A Fesztivált hagyományteremtő célul tűztük ki, mivel rengeteg visszajelzést kaptunk a hozzánk ellátogatóktól, hogy jövőre is szeretnének eljönni.
		

Csomor Györgyi a Vénkerti Levendulás tulajdonosa

KÖZÉLET

Klímás helyiségekben várják a
jelzéseket a mentősök
A régi orvosi ügyelet épületéből négy klímát helyeztettünk át a
mentőállomás emeleti helyiségeibe. A változásoknak köszönhetően
a mentőállomáson dolgozók komfortosabb körülmények között
várhatják a jelzéseket.
			

Balmazújváros Város Önkormányzata

A rendezvényt gyermekek, fiatalok és idősek egyaránt szívesen keresték
fel, és a Rákóczi Olvasó Népkör az egyik legsikeresebb Arató Fesztiválját
rendezhette meg 2019-ben. Az eseményt az Európai Unió és a Magyar
Állam is támogatta, a TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2019-00073 projekt keretein
belül.
A napot végül vacsora és bál zárta, melyet a Népkör Rákóczi utcai épületében tartottak meg.
A Rákóczi Olvasó Népkör vezetősége minden versenyző csapatnak gratulál,
és ezúton köszöni meg a balmazújvárosiak támogatását, és reméli, hogy
rendezvényeivel, a gyermekek számára szervezett klubfoglalkozásaival
hozzájárul a helyi mezőgazdasági hagyományok életben tartásához és a
generációk közötti együttműködéshez!
				

Jónás Rita projektmenedzser
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Ami számodra felesleges,
másnak sokat ér!

“Ha túl sok gyümölcs vagy zöldség terem a kertedben, ne hagyd
kárba veszni!” Ezzel a mottóval kezdődött Magyarországon egy
kezdeményezés, amelyhez Balmazújváros is csatlakozott.

Ott kezdődött az Enni adok doboz - projekt, hogy december elején egyik
este az interneten rátaláltam az enni adok szekrényre egy másik városban. Így gondoltam miért ne lehetne városunkban is. Vajon mit szólnának
az emberek? A város egyik közösségi oldalán rákérdeztem. Aztán keresgéltünk a barátaimmal, milyen
szekrény lenne megfelelő szabadtéren. Rátaláltunk az interneten a Re-formáló Egyesületre.
Felvettem velük a kapcsolatot és
dobozt helyeztünk el a Debreceni
utca 12. szám alatt az udvaron.
Ugye, mint minden kezdet nehéz,
ez se volt a legegyszerűbb: helyet
találni, támogatót keresni, de sikerült, összehoztuk!
A városvezetés biztosított helyet
(kerítést), mellém állt 12 csupaszív, kitartó önkéntes, és találtunk 1-2 támogató boltot is!
Nekünk, az önkénteseknek az a
feladatunk, hogy naponta kétszer
megnézzük a szekrényt. Továbbá
naponta kétszer töltenünk kell a
dobozt tartós élelmiszerrel (pékáru, konzerv, zöldség, gyümölcs),
lényegében bármivel, ami emberi
fogyasztásra alkalmas. Mindig
összeállítok egy heti beosztást, hogy délelőtt és délután ki megy a kész
csomaggal, és töltjük, takarítjuk a dobozt! Az élelmiszeren kívül tisz-

KULTÚRA

tálkodási szerekkel is meglephetjük a dobozhoz érkezőket. Sajnos a lakosoktól még nem jellemző, hogy adományt kapnánk. Bízom benne, hogy
elérjük azt is, hogy az emberekben ne legyen ezzel kapcsolatban előítélet!
Viszont meg-ragadnám a lehetőséget és elmondanám hogy tudjon róla
mindenki. Van egy kis kör, akiket ismerünk és tudjuk, hogy rászorulnak és
rendszeresen látogatják a dobozt! Van közöttük idős szívbeteg nyugdíjas
néni, alacsony nyugdíjból éldegélő hölgy, fogyatékkal élő srác, stb.
Nem tagadom voltak az elején problémáink. A Balmaz Tészta folyamatosan támogat bennünket. Mindig a legjobbkor jelentkezett a vezető,
Salánki Ágnes, hogy hozna szekrénybevaló tésztát. Jelenleg a Balmaz
Tészta, a Református Ifjúsági Szervezet vállalták be, hogy havonta legalább egyszer finom süteményekkel, a Múzeum Kávéház főétellel segíti
munkánkat, illetve van egy magánszemély, aki havonta anyagilag támogat
bennünket, hogy tudjunk a szekrénybe tartós élelmiszert tenni, illetve van
egy-két csupaszív magánszemély is, akik időnként száraz tésztával, szalonnával, sütivel segítenek a rászorulókon. Egyesületektől, szervezetekről,
magánszemélyektől alkalomadtán kapunk segítséget.
Van egy olyan lehetőség is, hogy iskolai osztályok, óvodai csoportok “örökbe fogadhatják” egy napra a szekrényt. Az ovisok és iskolások mindenféle
apróságot (élelmiszert is) tehetnek a dobozba és az egyesület megjutalmazza az adott osztályt egy oklevéllel.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Re-formáló
Egyesületnek a lehetőséget, hogy Balmazújváros lakosainak segítségére
vannak. Továbbá a városvezetésnek, hogy helyet adtak a doboznak! No
meg persze a tündér önkénteseknek, akik önzetlenül sokszor munka után
fáradtan vagy épp kora reggel munka előtt mennek és töltik a szekrényt!
			
				
			
Re-formáló Egyesület önkéntes csapata

X. Közösségi és Civil nap a Kastélykertben
Az alaphangulatot az Öreg halász és a tenger koncertje adta meg, majd a
már egy korábbi riportunkban említett, városunk dobvirtuózával pódiumra
álló The Tumor Called Marla mozgatta meg a közönséget.
Ha Közösségi és Civil nap, akkor Chrome Rt, nem volt ez másképp június
29-én sem, az újvárosi banda természetesen újfent fergeteges hangulatot
teremtett régi és új slágereivel. Az élménydús nap zárásaként a Junkies
zenekar énekeltette meg a nagyérdeműt.
						
Koroknai János

A BAKI Egyesület és Balmazújváros civil szervezetei jubileumi tizedik
alkalommal szervezték meg a Közösségi és Civil napot 2019. június 29én. A hagyománnyal ellentétben a Kadarcs Emlékpark helyett a Kastélykert
biztosította a helyszínt a színes, programokkal teli rendezvényhez. A civil
szervezetek foglalkoztató sátrai remek kikapcsolódási lehetőséget szolgáltak a gyerekek és szüleik számára. Többek között ügyességi feladatokban
vehettek részt a lurkók, a kézműves standoknál kreativitásukat fejleszthették, illetve betekintést nyerhettek az íjászat világába is.
A Semsey kastély előtti park füves területén foci és szivacskézilabda kupán
mérték össze erejüket a gyerkőcök, megküzdve nemcsak egymással, de a
június végi hőséggel is.
Az ebédet követően délután már a színpad is megtelt élettel. A civil
szervezetek színpadi produkciói mellett az Ákom-Bákom Bábcsoport
csalt mosolyt a legkisebbek arcára.
Az esti koncertek előtt a tradíciókhoz hűen ebben az esztendőben is átadták az “Év Civile”, illetve az “Év Mecénása” díjakat. Az “Év Civile kitüntetést Ráczné Rácz Erzsébet, a balmazújvárosi Roma Önkormányzat elnöke
vehette át, míg az “Év Mecénása” emlékplakettet és az elismerő szavakat
Szanka Gábor fogadhatta. Pál Zsolt már az égről tekint ránk. A Civil napokon évről-évre önzetlen, kitartó munkájának elismeréseként, a “Civil
napok Örök Önkéntese” címet édesanyja vehette át.
Koraeste végül perdülhettek a dobok, zúghattak a gitárok, és persze
düböröghettek a hangfalak, ugyanis eljött a koncertek ideje.
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A Magyar Kalap Ünnepe
Balmazújvároson

Városunk híre hazánkban és a nagyvilágban többek
között kulturális értékeinknek köszönhető.

A kulturális örökség átadása, ápolása az újabb és újabb generációknak - a
mindenkori középgeneráció feladata, kötelessége. Ezek nem nagy szavak,
hiszen valódi tartalommal kitöltve az értékek átadásáról, továbbadásáról
szól. 								
Magyarországon egyetlen aktív pásztorkalapos műhely látogatható.
A Mihalkó kalaposház!
Július 20-án a IV. Magyar Kalap Ünnepe
a
hagyományokhoz
hűen a Nádudvari utcán, a Mihalkó Kalaposház udvarán kezdődött.
Sósné Mihalkó Emese, a mesterség egyik
örököse köszöntötte
a Hortobágy Örökös
Pásztorait, minden
kedves
kalapviselőt
és a megjelent vendégeket.
Huszárok, csikósok, fogatok közreműködésével jó hangulatban vonultak át
a vendégek a Kadarcsba.
A színpadon Gencsi Zoltán főszervező köszöntötte a kalaposokat, a lovasokat, a főzőversenyen résztvevőket és az érdeklődőket. 		
Kiemelte: “az első Magyar Kalap Ünnepét Mihalkó Gyulával szervezték
meg, aki akkor azt kérte, hogy folytassák ezt a hagyományt.” Mihalkó Gyula
bácsi a mennyből vélhetően büszkén tekint le a földön ténykedőkre.
A rövid megnyitó után a Nagysziki Néptánccsoport, Heit Lóránt és zenekara, a Hímes Néptáncegyüttes, a Kadarcs Népzenei Együttes, a Szeredás
Népzenei Együttes, valamint a Torday Zoltán prímás és zenekara szórakoztatta az ünneplőket.
KULTÚRA

Mindig forró a hangulat
a Kamilla Gyógyfürdőben

Közben a bográcsokban többek között kecskepörkölt, pásztorleves,
birkapörkölt, babgulyás és slambuc rotyogott. A rekordszámú, tizennyolc
csapatos verseny ételeit ifjabb és idősebb Fótos Imre zsűrizte. Senki nem
távozott üres kézzel,
minden csapat egy
oklevelet és két üveg
bort is átvehetett a
nap végén, amellett
hogy sok-sok élménynyel is gazdagabbak
lettek.
A fuvaros fogatok
versengése is igazi
látványeleme volt a
programkavalkádnak.
A kilenc induló lovasfogatból öt a Szabó
családot képviselte.
A 37 éves családfő László mellett, a 15 éves ifj. Szabó László, a 13 éves
Gergő, a 10 éves Levente és a 7 éves Péter versenyzett. A mezőnyt a
Hajdúböszörményből érkező Molnár Márton és Oláh Tamás, valamint a
balmazújvárosi Kapás Mihály és Tar Gergő tette teljessé. A verseny után
a harmadik helyen idősebb Szabó László, második helyen a 10 éves Levente
végzett, míg Molnár Márton maga mögé utasította a mezőnyt.
Gencsi Zoltán érdekességként hozzátette, voltak olyan vendégek, akik az
M1 csatorna élő bejelentkezése után indultak el Hajdúböszörményből és
Hajdúszoboszlóról az ünnepre.
Nemcsak a belépés, de a kilépés is jó szóval, kalapot emelve történt!
						

Bánhegyi Zoltán

KÖSZÖNTŐ

95. születésnap
Vitéz Radácsi Ferencet június 19-én
köszöntöttük 95. születésnapja alkalmából, Hegedüs Péter polgármesterrel. A Don-kanyart is megjárt
veteránnak két gyermeke és három
unokája van. Második világháborús
visszaemlékezései
„A
bátorság
mezsgyéi 1939-1956” című kötetben
jelentek meg. Boldog születésnapot,
jó egészséget kívánunk!
Demeter Pál képviselő-testületi tag

Az egész évben nyitva tartó ökofürdő élménymedencével, jakuzzival,
termál- és gyógymedencével, pezsgőágyakkal teljes körű kényeztetést
és kikapcsolódást biztosít látogatói számára, a nyári időszakban pedig az
úszó-, gyermek- és strandmedencék garantálják a felfrissülést.
Megfelelően sikerült felkészíteni a szabadtéri medencéket és a hozzá tartozó zöldövezetet a június 8-án megkezdődött strandszezonra. Úszó- és
strandmedence, élmény- és termálmedence, félig fedett termálmedence,
pancsoló- és gyermekmedence várja a nyári hőségben felfrissülésre vágyó
kicsiket és nagyokat egyaránt.

A fedett részleg és a Szauna Falu nyáron is ugyanúgy várja vendégeit, mint
az év többi napján. A fedett fürdőbe érkező vendégeink a szabadstrandot
is korlátlanul használhatják, a strandra érkező vendégek pedig kiegészítő
jegy vásárlásával a fedett részleg szolgáltatásait is igénybe vehetik. A nyári
meleg ellenére a szaunaszolgáltatások is népszerűek, hiszen a rendszeres
szaunázással szervezetünk jobban képes tolerálni a hőséget, ezen kívül
elősegíti a szervezet méregtelenítését is.
Balmazújváros Város Képviselő-testülete a Társaság javaslatára 2019-ben
minimálisan emelte a Kamilla Gyógyfürdő jegyárait. Ez az emelkedés nagyságrendileg 8-10%-ot jelent a 2018-as jegyárakhoz képest. Szerencsére a
jegyárak emelkedése az eddigi statisztikai adatainkat nézve nincs befolyással a vendéglétszámra. 					
A jegyek tekintetében egyetlen további változás született: az eddig 16
órától érvényes kedvezményes úszójegyet ettől kezdve 17:30-tól van
lehetőség megváltani.
A fürdő vonzereje a csendes, nyugodt légkörben, a változatos szolgáltatásokban, a minősített gyógyvízben, az udvarias kiszolgálásban és a település
sajátos arculatában, természetközeliségében rejlik.			
		
							
			
Bagi Zsolt fürdővezető, Kamilla Gyógyfürdő
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XXVI. Kónya Józsefné 			
kémiai emlékpályázat – 			
balmazújvárosi sikerek
Idén XXVI. alkalommal került megrendezésre a Magyar Kémikusok
Egyesületének Hajdú-Bihar megyei szervezetének rendezésében a
Kónya Józsefnéről elnevezett kémiaverseny. Ez egy országos szinten
egyedülálló megmérettetés, ami hosszú évek óta mozgatja meg a megye
általános és középiskolás diákjait. Évről évre egyre több balmazújvárosi
általános iskolás diák nyújt be színvonalas pályamunkát, feldolgozva egy
érdekes kémiai problémát, vagy egy neves kutató életútját.

FIATALOK

Nemzetközi zenei siker
Brnóban (Csehország) rendezték meg 2019. június 1-2-án a fúvós hangszeresek nemzetközi versenyét. Hat hangszeren (trombita, kürt, harsona,
tenorkürt, tuba és fagott), és három korcsoportban (Junior A, B, C), így
összesen 18 kategóriában hirdettek eredményt. 		

A verseny egyfordulós volt, a nevezők produkcióit héttagú nemzetközi
zsűri értékelte. A versenyre összesen 189 jelentkezés érkezett, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából.

A 2019-es verseny általános iskolai korcsoport balmazújvárosi díjazottjai:
								
Fődíj: Tar Ottó, Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézmény,
Az alkimisták és a halhatatlan Nicolas Flamel legnagyobb titkai című dolgozata.
Második díj: Kun Tímea és Mezei Amanda, Balmazújvárosi Általános
Iskola Székhelyintézmény, Bródy Imre és a kriptonnal töltött izzólámpa
című dolgozata.
Mindkét nyertes dolgozat íróit Kerekes Péter tanár úr készítette fel. Az
idei évben került átadásra először a „kiváló felkészítő tanár” díj. Az értékes
díj felajánlója, és a díj megalapítója Dr. Szőllősi János úr. A díjat az elmúlt
öt év eredményes dolgozatainak száma és minősége alapján ez alkalommal
három felkészítő tanár vehette át, akik közül az egyik a 2019-es pályázati
évben is kiváló dolgozatokkal szereplő diákok felkészítője Kerekes Péter
tanár úr Balmazújvárosból.
		
Tóth László, a Magyar Kémikusok Egyesületének
		
Hajdú-Bihar megyei szervezetének titkára
SPORT

Fekete öves balmazújvárosi
fiatalember!

Egy gyermek 17 éve elkezdett
karatézni
Balmazújvároson,
senpai Felhősi Andrásnál,
kinek ezúton is köszönjük a
munkáját. Kelemen Mátéról
van szó. Gyermekként már sikeres versenyzői pályát épített.
Később számos országos és
nemzetközi
versenyen
állt
dobogón. Válogatottként is
képviselte klubunkat. Végigkísérte az útját az édesapa, Kelemen Zoltán munkája.
Rövid kitérő után elértünk a címünkhöz. Máté 2019.07.06-án sikeresen
teljesítette a 1. Dan követelményeit, s egy három órás vizsga után fáradtan, de megérdemelten viselheti immár a fekete övet. Az útnak, melyen
jár, ez csak egy állomása - noha igen jeles. Köszönjük mindenkinek, akik az
évek alatt segítették a munkáját.
					
Balmaz-Karate Egyesület

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolát Lajter Dávid tanuló képviselte,
aki tenorkürtön a „Junior C” kategóriában 1. helyezést ért el.
Dávid versenyprogramját Hanics Katalin zongorakísérő segítette. 		
Felkészítő tanára Nagy Sándor.
						
Bánhegyi Zoltán
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Barangolások Kárpátalján
2019. június 3-6-ig a Kalmár Zoltán Tagintézmény 41 diákja és 5
pedagógusa a Határtalanul pályázat keretében kárpátaljai kiránduláson vett részt. A pályázat célja, megismerni egy, a határon túl
található magyarlakta területet, személyes tapasztalatokat szerezni az ottani magyarok életéről, s arról, hogyan próbálják nemzeti
identitásukat megőrizni.
Az útlevelek beszerzése után (mely a gyerekek nagy részének szintén újdonság volt), megismertettük a szülőket és tanulóinkat az
Ukrajnában élő magyarság helyzetével, és az országban fellelhető
többévszázados magyar emlékhelyekkel. Diákjaink lelkesen készültek az ottani gyerekekkel való találkozásra: kulturális műsort állítottunk össze, melynek része volt szavalat, népdal, illetve néptánc.
Június 3-án reggel busszal indultunk útnak.
A határátkelés után csatlakozott hozzánk a helyi idegenvezetőnk,
Varju Zoltán. Az első napon a történelmi Magyarország legkorábban épült, Árpád-kori várát néztük meg Munkácson. A résztvevők
a részletes idegenvezetést követően interaktív feladatokon keresztül ismerkedtek meg a háromszintes erődítménnyel.
A délután folyamán a belváros sétálóutcáit fedezhették fel tanulóink. Ezután újra buszra szálltunk, s most is, mint utunk során
mindvégig, idegenvezetőnk Kárpátalja történelmi eseményeit elevenítette meg színes, hazaszeretettől áthatott beszámolóiban. A
gyerekek figyelmesen hallgatták őt, és meg is jegyezték a hallottakat, melyről később vetélkedők során számot is adtak.
Utunk második napján egészen a Közép-Kárpátokig jutottunk el,
1300 méteres magasságból láthattuk azt a vidéket, ahol a honfoglaló őseink egykor tábort vertek.
Megrendülten hallgattuk Szojván a „Málenkij robot”-ra elhurcolt
magyarok keserves sorsáról szóló történeteket, melyek kapcsán
kísérőnk személyes, családi emlékeit is felidézte.
Útba ejtettük Polenát, a savanyúvízforrásairól nevezetes üdülőhelyet.
FIATALOK

A „Pipiskék” sikerei
A Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményében
működő „Pipiske” elnevezésű bábcsoportnak lehetősége nyílt
arra, hogy részt vegyen a 2019. május 18-án, Debrecenben megrendezésre került Megyei Bábfórumon. Az ottani zsűrinek, közönségnek előadhatták A rátóti csikótojás című bábjátékukat. Nagy örömünkre a szigorú szakmai zsűri döntése alapján arany minősítést

kapott csoportunk, így továbbjutott az Országos Bábtalálkozóra,
melyre 2019. június 7-8. között, Egerben került sor. Tehetséges bábosaink ezen a versenyen is arany minősítést szereztek. Köszönjük a gyerekek kitartó munkáját, a szülők türelmét, támogatását,
hiszen csak közös összefogással születhetett meg ez a nagyszerű
eredmény. Külön köszönjük a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ vezetőségének támogatását.
Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna, bábcsoportvezető pedagógus

Hihetetlen látványban volt részünk, amikor egy rövid túra után
megpillantottuk a többméter magas Sipot-vízesést.
A következő nap délelőttjét az Irgalmas Szamaritánusról elnevezett gyermekotthonban töltöttük, bepillantást nyerhettünk
az árvaházban élő nehéz sorsú lányok mindennapjaiba. Örömmel
fogadták műsorunkat és kedves ajándékainkat. A délután folyamán
az ősi csetfalvi fatemplomot kerestük fel. Az este folyamán izgalmas feladatot kaptak a gyerekek, a várost járva „szelfiztek” a csapatok számára kijelölt emlékhelyekkel.
Az utolsó napot Beregszászon töltöttük, a diákok játékos feladatot
kaptak, meg kellett keresniük a mesekutat, és fogalmazást írtak a
négy nap élményeiről.
Miután elfogyasztottuk az utolsó finom ebédet is szálláshelyünkön,
a Kálvin János Kollégiumban, számtalan maradandó élménnyel
gazdagodva indultunk haza.
A Kalmár Zoltán Tagintézmény kísérő pedagógusai
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Nosztalgia véradást szervez a
Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete Balmazújvároson,
a Művelődési Házban
2019. augusztus 28-án (szerdán)
13:00-17:00-ig.
Szeretettel, kolbásszal és sörrel
várunk minden segíteni szándékozó véradót!
A véradásra személyi igazolványát, lakcím- és
TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!
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Balmazújvárosi siker a megyei
csapatversenyen 				
a Látóképi-tavon
A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége májusban rendezte meg a
megyei csapatversenyt. A megyei horgászéletben ez az a verseny, ami még a kisebb
horgászegyesületek versenyzési kedvét is meghozza. Vannak egyesületek, akik a jó
hangulatért, barátkozásért, egymás megismeréséért vesznek részt az eseményen,
míg vannak olyanok, ahol elsősorban a győzni akarás vágya hajtja előre a csapatot.
Két év kihagyás után ismét a látóképi tározó halai akadhattak horogra.
A két balmazújvárosi csapat előkelő helyen zárta a versenyt.
A Balmazújvárosi Környe-zetbarát Horgászegyesület (Györfi Bence, Radácsi István, Kányási András, Bánhegyi Zoltán) a 4. helyen zárt,
míg a Sellő Horgászegyesület
(Mozsár Máté, Péterszegi
László, Varga Tibor, Novák
Zoltán) nem talált legyőzőre,
így az első helyen zárta a
megyei versenyt.
Török Lászlótól a Sellő
Horgász Egyesület csapatvezetőjétől megtudtuk, hogy
a csapatba kerülést háromfordulós válogató előzte meg
a Szíki-tavon, ezt követően
derült ki, hogy kik képviselhetik az egyesületet. A siker titka az volt, hogy aki részt vett a válogaton, mindenki ott volt a versenyen és aki nem
kerülhetett a közvetlenül a vízpart mellé, háttéremberként segítette a versenyzőket.
Az egyesület először utasította maga mögé a teljes hajdú-bihari mezőnyt a megyei
csapatversenyen.
						
Bánhegyi Zoltán
SPORT

Országos diákolimpiai második a Refis fiú kézis csapat!
2019. június 21. – június 24. között Heves megye rendezte a IV. korcsoportos diákolimpia országos döntőt fiú kézilabda sportágban Gyöngyösön.
A csapatokat hosszú út kísérte a döntőig, mivel meg kellett nyerni a megyei versenyeket, és az országos elődöntőt. Az észak-alföldi régióból a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda fiú csapata vett részt az országos döntőben.
Izgalmas, küzdelmes versenyeken a csoportmérkőzések, helyosztók után egy
vereség és négy győzelemmel az II. helyet vívták ki!
Ezzel az eredménnyel korosztályuk országos legjobbjai közé tartoznak!
Érem, serleg és oklevél díjazásban részesültek a gyerekek. A diákolimpia legjobb
játékosa 114 játékosból az edzők véleménye alapján a mi csapatunkból Kun Dániel
András lett! Ez a nagyszerű 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 4,8 vagy afeletti tanulmányi

átlagot ér el, illetve a hazai és a nemzetközi versenyeken kiemelkedő sportteljesítményt nyújt. Ezt a kitüntető címet eredményes tanulmányi- és kimagasló sportmunkája alapján iskolánkból Varga János tanulónak adományozta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma.
Egy célt elérni egy csapattal, áldozatos, kitartó munka eredménye. Az eredményt
megtartani, az ország legjobb csapatai közé tartozni immár harmadik éve, legalább
olyan kemény, küzdelmes feladat!
Legyenek ezek a gyerekek és edzőik példaképei valamennyiünknek!
Csapattagok: Tréki Tamás, Varga János, Sziklai Nándor, Nagy Nándor, Rohács Bence,
Vida Gábor, Kun Dániel András, Györfi János, Silling Péter, Leiter Nándor, Farkas
Balázs Kristóf, Vrancsik András, Joó Árpád, Kecskés Attila
Edzők: Tréki Tamás, Jenei Tamás
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
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