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Balmazújváros Közszolgálati Lapja

Október 13-án választ
Balmazújváros

Hegedüs Péter
független polgármesterjelölt

Koroknai Imre
polgármesterjelölt FIDESZ-KDNP

A 2019-es önkormányzati választást 2019. október 13-án tartják
Magyarországon. Immár másodjára, a képviselőket és polgármestereket 5 évre választják. Az önkormányzati választáson a
megyei (fővárosi) és helyi (kerületi) önkormányzati képviselőket,
a polgármestereket és a főpolgármestert, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselőket választják meg.
A következő oldalakon a polgármesterjelöltek és a helyi önkormányzati képviselőjelöltek mutatkoznak be.
>> 2-7. oldalak
SPORT

Nincs felnőtt labdarúgás
Balmazújvároson
A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
2019. augusztus 28-án lépett
utoljára pályára. A Merkantil Bank Liga 6. fordulójában a
Dorog Paudits duplájával győzte
le a fiatalokkal teletűzdelt
Balmazújvárost a Városi Stadionban. Nemcsak a vereség
miatt lehettünk szomorúak, hanem azért, mert egy korszak lezárult. Lezárult a profi labdarúgás
korszaka.
A történtekről Hegedüs Péter polgármester és Lajos Ferenc, a
Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetője tájékoztatott.
>>14-15. oldalak
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Debrecen és Balmazújváros
között ismét közlekedhetnek a
személyvonatok
Szeptember 30-án, hétfőtől a Debrecen–Füzesabony (108-as)
vasútvonal teljes szakaszán közlekedhetnek a személyszállító
vonatok. Azóta már nem kell pótlóbusszal utazni Debrecen és
Balmazújváros között.
Április 1-jétől pótlóbuszok szállították az utasokat Balmazújváros
és a megyeszékhely között. A személyszállítás szüneteltetésére a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztésével
összefüggő kavics- és kőszállítások miatt volt szükség. A szállításokat végző Rail Cargo Hungaria (RCH) a ki- és átrakodásokhoz a
macsi rakodóhely vágánykapacitását vette, veszi igénybe.
Macs állomásra eddig 240 ezer tonna zúzottkövet szállítottak 150
vonattal, mintegy 4200 vasúti kocsin. A jövőben várhatóan folytatódik a kőszállítás napi egy vonattal, azonban ez már nem érinti
a személyszállító vonatok közlekedését, így azok Debrecen és Füzesabony között, a menetrend szerinti teljes útvonalukon haladhatnak.
A Rail Cargo Hungaria - a
fuvarfeladat teljesítése közben - a lehetőségek szerint
messzemenőkig
figyelembe vette a lakosság és a
környezet szempontjait. A
szakemberek a környezetet
leginkább kímélő megoldást
kerestek, ilyen szempontból a
rendkívüli mennyiségű anyag
mozgatásához nem volt más
alternatíva, mint a vasúti
szállítás. Közúton legalább
22 ezer nehézgépjármű folyamatos közlekedtetésére lett
volna szükség a kő és kavics célba juttatásához. Ezek a járművek
együttesen 5 tonna üvegházhatású széndioxidot termelnének. A
közúti szállítás óriási mértékű terhelést jelentett volna az útvonalak menti településeken élők számára a nagy forgalom, az utak
állapotromlása, valamint a környezeti károk miatt. A torlódások és
a balesetek száma is jó eséllyel növekedett volna.
A MÁV és az RCH köszöni az utasok és a térségben élők türelmét az
okozott kellemetlenségek miatt.
				
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
			
KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
KÖZÉLET

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. október 10-én 19 órától 2019. október 11-én 7 óráig síncsere miatt a Bólyai utcai vasúti átjáróban teljes
útzár lesz.
Szintén teljes útlezárás lesz 2019. október 17-én 21 órától 2019. október
18-án 5 óráig a Daru-Csegei úti vasúti átjáró karbantartása miatt.
Megértésüket köszönjük.
				
Balmazújváros Város Önkormányzata
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Listás képviselőjelöltek

KÖZÉLET

A 2019. október 13-ra kitűzött helyi választásokkal egy időben
zajlanak a nemzetiségi választások is. Balmazújvárosban roma és
német nemzetiségi képviselői választást tartanak.
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Balogh Róza
2. Balogh Róbertné
3. Drága Imre
4. Balog János
5. Vadász Judit Zsuzsanna
6. Vadász István Ferencz
7. Rácz Aranka
8. Bakó László
9. Gutáné Rácz Júlia
10. Csecsődi István

Német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:		
		
		
		
		
		

1. Szarvas Imre
2. Koroknainé Hüse Erzsébet
3. Szeifert Zoltán
4. Pénzesné Tóth Márta
5. Kerekes Péter

A korábbi szabályozás szerint a nemzetiségi választások
lebonyolítására egy szavazókörben került sor, azonban
– jogszabály változás miatt – október 13-án valamennyi
szavazókörben zajlik nemzetiségi voksolás is.
A kompenzációs listás képviselőjelöltek:				
FIDESZ-KDNP:
		
1. Tóth Attila
		
2. Gacsályi Ibolya
		
3. Berettyán Sándor
		
4. Szabó Balázs
		
5. Béke Imréné
		
6. Oláh János
		
7. Szabóné Veres Tímea
CÉLBAKÍSÉR:
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Hüse János
2. Demeter Pál
3. Dr. Lajter Ágnes
4. Ferenczi Mária
5. Dobi Sándorné
6. Molnár Péter
7. Drága Artúr
8. Nádasdi László

MI HAZÁNK:
		
		
		
		
		
		
		
		

Farkas Szilvia
Katona István
Kolozsvári Sándor
Kuti Zsuzsanna
Mikola Béla
Nagy Antalné
Szabó Erika
Szőllősi Sándor

Még mindig van lehetőség az átjelentkezésre.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00
óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, a kérelem
visszavonására levélben 2019. október 9-én 16 óráig, személyesen
vagy ügyfélkapun keresztül 2019. október 11-én 16 óráig van
lehetőség.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási
helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában korlátozott, illetve egészségi állapota vagy
fogyatékossága miatt a szavazásban gátolt választópolgár nyújthat
be.
A mozgóurna iránti kérelem postai úton 2019. október 9-én 16 óráig,
személyesen vagy ügyfélkapun keresztül 2019. október 11-én 16
óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához, valamint a szavazás
napján legkésőbb 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A fogyatékkal élő választópolgároknak 2019. október 4-ig van
lehetőségük Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésére,
és 2019. október 9-ig kérhető akadálymentes szavazóhelyiség
biztosítása.
További részletes információk a valasztas.hu oldalon találhatók.
Dr. Hajdu Miklós, a Helyi Választási Iroda vezetője
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A MI HAZÁNK MOZGALOM BALMAZÚJVÁROSI
KÉPVISELŐJELÖLTJEINEK PROGRAMJA
A mai helyzetben a politikusok és a politikai pártok úgy váltogatják
világnézetüket és sokszor a mondandójukat, mint más a kapcáját.
Különböző civil szervezetek mögé bújva ugyanaz a két nagy politikai tömb állít jelölteket országszerte, amelyekkel már az európai
parlamenti választáson is megmérkőzött a Mi Hazánk Mozgalom.
Az egyik oldalon az „urambátyám rendszert” működtető Fidesz,
a másik oldalon pedig „a teljesen elvtelenül és követhetetlenül
egyesülő balliberális tömb” jelöltjei láthatóak.
A polgármesterjelöltek sárdobálásából szeretnénk kimaradni. A
minket érő rágalmakra nem kívánunk válaszolni, mert az újabb vitákat generál. Mi kompromisszumképes képviselőként szeretnénk
Balmazújváros építésének és szépítésének érdekében munkálkodni.
A Mi Hazánk Mozgalom eszmei alapja, hogy első a magyar ember és
érdekeinek képviselete.
- Lakosságbarát önkormányzatot és okmányirodát szeretnénk
megvalósítani, ahol több törődést kapnak a balmazújvárosi lakosok.
- Ügyfélközpontúvá szeretnénk tenni a hivatalok működését,
hiszen az önkormányzat van a lakosságért, nem pedig fordítva.
- A lakossággal történő mindennapi kommunikációt javítjuk, a
kiemelten fontos döntések meghozatala előtt kikérjük az emberek
véleményét.
- Bérlakás-programot indítunk a fiatalokért és idősekért egyaránt.
A nehéz anyagi helyzetbe került balmazújvárosiak számára már
megépült ingatlanokat vásárolunk, ahol kedvezményes lakbérért
biztosítunk lakhatást.
- Az óvoda- és iskolapedagógus-hiányon önkormányzati bérlakásokban történő lakhatási lehetőséggel fogunk javítani.
- Járdákat, új aszfaltutakat építünk, városi ranghoz méltó infrastruktúrát hozunk létre. Javasoljuk, hogy a város költségvetéséből
nagyobb összeg legyen elkülönítve a meglévő utakon levő kátyúk

Kolozsvári Sándor 1. választókörzet

Nagy Antalné 6. választókörzet

Katona István 2. választókörzet

kijavítására.
- Bővítjük a parkolási lehetőségeket a frekventált helyeken.
- Megoldjuk a hóeltakarítás ügyét, az utak megfelelő módon lesznek
síkosság-mentesítve.
- Krízisalapot hozunk létre a bajbajutottakért.
- Állandó téli tűzifa-programot vezetünk be a rászorulóknak.
- Kezdeményezzük a rendőrségnél a közterületi járőrözés sűrítését.
Kérni fogjuk, hogy a bűnmegelőzést helyezzék előtérbe tevékenységük során.
- A jelenleginél keményebb fellépést szorgalmazunk azok ellen,
akik szomszédaikat, illetve a környezetükben élőket zavarják.
- Képviselőként előnyben fogjuk részesíteni Balmazújváros munkahelyteremtő és infrastuktúra-javító pályázatokban való részvételét.
- A város parlagfű-mentesítését kényszerkaszálás alkalmazásával
minden évben hatékonyan elvégezzük, a költségeket a hanyag ingatlantulajdonosnak számlázzuk ki.
- Felelős állattartást vezetünk be: szankcionáljuk a rendszeresen
utcán kóborló ebek és más állatok gazdáit.
- Komolyabb büntetés kiszabását javasoljuk az utcai szemetelők
megregulázása érdekben.
- Folyamatosan működő szemétkommandót szervezünk az illegális
hulladéklerakások felszámolására.
- Ingyenes WIFI-szolgáltatást vezetünk be a busz- és vasútállomásokon, főbb közösségi tereinken és a város közintézményeiben.
- Javasoljuk, hogy a helyi termálfürdő belépőáraiból a vonatkozó
kedvezményeket a helyi lakosok nagyobb mértékben vehessék igénybe.
- Önkormányzati kamattámogatással segítjük a balmazújvárosi
mikro-,kis- és középvállalkozásokat.
						
Farkas Szilvia

Szabó Erika 3. választókörzet

Farkas Szilvia 7. választókörzet

Kuti Zsuzsanna 4. választókörzet

Szőllősi Sándor 8. választókörzet
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Koroknai Imre a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje
Tisztelt Választópolgár!
Balmazújváros az otthonom. Itt nőttem fel, itt élek
feleségemmel Önök között. Büszkeséggel tölt el, hogy
17 éve szolgálhatom az itt élőket a balmazújvárosi
közgyűlésben. 2014-től a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat közgyűlésének is tagja vagyok. A
FIDESZ-KDNP mint jelölőszervezet felkérését a
polgármester-jelöltségre azért fogadtam el, mert
meggyőződésem, hogy a magyar kormány megfelelő
jövőképet mutat Magyarországnak. Megválasztásom
esetén kellő bölcsességgel, tapasztalattal szolgálhatnám
Önt és Balmazújváros valamennyi lakóját – ebben az
elképzelésemben nagyon sokan támogatnak.
Balmazújváros lakosai megérdemlik, hogy fejlett és
szép városban éljenek. A Fidesz 2006 óta azért dolgozik,
hogy ez megvalósuljon. Újjáépítettük városunk főterét,
új utakat építettünk, modern egészségügyi központot
hoztunk létre. Elkészült városunk egyik büszkesége,
a Kamilla Gyógyfürdő, fiataljaink és tehetséges
sportolóink számára új sportlétesítményeket emeltünk.
Megszereztük és felújítottuk Balmazújváros számára a
Termál Hotelt, mert azt szeretnénk, hogy városunk a
turizmus által is felvirágozzon és az újvárosiak egyre
magasabb színvonalon éljenek.
Balmazújvároson és környékén a Fidesz jelentős
fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt években, mindez
megannyi nagyvállalatot vonz térségünkbe. A jövőben
megteremtjük annak a lehetőségét, hogy Balmazújváros
lakosai helyben jól fizető állásokhoz jussanak. A
balmazújvárosiak megérdemlik, hogy versenyképes
bérekért dolgozzanak. A „szomszédunkban” épülő
BMW-gyár a bizonyíték arra, hogy térségünkben milyen rászorulók támogatása, iskolás korú gyereket nevelő
hatalmas lehetőségek rejlenek.
családok és a nyugdíjasok támogatása.
Balmazújváros sokat épült és szépült az utóbbi
Balmazújvárost tovább fogjuk fejleszteni. Azt évtizedekben, amihez az itt élők támogatására is
szeretnénk, hogy az újvárosiak modern, korszerű utakon szükség volt. A munka azonban nem fejeződött be.
és járdákon közlekedjenek és végre megújult piacon Célunk a jelenleginél jobb életminőség megteremtése a
vásárolhassanak.					
polgárok számára, hogy érezzék: a város megélhetést és
Továbbfejlesztjük az egészségügyet is, mert azt biztonságot nyújt.
szeretnénk, hogy városunk minden lakosa helyben
hozzájusson a tüdőgyógyászati szakellátáshoz is. Miniszterelnök
úr
biztosított
támogatásáról;
Csapatommal egyszerre kívánunk koncentrálni a megerősített abban, hogy az összefogást, az
gazdaságfejlesztési beruházásokra és a város polgárainak értékelvűséget és a versenyképességet ajánljuk
mindennapjait könnyebbé, komfortosabbá tévő kisebb a balmazújvárosiaknak. A Fidesz-KDNP célja a
munkákra. Fontosnak tartjuk Balmazújváros egységes, fejlődő Balmazújváros - ezért dolgozunk, ebben a
valamennyi városrészre kiterjedő dinamikus fejlődését. törekvésünkben számíthatunk a magyar kormányra.
Célunk
Balmazújváros
környezeti
értékeinek
megóvása, az egészséges és élhető város feltételeinek Arra kérjük városunk lakóit, hogy október 13-án
megteremtése.		
támogassanak bennünket, szavazzanak a Fidesz
Fontos számunkra, hogy városunk egy gondoskodó, a polgármesterjelöltjére és képviselőjelöltjeire! Építsük
nehezebb helyzetben lévő polgárai számára segítséget együtt tovább Balmazújvárost! 					
nyújtani tudó város legyen. Kulcskérdés a szociálisan 					
Koroknai Imre
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A FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjei

Büszkeséggel tölt el, hogy az önök bizalmából 13 éve képviselhetem
az 1. sz. szavazókör lakóit. A körzetben nagyon sok olyan dolgot
megcsináltunk, ami az emberek életét könnyebbé tette. Természetesen
vannak még megoldandó feladataink. Egy képviselőnek sok feladatot
szembesíteni kell az önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel, de
továbbra is azon szeretnék dolgozni, hogy ezek a lehetőségek
bővüljenek.
A programomban olyan feladatok szerepelnek, amelyeket én egyedül
nem leszek képes véghez vinni, csak akkor, ha olyan polgármester és testület alakul
meg, akik velem tudnak azonosulni a céljaink elérésében. Koroknai Imre a biztosíték
arra, hogy a kormány és a megyei közgyűlésen keresztül sok támogatást tud hozni a
városnak, amiből ismét a fejlődés útjára léphet Balmazújváros.
Sajnos az utóbbi bő egy évben teljesen megakadt a városban a megnyert pályázatok
megvalósítása, ezért minden eddig elnyert pályázat - 2,6 milliárd - a “fiókban” hever.
Ahogyan az eddigi képviselői munkám során, most is a legjobb tudásom szerint
maximálisan az önök érdekeit akarom képviselni, továbbá a várost és azon belül az
1. sz. szavazókörzet lakóit.				
Csonka-Kis Pál

1957.11.07-én születtem Fülesden. 1986 óta élek Balmazújvároson
a családommal. Egy gyermekem és egy unokám van. 89 éves
édesanyámról gondoskodom. Egészségügyi szakközépiskolát végeztem Mátészalkán. Szegeden védőnői főiskolát, Budapesten családgondozó védőnőként szereztem a második diplomám. Védőnőként
dolgozom. Az önkormányzatban a közösség érdekeit akarom szolgálni.
Segíteni szeretnék az életkörülmények javításában.
Feladatomnak tekintem:
- munkahelyek teremtése a jobb megélhetés érdekében
- környezetünk rendbetétele (árkok, járdák, utak, kerékpárutak, hulladékok megfelelő szállítása, tárolása)
- emberek problémáinak megoldása lehetőségemhez mérten (különösen a sérült
gyermekek, felnőttek, idősek tekintetében)
- fontos az iskolák és óvodák jó működése
- fontos a mindennapi kapcsolat az emberekkel.
Kiegyensúlyozott biztonságos élet szükséges a balmazújvárosiak számára. Bizalmukkal, ha megtisztelnek lehetővé teszik számomra, hogy a város fejlődésének
előmozdításában szerepet vállaljak.
Tisztelettel: Gacsályi Ibolya az Ön 5.számú választó kerületi képviselőjelöltje

Harminchat éves középiskolai tanári pályám során és az utóbbi
években önkormányzati képviselőként sok családdal kerültem
közvetlen kapcsolatba. Ezért úgy érzem, többen ismernek, s talán
nem veszik udvariatlanságnak, ha kevesebbet írok magamról. Az
előző választásokat követően az Önök bizalmának köszönhetően
önkormányzati képviselőként dolgozhattam a 2. számú választókerületért, – Szoboszlói utcától keletre lévő település rész - s az ott
élő emberekért, valamint Balmazújvárosért. A lakossági visszajelzések
alapján úgy gondolom, hogy a város vezetésében megfelelően képviseltem az itt
élők gondjait, problémáit és felvetéseit. Tudomásul véve ugyanakkor azt a tényt,
hogy a végső döntés a testületi tagok összességén múlik. Meggyőződéssel vallom,
hogy egy közösség – legyen az munkahelyi, sport, kulturális, vagy önkormányzati
képviselőtestületi közösség – akkor tud igazán jól működni, ha a benne lévők
együtt, egy cél érdekében tudnak gondolkodni. Az előttünk álló lehetőségekkel
viszont csak akkor tudunk igazán élni, ha mögöttünk tudhatjuk a kormány és a
megye támogatását. Koroknai Imre polgármesterjelölt és a vele együtt induló
képviselő jelöltek számíthatnak erre a támogatásra.
						
Szarvas Endre

Nagy Tamás vagyok, 38 éves informatikus mérnök. Egész
életemben Balmazújvároson éltem, feleségemmel itt neveljük 3
éves kisfiunkat. A Debreceni Egyetemen diplomáztam, ezután a
Balmaz InterCOM-nál helyezkedtem el, ahol immár 12 éve vezető
beosztásban azon dolgozom, hogy megoldjam ügyfeleink problémáit.
Választókörzetemben a legégetőbb probléma az utak rendbetétele. A
Wesselényi, Kodály, Révész és Lengyel Menyhért utcák aszfaltozására
és vízelvezetésére megnyert pályázat határideje hamarosan lejár,
azonnal el kell küzdenünk ezek megvalósítását. Hasonlóan fontos a Mátyás és
Galamb utca aszfaltozása, hiszen az itt élők életét megkeseríti az állandó por, az
ehhez szükséges anyagi forrásra is megvannak már az ötleteink. Megemlíteném még
a játszótér és a közösségi ház megépítését, hiszen ezekre is sikeresen pályáztunk és
hasonló lehetőségek a többi városrészben már rendelkezésre állnak. Akik ismernek
tudják, hogy nálam nincs hétvége vagy ünnep, itt Balmazújvároson dolgozom, a
választás után is mindig elérhető leszek akár személyesen akár telefonon. Számomra
az első, hogy megoldjuk a felmerülő problémákat, ezért minden tőlem telhetőt meg
fogok tenni, kérem támogassanak szavazatukkal!

Háromdiplomás családapa vagyok, feleségem iskolaigazgató, két fiam
a Nemzeti Színház színművésze, lányom egyetemista.
1992-től dolgozom az önkormányzati szféra különböző területein.
Igazgatója voltam az intézményüzemeltetési, majd városgazdálkodási
intézménynek, tapasztalatot szereztem az oktatás, idegenforgalom
területén. Ebből az időszakból csak néhány dolgot emelek ki:
vezetésemmel kezdődött a bel- és külterületi belvízelvezető főgyűjtők
teljes felújítása, az egész településre kiterjedő szemétszállítás, a
fürdőfejlesztés 1. üteme, a járdaépítési program, egyik főszervezője és ötletadója
voltam induláskor a Kastélykerti Estéknek (Városi Napoknak). Ennek a több,
mint 25 évnek a tapasztalatát, ismeretanyagát, tudását szeretném hasznosítani
választókerületemben, és a település egészén.
Fontos feladat, hogy a nagy közösségi beruházások mellett készüljön és
megvalósuljon egy olyan sokrétű program, aminek keretében egy-egy kisebb
településrész helyzete, vagy akár néhány lakos komfortérzete jelentős mértékben
javul.
A ránk váró feladatokban Koroknai Imre polgármesterjelölt úr vezetésével
számíthatunk a kormány és a megyei közgyűlés támogatására. Kérem, szavazatával
csatlakozzon Ön is a nyugalmat akaró, a párbeszédet, kompromisszumot kereső, a
várost fejlesztő csapatunkhoz! 			
Berettyán Sándor

Szabó Balázs vagyok, 39 éves, nős, 2 gyermekes családapa. A
Kalmár Zoltán Általános Iskola első sporttagozatos osztályába
jártam, és ebben az intézményben döntöttem el, hogy a tanári
pályára lépek. 15 éve testnevelőként dolgozom a Balmazújvárosi
Általános Iskola Székhelyintézményében, óraadó vagyok városunk
középiskolájában, és a Balmazújvárosi FC edzőjeként is aktív
szerepet vállalok a helyi sportéletben. Valamilyen formában egész
életemben szeretett városunkat képviseltem, diákként, sportolóként
és pedagógusként egyaránt. Koroknai Imre polgármesterjelölt felkérésére vállaltam
el a képviselőjelöltséget. Engedjék meg, hogy megköszönjem a Bánlakon élők
támogatását. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy az egy hónapja folyó kampány
során mindig türelmesek és őszinték voltak velem. Minden utcán személyesen
gyűjtöttem az aláírásokat, hogy megismerjenek és feljegyezzem problémáikat.
Megválasztásom esetén kiemelt feladatként kezelem az utak és járdák javítását,
az árkok karbantartását, az elhanyagolt ingatlanok tisztítását, az itt élő idős
emberek segítését, a jelenleg leállított pályázatok újraindítását. Szeretném elnyerni
bizalmukat és képviselni kéréseiket, észrevételeiket.

Varga László vagyok, 52 éves, nős, kétdiplomás mérnökember. 21
éve dolgozom egy nemzetközi cégnél kertészeti szaktanácsadó,
zöldségtermesztési szakmai vezetőként. Feleségemmel a 31 évnyi
házasságunk alatt két, immár nagykorú fiúgyermeket neveltünk fel.
13 évvel ezelőtt vállaltam először az önkormányzati képviselőséget,
egy nagyon megosztott, ellentmondásos időszakban. Akkor azért
dolgoztunk képviselőtársaimmal és az akkori polgármesterrel,
hogy a látszattevékenységek helyett a valódi fejlődés útjára tudjuk
állítani városunkat. Úgy gondolom ez sikerült is, hiszen 12 év alatt megújultak
intézményeink, kastélyunk, új egészségház, fürdő, sportcentrum, utak, játszóterek
épültek és folytathatnám közel 20 milliárd Ft értékig a felsorolást, ami ezen időszak
alatt történt. Úgy tűnik, hogy a történelem ismétli önmagát, mert sajnos az utóbbi
egy évben ez a dinamikus fejlődés gyakorlatilag megállt, ismét látszattevékenységek
folynak és ismét megosztottság alakult ki Balmazújvároson. Ahhoz kérném újbóli
támogatásukat, hogy Koroknai Imre polgármesterjelölt úrral és képviselőjelölt
társaimmal együtt ismét a valódi fejlődés útjára vezethessük vissza Balmazújvárost.

Blaskó Sándor vagyok, Balmazújvároson születtem. Soha nem
vágytam arra, hogy máshol éljek. 2006-ban az a megtiszteltetés ért,
hogy a FIDESZ-KDNP és az Önök támogatásával a Szigetkertben
önkormányzati képviselő lehettem. Az elmúlt 13 évben néhány dolog,
ami ez idő alatt megépült a körzetemben. A városi piacot kulturált
helyre költöztettük az utcáról, új aszfalt burkolatot kapott a Vasút sor,
a Nap utca és a Vörösmarty utca, 5 darab buszmegálló épült. A Vasút
soron az én kezdeményezésemre szép fasort ültettünk. Az óvodában
új nádtetős homokozót építettünk két vállalkozó barátommal. Az árkok, átereszek
ki lettek takarítva, a rossz állapotban lévő járdákat átrakattam, és még sorolhatnám.
Nekem mindig Balmazújváros volt az első, ezen belül a 8. számú körzet, azaz a
Szigetkert, a Böszörményi út és a Semsey Andor utca. Újra eljött az idő, a választás
ideje, szeretném folytatni ezt a munkát, mert még bőven van tennivaló. Ha
szavazataikkal támogatnak ebben, nagyon szépen megköszönöm.
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Hegedűs Péter Balmazújváros független polgármestere
Egy éve állok a város és az Önök szolgálatában mint
polgármester.
Hegedűs Péter vagyok, az Ön jelenlegi polgármestere.
Alig több mint egy éve, hogy Önök, balmazújvárosi
lakosok bizalmat szavaztak nekem, és megtiszteltek
azzal, hogy az akkori időközi önkormányzati választáson
polgármesterükké választottak. Ez a nemes hivatás
tölti ki azóta is a mindennapjaimat. Mint ahogy azt
Önök is bizonyára sejtik, tennivalóban nincs hiány. A
hivatal működését ugyan a fejlődés jellemzi, mégis sok
lezáratlan ügy nehezíti a város gazdasági helyzetét, és
rontja a jó hírnevét.
Munkám során mindig a lakosok igényei voltak a
legfontosabbak. Ígéretem szerint átláthatóságot és
jogszerűséget biztosítva kezeltem az örökölt helyzeteket
és feladatokat. Önök közül is egyre többen követik
a városvezetés munkáját, véleményt formálhattak
arról, hogy a képviselők a város érdekeit képviselve
dolgoznak-e.
Tevékenyen telt el az elmúlt bő egy év
Nagy megtiszteltetés volt az eltelt időszakban
Balmazújvárost és Önöket szolgálni.
Megalapoztuk a teljes átláthatóságot. Az első
képviselőtestületi üléstől élő adásban láthatják a
döntéshozói testület munkáját. A különböző felületeken
is folyamatos a tájékoztatatás a lakosságot érintő
ügyekről. Az elmúlt időszakban több lakossági fórumot
is tartottunk igen nagy érdeklődés mellett. Kiemelten
fontosnak tartom azóta is az Önök tájékoztatását.
Itt szeretném megismételni azokat a kulcsfontosságú
alapelveket, amely nélkül egy, a lakosság igényeit
szem előtt tartó városvezetés nem működhet.
Továbbra is azt vallom, hogy minden balmazújvárosi Célom továbbra is az, hogy gazdasági fejlesztésekkel,
lakosnak:
valamint a társadalmi egyeztetések és összefogások
mentén még élhetőbb, nyugodt, kiszámítható lakó- Joga van ahhoz, hogy a választott testület és pol- környezetet, gondoskodó, színes kulturális életű várost
gármester munkájába belelásson, azt számon is kér- teremtsünk.
hesse.
Önök is sokat tehetnek mindezek érdekében, ha
- Joga van a rendszeres és objektív tájékoztatáshoz.
választópolgárként, olyan polgármestert és képviselőket
- Joga van ahhoz, hogy az életét érintő kérdéseket tegyen választanak, akik nem hatalmat vagy pártérdeket,
fel a választott vezetőknek, azokról korrekt tájékoztatást hanem a lakosság érdekét tartják szem előtt.
kapjon.
Balmazújváros soha nem állt még ilyen nagy lehetőség
- Joga van bizalmat adni, és ha azzal a választott vezetők előtt. Végre egy pártpolitika mentes vezetést állíthatnak
visszaélnek, joga van megvonni is azt.
Önök a város élére. Kérem Önöket, október 13-án
Mindezek érdekében
támogassanak szavazatukkal engem és a CÉLBAKISÉR
- Olyan szakértő városvezetést működtetünk, mely át- CIVIL SZÖVETTSÉG képviselő jelöltjeit. Lépjünk együtt,
látható és számon kérhető.
közösen Balmazújvárosért!
- Munkatársaimmal együtt az eredményes párbeszédre
törekszünk a lakosok érdekei szerint.
Adjon esélyt a látható, kiszámítható, megbízható
- Megvalósítható fejlesztési terveket készítünk és városvezetésnek!						
azok kivitelezését átláthatóan hajtjuk végre, a város
vagyonának észszerű és biztonságos kezelése mellett.
Tisztelettel:
- Rendszeres, tényszerű és nyílt tájékoztatást biztosítunk Hegedűs Péter, Balmazújváros független polgármestere
a lakosoknak.
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A CÉLBAKISÉR CIVIL SZÖVETSÉG jelöltjeinek
bemutatkozó cikke

FERENCZI MÁRIA
1. számú választókörzet
Lakótelep

MOLNÁR PÉTER
5. számú választókörzet
Daru

Balmazújvároson élek gyerekeimmel, unokáimmal, férjemmel.
61 éves vagyok és a még hátralevő életemet is itt tervezem leélni.
1999 és 2008 között - önkormányzati képviselőként, egy ciklusban
pedig alpolgármesterként - már volt lehetőségem a köz szolgálatában
állni. Az elmúlt 22 év során építettem fel vállalkozásomat, mely
könyveléssel, adótanácsadással, és társasházkezeléssel foglalkozik. Néhány
hónapja Hegedüs Péter polgármester úr bemutatta a jövőre vonatkozó terveit,
melyre hamarosan azt mondtam, hogy képviselőként én is részt akarok venni azok
megvalósításában. Szeretnénk egy új lehetőséget kínálni az embereknek a jobb és
biztonságosabb megélhetésükhöz, egy olyan csapat tagjaként, akik elkötelezettek,
elhivatottak ahhoz, hogy céljainkat megvalósítsuk. Életem során sok jót kaptam
már ettől a várostól, amit szeretnék én is viszonozni. Támogassanak, bízzanak
bennem!

Molnár Péter vagyok, 1982. augusztus 31-én születtem. 10 éve
élek boldog családi életet a feleségemmel, és a 3 gyermekemmel,
itt Balmazújvároson. Tanulmányaimat a darusi általános iskolában kezdtem, majd Debrecenben gépgyártás-technológia, számítástechnikai technikusi végzettséget szereztem. Jelenleg egy országos hálózattal rendelkező autóalkatrész értékesítő cégnél vagyok call center
vezető helyettes.
Számomra a család és gyermekeink nyugodt, békés élete a legfontosabb. Értük kell
dolgoznunk, rájuk kell alapoznunk a jövőnket és számukra kell új várost építenünk.
Elég a gyűlöletből és a gyűlöletkeltésből. Bízzanak bennem, változtassunk közösen
együtt, és teremtsünk ne csak a Darusiak, hanem minden balmazújvárosi számára
egy élhető, fejlődő, törődő várost!

HÜSE JÁNOS
2. számú választókörzet
Németfalu

DRÁGA ARTÚR
6. számú választókörzet
Újtelep

Hüse János vagyok, 43 éves. Itt születtem Balmazújvároson,
tanulmányaim nagy részét itt végeztem. 18 éve dolgozom
városunkban mentőápolóként. Gyermekeimet kezemben tartva
minduntalan az motoszkált bennem, tudok - e olyan jó szülő lenni,
mint amilyen szüleim nekem vannak? Tőlük sok értéket, tanítást kaptam. Ezek az
értékek vezéreltek akkor, amikor elhatároztam, hogy a város fejlődése érdekében
fogok munkálkodni. Ezért mondtam igent, amikor Hegedűs Péter polgármester úr
felkért, hogy a 2. számú választó kerületben vállaljam el a képviselőjelöltséget.
Dolgozzunk tovább együtt, egy jó csapatban a város lakosaiért, a város kiemelkedő
fejlődéséért!
Bízom jelenlegi polgármesterünkben, megtapasztaltam hihetetlen munkabírását.
Kérem önöket, hogy támogassanak, tartsanak velünk a következő években is!
Építsünk egy olyan várost, ahol jó gyereknek, fiatalnak, szülőnek, nagyszülőnek és
jó balmazújvárosinak lenni!

1963. február 20-án születtem. Balmazújvároson a cigánytelep és
az Újtelep között ingázva nőttem fel. Hidegburkolóként végeztem,
majd házasságomból egy fiam és két lányom született. Öt unoka
büszke nagypapája vagyok. 2002-ben indultam a cigány kisebbségi
önkormányzati választáson, ahol több ezren szavaztak rám és megválasztottak a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének. Sok hasznos tapasztalatra tettem
szert a szervezés és irányítás, valamint az emberi kapcsolatok terén. Később
visszamentem a szakmámba dolgozni, a mai napig is ezzel foglalkozom.
Szeretném a tapasztalataimat a 6. számú választó körzet javára fordítani, mely egy
részének valamikor az Újtelep nevet adták. Szeretném ha ez a városrész a nevéhez
méltóan, és a lakosság szükségletei szerint valóban megújulna.
Célom a választókörzetemet bekapcsolni a város vérkeringésébe úgy, hogy az itt élő
emberek kényelmére, hasznára váljon.

DR. LAJTER ÁGNES
3. számú választókörzet
Herbária és környéke

DEMETER PÁL
7. számú választókörzet
Bánlak

Dr. Lajter Ágnes vagyok, 54 éves, balmazújvárosi lakos, két
gyermek édesanyja. Balmazújvároson születtem, itt éltek szüleim,
nagyszüleim is. Tanulmányaimat is itt végeztem, majd több évig itt
dolgoztam. Szeretem a várost, szeretek itt élni, és él bennem a vágy,
hogy tegyek érte, tegyek a közösségért. Ez motivált, amikor 1990-ben a helyhatósági
választáson egyéni képviselőként bekerültem az önkormányzati testületbe. A
szociális bizottság elnökeként ráláttam a város lakóinak helyzetére, és igyekeztem
orvosolni a problémákat. A következő ciklusban az anyai teendők kerültek előtérbe.
Munkám során sokszor szembesültem nehéz emberi sorsokkal. Szakterületem a
gyermekvédelem, illetve a szociális ellátások.
Most úgy döntöttem, hogy ismét szerepet vállalok a település közéletében. Úgy
gondolom, valamennyien felelősek vagyunk azért, ami velünk és a településünkön
történik. Célom egy élhető város, a közösség érdekeit szem előtt tartó városvezetés
megvalósítása.

Demeter Pál vagyok, 1982-ben születtem, azóta Balmazújvároson
élek. Az általános iskolai éveimet a Kalmár Zoltán Általános Iskola
sporttagozatos tanulójaként, a Bánlakon töltöttem. Szüleim mai
napig itt működtetik vállalkozásukat. Debrecenben, a Brassai
Sámuel Műszaki Középiskolában szereztem technikusi képesítést, majd 2008-ban
a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai karán műszaki menedzserként végeztem.
A Jobbik parlamenti frakcióját segítve, a honvédelmi kabinetben dolgozok, illetve a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésben a frakciót vezetem.
2010 óta Balmazújváros önkormányzati képviselője vagyok. Városunk mostani
helyzetét látva, gondolom, egyetértenek abban, hogy nem engedhetjük meg azt,
hogy a pártpolitika városunk érdeke elé helyezze magát. Emellett azonosulni tudok
Hegedűs Péter polgármester úr munkájával, illetve az általa felállított programmal.
Célom, hogy emberközpontú és elérhető képviselő legyek a bánlaki illetve a
balmazújvárosi emberek számára.

DOBI SÁNDORNÉ JULIKA
4. számú választókörzet
Központ a Daruig

NÁDASDI LÁSZLÓ
8. számú választókörzet
Szigetkert

Dobi Sándorné vagyok, 49 éves, három felnőtt gyermek édesanyja,
kétszeres nagyszülő. Sokak által ismert, megbízható vállalkozó
vagyok. Balmazújvároson születtem, itt élek férjemmel. Gyermekeim
önálló életet élnek családjukkal. Életem meghatározó része ez a
körzet. Munkásságom, családom, lakókörnyezetem által sok emberrel kerültem
jó kapcsolatba, ismeretségbe. Ennek köszönhetően megismerhettem, hogy mi az,
amivel a balmazújvárosi lakosok elégedettek, és mi okoz számukra napi szintű
problémát.
Az időközi választás óta egyre többen biztattak, hogy képviseljem a körzetben
élőket. Már nemcsak meghallgatni szeretném a problémáikat, véleményüket, hanem
tenni is akarok értük. Hiszem, hogy közös gondolkodással, problémamegoldással,
összefogással, a várost még élhetőbbé tudjuk tenni. Célom, hogy segítsem a
városomat, és a körzetem lakóit az ő igényeik és elképzeléseik alapján.

Nádasdi László vagyok, 53 éves, elégedett férj és a felnőtt gyerekeim
büszke édesapja. Balmazújvároson születtem, a Németfaluban
nevelkedtem és jártam iskolába. Majd Debrecenben autószerelői
szakképzettséget szereztem. Első munkahelyem a Vörös Csillag
TSZ volt, aminek a megszűnése után rendőrként szolgáltam városunkat. Most a
legkedvesebb hobbimnak élek, nótákat éneklek szerte az országban, sőt azon túl
is. Ilyenkor boldogan mesélek Balmazújvárosról és melengeti a szívemet, hogy
mindenhol ismerik Soós Imrét, Veres Pétert. De az utóbbi időben nem a hírességeink
felől érdeklődnek az emberek, sokat romlott a megítélésünk. Így, amikor Hegedűs
Péter polgármester úr felkért, úgy döntöttem, hogy újra szolgálatba helyezem
magam.
Önök a szavazatukkal tudnak segíteni abban, hogy a 8. számú választókerület
képviselőjeként a Szigetkert, és képviselőtársaimmal együtt Balmazújváros
átlátható, tisztességes működésért, jó hírnevéért dolgozhassak.
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KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként
egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen 2019. szeptember 16. és december 16. között.
A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés
(ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az
Európai Unió tagállamai számára, ötévente.
Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló
életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a
helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának
emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá.
Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen
mintavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet
kapnak szeptemberben.
A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező
összeírók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A
válaszadás önkéntes.
A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők
sportszerutalványt nyerhetnek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)
Honlap: www.ksh.hu/elef2019
E-mail cím: lakinfo@ksh.hu
Telefonszám: 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra)		

				
				
Az ELEF2019 válaszadóinak
egy kisebb csoportja számára
az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet külön vizsgálatot szervez az egészséget
nagyban meghatározó táplálkozási szokások megismerésére. Az Országos
Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019) 200 településen
zajlik 6287 személy megkeresésével. A vizsgálatot végző egészségügyi
személyzet hivatalos igazolvánnyal rendelkezik. Minden OTÁP2019-ben
részvevő köszönetképp okosórát kap.
								
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019)
Honlap: www.ogyei.gov.hu/otap2019
E-mail cím: otap2019@ogyei.gov.hu
Telefonszám: 06-1-476-6455 (H-Cs: 8-16; P: 8-14 óra)
A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag
statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan
használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is
hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor.
									
				
Budapest, 2019. szeptember 13.
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Nők a családban 				
és a munkahelyen - Nőközpont
kialakítása Balmazújvároson
Sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón hivatalosan is bemutatkozott
a Család és KarrierPONT a Hotel Kamillában szeptember 7-én.
Az EFOP- 1.2.9-17-2017-00043 számú Nők a családban és a munkahelyen
– Nőközpont kialakítása Balmazújvároson című pályázatot, mely a nőket
a család – és a munka összeegyeztetésében segítő projektmegvalósítására
és a Család - és KarrierPONT létrehozására nyert meg a Balmazújvárosi
Közös Önkormányzati Hivatal.
Dr. Volosinovszki Vanda aljegyző a megnyitón hangsúlyozta, a munka és
a család közötti egyensúlyozás komoly kihívás. Ennek az egyensúlynak a
megteremtésében nyújt segítséget a Nőközpont, illetve segíti az elhelyezkedésben azokat a munkavállalókat, akik hosszú, többéves kihagyás után
szeretnének ismét munkába állni. Kiemelte, hogy a munkáltatói oldalról
a projekt egyik célja a hazánkban még gyerekcipőben járó atipikus foglalkoztatási formák - a részmunkaidő, a távmunka - népszerűsítése, amely
fontos pillér lehet a család és a munka egyensúlyának megteremtésében.
A 2018 novemberében és decemberben lévő személyi változások meghozták a lendületet és más szemlélettel folytatta a megvalósítást a projekt. Aktualizálva a célcsoport igényeihez mérve a rendezvényeket és képzéseket
elindult a szakmai munka.
“A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás
erősítése a feladatunk. Jelen konstrukció célul tűzte ki a gyermekvállalási
hajlandóság növelését, a munkavállalás megkönnyítését és a kisgyermekes anyák gyorsabb visszatérését a munkaerő piacra. Ezzel növelve a kisgyermekes anyák presztízsét a társadalomban és az atipikus foglalkoztatás
előtérbe helyezését a munkáltatóknál.” - emelte ki Katona Csabáné a projekt szakmai vezetője.
A projekt konzorciumi partnere a Balmazújvárosi Református Egyházközség.
Vincze Márta az egyházközség képviseletében bibliai példákkal kezdte az
ünnepi beszédét.
“Sok történet van, amely a női élet egy-egy területét mutatja be. Vannak,
amelyek követendő, s vannak, amelyek intő példaként szolgálhatnak a ma
emberének. A női, anya és apa klubfoglalkozásokon a munka és a magánélet összehangolását segítve önértékelési, párkapcsolati, családi, nevelési

kérdésekkel, valamint munka, szabadidő, konfliktuskezelés témaköreivel
foglalkozunk.” - tudtuk meg az egyházközség szerepét a pályázatban.
A Család- és KarrierPONT tanácsadásokkal támogatja az egyéneket a
mindennapjaikban felmerülő problémák megoldásában, személyiségük
erősítésében: jogi, pszichológiai és életmód tanácsadásokon vehetnek
részt heti rendszerességgel, melyeket szakemberek tartanak.
A tanácsadásokról, rendezvényekről és képzésekről bővebb információhoz
juthatnak a hivatal 12-es szobájában, a 06-52-580-108-as telefonszámon,
a csaladeskarrierpontbujv@gmail.com-on és a www.csakbalmaz.hu honlapon.		
Bánhegyi Zoltán
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A szeptemberi munkaterv
szerinti testületi ülés
2019. szeptember 18-án tartotta a ciklus utolsó munkaterv szerinti ülését
Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülés a
beszámolók, tájékoztatók jegyében telt.
Beszámolt az előző munkaterv szerinti ülés óta elvégzett munkájáról a
polgármester és hivatala, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok is számot adtak 2019. I. félévi tevékenységükről.
Szintén részletes beszámolót kapott a képviselő-testület a polgármester,
valamint a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Az önkormányzat és a Balmazújvárosi Általános Iskola, valamint az
Alapfokú Művészeti Iskola közti jó kapcsolatról árulkodik az a tény, hogy
a két intézmény részletes tájékoztatást adott működéséről a testületnek,
bár - nem önkormányzati fenntartású intézmények lévén – ez nem
kötelességük.
Tájékoztatást adott éves tevékenységéről a roma és a német nemzetiségi
önkormányzat is.
Engedélyezte a képviselő-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérést, és elfogadta
a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona szakmai dokumentumainak
módosítását is.
A közelgő választások sem maradtak ki a napirendből: megválasztották a
szavazatszámláló bizottságok további póttagjait.
Egy korábbi kérdés kapcsán részletes tájékoztatást adott a polgármesteri
hivatal a mezőőri járulékokkal kapcsolatban, és döntés született a Bursa
Hungarica ösztöndíjprogram 2020-as fordulójához történő csatlakozásról.
				

Balmazújváros Város Önkormányzata

KÖZÉLET

Megújult a Mesevár
Az egykori Mesevár óvoda 2016-ban benyújtott pályázatával, 2017-ben nyerte el a felújítás támogatását.
A gyermekek április 1-én vehették birtokba az intézményt.
- olvashatták a 2019. áprilisi lapszámban. /szerk./
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Átadták Lucast

Az Országos Mentőszolgálat Balmazújvárosi Mentőállomásán szeptember
4-én ünnepélyes keretek között hivatalosan átadták Lucast, „aki” jelen
esetben nem egy személy, hanem egy, a betegek újraélesztése során használt
mellkaskompressziós készülék. Az életmentő eszköz megvásárlására
példaértékű összefogás eredményeként, kizárólag adományokból került
sor.

A gyűjtés első állomása a 2019. március 16-án rendezett városbál volt,
ezt követően valamennyi na-gyobb városi rendezvényen felbukkant a
gyűjtődoboz. Az adományozók között megtalálhatók magánszemélyek
és gazdasági társaságok is. Mindenképp külön említést érdemel Hegedüs
Lajosné, aki magánszemélyként a legnagyobb összeget, közel 1,4 millió
forintot adott a készülék megvásárlásához. “A szándékom mindig az
volt, hogy a megspórolt pénzemet csak hasznos célra és olyan helyre
adományozom, ahol segíteni tudok az embereken.” – mondta, majd
hozzátette, reméli, hogy minél több életet mentenek a készülékkel.
A bensőséges átadóünnepséget Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere nyitotta meg: “Szeretném, hogy nagyon kevés alkalommal legyen
szükség a berendezésre, de ha használni kell, akkor jelentősen növelje meg
a betegek túlélési esélyét.”
Az átadáson jelen volt Dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat
regionális igazgatója, aki köszöntőjében kifejtette, a Lucas 2 készülék nem
csupán az újraélesztés sikerességét szolgálja, hanem a legmagasabb szintű
és legkorszerűbb ellátás által esélyt ad az embereknek. “A megyében egyre
több mentőautónk rendelkezik a géppel, kívánom, hogy a jövőben kollegáim
sikeresen és eredményes használják a betegek érdekében. Legyen egy olyan
eszköz a kezükben, ha szükség van rá, melyet be tudnak vetni a gyógyulás
érdekében.”
Pap János, a Balmazújvárosi Mentőállomás vezetője mindenkinek
megköszönte a segítséget, a felajánlásokat, és elmondta, hogy az esetkocsi
felszereltsége rohamkocsi szintű lett.
Az ünnepség zárásaként a mentőszolgálat munkatársai bemutatták,
hogyan zajlik egy újraélesztés kizárólag kézi erővel, illetve Lucas-szal. A
bemutatón látható volt, hogy a készülék használatával egy ember munkája
felszabadul, így más módon segítheti a mentést.
			
			
Balmazújváros Város Önkormányzata

2019. szeptember 19-én délután, verőfényes napsütésben került sor
a felújított Mesevár Óvoda és a hozzá tartozó játszóudvar hivatalos
átadására. A felújításra “Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című pályázat keretében került
sor. Az ünnepségen szép számban voltak jelen meghívottak és érdeklődők
is. Hegedüs Péter polgármester kiemelte: nem volt egyszerű a felújítás
során a gyerekek elhelyezését megoldani, azonban valamennyi érintett –
szülők, óvodai dolgozók, és az ovisok is – példás együttműködésről tettek
tanúbizonyságot, valamint megköszönte a kivitelezők alapos, precíz
munkáját is.
Tarné Juhász Julianna, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetője elmondta: pályáját
a Mesevárban kezdte, így
nagy örömmel látja az
A Mesevár Óvoda pályázatához kapcsolódóan került sor egy sóklíma geneintézmény megújulását.
rátor beszerzésére, amelynek hivatalos átadására 2019.szeptember 5-én
Nemes Istvánné, a Mesekerült sor a Veres Péter Kulturális Központban. A készülék „székhelye” a
vár óvoda munkaközösség
Mesevár Óvodában lesz, azonban valamennyi óvodai csoport használhatvezetője szerint új időja majd, mondta Hegedüs Péter polgármester. Kiemelte: a szülőkkel, és a
számítás kezdődik az
gyermekorvosokkal egyeztetve történik majd az éles bevetés.
óvodában, a dolgozók,
Az átadáson jelen volt Dr. Spicze Tímea gyermekorvos, gyermek
valamint a gyerekek nagy
pullmonológus, aki a készülék élettani hatásairól tartott szemléletes előörömmel vették birtokba
adást. Elmondta, hogy egész pontosan milyen hatása van a sóterápiának
a megfiatalodott épületet.
a légúti betegségek kezelése, megelőzése során, illetve asztmás tünetek
			
esetén.
A jelképes szalagátvágás után az óvodások műsorát tekinthették meg
Bozóky Dénes, az eszköz feltalálója is megtisztelte jelenlétével az eseaz érdeklődők. A gyerekeket felkészítő Szilágyiné Szabó Judit elmondta:
ményt. Ismertette a sótéglából készült sószobák és az általa feltalált kékevés idejük volt próbálni, ezt azonban a nézők nem érzékelték, remek
szülék működése közti különbséget, és a tájékoztató végén a gyakorlatban
műsort láthattak.
is bemutatta a generátor működését.
A hivatalos „ceremónia” után óvodabejárás és állófogadás következett,
A megjelentek az előadóknak köszönhetően pontos, szakmailag megalakötetlen beszélgetéssel.
pozott tájékoztatást kaptak a sóterápiáról, amit ezúton is köszönünk.
			
									
				
Balmazújváros Város Önkormányzata
				
Balmazújváros Város Önkormányzata

Sóklíma generátor
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Az iskolás gyermekek szülei 			
tesztelhetik a menüket
Mindannyiunk közös érdeke, hogy az otthonukon kívül étkezők
egészséges és finom ételeket fogyasszanak. Ezért támogatja a kormány is a közétkeztetés reformját, amelynek egyik törekvése, hogy
a gyerekek fölösleges cukor és só nélkül is tudják élvezni az ételek
eredeti ízét.

Sok szolgáltató sokféleképpen képzeli el ezt a reformot a konyhán.
Mi kidolgoztuk modern menüétkeztetői programunkat. Nemcsak
a változatos, finom és egészséges, a korosztályoknak megfelelő
kalóriát és tápanyagot tartalmazó étrend összeállítását és elkészítését tartjuk feladatunknak, hanem az ételek frissen és készen tartását is. A szállítási lánc maximális rövidítésével gondot fordítunk
rá, hogy a lehető legkevesebb idő teljen el az étel elkészítése és
tálalása között. Menüétkeztetői gyakorlatunkkal a bölcsődés gyermekeknek, az óvodásoknak, az iskolás diákoknak és az időseknek
egyaránt az éttermi élményhez hasonló színvonalat teremtünk.
A szakmájukat szerető, az alapanyagokat tisztelő szakácsaink és
diétás szakácsaink, a munkájukat irányító séfjeink szeretik az ételeket többféle formában, változatosan elkészíteni, hogy minél jobban
megkedveltessék a kicsi és nagyobb gyerekekkel a friss, egészséges
élelmiszereket. Úgy főznek nekik, mint otthon, a saját családjuknak.

Ugyanolyan gondossággal válogatják ki a húsokat, zöldségeket és a
gyümölcsöket, amelyek a gyermekek tányérjára kerülnek.
Az óvodai és iskolai étkeztetésben elért eredményeinket szeretnénk megosztani az érdeklődő szülőkkel, pedagógusokkal is.
Meggyőződésünk, hogy az egészséges táplálkozásra nevelésben
mindnyájunknak szorosan együtt kell működnünk. Ezért tervezzük egy könnyen hozzáférhető tudásbázis létrehozását, amelyben
megtalálhatják a legnagyobb kedveltséget elért receptjeinket, az
otthoni főzésben is használható praktikáinkat, a prevenciót szolgáló gyakorlati útmutatókat.
A 2019/2020-as tanév kezdetével egy időben a Menzaminta Magyarország Kft. és a Szakácstündér Kft. által üzemeltett, nyári felújításon átesett konyhákon is megkezdődtek a főzési munkálatok.
A Cég vezetőségének, illetve konyha dolgozóinak is az a fő célja, hogy ebben a tanévben is, a fogyasztók a legnagyobb mértékben elégedettek legyenek a cég által nyújtott szolgáltatással, a
bölcsődés korosztálytól kezdve a nyugdíjas korosztályig.
A fogyasztók elégedettsége érdekében, gondoskodunk a folyamatos
kapcsolattartásról az intézményvezetőkkel, kóstoltatást tartunk a
pedagógusok és szülők részére, és véleménydobozokat helyezünk
ki a gyerekek számára az ebédlőkben.
A folyamatos kapcsolattartás során a területi vezetőnk minden
hónap végén felkeresi az intézményvezetőket, ahol a következő
havi étlap kerül átbeszélésre és a fogyasztói visszajelzéseknek
megfelelően akár javításra is kerül, a jogszabályi előírások betartása mellett.
A fogyasztók elégedettségének felmérése érdekében a cég az általa
ellátott intézményekben ütemterv szerint tart, 3 hétig tartó kóstoltatást. Ennek az ütemtervnek megfelelően az intézményvezetőket
tájékoztatjuk levélben, és kérjük az együttműködésüket, hogy a kóstoltatások gördülékenyen történjenek és a cég részére reprezentatív adat gyűljön össze.
A véleménydobozok az év során többször is kihelyezésre
kerülnek,majd az iskolákban és a szociális intézményben, melyekben a fogyasztók véleményét és „kívánságát” várjuk.
S ezúton szeretnénk minden diáknak jó tanulást és sikerekben gazdag tanévet kívánni, a pedagógusoknak pedig jó munkát és kitartást a 2019/2020- as tanévre.

A balmazújvárosi óvodákban és általános iskolákban az alábbi ütemezés szerint mérjük fel a fogyasztók elégedettségét. 		
Várunk minden észrevételt és mindenkit a kóstoltatásokon.
Étlap értekezletek, egyeztetés az intézmények vezetőivel minden hónap utolsó hetén.
Véleményláda: bárki, anonim módon bedobhatja a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit.
Kóstoltatás: minden érdeklődő szülő megkóstolhatja a kiszállított ételeket a tálalókonyhán.

A 2020-as dátumokat később közöljük, de minden intézményben elérhető lesz a kóstolás.
										
Oriskó Ferencné, Menzaminta Magyarország Kft.
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A Veres Péter Kulturális Központ
a városi rendezvények motorja

A Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete lakossági véradást szervez
október 25-én 12:00-17:00-ig B a l mazújvároson a Művelődési Házban.

Az elmúlt lapszámokban több cikk is foglalkozott a város nyári
rendezvényeivel. Olvashattunk elismerő sikerekről, de nehezebb
szervezői körülményekről is. A biztató szavak, reakciók mindig
jól esnek és kellő önbizalmat adnak nekünk, azonban amikor a
nehézségekkel nézünk szembe, akkor sem keseredünk el. Nem a
problémát látjuk a feladat megoldásakor, hanem a siker felé vezető
utat keressük. Elsősorban a Bakafesztiválra és a Kastélykerti Estékre gondoltam, amelyek mögött több hónapos, sőt közel egy éves
szervezői munka áll. Ez idő alatt vannak könnyebb és nehezebb
szervezői feladatok. Azt gondolom, akik kilátogattak a rendezvényekre kellemes élményekkel gazdagodhattak.
Ezúton szeretném megköszönni a Veres Péter Kulturális Központ
kollektívájának a kitartó, áldozatos munkáját. Továbbra is garantálhatom, hogy a város lakói számára eseménydús programoknak
leszünk a házigazdái.

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

			

Sós Csaba, megbízott intézményvezető

KÖZÉLET

Nyilatkozat
A Balmaz-Kamilla Korlátolt Felelősségű Társaságról megjelent
téves és kárt okozó híresztelések miatt az alábbi nyilatkozat megtételét tartom szükségesnek.
A Balmaz-Kamilla Kft. Balmazújváros Város Önkormányzatának
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága és mint ilyen, a
mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett, kizárólag a
tulajdonos felé tartozik elszámolással. A társaság fontosnak tartja,
hogy tulajdonos képviselőit mindenkor írásban tájékoztassa azokról
a körülményekről, amelyek a működést és a gazdálkodást befolyásolják. Az egyéb nyilatkozatok (újságcikkek, interjúk, egyéb hangés videóanyagok) semmi olyan információt nem tartalmaznak,
amelyek korábban ne szerepeltek volna valamely nyilvános anyagban (bizottsági ülés jegyzőkönyve, nyílt testületi ülésre benyújtott
írásos anyag vagy ott elhangzott szóbeli kiegészítés, kérdésre adott
válasz), legfeljebb azok értelmezését segítik vagy azokból levonható következtetést tartalmaznak.
A különböző médiumokban megjelent, a Balmaz-Kamilla Kft.-vel
kapcsolatos téves tájékoztatásokkal kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni az alábbiakat:
A társaság dolgozói, egységvezetői és ügyvezetője magánszemélyek, nem közszereplők.
A gazdasági társaság 2019. évben a tulajdonostól összesen ötven
millió forint működési támogatást kapott. A 2018. év negatív eredménye miatt a tulajdonosnak tőkefeltöltési kötelezettsége keletkezett, ezzel kapcsolatban merült fel a tulajdonos felé fennálló
szállítói tartozás elengedésének elvi lehetősége, de erről határozat
nem született, a tulajdonos felé a tartozás továbbra is fennáll.
A cég 2019. évi gazdálkodása sokat javult a korábbi évekhez képest,
de a szűk egy év nem volt elegendő ahhoz, hogy önfenntartó legyen, ezért továbbra is szüksége van a tulajdonos Önkormányzat
támogatására.
A társaság 2019. évi tevékenységét a Képviselő-testület által elfogadott üzleti terv szerint végzi. A könyvelési feladatokat 2019.
május óta saját munkavállalóival végezteti. A számviteli rendszer úgy került kialakításra 2017. évben, hogy a gazdasági események egyértelműen hozzárendelhetők legyenek a társaság által
működtetett egységekhez, lehetővé téve ezáltal az eredmény egységenkénti bontásban történő bemutatását.
A Balmaz-Kamilla Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy
munkavállalóit ne hozza hátrányos helyzetbe. Dolgozóinak jogszabály által biztosított lehetőségük van arra, hogy havi nettó munkabérüket készpénzben vagy számlára utalással kapják. Döntésük-

kel kapcsolatban a munkavállalóknak indoklási kötelezettségük
nincs.
A társaság köteleségének érzi, hogy amennyiben szükséges, jogi
lépéseket tegyen minden olyan tájékoztatás közlőjével szemben,
amely a Balmaz-Kamilla Kft. megítélését negatív irányban befolyásolja, üzleti érdeket, üzleti titkot vagy az ott dolgozók személyiségi
jogait sérti.
		

Szopkó Tibor, a Balmaz-Kamilla Kft. ügyvezetője
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Egy feljelentés margójára - 		
a célpontban a közétkeztetés
Polgármester úr feljelentést tett a közétkeztetési ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányságon.
Véleményem szerint ezek után okafogyottá vált a helyi közszolgálati
lapban (Balmazújváros Újság 2019/08 szám 4. oldalán) “nyomozni” polgármester úrnak, hiszen a feladatot átadta a hatóságnak. Az ügy margójára
azonban engedjenek meg néhány megjegyzést.
2018. április 16-tól 2018. augusztus 12-ig társadalmi megbízatású ügyvivő
alpolgármesterként láttam el feladatomat az önkormányzatnál. A közétkeztetés tekintetében a közbeszerzési eljárás lefolytatására szakértelemmel rendelkező közbeszerzési szakértőt választott a testület Dr. Magyar
Adrienn személyében. A közbeszerzési szakértő 2018 júniusában jelezte,
hogy a nyílt közbeszerzési eljárást nem tudjuk úgy sikeresen lezárni, hogy
2018 szeptemberétől a nyertes el tudja kezdeni a közétkeztetést.
Ugyanakkor a közbeszerzési eljárás befejezését sürgette a 2018. augusztus 31-i határidő. Tudvalevő: amennyiben az eljárás nem fejeződik be, a
Közbeszerzési Hatóság önkormányzatunkra akár 20 millió forint feletti
összegű bírságot is kivethet.
Az ELAMEN Zrt. 2008. szeptember 1-től 5 éven át szolgáltatott, melyet az
önkormányzat – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – újabb 5 évvel,
2018. augusztus 31-ig meghosszabbított. Mivel a szerződés a továbbiakban
nem volt hosszabbítható, így szükség volt a közétkeztetésre vonatkozóan
a képviselő-testületnek döntést hoznia. Az önkormányzatok számára ugyanis törvény rögzíti: a kötelező feladatellátás az érintett önkormányzatok – jogszabályon alapuló – kizárólagos joga.

Az idő rövidsége mellett, az eljárás előkészítése során több olyan tényező
merült fel, ami felvetette a koncessziós eljárás lehetőségét. Többek között:
•
a szolgáltatást igénybevevők száma nem volt garantált
•
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi szabályok
megfelelő színvonalon történő betartása,
•
az élelmiszerárak ingadozása,
•
a humán erőforrás biztosítása,
•
a bérszínvonal emelkedése,
•
a munkaerőhiány
komoly kockázati tényezők. A beszerzés becsült értéke évi nettó 180 millió forint volt. Ha a szolgáltatóval 5 évre kötik a szerződést, az eljárás nem
tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke nem érte el a szolgáltatási koncesszióra irányadó beszerzési
értékhatárt.
Koroknai Imre
alpolgármester

KÖZÉLET

Uszoda építés - elszalasztott milliók, lehetőségek
2016-ban, hosszú előkészületi munkák és egy kedvező kormányhatározat
után (2006/2015. (XII.29.) kormányhatározattal Balmazújváros város feladatainak támogatása alcímen, uszodafejlesztés támogatási cél megjelöléssel 400 millió forint támogatásban részesült, majd a 1553/2016. (X.13.)
kormányhatározattal a városi uszodafejlesztés befejezéséhez a 2006/2015.
(XII.29) kormányhatározat alapján biztosított támogatáson felül még
további 100 millió forintot biztosított és elkezdődhetett a város sportfejlesztési elképzeléseibe beleillő uszoda építése.

sítását jelenti. A fejlesztés városunkban “gázmotor” néven közismert. Ezzel gazdaságosabb és olcsóbb lesz az uszoda energiaellátása, ami a város
számára fenntarthatóbbá teszi a működtetést!
A tervmódosítás időszakára az építkezés természetesen leállt, a megépült
szerkezet állagmegóvásáról a kivitelező gondoskodott. Mindez azt eredményezte, hogy a pályázat kifutott a befejezési határidőből.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő lobbizásának köszönhetően városunk visszakapta az 500 millió forintot az uszoda megépítésére.
Balmazújváros az áttervezés után 2019 decemberéig kapott átadási
határidőt.
A polgármester ugyan bejelentette, hogy további egy év haladékot kapott a
város a kivitelezésre, de ennek semmilyen írásos nyoma nincs. Így jelen állás szerint, az ellenőr ellenőrzése, és a feljelentésre fordított időveszteség
miatt 500 millió forint visszafizetési kötelezettség fenyeget bennünket!
Ugyanis Hegedüs Péter polgármester 2018 augusztusa óta a megoldás, az
építkezés folytatása helyett máson dolgozott!
A több intézmény, hatóság által indokolt számlák kifizetése helyett vizsgálódni kezdett!
Fontos megjegyezni, hogy vizsgálódás közben is lehet építkezni, pályázatot
befejezni. A polgármester viszont 13 hónapja csak feljelentget, nyomozgat.
Kijelentem, az eljárások törvényesek voltak, semmilyen szabálytalanság nem történt. A Hajdúböszörményi Járási Hivatal 2019. január 11-én
kijelentette, a város tovább folytathatja az építkezést. Az építési vállalkozó
azóta sem tehette odébb az állványokat.

Közben 2017-ben az akkori városvezetés elnyerte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energiahatékonyságról szóló pályázatát, ami
a fürdő termálvízével együtt érkező, úgynevezett kísérőgázának haszno-

Koroknai Imre
alpolgármester
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Felnőtt labdarúgásunk tündöklés utáni bukása
A város vezetése felé záporozó kérdésekből kiderült számunkra, hogy a lakosság
figyelmét nem kerülte el a Balmazújváros Sport Kft. helyzete körül kialakult, a
városra nézve is méltatlan helyzet.
Az ügy nagysága és bonyolultsága miatt egyetlen cikkben nem vállalkozhatunk
arra, hogy minden részletet papírra vessünk. A teljes folyamat nyomon követhető
az önkormányzati beszámolókból és jegyzőkönyvekből, testületi televíziós
felvételekből.
Felnőtt labdarúgásunk ideiglenes megszűnésének lépései időrendben a
következők:
NB I.- es labdarúgócsapatunk 2018. 06. 02.-án a Sporttéren 3-3-ra végzett a Ferencvárossal - ami az ellenfeleink eredményei miatt is - az első osztályból való
kiesésünket jelentette. Mint később kiderült, ez a sportszakmai sikertelenség egy
nagyon rossz, az NB II.- es csapatunk bajnokságból való kizárásához vezető eseménysorozat kezdete volt. Erről címszavakban:
A Sport Kft. 2018. I. félévi (06.30.-ig) beszámolója mínusz 126 millió Ft hiányt
mutat.
A beszámoló által jegyzett időszakban még nem én vezettem az önkormányzatot.
Az önkormányzat jelentősen támogatta a helyi labdarúgást 2018-ban:
Balmazújvárosi FC 10.000.000 Ft
BFC TAO önerő 21.773.000 Ft
Sport Kft. 50.000.000 Ft
Sport Kft. TAO önerő 50.152.000 Ft
Sport Kft.-nek 2018.09.28.-án megszavazott 22.482.000 Ft
----------------------Összesen 2018-ban: 154 407 000 Ft támogatás
2019. 02. 13. A Sport Kft. 2019. évi üzleti tervének első változata 770.218.880 Ft
kiadással és bevétellel, az utóbbi tervben 377.387.923 Ft önkormányzati támogatással számol.
Ez az előterjesztés olyan nagyfokú tájékozatlanságot és pénzügyi hozzá nem
értést árult el a Kft. ügyvezetéséről és az egyéb segítőkről, hogy már ekkor
felvetődött az alkalmatlanságuk gondolata. A képviselő-testület ekkor egyhangúlag határolódott el a Kft. mindenféle anyagi, illetve tárgyi eszközzel (apporttal) való támogatásától.
A képviselő-testület nem fogadta el a beszámolót.
2019. 03. 07. A képviselőtestület az önkormányzat saját, de a Kft. által bérelt
sportlétesítményeinek fenntartására 29.413.000-Ft-ot szavazott meg az önkormányzat idei költségvetésében.
Ezt az összeget, csak az Újvilágra tervezett helyi autóbuszjárat buszfordulójára
biztosított összegből tudta áttenni a város a sportra.
2019. 03. 20. A Balmazújváros Sport Kft. 2019-es üzleti tervének elfogadása: a
terv 759.106.350 Ft kiadással és bevétellel, az utóbbiban 368.715.420 Ft egyéb
támogatással számol.
Arra a képviselői kérdésre, hogy az egyéb támogatás mit jelent és konkrétan
miből lesz a működésre pénz, semmiféle elfogadható választ nem adott a Kft.
ügyvezetője.
2019. 03. 29. A Magyar Közlönyben megjelent határozat értelmében a Balmazújváros Sport Kft. a sportcélú működéshez 100 millió forintos költségvetési
támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Merőben szokatlan volt mindenki számára, hogy az állam közpénzből nyíltan támogat egy profi foci csapatot működtető gazdasági társaságot.
2019. 04. 17. A 2018. évi mérlegbeszámoló eredménye: mínusz 216.091.000 Ft
(ez félév NB I.-es és félév NB II.- es versenyeztetést foglalt magában). Ez a beszámoló 2019.02.28.-i dátummal készült, de a képviselő-testület elé csak áprilisban
került. Márciusi zárással már közel 300.000.000 Ft volt a veszteség, de erről is
csak később, az MLSZ határozatból értesült a testület.
A testületnek úgy kellett több esetben is döntést hoznia a Sport Kft. licenc kérelmével kapcsolatban, hogy nem volt tájékoztatva a Kft. katasztrofális pénzügyi
helyzetéről.
Ugyanezen az ülésen a testület döntött a Sport Kft. teljes körű átvizsgálásáról és
kijelölte erre a feladatra a könyvvizsgáló céget is.
2019. 06. 28. Második alkalommal tárgyal a képviselő-testület a Sport Kft
ügyvezetőjének visszahívásáról (az elsőn az ügyvezető úr nem tudott részt venni). Az ok: a felelősen és teljesen jogszerűen elkészített megbízási szerződés és
megbízó levél, valamint a kft. ügyvezetőjenek előzetes értesítése (a határozatról
és a vizsgálat megkezdésének időpontjáról) ellenére az ügyvezető megtagadta
a könyvvizsgálóval az együttműködést. A polgármestert támadó és megvádoló,
politikai üldöztetésre hivatkozó levelet adott át a könyvvizsgálónak, majd megtagadta a tulajdonos (képviselő-testület) által elrendelt vizsgálat megkezdésében
és lefolytatásában az együttműködést. A képviselők többsége nem szavazta meg
az ügyvezető visszahívását.
2019. 06. 20-án a polgármesteri fogadónap keretén belül egy befektetői
szándéknyilatkozatszerű irat került átadásra a polgármester részére. Három, a

legnagyobb képviselői csoporthoz tartozó képviselő, szinte azonnal írásban kezdeményezte a tárgyalások testületi szintre emelését, de nyilván a város vezetése
is ezt szorgalmazta. Tárgyalások kezdődtek a befektetőkkel közvetlenül, és a
képviselő-testület előtt is zárt üléseken.
2019. 07. 02.-án az ügyvezető ismételten megtagadta a testületi határozat végrehajtását, ami a befektetők képviselőjének szakmai vezetőnek való
meghatalmazását jelentette volna. (a meghatalmazott – nyilatkozata alapján –
teljes vagyonával felelt volna a Sport Kft.- vel kapcsolatos döntéseiért)
2019. 07. 05. A képviselő-testület elé a kft. ügyvezetőjének visszahívása ismételten beterjesztésre került. A testület most sem hívta vissza az ügyvezetőt.
2019. 07. 12. A befektető 07. 11. éjfélig nem utalta az önkormányzat számlájára a
megállapodás szerinti 199 millió Ft-ot a cég sajáttőkéjének rendezésére, így semmissé vált a megállapodás velük.
A befektetői csoport részletesen megindokolta a visszalépés okát. Az indoklásból az derült ki, hogy a vagyoni és gazdálkodási állapotok átláthatatlansága volt
leginkább, ami visszalépésre kényszerítette a debreceni illetőségű vállalkozó által vezetett csoportot. Fontos és problémás pont volt még az utánpótlás kérdése
is.
2019. 07. 23. A képviselőtestület döntött arról, hogy a Sport Kft. saját tőkéjét önkormányzati vagyon (Sporttéri Stadion önkormányzati tulajdonban lévő részei)
apportálásával kívánja rendezni.
Ez a döntés azonban a Kft. helyzetét csak jogilag tudta rendezni, azaz tényleges
pénzügyi megoldást nem jelentett. Ezt támasztotta alá az MLSZ döntése is.
2019. 07. 29. Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága visszavonja a Sport Kft. NB
II.- es licencét. Az indoklásban leírja:
„A Kft. jelenlegi likviditási helyzetében készpénzzel történő tőkeemelésre van
szükség, ettől eltérő esetekben a saját tőke javulna, de a Kft. likviditása nem. A
Kft. tulajdonosa ennek ellenére- pénzügyi forrás hiánya miatt- a saját tőke helyreállítását tárgyi eszköz apport útján kívánja megvalósítani. A Kft. nem tudott
bemutatni olyan bizonyítékot, amely pénzügyi forrás bevonását biztosítaná.”
A Kft. vezetése fellebbezett a döntés ellen és elkezdte az NB II.- es szezont, várva
a fellebbezés elbírálására
2019. 08.27. „Az MLSZ Elnöksége a Balmazújváros Sport Kft. által az Elsőfokú
és a Fellebbviteli Licencadó Bizottság 001/2019 (08.09.) sz. határozatai kapcsán
az Elnökséghez benyújtott beadványt megvizsgálta és megállapította, hogy az
Alapszabály 22. §. 4 bekezdés (b) pontjában foglalt felülvizsgálati jogkör gyakorlásának, valamint a nevezett első- és másodfokú határozatok hatályon kívül helyezésének és új eljárás elrendelésének nincs jogalapja.”
Ezt követően a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő eddig lejátszott NB II.- es eredményei
törlésre kerültek, a csapat pedig a II. osztályból való kizárás sorsára jutott.
2019. 08. 30. A testületi ülésen polgármesterként javaslatot tettem a mintegy
386.000.000 Ft városi vagyon apportjának felfüggesztésére, hiszen a Kft. helyzetét újra kell értékelni és új döntéseket kell a testületnek hoznia.
A képviselő-testület többsége nem engedélyezte az apport eljárás felfüggesztését annak ellenére, hogy láthatóan a csőd szélén álló gazdasági társaságba
„rakjuk bele” a közvagyont.
A bukást egyértelműen a készpénz és a működést támogató szponzorok hiánya
okozta
Határozottan visszautasítjuk a különböző médiumokban elhangzott, és szinte
minden esetben a valóságot torzító, a város vezetését és ezáltal a képviselőtestületet is lejárató nyilatkozatokat, hiszen minden döntés többségi szavazás
eredménye volt.
Véleményem szerint a lakosok félretájékoztatása is több esetben megfigyelhető
volt (megbukik a város, ha nem támogatja a Kft.-t, a városnak rengetegbe fog
kerülni a létesítmény fenntartás stb.). A valóságban a várost 3 millió forintig
(a törzstőke erejéig) terheli a Kft. helyzete miatti anyagi felelősség. A Kft.
ügyvezetője viszont a társaság komplett anyagi és egyéb helyzetéért a törvény
szerint felel. A létesítmények fenntartását gyakorlatilag eddig is a város finanszírozta, nem új elem a költségvetésben, még ha eddig nem is mindig ilyen címszóval került sor a támogatásra. Nyilván ettől azért bonyolultabb a helyzet, de
kezelhető.
Meggyőződésünk, hogy a Kft. vezetésének felelőtlen hazárdírozása okozta ezt, a
focit szeretőkre nézve is felháborító állapotot.
Miután kiderült, hogy nagy valószínűséggel, nem lesz meg az NB II.- es bajnokságban való szereplés anyagi háttere, a vezetés számára nyitva volt a lehetőség,
akár az NB III.- ban, akár a megyei 2. osztályban történő szereplésre. A fellebbezési határidők végsőkig való húzása miatt azonban sorra szálltak el a lehetőségek.
Ez a végén azt hozta magával, hogy a 2019-2020-as bajnokságban balmazújvárosi
felnőtt együttes egyetlen osztályban sem szerepelhet.
A városvezetés eltökélt szándéka, hogy egy átlátható, jó szervezeti alapon
nyugvó, városi sportéletet hoz létre, amely jóval több sportág működéséhez biztosít keretet. Ki fogjuk szolgálni az ifjúsági és tömegsportokat. Sportlétesítményeinket minden sportolni vágyó számára megnyitjuk, mert nem a zárt kapuknak
épültek.
					

Hegedüs Péter polgármester
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Miért lett vége, s hogyan
tovább?
A Balmazújváros Sport Kft. a 2019-2020. évben is a Merkantil Bank Liga
NB II-ben kívánt elindulni. Ehhez az induláshoz kötelezően előírt klublicenc kérelmet kellett benyújtani a Magyar Labdarúgó Szövetség felé.
Az MLSZ az évek óta tartó remek kapcsolatnak, vagy csupán a jószándéknak és a benyújtott dokumentumoknak köszönhetően megadta a
következő évi indulás jogát, de ennek kifejezett feltételei voltak, miszerint
196 milliós tőkepótlást kell végrehajtani a bajnokságot követő határidőig.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 03-ai határozatában vállalta, hogy a számviteli törvény szerinti határidőn (június
30.) belül döntést fog hozni a saját tőke pótlásáról. 			
Mindeközben a klub vezetősége is azon dolgozott, hogy megteremtse a
következő évi költségvetéshez szükséges anyagi fedezetet, s szűk egy hónapon belül 165 millió Ft értékben sikerült szándéknyilatkozatokat megkötni különböző cégekkel, akik vállalták, hogy abban az esetben, ha a csapat az NB II-ben maradhat és indul a következő évben is, akkor az általuk
aláírt támogatási összeggel járulnak hozzá a Balmazújváros Sport Kft. labdarúgó csapatának másodosztályban való szerepeltetéséhez.
								
Az Önkormányzat által vállalt saját tőke rendezése azonban elmaradt a
törvényes határidőn belül. Az MLSZ haladékot adott valamennyi hasonló
helyzetben levő csapatnak, így a saját tőke rendezésére 2019. július 26-ig
lett volna ideje a tulajdonos önkormányzatnak. Ezzel ellentétben 2019. július 23-ai ülésen (3 nappal a határidő lejárta előtt) Lajos Ferenc ügyvezetőt
szólította fel a szükséges intézkedések megtételére. De! Balmazújváros
Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, köteles a döntéshozatalra. Az alapító képviselője (a polgármester) köteles a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai és a töretlen bírói
gyakorlat értelmében az alapítói jogokat gyakorolni és köteles a szükséges
intézkedéseket megtenni. Az egyszemélyes kft. esetében nincs taggyűlés,
hiszen egy tulajdonosa van, az alapító, jelen esetben Balmazújváros Város
Önkormányzat Képviselő-testülete, mely döntéshozó ülésének összehívására a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetője - ellentétben a határozatban foglaltakkal - nem jogosult.
								
A Képviselő-testület összehívására az Mötv. előírásai értelmében a polgármester jogosult. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 45. §-a szerint a képviselő-testület ülését a
polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét
az alpolgármester gyakorolja. A Balmazújváros Sport Kft. alapítói ülését
tehát kizárólag Balmazújváros polgármestere hívhatja össze, aki ezt Lajos
Ferenc ügyvezető többszöri írásbeli kérelmére törvényi kötelezettsége ellenére sem tette meg. A polgármester szándékos mulasztása miatt a Kft.
a szükséges intézkedéseket megtette. A megkeresések 2019. április 10-től
folyamatosan megküldésre kerültek a képviselő-testület részére, azonban a polgármester a törvényi kötelezettségét megszegve, ennek nem tett
eleget. Egyértelműen megállapítható viszont, hogy a Kft. és vezetője a
kötelezettségét teljesítette.
								

tulajdonba adja a 386 millió forint értékű ingatlant, ezzel teljesítve az
MLSZ által adott feltételeket - tett ígérete ellenére sem.
							
Országgyűlési képviselőnk, Dr. Tiba István és a klub mellett továbbra is
kitartó szakemberek egy új koncepciót kialakítva, amely a még nem távozott és szerződéssel rendelkező hét labdarúgóból, a helyi utánpótlás játékosokból és a DVSC Futball Zrt.-vel kötött, anyagi vonzattal nem járó
szerződésből adódó debreceni fiatal labdarúgókból állt össze, megkezdtük
az edzéseket a bajnoki rajt előtt egy héttel… Az MLSZ Licencadó Bizottsága
eközben a határidőben nem teljesített feltételek miatt ugyan visszavonta a
2019-2020. évre megadott licencünket, klubunk fellebbezett a döntés ellen
és a határozat jogerőre emelkedéséig lejátszhattuk soros mérkőzéseinket. A
sportban lévő kimagasló összefogás ezúttal is jelesre vizsgázott, beleértve
a klub képviselőjét, a játékosainkat, a szakembereinket, a dolgozóinkat és
a szurkolóinkat is. Az egy hónapon át tartó bizonytalanság alatt az imént
említett „szereplők” hozzáállása példátlan volt, amelynek köszönhetően 1
győzelem és 1 döntetlen mellett szoros mérkőzéseket vívtunk a rendezett
körülményű ellenfeleink ellen.
Az elhatározás, a jövőbeli tervek, a frissen kialakított fiatalokkal elképzelt
koncepció és egyben a Balmazújváros Sport Kft. sikerekkel, élményekkel
és olykor-olykor izgalmakkal teli 8 éve 2019. augusztus 30-val véget ért. A
felnőtt labdarúgás minimum egy évig megszűnt Balmazújvároson, ebben
az egy évben a Balmazújvárosi Football Club, mint utánpótlás sportegyesületben való profi szintű versenyeztetés és a következő évre való
felkészítés, valamint a magasabb szintre lépés a cél.
Azzal, hogy nem kaptuk meg a licencet nem csak a labdarúgást vették el
Balmazújvárostól, hanem a 115 millió forintot is, amit a Magyar Labdarúgó
Szövetség kivétel nélkül minden egyes klubnak ad az induláshoz, valamint
165 millió forint szponzori pénzt is, amelyet aláírt szándéknyilatkozatok
támasztottak alá.
							
Köszönjük szurkolóinknak az elmúlt éveket és reméljük, illetve bízunk abban, hogy továbbra is mellettünk állnak. 		
							
		
Lajos Ferenc, Balmazújváros Sport Kft.
SPORT

Elismerés Balmazújvárosnak

A Magyar Labdarúgó Szövetség Licencadó Bizottsága által meghatározott
feltétel ezúttal sem lett határidőben teljesítve a Balmazújváros Város Önkormányzatának „254/2019. (VIII.05.) számú határozatában – amelynek
értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának hozzájárulása esetén (amelyet megkapott határidőben az Önkormányzat) apportként

A Bozsik-program szervezéséért kapott
elismerést az MLSZ-től Szabó Balázs, a
balmazújvárosi labdarúgás ikonikus alakja. A felnőtt csapat korábbi csapatkapitánya ma már testnevelőtanárként
és futballedzőként adja át tapasztalatát,
tudását a jövő nemzedékeinek. A díjat
Nyilasi Tibortól, korábbi válogatott labdarúgótól vehette át.
					
“Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik a programban szerepelnek,
hiszen nélkülük nem kaphattam volna
meg ezt az elismerő díjat!” - mondta
Szabó Balázs.
				
Bánhegyi Zoltán
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