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Balmazújváros Közszolgálati Lapja

Hegedüs Péter Balmazújváros polgármestere a 2019-2024-es ciklusban
A választás eredménye alapján olyan testülettel dolgozhat együtt a polgármester, amelyben a Célbakisér Szövetség hét, a FIDESZ-KDNP négy képviselője dönt a város fejlődéséről.
Az egyéni választókerületek győztesei jogerősen október 16-tól, míg a kompenzációs listáról bejutottak október 22-től képviselők.
A települési német nemzetiségi önkormányzat tagjai Szeifert Zoltán, Kerekes Péter és Szarvas Imre,
míg a települési roma nemzetiségi önkormányzat tagjai Vadász István Ferenc, Vadász Judit Zsuzsanna, Balogh Róbertné, Gutáné Rácz Júlia és Balog János lesznek 2019-2024 között.
>> 3. oldal
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Balmazújváros fejet hajtott a forradalmárok
emléke előtt
Városunk diákjai és felnőttei egyaránt tisztelegtek az 1956-os forradalom
és szabadságharc hősei előtt. A Balmazújvárosi Általános Iskola tanulói
a tagintézményeikben, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és
Óvoda gyermekei a Kossuth téri templomban emlékeztek. A BSZC Veres
Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a Soós Imre
Színházteremben rendezett színvonalas műsort.
Balmazújváros Város Önkormányzata október 23-án délután szintén a
Soós Imre Színházteremben tartott megemlékező műsort. “Büszkék lehetünk arra, hogy Balmazújvárosnak mindig is voltak és lesznek olyan lakosai, mint az 1956-os Forradalmi Bizottmány tagjai, akik kiállnak az itt élők
érdekeiért.” - jelentette ki Hegedüs Péter polgármester.
>> 8. oldal
FIATALOK

SPORT

Élet a középiskola után
Nagy Éva és Tóthné Babos Katalin, a BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának pedagógusai
beszélgettek a tanulmányaikat már befejező diákokkal, akik útravalóként üzentek a mostani végzők gyermekeknek. Csobán Eliza
Leila, Zsupos Lilla, Juhász Máté Márk és Kocsis Dániel inspirálta a
középiskolai élet utánra készülő tanulókat.
>> 12. oldal

Kéziseink köszöntötték
Hegedűs Lajost
A balmazújvárosi kézilabda elképzelhetetlen
volt Hegedűs Lajos munkája nélkül.
Lajos bácsi mintegy negyven
éves lelkiismeretes munka
után nyugdíjba vonult. A férfi
és női kéziseink együtt búcsúztak tőle október 20-án a
Kőnig Rendezvényközpontban.
Az NKK Balmazújváros és a
Balmazújvárosi KK számára
is 5-5 mérkőzés van még hátra a 2019-es naptári évből.
Együtteseink 4 pontot szereztek az elmúlt fordulókban,
hölgyeink a 8., míg fiaink a 10.
helyről várják a folytatást.
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Balmazújvároson sokan éltek szavazati jogukkal

A névjegyzékben Balmazújvároson 14.119 fő választópolgár
szerepelt. Szavazati jogával 7412 választópolgár élt.
A szavazatszámláló bizottságok felelősségteljes munkája
nagy figyelmet követelt. A szavazóurnák összeborítása után a
szavazólapok csoportosítása, majd szétválogatása, végül a voksok
szerinti csoportosítása következett. A rontott, azaz érvénytelen
szavazatokat minden esetben közösen elemezték, majd egyhangúlag
döntöttek érvénytelenségükről. A fel nem használt szavazólapok,
valamint a leadott voksok jegyzőkönyvezése, többszöri ellenőrzése
után az előírásoknak megfelelően csomagolták, végül a jegyzőkönyvekkel együtt bedobozolták a fontos okmányokat. A polgármesteri hivatal épületében további feldolgozási fázisok következtek.
A polgármesteri választás eredménye:
							
1. Hegedüs Péter (független) 4717 érvényes szavazat
2. Koroknai Imre (FIDESZ-KDNP) 2579 érvényes szavazat
							
							
Egyéni Választókerület (EVK) eredménye:
1. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1795 fő.
1. Ferenczi Mária (Célbakisér Civil Szövetség)
612 érvényes szavazat				
2. Csonka-Kis Pál (FIDESZ-KDNP) 379 érvényes szavazat
3. Kolozsvári Sándor (Mi Hazánk) 44 érvényes szavazat
						
2. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1749 fő.
1. Hüse János (Célbakisér Civil Szövetség) 		
572 érvényes szavazat
2. Szarvas Endre (FIDESZ-KDNP) 369 érvényes szavazat
3. Katona István (Mi Hazánk) 24 érvényes szavazat
3. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1608 fő.
1. Dr. Lajter Ágnes (Célbakisér Civil Szövetség)
439 érvényes szavazat
2. Berettyán Sándor (FIDESZ-KDNP) 				
302 érvényes szavazat
3. Szabó Erika (Mi Hazánk) 18 érvényes szavazat
4. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1703 fő.
1. Dobi Sándorné (Célbakisér Civil Szövetség) 			
574 érvényes szavazat
2. Varga László (FIDESZ-KDNP) 348 érvényes szavazat
3. Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk) 31 érvényes szavazat

5. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1896 fő.
1. Molnár Péter (Célbakisér Civil Szövetség) 			
500 érvényes szavazat
2. Gacsályi Ibolya (FIDESZ-KDNP) 				
307 érvényes szavazat

6. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1925 fő.
1. Nagy Tamás (FIDESZ-KDNP) 390 érvényes szavazat
2. Drága Artúr (Célbakisér Civil Szövetség) 378 érvényes
szavazat
3. Nagy Antalné (Mi Hazánk) 34 érvényes szavazat

7. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1712 fő.
1. Demeter Pál (Célbakisér Civil Szövetség) 		
602 érvényes szavazat
2. Szabó Balázs (FIDESZ-KDNP) 287 érvényes szavazat
3. Farkas Szilvia (Mi Hazánk) 34 érvényes szavazat
8. EVK: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1731 fő.
1. Nádasdi László (Célbakisér Civil Szövetség)
589 érvényes szavazat
2. Blaskó Sándor (FIDESZ-KDNP) 278 érvényes szavazat
3. Szőllősi Sándor (Mi Hazánk) 28 érvényes szavazat

A polgármester és az egyéni választókerület első helyezettjei 2019.
október 16-a óta jogerősen is a képviselő-testület tagjai.
								
A szavazatok alapján a kompenzációs listáról három FIDESZKDNP képviselő - Berettyán Sándor, Gacsályi Ibolya és Tóth
Attila jutott be, azonban Berettyán Sándor visszalépett, csakúgy
mint a helyére előrelépett Szabó Balázs is, végül a megüresedett
harmadik helyre Béke Imréné került.
								
A települési német nemzetiségi önkormányzati választás
eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 103 fő.
Egy választópolgár három képviselőjelöltre szavazhatott.
1. Szeifert Zoltán (ÉMNÖSZ) 68 érvényes szavazat
2. Kerekes Péter (ÉMNÖSZ) 54 érvényes szavazat
3. Szarvas Imre (ÉMNÖSZ) 48 érvényes szavazat
4. Koroknainé Hüse Erzsébet (ÉMNÖSZ) 28 érvényes szavazat
5. Pénzesné Tóth Márta (ÉMNÖSZ) 18 érvényes szavazat
								
A települési roma nemzetiségi önkormányzati választás
eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 596 fő.
Egy választópolgár öt képviselőjelöltre szavazhatott.
1. Vadász István Ferenc (PHRALIPE) 105 érvényes szavazat
2. Vadász Judit Zsuzsanna (PHRALIPE) 99 érvényes szavazat
3. Balogh Róbertné (PHRALIPE) 92 érvényes szavazat
4. Gutáné Rácz Júlia (PHRALIPE) 86 érvényes szavazat
5. Balog János (LUNGO DROM-ÉKE) 77 érvényes szavazat
6. Drága Imre (ÉKE) 72 érvényes szavazat
7. Bakó László (PHRALIPE) 69 érvényes szavazat
8. Balogh Róza (ÉKE) 69 érvényes szavazat
9. Rácz Aranka (FIROSZ) 47 érvényes szavazat
10. Csecsődi István (FIROSZ) 42 érvényes szavazat
								
A Hajdú-Bihar megyei közgyűlés összetétele:
FIDESZ-KDNP: 16 mandátum (Pajna Zoltán, Tasi Sándor, Bulcsu
László, Kiss Attila, Koroknai Imre, Ménes Andrea, Kiss Tibor,
Muraközi István, Szegi Emma, Antal Szabolcs, Dr. Csiszár Imre,
Kocsis Róbert, Kovács Zoltán, Simon Zoltán, Dr. Kovács Miklós,
Bakó István Zoltán)
Demokratikus Koalíció: 2 mandátum (Tóth József, Szőrényi
Károly)
JOBBIK Magyarországért Mozgalom: 3 mandátum (Demeter
Pál, Kulcsár Gergely, Keresztesy Gergő)
Magyar Szocialista Párt: 1 mandátum (Bódi Judit)
Momentum Mozgalom: 2 mandátum (Kiss László, Kosztin
Mihály)
Bánhegyi Zoltán
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Balmazújváros polgármestere Hegedüs Péter
Balmazújváros lakossága Hegedüs Péter független polgármesternek szavazott bizalmat október 13-án. A régi-új polgármester a 2018-as időközi választás után
ezúttal számára kedvezőbb felállású testülettel dolgozhat együtt. Ahogy eddig, ezután is a nyílt kommunikációt tartja az egyik legfontosabb feladatának.
Harmadik alkalommal dolgozhat Balmazújvárosért. Milyen érzés volt „harmadszor alkalommal” is belépni a hivatal ajtaján?
Hegedüs Péter: Egy kicsit bonyolultabb érzés
volt a harmadik, vagyis a mostani. Lehetőséget
kaptunk arra, hogy a konkrét elképzelések mentén haladjanak a dolgok. Nem azon kell majd
sokszor gondolkoznom -ha a javaslataimat nem
fogadja el a Testület-, akkor hogyan tovább. Nem
lesz gond a további folyamatos munkával, hiszen
azokat az előterjesztéseket, amelyeket eddig a képviselők elé tettünk, mindig alapos
munka előzte meg. Mindig a jogszerűség és a lakosság érdekei mentén vizsgáljuk a
lehetőségeket.
A második hivatalba lépésem után sincs változás, ugyanazok az elképzeléseim, mint
az elmúlt egy évben. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetek a város lakosainak kéréseire, valamint a nyílt kommunikációra. Aminek nagyon örülök, hogy az elmúlt egy
évben elvégzett munkámat a lakosság elismerte október 13-án.
A különböző kinevezések kezdetén különböző célokkal kezdett munkájához.
Mennyiben változtak önben a célok 2019. októberére?
Hegedüs Péter: Az első képviselői mandátumom idején azt mondtam, hogy kevés
volt a támogatottság és a családi helyzet azt kívánta, hogy külföldre menjek dolgozni. Nem gondoltam azt, hogy néhány forintért fenn kell tartanom egy ilyen
képviselői helyet. Így átadtam a helyemet a kompenzációs listán szereplő következő
képviselőnek, Nádasdi Lászlónak, aki ugyanolyan elhivatottan képviselte a civilek
érdekeit. Azokban az időkben teljesen más volt a célkitűzés, próbáltuk akkor is a
nyíltságot előtérbe helyezni. Akkor ez nem működött.
2018 augusztusában tudtuk, hogy most sem fog teljesen zökkenőmentesen
működni, de a célkitűzés, a legfontosabb az átláthatóságnak a biztosítása volt. Azt
hiszem, ezt maximálisan sikerült megvalósítani, mind az állandó élő közvetítésekkel, mind az állandó bejelentkezésekkel. Ennek a megvalósításában segített az, hogy
egy polgármesteri jogosultság lényegesen több mint egy képviselői jogosultság, még
akkor is, ha valójában mindenben a képviselő-testület dönt. Ugyanilyen interaktívak szeretnénk maradni. Szeretnénk, ha az újvárosiak azért néznék a testületi üléseket, mert a döntésekről tárgyszerű tájékoztatást kapnak.. Az a fő célkitűzésünk,
hogy a lakosság pontosan tudja mi és miért zajlik a városban. Megalapozott, jól
előkészített döntésekre nem lehet mindig minden esetben nemet mondani, ez az
elmúlt időszakban kiderült. A testület döntései szerint is a lakosság érdekeit hoztuk
előtérbe, elkezdtük a gazdasági társaságok működésének racionalizálását.
Kétharmados támogatottsággal nyerte el a polgármesteri címet, valamint a
8 választókerületben hét helyen is a Célbakisér Szövetség jelöltje győzött.
Számított ilyen arányú sikerre?
Hegedüs Péter: Nem sikernek nevezném, hanem támogatottságnak. Arra gondoltam, hogy vagy viszünk, vagy hozunk. Köztes állapotra nem számítottam. A
visszajelzések alapján sok pozitív, de negatív véleményt is kaptunk. Az, hogy ki hogyan és mi alapján döntött a mi választásunk mellett? Remélem az eddig elvégzett
munka miatt döntöttek így. Én annyira nem lepődtem meg az eredmény kapcsán.
Azt lehet tapasztalni, ha váltó hangulat van a lakosság körében, akkor általában
mindent visznek a jelöltek. Ennek az eredménynek nagyon sok összetevője volt már
a kampányt megelőző időszakban is.
Az elmúlt bő egy évben több olyan téma volt a városban, amely borzolta a
kedélyeket. Az uszoda állapota nem javult, a közétkeztetés drágább lett, a
Balmazújváros Sport Kft. nem rendez mérkőzéseket és a Kamilla Kft. is problémákkal küzd. Az új felállásban mit tehet a Képviselő-testület?

Hegedüs Péter: Az uszodával kapcsolatban október közepére ígérte a Belügyminisztérium, hogy válaszol a hosszabbítási kérelmünkre. A törvény lehetőséget biztosít
az uszoda megépülésének befejezési határidejének meghosszabbítására. Minden
hiánypótlást beküldtünk. A rendőrség továbbra is nyomoz. A legnagyobb feladatunk
az, hogy a hiányzó pénzösszeget előteremtsük. Kb. bruttó 150 millió forintra lesz
szükségünk. Ennek az előteremtése a legnagyobb kihívás. Mindenképp be akarjuk
fejezni az uszoda megépítését.
A közétkeztetés súlyos teher a városnak, ezt vizsgáljuk. A rendőrség vizsgálja az
eljárást, de mi igyekszünk kimenekülni a közétkeztetési csapdából. Sajnos látunk
az országban több olyan települést, ahol hasonló cipőben járnak, mint mi. Egyelőre
sajnos azt se tudjuk, hogy kivel kell egyeztetni, jogilag folyamatosan változik a cég.
Azon dolgozunk, hogy az előnytelen és a város számára hátrányos szerződést hogyan tudjuk befolyásolni, elfogadhatóbbá tenni. A Kamilla Kft. részéről olyan levelet kaptam, hogy 43 millió forint tőkevisszapótlást szeretne, valamint több milliós áramszámla elmaradása és a NAV felé járulék elmaradása van a Kft.-nek. Sok
mindent csak hallomásból tudunk. Ezek a nonszenszek lassan feloldásra kerülnek, a
hallomásbeli dolgokat felváltják a tények. Nem megnyugtatóak ezek a hírek.
A vizsgáló cég hamarosan végez a Balmazújváros Sport Kft. eredményeinek vizsgálatával. Azt tudjuk, hogy a Kft. helyzete egyre rosszabb. Az MLSZ által küldött
levelek egyáltalán nem hízelgőek. Várjuk, hogy az ügyvezető mikor szeretne beszámolni a dolgokról, mikor kéri, hogy összeüljön a tulajdonosi tanács. A gazdasági
társaság, mint profi labdarúgó csapatot működtető cég, már aktualitását veszítette.
A fennmaradásáról majd a testület dönt.
A Notre-Dame-i titkos tervnek mikor lehetnek szemmel látható eredményei?
Hány éves tervet mutattak be?
Hegedüs Péter: Vannak olyan részei, amelyeket az állam felé nyújtottunk be. A koncepciót a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés kérésére nyújtottuk be. Azóta több egyeztetésen is túl vagyunk. A Szigetkert vasúti átkötő szakaszának megépítése nemcsak Balmazújváros, hanem Debrecen számára is előnyös lehet. Az iparterületünk
megépítésére most tudunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Eddig az volt a gond, hogy
a meglévő, 2016-os pályázatokból próbáltuk a fejlesztést biztosítani. Ha az ipari
terület kiépítésével kapcsolatban anyagi problémák merülnek fel, akkor hitelt kell
felvennie a városnak. Nem ez lenne az első eset a város történelmében, a Hotel Kamilla megvásárlására is hasonló döntés született, amely évente 20 millió forintos
kiadást jelent. Az Újtelepen az utak elkészítése és a városrész rendbetétele, valamint a piac beruházása élvez prioritást jelen pillanatban. A piac felújítása kapcsán
500 embert kérdeztünk meg, árusokat és vásárlókat egyaránt, akik szerint jó lesz
az elgondolásunk, miszerint teljesen fedett legyen a terület. Ehhez igazodva csökkentünk a műszaki tartalmakon. Két fontos szempont alapján módosítunk. A piac
résztvevőinek komfortérzetén akarunk emelni, fedett helyen és ne bokáig érő vízben kelljen vásárolni a vevőknek, valamint az eladók gépjárművel is be tudjanak
menni a standhoz. Bízunk benne, hogy sikerül minél hamarabb megoldást találni a
reprezentatív kérésekre.
Milyen a kapcsolat a megyei közgyűléssel és a kormánnyal, számíthat-e
Balmazújváros a segítségükre?
Hegedüs Péter: Az, hogy most milyen a kapcsolat még nem tudom. A választás előtt
a megyei közgyűlés elnökével jó volt a kapcsolat. Hogy most a kormánnyal milyen
lesz a kapcsolat? Az elmúlt hónapokban kétszer volt minisztériumi látogatásom.
Mindkétszer halogató álláspont volt a válasz, bizonyára a státuszom miatt. Most
újra felvesszük a minisztériumokkal a kapcsolatot. Az én feladatom az, hogy a város
érdekeit szolgáló kapcsolat legyen a kormányzati szervekkel.
Milyen Balmazújvárost szeretne látni a ciklus végén?
Hegedüs Péter: Olyan települést szeretnék látni, amelynek a lakosai a 2019-es
választások kampány időszakában elhangzott ígéreteknek jó része teljesült, egy
része folyamatban van és ezért további lehetőséget biztosítanak a folytatásra, 2024
után is.
Bánhegyi Zoltán
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PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM
A településrendezési terv 2019. évi 1. sz. módosításáról
Balmazújváros város Településrendezési tervének
„Keleti gazdasági zóna fejlesztését szolgáló” és „Új
intenzív városközponti terület kialakítását szolgáló”
módosítás 2019. évi 1. sz. módosítás egyeztetési dokumentációjának bemutatására partnerségi/lakossági
fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel
hívunk minden érintettet, és érdeklődőt. Az elkészült
egyeztetési tervdokumentáció az önkormányzat hon-

1. Balmazújváros keleti gazdasági zónájának fejlesztése
A város keleti szélén, a hatályos településrendezési
tervben kijelölt gazdasági területeket is magába foglaló
ipari övezet kijelölése, új területek bevonásával, a
megyei TrT-ben is szereplő (Debreceni és Böszörményi
utakat összekötő) külső körgyűrű településrészt érintő
szakaszának pontosításával, szabályozásával. A város
keleti oldalán a jelenleginél nagyobb arányú gazdasági

lapjáról letölthető. Az ezzel kapcsolatos vélemények javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a
városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba
leadhatók.
A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14.
(csütörtök) 17. óra. Helye: Balmazújváros Városháza
földszinti házasságkötő terem

övezet kijelölésére van igény. Növelni szükséges az ipari
területek fejlesztésére szánt terület nagyságát, ki kell
építeni a gazdasági területet kiszolgáló közlekedési utat,
melynek jó kapcsolatot kell biztosítani a Böszörményi
úton keresztül, az M35 autópálya irányába, illetve a
Tiszafüred - Debrecen vasútvonalon átvezetve, keleti
irányba, a 33 sz. országos főút irányába, a tervezett
BMW gyár felé.			
(folytatás az 5. oldalon)

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/10

KÖZÉLET

5

KÖZÉLET

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM
A településrendezési terv 2019. évi 1. sz. módosításáról
2. Új intenzív városközponti terület kialakítása
Új intenzív városközponti terület kialakítása a cél, a
Veres Péter út - Csegei út - Tiszafüred-Debrecen vasútvonal - Soós Imre utca által határolt területen. A
fejlesztési terület, a fentiekben körülhatárolt tömb
északi fele, amely városközponti elhelyezkedése miatt
alkalmasnak mutatkozik intenzív- igényes lakókörnyezet
kialakítására.
A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.
balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés
menüpont alatt.
PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM
- Az új Településrendezési eszközök készítésének
megindításáról.

honnan hová akar eljutni.Bemutatja azokat a tájékozódási
pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez
való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek.
A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének, fejlesztésének és vezetésének feltételeit. A koncepció alapján a települési
önkormányzat és a helyi társadalom tagjai a közös
célokra és értékekre összpontosítanak a társadalmi
egyetértés alapján.
A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak
programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés
dokumentuma.
A Településfejlesztési koncepció célja: A település
„küldetésének”, jellegének, a távlati fenntartható
fejlesztés fő céljainak, stratégiai és cselekvési irányainak
meghatározása, a társadalmi, gazdasági és környezeti
(művi és természeti) szempontok integrálásával, együttes
kezelésével, és ezzel a továbbtervezés megalapozása,
mind a közösségi stratégiai-operatív, mind a rendezésiszabályozási tervezés számára, egyúttal a közös célok
irányába mutató privát aktivitások generálása, illetve
csatornázása.

Balmazújváros képviselő-testülete döntött arról, hogy
a város 2002-től hatályos, több alkalommal módosított,
de az eltelt évek alatt több vonatkozásban elavult
Településrendezési eszközei helyett újat készít. E döntés
alapján elkészül Balmazújváros:
- Új Településfejlesztési koncepciója
A településfejlesztési koncepció feladata
- Új Településszerkezeti terve
- Új Helyi építési szabályzata és annak mellékletét kéA településfejlesztési koncepció feladata meghatározni
pező kül- és belterületi szabályozási terve.
a település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban
A fórumon bemutatásra kerülnek a terv készítését megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi,
befolyásoló magasabb szintű tervek Balmazújvárosra gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák
vonatkozó elemei, a kiindulásként figyelembe veendő megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás
lehetőségét a hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez.
adottságok.
Vélemény és javaslatok adhatók az új településrendezési A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a döneszközök készítéséhez. Elsősorban az első ütemben téshozókat ahhoz, hogy megtalálják az optimális megkészülő Új Településfejlesztési koncepció készítéséhez oldásokat az erőforrások legjobb felhasználásához.
A településfejlesztési koncepció útmutatásul szolgál a
várunk most javaslatokat.
döntési mechanizmus működtetéséhez, a tervezéshez
								
és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez szükséges
A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. szervezetek létrehozásához, a lakossági, a vállalkozói és
egyéb csoportok, valamint a helyi politikai döntéshozók
(csütörtök) 17. óra 30.
Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házas- érdekeinek harmonizálásához.
A képviselő-testület gazdasági programot, oktatási,
ságkötő terem
művelődési, kulturális, szociális, környezetvédelmi,
egészségügyi és sport koncepciót dolgozott, illetve
								
dolgoz ki, közép és hosszútávra, melyben a település
A településfejlesztési koncepció célja
igényeit fogalmazza meg a térséggel összhangban.
A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma
a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.
koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés
hosszú távra irányt mutat a település lakosságának menüpont alatt.
és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos
döntések meghozatalában. A településfejlesztési
Balmazújváros Város Önkormányzata
koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési
önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során
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A legnagyobb kihívás a fogyasztók elégedettségének az elérése
A Menzaminta Magyarország Kft. vezetőségének és
dolgozóinak az üzemeltetés átvételét követően számos
nehézséggel és kihívással kellett megküzdenie, a
legnagyobb kihívást a fogyasztók elégedettségének az
elérése okozta.
							
Ahogy korábbiakban is nyilatkoztunk, cégünk 3 módon
méri fel a fogyasztók elégedettségét. 			

A minőségi javulás érdekében az élelmezésvezetőkkel
együtt a receptúrák felülvizsgálásra kerültek.
A munkánk eredményesnek bizonyult, mert az októberi
értékelőlapok havi átlagának alapján elmondhatjuk, hogy
a fogyasztók elégedettsége nőtt az elmúlt időszakban.
									

Az egyik ilyen módszer az intézményvezetők által
kiállított értékelőlap. Az értékelőlapokon 1-től 5-ig
terjedő skálán osztályozhatják az ételek minőségét,
mennyiségét, kiszállítását, az étlap összeállítását és a
konyhai higiéniáját.

Munkám során azon leszek munkatársaimmal együtt,
hogy fogyasztóink elégedettségét növelni tudjuk,
hogy mindenki jó szájízzel tudjon visszagondolni az
étkezésekre.
Oriskó Ferencné, Menzaminta Magyarország Kft.

A 2019-es év során májusban volt a fogyasztók legalacsonyabb elégedettségi szintje, amikor az ételek
minőségére és az étlap összeállítására kedvezőtlen
érdemjegyeket kaptunk, melyet az alábbi táblázat
szemléltet.
Területi vezetőként a fogyasztók elégedettségének
érdekében havonta étlapot egyeztetek az intézményvezetőkkel, melyet a rendelet előírásainak betartása
mellett, igény szerint átírok.
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Programkavalkád a Család és Karrierpont szervezésében

A balmazújvárosi CSAKPONT színes kikapcsolódási lehetőségeket
biztosított az elmúlt hetekben városunk számára. Több alkalommal
sikeres vállalkozókkal, illetve helyi és országosan közismert nőkkel
találkozhatott a nagyérdemű. Népi játékokkal, népi ételekkel,
újvárosi ízekkel, újvárosi termelőkkel, újvárosi sikeres emberekkel
ismerkedhettek.
Jókedv, olimpia és versenyszellem
A népi mesterségek és népi ételek szeptember 21-ei fesztiváljának összeállításában kiemelt szerepet vállalt együttműködő partnerként a Kadarcs
Népzenei Együttes.
A népi ételek főzésére nagyon sokan vállalkoztak egyénileg is, de a
legjellemzőbb a baráti, munkahelyi csapatok részvétele volt, nekik a
legfontosabb „fűszert” a jókedv, a barátság, az összetartozás jelentette.
Délelőtt a fiatalok egy népi játékban, a métában mérték össze erejüket,
gyorsaságukat, pontosságukat. A résztvevő versenyzőket toroskáposztával
és pásztortarhonyával vendégelték meg.
A jókedv fokozásáról
a Kadarcs Népzenei
Együttes, a Kisbojtár
citeratrió, Tar Csilla
Eszter a Vass Lajos
népzenei verseny
kiemelt nívódíjasa,
a Nefelejcs népdalkör, a Nagy-Sziki
Hagyományőrző
Néptánc Egyesület,
Németi János a
Hortobágy
Örökös Pásztora, az
Ákom Bákom Bábcsoport, illetve Heit Lóri és barátai
gondoskodtak.
Délután vicces, népies feladatokkal tűzdelt parasztolimpia következett. A
hatfős csapatok tagjai élvezték a versengés minden percét. Ezt követően a
Hímes néptáncegyüttes táncházában próbálhatták ki magukat a táncolni
vágyó vendégek. A talpalávalót a Bakator együttes húzta.
A Kadarcs csillagos ege alatt a középkori világzenét játszó Bordó Sárkány
– Régizene Rend nem mindennapi, magával ragadó, fúziós zeneélménye
méltóan zárta le a fesztivált, miközben a Sárkánylányok tűztáncában
gyönyörködhettek a résztvevők.
Újvárosi ízek utcája - Nők a vidékfejlesztésben a Kossuth téren
Első alkalommal nyitotta meg kapuit a „CSAKPONT” Újvárosi ízek utcája
október 4-én. A Debreceni Egyetem óraadó tanárai -Hamvas László,
Kenyeres Attila és Katona Mária-, a vidékfejlesztés szakértői érdekes
kulisszatitkokat osztották meg a hallgatósággal.

és a családi programjaikat. 		
A kellemes hangulatú főtéren tizenhárom helyi termel termékeit
kóstolhatták meg az érdeklődők. Petrovics Nikolett népi vászonszövő
irányításával kézműveskedésre is lehetőség nyílt.
Az esti fényekben a jó hangulatot a Fantázia Mazsorett Egyesület
gyermekcsoportja, a Kadarcs Népzenei Együttes, a Kisbojtár citeratrió, és
a Karinkó Népzenei Együttes biztosította.
„CSAKPONT Én, mert Nő vagyok”- Női motivációs és siker nap
							
Az Ifjúsági és Közösségi Házban október 18-án településünk számtalan
sikeres hölgye közül Kerekes-Polgár Lilla és Palotai Noémi árulta el, hogyan
tudják munkájukat, szeretett családjukat és hobbijukat összeegyeztetni
a mindennapokban. Lilla a Veszelka Kommandó folk-rock zenekar és
a Gajdos Zenekar gyémánttorkú énekese. Noémi személyre szabott
életmódtanácsokat ad, edzéseket tart, egészségvédő termékeket forgalmaz.
Közelebbről ismerhettük meg Porkoláb Gyöngyi, marketing közgazdászt,
kulturális mediátort, a CSAK egy nő?! és CSAK design, CSAK1est országos
programok alapítóját és Kopócs Évát (Maminvent-CSAK design) az angol

szakos bölcsészből lett designert, mindketten négygyermekes anyukák.
Író-olvasó találkozón Papp Csilla, a „Szerelem újraírva” című könyvéhez
kapcsolódóan beszélt a nőiesség rejtelmeiről.
A beszélgetések sorát Szandi zárta, aki bepillantást engedett az életébe,
mint nő, mint feleség, mint anya, mint énekes. Elárulta, hogyan sikerül
megtalálni az egyensúlyt a szerepek között. Ezt követően közkedvelt dalait
adta elő a tőle megszokott hanggal és dinamikával. A délután háziasszonya
Végh Veronika a debreceni Páholy Lakásszínház vezetője volt.
A három óráig regisztráltak közül öt hölgynek Eszenyi Evelin fodrász
gyönyörű frizurákat, míg Juhász Marianna kozmetikus hozzá illő sminkeket
készített. A remekműveket Tóth Éva Ágnes örökítette meg. Az estéhez
közeledvén városunk négy divatüzlete a BRB Style, a Monroe Divatsarok,
a Mystic Day Balmazújváros, a Trendy Divat Balmazújváros mutatta be
kedvenc ruhadarabjait gyönyörű modelljeik segítségével. A női motivációs
és sikernapot a The Mother’s Team tánccsoport Retro Mix produkciója
zárta.
Ne felejtsék Szabó Magda gondolatát, miszerint „A nő erős, bátor, és ha
felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas”.
						

Majd olyan jó gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg három helyi kistermelő nő által, akik kihasználva a helyi adottságokat, a hagyományos
tevékenységeket felélesztve, újragondolva, összeegyeztetve a munkát, a
családot és magánéletet élik álmaikat. Holb Magdolna a biogazdaságában
elsősorban zöldségeket és gabonát termeszt, emellett már nagymamaként
vesz részt gyermekei és unokája mindennapjaiban. Szabó Lászlóné
őstermelőként szarvasmarha-tartással és tejtermékek készítésével foglalkozik, miközben öt fiát neveli. Természetesen a család minden tagja
kiveszi a részét az állatok körüli munkából. Vinczéné Juhász Judit a Darassa
Tej Kft. családi vállalkozásának tagja mesélt arról, hogyan lett egy álomból
valóság, továbbá arról, hogyan egyeztetik össze a tehenészetet, a tejüzemet

Bánhegyi Zoltán
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Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra
emlékezett Balmazújváros

Balmazújváros Város Önkormányzata október 23-án emlékezett a hősökre
a Soós Imre Színházteremben.
Ma 1956. október 23-ra emlékezünk!
1956 és 1989 között ki-ki a maga módján emlékezett, elemezte, vitatta, értelmezte, magyarázta a forradalmi eseményeket.
1989-ben Magyarország független parlamentáris köztársaság lett. Ettől
kezdve másképpen tekintettünk vissza az eseményekre, mint az addig
eltelt 33 év alatt. Október 23-a az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
napja Nemzeti ünnep lett, amit nyíltan, hivatalosan ünnepelhetünk.
1989 és 2019 között újabb 30 év telt el, újabb változások és megközelítések
születtek. De semmit sem változtak a tények, miszerint:
- Guti József postai házfelügyelő balmazújvárosi lakos november 4-én a
debreceni nagyposta udvarán fehér kendővel a kezében halt meg egy
lövedéktől.
- Kocsány József őrvezető 23 éves balmazújvárosi lakos a záhonyi laktanyában, fegyvertelenül, értelmetlenül halt hősi halált.
- Kati Ferenc gépkocsivezető balmazújvárosi lakos, Taksony Határ 23-as
kilométerkőnél 26 évesen kapott halálos lövést.
Az egyéni sorsok makacs tények maradnak, és történelmünk csak a tényekre épülhet.
1956. október 28-án megalakult a balmazújvárosi Forradalmi Bizottmány,
amely a legsürgősebb intézkedéseket az alábbi határozatban így fogalmazta meg:
- kenyér süttetés és sertéshús vásárlás, majd felszállítás a budapesti forradalmárok ellátására
- földrendező bizottság létrehozása
- nemzetőrség létrehozása
- raktár készletek ellenőrzése
- jogtalanul megszerzett lőfegyver visszavétele
- a közhangulat nyugtatása
Ezekből az intézkedésekből is láthatjuk, hogy milyen kézbe került a város
irányítása. 3 nap alatt egy higgadt, az első pillanatoktól előretekintő, változást igen, de vérontást nem akaró vezetés állt a város élére.
Akkor történelmet írt Balmazújváros országosan is, hiszen Veres Péter a
Bem-szobornál százezer ember előtt olvasta fel az Írószövetség határozaFIATALOK

Újvárosi siker a Dunántúlon

tát, Nagy Imre kormányba
történő
visszahívásáról.
Egy olyan irányt képviselt
amelyet, különböző nézőpontú csoportok is elfogadtak. Akarta a változást, de
nem akarta az erőszakot és
a kiontott vért. Üdvözölte
az eseményeket „csuda
nap, csuda esemény: íme a
forradalom”, de tragédiaként élte meg a folytatást „ó, hallgatag, gyermeteg
magyar népem, sokáig aludsz, és aztán elveszíted a fejed”.
1956 ősze nem volt hiába való áldozat, hiszen elindította az 1989-es változásokhoz vezető folyamatot. Azért állhatunk ma itt:
- békében
- egy szabad ország állampolgáraiként
- az európai uniós nagy család teljes jogú tagjaként
- védve mindenféle fegyveres konfliktus és agresszió lehetőségétől
Büszkék lehetünk arra, hogy Balmazújvárosnak mindig is voltak és lesznek
olyan lakosai, mint az 1956-os Forradalmi Bizottmány tagjai, akik kiállnak
az itt élők érdekeiért.
Legyünk méltóak 1956-os balmazújvárosi elődeinkhez. Az ő példájukat
követve szeretett városunkban megfontoltan, józan gondolkodás mellett,
a közösségünk érdekeit szolgálva, előremutató változásokat támogatva
éljünk és dolgozzunk, városunk és hazánk fejlődése érdekében.
Dicsőség 56 hőseinek!
Az ünnepséget a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar dallamai színesítették,
majd a nyíregyházi Mandala Dalszínház művészeinek a “Magyar hit, magyar szabadság” című előadása közben idézhettük fel a forradalom és szabadságharc pillanatait.
A műsor után a református templom kertjében a kopjafánál és az internálótáborok megszüntetésének emlékére állított kőtáblánál hajtottunk főt.
Hegedüs Péter polgármester

KULTÚRA

Arany fokozat
A Veréce Éneklő Csoport ismét öregbítette városunk hírnevét. Augusztusban a Győrben megrendezett Országos
és Kárpát-medencei Magyarnóta és Népdalversenyen kiemelt arany fokozatot
ért el.
Szeptember 19-én Debrecenben a Katonadalok Fesztiválján megkapták a zsűri
különdíját.

A Balmazújvárosi Református Általános Iskola volt tanulói szeptember
13–15. között, Zalaegerszegen szerepeltek az Országos Elsősegélynyújtó
versenyen. A csapat kiemelkedő teljesítményt nyújtott, aminek eredményeként ezüst minősítést szerzett.
Csapattagok: Dobi Csaba, Ecsedi Dávid, Györfi Levente, Juhász Bálint és
Tar László.
Felkészítők: Posta Julianna, Veres Csaba
Ezúton szeretnénk megköszönni a fiatalok volt iskolája valamennyi dolgozójának, valamint a helyi középiskolának a támogatását, továbbá
Hegedűs Péter polgármester úr, és mindazok segítségét, akik hozzájárultak a csapat sikeres felkészüléséhez!
Posta Julianna

KÖZÉLET

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/10
KÖZÉLET

Többféle támogatással
segíti az álláskereső fiatalok
munkaerőpiaci helyzetének
javítását a kormányhivatal
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001
Ifjúsági Garancia kiemelt projektje keretében - munkaerőpiaci esélyeik
növelése érdekében - támogatja a 25 év alatti nem foglalkoztatott és
nem tanuló (NEET) regisztrált álláskeresők elhelyezkedését.
A kormányhivatal bérjellegű támogatásainak célja kettős: egyrészt a
munkáltatók számára lehetőséget biztosít, hogy megismerje a fiatal
munkavállaló munkavégző képességét, munkabírását, hozzáállását,
másrészt a támogatások segítségével jelentősen csökkenthetőek a
vállalkozások bérterhei. A programban résztvevő fiatalok számára
szintén előnyös a konstrukció, hiszen valós munkafeltételek
között győződhetnek meg arról, hogy képzettségük, képességeik,
tanulmányaik, esetleges korábbi szakmai tapasztalataik alapján
alkalmasak-e az adott feladatra.
A kormányhivatal munkaerőpiaci programjának támogatási elemeit
saját térségi programterve alapján alakítja ki, mely alapján jelenleg
az alábbi foglalkoztatást elősegítő támogatási konstrukciók érhetőek
el a munkaadók számára munkaviszonyban, teljes munkaidőben vagy
legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személyek
esetén:
• „legfeljebb 90 nap” bérköltség támogatás, amely munkatapasztalatszerzés céljából nyújtható, maximum 90 nap időtartamra. A
kormányhivatal a foglalkoztatót terhelő bér és a hozzá kapcsolódó
szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-át téríti meg,
továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül;
• „legfeljebb 10+5” bérköltség támogatás: a kormányhivatal ebben
a konstrukcióban 4 hónap támogatott időszakot biztosít további 2
hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása
esetén. A támogatás mértéke szintén a foglalkoztatót terhelő bér és
szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a;
• foglalkoztatás bővítését szolgáló, „legfeljebb 8+4 havi” bértámogatás
jelenleg 4 hónap időtartamra vehető igénybe további 2 hónap
időtartamú támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség
vállalása mellett. A kormányhivatal ebben a támogatási elemben a
foglalkoztatót terhelő bér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási
adó legfeljebb 70%-át téríti meg;
• munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése: a kormányhivatal teljes mértékben megtéríti a munkába
járással kapcsolatos helyközi utazási költségeket a résztvevő fiatal
lakóhelye/tartózkodási helye és a munkavégzés helye között;
• lakhatási támogatás: a kormányhivatal legfeljebb 12 hónapig, havi
maximum 100 000,- Ft összeggel támogatja a lakóhelyüktől távol
munkát vállaló fiatalok lakhatási költségeit;
• a vállalkozóvá válás támogatásával a kormányhivatal a vállalkozói
tevékenység beindítását segíti, legfeljebb 6 hónap időtartamú,
havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás
formájában.
A támogatás iránti kérelmet az álláskeresőt nyilvántartó járási hivatal
foglalkoztatási osztályára, elektronikus úton kell benyújtani.
A programról szóló általános tájékoztatók, valamint a kérelem
nyomtatványai az alábbi internetes oldalakon érhetők el:
• http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
• https://nfsz.munka.hu/Lapok/programok/ginop/ginop_g521.aspx
• www.ifjusagigarancia.gov.hu
• Facebook: Ifjúsági Garancia
A projekt az Észak-magyarországi,
az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és
a Dél-dunántúli régiókban az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban
részesül.
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A kormányhivatal idén ősszel is
többféle támogatással segíti az
álláskeresők elhelyezkedését
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű
program keretében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - a korábbi
évekhez hasonlóan - 2019. év második félévében is támogatja a 2564 év közötti regisztrált álláskereső elhelyezkedését. A támogatás
azon regisztrált álláskeresők esetében igényelhető, akik a program
célcsoportjai közül bármelyikbe besorolhatóak:
1. A 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, akik a 2-7. kiemelt
célcsoportba nem sorolhatók be
2. Pályakezdő (25-30 év közötti, felsőfokú végzettséggel rendelkező)
álláskeresők
3. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők
4. A gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés
nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők
5. Legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők
6. 50 év feletti álláskeresők
7. Közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszatérő álláskeresők
csoportja
A kormányhivatal által nyújtható bérjellegű támogatások
lehetőséget teremtenek arra, hogy a támogatott munkavállalók
munkavégzés során szerezzenek szakmai gyakorlatot vagy speciális
szakmai tudást, és emellett a vállalkozók által kifizetésre kerülő
bérköltségek jelentősen csökkenthetőek.
A bérjellegű támogatások 6 hónap időtartamra vehetők igénybe,
mértéke pedig a foglalkoztatót terhelő bér, és szociális hozzájárulási
adó legfeljebb 70%, vagy 100%-a, ezt minden esetben a célcsoporti
besorolás határozza meg. A munkáltatónak a támogatással érintett
időszak felével megegyező időtartamban továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget kell vállalnia.
A bérjellegű támogatások mellett a támogatott időszakban
a munkavállaló és a munkaadója részére egészben vagy
részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi
utazási költség abban az esetben, ha a résztvevő a munkába
- a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne
között - tömegközlekedési eszközzel utazik. Az utazási költségek
támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek
100%-a.
A vállalkozóvá válási támogatás a vállalkozói tevékenység
beindítását segíti legfeljebb 6 hónap időtartamú, havonta a kötelező
legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás formájában. Ezt a
támogatási formát a vállalkozó igazolvány kiváltását megelőzően
az 1-6. célcsoportokba tartozó regisztrált álláskereső személyek
igényelhetik.
A lakhatási támogatás célja, hogy a lakóhelyüktől távol munkát
vállalók lakhatási költségeit enyhítse, a mértéke, havi maximum
100 000,- Ft, legfeljebb 12 hónap időtartamra. A támogatás a
program valamennyi célcsoportja számára igénylehető.
A támogatás iránti kérelmeket a foglalkoztatás, vállalkozóvá
válás megkezdését megelőzően a GINOP-5.1.1-15 program
célcsoportjába tartozó álláskereső lakóhelye/ tartózkodási helye
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára lehet
benyújtani, ahol a támogatások nyújtásának részletes feltételeiről,
illetve a kérelem és a hozzá kapcsolódó iratanyagok kitöltéséről
és a benyújtás feltételeiről
tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Tábor a Zemplénben
Az „Esély otthon – Önkormányzati bérlakások
felújítása Balmazújvároson” projekt segítségével 28 balmazújvárosi
hátrányos helyzetű fiatal
jutott el Komlóskára az
„Erdei Óvoda és Iskola”
ötnapos táborába augusztusban.
Ugyanezen pályázatban a dolgozói és tanulói ösztöndíj folyósítása
elkezdődött. A nyertes pályázók 12 hónapon keresztül kapják a megszavazott pénzbeli juttatást.			
Bánhegyi Zoltán

KÖSZÖNTŐ

40 éves osztálytalálkozó 		
a Bocskaiban

KÖSZÖNTŐ

95. születésnapi ünnepség
Ünnepelni és köszönteni gyűltek ös�sze a Nefelejcs Idősek Otthona lakói,
az intézmény munkatársai és a családtagok Gál Józsefné Juliska néni
95. születésnapján október 16-án. A
szépkorúság e jeles mérföldkövének
ünnepségén Hegedüs Péter polgármester, Béresné Lőrincz Erzsébet
intézményvezető és Ludnai Istvánné
a lakók részéről köszöntötte az ünnepeltet, aki hozzátartozói körében fogadta a jókívánságokat.
KÖSZÖNTŐ

Idősek Világnapja Balmazújvároson

Újra találkoztak a Darusi iskolából 1979-ben elballagott egyik osztály tanulói. Az egész estét betöltő találkozó sok beszélgetéssel, nosztalgiázással
és tánccal telt. A visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát és a társaság alig várja a 45 éves évfordulót.
Guggolnak (jobbról balra): Kiss László, Hűse Imre, Szarvas Imre, Szarvas
Zoltán, Dobi István, Koroknai Gyula, Kapási Mihály.
Ülnek (jobbról balra): Pál Ilona, Remenyik Margit, Lőrincz Erzsébet, Kenéz
Ferenc osztályfőnök, Kenéz Ferencné iskolaigazgató, Nagy Erika, Lesku
Katalin, Lesku Juliánna.
Állnak (jobbról balra): Molnár Éva, Tar Margit, Németi Mária, Hőbe Erika,
Rőth Gábor, Rácz Ambrus, Juhász István, Jánosi László.
		
szöveg: Jánosi László, fotó: Borza János
KÖSZÖNTŐ

Sztrik Mihály 98 éves!
Sztrik Mihály szeptember 21-én töltötte
be életének 98. évét! Ezen alkalomból
köszöntötte szeretettel családja.
					
“Nem kell nekem semmi ahhoz, hogy jól
érezzem magam! Azért érzem jól magam,
mert élek! Az élet ajándék, én pedig maximálisan ki is élvezem.” - Tony Robbins.

Az Idősek Nemzetközi Napját az UNESCO vezette be 1991-ben,
azóta hivatalosan is októberben köszöntjük az idős embereket. Ez
az ünnep róluk szól, felhívja a figyelmünket a tiszteletükre és arra,
hogy támogassuk, szeressük, értékeljük és fogadjuk el őket.
Az Idősek Világnapja alkalmából 2019. október 09-én köszöntöttük
a balmazújvárosi időskorúakat, mely program az EFOP-1.5.3-162017-00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban
és térségében” című pályázat keretében került megvalósításra. A
meghitt és egyben jó hangulatú ünnepségnek a Veres Péter Kulturális Központ Soós Imre Színházterme biztosított helyszínt.
Az ünnepséget megnyitotta Hegedüs Péter városunk polgármestere,
majd őt követte Figéné Nádasdi Ágnes a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője, aki ünnepi beszédében köszöntötte a résztvevő időseket. A programban hangsúlyt

fektetettünk a szépkorúak köszöntésére, a szépkorú látogatókat
ajándékkal is köszöntöttük.
A rendezvény keretében célunk volt az idősek számára egy olyan
zenés, műsoros délután megszervezése, amely keretében kikapcsolódhatnak és eltölthetnek egy kellemes, szórakoztató délutánt. Az ünnepi műsorban felléptek helyi művészeti csoportok
és népszerű magyar előadóművészek is. Így közreműködtek a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ időskorú és
fogyatékkal élő ellátottai és az intézmény dolgozói. Színesítette a
programot a helyi Lélekzengők tánccsoport ifjú tagjainak fellépése,
Nagy Bogi és Varga Szabolcs duettje, valamint Ferry és Henna zenés, szórakoztató műsora. A közönség az előadások fergetegében
felhőtlenül kikapcsolódhatott, szórakozhatott, a műsorban helyet kaptak táncelőadások, de felcsendültek szerelmes dalok, örök
slágerek és mulatós dallamok is. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy
a programot követően kicsit feltöltődve és kellemes hangulatban
térhettek haza a megjelentek.
		
					
Uri Judit és Lovász Dóra
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A Hortobágy Örökös Pásztorai a Rózsakert Biocsárdában
A Virágoskúti Rózsakert Biocsárdában a XVII. Országos Bio
Főzőverseny és Pásztortalálkozó keretében augusztus 25-én
köszöntötték a Hortobágy Örökös Pásztorait.
Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere
nyitó gondolatait követően Karcag alpolgármestere
Kovács
Szilvia, köszöntőjében
a hagyomány ápolásának
fontosságát
hangsúlyozta.
“Nagyon fontos, hogy
régi kincseinket a fiatalok elé tárjuk, így tudják
őrizni és tovább adni a
jövő nemzedékeinek.” majd hozzátette, hogy a jeles alkalom tiszteletére örömmel öltötte
magára a kun népviseletét.
Rózsa Péter, a rendezvény házigazdája a magyar szokások gyakorlására hívta fel a figyelmet.
“Ma nem divat közösségekben, nemzetben gondolkodni. Kívánom,
hogy a régi magyar szokások szerint beszéljünk, cselekedjünk és
éljünk.”
Dr. Vajda Mária, Balmazújváros Díszpolgára példákkal erősítve a
viselet jelentőségét emelte ki, majd Balmazújváros szempontjából
közelített a pásztorvilág hagyományköréhez.
“Ha már Rózsa Péter említette a nemzetben való gondolkodást,
hangozzon el Veres Péter neve, aki Balmazújváros szülötte, ő igazán
a hazáért élt.”
A Hortobágy Örökös Pásztora cím a térségben több évtizedes,
példaértékű munkát végző pásztorok életútjának, szakmai
munkájának elismerése. A címmel azok a kimagasló életúttal bíró,
munkájukat Hortobágy térségében végzett pásztorok rendelkeznek,
akik aktív munkájuk mellett kiemelkedő szerepet vállaltak a hortobágyi pásztorélet tradícióinak őrzésében, ápolásában, illetve a jövő
generációi számára történő átadásában.
Gencsi Zoltán üdvözölte a tiszteletüket tevő kitüntetetteket.
Elsőként a kör egyetlen hölgy tagját, Béres Mihályné Márki Piroska, karcagi juhász mestert, majd Balmazújváros örökös pásztorait
köszöntötte tapssal a közönség.

1953-ban Mátán kezdte pályáját, mint csicskás és mindenes, majd a
következő esztendőben már Hortobágy-Kungyörgyön a csődör ménes mellett volt csikós.
1959-től a debreceni legeltetési társulatnál csikósbojtárként dolgozott, később 1963-tól egészen az 1992-es nyugdíjba vonulásáig a
Hortobágyi Állami Gazdaság mátai ménesénél volt csikós. Szakmai
életét „A nincs asztalom, sem székem” címmel film kísérte.

Kordás János csikós 1940. március 29-én született Balmazújvároson. Szüleit fiatalon elvesztette, tizenhárom éves gyerekként már
gyakorolta a pusztai életet.

Molnár László, Balmazújváros Városért-díjas, Jászai Mari-díjas
színművész és a Kadarcs Népzenei Együttes előadása is emelte az
ünnepség fényét.

Kordás József csikós 1938 október 8-án született Balmazújvároson.
Édesapja ismert számadócsikós volt Hortobágy Faluvéghalmán, aki
a második világháborúban életét vesztette, majd rövid idő elteltével édesanyja is elhunyt. Rokonoknál cseperedve nyolc évesen
már kihajtós bojtárként bontogatta a szárnyait a falusi csürhénél.
Kamasz évei alatt Hortobágy Kungyörgyön csikós bojtár volt, amely meghatározta a lovakhoz fűződő kapcsolatát. A katonaságot
követően a HÁG mátai méneséhez került. Pályája végeztével életét
a sportlovaglásnak szentelte, amiben nagyszerű eredményeket ért
el. Az újvárosi és hortobágyi pásztoréletet teljes mélységében ismeri, páratlan szellemi tudás birtokosa.
Németi János juhász 1938 június 5-én született Balmazújvároson.
Juhászságban nőtt fel, 1962-től éveken keresztül fejősjuhászként
dolgozott a TSZ-ben. Fia, mint pásztor hűen ápolja a családi hagyományt napjainkig. Jani bácsi kiváló nótafa, évente számos népzenei
fesztiválon sikerrel szerepel.
Szilvási János balmazújvárosi csikós 1948. október 23-án született a
hortobágyi táj északi részén, Tiszadobon. Karrierjét tizenöt évesen,
csikósbojtárként kezdte, majd Szilvásváradra került csikósnak.
1965-től Hortobágyon szolgált nyolc éven keresztül. A Debreceni
Legeltetési Társulatnál három évig csikósként dolgozott, majd ismét a Hortobágyi Ménes gazdája lett. A Balmazújvárosi Vörös
Csillag Termelőszövetkezetnél töltött évei után 1984-ben végleg
visszatért Hortobágyra.
A Hortobágyi Lovasnapok első huszonöt évében tízszer volt KeletMagyarország leggyorsabb csikósa, Lepsény, Vadászkürt, Zita, Vihar és Hős nevű lovaival. A pásztorművészet bőrös munkáinak fortélyait neves elődjeitől megismerte és kiválóan elsajátította. Magas
szinten műveli a karikás ostor, a szeredás, a priccs vagy a patrac
készítését. Gyermekei a pásztor életforma elvei szerint cseperedtek
fel, lánya jelenleg is viseletkészítő, fia pedig tíz évig volt csikós.

Bánhegyi Zoltán
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Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió Szenvedélybetegek
Balmazújvárosi Nappali 		
Intézménye
Szenvedélybetegek Balmazújvárosi Nappali Intézménye. Ugye ismerős a
név? Sokan nem tudják, hogy pontosan mi ez az intézmény, mi is a feladata. Sok elnevezést hallottunk, amelyek mosolyt csalnak a dolgozók arcára: az elvonó, a leszoktató, az öregek háza, a klub, a kanyar, a nappali, a
melegedő, a józanító, a szenvedélyes ház, a szeretetszolgálat, az otthonka.
Intézményünk, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Szenvedélybetegek
Balmazújvárosi Nappali Intézménye 2007 óta működik a Nádudvari u. 52.
szám alatt. A szenvedélybetegek számára fenntartott nappali ellátás ugyanitt működik, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást a BAKI
Egyesület épületében a Batthyány u. 26. szám alatt találják meg.
Szeretnénk pontosabb tájékoztatást adni arról, hogy kik vagyunk, és milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani a lakosság részére.
A szenvedélybeteg nappali ellátás szívesen várja azokat, akik:
- 18. életévüket betöltötték,
- szenvedélybetegségben pl.: kábítószer, alkohol, cigaretta, ill. viselkedési
függőségben szenvednek,
- aki ellen kábítószerrel való visszaélés bűntette miatt eljárás indult és az
eljáró szerv felajánlotta számára a 6 hónapos megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) igénybevételét.
Az intézmény várja a szenvedélybetegek hozzátartozóit is.
Az alábbi szolgáltatások folyamatosan igénybe vehetőek:
- tisztálkodás, mosás lehetősége,
- álláskeresés segítése,
- állapotfelmérés, motivációs interjú, egyéni esetkezelés,
- relapszus prevenció (visszaesés megelőzése),
- krízisintervenció (krízisben lévők segítése), életvezetési tanácsadás,
- szociális ügyintézés,
- csoportfoglalkozások,
- elterelés,
- önsegítő csoport (Anonim Alkoholisták gyűlése szombatonként 18.00-tól),
KÖZÉLET

- vérnyomás-, testsúlymérés,
- folyadékbevitel biztosítása (gyógytea, víz),
- rehabilitációs intézménybe irányítás, kapcsolatfelvétel,
- ruhaadományok közvetítése.
Azt hisszük, az intézményt az elmúlt időszakban a magas szintű szakmai
munka mellett egy szó jellemzi még: adományozás.
Hogy mi is az adomány? Olyan dolog, amit az ember szívesen, szeretettel
ad egy másik embernek, akinek nagy szüksége van az adott dologra, legyen
ez akár tárgyi, akár lelki segítség.
Ellátottaink körében nagy szükség van a segítségnyújtásra, hiszen többségük nehéz anyagi körülmények között él. Amikor adunk, nem vizsgáljuk azt
az utat, ahogyan eljutott idáig, hanem adunk, szeretettel adunk. Szívesen
fogadunk ruhaneműket, bútorokat, háztartási eszközöket, könyveket.
Hála a város lakosságának, olyan nagy mennyiségű adományokat kapunk
folyamatosan, hogy nemcsak az ellátottaink, hanem más rászorulók is tudnak részesülni ezekből.
Örömmel fogadunk bármilyen hasznosítható felajánlást, és arra kérnénk
a jövőben adományozókat, hogy csak olyan ruhákat hozzanak be, amelyek
nem foltosak, nem lyukasak. Az egyéb használati tárgyakból is olyanokat
tudunk fogadni, amelyeket még hasznosítani tudnak a rászorultak.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat, szeretettel várunk minden érdeklődőt
egy intézménylátogatásra!
Nyitva tartásunk:
Hétfőtől-péntekig 08.00 – 16.00
Hétvégén és ünnepnapokon: 08.00 – 14.00
https://www.facebook.com/nappalibalmazujvaros/ 				
								
Kerekes Orsolya, Csobánné Dobi Margit

A FŰTÉSI SZEZON VESZÉLYEI…

A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezető rendszerek meghibásodása,
éves karbantartásuk elmulasztása, valamint a helytelen műszaki megoldások
tűzesetet, robbanást, füstmérgezést vagy szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak.
A nyílászáró cserékkel akár egytizedére is lecsökkenhet a lakásokba beáramló
levegő mennyisége. Az addig biztonságosan üzemelő - a lakás belsejéből az
égéshez oxigént felvevő - tüzelő-, fűtőberendezések a tökéletlen égés miatt szénmonoxidot kezdhetnek el „termelni”. A tüzelő-, fűtőberendezések és a légelszívó
rendszerek együttes működése során a kéményből a lakások légterébe visszaáramló szénmonoxid akár halálos mérgezést is okozhat.
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai – rosszullét,
szédülés, hányinger, fáradtság – könnyen összetéveszthetőek más rendszeresen
előforduló betegségek (megfázás, influenza, gyomorrontás, fronthatás miatti fejfájás) tüneteivel. A szén-monoxid-mérgezések évről-évre halálos áldozatokat is
követelnek.
Az esetek többsége valamilyen hibás műszaki kialakításra, a karbantartás hiányára
vagy műszaki meghibásodásra vezethető vissza. A megelőzés érdekében ezért
rendkívül fontos a szakemberek által elvégzett karbantartás, ha kell, szaktanácsadás igénybevétele, egy megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelő pedig életet
menthet, hiszen időben jelzi, hogy a halálos gáz felgyülemlett.
Kéménytüzek akkor keletkeznek, amikor a lerakódott égéstermék kigyullad. Ennek
megelőzése érdekében fontos a kémények évenkénti ellenőrzése, szükség szerinti
tisztítása.
A legtöbb lakástűz emberi mulasztásra, gondatlanságra, vagy szándékosságra
vezethető vissza. Nem elhanyagolható veszélyforrások továbbá az elektromos berendezések meghibásodásából eredő tüzek sem. A fűtési szezonban a
tűzoltóknak a legtöbb munkát a vegyes tüzelésű kazánok tüzei adják. Leginkább a
régi kialakítású lakóingatlanokban keletkezik a tűz, amikor is a nem megfelelően
kiépített födém kigyullad. A tüzet az is okozhatja, hogy nincs megfelelő távolságban a gerenda a fűtőtesttől, továbbá gyakori jelenség az is, hogy éghető anyagot
tárolnak a fűtőtest mellett.

Minden fűtőberendezésre igaz, hogy azok közvetlen
közelében ruhát ne szárítsanak, hiszen több esetben
okozott már tűzesetet, legalább 1 méter távolságban
a fűtőberendezéstől ne legyen éghető anyag. Padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetében ne tároljanak éghető anyagot.
A tűzoltóknak a legtöbbször a fűtési szezon kezdetekor kell káreseményekhez vonulni, amikor is a
fűtőtestekkel megkezdik a házak melegen tartását,
valamint akkor riasztják tüzekhez az egységeket, amikor már huzamosabb ideje
fűtenek és a gerendák a folyamatos hőterhelés miatt begyulladnak.
Előfordulhat, hogy háztartási gépünk működése során rendellenességet tapasztalunk (pl.: a vezeték, a csatlakozó dugó jelentős felmelegedése, füst tapasztalása a
készülék belsejéből). Az elektromos hálózatra kapcsolt készülékek esetében akár
mechanikai, akár elektromos meghibásodás tűzhöz vezethet. Az ilyen készüléket
ne használjuk tovább, az elektromos hálózatról válasszuk le, és hívjunk szakembert, aki megjavítja az eszközt. Az elektromos berendezéseket a használatuk után
mindig válasszuk le a hálózatról, így ha nem vagyunk otthon meghibásodásuk
nem okoz tüzet.
A lakóingatlanokban egyre több az éghető használati tárgy, gondoljunk csak a
konyhabútorra. A bútorkárpitok, a függönyök és minden egyéb más textília tartalmaz poliésztert, vagy műanyagszármazékot, amelyek nyílt láng hatására könynyen felgyulladhatnak. Ezek az anyagok égésük közben jelentős mennyiségű fojtó
és mérgező füstöt termelnek, valamint nagy mennyiségű hő is keletkezik. A függönyök már csak anyaguk, és elhelyezkedésük miatt is könnyen égnek, hiszen a
tűz legkönnyebben felfelé terjed.
									
A lakástüzek jelentős része minimális odafigyeléssel megelőzhető!
Amennyiben tüzet észlelnek saját vagy más lakóingatlanában, úgy haladéktalanul
hívják a tűzoltóság 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számát.
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Munka vagy továbbtanulás?
Utak az újvárosi középiskolából
Milyen lehetőségeik, terveik vannak a balmazújvárosi középiskolában végzett
17-18 éves fiataloknak? Néhány újvárosi végzőssel készítettünk interjút a tanulmányaikat záró vizsgákkal és a további elképzeléseikkel kapcsolatban. Szavaikból az is kiderül, milyen útravalóval bocsátja el az alma mater a helyben tanuló
diákokat.
A végzős gimnazisták számára az érettségivel véget érnek a középiskolai évek.
A nyári szünetben azonban mi, pedagógusok is tovább szurkolunk diákjainknak, hiszen a felsőoktatásban ekkor hirdetik ki a ponthatárokat. A gimnazistáinknak idén közel a fele gondolta úgy, hogy érdemes megcélozni az egyetemi
tovább-tanulást, közülük 80 % felvételizett sikeresen. Az idei tanévben ismét
büszkék lehetünk a nálunk végzett tanulók továbbtanulási sikereire, ugyanis a
jelentkezők néhány kivétellel felvételt nyertek a megálmodott (állami finanszírozású) szakra. Diákjaink többek között a következő képzésekre kerültek be: a Debreceni Egye-temen biológia, egészségügyi szervező, villamosmérnök, környezetmérnök, kereskedelem és marketing, pénzügy-számvitel, tanári képzésre, szabad
bölcsészet szakra, valamint a Nyíregyházi Egyetemen edző szakra, az ELTE-n
pedagógia szakra, szintén az ELTE-n, a Debreceni Egyetemen, továbbá az Eszterházy Károly Egyetemen programtervező informatikus szakra. Büszkék vagyunk
tanítványainkra, akik immár egyetemistaként öregbítik iskolánk hírnevét. Külön
öröm számunkra, hogy az esti tagozatos felnőttképzésből is jutottak be tanulóink
felsőoktatási intézménybe, mégpedig óvodapedagógus, valamint csecsemő- és
kisgyermeknevelő szakra.						
								
Természetesen befektetett energia nélkül nincs siker. A céltudatos, szorgalmas
tanulás azonban sokak számára meghozta a gyümölcsét. Néhány, tudatosan
készülő diákot kérdeztünk arról, hogy hogyan élték meg a pályaválasztás rögös
útját és a cél örömteli elérését: Csobán Eliza Leilát és Zsupos Lillát, a Debreceni Egyetem hallgatóit, volt tanítványainkat.
- Eliza, szeptembertől angol-történelem szakos tanárnak fogsz tanulni.
Miért választottad ezt a pályát?
- Sokan vannak, akik már úgy indulnak neki a középiskolának, hogy
tudják, mit akarnak. Céltudatosan kiválasztanak egy iskolát, ahol
folytathatják tanulmányaikat. Én nem ezen emberek közé tartoztam, amikor gimnáziumba jelentkeztem. Az ott töltött idő alatt
körvonalazódtak bennem a jövőmre irányuló elképzeléseim. Sokat
segített a döntésben tanáraim elkötelezettsége hivatásuk iránt.
Emellett én egy remek osztály részese lehettem, így az órák mindig
jó hangulatban zajlottak. Persze már azelőtt is felvetődött bennem
a tanári pálya választásának ötlete.
A történelem iránt valahogy mindig is rajongtam és úgy gondolom, hogy lelkesedésemnek köszönhetően képes leszek teljes odaadással tanulni magasabb
szinten is, az angoltudás pedig véleményem szerint a mai világban már szinte
kötelező, így szerettem volna fejleszteni képességeimet, hogy akár külföldön is
boldogulhassak, ha kell. Ezért megszereztem a középfokú angol nyelvvizsgát is.
Első helyre ugyan a pszichológiát jelöltem meg, mivel az is érdekel valamilyen
szinten, s valójában mindössze 7 ponton múlott, hogy nem oda vettek fel, mégis
örülök neki, hogy a tanári szakra nyertem felvételt. Mikor elmentem alkalmassági vizsgára és megfeleltem, akkor már biztos voltam benne, hogy tanár szeretnék
lenni, ezt akarom csinálni.
- Hogyan készültél a felvételire?
- A felkészülést már hamar elkezdtem magára az érettségire. Angolból és
történelemből is emelt érettségit tettem. Ezekre több figyelmet kellett fordítanom, de tanáraim végig segítettek nekem és mellettem voltak. Külön köszönet illeti a történelemtanáromat és az angoltanáromat, mivel tanórán kívül is az emelt
érettségire készítettek fel bennünket és támogattak minket mindenben.
- Otthon hogyan tanultál a vizsgákra?
- Megrendeltem a történelem tételeket tartalmazó könyveket és azokat tanultam, ezen kívül tanárnő adott fel mindig egy témakört, amiből következő alkalommal számon kért, angolból pedig rengeteg feladatsort oldottam meg, tanárnő
még előző nyáron kiválasztotta nekem a megfelelő könyveket, amelyekből dolgozhattam otthon is.
- Mit vársz az egyetemtől és hogyan értékeled a gimnáziumi éveket?
- Igazság szerint most egy kicsit tartok az egyetem nehézségeitől, de remélem,
hasznomra válik majd a megszerzett tudás, és ezáltal önállóbbá válhatok. Mondhatni, egy teljesen más világ nyílik meg előttem új lehetőségekkel. A gimnáziumban mindig barátságos légkör uralkodott, és tanáraink mindig próbálták az óráikat a legélvezhetőbbé tenni, jó viszonyt ápolhattunk az oktatóinkkal. Én egyedül
a Veres Péter Gimnáziumba jelentkeztem és nem bántam meg, itt is ugyanúgy
megfelelő oktatásban részesültem, és az is előnyéül szolgál, hogy helyben van.
- Milyen iskolatípusban szeretnél majd tanítani?
- Gimnáziumban szeretnék tanítani, nekem eddig az ott töltött éveim voltak a
legjobbak és szeretném, ha tanárként is ezt tapasztalhatnám.

„Ki maga mestere s legyőzi önmagát, alattvalója
mind a széles nagyvilág.” (Paul Fleming)
- Lilla, te milyen szakon tanulsz tovább?
- A programtervező informatikus szakot választottam, mert szeretem
az informatikát, emellett a harmadévesek már dolgoznak és jól is
keresnek, és az informatikának van is jövője. Nagyon érdekesnek
találom, ahogy elkészül egy program, és ha elsajátítom kellően a
tudást, én is szinte bármilyen programot képes leszek elkészíteni.
Továbbá mindig is érdekelt, hogy egyes játékok, programok hogyan
jönnek létre, vajon mi kell ahhoz, hogy ezek megszülessenek.
- Számodra milyen út vezetett a sikerhez? Mit tettél a cél elérése érdekében?
- 11. osztályban előrehozott érettségit tettem informatikából, ahol 96 %-os eredményt értem el. Biztos vagyok benne, hogy ez volt a sikeres felvételim titka, és
persze a többi tárgyból elért jó átlageredményeim. Természetesen azért, hogy ilyen magas eredményt tudjak elérni, sokat kellett gyakorolnom, rengeteg feladatsort készítettem el. Informatika fakultációra jártam, ahol tanár úr megpróbálta
a legtöbbet kihozni belőlünk. Rengeteg házi feladatot kellett megoldanunk, de
ez nem volt hiábavaló. Emellett egy másik tanár is segített és buzdított a céljaim
elérésében.
- Hogyan képzeled el a jövődet?
- Magyarországon képzelem el a jövőmet, mindenképpen a szakmámban. Az
egyetemtől jó barátokat, kellő felkészítést a munkára és állásajánlási lehetőséget
várok.
Érettségizett szakgimnazistáink (volt szakközépiskola) közül a többség még
továbbtanul a vendéglátás és kereskedelem-marketing ágazatban vagy egy
másik, érettségire épülő képzésben. 4 tanuló állt rögtön munkába az érettségi után, ketten pedig még keresik a helyüket. A szakközépiskolában (régi
szakmunkásképző) végzett szakácsok többsége sikeresen el tudott helyezkedni
a szakmájában, ahogy azt reméltük is, hiszen jó szellemű, szakmájukat szerető
osztályról volt szó, 8 tanuló pedig érettségit adó képzésen tanul tovább. Közülük
Juhász Máté Márk véleményét kérdeztük azzal kapcsolatban, hogyan élte meg a
szakmunkásvizsgát, nehéz volt-e utána munkát találnia.
							
Juhász Máté Márk: “A szakmai vizsga nem volt könnyű, sokat
kellett rá készülni, és ekkor kevesebb idő maradt a barátaimra. Az
írásbelire még többet is tanulhattam volna, de a gyakorlati és a szóbeli vizsgám ötös lett. Összességében megérte, mert használható
szakmai tudást szereztem, a tanáraim mindig segítőkészek voltak a
felkészülés alatt.
A végzés után engem a volt gyakorlati helyemen alkalmaztak, mert
meg voltak elégedve a munkámmal. De több helyen is munkába tudtam volna
állni, mert sokfelé keresnek pályakezdő szakácsot, akár gyakorlat nélkül. Ebben
a szakmában könnyű elhelyezkedni, hiszen hiányszakma. De inkább annak való,
aki bírja a hosszú műszakokat és a nagy pörgést. Ha újra választani kellene, én
akkor is a szakács szakmát választanám, mert erre mindig szükség lesz, hiszen
minden ember szereti élvezni a finom ételeket.”
Az épület- és szerkezetlakatos, valamint a kőműves szakmákban bizonyítványt
szerzett diákoknak sem okozott gondot munkát találni: az osztály nagyobbik
része a vasiparban és az építőiparban dolgozik. 				
								
Kocsis Dániel épület- és szerkezetlakatosként végzett az idén. A szakmai vizsgával és a munkába állással kapcsolatban a következőket fogalmazta meg:
“A vizsga szóbeli része számomra nehezebb volt, a gyakorlati vizsgám viszont jól sikerült. Nagyon sok múlik a diák hozzáállásán,
és azon is, hogy milyen felkészítést kap a gyakorlati helyen. Rám
szerencsére nagyon figyeltek a szakoktatóim, és azt is engedték,
hogy önállóan dolgozzak, felelősségteljes munkákat is bíztak rám.
A végzés után a gyakorlati helyemen Debrecenben rögtön állást is
ajánlottak, de én nem maradtam ott, mert már akkor tudtam, hogy a
kétéves érettségire felkészítő képzésre szeretnék jelentkezni Újvároson. 4-5 helybeli cégnél is volt lehetőség elhelyezkedni, hiszen a mi
szakmánkban nagyon hiányoznak a jó szakemberek. Az esti gimnázium miatt végül az egy műszakos munkarendet ajánló céget választottam. Az új munkahelyemen hamar befogadtak, már komolyabb munkákat is bíznak rám.”
Eladó és pék tanulóink közül kevesebben maradtak a szakmában, sokan választották viszont a szakiskolát végzettek középiskoláját, amelyet esti munkarendben indítottunk. Ebben a képzési formában két év alatt szerezhetnek érettségi
bizonyítványt azok a hallgatók, akiknek már van egy nappali rendszerben kapott OKJ-s bizonyítványa. Az itt szerzett érettségivel lehetőség van felsőfokú
továbbtanulásra is.
Minden volt tanítványunknak jó tanulást és élményekben gazdag egyetemi éveket, sikeres munkába állást kívánunk!
								
Nagy Éva, Tóthné Babos Katalin pedagógusok
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Küzdelmes mérkőzéseket
játszik a Balmazújvárosi KK
A férfi kézilabda NB I/B 2019-2020-as kiírása ismét átlépendő akadályokat
terel a Balmazújvárosi Kézilabda Klub játékosai és szakmai stábja elé.
Bagi Istvánék a Magyar Kupa I. fordulójában a Tiszavasvári ellen 42-27-es
győzelemmel hangoltak a bajnokságra.
A pontvadászat keleti csoportjában szeptember hónap derekán Vecsésen
kezdték a idényt Tréki Tamás tanítványai.
Szeptember 13-án a Pest megyeiek ellen rendkívül kiegyenlített volt
mindkét játékrész, végül a házigazdák egyetlen találattal 27-26 arányban
jobbnak bizonyultak.
Csupán három napot kellett várni, adott volt a lehetőség a javításra. Szeptember 16-án a Liga Kupa első körében a régi ismerős Mezőkövesdi KC
ellen debütáltak hazai közönség előtt a srácok.
A találkozón szinte végig a védelmek domináltak, a minimális különbséget
Teleki Leventéék precízebb helyzetkihasználása jelentette, így 23-20-as
győzelmükkel feledtették az egygólos vereséget.
A második fordulóban a Ceglédi KKSE ellen szeptember 21-én ismét nüanszokon múlt a bajnoki pontok sorsa. A záró sípszót követően viszont a vendégek ünnepelhették a 31-29-es arányú diadalukat.
Szeptember 29-én a Hatvani KSZSE csarnokában újfent egészen közel volt
az újvárosi csapat a pontszerzéshez. A Heves megyeiek viszont a döntő
helyzetekben jobban összpontosítottak, így 26-25 arányban hazai csarnokban tartották a két pontot.
Október első bajnokiján hazai lelátók előtt a Nyíregyháza ellen szoros első
félidőt követően sziporkázó játékot és meggyőző 25-19-es végeredményt
mutatott a jegyzőkönyv.
A könnyed győzelem után Algyőre látogattak Bagi Istvánék. Október 12én a tabella élmezőnyéhez tartozó alakulatot csak pillanatokig tudta szorongatni Tréki Tamás legénysége. Az eredményjelző végül 32-27-et mutatott.
Csapatunknak a Nyíregyháza megálljt parancsolt október 16-án a Magyar
Kupában, a Continental Arénából 32-24-es vereséggel tértek haza fiaink.
A hónap záró találkozóján október 20-án az Ózd érkezett a Kastélykert
utcába. A pontvadászat alapján riválisnak számító nógrádi együttest Tóth
Patrik és társai mindkét félidőben egyaránt lendületes és pontos játékkal
29-25 arányban múlták felül. A Balmazújvárosi KK 4 ponttal a 10. helyről
várja a folytatást.

A Balmazújvárosi KK hátralévő őszi mérkőzései:
November 07. 19:00: KTE-Piroska szörp - Balmazújvárosi KK
November 16. 18:00: Balmazújvárosi KK - Balassagyarmati Kábel SE
November 24. 17:00: FTC U21-Diagnosticum - Balmazújvárosi KK
November 30. 18:00: Optimum Solar-Békési FKC - Balmazújvárosi KK
December 07. 18:00: Balmazújvárosi KK - Mizse KC
Az NKK Balmazújváros hátralévő őszi mérkőzései:
November 10. 17:00 NKK Balmazújváros - OXXO Energy Orosházi NKC
November 16. 17:00 FTC KN KFT U19 - NKK Balmazújváros
November 24. 17:00 NKK Balmazújváros - PC Trade Szeged
November 30. 12:00 Pénzügyőr SE - NKK Balmazújváros
December 08. 17:00 NKK Balmazújváros - Hajdúnánás SK
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Hibátlan rajt után hullámvölgybe
kerültek kézis lányaink

Az ősz, az első hulló színpompás falevelek a kézilabda versenysorozatok
nyitányát jelenti. Szeptember hónap első napjaiban az NKK Balmazújváros
megkezdte a 2019-2020-as szezont.
Szeptember 5-én az NB I/B bajnokságra való hangolódásként a Magyar
Kupa első körében a megyei rivális Hajdúnánás SK együttesét fogadták
Dajka István lányai. A König Rendezvényközpontban a vendégek könnyed,
33-22-es sikert aratva jutottak a következő körbe a honi kupában.
Az NBI/B keleti csoportjának első fordulójában szeptember 15-én Kecskemétre utaztak Szabados Ibolyáék. Az első játékrész lefújását követően még
három gólos hátrányt mutatott az eredményjelző, a fordulás után viszont
óriási lelkierőről tett tanúbizonyságot a fiatal újvárosi csapat. Lelkesen,
a végsőkig küzdve, 33-31-es végeredménnyel hozták haza a győzelemért
járó két pontot Bács-Kiskun megyéből.
Egy héttel később, szeptember 22-én a Tempo KSE gárdája ellen léptek
pályára Zavaczki Boglárkáék. A liga idei kiírásának újonca ellen az elején
egy picit döcögött a játék, viszont a fontos pillanatokban helyükön volt
a lányok szíve. Magabiztosságot sugalló, 33-25-ös végeredménnyel érvényesült lányaink akarata a fővárosiak ellen.
A „Dunakanyar kapujában” megszakadt Ekker Gittáék győzelmi sorozata. Szeptember 28-án a Dunakeszi ellen a félidei döntetlent követően a
hazaiak 29-25 arányban belerondítottak a hibátlan szeptemberi szereplésbe.
Október a gólzáporos találkozókról szólt. A hónap hatodik napján hazai
környezetben fogadtuk a Kispest NKK csapatát. Az élmezőnybe tartozó
fővárosiak elleni összecsapáson 77 alkalommal zördült a felek hálója. A
mérkőzést végül a vendégek nyerték 43-34 arányban.
Az ötödik fordulóban újfent hazai bajnokin kaptak esélyt az újvárosi hölgyek a javításra. Október 20-án a Göd ellen közel ugyanakkora góltermésnek lehetett szemtanúja a König Rendezvényközpont, mint az előző
körben. A végkifejlet azonban nem változott, a védekezésbeli figyelmetlenségeket kihasználták a gödi támadók, így sajnos sorozatban harmadik vereségét is elszenvedte az NKK Balmazújváros.
Az NKK Balmazújváros 4 ponttal a 8. helyről várja a folytatást.			
			
			
						
Bánhegyi Zoltán

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást szervez 2019. november 21én (csütörtökön) 13:00-17:00-ig
Balmazújvároson a Művelődési Házban.
A helyszínen irányított véradásra
is van lehetőség!
Szeretettel várunk minden segíteni
szándékozó véradót! A véradásra
személyi igazolványát, lakcím- és
TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!
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