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Újévi köszöntő 2020

Tisztelt Balmazújvárosi lakosok!

A városvezetés készen
áll arra, hogy ezt az utat
járhatóvá és mindenki számára átláthatóvá tegye.
Megteszünk mindent azért,
hogy 2020-ban fejlődjön,
virágozzon Balmazújváros.
Azt kívánom, hogy az elkövetkezendő évben fejezzük be a múlt lezárását és
rakjuk le azokat a biztos sarokköveket, amelyekre Balmazújváros hosszútávú, foBalmazújváros polgármestereként én is számot vetettem lyamatos, de ugyanakkor
az elmúlt időszak történéseivel. Elég erőt érzek magam- biztonságos fejlődését tudban és elég támogatást az Önök részéről, hogy folytas- juk építeni.
sam azt az utat, amelyet Balmazújváros szolgálatában
Kívánok Mindenkinek sikerekben gazdag nagyon bolmár több mint egy éve megkezdtem.
Ezen az úton haladva egy épülő szépülő várost látok dog újesztendőt
magam előtt, ahol sok elégedett ember él és dolgozik. 			
Természetesen ezért mindenkinek tennie kell.
				Hegedüs Péter polgármester
Engedjék meg nekem, hogy 2020 január elsején néhány
gondolattal szóljak Önökhöz.
Az új év kezdetén számot vetünk az eltelt időszak cselekedeteivel és azok következményeivel. A számvetés hatására legtöbbünkben olyan gondolatok, fogadalmak fogalmazódnak meg, melyek meghatározzák az előttünk
álló esztendő főbb elvárásait önmagunkkal szemben.
Ezek a fogadalmak néha nehéz utat jelölnek ki számunkra, de ha kitartóak vagyunk, képesek leszünk ezen
az úton sikeresen végig menni. Ehhez persze szükség
van a családra, támogató barátokra és együttműködő,
segítő közösségekre.
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A krampusz ágyhoz ment

Életünk első és utolsó szakaszában mások segítségére szorulunk,
ám ezt a középső szakaszban hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ezt a
segítséget azoknak, akik egész életükben dolgoztak, családjuknak
éltek, nehéz elfogadni. Nehéz elfogadni, hogy más mossa a ruhát,
más takarít és más főz. Ha az ember ágyhoz kötött, még az ágyba
is viszik az ételt. Pedig a mostani, háborút és nehéz időket átélt
generáció nem volt ahhoz szokva, hogy kiszolgálják. Gyakran elsóhajtják „már csak a baj van velem, már nincs semmi hasznom”.
Ám, ha az ételt egy krampusz viszi az ágyban fekvő idősnek, az
egészen más, az egy vidám dolog!
Ez történt a Balmazújvárosi Református Egyház Idősek Otthonában
december 6-án, Mikulás napján délben.
Az ételt osztó nővérek a fehér köpenyüket fekete krampusz jelmezre cserélték. Így hozták a kicsit zörgő ételszállító kocsijukon az
ebédet.

Ez a szokatlan megjelenés meglepetést, mosolyt, néhol nevetést
váltott ki az idős lakókból. A megváltozott hangulat már az ebédlő
előtti folyosón is tapasztalható volt. Az itt várakozók szinte valamennyien az ebédlő felé fordultak. Mosolyogtak, találgatták, vajon kik vannak a fekete maszkok mögött. Ebéd után a Mikulás is
megérkezett az ágyban fekvőkhöz, és „szigorúan” érdeklődött:
„Jó voltál-e, megetted-e az ebédet?” Ki-ki belemenve a játékba
válaszolt.
Így repültek vissza néhány pillanatra az idősek sok-sok évtizedet
az időben szinte a gyermekkorukig. A virgács ezúttal elmaradt, volt
viszont ajándék, kedves szó, mosoly. Az ebédlőben étkezőknek is
volt Mikulás ünnepség, ahol az otthon dolgozóinak alkalmi csoportja énekelt. Ezt követte a gyermekműsor, majd itt is ajándékosztás zárta a kedves programot.
Köszönjük az intézet dolgozóinak a figyelmességét, a sok jó szót, a
szeretet, amivel az ott élő idős lakók felé fordultak!
		
Hálás szívvel: Dobi Imréné és Holb Lászlóné
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KÖZÉLET

Cím: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
E-mail cím: bvesz@bvesz.axelero.net
Ügyvezető : Dr. Nagy Zsolt
Web: bvesz.hu
							
Intézményünk
honlapját
igyekszünk
folyamatosan
karbantartani. A változásokat, aktualitásokat, röntgenultrahang szakrendelés időpontjait kérjük keressék a „Hírek,
újdonságok” illetve „További híreink” menüpont alatt.
							
Balmazújváros és tágabb értelemben véve a térség (Egyek,
Tiszacsege, Újszentmargita, Hortobágy, valamint az e területen
fekvő tanyatelepülések) lakosainak egészségügyi ellátását a
Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. végzi.
A térség lakosainak száma megközelíti a 33 000 főt, ezek egy része
halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között
élő, a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok aránya is magas.

Elérhetőségek:
								
Porta						
580-060
580-078
Kiemelkedő fontosságú, hogy a terület lakosai számára az egész- Titkárság					
ségügyi ellátások - különösen a járóbeteg szakellátás - lehetőség Dr. Vajdahunyadi Judit			
580-160
szerint helyben kerüljenek megszervezésre, a lehető legkevesebb
utazással. Az intézmény működtetésében álló balmazújvárosi ren- Dr. Szikora Miklós háziorvosi rendelő 580-161
delőintézetben folyik a térség járóbeteg ellátásának jelentős része.
Dr. Spicze Tímea, Dr. Varga Edit
580-162
Az intézmény a NEAK közvetlen finanszírozási szerződése alapján, Dr. Nagy Mihály, Dr. Baranyai Katalin
580-163
az egyes rendelések ellátására külön-külön kötött közreműködői
szerződést a rendelőket működtető orvosok vállalkozásaival.
Dr. Kovács Tibor				
580-167
									
Belgyógyászat II.				
580-166
Az alapellátás területei:
Reumatológia				
580-164
• 7 háziorvosi szolgálat
• 4 gyermekorvosi szolgálat
Urológia					
580-169
• 4 fogorvosi szolgálat
580-151
• védőnői szolgálat, anya-, csecsemő-, gyermekvédelem és iskola- Dr. Papp Imre				
egészségügyi ellátás
Nőgyógyászat				
580-152
• házi szakápolás
• foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ortopédia					
580-153
Pszichiátria				
580-154
Járóbeteg szakellátás feladatai:
Gyógytorna				
580-156
• megelőző tevékenység
• az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása ideértve az Kardiológia					
580-157
otthoni szakápolás elrendelésének javaslatát és a rehabilitációt is
• szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség szerint a beteg ott- Dr. Szabó Attila		
		
580-158
honában
580-062
• speciális szakmai diagnosztikus, illetve terápiás háttér szük- Foglalkozás egészségügy		
ségessége esetén a beteg – vizsgálatát követően – más járóbeteg Szemészet					
580-063
szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása
• a járóbeteg szakellátás kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri Dr. Józsa Tibor				
580-064
vagy kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően
Belgyógyászat I.				
580-065
meghatározott idejű megfigyelés szükséges
• intézeti háttért igénylő ellátás szükségessége esetén a betegek
Bőrgyógyászat 				
580-066
fekvőbeteg gyógyintézetbe történő beutalása
Dr. Mazurka Balázs			
580-067
Járóbeteg szakellátások:
Dr. Diczházy Tünde			
580-068
- Belgyógyászat I
Dr. Fekete Imre		
		
580-069
- Belgyógyászat II
- Sebészet
Sebészet					
580-070
- Nőgyógyászat
- Bőrgyógyászat
Dr. Kamel Mohammad			
580-071
- Fül-orr-gége
Ideggyógyászat				
580-072
- Szemészet
- Ideggyógyászat
Dr. Lehel Krisztián			
580-073
- Ortopédia
- Pszichiátria
Védőnők					
580-074
- Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
Laboratórium
			
580-075
- Kardiológia
- Urológia
Fizioterápia				
580-076
- Reumatológia
- Fizioterápia
Röntgen					
580-077
- Gyógytorna
Fül-orr-gége				
580-079
- Laboratórium
- Röntgen
EFI iroda					
580-168
- Ultrahang
- Gasztroenterológia
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Szelektív szállítási időpontok
Balmazújváros 2020.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6:00
óráig kérjük kihelyezni a közterületre!
A szállítás reggel 6:00 és délután 16:00 óra
között történik!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 								
4220 Hajdúböszörmény 				
Radnóti Miklós u. 1. sz.
Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu,
szamlazas@hhgkft.hu; 					
web: www.hhgkft.hu
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Ünnepi hangulat

A Család és KarrierPONT advent első vasárnapján családi napot
szervezett, a lakosság apraja nagyja válogathatott a sokszínű programok közül.
A rendezvényt dr. Hajdu Miklós jegyző nyitotta meg, majd Balogh
Mihály református lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket ünnepi
gondolataival. Az adventi családi napnak a Semsey Kastély impozáns épülete és kertje adott otthont.
Délután a különböző helyi kulturális csoportok kaptak lehetőséget,
hogy megmutassák tehetségüket, köztük: Fantázia Mazsorett
Egyesület és a The Mother’s Team, Lesz Dance Tánc és Sport
Egyesület, Piruett tánccsoport, Z-Dance tánccsoport, Hímes Néptánccsoport és Kadarcs Népzenei Együttes.
A műsorokkal egy időben a kastély kávézója megtelt a kézműveskedést szerető gyerekekkel és felnőttekkel, akik szebbnél szebb
adventi gyertyákat és koszorúkat készítettek.
Folytatásként Heit Lóri és bandája szórakoztatta népi hangzásával,
dalaival a nagyérdeműt, még közös örömtáncra is buzdította a vigadni vágyókat. Őket követte a „Legjobb pedagógus mesemondó”díjas Szilágyiné Szabó Judit, aki „A Kovács lánya” című interaktív
meséjét adta elő.
A Semsey Kastély több százéves falai rég nem láttak ilyen sok
jókedvű, vidám, sokoldalú gyermeket és felnőttet. Zenétől, énektől,
kacagástól zsongott délután az épület.
Időközben a kastélykert nagy színpad előtti tere egy igazi, hangulatos vásártérré alakult át, ahol a helyi termelők, vállalkozók várták
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az ünneplőket portékáikkal. A Humán
Szolgáltató
Központ forró teája és
szaloncukra, valamint a Semsey kastély
munkatársai
által készített forralt bor és zsíros kenyér megízesítette az est további részében, az első adventi gyertya
meggyújtásához tartozó műsorszámokat. Hegedüs Péter, városunk
polgármestere köszöntötte az ünneplő lakosokat, majd Szilágyiné
Szabó Judit gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját, amely
a hitet jelképezi. Ezt követően a színpadot a Református Óvoda és
Általános Iskola kis óvodásai népesítették be műsorukkal, majd 10
fenyőkupon talált gazdára a rendezvényeinken már szokássá vált
tombolasorsoláson. A szabadtéri program zárásaként a Sárkánylányok tűzzsonglőr bemutatója fényesítette be a sötétbe burkolózott
teret.
Az adventi családi nap méltó zárásaként a Soós Imre Színházterem
adott helyet a Pilinszky estnek Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós
előadásában, majd Dánielfy Gergő és az Utazók koncertjén szórakozhattak Balmazújváros zenét kedvelő lakosai.
				
						
Bánhegyi Zoltán

Gyertyagyújtások a Kastélykertben

Balmazújváros Város Önkormányzata a Veres Péter Kulturális Központ szervezésében a várakozás időszakában gyertyagyújtásra és
kikapcsolódásra várta a város lakosságát.
Minden gyertyagyújtás előtt Hegedüs Péter köszöntötte a gyertyagyújtókat.
A hit gyertyája Szilágyiné Szabó Judit óvodapedagógus segítségével
kezdett el lobogni.
A remény gyertyáját Eszenyi Ferenc, „Balmazújváros kulturájáért-díjas” cukrász gyújtotta lángra, ami után az érdeklődők a
Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán tagintézmény tanulóinak műsorát tekinthették meg, majd a Nagykarinkó Népzenei
Együttes és Kelemen Dóra szórakoztatta az ünneplőket. A műsorok
sorát egy tűzzsonglőr bemutató tette teljessé.
Az öröm gyertyáját Hegedűs Lajos, „Balmazújváros sportjáért-díjas” egykori kézilabda technikai vezető gyújtotta meg. Az ünneplő
közönség a Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézmény tanulóinak műsorát, a Karinkó Népzenei Együttes, a Balmazújváros
KÖZÉLET

Református Ifjúságért Egyesület
és a Lesz Dance Tánc és Sport
Egyesület bemutatóját nézhette
meg.
A szeretet gyertyája mellett
Dr. Nagy Mihály gyermekorvos
osztotta meg ünnepi gondolatait. Ezután a Balmazújvárosi
Általános Iskola Bocskai István tagintézmény tanulóinak
műsora, Szanka Levente Ady
Endre verse, a Kadarcs Népzenei
Együttes betlehemi műsora, a Lesz Dance Tánc és Sport Egyesület
és a Lángoló csigák showja szórakoztatta a közönséget.
		
				
fotó: facebook, Bánhegyi Zoltán
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Gyertyagyújtás a Sport téren

Karácsony az Ifiházban

A Balmazújvárosi Football Club és a Kalmár
DSE közösen szervezte meg a várakozás
időszakában az adventi gyertyagyújtásokat
a Sport téren.
Minden gyertyagyújtás előtt Dr. Tiba István,
a 6. számú választókerület országgyűlési
képviselője, a Balmazújvárosi Football Club
és a Kalmár DSE elnöke köszöntötte az
érdeklődőket.
A hit gyertyáját Király Zsófia, a reményét
Kovács Zsófia gyújtotta meg, akik egyaránt a Kalmár DSE sportolói.
Az örömét Pintér Tekla a Balmazújvárosi Football Club és az ifjúsági
válogatott játékosa, míg a szeretetét Csörgő Raul a Balmazújvárosi
Football Club U19-es játékosa lobbantotta lángra.			
			
fotó: facebook, Bánhegyi Zoltán

A Balmazújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat december
20-án tartotta karácsonyi ünnepségét az Ifjúsági és Közösségi Házban. A hátrányos helyzetű
roma és nem roma gyerekek
vállalkozói adományoknak köszönhetően mikuláscsomagot
kaphattak, a családok pedig
tartós élelmiszercsomagokat vihettek haza. Az ünnepséget Dr.
Tiba István országgyűlési képviselő nyitotta meg. Vadász István elnök elmondta: azon dolgozik, hogy még több családnak tudjanak
segíteni.					
					
Bánhegyi Zoltán
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Új köntösben a Debreceni utcai
társasház
A balmazújvárosi FM Komplett Kft. könyveléssel, adótanácsadással és társasházak közös képviseletével foglalkozik. Jelenleg 12 társasház ügyeit képviselik, amiben a 6 lakásos társasháztól egészen
az 55 lakásosig többféle lakásszámú ingatlanok megtalálhatóak.
A cég vezetője az a Ferenczi Mária, aki Balmazújváros korábbi és
jelenlegi önkormányzati képviselője.
A vállalat korábban felújította a Kossuth tér 8-9. és a Kossuth tér
19. szám alatti ingatlanokat, késő tavasz óta pedig a Debreceni utca
4/A került teljesen új köntösbe.
A közös képviseletet az FM Komplett Kft. látja el 10 éve, azóta közös
költséget szinte nem is emeltek. A társasházat kifizetetlen számlákkal vették át, a gázszámlát se tudták kifizetni. Néhány éve mindent a közös költségből oldottak meg, minden lakásban felszerelték a hideg-meleg vízórákat és elektromos kapucsengőt szereltek
be. A mostani fejlesztés, a 43 garzonlakás felújítása 61.453.000 Ftba kerül összesen.
„A beruházás azért kezdődött késő tavasszal, mert közben sok
írásos szavazás volt a fejlesztéssel kapcsolatosan és minden
beruházást úgy kezdtünk el, hogy 100% tulajdoni hányad járult
hozzá.” – avatott be a részletekbe Ferenczi Mária.
Az energetikai korszerűsítésre irányuló beruházás 54.825.000 Ftba kerül, melyből 49 millió forintot a magyar fejlesztési bankhitel
biztosított, ez európai uniós 0%-os visszatérítendő hitelt jelent.
„A fejlesztésre pályázni kell, csak energia megtakarítást igénylő
fejlesztésre lehet felhasználni. A beruházás több részből tevődik
össze. Fejlesztettük az elektromos hálózatot, ami azt jelenti, hogy
a társasház közös helyiségeiben mozgásérzékelős energiatakarékos
lámpatestek lettek felhelyezve. Felújítottuk a hálózat villamos
vezeték rendszerét és a központi elszívó elektromos berendezést
is kicseréltük. 15 cm homlokzati hőszígetelést kapott a ház. Közös
helyiségek nyílászáróit cseréltük ki. Fűtéskorszerűsítést végeztünk, a központi fűtés helyett egyedi fűtés hőmennyiségmérőre
tértünk át. Ennek a vezetékrendszer cseréje megtörtént, azonban
a kazánház felújítása az ünnepek miatt 2020 elejére tolódik át. Energiatakarékos kazánt kap a ház.” – folytatta a pályázati feladatok
sorát Ferenczi Mária.
A pályázati forrás mellett teljes önköltségből (6.628.000 Ft) a kar-

bantartási munkálatok sem maradtak ki.
„Saját költségből kifestettük a közös helyiségeket és a lépcsőházat,
teljesen felújítottuk a villámhárító berendezésünket, kiépítettük
a kamerarendszert, lecseréltük a postaládákat, nem maradtak el a
lépcsőház belső nyílászáró cseréi sem. Az erkélykorlátok javítása,
fejlesztése, a tetőtéri lakások körbelemezelése a szigetelések után
és az új vízelvezető csatorna teszi teljessé a felújítást.” – beszélt az
elvégzett munkálatokról a közös képviselői cég vezetője.
A pályázaton nyert hitel 20 év alatt fizetendő vissza, ami azt jelenti, hogy lakásonként a tulajdoni hányadaránytól függően kb. 5000
Ft lesz a törlesztő részlet havonta. A következő fűtési idénytől
kezdődően egyéni fogyasztás alapján történik a fűtés fizetés. A
közös költség a beruházást követően nem emelkedik, sőt csekély
mértékben csökkenni is fog. A társasház a felújítást követően is
felújítási alapot képez és lakástakarékpénztári megtakarítást fizet
a közös költségből.
„Összeségében az elmúlt évek, illetve a mostani fejlesztéseknek
köszönhetően XXI. századi társasházzá avanzsálódott a Debreceni
utca 4/A Garzon Közösségi Háza. A 12 társasházi lakásokból 3 már
fel van újítva. A Dózsa György 2-4-6-8. szám alatti társasházakra
komplett energiamegtakarítást eredményező árajánlatok vannak kidolgozva. Kora tavasszal ezeket a tulajdonosok elé viszem.
Továbbá a Kossuth tér 14. szám alatti ingatlan a következő terv,
készülnek az árajánlatok. Ez a legnagyobb ház és kihívás a vállalkozóknak. Igyekszünk ezt is megoldani.” – zárta terveivel a
beszélgetést Ferenczi Mária.
						
Bánhegyi Zoltán

KULTÚRA

Kontinenseket ölelő tárlat a
Semsey Kastélyban
„Nagyváradtól Párizson át Nagyváradig” – címmel kiállítás megnyitóján fogadta az érdeklődőket a Semsey Kastély 2019. december
13-án.
Hajdú László lenyűgöző gyűjteménye a címben említett városokon
keresztül kalauzolja a műkedvelőket a kastély báltermében. A tárlat
anyagát nagyváradi és párizsi magyar korai, illetve kortárs képzőművészek alkotásainak kiváló egyvelege alkotja.
Az esztendő utolsó időszaki kiállításának nyitó ünnepsége fényét
Kerekes Tamás, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola növendékének zongorajátéka emelte.
Pataki Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia művészettörténésze köszöntőjében a kiállítás súlyát, egyben minőségét hangsúlyozta.
„Lokális, regionális értékek és globális, Kuala Lumpurtól Reykjavíkig egyaránt érvényesnek tekinthető tendenciák, alkotói magatartások egymás mellett kezeléséről, mi több, egymáshoz való vonatkozásáról beszélünk a látottak kapcsán.” – a művészettörténész
véleménye szerint a gyűjteményben a kismesterek alkotásai otthonosan érezhetik magukat a világhírű produkciók társaságában.

Az ünnepélyes megnyitót Cs. Tóth János, művészeti író, Balmazújváros Díszpolgára gondolatai zárták, melyben köszönetet nyilvánított a kiállítás létrejöttében közreműködők részére.
A tárlat 2020. február 1-ig látogatható.
						
						

Koroknai János
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Nincs tél halfogyasztás nélkül

A halfogyasztás mértéke a karácsonyi időszakban megnő
a családok körében, azonban elkeserítő az a tény, hogy a
magyar lakosság az európai átlaghoz képest kevés halat
fogyaszt, pedig a hal nagyon jó hatással van az egészségre és az sem mellékes szempont, hogy gyorsan lehet
belőle finom ételeket készíteni.
Húsa könnyen emészthető, a benne található telítetlen
zsírsavak (omega 3) pedig hozzájárulnak keringési rendszerünk, szemünk, agyunk optimális működéséhez.
Ahhoz, hogy a lakosság körében nőjön a halfogyasztás
mértéke, a közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet is hozzájárul, mely 10 napos periódusra
vonatkoztatva legalább egyszeri biztosítását írja elő a
közétkeztetőknek.

A Szakácstündér Kft. munkatársainak törekvései viszont nem csak arra összpontosulnak, hogy ennek a
szabálynak megfeleljenek, hanem, hogy a gyermekek
körében a halételeket megszerettessék.
Mindez számos kihívást jelent a cég számára, így megpróbáljuk minél többféleképpen és változatos halfajtákkal kínálni.
Legnépszerűbb (gyerekek kedvence) kínálási formája a panírozott halrúd vagy halporció, melyekből
csak a minőségi-, valódi halfiléből készített változatot
használjuk.
A változatosság és a zöldségfogyasztás fontossága miatt
jó megoldás ennek spenótos változata is.
Ugyanakkor fontos, hogy ne csak panírozott formában
kerüljön kínálásra, hiszen a halaknak rengeteg elkészítési módja létezik.
Lényeges szempont, hogy az újonnan ismertetésre
kerülő halételeket valamilyen megszokott és már kedvelt ételhez hasonló módon készítsük el, ami nevében is
visszaköszön majd.
Így például a halas bolognait, halfalatokat sajtmártásban már kíváncsian várják milyen lesz, hiszen a más
húsból készített változatait szívesen fogyasztják és jó
emlékek kapcsolódnak hozzá.
Az érdeklődés felkeltésére lehetőségünk van még az
elnevezéssel is játszani, hiszen kiskorban még a játéké
és a fantáziavilágé a főszerep. Ennek alapján egy „unalmas” halvagdalt is izgalmasabbnak tűnik tengerészpogácsa elnevezéssel.
Továbbá a grízgaluska vagy májgombóc helyett levesbetétként is lehet alkalmazni, vagy halkrémek: szardíniakrém, tonhalkrém formájában kínálni.
Természetesen mindemellett nagyon fontos az is,
hogy az ételek fűszerezése
és elkészítése harmonikus
ízvilágot eredményezzen,
melyben kiváló séfjeink
nagy segítségünkre vannak.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk Balmazújváros összes lakosának!
				

Oriskó Ferencné ügyvezető
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Hajdú-Bihar megye iskolarendőre Gerő Gergő 2019-ben
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2008-ban indította el az iskolarendőr-programot. A balmazújvárosi
Gerő Gergő 2015-ben kapcsolódott be a jó célt szolgáló kezdeményezésbe. A program célja a gyermekek
biztonságos közlekedésre nevelése, illetve bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatása.
A kétéves rendőri tanulmányait 2008-ban a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskolában kezdte. A kötelező gyakorlatokat
szülővárosában
Kisvárdán, majd Budapesten
végezte. Az iskola után előbb
Záhonyban kezdte szolgálatait, ezután 2010 év végén került Balmazújvárosra.
„Minden szempontból szeretem Balmazújvárost. Mind
munka szempontjából, mind
civil életi szempontból. A
munkahelyen nagyon jó közösség szolgálja a várost. Nem véletlen
tartozunk az ország legjobbjai közé. Rendészeti, bűnügyi és közlekedési szempontból a legjobbak közé tartozunk. Ezekhez a sikerekhez kellenek a civil emberek támogatásai, együttműködései is.”
– osztotta meg tapasztalatait a rendőr Balmazújvárosról.
Gergőhöz hozzánőtt egy általános nyomkövető és őrző-védő munkára kiképzett rendőrkutya. Atival a szerelem 2012-ben kezdődött.
Februártól kezdve Dunakeszi kiképző központjában öt hónapos kiképzésen kezdték a közös munkát.
„A képzés, a közös munka összecsiszolt bennünket. Elképzelhetetlen az életem nélküle. Atival számtalan bűneset után sikerült megtalálni az elkövetőt, a tettest. Az egyik legemlékezetesebb, amikor
egy betörést követően az elkövető házáig, sőt hálószobájáig mentünk. Büszke vagyok arra is, amikor állatlopásnál megtalálta az elkövetőt vagy amikor a határnál szolgáltunk, vagy balhés tömegeket
oszlattunk szét. Kijelenthetem, hogy Atival nagyon jól kiegészítjük egymást. Neki köszönhetem, hogy bekerültem az iskolarendőr-programba. A kiképzés után kutyás bemutatókon ismertettem,
hogy a kutya mennyire intelligens állat. Feltűnt, hogy mennyi
gyermek figyelmét nyertük el. Ezután kerültem be az iskolarendőrprogramba. Igyekszem egyszerűen beszélni a gyerekekkel, fontos,
hogy megértsék az üzenetet.”
„A 2019. december 9-én megrendezett VI. Országos Iskolarendőr
Szakmai Nap keretében dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át Az év iskola
rendőre elismeréseket, ezzel kifejezve a szervezet köszönetét azoknak, akik aktívan részt vettek a programban, és kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtottak a prevenció területén.” – tájékoztatott a police.
hu.
Balmazújvároson minden általános iskola csatlakozott az iskolarendőr-programhoz. Ez a visszajelzés is arra enged következtetni,
hogy mennyire fontos a gyermekek védelme. Gergő a Balmazújváros Általános Iskola Bocskai István tagintézményében látja el az
iskolarendőri feladatokat. A pedagógusokkal nagyon szoros kapcsolatot ápol.
„Adott esetben előadásokat tartok, vagy személyes konzultációra is
nyitott vagyok. Sokszor van olyan, hogy a gyermekkel megbeszéltük a problémás dolgokat. Nagyon fontosnak tartom például, amikor a gyermekek figyelmét felhívjuk a biztonságos közlekedésre,
akkor van olyan, amikor ők figyelmeztetik a szüleiket. Nem egy ellenőrzéskor hallottam, hogy Anya, mondtam, tegyük fel a világítást.
Egy másik eset: Apa mondtam, hogy ne telefonozz vezetés közben.
Ezekért már megérte a programhoz csatlakozni.” – tudtuk meg a
program hozadékait Gergőtől.
				
Nagyon szeret a gyerekekkel
foglalkozni. A városban sétálva is nagyon sokan felismerik.
„Azt érzem, hogy jó irányba
lehet terelni a gyermekeket és
rajtuk keresztül tudjuk megértetni másokkal is a prevenciót. Már az óvodákban is ott
vagyunk, játékos feladatokkal igyekszünk az alapokat
megadni. Kicsit közhelynek
hangozhat, de tényleg igaz.
A jövő nemzedékei a mai fiatalok, a mai iskolások. Fontos, hogy
gyermekkorban megkapják az alapokat, továbbá fontos, hogy olyan
felnőttek legyenek belőlük, akik tisztában vannak a biztonságos
közlekedés alapjaival, valamint ne váljanak bűncselekmények áldozataivá.” – zárta gondolatait Gerő Gergő, az év iskolarendőre
Hajdú-Bihar megyében.
Balmazújváros hírnevét ismét egy fiatal szakember öregbítette.
Fontos, hogy a városban maradjanak a tehetséges fiatalok.
						

Bánhegyi Zoltán
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Észrevétlen lopás, szemtanú, eredményes rendőri intézkedés
Egy olvasói megkeresés után egy sikertörténetet olvashatnak a következő sorokban, amelynek célja elsősorban a figyelemfelhívás,
legyünk óvatosak minden pillanatban.
Egy nyugdíjas hölgy meglátogatta szeretteinek sírjait a temetőben. Betegsége miatt évek óta elektromos kerékpárral közlekedik,
december 17-én délelőtt is így érkezett a sírokhoz. A temetőben a
csend uralkodott, az idős hölgy nem látott senkit a közelben. Leállította a kétkerekűt az út szélén, a sírtól mintegy 5 méterre. Elkezdte
rendezni az egyik szerettének a sírkövét, amikor odalépett hozzá
egy temetőben dolgozó férfi és megkérdezte, hogy mivel érkezett.
A válasz kimondása közben döbbent rá a hölgy, hogy már nincs ott
kerékpár, ahova letette. A temetőben dolgozó értesítette a rendőrséget, akik egyből a helyszínre érkeztek és a bicikli keresésébe
kezdtek. A rendőrség hathatós munkájának eredményeként 17 órára a hölgy visszakapta a kerékpárját, igaz több helyen megsérült a

kétkerekű, de a szerelők segítségével
ezek a problémák is megoldódtak. A
fiatal emberről - aki átmenetileg eltulajdonította a kerékpárt - kiderült,
hogy más hasonló ügyekben is érintett.
A nyugdíjas hölgy háláját és köszönetét fejezi ki azoknak, akik a kerékpár
megtalálásában segítették.
					
Bánhegyi Zoltán
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A Képviselő-testület 2019. december 11-én
tartotta soros, munkaterv szerinti ülését

A tanácskozás közmeghallgatással kezdődött, azonban se lakossági
kérdés, se lakossági kérés nem érkezett az apparátus felé, így a polgármesteri jelentéssel folytatódott az ülés, amelyet egyhangúlag
fogadott el a testület.
Elfogadták a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat 2020. évi
munkatervét.
Egyhangúlag, 12 igennel döntöttek Balmazújváros város Településrendezési eszközeinek Keleti gazdasági zóna fejlesztésével, valamint új intenzív városközponti terület kialakításával összefüggő,
2019. évi 1. sz. módosítás partnerségi véleményezési szakaszának
lezárásáról, és a külön környezetei vizsgálat készítésének szükségességéről vagy szükségtelenségéről.
Jóváhagyták Balmazújváros Város Önkormányzatának 2020. évre
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét.
Módosították a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodást, valamint a Hivatal alapító okiratát. Csetneki Csaba, Újszentmargita polgármestere megkeresésében jelezte,
hogy az önkormányzatuk ki kíván lépni a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatalból.
Véleményezték az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit
Kft. új ügyvezetőjének megválasztása miatt módosították a VESZ
Kft. alapító okiratát.
Egyhangú igennel döntöttek az Állami Számvevőszék „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése - Balmazújvárosi VESZ
Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.
Meghozták a szükséges előzetes döntéseket a 2020. évi járási startmunka mintaprogramok indításához.
Megújították a Balmazújváros Város Önkormányzat intézményei
fűtési rendszerének üzemeltetéséről, karbantartásáról, hibajavításáról szóló szerződést. 2019. december 17-től 2020. december 16ig a Kádár-Gáz Bt. látja el a feladatokat.
Döntöttek a Magyar Állam tulajdonában, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Balmazújváros belterület 5099/1 helyrajzi számú
ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról. Az
önkormányzat gépjármű parkoló kialakításának céljára kívánja felhasználni az ingatlant.
Döntöttek a Bethlen utca 1988 helyrajzi számú ingatlan bérleti
szerződéséről.
Módosították a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását.

KÖZÉLET

Módosították a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szolgáltatási díjait.
Döntöttek az egyes önkormányzati társulások társulási tanácsaiba az önkormányzatot képviselő tag delegálásáról, a delegált
helyettesítéséről. A delegált személynek Hegedüs Péter polgármestert, helyettesnek Demeter Pál alpolgármestert, mindkettejük akadályoztatása esetén Dr. Lajter Ágnest választották.
Létrehozták a Veres Péter Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottságot.
Döntöttek az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződéséről.
Döntöttek a KADARCS rendezvénytér fejlesztés műszaki tartalmának elfogadásáról. Az új műszaki tartalmú kisebb alapterületű
rendezvénytér a 2296 helyrajzi számú ingatlanon, a Kadarcs területén lévő zöldterület kerülne kialakításra. A park széleit fás, bokros területek határolják. A középső része közel sík füves terület.
Ezen a területen mobil színpaddal, színpad beton alappal, valamint
öltözőkkel és vizesblokkokkal, raktár, teakonyha helyiségekkel
bővítenék a parkot.
Döntöttek a Veres Péter utca 1. szám előtti árusító pavilon alatti
közterület szakasz bérbeadásáról. A Testület Molnár Zoltánnak a
pavilon által a természetben elfoglalt közterületet is bérbeadta.
Tanácskoztak a település foglalkozási helyzetéről.
Meghozták a képzési szolgáltatások lebonyolítása- újraindított
a „Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” elnevezésű, EFOP-1.5.3.-16-2017-00043 azonosító számú
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntést.
Döntöttek a Balmaz-Kamilla Kft. részére kölcsön nyújtására vonatkozó kérelemről. A testület a 100% önkormányzati tulajdonú cégnek
a gazdasági társaság működőképességének biztosítása érdekében
10.000.000 Ft kölcsönt szavazott meg. A kölcsönt azonban csak
rövid lejáratra adta, egy éven belüli visszafizetési kötelezettséget
írt elő a Balmaz-Kamilla Kft. részére, azaz 2020. november 30-ig
részletekben vagy egy összegben történő visszafizetéssel.
Megszavazták a tehetségkutató programokkal kapcsolatos
előterjesztést. Balmazújváros Város Önkormányzat intézményében
a Veres Péter Kulturális Központ Ifjúsági Házában valósul meg a
projektszemléletű, gyakorlatközpontú, informatika, robotika valamint a fenntartható agrártechnológiai tehetségkutató és tehetséggondozó tudásközpont.
Az interpellációk, a naprendi pontok tanácskozásának vágatlan
felvétele a www.onkormanyzati.tv/balmazujvaros oldalon nézhető
vissza.
					
Bánhegyi Zoltán

Később olvashatják a
polgármesteri interjút

Előre egyeztetett időpontban, 2019. december 18-án interjú lehetőséget - Az uszoda felépítése az egész várost foglalkoztatja. Többször kijelentette,
kaptam Hegedüs Pétertől.
hogy a minisztériumból szóban befejezési határidő módosítást ígértek,
									
2020. december 31-ig. Kapott-e erről bármilyen megerősítést?
A polgármesternek feltett és megválaszolt kérdések:
Milyen helyzetben van most az uszoda, az év eleji Balmazújváros
							
Televízióban tett tájékoztatója után történt-e bármilyen változás,
- Több, mint 2 hónapja a Célbakisér Civil Szövetség képviselői többséggel előrelépés?
irányítja a várost. Milyen különbségeket tapasztal a jelenlegi és a 2018. - December elején Brüsszelben képviselte Balmazújvárost. Milyen céllal
augusztus 12. - 2019. október 13. között szolgáló képviselő-testület között? utazott ki és ezeknek milyen hozadékai lehetnek városunknak?
- Demeter Pál képviselő 2019. október 30-án tette le alpolgármesteri - Hamarosan költségvetési tervet kell összeállítani és azt a képviselőesküjét, így két ciklus után a város második embereként dolgozhat testületnek el kell fogadni. Milyen tervei vannak polgármester úrnak?
Balmazújvárosért. Milyen feladatok várnak rá? Történtek-e már egyez- Mekkora bevételből gazdálkodhat a város? A 2019-es évhez képest több
tetések a polgármester és alpolgármester között?
vagy kevesebb a bevételre számítanak? Mire helyeznének nagyobb hang- Milyen a kapcsolata a 6-os számú körzet országgyűlési képviselőjével, Dr. súlyt?
Tiba Istvánnal? Történt-e bármilyen formális vagy informális egyeztetés/ - Balmazújváros lakossága kettészakadt. A közhangulat igen megosztott.
megkeresés valaki irányából? (Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem? Kinek Lehet-e újévi fogadalom, hogy a korábbi harmonikus állapot uralkodjon a
kellene kezdeményezni?)
településen? Mit lehetne ennek érdekében tenni?
- Több önkormányzati tulajdonú, illetve kötődésű vállalat (VESZ, Városgazdálkodás, Kamilla Kft.) vezetőit lecserélte a képviselő-testület. Milyen A beszélgetés teljes feldolgozása után, ahogyan azt korábban is tettem,
változások történtek ezekben a cégekben?
elküldtem a polgármesternek, aki jelenleg ugyan nem járult hozzá az in- A Kalmár DSE állami támogatást kapott a Kőnig Rendezvényközpont terjú megjelenéséhez, de azt ígérte, a későbbiekben közzéteszik.
megvásárlására. Balmazújváros Város Önkormányzata ugyan nem tulajdonos, de jelzálog joga van. A Testületi Üléseken már napirendi pontra került,
igaz zárt ülésen. Mikor lehet az üzlet végleges?
						
Bánhegyi Zoltán
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Dr. Tiba István országgyűlési képviselőt
kérdeztük

A 2019. október 13-ai önkormányzati választásokon történt változások után, hogyan változtak a 6-os számú körzet városvezetések
összetételei?
								
Gyakorlatilag a balmazújvárosi városvezetés megmaradt, a képviselőtestületben gyökeres változás következett be. A többi településen maradtak a régi polgármesterek, kivéve Hajdúdorogot, ugyanis az MSZP-s Csige
Tamás helyett a FIDESZ jelöltje Horváth Zoltán nyert és a képviselő-testületben is többséggel rendelkezik.
								
A 6-os számú választókerületben milyen a kapcsolata a 10 település
polgármestereivel?
								
A tíz polgármesterből kilenccel közvetlen, napi kapcsolatom van. Egyedül
Balmazújváros polgármesterével nincs semmilyen kapcsolatom.
								
Történt-e bármilyen formális vagy informális egyeztetés/megkeresés
valaki irányából Balmazújváros polgármesterével, Hegedüs Péterrel?
(Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem? Kinek kellene kezdeményezni?)
								
Nem történt semmilyen megkeresés. Én úgy gondolom azért, mert a polgármester meg van győződve arról, hogy ő kiválóan intézi a város dolgait.
Természetesen én olyan helyre nem megyek, ahová nem hívnak és nem
akarnak egyeztetni velem. Segítséget december 18-ig nem kértek, ez nyilvánvalóan azt jelzi, hogy nincs szüksége segítségre. Természetes dolog,
hogy ezekután én nem is szándékozom beleavatkozni a város életébe. A
többi kilenc településsel élő a kapcsolatom, segítséget kérnek, jelzik problémáikat, ezeket meg szoktuk beszélni, meg szoktuk oldani. Ha valakinek
segítségre van szüksége, annak kell kezdeményezni.
								
Ön szerint mivel tudná segíteni Balmazújváros fejlődését?

hogy az önkormányzat hozzájárulása
is szükséges ehhez. A Kalmár DSE jogi
szakértői úgy látják, hogy a Kalmár
DSE minden olyan kötelességet vállal,
amit a csarnok jelenlegi tulajdonosai
is biztosítanak a város számára. Ennek
ellenére az önkormányzat nem járul
hozzá az adás-vételhez, természetesen ennek is anyagi következményei
lesznek. A Kalmár DSE kártérítési igényt fog benyújtani, amennyiben ezt
a forrást elveszíti, illetve amennyiben
az említett ok miatt meghiúsul a vásárlás. Azért lenne jó, ha megvásárolná
a Kalmár DSE a csarnokot, mert hatékonyabban lehetne a sport és egyéb
rendezvények céljára használni a város egyetlen ilyen célú létesítményét.
El tudnánk fogadni, hogy a város nem járul hozzá a tulajdonosváltáshoz
abban az esetben, ha megvásárolná azt a jelenlegi tulajdonostól.
Miután megvásárolni nem kívánja, viszont meggátol egy olyan lehetőséget,
amellyel a város egyik utánpótlásnevelő egyesületének tulajdonába kerülne a csarnok.
								
A Balmazújváros Sport Kft. felnőtt labdarúgócsapata megszűnt, de
a kft. továbbra is működik. Meddig maradhat életben a cég? Van-e
bármilyen terve a vállalatnak a hogyan továbbról? Milyen formában
lehet felnőtt labdarúgó csapata Balmazújvárosnak?
								
A Sport Kft. tulajdonosa az önkormányzat, melynek jogait a képviselőtestület gyakorolja. A fennmaradás a tulajdonosoktól függ, hogy mi a
szándékuk vele. Bár a szándék eddig is látszódott. Ha teljesen el akarják
lehetetleníteni, akkor felszámolásba fog kerülni. Véleményem szerint a
város fogja a kárát látni, elsősorban azért, mert a tulajdonosnak kell majd
Segíteni ott lehet, ahol segítséget kérnek. Nyilván azért nem kér a kötelezettségeket teljesítenie, annak ellenére, hogy a jelenlegi városBalmazújváros segítséget, mert nincs rá szükség. Leginkább arra vezetés ezt máshogy értékeli. Ezeket majd elmondják a jogászok, ez az ő
lenne szüksége a városnak, hogy az a pályázati forrás, amelyet az előző feladatuk. Nyilvánvalóan az is egy megoldás lenne, hogy ha a város még
településvezetőkkel a város részére biztosítottunk, felhasználásra kerül- ebben az állapotában is lehetőséget adna a kft. ügyvezetőjének, hogy keressen egy olyan befektetőt, aki ebben a helyzetben is látna fantáziát,
jenek.
hogy újraélessze a sportot, futballt, legalább egy NB II-es szintre elvigye.
								
Hegedüs Péter polgármester a 2019. december 11-ei Testületi Ülésen Ez tulajdonosi döntést igényel. Ha nem lesz, akkor az lesz a következmékijelentette, hogy Dr. Tiba István, Dr. Veres Margit és Dr. Szikora nye, hogy felszámolják a céget és a felszámolónak a különböző vagyontárMiklós saját finanszírozásból rendezte be a Múzeum Kávéház egy gyakból kell kielégítenie azokat a követeléseket, amelyek megvannak a kft.
részét. Eddig nem volt köztudott, hogy kik rendezték be a vendéglátó irányába. A felszámolás szélére kerülés egy oka az is, hogy az önkormányzat a képviselő-testület által elfogadott támogatást hónapról hónapra
egységet. Miért nem hozták eddig mindezt nyilvánosságra?
nem teljesíti. Nyilván ennek is jogi következménye lesz. Ha megszűnik a
								
Mert én úgy gondolom, hogy nem tartozik a közvéleményre, ha két fél Balmazújváros Sport Kft., akkor megye III-ban kell kezdenie az utódnak.
között egy megállapodás alapján bármilyen tárgyi segítség történik. Miu- Optimális esetben 4-5 szezonon belül lehet ismételten NB II-es csapata
tán itt senki nem hatalmazta fel sem a polgármestert, sem a Balmaz Kamil- Balmazújvárosnak. Amennyiben mégis megmarad a Sport Kft., akár egy új
la Kft. új ügyvezetőjét arra, hogy nyilvánosságra hozzon egy két fél közötti tulajdonossal is a megye I-ben indulhat.
megállapodást, ennek lesznek következményei. Ez majd a következőkben 							
realizálódik. Nem gondolnám, hogy bárkinek kötelessége lenne, akár az Balmazújváros Város képviselő-testületének munkáját 2018. szepországgyűlési képviselőknek, akár más magánszemélyeknek kijelenteni, temberéig személyes jelenlétével, hozzászólásaival segítette. Aztán
hogy mivel támogat bármilyen létesítményt. Persze vannak erre példák, mindez megszűnt, miért változott meg ezen jellegű hozzállása?
amikor valaki közpénzből párakaput vesz és többször hozza a közvélemény 								
tudomására. Azért támogatták az intézményt a kérdésben felsorolt szemé- 2018. szeptemberéig egy olyan képviselő-testületi többség volt, akik igélyek, mert fontosnak tartották és nem akarták, hogy a város költségvetését nyelték, hogy a véleményemet elmondjam. Számítottak arra, hogy ha
terheljék azok a tárgyak, amelyek nem a mindennapos használathoz szük- segítségre van szükség, akkor nyugodtan fordulhatnak hozzám. Miután új
ségesek. A konyhatechnológia és az egyéb eszközöknek jó része, amelyek a vezetés van és a kampány során nyilvánosságra hozták a hatalmas összegű
vendéglátást szolgálják, azok az önkormányzat révén pályázatokból kerül- fejlesztési terveiket, amelyekre van már megállapodása a polgármesternek,
tek megvásárlásra. Ahhoz, hogy ez a hely otthonos legyen, az ehhez szük- ott biztos nem számítanak a segítségemre. Segítséget nem kértek tőlem,
séges eszközöket ezek a személyek nem közpénzből akarták megvásárolni. így nem szólok bele ezekbe a tervekbe, megvalósításokba.
Ezért saját forrásból megoldották. A Balmaz Kamilla Kft. vezetőjét nagyon 							
szívesen elviszem azokhoz, akik ezeket a tárgyakat készítették, hogy lás- Balmazújváros lakossága kettészakadt. A közhangulat igen megoszsa, hol vásároltuk őket. Addig ott tartottuk ezeket a tárgyakat, amíg en- tott. Lehet-e újévi fogadalom, hogy a korábbi harmonikus állapot unek értelmét láttuk. Amikor azt látjuk, hogy ezzel az intézménnyel más ralkodjon a településen? Mit lehetne ennek érdekében tenni?
elképzelés van, úgy döntöttünk saját tárgyainkat elhozzuk. Ehhez a megál- 								
Én nagyon szeretném, ha a korábbi fejlődési pálya újra jellemzővé válna.
lapodás szerint minden jogunk megvan. Ezzel jómagam is kívánok élni.
Nem látom ennek lehetőségét, hiszen van egy olyan szűk csoport, amely									
A Kalmár DSE állami támogatást kapott a Kőnig Rendezvényközpont nek nem érdeke az, hogy a fejlődés nyugodt mederben történjen. Folyamamegvásárlására. A Testületi Üléseken már napirendi pontra került, tos rágalmazásokkal, valótlan írásaikkal nap mint nap bizonyítják, hogy
igaz zárt ülésen. Mikor lehet az üzlet végleges? Miért lenne jó, ha az eszük ágában sincs a nyugalom érdekében bármit is tenni. Az ő céljuk az,
hogy mindenkit mindenkivel összeugrasszanak. Ennek ellenére, minden
egyesület tulajdona lenne a csarnok?
balmazújvárosi lakosnak áldott békés karácsonyi ünnepeket és egy egész								
Az üzlet gyakorlatilag végleges lehetne, ha a tulajdonosok aláírnák a megál- ségben és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánok.
Bánhegyi Zoltán
lapodást. A Kőnig Rendezvénycsarnok tulajdonosai azt jelezték számomra, 						
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Márton-nap a Veres Péter utcai
óvodában
A Veres Péter utcai óvodában nagy volt a sürgés-forgás november 14-én.
Márton-nap alkalmából a Babóca és Mazsola csoport ovisai az óvónénikkel és dajka nénikkel közösen Márton-napi mulatságra hívták a szülőket,
nagyszülőket, testvéreket.
A program elején az óvódások mese formájában ismerkedtek meg Márton
legendájával, amit csillogó szemmel hallgattak. Majd ők is bekapcsolódtak
a mese folyamába, kis libaként, ezt persze rettentően élveztek, és hangosan gágogtak hozzá.
Ezután büszkén mutatták be nekünk, szülőknek, milyen sokat készültek.
Különböző libás dalokat énekeltek, táncoltak és kis lámpásokkal vonultak
fel.
A műsor után következett a mulatság. A Karinkó Népzenei Együttes
húzta a talpalávalót -szó szerint-, hiszen a Hímes Néptáncegyüttes tagjai
táncházba invitálták a kicsiket és nagyokat. Közösen élvezhettük a zenét
és tanulhattunk együtt egy- két új lépést is. Így tényleg csodás, közös, élményekkel teli délutánt tölthettünk el együtt. A táncban kifáradva pedig
finom, meleg tea és természetesen libazsíros kenyér várta az apróságokat
és vendégeiket. Ezt a délutánt szerintem még sokáig emlegetni fogják.

Köszönjük a csodás programot a szülők és gyerekek nevében egyaránt!
					
					
Szabó-Nagy Csilla szülő

FIATALOK

Márton-nap 						
a Székhelyintézményben
Minden év novemberében hagyomány iskolánkban, hogy Márton napja
alkalmából látványos műsorral készülünk a nagy napra. Immáron 11. alkalommal szerveztük meg a szülők, gyermekek legnagyobb örömére. Intézményünkben nem csak a német nyelvet tanuló diákjaink készülnek izgatottan erre a napra, hanem az iskola valamennyi alsó tagozatos osztálya,
felső tagozatos diákjaink közül a német két tanítási oktatásban, valamint
az angol nyelvet emelt szinten tanulók vesznek részt ezen a rendezvényen.
Alsó tagozatos diákjaink a hét folyamán különböző órák és tevékenységek keretében megismerkednek Szent Márton történetével, jó tetteivel,
a Márton-napi hagyományokkal, népszokásokkal, időjóslással, az adakozásról, egymás segítéséről szóló történetekkel, képregényt, képeslapot
készítenek, libákat hajtogatnak, vágnak, ragasztanak, színeznek, dalokat,
libás játékokat tanulnak, lámpást barkácsolnak. Márton életéről szóló kis
filmeket néznek német és magyar nyelven. Naponta más - más élményben
van részük, kötetlenül vehetnek részt a különböző tevékenységekben, melyek gazdagítják tudásukat. Ezáltal nem csak idegen nyelvi és anyanyelvi
kompetenciáikat, de esztétikai érzéküket, mozgáskoordinációjukat, kulturális és szociális kompetenciájukat, kézügyességüket és kreativitásukat
is fejlesztjük a gyerekeknek.
A hét zárásaként minden évben színvonalas műsort adnak tanítványaink.
A záró ünnepségen német és magyar nyelven csendülnek fel a dalok, kigyúlnak a technikaórán készített lámpások, iskolánk dolgozói, a hozzánk
látogató vendégek, szülők a rajzórán és más órákon készült műveket színvonalas kiállításunkon csodálhatják meg. Ezt követően meggyújtjuk mécseseinket és a Szent Mártonnak öltözött lovassal az élen Márton-napi
dalokat énekelve, végigvonulunk a meghatározott útvonalon. Ez a legérdekesebb része a rendezvényünknek, melyet minden évben nagy lelkesedéssel várnak tanítványaink. Amikor visszatérünk az iskolába, már ég „Szent
Márton” tüze, libazsíros kenyeret eszünk lila hagymával, gyerek puncsot
iszunk, táncolunk és beszélgetünk.

Helyesbítés

Tévesen jelentek meg a Balmazújváros újság 2019. novemberi
számában Búvárkodj! pályázatunk eredményei. 		
Az érintettektől elnézést kérünk!
A helyezettek névsora helyesen:
2019-ben a legjobbnak bizonyult az Okos Farkasok csapata
(Dobi Kitti, Hegedűs Árpád, Szabó Dorina), valamint az
Gyémánt Hiúzok (Bodnár Ibolya, Gercsák Alexa, Zubek Károly)
második helyezést ért el az Olvasó-egylet (Bencze Zsanett,
Szanka Sára, Sztrikk Maja), harmadik lett a Tudás Fa nevű
csapat (Bujdosó Panna, Kerekes Ádám, Kis Laura).
							
				
A könyvtár dolgozói

A feladatok, a műsorszámok, a paraván dekorációja, rendezvényünk évrőlévre színesebb, hangulatosabb. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a
Márton-napi megemlékezés nagyon sok embert megmozgat városunkban.
Mindenki izgatottan várja az estét. Kiváló alkalom arra, hogy gyerek, szülő,
nagyszülő, testvér, barát, pedagógus együtt ünnepeljen.
A záróünnepségre meghívjuk a városi vezetőkön, képviselőkön, szülőkön,
rokonokon, hozzátartozókon kívül a Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Németfalusiak Egyesületének elnökeit, vezetőit is, akiknek annyira
megtetszett az iskolánkban folyó munka, hogy rendezvényeikre rendszeresen felkérik tanítványainkat, így 2019-ben a negyedik alkalommal
megrendezett Márton-napi zenés-táncos, vacsorával egybekötött estjükre
is, ahol fellépő diákjaink színvonalas, vidám, hangulatos műsorral emelték
az est színvonalát. Minden évben nagy örömmel és odaadással készülünk
már nem csak az iskolai, hanem a Német Hagyományok Házában megrendezésre kerülő Márton-napi előadásra is. A siker ez évben sem maradt
el. „A gyerekek felejthetetlen perceket szereztek közösségünknek” – írta
Takács Erika kulturális rendezvényszervező, vezető köszönő levelében.
Ezért érdemes minden évben dolgozni, készülni.
					
Katona Mária, pedagógus

KÖSZÖNTŐ

90. születésnap
90. születésnapját ünnepelte
Koroknai Istvánné Vágner Juliánna 2019. december 19-én.
				
Családja ezúton is kíván jó
egészséget
		és sok örömet neki!
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BALMAZ SZÍVE
2019 november 26-án került kihelyezésre a „Balmaz szíve”
elnevezésű szív alakú kupakgyűjtő, amelyet a kastélykertben lehet
megtalálni.
Egy ilyen szerkezet segít a város közösségtudatát fejleszteni, segítséget nyújt a rászorulóknak, és azáltal, hogy a felvásárló gyárak feldolgozzák a kupakokat, újra hasznosítják a műanyag szemetet.
Két lehetőség van a zsákokat célba juttatni: vagy a rászorulóktól
vásárolja fel jelképes áron egy cég, vagy mi keresünk fel egy céget,
hogy tőlünk vásárolja fel. A zsákokat a Veres Péter Kulturális Központban gyűjtjük össze, és időközönként onnan kerül elszállításra.
Akinek nagyobb mennyiségű kupakja van felgyűlve, zsákostól beviheti a kulturális központba.
A gyűjtőt a HEXA CO 96 KFT és a HEXA-METAL KFT támogatásával
készítette Béres Sándor.
Nagyon köszönöm a város nevében is!
Várom szívesen önkéntes ürítők segítségét!
						
Kerekes Orsolya

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást
szervez 2020. január 24-én (pénteken) 12:00-17:00-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!

KÖZÉLET - REKLÁM
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Az emlékezet értéket ment

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület jelmondata arra utal, hogy
az egyesület kiemelt feladatának tekinti az értékmentést, melynek egyik
formája, megnyilvánulása az emlékezés. Ezt a szép gondolatot szándékozott közvetíteni az egyesület november 14-én, Balmazújvároson tartott
Emlékülésén is. Ez alkalommal az egyesület vezetői és tagjai, városunk pedagógusai és hozzátartozóik egy ünnepség keretében emlékeztek elhunyt
pedagógus társainkra, mindazokra, akik itt születtek, itt éltek, és városunk
felnövekvő nemzedékének nevelését szívügyüknek tekintették.
Az emblematikus Veres Péter vers, amely a rendezvényen elsőként hangzott el Nagy Alexandra a helyi középiskola tanulójának előadásában, soksok itt élő pedagógus hitvallását, elköteleződését fogalmazta meg. „Én
nem mehetek el innen.” Ezek a pedagógusok a legnehezebb időkben sem
adták fel, akkor is azon fáradoztak, hogy „ide kell hozni a nagyvilágot!”
Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere meghatottan köszöntötte az
emlékezőket, felidézte gyermek és fiatalkori emlékeit az iskoláról, kedves
pedagógusairól, és őszinte elismerését fejezte ki a még aktív pedagógusok
munkája iránt is.
Egyesületünk elnöke, Fülöp Mihály tájékoztatta a vendégeket az egyesület több, mint két évtizedes tevékenységéről, a lelkes tagság munkájáról,
kiemelve a balmazújvárosi tagokat. Az egyesület legfőbb hivatásának
tekinti - mint elnök úr is mondta - hogy emléket állítson azoknak a kiváló
pedagógus egyéniségeknek, amelyek a feledés homályába vesznének, ha
nem lenne számukra a megtartó emlékezet. Emlékülések megrendezése,
emlékkötetek kiadása az emlékezés egy-egy formája, most Balmazújváros
vállalta ezt a szép feladatot.
A Pedagógusok arcképcsarnoka 18 kötetében több, mint 2000 arcképvázlat szerepel, óvónők, egyszerű tanyasi tanítók, általános és középiskolai tanárok, valamint egyetemi professzorok. Mindenkinek helye van a
kötetekben, hiszen az „óvodától az egyetemig” minden életszakasz fontos az ember jellemformálásában. Ami közös bennük, az a hivatástudat, a
pályahűség, a tisztességes helytállás, a magas színvonalú pedagógiai tevékenység és a közmegbecsültség.
Az emlékülésen közel 100 balmazújvárosi pedagógusra emlékeztünk, a
kivetítőn folyamatosan láthattuk fényképeiket, olvashattuk adataikat, és
felidéztük személyiségüket. Olyan pedagógus egyéniségek emberi alakját
idéztük fel, akik mindennapi munkájukkal elkötelezték magukat a gyermeknevelésnek, akik életre szóló útmutatást adtak tanítványaiknak, és
példaképpé váltak a gyerekek, a kollégák számára. Ezek a pedagógusok
nemcsak az iskolán belül, hanem a közéletben, a város sport és kulturális életében is élen jártak, vagy a művészetek területén is maradandót
alkottak. Köszönet illeti Király István volt iskolaigazgatót, aki elsőként
csatlakozott az egyesület tagságához, és sokat fáradozott azon, hogy az
arcképvázlat köteteibe Balmazújváros szeretett, tisztelt pedagógusainak
emlékezetét megírja, majd ezt a nemes vállalkozást kollégáinak, utódainak
is továbbadja.
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Az egyesület négy balmazújvárosi tagja intézményenként olvasta fel kortársainak, kollégáinak, tanárainak emlékezetét.
Szabó Lászlóné elnökségi tag,
aki egyben a rendezvény fő
szervezője volt, olyan jeles óvodapedagógusokra emlékezett,
akiknek személyisége szakmailag és emberileg is meghatározó volt a kicsi
gyermekek, de a város életében is. Rozika, mint a balmazújvárosi középiskola volt diákja, a gimnázium és szakközépiskola nagyszerű tanárainak és
vezetőinek életútját is méltatta, felidézte a középiskola kezdeti éveit, diákkori emlékeit, a Veres Péter Gimnázium és Szakközépiskola kiváló tanáregyéniségeit.
A Darusi Iskola, később Bocskai István Általános Iskola pedagógusainak
emlékezetét Kenéz Ferencné, az iskola volt igazgatója tolmácsolta az ünnepség résztvevői felé. Olyan pedagógustársak életútját idézte fel, akik
hivatásuk magaslatán állva elkötelezték magukat gyermeki sorsok alakítására, erősen kötődtek iskolájukhoz, hűség, egyszerűség, áldozatosság jellemezte egyéniségüket és munkájukat.
Mihalik Istvánné, a Kalmár Zoltán Általános Iskola volt tanára saját
életútján végighaladva, gyermekéveitől a felnőtt korig végig vezetve mutatta be felejthetetlen tanítóit, tanárait, vezetőit és kedves barátait, akikkel
együtt alakították a Bánlaki Iskola életét, és életre szóló élményeket szereztek gyermeknek, felnőttnek.
A Központi Iskola valamikori két nagy iskola pedagógusai népes tábort
alkottak a városban. Sokan közülük alakítói voltak a város közéletének
(tanácstagság, szakszervezet, megyei megbízatások, stb.) olyan szellemiséget hagytak örökül, amit szép kihívás volt folytatni, és amiből ma is lehet
táplálkozni - emlékezett Juhász Ferencné.
Sajnos az elmúlt években több olyan „fiatal” pedagógustársunktól búcsúztunk, akik már nem tudták élvezni a nyugdíjas éveiket, megrendítően
hamar elmentek. Szívszorító pillanatok voltak ezek, az előadóknak többször elcsuklott a hangja, a meghatott hozzátartozók könnyes tekintete még
nehezebbé tette ezeket a perceket.
Befejezésként a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, Simon Kristóf és tanára, Hanics Katalin Shubert: Serenád c. gyönyörű darabjával feloldotta az ott lévő vendégek nehéz perceit, fájó emlékeit.
									
„ Az ember nem azért született, hogy észrevétlen porszemként tűnjön el.
Az ember arra született, hogy nyomot hagyjon maga után a Földön,
a gondolatokban és más emberek szívében.” /Hérakleitosz/
				
				
Juhász Ferencné, Szabó Lászlóné

Galamb és díszbaromfi kiállítás

Több évtizede hagyomány a
Galamb és Kisállattenyésztők
Egyesülete Balmazújváros szervezésében a galamb és kisállat kiállítás. Egészen pontosan
1960 óta várják városunk és a
környék galamb és díszbaromfi
szerelmeseit december hónapban. Hosszú ideig a Sport téri
csarnok, míg az utóbbi években az Ifjúsági és Közösségi Ház adott otthont a
kisállattenyésztőknek, hogy bemutassák kedvenceiket. Azonban a 2019-es
esztendőben az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Vörösmarty utcai
telephelye biztosított lehetőséget a versenynek és egyben a kiállításnak
is. Idén a balmazújvárosi egyesület mellett a Magyar Máltai és Tyúktarka,
Magyar Csirke Galambot Tenyésztők Országos Fajtaklubja is megtisztelte
városunkat kiemelkedő minőségű állataik bemutatásával. A verseny pénteki napján a hatósági állatorvos is megtekintette a kiállítást, és mindent
rendben talált. Amíg a zsűritagok szemléztek és értékeltek, a gyermekek
is megcsodálhatták a házikedvenceket. Kiemelten a hazai tenyésztésű
fajtákkal ismerkedhettek meg az ovisok. A tenyésztők elmondása szerint
kisebb részük beleszületett ebbe a hobbiba, míg mások kiállításokon, bemutatókon kerültek kapcsolatba a kisállatok tenyésztésével. Már régebben, a háztáji állattartás mellett is tartottak a küllemük miatt kisállatokat
(galambokat, díszbaromfikat, díszmadarakat, nyulakat, prémes állatokat),
a ma tenyésztett fajták jelentős részét több évtizede tenyésztették ki.
„A versenyen 8 vizsgázott bíráló értékelte az állatokat. Az egyedek fajtánként versenyeznek. A zsűri mindent vizsgál a küllemi bírálat során,

ez gyakorlatilag egy szépségverseny. Csőre
hegyétől a körme végéig minden testtáját
megvizsgálják az állatoknak. Ahhoz, hogy
a kedvencek a legjobb formájukat tudják
mutatni, kellően felkészítettnek és kimagasló egészségügyi állapotban kell lenniük.
Ezek fényében 309 állat került a ketrecekbe:
18 győztest hirdettek. A legjobbak között
12 a balmazújvárosi egyesület tagjainak
tenyészeteiből került ki. Óriási siker, hogy az
országos tenyésztői egyesület kiállítói révén
nemzetközi mezőnyben is eredményes madarakat láthattak az érdeklődők.
A kiállítás a tenyésztők kapcsolattartásán és a külföldi fajták megismerését túl lehetőséget biztosított az országgyűlési határozattal védett hazai
galambfajták bemutatására, népszerűsítésére is.” – tudtuk meg dr. Posta
Jánostól az egyesület elnökétől.
A következő évben lesz 60 éves az újvárosi egyesület. A szervezet első
emberének elmondása szerint szeretnék ezt az évfordulót méltóképpen
megünnepelni. Nagyobb egyedszámú (esetleg területi) kiállítást lehetne
megrendezni városunkban, a közelmúlt helyszínein már a 300 kisállatot
meghaladó egyedszámú kollekció is éppen csak elhelyezhető. Egy országos
fajtaklub is érkezik városunkba októberben, így ezt a jubileumot több rendezvénnyel is ünnepelnék.
						
Bánhegyi Zoltán
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Újra megérkezett a Mikulás busz Székelyhídra
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ már kilencedik éve támogatja kitartóan, nagy szeretettel a Böjte Csaba atya
Dévai Szent Ferenc Alapítványának székelyhídi gyermekotthonát. A
segítségnyújtás viszont nem valósulhatna meg a lakosság és a vállalkozások adományai nélkül. Mikulásunk ebben az évben is tele
puttonnyal érkezett kis barátainkhoz. Felhívásunkra és személyes
megkereséseinkre két hét alatt bőséges adomány gyűlt össze. Tartós
élelmiszerekkel, játékokkal, ruhákkal és műszaki cikkekkel érkezett
a nagyszakállú a határmenti településre. A gyermekotthon 56 lakója
izgatottan várta december 5-én a Mikulást. Mire kipakoltuk az adományt a buszból és meglátogattuk a régi iskola épületét, ahol korábban
a napközi otthonos gyerekek tartózkodtak, megérkeztek a gyerekek az
óvodából és az iskolából.
A népi motívumokkal és imákkal díszített ebédlőben, közösen elfogyasztott vendégváró falatok után kezdődhetett a Mikulásnak és a
vendégeknek szánt műsor, amit a két Erzsike néni (az otthon tanítói)
tanított be a gyerekeknek. A versekkel, dalokkal, táncokkal színesített
előadás nagyon jó hangulatban, a szemünkbe néha könnyeket csalva
telt. Jutalmul minden kis csillogó szemű, várakozással teli barátunk átvehette a személyre szabott ajándékot a Mikulástól és a zsákbamacska
plüss játékot.
A nehéz sorsú gyerekek közül sokan a szemünk előtt nőttek fel. Van,
aki a Debreceni Egyetem hallgatója lett. A gyerekek hálával telt szívvel meséltek a mindennapjaikról, mutatták meg otthonukat, öleléssel
viszonozták odafordulásunkat.
Bízom benne még hosszú éveken keresztül lesz lehetőségünk támogatni a gyermekotthon kis lakóit, összefogva a lakossággal és a vállalkozáKULTÚRA

sokkal. Hála és köszönet
mindenkinek az adományokért! Külön köszönet
Radócz Jocinak az évek
óta történő szállításunkért! Mert adni jó...
Mert adni jó... így gondolta ezt Eszenyi Ferenc
„Matifu” vállalkozó is,
aki a tavalyi adományozását folytatta közvetlenül karácsony előtt.
A segítségünkkel kiválasztott öt rászoruló családot ajándékozta meg
tartós élelmiszerekből és
édességből álló meglepetés csomagjaival, amelyek átadásában is segítségére voltunk.
Örömmel és bizakodással tölt el bennünket, hogy városunk segítőkész,
összefogásra képes lakosokban és közösségekben bővelkedik! Köszönjük Balmazújváros!

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” Böjte Csaba
			

Szilágyiné Tóth Katalin szakmai vezető

A várakozás lángjai

“Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy
azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem
látsz, és az eszeddel nem hiszel.”
(Müller Péter)
								
Az adventi várakozás végéhez közeledve, a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthonában karácsonyi műsorral kedveskedtek a
lakóknak. A balmazújvárosi önkormányzat képviseletében Demeter
Pál alpolgármester úr minden lakónak személyesen adta át a hivatal
ajándékát. Köszöntőjében a közelgő ünnep értékeként emelte ki a
családok összetartozását, egymásra találását, annak fontosságát,
hogy a generációk együtt ünnepeljenek és kézzelfoghatóvá váljon
a szeretet: testvérek, gyermekek, unokák ölelésében.
Az ünnepi program Kerekes-Polgár Lilla népdalénekes műsorával
folytatódott. A betlehemi rigmusok és a gyerekkorunkból ismert énekek pillanatok alatt karácsonyi hangulatot teremtettek.
Az előadó záró énekét a dolgozókkal közösen adta elő, amelyhez
lakóink is csatlakoztak. Az énekszót azonban nem hangszerek, hanem a kezekben tartott gyertyák reszketeg lángja kísérte.
Béresné Lőrincz Erzsébet, az otthon vezetője adta át a lakók kará-

csonyi
ajándékát,
a „Derűs Alkony”
Alapítvány által adományozott
4K-s,
nagyképernyős
led
tévét.
Beszédében
hangsúlyozta, hogy
embereket nem csak
a vérségi kapcsolat
kötheti össze, hanem
az együtt töltött idő
is. Az ünnepek pedig segítenek, hogy a mindennapok adta rutin
szürkeségéből kitűnhessenek az élet igazi színei, a szív ajándékai.
A Nefelejcs Idősek Otthona lakói és dolgozói minden támogatónak,
balmazújvárosi lakosnak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet
kíván.
					

Nefelejcs Idősek Otthona
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Balmazújváros, amely nemcsak egy település, hanem egy fogalom is egyben
A sporthírek előtt engedjék meg, hogy megköszönjem az elmúlt 11 hónap
figyelmét kedves olvasók! Nem Önöktől, az olvasóktól búcsúzkodom,
csak jelen állás szerint ez a fejezet lezárult, újabb korszak kezdődik a
Balmazújváros Újság életében.
A Balmazújváros Közművelődéért Alapítvány a 136 lapszámban bizonyított sokszínűségét, elhivatottságát nehéz felülmúlni. Nem is az volt a cél,
hogy felülmúljam, valami újat, valamit mást szerettem volna.
Az újságot nem a szerkesztő tölti meg tartalommal, hanem Balmazújváros
generálja a tartalmat. A balmazújvárosiakon múlik, hogy a szerkesztő milyen témákat helyezzen előtérbe.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy Balmazújváros eseményeiről írott formában is tudósíthattam.
Nehéz volt, nehéz volt azért, mert számtalan programról számolhattam
be, nem beszélve azokról, amelyekről még többet lehetett volna írni, vagy
azokról, amelyek nem kerültek be a rovatokba. Az okok egyszerűek: a terjedelmi korlátok és azok a fránya anyagiak. Köszönöm az állandó partnereimnek, akik rendszeresen hirdettek, köszönöm azoknak is, akik egy-két
alkalommal éltek ezen lehetőséggel. Nélkülük nem lehetett volna látványos fejlődést elérni. Hálával tartozom azoknak a partnereknek is, akik
rendszeresen vagy alkalomadtán kerestek meg, hogy szeretnének megjelenni a Balmazújváros Közszolgálati Lap rovatjaiban.
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Nehéz olyan témákról írni, amely mindenki figyelmét felkelti. Szerencsére
különbözőek vagyunk, mindenkinek más az érdeklődési köre. Bízom benne, hogy mindenkinek minden lapszámban volt olyan, amely felkeltette az
érdeklődését.
Balmazújváros egy különleges település. Nehéz lenne megszámolni, hogy
a különböző szakterületeken mennyi tehetséges gyermek tanul és menynyi kiváló szakember dolgozik. Igyekeztem a gyermekeket előtérbe helyezni, bemutatva sikereiket. Voltak szép számmal. Általuk lett ismert
Balmazújváros világszerte. Legyen kulturális vagy sportsiker, esetleg ezen
két kategóriába be nem sorolható elismerés. Nem maradhatunk annyira
szerények, hogy ne csak országos, hanem világ körüli ismertségről beszéljünk.
Ezek miatt kell életben tartani az újságot. A szó elszáll, az írás megmarad.
Igaz, az internet nem felejt, de a több évtizede összegyűjtött újságok most
érnek sokat.
A 2019-es lapszámokat sem biztos, hogy most becsüljük meg a legjobban, viszont évtizedek múlva aranyat érhetnek! Köszönöm, hogy részese
lehettem a Balmazújváros Közszolgálati Lap életének.
		
						

Bánhegyi Zoltán

Szenteste 2019

„Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!” (Kárász Izabella: Megérkezett)
Szenteste, az istentisztelet kezdete előtt öröm volt körbe nézni a Kossuth téri Református templomban. Csillogó szemű, készülődő gyerekek,
tanítóik, tanáraik, hozzátartozóik és a gyülekezet várakoztak az igehirdetésre és a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda tanulóinak
és óvodásainak a műsorára. Megtelt a templom.
A várakozás azonban nem most kezdődött, hanem advent első vasárnapján.
Egy hónapon át készültünk, készítettük fel a szívünket erre az estére. Ki így,
ki úgy. Lehet, hogy van olyan, aki csak az adventi koszorú gyertyáit gyújtotta meg. Van, aki az adventi rendezvényeken, alkalmakon is megjelent;
van, aki azokon tevékenyen részt is vett. Iskolánk második osztályosai
szolgáltak advent első vasárnapján az énekkarral és a zenekarral a templomban. Ugyanezen a napon intézményünk óvodásai szerepeltek a városi
gyertyagyújtáson a Kastélykertben. Az iskolában a szülői munkaközösség
adventi vásárt szervezett. Adventi kézműveskedésre is sor került az iskolában, majd az óvodában is. Szebbnél szebb díszek és ajándékok készültek
az apró kezek munkájaként szülői segítséggel, a nagyobbak már önállóan
dolgoztak. A Kastélykertben a harmadik gyertyagyújtásnál az ifisek adtak
elő egy igazán tanulságos történetet. Adventi műsorral az ifisek és az ovisok is kedveskedtek az Idősek Otthonában. Iskolánk diákjai közül nagyon
sokan játszanak valamilyen hangszeren, ők szerepeltek a Zeneiskola adventi hangversenyén is. Mindezek mellett készültek a gyerekek és pedagógusaik a Szentestére. Díszbe öltöztettük a szívünket, vártuk a csodát.
„Az angyal pedig ezt mondta [a pásztoroknak]: »Ne féljetek, mert íme,
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez
lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.« És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik
dicsérték az Istent, és ezt mondták: »Dicsőség a magasságban Istennek, és
a földön békesség, és az emberekhez jóakarat«” (Lukács 2,10-14)
Szabadi Árpád esperes úr igehirdetését egy igazán lelket melengető műsor
követte. A ráhangoló vers után karácsonyi történetbe csöppentünk.
Egy (sajnos) átlagos családot mutattak be a másodikosok: mindenki teszi a
dolgát, nem figyelnek egymásra, nem beszélgetnek. A mai világban csak a
munka, a pénz élteti az embereket.

Az angyalok ezt szomorúan látva egy álmot láttatnak velük, így próbálnak meg csodát tenni. Az álomban egy szegény családban az édesanyáért
izgulnak a gyerekek, aki nagyon beteg. Az apa szerint csoda kell hozzá,
hogy felépüljön. Majd a gyerekek elindulnak, hogy megkeressék a csodát.
Végül ráébrednek arra, hogy a csoda ingyen van: a szívükben és Istenben
találták meg. A hit, a szeretet, a remény és a béke maga a csoda.
A történet tanulsága mellett nagyon megható volt látni, ahogy a kicsik
és nagyok együtt szolgáltak a templomban. A legkisebbek az óvodások
voltak: énekeltek és verset is mondtak. A történetet a negyedikesek tánca
színesítette. Közreműködött az énekkar és az iskola zenekara is. Már korábban elballagott diákok is segítettek. A nyolcadikosok a fényekért voltak
felelősek. De a pedagógusok és szülők is aktívan részt vettek énekükkel,
erősítették az iskola kórusát. Ez az egység az év többi napján is megmutatkozott. Az igazán színvonalas műsor valóban megérte a felkészítő pedagógusok fáradságos munkáját. Köszönjük mindannyiójuknak! Reméljük,
minél többen átélik, átélték a csodát az ünnepek alatt közösségben, családban; nyitott szívvel egymás felé fordulva, Jézusban bízva engedik a csodát
az életükbe.
					
Lőrinczné Cseh Anna
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda

SPORT - reklám

Balmazújváros / Balmazújváros Közszolgálati Lapja 2019/12

15

SPORT

Továbbra is szeretik a futballt városunkban
Teltházas focitornát szervezett a Kőnig Csarnokban
a Balmazújvárosi FC vezetősége és szakmai stábja
2019. december 20-22. között rendezték meg a Kőnig Csarnokban az I.
Balmaz – M+Z Kupa névre hallgató nemzetközi kispályás labdarúgótornát.
A Balmazújvárosi FC főszervezésében egy rendkívül színvonalas focitornát
láthatott három napon át a kilátogató nézősereg.
Pénteken és szombaton a csoportmérkőzésekre került sor. Már ez az
időszak is hozott rendkívüli izgalmakat, kiesett például a Real Team Kupa
címvédője, a Hungarotarg csapata, de csak legjobb másodikként jutott
tovább a végső győztes, a Viktor Security. Parázs összecsapások, hatalmas
gólok, óriási izgalmak jellemezték már az első két napot is.
Aztán pedig következett Advent negyedik vasárnapja, amikor is az úgy
nevezett „Döntőnapra” került sor. Itt már minden gólnak szinte dupla
jelentősége volt, hiszen ez már az egyenes kieséses szakasz volt, vagyis
egy-egy hiba akár végzetes is lehetett, sőt lett is. A negyeddöntőkben többször egy-egy gól döntött a továbbjutásról, az elődöntők nem hoztak igazán
nagy izgalmakat, a döntőt viszont írni sem lehetett volna parázsabbra. A
szolnoki Viktor Security együttese már 4-1-es hátrányban is volt a budaörsi Mad Dogs csapatával szemben, ám sikerült felállniuk, s 4-4-es döntetlennel ért véget a fantasztikus finálé. Jöhettek a büntetők, ebben pedig
már a volt labdarúgóinkat – Szabó Balázs, Berki István – is felvonultató
„bizotnsági őrök” csapata bizonyult jobbnak. Így az I. Balmaz – M+Z Kupa
győztese a Viktor Security lett!
A szervezők gondoskodtak arról, hogy külön programok, események is
díszítsék az amúgy is sűrű programot. Volt licitálás régi labdarúgóink mai
NB I-es és NB II-es mezeire, azért, hogy egy jó ügy érdekében ismét megmutassa a Dr. Tiba István elnökségével vezetett Balmazújvárosi FC, hogy
egy család maradt. Sikerült!
Valamint egy gálamérkőzés is színesítette az események kavalkádját. Az
SPORT

1992/1993-as balmazújvárosi „Aranycsapat” játszott a 2016/2017-es
feljutóinkkal. Edzők, játékosok vívtak egymással egy harciasnak nem
nevezhető, jó színvonalú, humorral fűszerezett baráti meccset. Horváth Ferenc volt NB I-es edzőnk elmondta, hogy nagyon szívesen jár
Balmazújvárosba, hiszen érzi a szeretetet, sok barátja maradt városunkban, és jövőre is jön, ha hívják.
Ha pedig már a jövő szóba került: a szervezők és a szponzorok is arról biztosítottak mindenkit, hogy lesz II. Balmaz – M+Z Kupa, sőt ezt köszöntő
beszédében Dr. Tiba István országgyűlési képviselő is megerősítette. A
lehetséges időpont pedig: 2020. december 18-20.
									
						
Palánki István

Keretbe foglalt szezon – mélyrepüléssel

Az NKK Balmazújváros az NB I/B Keleti csoportjának 6 ponttal a 10. helyen telel. Az első két fordulóban, valamint az utolsó fordulóban aratott
győzelmek között nyolc zsinórban elveszített mérkőzése volt Dajka István
együttesének.
A csapat vezetőedzője a következőképpen vélekedett az őszi szezonról:
„Úgy vágtunk neki a bajnokság első felének, hogy egy teljesen új társaságot
kellett összekovácsolni, amelyen gyakorlatilag az utolsó fordulóig dolgoztunk. A tavalyi alapcsapatból öt meghatározó játékos igazolt el vagy
hagyta abba a kézilabdát. Teljesen új társaságot kellett összerakni. A játékosok kis túlzással a munkahelyi elfoglaltságok és a kettős játékengedélylyel rendelkezők hiánya miatt csak felkészülési mérkőzéseken találkoztak,
edzésen alig. A nehézkes felkészülés ellenére bombameglepetéssel kezdtük a szezont. A Kecskemét, ahogy utóbb kiderült, hasonló kategóriába
sorolható, mint mi, de akkor dobogós célokkal vágtak neki a szezonnak. Ellenük mindenféle nyomás, teher nélkül játszottunk. Ez a lendület
kitartott a második mérkőzésre. Aztán kijött az, hogy keveset edzünk.
2-3 emberrel nagyon nehéz edzegetni, nehéz szakmai munkát végezni.
Nyolcmérkőzéses mélyrepülés, nem az ellenfeleknek kellett legyőzniük
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Megtalált hely
A Balmazújvárosi KK az NB I/B Keleti csoportjában 10 ponttal a 8. helyen telel.
Helyezését szinte majdnem pontosan igazolta Tréki Tamás együttese, ugyanis csak
egyetlen előtte álló együttest győzött le, míg egy utánuk levő együttestől kaptak ki.
A csapat vezetőedzője a következőképpen vélekedett az őszi szezonról:
„Csapatom a helyére került a félszezon végére. Az első fordulókban a tabella alapján a bajnok- és dobogóesélyesek ellen léptünk pályára. A hazai mérkőzéseken
magabiztos teljesítményeket nyújtottunk, amelynek meg is lett az eredménye. Idegenben az előttünk álló Ferencváros ellen sikerült győznünk, amellyel nagy skalpot
gyűjtöttünk be. A vereségek minimális arányúak voltak, jó fél szezont zártunk. Ezeken a mérkőzéseken a rutint használta ki az ellenfél. A játékosaim a szezon elején
lejátszott mérkőzések hajrájában nem voltak elég higgadtak. Amíg a taktikai fegyelem megvan, addig jól megy a szekér a csapatnak. Ez történt az utolsó fordulókban,
fejben ott voltak a játékosok és meg is lett az eredménye. Nagyon sajnálom, hogy
mire jó formába lendültünk, vége lett az őszi szezonnak. De ilyen a bajnokság, ráfér
a játékosokra a pihenés. A csapatnak az lenne a legnagyobb erősítése az átigazolási
szezonban, ha sikerülne együtt tartani a játékosokat. Természetesen, ha valakit magasabb osztályból vagy az első osztályba igyekvő csapat szeretné megszerezni, akkor nem gördítünk akadályt a pályafutásának előreívelésében.”
Bánhegyi Zoltán

bennünket, hanem mi vertük meg saját magunkat, akár 10 perc alatt. Volt
négy olyan mérkőzés, amit hoznunk kellett volna, de megvertük saját
magunkat. 3-4-5-0-s szériák az ellenfélnek, ami mentális, hozzáállásbeli
gondokat vetít előre. Továbbá probléma az is, hogy az esélyes meccseken
nincs vezéregyéniségünk. A naptári év utolsó mérkőzése egy harmadik kategóriás találkozó volt. A Hajdúnánás ellen nem számít hol áll a két csapat,
nevezhetném hajdú-bihari El Classiconak is. Olyan milliőt tud teremteni
az a hatvan perc, ami az előzményeket feledteti. Továbbá Köstner Vilmos
és Vida Gergő, a DVSC szakvezetői is kint voltak a találkozón, akik játékosaik teljesítményét nézték, ugyanis mindkét együttesben több DVSC játékos is szerepel. Szerencsére a mi játékosaink mutatták meg, hogy mire
képesek és a szakvezetők jelenléte plusz motivációt adott a játékosoknak.
A téli felkészülésről röviden annyit, hogy ismét fogyatkozunk, Sigér Petra
munkahely miatt elhagy bennünket. Próbáljuk pótolni őt is. Az ifi csapatból igyekszünk beépíteni játékosokat. Tavasszal a riválisokhoz utazunk, az
élcsapatok jönnek, nem lesz egyszerű a kivívni a bennmaradást, ugyanis az
utolsó három együttes esik ki az NB II-be.”
					
Bánhegyi Zoltán
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Egy sportág, 35 év, két egyesület, közös ünneplés,
ez a balmazújvárosi karate röviden összegezve
1984. március 10. – történelmi nap Balmazújvároson. Két debreceni hölgy, Nyalka Éva és Horváth Gyöngyi jóvoltából kezdetét vette a karate élet városunkban.

„Éva remek pedagógiai érzékkel, Gyöngyi pedig kiváló szakmai
tudásával nevelte az újvárosi karatékákat. Három éven keresztül
zseniálisan egészítették ki egymást.” – osztotta meg gondolatait
egyöntetűen Felhősi András és Berecz Gábor, a karate két emblematikus figurája a kezdetekről.
								
Egyszer csak az újvárosiak magukra maradtak, de nem hagyott
alább a lelkesedésük. több vezetője is volt a Balmazújvárosi Kyokushin Karate Egyesületnek: Takács Zoltán, Király Sándor, Felhősi
András, Berecz Gábor. A szakmai sokszínűség és a különböző gondolkodásmód miatt két karate egyesülete is volt a városnak.
A régóta működő egyesületnek Felhősi András lett a vezetője, míg
az újonnan alapítottnak Király Sándor. 1999-ben Király feladta és
az egyesülete megszűnt, egy klub maradt. 2000-ben az év sportolójának Balmazújvároson Tóth Juditot választotta Balmazújváros
város képviselő-testülete, míg 2003-ban ugyanezen elismerést
Felhősi Andrásnak ítélték oda. Az időrendiséget kicsit felrúgva,
2006-ban Buglyó Magdolna, 2010-ben Száva Zsuzsa vehette át
az elismerést. 2018-ban Berecz Gábor Balmazújváros Sportjáért
díjban részesült a Kossuth téri Református templomban.
Mindeközben Berecz Hajdúszoboszlón edződött, majd 2004-ben
áthozta a csapatot Balmazújvárosra és ismételten két egyesület
működött városunkban, igaz a másik még Hajdúszoboszló színeiben. Végül 2014-ben megalapították a Balmaz Karate Egyesületet is, amelynek napjainkig is Berecz Gábor a vezetője, míg
Felhősi András jelenleg is a Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub
vezetője.
- Mindketten hasonlóképpen vélekednek a kialakult helyzetről,
miért is van két karate egyesülete Balmazújvárosnak?
„Természetesen voltak konfliktusaink. Ezek a nézeteltérések csak és
kizárólag szakmaiak voltak. Mint az élet számtalan területén, mindenre több megoldás van, így a karatéban is. Jól elférünk egymás
mellett a városban, mára kisimult minden.” – válaszoltak ugyanazon véleménnyel a kritikus kérdésre az érintett vezetők.
Nem lehetett olyan kérdéseket feltenni, amelyre ne hasonló választ
adjanak a szakemberek, de csak sikerült, hiszen nem ugyanazok a
játékosok edződnek az egyesületekben.
- Mely sikerekre a legbüszkébbek? Egyáltalán mit neveznek sikernek?
„A dobogós sikerek kiemelendőek, viszont múlandóak is. Aki ma
sportsikert ért el, az nem biztos, hogy holnap is célt ér. A lényeg
az, hogy mennyiben segíti a tanulmányaikat a sport, valamint a
felnőttek esetében a munkájukat. Szükség van ránk, keresnek ben-

nünket az újvárosiak. Kiemelendő, hogy folyamatosan vannak olyanok, akik nem szeretnének versenyezni, de olyan hatással van rájuk
a karate, hogy rendszeresen ott vannak az edzéseken. Mindemellett
több válogatott játékost kineveltünk. Száva Zsuzsa Európa-bajnoki 3. helyen zárt, Kelemen Máté legnagyobb sikere a Világbajnoki
3. hely egy másik szervezet, a Shinkyokushin Szervezet rendezésében. Ebben az évben lett feketeöves mester. Leiter Anett, Tóth Judit, Csobán Dániel is válogatott volt. Továbbá fontos, hogy milyen
emberek kerülnek ki az egyesületből. Mérnökök, orvosok, pedagógusok, rendőrök, katonatisztek, ápolók, mentősök, esztergályosok,
kőművesek lettek a karatékáinkból. Ezek a sikerek is jelzik, hogy
van potenciál és igény a balmazújvárosi karatéra.” – Felhősi András szerint ez a siker.
Berecz Gábor kettéosztaná a siker jelentését: „Vannak a mérhető
sikerek. Például három balmazújvárosi sportoló képviselte Magyarországot Európa-bajnokságon: Kelemen Máté, Fehér Imre és
Szondi Anikó. Fehér Imre harmadik helyen zárt. Nagyon nagy siker
volt ez a klubunk életében. Ezek mellett több diákolimpiai címet is
bezsebeltünk. A nem mérhető siker pedig az, hogy mivé válnak a
karate által az emberek. Nagyszerű szülők lettek belőlük.”
								
Mindketten aktív részesei az elmúlt 35 éves történelemnek, amelynek még korán sincs vége.
Ez idő alatt több, mint 1000 karatéka járta az edzéseket.
„Az első edzésen százhúszan voltunk, majd negyvennégyen mentünk a tizedik kyu fehéröves vizsgára Sensei Bódi Istvánhoz. Egyetlen embernek nem sikerült a vizsga, nevezetesen Szabó Zoltánnak,
a hentesnek nem sikerült. Ez a kudarc sem rendítette vissza. Akarta
a sikert és megcsinálta! Majd az életben is sikeres vállalkozóvá
nőtte ki magát.” – emlékezett vissza az első időszakra Bandi bácsi.
								
Ezen nosztalgikus pillanatot is felelevenítették december 21-én
a BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakképző
Iskolája tornacsarnokában megtartott edzésen, majd a Rákóczi
Olvasó Népkörben egy vacsora és kötetlen beszélgetés közepette.
A jubileumi összejövetelt Berecz Gábor szervezte meg, aki nem
felejtkezett el a másik balmazújvárosi egyesületről sem.
„A rendhagyó edzés egyik részét az a Sensei Bódi István vezette,
aki először vizsgáztatta a 44 karatést. A tréning másik felét Shihan
Szabó Tamás, a Magyar Sinkyokushin Harcművész Szövetség elnöke. Vele dolgoztam együtt nagyon sokat, többek között Hajdúszoboszlón is. Kb. 50-60 aktív és inaktív karatés lépett tatamira egy
edzés erejéig. Az edzés után kötetlen vacsora és beszélgetés volt
a Rákócziban. A visszajelzések alapján jól érezte magát mindenki.
Az edzéseknél visszajöttek azok az ösztönös mozdulatok, amelyek
évekig bennük voltak. Olyan ez, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. Kovács-Leiter Anett, 3 danos mester még mindig aktív és
Budapestről fogadta el a meghívásunkat. Az inaktívak közül többek
között Debrecenből, Püspökladányból, Derecskéről és Hajdúszoboszlóról tiszteltek meg bennünket.
							
“Külön öröm számomra, hogy együtt ünnepelhettünk a
Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klubbal.” – emlékezett vissza a
jubileumi estére a főszervező, Berecz Gábor.
„Nagyon örülök én is az együtt töltött estének. Sok szép emléket
felidéztünk, külön öröm, hogy a másik egyesület meghívott bennünket. Ez az este is mutatta, hogy nincs harag közöttünk. Összességében ahogy a 35 év mutatja, a labdarúgás és a kézilabda után a 3.
legnépszerűbb sport a karate Balmazújvároson.” – zárta gondolatait Felhősi András.

					

Bánhegyi Zoltán
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