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Uniós projektek alakulása Balmazújvároson
Balmazújváros 2016. évben több európai uniós felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyek 2017 nyarán támogatásban
részesültek.
// 2. oldal
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// Közélet

Balmazújváros KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság a 2018.
évben fennállásának eddigi legeredményesebb
évét zárta. A 2019. évben a célunk ezeknek az
eredményeknek a megtartása... //4. oldal

MEGJELENIK INGYENESEN

Óvodai és
Bölcsődei Ügyelet
2020. május 4-től az Egyesített Óvoda
és Bölcsőde Intézményben ügyeletet
tartunk a dolgozó szülők gyermekei
részére.
// 5. oldal
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Balmazújváros

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

// Közélet

Bemutatkozik
a Balmazújvárosi Kistérség

Megújult a Veres
Péter Kulturális
Központ színpad
technikai eszközparkja

Egy nagyon sok nevetéssel, jó hangulatban zajló beszélgetés során ismertem
meg az Intézmény működését. Az interjú végén azt éreztem, hogy ezek a nők
mindannyian elhivatottak, a munkájukat alázattal és lelkiismeretesen végzik
és aki részesül a különböző ellátásokban, biztos lehet abban, hogy a veszélyhelyzet idején sem marad egyedül. A beszélgetés során a kérdésekre Figéné Nádasdi Ágnes, intézményvezető, Szombati Judit, Erdeiné Győri Csilla,
Szilágyiné Tóth Katalin, Kunkliné Éder Erzsébet, Schilling Lászlóné és Uri
// 6. oldal
Judit válaszoltak.
			

2019-ben szükségessé vált
a színpad és játéktér komolyabb technikai korszerűsítése.
// 10. oldal

Humán Szolgáltató Központ

// Közélet
// Közélet

Egyesített óvoda és Bölcsőde

DARU TV
Balmazújváros

A 2019/2020 nevelési év értékelése vezetői szemmel

2019 augusztus 1-től vagyok az Egyesített óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője.
Ez az egy év a rövidtávú célok megvalósítására volt elég. Legfontosabb feladatomnak a humánerőforrás biztosítását tekintettem. Az elmúlt években az Egyesített
Óvoda és Bölcsőde Intézményében nagymértékű fluktuáció kezdődött...
Elsődleges feladatomnak tartottam a szervezeti kultúránk megalapozását, a
nyugodt munkahelyi légkör kialakítását. Vezetői hitvallásom alapja a személyiség tiszteletben tartása, amely jelenti a gyermek, a szülők, s a dolgozók megbecsülését egyaránt. A bizalom, az őszinteség, a másokra való odafigyelés nagyon
// 8. oldal
fontos követendő emberi érték.

2020. áprilisában elindult
a Daru TV Balmazújváros
adása. A televízió minden pénteken heti hírösszefoglalóval,
szombaton és vasárnap délelőtt pedig friss kulturális adással
jelentkezik.
// 15. oldal
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Uniós projektek alakulása

Balmazújvároson

Balmazújváros 2016. évben több európai uniós felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyek 2017. nyarán támogatásban részesültek. A támogatási szerződések megkötését követően valamennyi projekt esetében engedélyes és kiviteli tervek készítése és építési engedélyek megszerzése vált szükségessé, mivel a benyújtáskor „csak” projekt ötlettel kellett pályázni. A
műszaki tartalmak ismeretében a közbeszerzési eljárás lefolytatása következett, azonban több közbeszerzési eljárás több
alkalommal is számos projekt esetében eredménytelenséggel zárult. A 2018. évi és a 2019. évi közbeszerzési eljárások eredménytelenségét többségében az építőipari árak emelkedése (bér és anyagárak) okozta. Annak érdekében, hogy az elnyert
támogatás eredményesen felhasználásra kerüljön, 2018. augusztusát követően több projekt esetében áttervezés, műszaki
tartalom csökkentés történt, amely számos tervdokumentáció módosítást, új engedélyezési eljárást eredményezett.

Az uniós projektek közül a gázmotor projekt
esetében 2019. szeptemberében vállalkozási
szerződés került megkötésre a visszasajtoló
kút építésére és kísérő gáz hasznosítására. A
projekt során helyi adottságokra támaszkodva valósítunk meg elektromos és hőenergia
termelést, amelyet a hotel és a gyógyfürdő területén hasznosítunk. A 2016 és 2019 közötti
időszak az alábbiak szerint alakult a gázmotor
projekt esetében.
2017. október 31. napján támogatási szerződés került aláírásra. A visszasajtoló kút engedélyeztetése elhúzódott, csak 2018. novemberében lett végleges. Az első közbeszerzés
2019. februárjában kezdődött el, azonban
érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra,
így eredménytelen lett az eljárás. A 2. közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, 2019.
szeptember végén a kivitelezési szerződések
megkötésre kerültek a visszasajtoló kútra és
kísérő gáz hasznosítására.

A kivitelezés folyamán több okból kifolyólag
is indokolttá vált a műszaki tartalom módosítása, többek között amiatt is, hogy korábban
a stadion, uszoda és a fürdő épületeiben volt
tervezve az elektromos és hőenergia hasznosítása, így az áttervezés miatt tolódott a kivitelezési szerződések határideje. Április végén
megérkeztek a gázmotorok, azonban a gázmotorok pontos helye és a vezeték nyomvonala
áttervezés alatt van.

A projekt másik része – a visszasajtoló kút
fúrása és a távvezeték építése – folyamatban
van. Jelen projektnél is több esetben tervezői
hiányosságokkal találkoztunk, amelyek folyamatosan lassítják a beruházást. A folyamaton
csak nehezít az egész világra kiterjedő krízishelyzet, mely akadályközléseken keresztül
érinti a megvalósítást.
Az önkormányzat belvízelvezetés elnevezésű uniós projektje is rendelkezik kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéssel 2020. április 14. napjától.
A támogatási szerződés aláírását követően
(2017.06.08.) a projekthez kapcsolódó jogerős vízjogi létesítési engedély 2017. szeptemberében rendelkezésünkre állt.

Az első közbeszerzés 2018. március 5. napján
került megindításra, amely eredménytelenséggel zárult, a 2. közbeszerzés 2018. április 10.
napján került megindításra, szintén eredménytelenül. A 3. közbeszerzés kiírása 2018. november 30-án történt meg, ez is eredménytelen lett
2019. januárjában. Az eredménytelen eljárások
okát minden esetben a rendelkezésre álló ös�szegtől magasabb beérkezett árajánlatok okozták. A 4. közbeszerzés 2019. április 17-én került
megindításra, amely eredményeként 2019. július 17. napján arról döntött a képviselő testület,
hogy a projekt megvalósítása érdekében bruttó
26.062.275,- forint többletforrás igényt nyújt
be, illetve az önkormányzat 12.415.000,- forint
saját forrást biztosított. A többletforrás igény
2019. július 29. napján benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére. A Magyar Államkincstár 2020. február 18. napján jóváhagyta a
többletforrás igényt, így 2020. április 14. napján
aláírásra került az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó vállalkozási szerződés.
A belvízvédelmi fejlesztés az alábbi
3 területet érinti a városban:
• Északi városrészben: Újkert utca, Vasvári Pál
utca, Oncsa utca
• Középső városrészben: Semsey Andor utca;
Sporttér utca; Sporttelep
• Déli városrészben: Karinkó utca és környezete;
A projekt keretein belül több mint 5000 méter
csatornaszakasz kerül felújításra, az egyes csatornaszakaszok betonelemekkel való burkolása, műtárgyak beépítése, földmedrű szakaszok
kotrása, rézsűrendezése, vagy a rossz állapotú
átereszek cseréje által.
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A zöld város keretében piac és a Debreceni
utca – Vasút sor által közrefogott záportározó
melletti területen játszótér- rekreációs park és
piknikező hely kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárása is hamarosan lezárásra kerül
és eredményes közbeszerzési eljárást követően
az építési kivitelezési munkák elindulhatnak.

A piac képe változatlan marad, azonban a fedett piacrész az időjárástól függetlenül láthatja
el funkcióját, amely egy magasabb szolgáltatást fog nyújtani a vásárlók részére.

Megújul Balmazújváros közel 50 éve működő zöldségpiaca. A szerkezete nem változik,
azonban új elárusító pavilonok kerülnek kihelyezésre és a közlekedők és elárusítók felett
tetőszerkezet kerül kialakításra.

A piac térburkolata, a külső parkoló rész is
megújul és a belvíz elvezetés is megoldott lesz.

A rekreációs park több funkciót fog ellátni,
többek között egy nagyobb görpálya kap helyet, kültéri fitness eszközök kerülnek kihelyezésre, a kicsik részére játszótér kialakítására
kerül sor és pingpongozásra is lehetőség lesz a
pihenni vágyók és a sportolni vágyók részére.
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A piac fejlesztésre és a többgenerációs rekreációs park fejlesztésre vonatkozó támogatási
szerződés 2017.07.11. napján került aláírásra,
melyet követően a piacra vonatkozó jogerős
építési engedély 2017. november 09. napján
már rendelkezésünkre állt, a vízjogi létesítési
engedély (piac csapadékvíz elvezetés) 2018.
január 09-én lett jogerős. A rekreációs park
nem engedélyköteles beruházás. A piachoz
kapcsolódó építési engedélyt először 2019. január 14-én módosítottuk, majd 2020. február
24. napján az ütemekre történő bontását követően ismételten módosításra került.
A közbeszerzés 2019. májusában került megindításra, amely 2019. augusztusában eredménytelenséggel zárult a magas ajánlatok miatt.
A módosított műszaki tartalomra vonatkozó
közbeszerzési eljárás 2020. április 08. napján
került megindításra, a vállalkozási szerződés
megkötésére a közbeszerzési eljárás lezárását
követően, 2020. májusában kerülhet sor.
Reményeink szerint a mindenki által annyira
szeretett piac a teljeskörű újranyitást követően
egy szebb arcát mutatva fogja fogadni az árusokat és a vevőket egyaránt.

Polgármesteri határozatok
A 2020.03.11-én kihirdetett veszélyhelyzet (40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet) idejére a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja (2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése),
amelynek alapján a következő határozatokat hoztam.
Balmazújváros Város Önkormányzatának a 11/2020. (IV.16.)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2018.
(IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról:
A módosítás a képviselő-testület által elfogadott lakásgazdálkodási
koncepció alapján készült.
A módosító rendelet-tervezetet a képviselők számára kiküldtük, így
lehetőség volt annak véleményezésére. A beérkezett vélemények, javaslatok egy része beépítésre került a rendelet-módosításba, azonban
természetesen lesz mód és lehetőség a jövőben a lakásrendelet szabályainak módosítására.
Fontos új elem a piaci alapú bérbeadás lehetősége. A cél, hogy a piaci
alapú bérbeadásból származó bevétel fedezze a szociális alapú bérbeadás
költségeit.
A rendelet módosítás alapján most 9 lakás piaci és 3 lakás szociális alapú
bérbeadására van lehetőség, amellyel az önkormányzat a városban meglévő albérlet hiányt tudja a maga eszközeivel enyhíteni, illetve a szociális
ellátás keretében további három család számára tud kedvezményes szociális alapú lakhatást biztosítani.
Balmazújváros Város Önkormányzatának a 12/2020. (IV.16.)
önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról:

Átmeneti rendkívüli települési támogatás bevezetése, mely egy pénzbeli
támogatás 5.000 Ft/fő/hó, maximum 3 hónapig folyósítható. Terveink
között szerepel a természetbeni támogatással való kibővítése.
22/2020. (IV. 16.) PM határozat:
Beszámoló elfogadása a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről (Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója).
Beszámoltak arról, hogy 2019. évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma és javult a terület baleseti helyzete. A közterületek,
nyilvános helyek rendje és biztonsága tovább javult, csökkent az ilyen
helyeken regisztrált jogsértések száma.
23/2020. (IV.16.) PM határozat:
Tájékoztató elfogadása az Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi működésének tárgyában.
A tájékoztatóban olvasható, hogy tervezik a tűzoltó gépjárművek felújítását. A 2019. évi káresetek (tűzeset és műszaki mentés) száma csökkent.
24/2020. (IV.16.) PM határozat:
A Volánbusz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.
A Volánbusz Zrt. megküldte a 2019. évre vonatkozó éves beszámolóját.
A közlekedés a tavalyi évben is zavartalanul lezajlott.
/// Hegedüs Péter - Balmazújváros polgármestere
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HBMRFK Balmazújvárosi RK BESZÁMOLÓ

Balmazújváros KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL,

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) a 2018. évben fennállásának eddigi legeredményesebb évét zárta.A 2019. évben a célunk ezeknek az eredményeknek a megtartása- illetve lehetőség szerint a javítása volt,
amit végül valamennyi területen meg is tudtunk valósítani.
2018-hoz képest javítottuk az illetékességi területen élők biztonságát, kevesebb bűncselekményt, tulajdon elleni szabálysértést regisztráltunk. A regisztrált jogsértések között nem
volt olyan, ami a lakosság közbiztonságérzetét
jelentősen befolyásolta volna.

Jelentős elvonó tényező nem volt 2019-ben,
így a meglévő humán- és technikai erőforrásainkat zömmel az illetékességi területünkön
tudtuk használni.
Az év legfontosabb feladata volt rendőri szempontból a két választás zavartalan lebonyolításának
a biztosítása. Mind az Európa parlamenti képviselők megválasztása, mind a helyhatósági választások rendkívüli eseménytől mentesen zajlottak.
Az idegenforgalom szempontjából kiemeltnek tekinthető, immár hagyományos rendezvényeink 2019-ben is rendőri intézkedéstől
mentesen zajlottak. Tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, nőtt az eredményességünk, javult a terület baleseti helyzete.
A kiemelten kezelt bűncselekmények egyrészt
a legsúlyosabb cselekmények (pl. emberölés,
rablás), másrészt a leggyakrabban előforduló ügyek (pl. lopás), harmadrészt a lakosság
közbiztonságérzetét, a közbiztonságot is az e
körbe tartozó ügyek befolyásolják a leginkább.

Az emberek szubjektív biztonságérzetét
befolyásoló bűncselekmények
A rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények (elkövetési hely szerint) vonatkozásában Balmazújváros területén döntően
csökkenés mutatkozik a 2018. év adataihoz
viszonyítva
• személy elleni erőszak, ezen belül
• testi sértés: 2018: 10 → 2019:16,
• súlyos testi sértés: 2018:13 → 2019:9
• garázdaság: 13 → 7
• rablás 2018: 0 → 2019:0
• lakásbetörés 2018: 5 → 2019:3
• lopás: Balmazújvároson a legjellemzőbb
bűncselekménytípus a lopás, amit 22 esetben követtek el, ez drasztikus csökkenés a

2018. évi 81 esethez képest. A lopások változatos képet mutatnak, tulajdonítottak el
mosógépet, áramot, bálát, egy narancsot,
kerékpárt nyolc esetben loptak el, ezek zöme
felderítésre került. A bolti lopások száma kevesebb volt, mint a 2018. évben, mindössze
öt esetben tettek ilyenről bejelentést.
• közterületen elkövetett bűncselekmények:
2018: 62 → 2019: 41
• Kábítószerrel visszaélés bűncselekmény miatt a 2019. évben nem indult hatóságunknál
büntetőeljárás.
• Visszaélés új pszichotróp anyaggal bűncselekmény gyanúja miatt hét eljárás indult, így
a terület alacsony fertőzöttségűnek tekinthető. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetére e bűncselekmények jelentős kihatással
bírnak, így kiemelt figyelem mellett kerülnek
lefolytatásra e büntetőeljárások, ezek eredményéről a lakosság tájékoztatásra kerül.
Új jelenség a nagy értékre elkövetett csalások megjelenése. Az online vásárlások, az internetes keres-kínál oldalak megjelenéséhez
kapcsolódó ügyeket felváltották a több millió
forintos kárt okozó csalások.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a
2019. évben 35 személysérüléssel járó közúti
közlekedési baleset történt, 13-mal kevesebb, mint a 2018. évben . Utoljára 5 éve volt
az összbaleseti adat alacsonyabb, mint 40. A
személysérüléses balesetek számában a 2019.
évben jelentős csökkenés mutatkozik.A rendőrkapitányság illetékességi területén halálos
kimenetelű közlekedési baleset 1 történt. Balmazújváros belterületén egy motorkerékpárral
közlekedő férfi részére a vele szemben közlekedő személygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget, aminek következtében összeütköztek. Az ütközés során a motorkerékpárt vezető
férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
a helyszínen életét vesztette.
A fentieken túl 8 súlyos és 26 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset következett be.
Balmazújváros város közigazgatási területén a
2019. évben 1 halálos, 3 súlyos kimenetelű és
18 könnyű sérüléssel járó esemény volt.
A 2019. évben a rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya 30 esetben ittas vezetés miatt indított
büntetőeljárást, a Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztálya pedig 16 esetben
indított közigazgatási eljárást ittas vezetés miatt.A balesetet okozók vizsgálatakor jelentős
változásról nem számolhatunk be, továbbra
is a személygépkocsi-vezetők (23) okozták
a legtöbb balesetet, őket a kerékpárosok (5)
és a tehergépjárművet vezetők (3) követik

A rendőrkapitányság állománytáblázatában
12 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusz van. E státuszok feltöltöttsége év közben
változó volt. Sajnálatos módon a leszerelések,
áthelyezések a körzeti megbízottakat érintette
leginkább.
Balmazújvároson változás következett be két
fő körzeti megbízott személyében. A körzeti
megbízottak bűnügyekben aktívan közreműködnek az ügyek felderítésében, segítik az
előadók munkáját, gyakran közösen végeznek
adatgyűjtést.Az elvárásoknak megfelelően
hajtottak végre közös szolgálatot különböző
társszervekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyekkel (közterület-felügyelő, mezőőrök).
Továbbra is egyre nagyobb számban vettek
részt a reagáló járőrszolgálat kisegítésében,
amennyiben a létszámhelyzet illetve a feladatok alakulása ezt megkívánta.Szinte valamen�nyi körzeti megbízott egyben iskolarendőr is,
így a gyermek- és ifjúságvédelem területén is
aktív munkát végeznek. Az időskorúakkal, a
tanyákon, a külterületeken élőkkel kapcsolatos
rendőri feladatokat is a körzeti megbízottak
végzik.Folyamatosan kapcsolatot tartanak a
települési önkormányzatokkal, polgármesterekkel, jegyzőkkel. Az egy körzeti megbízottra
eső lakosok száma 2425 fő.

Fiatalkorúak védelme
A rendőrkapitányság illetékességi területén
működő általános iskolákban és középiskolában nyári tábor, osztályfőnöki óra, DADA
oktatás keretében a kábítószer bűnözés, az
internet veszélyei, a 112-es segélyhívó megfelelő használata, az alkoholfogyasztás veszélyei,
a szabálysértés és következményei témában
bűnmegelőzési célzattal előadások megtartására került sor.Folyamatos a kapcsolattartás az
iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel, az iskolai
szociális munkásokkal, jelzésük kapcsán esetmegbeszéléseken is részt vettünk.fiatalkorú
veszélyeztetettsége, családon belüli erőszak
miatt 47 alkalommal éltünk jelzéssel a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ irányába.
A Koroknai Autósiskolával közös megelőzési
projekt keretében a 2019. évben is kb. 45 leendő gépkocsivezető részére tartottunk előadást az autósiskolában. Nyáron 3 alkalommal
(Egyeken, Tiszacsegén, Balmazújvároson) vettünk részt nyári táborban, ahol baleset-megelőzési előadás, gyakorlati oktatás, tesztírás és
ügyességi verseny került lebonyolításra.

2020. MÁJUS

ITT AZ ASP E-FIZETÉS

FIZESSE ADÓJÁT ONLINE,
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az ASP e-fizetés szolgáltatással lehetőség van arra, hogy az állampolgár saját vagy más nevében elektronikusan lekérdezze és befizesse
VPOS megoldás segítségével az önkormányzat által kivetett adókat,
díjakat, illetéket az E-Önkormányzati Portál (OHP) weboldalon.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét
(pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár
több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

KÖZÉLET Lakossági Tájékoztató
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Óvodai és Bölcsődei

Ügyelet

2020. május 4-től az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben
ügyeletet tartunk a dolgozó szülők gyermekei részére.

Az ügyeletet a Bimbó Közi Telephely (Csicsergő óvoda) látja el. A
Bölcsődébe járó gyerekeknek az ügyelet a Bölcsődében lesz.
Csak azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akiknek mindkét szülője
munkáltatói nyilatkozatot hoz (kivéve a gyermekét egyedül nevelő
szülő), melyben a munkáltató nyilatkozik arról, hogy a dolgozó munkájára szükség van az adott munkahelyen.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a
bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk.
Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Az ügyeletre történő jelentkezés e-mailben (balmazovi@gmail.com)
történik, vagy a Székhely óvoda (Vörösmarty 34-36) postaládájába
helyezhetik be a szülők a munkáltatói nyilatkozatot. Kérjük az egyik
szülő telefonszámát is feltüntetni, amelyen tájékoztatjuk a szülőt arról,
hogy elfogadjuk-e a gyermeke jelentkezését. Csak az intézményvezető
dönthet az ügyeletre történő felvételről.

Kérdés esetén keresse a balmazújvárosi önkormányzati adóhatóság
munkatársait!

Érdeklődni a délelőtti órákban az alábbi telefonszámokon lehet:
Tel: 06 (52) 370 316, 06 (70) 411 2968

és működésének rendjéről

Az ügyelet alatt szigorúan betartjuk a járvány idejére előírt higiéniás feltételeket, szülők nem léphetnek be az intézmény területére, a dolgozók maszkban, védőkesztyűben, fokozott kézfertőtlenítés mellett foglalkoznak a gyermekekkel. Egy csoportban csak
öt gyermeket tudunk fogadni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Városi Piac 2020. április 26. napjától ismét kinyit.

Minden gyermek az óvodába 3x-i, a bölcsődébe 4x-i étkezést kap.
Az óvoda 6:45 -16:45, a bölcsőde 6:00 -170:0 óráig fogadja a gyerekeket.

Nyitva tartás: vasárnaponként 6 órától 13 óráig
Árusítható termékek: élelmiszer, palánta, virág

Kérjük a Kedves szülőket, hogy legkésőbb április 30-ig jelezzék igényüket, ha kérik gyermekük részére az ügyeletet.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A piac nyitva tartásáról

Működési szabályok:
A piacot 65. életévüket betöltött személyek 7 és 9 óra között látogathatják. A fenti idősávon kívül a piacot a 65. életévüket be nem töltött
személyek látogathatják.

Kérem a szülőket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel
felelősségteljesen döntsenek arról, hogy indokolt-e a gyermek
intézménybe történő elhelyezése.
/// Tarné Juhász Julianna - Intézményvezető

A piacon az árusok egymástól legalább 4 méter távolságot kötelesek
tartani. Az árusok kötelesek egészségügyi védőmaszkot és gumikesztyűt viselni.
A piacon a vásárlók kötelesek egymástól legalább 1,5 méter távolságot tartani.
Mindenki fokozottan figyeljen a járványügyi megelőzés szabályainak
betartására. Az egészségügyi védőmaszk, maszk hiányában annak
funkcióját betöltő egyéb, arcot takaró textil használata kötelező.
A piac területére be-, és onnan kilépni egy bejáraton lehet.
A piacon tartózkodók létszámát a piacfelügyelet ellenőrzi, szükség
esetén a vásárlók számát korlátozza.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a fenti szabályokat a járványveszély csökkentése érdekében szíveskedjenek betartani, a piacfelügyelet kéréseinek tegyenek eleget.

Belvízvédelmi fejlesztések

Balmazújvárosban

Április 14-én az Önkormányzat és a közbeszerzési eljárásban
nyertes kivitelező, a BO-TO-BAU
Kft között aláírásra került a „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban” című
pályázat vállalkozási szerződése.
Ezt követően elkezdődött a munkaterületek átadása.
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Bemutatkozik

Miben tér el a Család- és
Gyermekjóléti Központ működése
a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatétól?

Egy nagyon sok nevetéssel, jó hangulatban zajló beszélgetés során ismertem meg az Intézmény működését. Az interjú végén azt éreztem, hogy ezek a nők mindannyian elhivatottak, a munkájukat alázattal és lelkiismeretesen végzik és aki részesül a különböző ellátásokban, biztos lehet abban, hogy a veszélyhelyzet idején sem marad egyedül.
A beszélgetés során a kérdésekre Figéné Nádasdi Ágnes, intézményvezető, Szombati Judit, Erdeiné Győri Csilla , Szilágyiné
Tóth Katalin, Kunkliné Éder Erzsébet, Schilling Lászlóné és Uri Judit válaszoltak.

Szilágyiné Tóth Katalin: Azoknál a gyermekeknél, ahol gyermekvédelmi hatósági
intézkedésre lehet szükség, bennünket keres
meg gyámhivatal, mi vesszük fel járás szinten
a Szolgálatokkal és a családokkal a kapcsolatot
és teszünk javaslatot.

a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Milyen tevékenységei vannak
a Központnak?
Figéné Nádasdi Ágnes: Az intézmény egy
integrált intézmény, 13 különböző ellátási formával, kistérségi és járási szinten működik. Az
ellátási területünk így 5 települést fed le, ezek:
Egyek, Tiszacsege, Balmazújváros, Hortobágy
és Újszentmargita.

el minden alkalommal. A személyes kapcsolattartás hiánya megterhelő mindkét fél számára,
de igyekszünk pozitívan és segítően rendelkezésre állni az ellátásban résztvevők számára.

Hogyan zajlik az étkeztetés, mely
szintén az alapszolgáltatások közé
tartozik?

Mi tartozik a támogatói
szolgáltatások közé?

Szombati Judit: A szociális alapellátások
közül a Liget Közösségi Házban 6 alapellátási
forma működik: pszichiátriai-, és szenvedélybeteg nappali és közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, és házi segítségnyújtás.
Jelenleg minden szociális szolgáltatásunk működik, csak más formában! A közösségi – és
a nappali ellátásban is alkalmazzuk az online
rendszereket.

Hogyan működik jelenleg
a közösségi ellátás?
Schilling Lászlóné: Mi - a Liget Közösségi
Ház kapcsolattartói - a veszélyhelyzet kihirdetését követően minden ellátottat személyesen
kerestünk fel, és tájékoztattuk őket a kapcsolattartás innentől érvényes módjairól. A munkatársaimmal örömmel vállalunk plusz feladatokat. Készültek saját munkatársaink- és a helyi
egészségügyi dolgozók részére védőruhák, ezt
követően pedig maszkokat csomagoltunk be
steril módon. Majd egy gyümölcslé adományt
szállítottuk házhoz az ellátottaknak. Ezután
kezdtünk online csoportfoglalkozásokat tartani. A Főző- Klubunk nagyon nagy sikereket ér

szorulnak a karantén idejére. A házi segítségnyújtásban a feladatok nem változtak a veszélyhelyzet során: ugyanazokat a feladatokat
ugyanúgy látják el a kollégák, mint a vészhelyzet kihirdetését megelőzően tették. Azt tapasztaljuk, hogy a bezártságot nehezen viselik az
ellátottjaink, de kitartanak.

Sz.J.: A támogató szolgáltatást a fogyatékkal
élők vehetik igénybe. Csoportos szállítás jelen
esetben nem végezhető, de a személyi segítés
működik. A fogyatékkal élők a társadalmi integrációra való tekintettel csoportfoglalkozásokon vehetnek részt.

Kunkliné Éder Erzsébet: Az Életházban az
alapszolgáltatások közül 4 ellátást biztosít a
Humán Szolgáltató Központ. Ezek az étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
az idősek és demensek nappali ellátása illetve
a fogyatékkal élők nappali ellátása. Jelenleg az
étkeztetést (jellemzően 2 fogásos meleg ebédet jelent, 1 szelet kenyérrel) 86 fő veszi igénybe. Az étkeztetés keretében házhoz szállítással
biztosítjuk az ebédeket, mely során kiemelten
figyelünk a biztonsági előírásokra.

Milyen tapasztalatokat szereztek
a házi segítségnyújtásban dolgozó
munkatársak?
Uri Judit: Igény szerint továbbra is biztosítjuk
az ellátottak számára felé a fürdetést, gyógyszerek adagolását, kiváltását, az étkeztetést és
folyadékpótlást, bevásárlást, csekkbefizetést,
ügyintézést. Az ellátásba azokat is bevonjuk,
akik telefonáltak, és jelzik, hogy segítségre

Hogyan működnek az egyéb
ellátások?
K. É. E.: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is ezen a székhelyen működik. A nappali
ellátások jelenleg elektronikusan működnek,
viszont az ellátottak számára ugyanúgy biztosított a napi egyszeri meleg étkezés! A fogyatékkal élők nappali ellátásában jelenleg 31 főt
gondozunk, az idősek és demensek nappali
ellátásában pedig 37 főt. Ebből öt fő demens
ellátott. Nagyon hiányoznak az időseink, az ellátottaink, és nagyon reméljük, hogy hamarosan szemtől szembe állhatunk újra egymással!

Milyen egyéb feladatai vannak a
Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központnak?
Figéné Nádasdi Ágnes: Az ismertetett tevékenységeink mellett működtetünk egy bentlakásos Idősek Otthonát, Egyeken. Ott még
inkább figyelve látjuk el a feladatainkat, hiszen
a bentlakó időseket kiemelten óvnunk kell a
megfertőződéstől! A védőeszközök az intézményben rendelkezésre állnak, kollégáink
mindent megtesznek annak érdekében, hogy
a bentlakók és a dolgozók is egészségesek maradjanak.

Erdeiné Győri Csilla: A Szolgálat 5 településen látja el feladatát, 5 családsegítő munkatárs
segítségével. Feladatunk az észlelőrendszer
működtetése.

A jelenlegi helyzet hogyan
befolyásolja a munkájukat?
E. Gy. Cs.: Jelenleg a személyes kontaktusokat, a családlátogatásokat minimalizálnunk
kellett. A rendelkezésünkre álló telefonszámokat, egyéb elérhetőségeket tudjuk használni.
Nyilván, krízishelyzetben továbbra is a családlátogatás feladata a probléma felderítése.

Ezen kívül speciális feladatokat is ellátunk,
melyek a következők: készenléti szolgálat, jogi
és pszichológiai tanácsadás, óvodai és iskolai
szociális segítés, szociális diagnózis készítése.
2018 óta az SZGYF egy RSZTOP program
keretében minden hónapban egy élelmiszer
csomagot juttat az arra rászoruló családoknak.

A Szolgálat feladata az ingyenes
szünidei gyermekétkeztetés
megoldása. Ez most hogyan zajlik?
E. Gy. Cs.: A szünidei étkeztetés működik.
Egy nyilatkozat - melyet az Önkormányzat
küld ki a jogosult szülőknek- kitöltését és
annak visszajuttatását követően van lehetőségünk a szünidei étkeztetés biztosítására. A
kitöltött, aláírt nyilatkozatot a Szolgálat postaládájába kell bedobni.

A házi segítségnyújtás pontosan milyen tevékenységeket ölel fel?
Sz. J: A Házi segítségnyújtást olyan idős személyek vehetik igénybe, akik szociális- és
egészségügyi állapotuk miatt rászorulnak. A
házi segítségnyújtásban 22 fő gondozónő segíti az időseket. Akik nyilatkozatban jelezték,
hogy nem rendelkeznek természetes támogatóval (182 fő), jelenleg is igénybe veszik a házi
segítségnyújtást.

Szintén a Humán Szolgáltató
Központhoz tartozik a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat illetve a
Család- és Gyermekjóléti Központ is.
Melyik, hogyan működik?
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A veszélyhelyzet ideje alatt április 15-16-án a
munkatársaink házhoz szállították az élelmiszeradományokat. Május 13-án kerül sor a következő élelmiszercsomag házhozszállítására.
Akik eddig nem részesültek ebben,
de 0-3 éves korú gyermeket nevelnek,
jogerős rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény határozattal rendelkeznek, és nem részesül a gyermek intézményi ellátásban, keressenek engem
és hozzák magukkal a határozatot.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta
milyen tapasztalatokkal gazdagodtak
a munkatársak, a kollektíva?
Azt megoldani, hogy ne legyen személyes kontaktus az ellátottak és az itt dolgozó munkatársak között, nagyon nehéz volt. A védekezési
rendszerek, protokollok kialakítása után sikeresen álltunk át az alternatív kommunikációs
csatornákra. Célunk az volt, hogy ne veszélyeztessük az ellátottakat és dolgozókat sem. Jelenleg kollégáink eltolt munkaidőben dolgoznak,
két hetes váltásban, két külön csoportban. A
csoportok nem érintkezhetnek egymással. Ezt
azért dolgoztuk ki, hogyha egy kollégánk megfertőződne a vírussal, és a vele együtt dolgozók
karanténba kerülnének, ez ne veszélyeztesse a
szociális ellátórendszer működését!
Az ellátottaktól és a kollégáktól is rengeteg
visszajelzést kapok nap, mint nap. Az ellátottak jelzik, hogy nagyon örülnek annak, hogy
online – telefonon bármikor segítséget kérhetnek, nem érzik magukat egyedül. Mi itt
vagyunk, minden segítséget megadunk, ami
tőlünk várható, ahogyan tettük ezt az elmúlt
években is.

A Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Elérhetősége:
Cím: 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel.: 06(52) 580-597, 06 (52) 580-598

/// Jónás Rita
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Egyesített óvoda
és Bölcsőde

A 2019/2020 nevelési év értékelése
vezetői szemmel
2019 augusztus 1-től vagyok az Egyesített óvoda és Bölcsőde
Intézményvezetője. Ez az egy év a rövidtávú célok megvalósítására volt elég.

L

egfontosabb feladatomnak a humánerőforrás biztosítását tekintettem. Az
elmúlt években az Egyesített Óvoda
és Bölcsőde Intézményében nagymértékű
fluktuáció kezdődött. A magas számú elvándorlás következtében az intézményben megnövekedtek a betöltetlen pedagógus álláshelyek. Az óvodapedagógusok leterheltsége
jelentősen növekedett a kieső szakemberek
helyettesítésével. 2019 augusztusában három,
szeptemberben egy új kolléganő érkezett nevelőtestületünkbe. A nevelési év zökkenőmentes kezdését nyugdíjas óvodapedagógusok
bevonásával tudtam biztosítani. Jelenleg két
helyettes segítségével látom el a vezetői feladatomat. Kinevezésem után, az addigi helyettes vezetők munkáját megköszönve, új vezetők
kerültek az intézmény élére. Az új vezetéssel új
igazgató tanácsot kellett felállítanunk.
Minden feladat ellátási helyre több új pedagógus került, egy óvodában csak új, és többnyire
pályakezdő pedagógusok kerültek.
Elsődleges feladatomnak tartottam a szervezeti kultúránk megalapozását, a nyugodt munkahelyi légkör kialakítását. Vezetői hitvallásom
alapja a személyiség tiszteletben tartása, amely
jelenti a gyermek, a szülők, s a dolgozók megbecsülését egyaránt. A bizalom, az őszinteség,
a másokra való odafigyelés nagyon fontos követendő emberi érték.
A közösségformálás, a szervezeti klíma javítása érdekében fokozott figyelmet fordítottam
a csapatépítő programokra. Olyan szakmai
programokat terveztem vezetőtársaimmal,
ahol a pedagógusok kötetlen formában tudnak
egymással ismerkedni, szakmai tapasztalatot
cserélni. Ennek érdekében az év eleji nevelési
értekezletet is úgy szerveztem, hogy a megszokottól eltérően, kötetlen formában volt lehetőségük szakmai ismeretüket bővíteni. Egy
neves táncpedagógus kértem fel, aki vidám,
oldott légkörben vezette be pedagógusainkat
a népi játékok, hagyományőrző tevékenységek
csodás világába.

Minden közös élmény, program kirándulás, kulturális program hozzájárul a jó
munkahelyi légkör megalapozásához. Az
őszi kihelyezett nevelési értekezletünket
kirándulással egybekötve valósítottuk
meg. A szakmai napon az intézmény minden dolgozója részt vett.
Decemberben műsoros, vacsorával egybekötött rendezvénnyel köszöntem meg a
dolgozók munkáját, amelyet hagyományteremtő szándékkal indítottam el.
Fontos lépésnek tekintettem az intézmény
jogszerű és törvényes működésének átvizsgálását, az intézményi dokumentumok felülvizsgálatát, kiemelten kezelve a
közalkalmazotti foglakoztatást, a dolgozók személyi anyagának áttekintését.
A pedagógusok leterheltségének csökkentése érdekében - a törvényi előírások
figyelembe vételével- jelentősen sikerült
csökkenteni az írásbeli dokumentációt.
Aktualizáltuk, egységessé tettük az átláthatóság érdekében.
Az intézményben folyó szakmai munkát az
előzetes eredményeket elismerve, figyelembe véve kívántam tovább vinni. Minden feladat ellátási helyünk megtartotta
sajátos egyéni arculatát, az eddig kialakított szakmai értékeit. A szakmai önállóság
megtartása mellett törekszem a nevelőtestület egységes pedagógiai szemléletmódjának, nevelési gyakorlatának alakítására.
Olyan munkatervet készítettünk a nevelési évre, melyben minden kolléga erejének
és érdeklődésének megfelelően vállalhat
feladatot.
Új szakmai munkaközösségek, munkacsoportok beindítását szorgalmaztam. Nagyon örülök annak, hogy a többéves kihagyás után újra működik a Hétszínvirág
színjátszó munkaközösségünk. A munkaközösség amellett, hogy a pedagógus közösséget is formálja, a családok, gyerekek
számára értékorientált szórakozást biztosít. A munkaközösség célja, hogy minél
több gyermekhez eljusson a mese, a színház csodálatos világa. A munkaközösség
színes színfoltja szakmai munkánknak, s
az óvoda életének.

Megalakítottuk a gyakornokokat és mentorokat segítő munkaközösségünket is. Létrejöttét a magas gyakornoki létszám indokolta. A
létrejött munkaközösség célja a gyakornokok
szakmai felkészítése, tudásuk, képességeik alakítása a pedagógushivatás irányába.
Intézményünk elkötelezett a pedagógusképzés
támogatásában, hiszen ebben látjuk megvalósulni a pedagógus utánpótlást. Ebben az évben
három főiskolai hallgató töltötte szakmai gyakorlatát intézményünkben. Dajkai képzésen,
takarítói képzésen részt vevőket is támogattunk, akik a szakmai gyakorlatukat intézményünkben töltötték le.

KÖZÉLET INTÉZMÉNYEK
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Nagyon fontos a partnerekkel való jó szakmai együttműködés kialakítása. Úgy érzem, tartalmas kapcsolatot sikerült kialakítani partnereinkkel rövid idő alatt is. Nagy gondot fordítottam a családokkal
történő kapcsolat fenntartásra. Folyamatosan nyitott voltam a szülők
jelzésére, megkereséseire. A szülői választmánnyal három alkalommal találkoztunk, ahol lehetőség volt kicserélni gondolatainkat.
A Fenntartóval támogató, segítő a kapcsolatunk. Minden megkeresésre nyitottak, segítőkészek. Nagyon fontosnak tartják, hogy megismerjék az intézményben folyó szakmai munkánkat, az intézményi
értékeket.

Bemutatkozik

SÁRI
ISTVÁN
A Veres péter kulturális
központ Igazgatója

A márciusi intézménybezárás óta csak online tudjuk tartani a gyerekekkel, a családokkal a kapcsolatot. Létrehoztuk a balmazújvárosi gyermeksarok zárt csoportunkat, mely nagyon sikeresen
működik. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők mesélnek a
gyerekeknek, ötleteket adnak vizuáis tevékenységekhez, játékokhoz,
a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A szülők is nagyon kreatív módon kapcsolódnak be ebbe a csoportba. Nagyon szívesen veszik a
pedagógusok a visszajelzéseket. Reméljük, hamar vége lesz ennek a
helyzetnek, s megnyithatjuk intézményeink kapuit a kisgyermekek
részére. Nagyon hiányoznak. Köszönöm az óvónők, kisgyermeknevelők segítségét, hogy ilyen hatékonyan tudjuk tartani a kapcsolatot
a gyerekekkel.

Megalakult az Önértékelést támogató munkacsoportunk. A pedagógusok önfejlesztési
tervét, melyet szintén törvény ír elő, ebben az
évben kezdtük elkészíteni.

Az aktív múzeumlátogatók, talán ismerhetnek, az elmúlt 6 évben az
intézményen belül a Semsey Andor Múzeumban dolgoztam muzeológusként. Néprajzos diplomámat 2004-ben szereztem a Kossuth
Lajos Tudomány Egyetemen, Debrecenben. Vezetői megbízásom
mellett ezt a munkakört továbbra is ellátom. Vezetőként a kulturális törvény irányadásának megfelelően, továbbra is egy nyitott, kezdeményező, befogadó, a helyi hagyományokat erősítő, ugyanakkor
innovatív intézményi keretben gondolkodom. Az egyes tagintézmények programkínálatának összeállításánál arra törekszem/törekszünk a kollégáimmal együtt, hogy minden korosztály megszólításra
kerüljön. Ugyanakkor azt gondolom, nem csak igényeket kell kielégítenünk, de igényt generálnunk is. Fontosnak tartom továbbá a helyi
civil szervezetekkel, egyesületekkel és más intézményekkel a programok koordinációját.

A pedagógusok folyamatos képzése, önképzése elengedhetetlen a minőségi szakmai munka
végzéséhez. Igyekszem támogatni a pedagógusok szakmai előmenetelét, figyelembe veszem
a pedagógusok igényeit. Fokozottan motiválom a vezetői utánpótlás megvalósításához
szükséges közoktatás vezetői képzésen történő
részvételt.

Fontosnak tartom a meglevő tárgyi környezet
állagmegóvását, folyamatos karbantartását.
Lényeges, hogy a gyerekek korszerű, esztétikus környezetben nevelkedjenek. A gyermekek, a dolgozók és a vagyonvédelem biztonsága érdekében soron kívül el kellett végezni
a Százszorszép óvoda teljes körű elektromos
rendszerének felújítását.Nagyon örülök annak, hogy két óvodánk, a Veres Péter utcai, és
a Bólyai úti óvoda pályázati forrásból megújulhatott.
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Most zárult az óvodában, és a bölcsődében is az új gyerekek beírása.
A gyerekek elosztása megtörtént.. Igyekeztünk figyelembe venni a
szülői kéréseket, azonban a magas gyermeklétszám miatt, a körzethatár volt az elsődleges szempont, ami alapján a gyerekeket elosztottuk. Nagyon örülünk annak, hogy a bölcsőde bővítésére is sor
kerül, hiszen a demográfiai adatok szükségessé teszik a két bölcsődei csoport meglétét is.
Tudom, hogy egy sikeres intézmény működtetése nem egyszemélyes munka. A fenti eredményeket vezetőtársaim, munkatársaim segítségével, a szülőkkel együttműködve, s a fenntartó támogatásával
sikerül megvalósítani. Köszönöm a munkájukat, a támogatást és a
visszajelzéseket.
/// Tarné Juhász Julianna
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője

A feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra fenntartása, a tárgyi-technikai környezet fejlesztése talán a legnehezebb feladat és jelentős forrásokat kíván. A tavalyi évben történt ebben előrelépés, de ennek egy
folyamatnak kell lennie. Itt fontos megjegyezni a felelős gazdálkodást,
az intézmény költségvetés racionális felhasználását, valamint a forrásteremtést. Gondolok itt a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb
kihasználására, a bevételek növelésére.
A jelenleg fennálló helyzetben, annak ellenére, hogy a tagintézmények nem látogathatók, a napi feladatok ugyanúgy ellátásra kerülnek,
a munkatervben szereplő programok átütemezése zajlik(ahol ez
lehetséges), hogy lehetőség szerint azok későbbi időpontban megrendezésre kerülhessenek. Emellett az intézmény új tevékenységi körének (Balmazújváros Újság, helyi televízió beindítása) háttérmunkálatai is zajlanak. A betervezett és szükséges fenntartási munkákat,
technikai felújításokat is erre az időszakra ütemeztük át.
Bízom benne, hogy a jelenlegi korlátozások megszűnése után, a közművelődési intézményeink, a megszokott munkarendben és programkínálattal várhatják Balmazújváros lakosságát.

/// Sári István
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Megújult

Befejezettnek

nyilvánította a szezon
versenyeit az MKSZ.

színpad technikai eszközparkja

A pályázati források felhasználásával a terem
hangrendszere gyökeres átalakításon ment
keresztül. Lehetőségünk nyílt olyan hangtechnikai eszközrendszer beszerzésére, mely nem
csupán a színpadteremben, hanem szabadtéri
nagyrendezvények esetén is tökéletes hangélményt nyújt a résztvevő helyi lakosok számára!
A rendszer többek között digitális- és mobil keverőpultot, komplett mikrofonparkot, állványokat és kábeleket is tartalmaz. Olyan rendszer
beszerzésre történt meg, mely a későbbiekben
tovább bővíthető.

Nem csupán a hangtechnikai eszközöket újítottuk meg, hanem a fénytechnikai berendezéseinket is! LED –es fényvetőket vásárolhattunk,
melyek nem csupán fénydramaturgiai szempontból jelentősek, hanem a későbbiekben a
színházterem funkcióbővítését is elősegíthetik.
Az új lámpapark mellé plusz direkt áramkörök
is kerültek.
A Soós Imre Színházterem födémszerkezete
duplán szigetelt, illetve napkollektorokkal telepített, ezért a fénytechnikai rendszer felső
rögzítési pontjait traverz szerkezet beépítésével
kellett megoldanunk. Erre a szerkezetre tökéletesen rögzíthető az új hangrendszer, és beszerelésével új világítási pozíciót is be lehetett
állítani!

A világunk tele van szennyezéssel,
mérgekkel és olyan káros anyagokkal, melyeket napi szinten használunk. Ezek ellen nyújt hathatós segítséget sokrétű ózon használata.

Felhasználási területe igen széleskörű: orvoslás, bőrfiatalítás, hajhullás ellen, kozmetikai iparban,
de víztisztításra, szagok ellen és
nem utolsó sorban fertőtlenítésre!
A bio tisztítási eljárások közzül az
Ózonnal való mosás volt az, amit
a legfontosabbnak éreztem arra,
hogy az emberekhez közelebb
tudjam hozni a bio tisztítást, a
bőrünk-szervezetünk védelmére
felhívva a figyelmet, majd ebből
már egyenes út vezetett a légtisztításhoz.

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a koronavírus-járvány miatt döntött a 2019/2020-as
idény valamennyi, az MKSZ és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat sorsáról. A döntés értelmében a felfüggesztett idény kapcsán helyezéseket nem állapított
meg a Szövetség.
Mindez azt jelenti, hogy sem a bajnokságoknak, sem a Magyar Kupának, sem a Liga Kupának
nincsenek győztesei és helyezettjei a 2019/2020-as idényben, így nincsenek kieső és feljutó csapatok sem, az európai kupaindulásra pedig azok a klubok jogosultak, amelyek azt a 2018-19-es
bajnoki helyezéseikkel kivívták.(forrás. mksz.hu)
Fájdalmas, egyeseket méltánytalanul érintő döntéseket kellett meghoznia az Elnökségnek, hiszen eleve nehéz helyzetben van az egész ország és a sportvilág is – emelte ki Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. – Többször egyeztettünk az érdekeltekkel, folyamatos volt a
párbeszéd az utóbbi hetekben, és természetesen a folytatásban sem lesz ez másként, a rendkívüli
helyzetben sem szeretnénk megalapozatlan döntéseket hozni, nem mindegy, hogy mekkora az
érdeksérelem, amely a sportág szereplőit éri. Ezt szerettük volna és szeretnénk minimalizálni
azzal, hogy úgy tekintünk a 2019/2020-as idényre, mintha meg sem történt volna, és újrakezdenénk a szezont, amint lehet, azonos felállásban, ami a bajnoki osztályokat illeti.

A következő pályázatok során még tervezzük a
díszlethúzók motorizálását, új fényvezérlő pult
beszerzését és a mobil hangosítást is modernizálnunk kell még. Reményeink szerint hamarosan sor kerül majd a rendszerek kipróbálására,
és a balmazújvárosi lakosság színvonalasabb és
élvezetesebb darabokat láthat a Soós Imre Színházteremben és a Veres Péter Kulturális Központ szabadtéri rendezvényszínpadán.

Az ózon csodája
Az Ózon, a második legerősebb
fertőtlenítő anyag a világunkban,
nagyon oxidáló, tehát nem veszélytelen. Megfelelő alkalmazás
és hozzáértés mellett, tökéletes
segítője az emberi társadalomnak. 600-3000-szer hatékonyabb
fertőtlenítő hatású, mint a klór.
Ha kapcsolatba kerül bármiféle
mikroorganizmussal, mint például
baktériumokkal, vírusokkal, penésszel, gombával, szagot okozó
elemekkel, vagy oldott oxidálható
ásványi anyagokkal, akkor egyszerűen megsemmisíti azt. Olyan
eredményes, hogy a mikroorganizmusok nem tudnak védettséget
felépíteni, nem úgy, mint ahogy a
hagyományos vegyszerekkel előfordulhat.
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Szezonvég

a Veres Péter Kulturális Központ
Legutóbb 2009-ben került sor a Soós
Imre Színházterem műszaki- és külső
felújítására. Az eltelt 11 év alatt a technikai fejlődés olyan mértékű volt, hogy
2019-ben szükségessé vált a színpad és
játéktér komolyabb technikai korszerűsítése. 2019-ben találtunk egy olyan
pályázati kiírást, mely lehetővé tette
számunkra a szcenikai (színpad/játéktér kialakítása, technikai berendezés)
eszközbeszerzést.

SPORT Kézilabda

Ez a mi felnőtt kézilabdacsapataink esetében azt jelenti, hogy a következő bajnokságot is az
NBIB-ben kezdheti meg a Női Kézilabda Klub Balmazújváros és a fiúknál a Balmazújvárosi Kézilabda Klub is.
/// Fotók: Mezőkövesd Online és Kispesti NKK

/// Gál Sándor

Elment a Balmazújvárosi felnőtt

kézilabda legeredményesebb edzője

Hol alkalmazható az ózongenerátor? Minden olyan helyen, ahol
szükséges a kórokozótól mentes
steril környezet, a tiszta, jó levegő, a
higiénia és fontos a vegyszermentes
tisztítás. Az ózon atom élete rendkívül erős, de rövid 20-25 perc életű,
ezért egy plusz eljárással kell segíteni hogy az Ózon a helyiségek minden szegletébe eljusson, különben
az egész eljárás felesleges volt.

a lakásokban. A fertőtlenítés végén
a gépeket eltávolítjuk és egészséges
biztonságos környezetet adunk át!
A mosási eljárás sokkal egyszerűbb
ennél, hiszen magát a vízben lévő
oxigént egy zárt térben alakítjuk át
Ózonná, és a mosási eljárás végén,
a tiszta fertőtlenített ruhaneműket
adjuk át úgy, hogy nem kellett felesleges anyagroncsoló vegyszereket
alkalmazni.

A kezelés előtt a kisállatokat,növényeket el kell távolítani! A lakást el
kell hagyni és biztosítani, hogy a
fertőtlenítés alatt senki ne juthasson be! A helyiség berendezésében, semmilyen kárt nem tesz, de
a lágy fémeket roncsolhatja, ezért
mi ezeket a fémeket is átvizsgáljuk

Ezzel az eljárással segíthettünk a
balmazújvárosi óvodáknak, a gyerekek ágyneműinek és törölközőinek a fertőtlenítésében. Itt hadd
köszönjük meg Jenes Imre nádtetőfedőnek a támogatását, hogy
anyagi segítséget nyújtott ebben a
projektben.

Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 60. évében elhunyt Füzesi Ferenc, egykori válogatott kézilabdázó, olimpikon, a Balmazújvárosi Kézilabda Klub férfi felnőtt
csapatának korábbi edzője.
Füzesi Ferenc játékosként itthon a Pécs (1978-82, 1985-90, 1995-97) és a Tatabánya
(1982-85) kézilabdázója volt, utóbbi együttessel 1984-ben magyar bajnokságot nyert,
majd a spanyol Ponteverda csapatában légióskodott 1991-95 között. A magyar válogatottban 1980-81 és 1989-92 között 86 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1990-es
világbajnokságon 6. és az 1992-es barcelonai olimpián 7. helyezett nemzeti csapatnak.
Edzőként dolgozott Balmazújvároson kívül a Ponteverdá-nál (Spanyolország), Pécsváradon, Pécsett, Tatabányán, Komlón, Orosházán, Szombathelyen, 2018 óta pedig a
másodosztályú Mohács női csapatát irányította.
Az ő vezetésével nyertük meg a férfi NBI/B-s bajnokságot 2014-ben, és jutottunk fel az
első osztályba, ahol 2016 decemberéig vezetőedzőnk volt.
2014-ben Balmazújváros Város Önkormányzatától a bajnokcsapatával együtt „Balmazújváros Városért” kitüntető címben részesült.
Nyugodjék Békében!
/// Gál Sándor
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A Svédországi helyzet

Egy Magyar orvos szemével

Az előző lapszámban megjelent beszámoló után, Dr. Szőke Attilát kértem meg arra, hogy
mutassa be, hogyan élik meg Svédországban a járványhelyzetet. Dr. Szőke Attila 2000ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd 12 évig dolgozott az I. Sz.
Belklinikán. 2013-ban költözött a családjával Svédországba, ahol a legkisebb, 160 ezer
lakosú régió kórházának kisebbik telephelyén, Karlshamnban dolgozik.
Svédország néhány hete a járvány kezelését
tekintve látványosan egyfajta külön utas
politika útjára lépett. Az eltérő híreket hallgatva fontosnak tartom, hogy egy ott élő,
számomra hiteles forrásból értesüljünk az
eddig megfogalmazható tapasztalatokról,
az ország járványügyi, egészségügyi helyzetéről. Svédországban hogyan kezelik a járványhelyzetet?
Svédországban a járványügyi védekezést nem
a politika, hanem a Népegészségügyi hatóság
irányítja, melynek vezetője az infektológus szakorvos Anders Tegnell. Ő, korábban a WHO
megbízásából Laoszban, részt vett az 1995-ös
ebolajárvány megfékezésében is. Svédországnak
előnyös adottságai vannak a járvánnyal kapcsolatban: a népesség kb. akkora mint Magyarországé, de az ötször akkora területen oszlik el, 5,5
millóan laknak 20 ezer főnél kisebb településen.
A háztartások csaknem 70 %-a egy vagy kétszemélyes. A járvány leginkább a fővárost és a környékét érinti. Itt nem vezettek be eddig olyan
megszorításokat, amiket ne lehetne akár hosszútávon is betartani: nincsenek kijárási korlátozások, a gyerekek a 6. évfolyamig járnak iskolába, az
idősebbek az iskola vagy az önkormányzat által
biztosított laptopokkal otthonról tanulnak. Arra
kérik minden csatornán az embereket, hogy ha
a legkisebb mértékig is betegnek érzik magukat,
akkor maradjanak otthon. Bár már korábban sem
volt jellemző, hogy betegen dolgoztak volna, de
most a kormány segít is: korábban csak a betegség 2. napjától járt a táppénz, mostmár az elsőtől,
és már 2 hétig lehet táppénzen lenni orvosi igazolás nélkül a korábbi egy hét helyett.
A te munkahelyeden érezhető változtatás
történt-e a munkarendben?
Az idősebb kollégáknak lehetőséget biztosítanak
arra, hogy otthonról dolgozzanak. Leállították a
továbbképzéseket, a múlt héten rendelkezési állományba tettek minket, ami azt jelenti, hogy a
krízis elmúltáig nem mondhatunk fel, nem kereshetünk másik munkahelyet. Azon szakmák képviselőit, akiknek kisebb lett a terhelésük (pl. bőrgyógyászok, ortopédusok) elkezdték felkészíteni
arra, hogy segíteni tudjanak majd a vírusfertőzött
betegek ellátásában. Elkezdték toborozni azokat
a szakképzett embereket, akik jelenleg nem az
egészségügyben dolgoznak, de szükség esetén
bevethetőek lennének. Folyik a tervezés, hogyan
oldják meg, ha több fekvőbeteg- vagy intenzív
osztályos helyre lesz szükség.

A betegek érezhetnek-e valamit a járványveszély hatásaiból, hogy csapódik le ez az
ellátásban, gondozásban? Csúsznak-e a kezelések, ellátások a járvány miatt?
A sürgősségi, nem halasztható kezeléseket elvégzik, még akkor is, ha kórházi felvételt igényelnek.
Ugyanakkor már március elején felfüggesztették
a tervezhető műtéteket, elsősorban azért, hogy
kevesebb védőfelszerelés fogyjon. A betegek sem
jönnek szívesen a kórházba, és magunk is próbáljuk a szakrendeléseket személyes megjelenés
mellőzésével lehetőség szerint telefonon intézni.
Ha légúti tünetekkel akar valaki időpontot foglalni a háziorvoshoz, akkor először egy különálló
rendelésre irányítják, ahol elvégzik a az orrból és a
garatból a PCR alapú vírustesztet. Nem tudok általános tesztelési programokról, de amíg egy pár
héttel ezelőtt viszonylag szigorú kritériumai voltak a teszt elvégzésének, mostanság már mindenkinél elvégezzük, akinél a fertőzés leghalványabb
gyanúja is felmerül. Minden régió maga dönt a
szükséges intézkedésekről, de a háttérben folyamatosak az egyeztetések, folyik a tapasztalatcsere.
Milyen a kórházak, orvosok védőfelszereléssel történő ellátottsága?
Sajnos - ahogy a minap a miniszterelnök is elismerte - Svédország felkészültsége nem volt megfelelő a járványra. Kevés volt a védőfelszerelés,
maszk, lehetőség a tesztek elvégzésére. Pár héttel
ezelőttig ellátmányt szinte kizárólag Stockholm
és környéke kapott. Mostanság már javulni látszik
a helyzet, de az önkormányzatoknál még mindig
hiány van a védőfelszerelésben. Hogy az ffp2/
ffp3-as maszkokkal spórolni lehessen, a vírusfertőzött betegekkel dolgozók részére húsvét után a
hadseregnél használatos vegyvédelmi maszkokat
kezdtek el kiosztani. Folyamatosan bővül a tesztelési lehetőség: az általunk használt labor (mely
egy 360 ezer fős területet lát el) a napokban növelte a kapacitását heti 700-ról 1500-ra.
A környező országokhoz viszonyítva, hogy
alakul Svédországban a Covidos betegek
száma, a halálozási arány?
Svédországban mostanáig 1578 haláleset volt, tehát 158 jut 1 milló főre. Finnországban ez az adat
17, Norvégiában 30, Dániában 61, Németországban 54, Belgiumban 490. Bár magas az elhunytak
száma, nem gondolom, hogy ezek elkerülhetőek
lettek volna, hiszen legalábbis eddig még mindenkinek jutott intenzív osztályos hely, akinek

szüksége volt rá. A képhez hozzátartozik, hogy itt
“békeidőben” sem kezelnek mindenkit minden
áron: nagyon idős vagy nagyon beteg emberek
nem kerültek intenzív osztályra, ha ott nagy valószínűség szerint nem a gyors felépülés, hanem
több napi - heti szenvedés várná őket.
Van-e országosan megfogalmazott direktíva;
pl. távolságtartással, maszkviseléssel, boltok
nyitva tartásával, tömeges rendezvényekre
vonatkozó létszám megszorítással kapcsolatban? Az utcán sétálva vagy a hétköznapi
ügyintézés során érzitek-e a járvány hatásait?
A járvány legelején 500 főben korlátozták a rendezvények maximális létszámát, aztán gyorsan
lentebb vitték a határt 50 főre. Maszkot viselni
nem kötelező, de nem is beszélik le róla az embereket. Az ember mindenhol azt hallja, látja, hogy
tartsunk távolságot egymástól. A boltokban megjelölik a padlón az ajánlott “követési távolságot”, a
pénztárosok elé plexilapokat szereltek. A boltok
egyébként a megszokott rendben nyitva vannak,
nagyjából a rendes kerékvágásban folyik az élet,
attól eltekintve, hogy kevesebbet utaznak az emberek és kerülik az összejöveteleket.
Mi a helyzet a gazdasággal? Van-e az országban érezhető gazdasági visszaesés az ágazati
korlátozások, leépítések miatt? Gazdasági
elemzők milyen GDP visszaesést jósolnak?
A légiközlekedés, éttermek, szállodák talán a
legnagyobb kárvallottjai eddig a járvány gazdasági következményeinek, egy elemzésben 4 %-os
GDP visszaesést valószínűsítettek. Friss munkanélküliségi adatok még nincsenek, viszont a
munkanélküli segélyért folyamodók száma már
megnőtt a korábbi heti 5-10 ezerről 15-25 ezerre. A kormány többek között hitelgaranciákkal,
adózási könnyítésekkel próbál segíteni a bajbajutott vállalkozásoknak, 20 millárd koronányi
plusztámogatást ad a régióknak és önkormányzatoknak a megnövekedett költségeikre. Az önkormányzatok is próbálnak segíteni a helyi vállalkozásoknak, ahogy tudnak: elengednek vagy
csökkentenek helyi adókat, de akár kuponokat
is osztanak a gimnazistáknak, amit a helyi éttermekben válthatnak be ebédre.
További jó munkát és jó egészséget kívánok,
örülök, hogy tudtunk beszélgetni és megosztottad tapasztalataidat!
		
/// Dr. Kovács Tibor - háziorvos
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Köszönet a

maszkokért!
A Városunk Önkormányzata minden háztartásba eljuttatott egy
maszkot a jelenlegi helyzetre való tekintettel, ha családból bárkinek
valamilyen okból ki kell mennie az utcára, tudja azt használni.

A hajdúsági Hulladékgazdálkodási kft.

Lakossági TájékoztatóJa

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy koronavírus járványra való
tekintettel, az országos tisztifőorvos ajánlása szerint, a hatósági házi karantén alá rendelt ingatlanoktól, a háztartási hulladékot dupla műanyagzsákban rakva kell a hulladékgyűjtő edényzetekbe helyezni.
Amennyiben a hatósági házi karantén alá rendelt ingatlanok tulajdonosai nem így járnak el – dolgozóink egészségének megóvása érdekében – a
szolgáltató megtagadhatja ezen ingatlanoktól történő szemétszállítást!

ViRTUÁLIS
BALLAGÁS
A BSZC VPGSzgSzk-ban
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki mindehhez hozzájárult. A
BALU-TEXTIL kft dolgozóinak és vezetőségének ( Szabó Miklós)
akik megvarrták a maszkokat. A két vállalkozónak Kékesi Attilának és
Kurunczi Zsoltnak köszönhetjük, hogy lefertőtlenítették a maszkokat
és a termeket, ahol a csomagolás megtörtént. A Humán szolgáltató és
a Veres Péter Művelődési Központ dolgozóinak akik becsomagolták
azokat. És nem utolsó sorban az önkénteseinknek akik városszerte járták az utcákat, hogy mindenkihez eljuttassák a maszkokat: Balogh Rozikának és csapatának, Haás- Brandt Beának, Dobiné Krisztinek, Király
Enikőnek, Borbély Ferencnének, Árváné Nádasdi Ilonának, Szarka Lili
Emesének, Fenyves Fanninak és Béke Henriettnek.

Minden diák életében mérföldkő a ballagás, lezárul egy korszak. Sajnos
a koronavírus- járvány miatt most nincs lehetőség hagyományos módon elköszönni végzőseinktől, ezért virtuális módon szeretnénk emlékezetessé tenni számukra az iskolánkban eltöltött éveket!
Az iskolavezetés online ballagási műsorral kíván útravalót adni diákjaink számára középiskolai tanulmányaik végén.
A műsort megtekinthetik felvételről a Daru TV Balmazújváros facebook oldalán: www.facebook.com/darutv balmazujvaros vagy a Daru
TV Balmazújváros youtube csatornáján.
Mindenkit szeretettel várunk a képernyő elé!

BEMUTATKOZIK a GALAMB ÉS

KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE
A Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Balmazújváros azzal a céllal jött
létre, hogy közhasznú tevékenységet
folytasson a galamb és kisállattenyésztéshez kapcsolódóan a nevelés-oktatás, ismeretterjesztés terén.
Az egyesület tagsága a különböző fajták tenyésztése mellett kiemelt fontosságúnak érzi
nemzeti kinccsé nyilvánított fajtáink fennmaradását és népszerűsítését. A kiállításaink a magyar fajták a megbecsülése mellett új tenyésztők megnyerésének is fontos eszközei.
Az egyesületi rendezvények lehetőséget biztosítanak, hogy tartási, takarmányozási és állategészségügyi témakörökben előadások hangozzanak el a felkért előadóktól. Ezek az előadások
nyitottak, az egyesületi tagok, és a lakosság számára egyaránt hasznosak.

TEVÉKENYSÉGI KÖREINK
Fiatalállat bemutató
A fiatalállat bemutató keretében nyílik lehetőség a fiatalok szemléletformálására, környezeti
nevelésére. Rajzpályázat hirdetésével, az alkotások bemutatásával és jutalmazásával sikerül
a gyerekek érdeklődését felkelteni a téma iránt,
mellesleg a galambtenyésztést is népszerűsíteni.

A bemutatón lehetőség van a tenyésztők és a
képzett bírálók közötti szakmai párbeszédre,
tapasztalatcserére.
Éves kiállításunk
Kiemelt figyelmet fordítunk nemzeti kinccsé
nyilvánított galamb fajtáinknak, támogatóink
segítségével külön versenyben díjaztuk kiállítóikat.
A kiállítás a tenyésztők szakmai versenye mellett a településen élők számára is hasznos programként szolgál, lehetővé teszi a fiatal generációnak az állatok megismerését.
Balmazújváros életében is fontos ez az egyesület, mivel kiállításainkra számos vendég érkezik más településekről, és külföldről is.
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Önkénteseket toboroz a Vöröskereszt

Önkénteseket toboroz a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezeteaz Országos Mentőszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Szervezetével együttműködvea koronavírus elleni küzdelem feladataihoz. Évtizedek óta nem volt ennyireszükség önkéntesekre, 18. életévüket betöltött civil segítőkre Hajdú-Bihar
megyében, mint most, a koronavírus elleni küzdelemben. Többek között gépkocsivezetői, adminisztratív, mintavételi, ápolói, higiéniai feladatokbantelepülésükön, vagy a román határnál végzendő munkákban kéri az önkéntesek segítségét a két együttműködő Hajdú-Bihar megyei szervezet. Testhez álló,
hasznos feladatokat keresnek mindenkinek. Az önkéntesek biztonságos körülmények között szolgálhatnak. Akadnak feladatok, amelyek végzéséhez egészségügyi szaktudásra van szükség, ezért várnakezen a területen tanuló, dolgozó, tapasztalatokkal, gyakorlattal bíró fiatalokat, felnőtteket is.
Önkéntesek csatlakoztak segítő-szolgáló szervezetekhez, hogy segítsenek, hassanak a világ sorsára háborúkban, krízishelyzetekben. Most ilyen helyzetben vagyunk. Itt az idő. Szükség van Rád, szükség van Önre!
Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Szervezete: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12. , Mobil: 70/ 933 8392 e-mail: balmazujvaros@voroskereszt.hu

ELINDULT

DARU TV

Balmazújváros
2020. áprilisában elindult a Daru TV Balmazújváros adása. A televízió minden pénteken heti hírösszefoglalóval, szombaton és vasárnap délelőtt
pedig friss kulturális adással jelentkezik. A heti
adásmenet a rövid tartalomjegyzékkel mindig
elérhető a város weboldalán, és a Daru Tv Balmazújváros facebook oldalán. Televízióján egyelőre csak a Balmaz Intercom kábelszolgáltatónál
érhető el az adás, ugyanazon a csatornán ahol
Önök ezt már megszokhatták. Jelenleg folynak a
tárgyalások az Invitel és a Telekom vezetőségével
annak érdekében, hogy az ő előfizetőikhez is eljusson az adás.

Az élő adás online is nézhető:
balmazujvaros.hu/daru-tv
Friss információk a facebook oldalon:
www.facebook.com/darutvbalmazujvaros

a Balmazújvárosi

NETPIAC

www.facebook.com/balmazujvarosinetpiac

Az oldal virtuális piacként tájékoztatást ad, a Balmazújváros térségében működő, termékeket és
szolgáltatásokat kínáló vállalkozásokról, termelőkről. A rendszerhez eddig csatlakozottak listáját
a Szolgáltatások menüpontban találják.
A Balmazújvárosi NetPiac várja azon vállalkozások, őstermelők jelentkezését, akik a jelenlegi
veszélyhelyzetre való tekintettel vállalják termékeik házhoz szállítását is Balmazújvároson.
AZ OLDALON VALÓ MEGJELENÉS INGYENES!
Jelentkezésüket az alábbi email címre várják: balmazujvarosinetpiac@gmail.com
Kérjük, hogy az adatfeldolgozás megkönnyítése miatt, az alábbi formában adják meg az adataikat:
1. Termék/termékcsoport/szolgáltatás megnevezése Pl: Tej - tejtermék
2. Termék/termékcsoport/szolgáltatás rövid leírása Pl: Tej, tej, sajt, joghurt stb.
3. Házhoz szállítás illetve rendelési infók. Pl: Ingyenes házhoz szállítás! Kiszállítás minden
kedden! Minimum rendelés 2000 Ft
4. Kontakt adatok: cégnév/termelő neve, Rendelés leadás: mettől meddig, telefonszám,
e-mail cím, ha van akkor facebook oldal
Az oldal címe: www.facebook.com/balmazujvarosinetpiac

Felhívás
adományozással kapcsolatban

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a koronavírussal kapcsolatos járványhelyzetben a védekezés
segítése érdekében a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI)
pénzügyi és tárgy adományok gyűjtését indította el.
A pénzügyi támogatásokat, adományokat az Egyesület hiánytalanul eljuttatja az adományozó által
megjelölt balmazújvárosi szervezetnek. Az Egyesület a támogatásokról igazolást állít ki, amelynek
alapján az adományozó azt pénzügyileg elszámolhatja.

59900067-11016559

A támogatásokat az
számú bankszámlára lehet teljesíteni.
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatba tüntessék fel a: „COVID-19 Balmazújváros” szöveget.
Az igazolás kiállításához, illetve a támogatás felhasználási céljának meghatározása érdekében
kérjük a bakihaz@gmail.com e-mail címre alábbi tartalmú elektronikus levelet írjanak:
Adományozó neve, címe, adószáma, adományozott összeg, mely szervezet számára ajánlotta fel
az összeget, nyilatkozat, hogy nyilvánosságra kerüljön-e mint adományozó vagy nem.
Az adományok útja minden esetben nyomon követhető.

A tárgyi, eszköz adományokat is várjuk, amelyet a Humán Szolgáltató Debreceni u. 12. szám alatti egysége fogad.

Valamennyi adomány kizárólag a védekezésre lesz felhasználva! Segítségüket ezúton is köszönjük.

16

KÖZÉRDEKŰ Információk, Elérhetőségek

Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Tel: 52/580-102, Fax: 52/370-035
Ügyfélfogadás:
Hétfő: zárva, Kedd: 7:30–18:00
Szerda: 7:30–12:00, Csütörtök: zárva,
Péntek: 7:30–11:30
Szociális csoport - Irodák: Fsz.9., 10.
Helyi adó csoport - Irodák: Fsz. 15., 16., 17.
Építési csoport - Iroda: Fsz. 13.
NAV ügyfélszolgálat
Hétfő: 8:00–12:00, 13:00–16:00, Kedd: zárva
Szerda: 8:00–12:00, 13:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 8:00–12:00
Kormányablak
Balmazújváros Kossuth tér 3.
Okmányiroda, Szociális ügyek,
Nyugdíjügyek, Gépjármű ügyek
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7:00–17:00,
Kedd: 8:00–16:00, Szerda: 8:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–18:00, Péntek: 8:00–14:00
Balmaz Intercom Kft.
Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel: 52/240-049
Hétfő: 8:00–16:00, Kedd: 10:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 13:00–17:00
Temetkezés - Köztemető
Tel.: 52/370-052		
Temetői ügyelet: 30/9588-310
Általános segélyhívó 112
Ezen a számon lehet elérni a mentőket,
tűzoltóságot és a rendőrséget

2020. MÁJUS

Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 377-224

Vízmű
4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 10.
Tel: 52/370-332

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060
Központi Orvosi Ügyelet
4060 Balmazújváros, Dózsa György út 5-7.
Tel: 70/370-3104
Ügyeleti idő Hétfő-Péntek:
18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig
Hétvégén, munkaszüneti
napokon folyamatosan

Eon - Tiszántúli Áramszolgáltató
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1.
Nyitva: Sze: 14:00–18:00, P: 8:00–12:00
Telefonos ügyfélszolgálat: H-P: 7:00 – 20:00
Tel: 40/210-210; (20/30/70) 4599-622
Hibabejelentés: 80/210-310
Posta
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
Tel: 52/370-140
Nyitva: H–P: 8:00–18:00, Szo: 8:00–11:00
Városgazdálkodás
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Tel: 52/580-678, 52/ 814-617

Rendőrkapitányság
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4.
Tel: 52/370- 013
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 370-066
Balmazújváros Római Katolikus Plébánia
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
Tel: 52/ 580-623
Balmazújvárosi Református Egyházközség
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Tel/fax: 52/370-169
Hivatali órák: H–P: 8:00–12:00

Kistérség Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel: 52/580-597, 52/580-598
Nefelejcs Idősek Otthona
4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.
Tel: 52/370-222
Vöröskereszt
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 70/ 933-8391, 70/933-8392
Ügyfélfogadás: H–P: 8:00–12:00
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 30/388-2732, Csüt.: 14:00–16:00

Kérjük, mielőtt személyesen menne ügyintézésre - a kialakult virushelyzet miatt - érdeklődjön a megadott telefonszámokon.

Kulturális Intézmények
Veres Péter Kulturális Központ
Balmazújváros, Kossuth tér 18.
Tel: 52/580-518, Naponta: 8:00-20:00

Semsey Kastély
Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel: 52/821-555, K–V: 10:00-18:00

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. Tel: 52/370-326
K–Sz: 8:00-18:00, Cs–P: 8:00-17:00, Szo: 8:00-12:00

Ifjúsági és Közösségi ház
Balmazújváros, Arany J. 1/b-c
Tel: 52/821-021, Naponta: 8:00-20:00

Tourinform iroda
Balmazújváros, Debreceni u 2. Tel: 52/821-555
H–P: 9:00-17:00, Szombat:10:00-16:00

BAKI Egyesület
Balmazújváros, Batthyány u. 26.. Tel: 06 70 947-3201
Hétfő–Péntek 9:00-17:00, Szombat:10:00-16:00

/// Fotók: Tourinform Balmazújváros

Gyógyszertárak
Augusztin Béla Gyógyszertár
Balmazújváros, Dózsa Gy. u 3.
Tel: 52/370-043
Hétfő–Péntek: 8:00-18:00,
Szombat: 8:00-12:00

Korona Patika
Balmazújváros, Veres P. 2/d
Tel: 52/377-392
Hétfő–Péntek: 8:00-18:00,
Szombat: 8:00-12:00

Őrangyal Gyógyszertár
Balmazújváros, Bocskai u 2-4.
Tel: 52/580-02, Állandó ügyeletet lát el.
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

