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A Városháza díszterméből
Május 27-én hosszú idő után ült össze
ismét Balmazújváros képviselőtestülete, egy véleményező ülésre. Az igen
hosszan elhúzódó ülésen 14 napirendi pontot tárgyaltak...
// 2. oldal
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USZODAFEjLESZTÉS
BALMAZÚJVÁROSON
Balmazújváros önkormányzata
a meghiúsult uszoda építés miatt köteles visszafizetni a támogatás teljes összegét... //4. oldal

A könyvtáros
házhoz megy
A könyvkölcsönzés hagyományos módszerrel nem, de házhoz
szállítással működik a veszélyhelyzet ideje alatt is! // 7. oldal
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Nagy

BSZC BALLAGÁS
Online ballagási beszéd 2020. május 02.

Bogival

BeszélgeTTÜNK
A Veres Péter Kulturális Központ előtt találkoztunk először Nagy Bogival. Az édesapjával érkeztek az interjúra, mosolyogva, kedvesen. A rendkívül családcentrikus Bogival
a városhoz való kötődéséről, az éneklésről,
dalairól, sikereiről beszélgettünk.
Hogy emlékszel vissza a korai diákéveidre?
Én a Kalmár Zoltán tagintézményben tanultam, testnevelés tagozaton. Emellett pedig a
Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolába jártam.
Hogyan, mikor jöttél rá, hogy van érzéked
az énekléshez? A szüleim zenetanárok. Nem
is emlékszem pontosan, de valahogy úgy
volt, hogy Apukám egy ebéd után megtalálta a hangfelvevő programot a telefonján, és
bekapcsolta, és azt mondta, hogy addig nem
állhatok fel, míg el nem éneklek egy dalt. Meglepődtem, de aztán elénekeltem a Pál, Kata,
Péter c gyerekdalt, aminek a szövegét nem is
tudtam, de ez a felvétel megvan, és onnan szá// 10. oldal
mítom, hogy „felfedeztek”.
// Élővilág

// Mindenféle

NAGY SZíK

A SELLŐ HORGÁSZEGYESÜLET
FEJLESZTÉSEI

Balmazújváros határán terül el a világörökségi lista részeként a NagySzík, mely a Hortobágyi Nemzeti
Park területéhez kapcsolódik. Május közepén nyílt lehetőségünk arra,
hogy kicsit részletesebben is megismerhessük az élővilágot és megcsodálhassuk az itt élő állatokat Tar
János, a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi őrének
vezetésével.
// 12. oldal

Városunk határán- a
Debrecenbe vezető út
mentén- található a horgásztó, mely csodálatos
látványt nyújt... //14. oldal

A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE

Sokféleképpen kezdtem már ballagási búcsúztató beszédet, de úgy sohasem, ahogyan ma kell
kezdenem! // 8. oldal
// Közélet

Útkarbantartás
Május első felében
kezdődött el a kátyúk
körbevágása, mely a
kiszedési- a portalanítási- és aszfaltozási
munkákkal folytatódik. A munkálatokat a
Városgazdálkodási Kft.
és a közmunkaprogram
résztvevői együttműködésben végzik. // 9. oldal

// Mindenféle

Újranyitotta a
kapuit a Hortobágyi Nemzeti
Park
Igazgatóságunk megtette a szükséges teendőket és május 16-ától
ismét szeretettel várjuk
a Látogatókat. // 15. oldal
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A Városháza díszterméből
Május 27-én hosszú idő után ült össze ismét Balmazújváros képviselőtestülete. Ez egy véleményező ülés volt,
ugyanis a veszélyhelyzet időszakában – a törvény szerint- a polgármesternek kell meghoznia a meg a döntéseket,
ami előtt kikérheti a képviselők véleményét. Ez történt meg szerdán.
Az igen hosszan elhúzódó, közel négyórás, sok véleményt, kérdést, vitát hozó ülésen 14 napirendi pontot
tárgyaltak, melyből most csak egyet
emelnénk ki.
Balmazújváros Város Önkormányzata
a 38/2020. (V.7.) számú határozatával
döntött a Balmazújvárosi Innovációs
Központ Kft létrehozásáról. Ebben a
cégben az önkormányzatunk 20 % részesedéssel van benne, 80% vállalkozói tőke mellett.
Ki kell emelni, hogy a végső döntéseket minden esetben a képviselőtestület fogja meghozni.
Annak érdekében, hogy a cég Balmazújváros gazdasági fejlesztésével
kapcsolatban a tényleges tevékenységét megkezdhesse, szükséges a Kft és
az Önkormányzat között egy szerződés.

A Szerződés tárgya
Balmazújváros Város gazdasági fejlesztésének megindítása érdekében
Megbízott (a BINNOK Kft) az alábbi
szolgáltatások nyújtására köteles:
a) Megbízott fejlesztési tervet készít a
Megbízó (az Önkormányzat) által meghatározott és jelen szerződés I. sz. mellékletében felsorolt helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan.
b) Megbízott jelen szerződés alapján
értékesítésre előkészíti az I. sz. melléklet szerinti ingatlanokat. Ennek keretében kialakítja az ingatlanok hasznosítására vonatkozó szakmai koncepciót,
és lehetséges befektetőket kutat fel.
c) Megbízott közreműködik a versenytárgyalás feltételeinek kidolgozásában,
a szükséges dokumentáció előkészítésében, és segíti annak lebonyolítását.

d) A versenytárgyalás során Megbízó
Megbízott érdekében jár el, ennek keretében folyamatos tanácsadást végez.
e) Megbízott közreműködik a versenytárgyalás eredményeként létrejövő
adásvételi szerződés előkészítésében,
feltételeinek meghatározásában
Megbízási díj
Megbízott tevékenységéért megbízási díj abban az esetben illeti meg, ha az I/b) pontban
meghatározott ingatlanok értékesítésére Megbízott szakmai közreműködésének eredményeként kerül sor.
A megbízási díj összege az adásvételi
szerződésben meghatározott bruttó
vételár 2,5%-a.
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Üvegzseb

a Balmaz Kamilla Kft. és a Balmazújvárosi Sport Kft.
2012. és 2020. közötti elszámolási időszakról
A balmazújvárosi fürdő, a hotel és a Múzeum Kávéház üzemeltetője a Balmaz Kamilla Kft. Az 5 éve működő vállalkozás az elmúlt időszakban komoly tartozást halmozott fel az Önkormányzat irányában. A 2015-2020 közötti
bevételek és kiadások arányát tekinthetik át az alábbi táblázatban.
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Múzeum Kávéház

Kiadások

1 575 573

7 271 236

12 704 269

10 468 967

892 648

Működési célú támogatás

43 304 324

82 741 000

95 362 889

105 948 688

54 342 302

Szállodafejlesztés támogatása /300 m Ft/
Felhalmozási célú támogatás /300 m Ft terhére/

Összesen
32 912 693

23 609 000

405 308 203
300 011 790

9 000 000

9 000 000
1 783 080

1 783 080

Felhalmozási célú támogatás /480 m Ft terhére/ 1818/2016.
(XII.22.) Korm.hat.

75 528 018

1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Hotel Kamilla szálloda
eszközbeszerzés

70 500 000

1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Szálloda kiegészítő fejlesztése

571 500

76 099 518
70 500 000

29 663 200

Hotel vásárlás - 230 m Ft hitel

230 028 629

Balmaz Hotel

29 663 200

24 216 564

25 267 125

28 408 586

307 920 904

32 306 433

31 543 937

3 490 406

67 340 776

35 466 000

35 466 000

Hotel Kamilla külső terasz beépítése

1 428 750

Elengedett követelés
Kiadások összesen

2020.

300 011 790

Felhalmozási célú támogatás /400 m Ft terhére/

53 879 897

321 823 945

464 601 945

350 348 685

1 428 750
123 171 442

23 609 000

1 337 434 914

Bevételek
Szállodafejlesztés támogatása /300 m Ft/

300 000 000

300 000 000

Hotel vásárlás - 230 m Ft hitel

230 000 000

230 000 000

Felhalmozási célú támogatás /300 m Ft terhére elszámolva/

9 000 000

9 000 000

Felhalmozási célú támogatás /400 m Ft terhére elszámolva/

1 783 080

1 783 080

Felhalmozási célú támogatás /480 m Ft terhére elszámolva/
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.

75 528 018

75 528 018

1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Hotel Kamilla szálloda
eszközbeszerzés

70 500 000

70 500 000

1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Szálloda kiegészítő fejlesztése

29 663 200

Bevételek összesen

9 000 000

Kölcsöntartozás Önkormányzat felé /2020.05.25./ Ebből
tőkevisszapótlás:37.068.000.- Visszatérítendő:10.000.000.-

47 068 000

Számlatartozás Önkormányzat felé /2020.05.25./

24 611 028

Követelés összesen

71 679 028

531 783 080

0

175 691 218

29 663 200
0

0

716 474 298

A Balmazújvárosi Sport Kft . működésének 8 éve során komoly összegbe került Balmazújváros Város
Önkormányzatának. A konkrét számokat, adatokat ismerteti a következő táblázat.
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Működési támogatás

32 405 000

53 686 191

41 029 000

44 943 000

50 000 000

Felhalmozási támogatás + TAO önrész

42 867 280

37 616 199

34 615 938

89 084 633

70 016 928

6 693 629

9 278 939

17 451 183

Összesen

75 272 280

91 302 390

82 338 567

143 306 572

137 468 111

2017.

2018.

2019.

2020.05.25.-ig

Összesen

Működési támogatás

60 100 000

90 459 117

25 054 892

9 568 120

407 245 320

Felhalmozási támogatás + TAO önrész

19 317 000

32 174 883

Dologi kiadások

17 812 384

17 036 310

4 873 303

Összesen

97 229 384

139 670 310

29 928 195

Dologi kiadások
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Az első támogatási szerződés
Május elején robbant a bomba, miszerint Balmazújváros Város önkormányzata a meghiúsult uszoda építés miatt
köteles visszafizetni a támogatás teljes összegét, mely 498.500.000 Ft illetve a jogosulatlan igénybevétel miatt az
ügyleti kamatot is. Bárki kérdezheti most, hogy ez őt mennyiben érintheti, mi köze van hozzá?!
Nos, a város éves költségvetése rendkívül szoros, a bevételek és a kiadások összehangolása nem kevés munkát igényel. A városunk nem termel nyereséget, a befolyó iparűzési adó mélyen az országos átlag alatt van. Most mégis
azon kell dolgoznia a Városvezetésnek, hogy a többször elkezdett beruházásra kapott teljes összeget és az ügyleti
kamatot (együtt több, mint 500 millió Ft) vissza tudja fizetni, vagy új támogatást kieszközölve be tudja fejezni a
megkezdett építkezést. Tényfeltáró sorozatunkban lépésről-lépésre vesszük végig, hogyan jutottunk el a megálmodott uszoda tervezésétől a rémálomként megélt csonka befejezésig.
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● 2016. november 30. Támogatási
Szerződés módosítása, oka: a legkedvezőbb ajánlat is magasabb a tervezett
költségnél. Az uszoda beruházásra további 100 millió Ft-ot kap az Önkormányzat.
Ugyanezen a napon kerül sor a Kivitelezői szerződés aláírására a közös ajánlattevőkkel. A Szerződés tartalmazza a
pontos összeget, az elvégzendő tevékenységeket, a határidőt, rendelkezik
az előleg lehívásáról és meghatározza a
késedelmi- illetve a meghiúsulási kötbér arányát is. A szerződés 50 naptári
nap késedelem után felmondható. A
szerződés tartalmazza azt is, hogy mit
tekintenek a szerződő felek hibás teljesítésnek. Azaz, amennyiben a Vállalkozó figyelmen kívül hagyja a Megrendelő
építési naplóban rögzített bejegyzéseit,
póthatáridőt írhat ki, de a késedelmes
teljesítésből eredő jogainak gyakorlására jogosult.
● 2016.12.08. Megtörténik a munkaterület átadása december 1-én.
„Munkavégzés nem történt” olvasható
az építési napló bejegyzéseinél
● 2017. január 12. Ideiglenes áramszekrény telepítése. A „munkavégzés
nem történt” bejegyzéssel folytatódik
az építési napló
● 2017. február 03. 5 fős dolgozói
létszámmal elkezdődik a szádfalazás
kitűzésével és a szádlemezelés készítésével a kivitelezés.

Az első támogatási szerződés
Az uszodafejlesztés 2012. óta tervben
volt, amit az azévi uszodaépítési engedély igazol. A tervek, álmok megvalósítására 2016. tavaszán talált forrást a
Város akkori vezetése. Az uszoda története konkrétan tehát 2016. március
16-án veszi kezdetét, az első Támogatási szerződés aláírásával.
A támogatási összeg 400 millió Ft. A
Támogatói Okirat sok dologra kitér,
többek között arra, hogy a költségek

átcsoportosítására vonatkozóan 2 alkalommal lehet módosító kérelmet
benyújtani úgy, hogy a támogatás ös�szege nem nőhet, és a felhasználás végső határideje nem változhat.Az okirat
rögzíti, hogy a támogatás elszámolása
2018. január 31-ig, záró beszámolóban
meg kell, hogy történjen. A Támogató
bizonyos esetekben dönthet úgy, hogy
visszafizetteti a támogatási összeget,
illetve ügyleti kamattal növelheti azt.
Ilyen, szerződésszegésnek minősülő
ok lehet többek között ha a támogatás
nem kerül felhasználásra 2017. december 31-ig; vagy a támogatott cél telje-

sítése meghiúsul, tartós akadályokba
ütközik, vagy a Szerződésben foglalt
ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.
● 2016. március 22. A teljes támogatási összeg megérkezik az Önkormányzat számlájára.
● 2016. június 22. Elindul a Közbeszerzési eljárás.
● 2016. október 18. Bírálóbizottsági
jegyzőkönyvben döntési javaslat van a
kivitelezőre.

● 2017. február 06. Építési napló bejegyzés, utólag rögzítetten 253 nappal
a következő tartalommal olvasható: Az
extrém hideg időjárás miatt a Kivitelező akadályoztatva volt, a munkavégzés
szünetelt. A február 6-i nappal viszont
el kell kezdeni a munkát, mert további
csúszást a szerződésben foglalt határidő már nem visel el.
● 2017. június 07. A Műszaki ellenőr
felszólító levelet küld a Kivitelezőnek
Ebben a következőket jelzi: A munkálatok lelassultak, 10-12 fős dolgozói
létszám van jelen, ami elenyésző egy
ekkora építkezésen. Nyomatékosít-

KÖZÉLET ÖNKORMÁNYZAT
ja, hogy növelni kell a kapacitást, és
hétvégi munkavégzést is javasol. Utasítja a Vállalkozót a májusban leadott
ütemterv napi lebontására, kéri, hogy
adja meg a szakmák dolgozói létszámát
napokra lebontva, mindezt 2017. 06.
30-i átadással. Kéri, hogy a Vállalkozó
készítsen ütemtervet, mely alapján látni lehet, hogyan teljesül a kivitelezés
november 30-ra.
● 2017. szeptember 21. A Műszaki ellenőr kiküldi a második felszólító levelet a Kivitelezőnek. Ismételten felhívja a vállalkozó figyelmét arra, hogy a
munkálatok lelassultak, illetve, hogy a
dolgozói átlaglétszám 8-10 fő naponta.
Kéri az augusztus végén leadott ütemterv aktualizálását, mivel észleli, hogy
3 hét elmaradás mutatkozik az abban
tervezettekhez képest. Új cselekvési
tervet kér szeptember 30-ai határidővel.
● 2017. október 05. A Műszaki ellenőr
immár a harmadik felszólító levelet
küldi ki a Kivitelezőnek. Ezúttal több
problémát is jelez: Egyrészt nem kapott ütemtervet a munkák napi lebontására és a dolgozói létszámra vonatkozóan, másrészt észrevételezi, hogy a
lemaradás a 2 héttel ezelőtti 3 hétről 5
hétre nőtt.
● 2017. október 31. A műszaki ellenőr
számlája kiállításra kerül, a kivitelezési
munkák 40%-os készültségére vonatkozóan. (Ekkor a Vállalkozói Szerződés szerint 30 napon belül kellene befejezni a kivitelezési munkálatokat)
● 2017. november 09. A Kivitelező
módosítási kérelmet ad be a határidő 1
hónapos meghosszabbítására. Indokként a téli extrém hideg miatt keletkező csúszást jelöli meg.
● 2017. november 24. Megtörténik a
Vállalkozói szerződésmódosítás aláírása, 2017. 12. 30-i új teljesítési határidővel.
● 2017. november 29. Az Önkormányzat benyújtja a Támogatási szerződés módosítási kérelmét a Belügyminisztériumhoz.
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Ennek indoka és tartalma a következő: A Város ,TOP 3 2 2„Középületek
fűtési- és villamos energia igényének
kielégítése termálvíz hasznosításával
Balmazújvároson” című pályázata támogatásban részesült, amelyre az Önkormányzat 2017. október 31. napján
kötött támogatási szerződést.A projektbe bevonásra került a megvalósítás
alatt lévő Uszoda épülete is, amelynek
így a fenntartási időszakban biztosítható lesz a gazdaságos üzemeltetése.
Műszaki módosítások miatt 5 hónap
hosszabbítást lenne indokolt, 2018.
május 31-ig.
● 2017. november 30. A Műszaki ellenőr kiküldi a negyedik felszólító levelet a Kivitelezőnek. Meglátása szerint a
Kivitelező nem tudja tartani a szerződésben foglalt határidőt. Ismét kéri az
ütemterv benyújtását december 4-i határidővel és ismét nyomatékosítja azt,
hogy a Megrendelő egyértelmű álláspontja, hogy a határidő tekintetében a
szerződésben foglaltaknak megfelelően fog eljárni.
● 2017. december 21. Megérkezik a
Belügyminisztérium elutasító levele,
az uszoda beruházás határideje nem
módosítható, a határidő marad december 31., azaz 10 nap innentől.
● 2017. december 27. Az építési naplóba utólagosan rögzítve 2 nappal, azaz
december 29-én, a következő bejegyzést teszi a műszaki ellenőr: Mai naptól a Megrendelő és a Műszaki ellenőr
a munkavégzést határozatlan időre felfüggeszti, bár a megkérdezett szakemberek nyilatkozata szerint az építkezés
leállítására nem volt szükség. A Kivitelezőnek a Mai naptól kezdve, csak a
munkaterület őrzése a feladata.
Indoklás: „A Megrendelő Balmazújváros Város Önkormányzata „Megújuló
energia hasznosítása”tárgyú projektben sikeresen pályázott, ezáltal az
uszoda gazdaságos üzemeltetését szem
előtt tartva a pályázatba bevonni kívánja az uszoda épületét. De mivel az
épület gépészete nem úgy lett megtervezve, hogy az fogadni tudja megújuló
energia hasznosítását.
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Ezek az okok, hasonlóan az első Támogatói Okiratban megnevezettekre
többek között a következőek lehetnek:
•

a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe

• a Kedvezményezett azt a nem
megjelölt feladatra használta fel
•

A Megrendelő úgy döntött, költségtakarékosság szempontjából az uszoda
gépészetét egy sikeresen pályázott projekt keretében újratervezi és építi meg.
Mivel az épület elkészülte utáni bevonása a projektbe nagyon költséges lenne.” Ezzel Balmazújváros Város Önkörmányzata gyakorlatilag lemondott az
őt jogosan megillető – és a későbbiekben érvényesíthető – a kivitelezői szerződésben meghatározott több mint 70
millió Ft kötbér összegéről.
● 2017. december 29. A Kivitelező
leadja az utolsó számláját is. Összegezve: az eddigi 4 Kivitelezői részszámla 56%-os kivitelezési készültségi
szintet határoz meg, és mindösszesen
269.018.153 Ft-ról lett kiállítva.
● 2018. január 08. Kiderül, hogy a
projektet el fogják utasítani, de van
megoldás, újra be lehet ugyanis adni.
● 2018. január 31. Az Önkormányzat
benyújtja a Záró beszámolót 56%-os
kivitelezési készültségi szint megjelölésével.
A támogatás elszámolásban figyelembe vett összeg összesen 299.322.589
Ft. Ebből a kivitelező számlája összesen 269.018.153 Ft.
● 2018. január 12. Az építési naplóban
rögzítik, hogy a munkaterület mai nappal átadásra került. Az átadásról külön
jegyzőkönyv készült, amely az elektronikus naplóba felcsatolásra került.
A műszaki ellenőr kéri a kivitelezőt,
hogy a munkabiztonsági és egészség-

védelmi előírásokat maradéktalanul
tartsa be a kivitelezés során.
● 2018. január 17. Téves bejegyzésként tüntetik fel az 5 nappal ezelőtti
átadás- átvételt.
● 2018. március 12. A Belügyminisztérium megállapítja a visszafizetési
kötelezettséget és ügyleti kamatot is
kiszab. Ennek összegei: 468.456.264
ft+ 18.397.407 Ft, azaz mindösszesen
486.853.671 Ft.
● 2018. április 16. Benyújtásra kerül
a 2. Támogatási kérelem. Tartalma
szerint 478.896.000 Ft építési költségre, műszaki ellenőri feladatok-,
közbeszerzés-, áttervezés- a műszaki
ellenőri – és az uszoda bejáratának
kialakítási költségei és ingatlanvásárlás költségére további 19.604.000 Ft,
azaz mindösszesen 498.500.000 Ft
–os, a feladathoz kapcsolódó kiadásokkal az uszodafejlesztés megvalósulhat. A szerződés 12. pontja alapján
a támogatói okirat módosítására max
3 alkalommal van lehetőség, de ezek
nem érinthetik a támogatási költség
növelését, és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását sem.
A támogatás felhasználásának kezdő
időpontja 2017. június 1., a befejezési
határidő 2019. december 31.
A támogatói okiratban részletesen olvasható, hogy mit jelent a támogatás
jogosulatlan igénybevétele, melyre hivatkozva köteles Balmazújváros Város
Önkormányzata a teljes támogatási
összeg visszafizetésére.

a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban meghatározott
megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon
belül a támogatott tevékenység
nem kezdődik meg

• hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a
támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor
• támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved
● 2018. május 07. A tényleges készültségi fok megállapítása érdekében,
szerződést köt az Önkormányzat egy
szakértővel.
● 2018. május 31. Megtörténik a 2.
Támogatási szerződés aláírása, a támogatási összeg: 498.500.000 Ft
● 2018. június 05. A teljes összeg megérkezik az Önkormányzat számlájára
10 nappal az utalást követően.
● 2018. június 15. Az Önkormányzat
visszafizeti a Belügyminisztériumnak
az előző projektből visszafizetendő
összeget, a 468.456.264 Ft-ot.
● 2018. július 05. A kamat összege,
18.397.407 millió Ft is utalásba kerül.

Az Összes visszafizetés
tehát a kamattal együtt:

486.853.671 Ft
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A könyvtáros házhoz megy
A könyvkölcsönzés hagyományos módszerrel ugyan nem, de házhoz szállítással
működik a veszélyhelyzet ideje alatt is!
KÖNYV PACK PONT néven hirdettük meg új szolgáltatásunkat, és az ezt
igénylőknek május közepéig hét alkalommal több, mint 200 csomagot vittünk ki. Természetesen minden óvintézkedést betartva tettük ezt, vigyázva
mindannyiunk egészségére.
Az otthon maradókra gondolva útjára indítottuk KÉRDÉS-VÁLASZ nevű
játékunkat. Ebben15 nap alatt15 helyismereti kérdést tettünk fel a könyvtárunk facebook oldalán. Jutalmat is
ajánlottunk: minden 7 jó válasz után
egy könyvet kaphattak a játékban
résztvevők.
Nagy örömünkre 163-an játszottak
velünk, 54 játékos veheti át majd a jól
megérdemelt ajándékát. 15-en pedig
dupláztak, hiszen 14 kérdésre is jó választ adtak!
GÁL KITTI, GYŐRINÉ PÉNZES
ÉVA, HARANGI MÁRIA, KATONKA
TÍMEA, POSTA ERZSÉBET, SZANKA JUDIT, SZÉKELY ZOLTÁNNÉ
KOROKNAI MARIANNA, ZUBEK
ALEXANDRA–ők nyolcan azok, akik a
„SZUPERCSAPAT” tagjai lettek, mind
a 15 kérdésre időben jó választ adtak.
Posztjainkban bizonyára sok olyan dologról olvastak, amit már egyébként is
tudtak, de reméljük, olyan városunkkal kapcsolatos információk birtokába
is jutottak, amikről esetleg eddig nem
hallottak.
KREATÍV KARANTÉN KÖNYVTÁR-unkban fotókkal illusztrált
útmutatásaink alapján bárki készíthetett nyuszit wc-papír gurigából,
húsvéti ajtódíszt, margaréta virágot,
karika dobálót, könyvjelzőt, húsvéti
tojás dekorációt, Ki nevet a végén és
malom társasjátékot, fűzős- és aszfaltrajzos játékot, illetve anyák napi ajándékot is, stb.

ALKOSS! címen még egy kreatív tevékenységre bíztattuk a vállalkozó kedvűeket. Arra kértük Őket, hogy tervezzenek design őrjegyet!Az elkészült
alkotásokat később természetesen be
is fogjuk mutatni.
MESI MESÉI is a közösségi oldalunkon kaptak szárnyra, sok-sok gyermek
és felnőtt örömére. Kolléganőnk tolmácsolásában E-MESE formájában
hallhatták Aszótfogadó fiú és a három
zsák, A mindentudó kalap című meséket, illetve arról is mesélt, Napanyóék
hogyan készültek a Föld Napjára, valamint megemlékeztünk a Madarak és
Fák napjáról is mese formájában.
Reméljük, elnyerték tetszésüket ezen
új szolgáltatásaink, melybe szívünket-lelkünket beletettük, még ha ezek
nem is veszik fel a versenyt a profi
előadók, alkotók produkcióival, produktumaival. Emellett természetesen
hagyományos könyvtári munkáinkat
is folyamatosan végezzük: rendeljük a
szép új könyveket, feldolgozzuk őket,
hogy amikor újra kinyithatunk, olvasóink már közülük is válogathassanak.
Kutatómunkánk
eredményeképpen
a honlapunkon megtekinthető „Soós

Imre a korabeli sajtó tükrében” virtuális kiállításunk is. (https://lmvk.
hu/soos-imre-a-korabeli-sajtoban/).
Dolgozunk otthonainkban, dolgozunk az üres könyvtár épületben, de
bevalljuk: az olvasóink, ők nagyon hiányoznak, alig várjuk, hogy végre újra
személyesen találkozhassunk mindannyiukkal!
2020. május 19.
/// A könyvtár dolgozói
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BSZC BALLAGÁS

Online ballagási beszéd 2020. május 02.
Kedves végzős Diákok,
kedves Osztályfőnökök!
Tisztelt Szülők!
Sokféleképpen kezdtem már ballagási
búcsúztató beszédet, de úgy sohasem,
ahogyan ma kell kezdenem! Nagyon
szomorú számomra is, hogy nem vagytok itt, hogy nem közvetlenül köszönthetlek Benneteket, csak a kamerába
beszélek, és amit mondok, csak néhány
nap múlva jut el hozzátok! Bár az elmúlt
másfél hónapban már lehet, hogy hozzá
kellett volna ehhez szoknunk, de egy tanár nem tudja megszokni, hogy nincsenek diákok az iskolában. Már az első hét
után hiányoztatok nekünk. Még akkor
is, ha korábban nem mindenben értettünk egyet, és időnként fel is bosszantottatok bennünket. Hiányoztatok, és
remélem Nektek is hiányzott az iskola.
Talán még mi, tanárok is hiányoztunk.
Még akkor is, ha korábban úgy éreztétek, túl sokat követelünk Tőletek,
túl szigorúak vagyunk hozzátok, nem
értettétek, hogy miért nem engedünk
meg Nektek mindent.
Bizonyára az elmúlt másfél hónapban,
sokszor eszetekbe jutott, hogy miért éppen akkor következett be ez a világjárvány, amikor Ti vagytok végzősök. Erre
sajnos nincs magyarázat. Valószínűleg
sokat gondolkodtatok ez idő alatt a középiskolás éveken. A nosztalgiázás közepette gondolatban biztosan többször
átéltétek a középiskolai első napok felfedező izgalmát, a közel három vagy négy
középiskolai év sok ezernyi percének
örömét, bánatát, sikerét és kudarcát. És
talán álmodtatok arról, hogy milyen lett
volna az utolsó napokat a legnagyobbak
magabiztosságával eltölteni itt az iskolában. Remélem, szép álomképek maradnak meg az emlékezetetekben ezekről
az elképzelt utolsó napokról.
Ehhez szeretnénk hozzájárulni ezzel az
online ballagási műsorral is. A ballagás
egy nagyon fontos mérföldkő a középiskolások életében. Tehát úgy gondoltuk, Ti sem maradhattok ki belőle. De
mit is jelent az ember életében a ballagás? Hétköznapi értelemben a középiskolai tanulmányok befejezését, átvitt

értelemben azonban a világ dolgairól
való öntudatosabb, komolyabb gondolkodást is jelenti, és nem utolsó sorban a
fontos barátságokat és szerelmeket is jelentő középiskolai évek után, a felnőtté
válás kapuja is a ballagás.
Ettől kezdve a felelősség, a szavak és
tettek, a döntések már más dimenzióban értelmezendők. Nem lehet másra
hárítani, minden szónak, tettnek vállalnotok kell a következményét. Az erre
való felkészítés tette a Ti, a tanáraitok,
és a szüleitek közös nagyszerű feladatává az elmúlt három, illetve négy évben
végzett együttes munkát. Hiszem, hogy
ennek a közös munkának a gyümölcse
beérik, és a Veres Péter középiskolában
eltöltött három, illetve négy év alatt
szerzett sok új ismeretet és sok tapasztalatot a további életetekben, a vizsgák során, a továbbtanulásban illetve a munkában hasznosítani fogjátok.
Különösen alkalmas volt ez az utolsó
másfél hónap arra, hogy más dimenzióból szemléljétek Ti is a világot. Jó lett
volna ezt nem ilyen áron megtapasztalnotok, de ha már így történt, bízom
benne, hogy fejlődtetek is általa.
Biztosan vannak köztetek, akik úgy
gondolták, milyen jó lenne megúszni a
vizsgákat. És biztosan vannak olyanok
is, akik örülnek annak, hogy most az
érettségi és szakmai vizsgákon mégiscsak megmutathatják, amiért három

vagy négy éven át dolgoztak. Ez a hozzáállás is a fejlődésetek fokmérője.
Sok külső változás következett be ugyan
az iskola életében, amíg Ti az iskolai polgárai voltatok, de a legfontosabb dolgok
állandók már évtizedek óta. Ezek pedig
a következők: a tudás, a minőségi munkára való törekvés, egymás megbecsülése és tisztelete. Ezt próbáltuk Nektek
is legfőbb értékként közvetíteni. Igyekeztünk megtanítani nektek azt is, hogy
mindig legyetek nyitottak az új dolgokra, de ugyanakkor mindig kritikusan
szemléljétek azokat. A döntéseitek alapját pedig mindig a tudás kell, hogy adja.
A másik fontos dolog, amit őrizzetek
meg a középiskolás évekből, a kötődés,
a kapcsolatok.
Legyetek rá büszkék, hogy a Veres Péter középiskola tanulói voltatok, s időről időre térjetek majd vissza, mert mi,
a tanáraitok kíváncsiak vagyunk arra,
mi történik majd veletek, ha kiléptek
a nagybetűs életbe. Ugyanakkor tudnotok kell, hogy közületek is nagyon
sokan öregbítitek majd az iskolánk hírnevét. Itt szeretném megemlíteni azoknak a végzős tanulóknak a nevét, akik
valamilyen területen kiemelkedő eredményt értek el.
Fogadjátok szeretettel most tőlem ezt a
virtuális oklevelet, amelynek átadására,
reméljük, a vizsgák után valóságosan is
sor kerülhet.
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Dicséretben részesülnek
az alábbi tanulók:
12. A: TAKÁCS IMRE: A Szép Magyar
Beszéd országos versenyen szerzett Kazinczy-díjért, valamint a sport, a kisfilmkészítés, irodalmi és német nyelvi versenyek megyei és országos döntőjében
elért teljesítményéért, jeles tanulmányi
eredményéért, iskolai rendezvényeken
való szerepléséért. POKRÓCZ DÁNIEL
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért. HARANGI GRÉTA jeles tanulmányi eredményéért.
BAKSA VIKTÓRIA a rajz és a fotózás területén elért kiemelkedő eredményéért.
KELEMEN DÓRA iskolai és városi rendezvényeken való sikeres szerepléséért.
12. B: ECSEDI HANNA jeles tanulmányi eredményéért. NAGY ALEXANDRA jeles tanulmányi eredményéért,
városi és iskolai rendezvényeken való
szerepléséért, megyei versmondó versenyeken elért dobogós helyezéseiért.
12. C: A mellékszakképesítés vizsgán
nyújtott kiváló teljesítményükért:VERES SZABINA, REMÉNYI PETRA
RENÁTA és SZÁNTAI JUDIT kereskedő tanulóknak és HARTMAN KRISTÓF
MILÁN, RÁCZ NORBERT és SZÉKELY SZABOLCS gépész tanulóknak.
12. D: BALLA TÜNDE kiemelkedő tanulmányi eredményéért. CRACIUN RICHARD iskolai rendezvényeken és a zenei pályán való kiemelkedő munkájáért.
11. D: DRÁGA BORBÁLA és ESZENYI MÁRIA eladó tanulóknak kiváló

gyakorlati munkájukért.
11. E: KIS BENCE gépi forgácsoló tanulónak kiváló gyakorlati eredményéért.
11. F: KÁNYÁSI NORBERT és JÓNÁS TAMÁS VIKTOR kőműves tanulók, akiknek a Szakma kiváló tanulója
versenyen elért eredményük alapján az
írásbeli szakmai vizsgaeredményük jelesnek minősül.
11. G: JÓKAI ZSOLT MÁRK a külső
gyakorlati munkahelyén, a Hajdúszoboszlói Silver Hotelben nyújtott kiemelkedő munkájáért. RÁCZ ILDIKÓ
KRISZTINA a három év alatt nyújtott
jó tanulmányiteljesítményéért.
A kézilabda diákolimpia országos döntőjén 6. helyezést ért el iskolai csapatunk. A
csapattagok közül a végzős évfolyam diákjai: MÓRICZ ZSOLT 12. B, valamint
BALÁZS TAMÁS, KOVÁCS MARCELL, SZABÓ ISTVÁN MÁRK, VERESS PATRIK 12. D osztályos tanulók.
Itt most csak a legkiemelkedőbb tanulókat említettem, de sokan vannak
még, akiket dicséret illet, és amit a bizonyítványok átadásakor pótolunk.
Az elért eredményeket elsősorban
magatoknak köszönhetitek, de ne felejtsétek el, hogy a tanáraitok is sokat
tettek azért, hogy idáig eljussatok. Itt
szeretném megköszönni az osztályfőnökeiteknek és a szaktanáraitoknak a
három, illetve négy éves odaadó munkát az alábbi Németh László idézettel:
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„Tanárember nem az utókorban, lelke
derűjében keresi, ha keresheti elismerését; annál szebb, ha a véletlen, egy kiváló tanítvány, mégis vet egy fénypászmát feledésnek szánt nevére.”
Kedves Szülők!
Engedjék meg, hogy Önökhöz is szóljak néhány szót. Először is szeretném
önöknek is megköszönni, hogy három,
illetve négy évvel ezelőtt ránk bízták
gyermekeiket. Köszönöm, hogy a középiskolás évek alatt a gyermekük mellett álltak, és segítették munkánkat.
Saját tapasztalatból is mondhatom,
nincs szebb ajándék egy szülőnek, mint
látni felnőni gyermekét, látni azt, hogy
eljutott valahova, és tudni azt, hogy
mindaz a sok szeretet, szigor, odaadás,
követelés nem volt hiábavaló, megérte.
Kívánom, hogy Önök is tapasztalják
meg ezt az érzést, és az Önök büszkeségei, a mi tanítványainkboldog, kiegyensúlyozott felnőtté váljanak.
Kedves Diákok!
A képzeletbeli tarisznyátokba fogadjátok tőlem útravalóul Ady Endre gondolatait:
„Nem kívánom senkitől, hogy csodás
dolgot tegyen, de joggal elvárom, hogy
mindig ember legyen!”
/// Hüséné Szabó Mária
tagintézmény-vezető

Útkarbantartás

Május első felében kezdődött el a kátyúk körbevágása, mely a kiszedési- a portalanítási- és aszfaltozási munkákkal folytatódik. A munkálatokat a Városgazdálkodási Kft. és a közmunkaprogram résztvevői együttműködésben
végzik. Vincze Imre, a közmunkaprogram részfeladatainak irányítója ismertette a munkafolyamatokat.
Vincze Imre: Május 12-én kezdtük el a
munkálatokat. Egy utca útkarbantartási
munkálatai a kátyúk számától függően
körülbelül 1 napig tartanak. A kátyúzás
során használt gép kezelését egy szakember végzi, mellette további 4 ember
dolgozik.

Május 12-ei héten a Rákóczi, Pefőfi,
Kadarcs utca kátyúzási munkálatai kezdődtek, ezt követően mennek a szakemberek a Daruba. Itt az Ady Endre, a Dobó
István és a József Attila utca sok helyen
javításra szorul. A Daru után Bánlak városrész következik, majd a Szigetkert.

Idén kora tavasszal felmérés készült az
utak állapotáról, és ezen felmérés alapján lett kijelölve, hogy hol kell kezdeni
a munkákat és merre haladjunk tovább.

A tervek szerint a teljes útkarbantartási
munkálatok kora ősszel zárulnak le, de
ez időjárás függő is, hiszen az aszfalt csak
meleg időben terül szépen.
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Nagy Bogival

BeszélgeTTÜNK
A Veres Péter Kulturális Központ előtt találkoztunk először Nagy Bogival. Az édesapjával érkeztek az interjúra,
mosolyogva, kedvesen. A rendkívül családcentrikus Bogival a városhoz való kötődéséről, az éneklésről, dalairól,
sikereiről beszélgettünk.
Hogy emlékszel vissza a korai diákéveidre?
Én a Kalmár Zoltán tagintézményben tanultam, testnevelés tagozaton. Emellett pedig a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolába jártam.
Hogyan, mikor jöttél rá, hogy van érzéked az énekléshez?
A szüleim zenetanárok. Nem is emlékszem pontosan, de valahogy úgy volt,
hogy Apukám egy ebéd után megtalálta a hangfelvevő programot a telefonján, és bekapcsolta, és azt mondta,
hogy addig nem állhatok fel, míg el nem
éneklek egy dalt. Meglepődtem, de aztán elénekeltem a Pál, Kata, Péter című
gyerekdalt, aminek a szövegét nem is
tudtam, de ez a felvétel megvan, és onnan számítom, hogy „felfedeztek”.
Mióta tanulod az éneklést?
A Premier Művészeti Szakgimnáziumban, zenei tagozaton tanulok énektanároknál, akik segítenek a hangképzésben.
De van magán énektanárom is a suliban.
Ő Hajdu Klára, jazz énektanár és jazzénekes. Vele együtt versenyeztünk A Dal
2019-ben, ami vicces is volt, hiszen tanár- diák kapcsolatban vagyunk, mégis
versenytársakként léptünk fel.
Mennyit gyakorolsz, hogyan zajlanak a
gyakorlatok?
A gyakorlás nálam teljesen kedvfüggő.
Én nem munkaként tekintek az éneklésre, hanem hobbiként. Én ezt szeretem csinálni, van olyan, amikor órákig
gyakorlok otthon a karaoke program
használatával. Amikor viszont fellépésre készülök, akkor komolyan nekiállok
a gyakorlásnak, beéneklek, otthon is
hangképző gyakorlatokat csinálok.
A magánórák másabbak. Klárával az
első TV-s tehetségkutató műsor óta
együtt dolgozom, hiszen már akkor ő
volt az ottani hivatalos tanárunk. Amikor felvételiztem a Premier Művészeti
Szakgimnáziumba, nem tudtam, hogy ő

is ott tanít, de nagyon örültem annak,
hogy ő lesz az én énektanárom. Vele az
óráinkon először beéneklünk, hangképzünk és utána térünk rá a dalokra.
Odafigyel arra is, hogy olyan műfajokban is kipróbálhassam magam, ami
nem „én vagyok”. Ezért szoktam jazz
dalokat is előadni, nem csak a hozzám
közelebb álló pop-os számokat.
Milyen zenéket hallgatsz? Változott a
zenei ízlésed azóta, hogy az énekléssel
foglalkozol?
Mindig megkérdezik, hogy ki a kedvenc
énekesem, mi a kedvenc dalom… Nekem nincs kimondottan kedvenc! Ez
nálam hangulatfüggő. A lejátszási listáimat nézve konkrétan lekövethetőek a
hangulataim.

Eddig már több országosan is sugárzott TV-s zenei műsorban is láthattak a
nézők. Ezekről mesélnél egy kicsit?
Igen, eddig 3 vagy 4 különböző műsorban szerepeltem. A legelsőben 12 éves
voltam. Ez egy tehetséggondozó műsor
volt, ahova gyerekek mentek énekelni, és én nagyon sokat könyörögtem a
szüleimnek azért, hogy elmehessek a
castingra. A szüleim mondták, hogy ez
egy kemény meló, mert az élet Pesten
sokkal másabb, mint vidéken, másképp
működnek az emberek, más a TV-s világ.
Féltettek a csalódástól. De én el akartam
menni, ki akartam próbálni, és 12 évesen, emlékszem, ott voltam a konyhában
és mondtam anyáéknak, hogy csak egy
castingra! Nem kell más, csak lássam egy
ilyen meghallgatás hogyan működik!
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Elengedtek. Felvittek Budapestre, és én
teljesen lazán kezeltem a dolgokat. A
meghallgatáson elmondtam, hogy én
Balmazújvárosról jöttem és az általános
iskolában még a konyhás néni is megfenyegetett, hogyha én nem jelentkezek,
majd ő jelentkezik a nevemben és kötelező lesz eljönni. Lazán és őszintén elmondtam, hogy mi volt, és szerintem ez
tetszett meg akkori szerkesztőknek bennem. Ezt követően folyamatosan visszahívtak és így kerültem be az első műsoromba. Utána volt pár év kihagyás, majd
2017-ben szerepeltem a Sztárban sztár
plusz egy kicsiben. Ebben minden gyereknek volt egy felnőtt énekes párja. Én
Nagy Adrival voltam együtt és a döntőig elgyalogoltunk, bejutottunk az első
ötbe. Ezt követően A Dal 2019-ben és
A Dal 2020-ban léptem fel.
Hogyan tudtad ezeket összeegyeztetni a
magánéleteddel és a tanulmányaiddal?
Mindenki azt hiszi, hogyha bemegyek
a TV-be nagyon elszállt leszek, de én
ezt eléggé a helyén tudom kezelni. A
televízió is egy ugyanolyan dolog, mint
egy sima munka. Én hobbiként fogom
fel, átélem a pillanatot. Ezek nagyszerű lehetőségek! Egy-egy ilyen műsorban részt venni nagyszerű lehetőség.
Ugyanakkor a magánéletemmel is jól
össze tudom egyeztetni. A barátaimat
minden ilyen TV-s műsorra meg szoktam hívni, ők is elkísérnek. Nekem az
a legfontosabb, hogy azt csinálhatom,
amit szeretek, a körülöttem lévők pedig ezt elfogadják.
A második műsornál már a Debreceni
Ady Endre Gimnáziumba jártam dráma tagozatra. A dráma tagozat első éve
nyelvi előkészítő, azt végig jártam, a második évben kezdődött a verseny. Aminek köszönhetően én egy háromszöget
jártam Balmazújváros- Debrecen és
Pest között. Egyéni tanrendes lettem.
De még így is nehéz volt a gimnázium
a műsor mellett. Ekkor Anyukám azt
mondta, nézzük meg, milyen lenne
Pesten tanulni. Ha nem tetszik, a műsor után hazajöhetek. Én nagyon nem
akartam menni. Én úgy gondoltam,
hogy ez a plusz egy év a családi fészekben nekem fontos. Nekünk nagyon jó
a családi közösségünk, nagyon szeretjük egymást. Az egyik nap bementünk
az Adyba kiiratkozni, két nappal később mentünk Pesten a kollégiumba
és az iskolába. Ez akkor egy kemény
időszak volt.

Hogyan változott meg az életed azzal,
hogy felköltöztél Budapestre?
Minden megváltozott körülöttem.
Megvoltak a barátaim, megvolt a napi
rutinom, és ez az egész felborult azzal,
hogy bekerültem egy fővárosi kollégiumba. Egy szobában hárman lakunk,
így magánéletem egyáltalán nincs…
Napközben is folyamatosan társaságban vagyok. Nekem a legnagyobb ajándék az, amikor hétvégén hazajöhetek a
családi fészekbe és itthon lehetek Anyáékkal és házi kosztot ehetek .Amúgy
pedig nagyon szeretem ezt a kontrasztot! Budapest pörgős, Balmazújváros
pedig viszonylag nyugodt hely. Nekem
mindkettőre szükségem van.
A családod hogyan kezeli az énekesi,
zenei karrieredet?
Anyuék is a zenében mozognak. Ők
mindig próbálták megmutatni nekünk,
hogy mennyire jó, hogy a zene ott van
az életünkben. Nekünk, a testvéremmel
együtt kötelező volt zenei iskolába járni
és hangszeren tanulni. A tesóm a mai
napig dobol, én pedig 7 évig fuvoláztam, de ezt abbahagytam. De beiratkoztam gitárra és zongorára is, mert Anyáék
azt vallották, hogy olyan hangszeren is
tudjak játszani, amivel a későbbiekben
a koncerten is tudom kísérni magam.
A dalok írásakor is fontos, hogy tudjak
valamilyen hangszeren játszani.
Te inkább az élő koncertek vagy a zenei
aláfestésre éneklés híve vagy?
Én nagyon támogatom az élő zenét.
Nagyon nagy célom, hogy legyen egy
zenekarom, akikkel mehetünk majd
együtt fellépésekre.
A Holnap című dalodról mesélnél kicsit?
Igen, ezt Molnár Ferenc Caramel írta
nekem. Ő volt az Ének iskolájában a mi
tanárunk. Négyen tartoztunk hozzá. Ő
megígérte nekünk ott 2015-ben, hogy
segít valamilyen szinten beindítani a
karrierünket: vagy egy dallal vagy egy
hangszerrel. A 4 fős gyerekcsapatunkból abban az évben két gyereknek írta
meg abban az évben a dalát és klipjét,
én pedig itt voltam az ország másik felén, és azt gondoltam, talán engem el
is felejtett. De én folyamatosan jártam
a koncertjeire, követtem, hogy mit csinál. Amikor felköltöztem Budapestre,
egyszer csak jött egy telefon azzal, hogy
„Hallottam, felköltöztél, találkozzunk!
Menjünk el fagyizni.” Akkor beszéltük
meg, hogy csináljunk egy dalt.
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Azt, hogy ez a dal be fog kerülni A Dal
2019-be, nem is gondoltam volna! Mint,
ahogy azt sem, hogy az első dalomnak
ilyen fontos és mély üzenete lesz. Nekem végül is azzal, hogy felköltöztem
Pestre, azzal kezdődött el minden.
Az életedben okozott-e változást a koronavírus járvány?
Igen. Bezárták a budapesti kollégiumot
és hazajöttem. Lassan két hónapja,
hogy itthon vagyok. Én nagyon szigorúan betartottam a karantén időszakot,
a Petőfi rádióban én is csatlakoztam
azokhoz, akik felmondták a „Maradjatok otthon és vigyázzatok magatokra!”monológot. A későbbiekben pedig
ehhez tartottam magam. Belőlem sok
jó dolgot váltott ki a bezártság, mert
megírtam életem első saját dalát. Évek
óta próbálkoztam már ezzel, de nagyon
gyorsak és pörgősek általában a hétköznapjaim. Most volt időm lelassulni,
magamba nézni, és most nagyon büszke vagyok, hiszen megszülethetett az
első dal, aminek a szövegét is én írtam!
Május 2-án debütált a Veled című dalom, mely az Anyák napjára készült el.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Mindenképpen szeretnék egy saját zenekart. Benne vagyok az NKA Honfoglaló programjában is, aminek az a célja,
hogy év végéig létre kell hozni egy 5 dalos lemezt , majd lemezbemutató koncertet kell csinálni. Ezek nagyon izgalmas dolgok, amiket a koronavírus kicsit
elvágott. Nagyon szeretnék koncertekre
menni, és nagyon sajnálom, hogy ezek
nyáron elmaradnak, pláne, hogy ez volt
az első olyan nyaram, akikor teljesen
be voltam táblázva. Az élet majd hozza,
hogy mi lesz. Az eddigi karrieremet is a
spontaneitás határozta meg, és én biztos vagyok abban, hogy a lehetőségek
majd jönnek, ha úgy akarja a sors!
/// Jónás Rita, Jakab Attila
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NAGY
SZíK
A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE

Balmazújváros határán terül el a világörökségi lista részeként a Nagy-Szík, mely
a Hortobágyi Nemzeti Park területéhez kapcsolódik. Május közepén nyílt lehetőségünk arra, hogy kicsit részletesebben is megismerhessük az élővilágot és megcsodálhassuk az itt élő állatokat Tar János, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének vezetésével. Az élővilág gazdagsága, a hely szépsége
nagy hatással volt ránk, így a cikk mellé csodálatos fényképeket készítettünk.
A Nemzeti Park 1999. óta szerepel a világörökségi listán. Jellegzetessége, hogy
a táj a több ezer éves hagyományos tájhasználók ép és látható nyomait tartja
fenn és tökéletesen példázza az ember
és természet közötti kapcsolatot.
A Nagy-Szík az itt található természeti
értékek miatt lett a nemzeti park része.
A Hortobágy speciális szeglete, a szikesek közül is a Kiskunsági Nemzeti Park
szikes részeivel mutat hasonlóságot
talajszerkezetileg. Mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, így maradhatott
érintetlen hosszabb távon.

A Hortobágyi Nemzeti Park törzsterülete kb 81.000 hektár, ennek egy majdnem 300 hektáros szeglete a Nagy-Szík,
melyet Balmazújvárostól keletre a Keleti főcsatorna, észak felől a debreceni
műút, délről pedig a Hajdúszoboszló
felé vezető műút határolja le. A NagySzík része a debreceni műút mellett
fekvő horgásztó is, mely mesterségesen
lett kialakítva, és rendkívül nagy népszerűségnek örvend a helyiek és az ide
látogatók körében is.
Amennyiben a Nagy-Szíken szeretnénk sétálni, a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóságengedélyével tehetjük
meg. A látogatási szabályzat ezt előzetes
egyeztetéshez köti. A régebben engedett
gyógynövény gyűjtés, gombaszedés lehetősége most erősen szabályozott.

Kívülről viszont mindenki számára
adott a megfigyelési lehetőség, két megfigyelő torony is található a Nagy-Szík
határain. Az egyik a horgásztó mellett
áll, a másik most épült, nyár végi, ősz
eleji átadásra vár a Hajdúszoboszló felé
vezető műút mentén. A HNPI alapvető
feladata a természetes életközösségek
megóvása, melynek során szükségszerű
az emberi jelenlét korlátozása a védett
gyepeken. Ennek a célnak az elérése
indokolja ezen a különleges helyszínen
a látogatók számára a kizárólag előzetes engedély alapján történő belépést,
illetve a területen előforduló élőlények
– köztük gombák, gyógynövények –
gyűjtésének a tilalmát is./ a látogatási
szabályzat a www.hnp.hu oldalon található.

Itt fészkelő madárként a gulipán, gulipán, gólyatöcs, széki lile, székicsér is jelen volt. Utóbbi kettő sajnos már eltűnt
a területről, de a gulipán és a gólyatöcs
szívesen fészkel továbbra is itt. Késő
őszi időszakban a vadludak vonulását
láthatjuk, de a kis lilikeket, vörösnyakú
ludakat és a darvakat is megfigyelhetjük. Szívesen tartózkodik a Magdolna-ér mentén a kócsag és a kanalasgém
is, de a városban fészket rakó gólyák is
itt gyűjtik be táplálékuk nagy részét. A
Magdolna-ér mentén található nádas
vízityúk, szárcsa, nádi énekesmadarak,
nádirigó, cserregő nádiposzáta életteréül szolgál, de környezetében bölömbika, törpe gém is él.

Az itt található állatfajok mellett a
Nagy-Szíken legeltetés is folyik. Merinó
juhok, szürke marhák és szamarak kezelik a terület növényzetét.
A vidék szikes talaja nem a buja növényzetéről híres, de tavasszal, amikor
a víz még éppen csak visszavonult a területről, kamilla és mályva virágzik. A
kamilla ugyan nem védett növény, általánosságban leszedhető, de mivel itt egy
nemzeti park területén belül található, a
gyűjtése nem lehetséges.

A Hortobágyi Nemzeti Park honlapján
/www.hnp.hu/ található programfüzetet elolvasva tudhatjuk meg, milyen
rendezvények, programok várnak az
érdeklődőkre. A honlapon némi böngészést követően értékes programokat
tudnak szervezni maguknak az emberek, hiszen egy gazdag élővilág határán
élünk, és sok varázslatos dolgot meg
tudunk figyelni egy gyalogos túra-, biciklizés-, lovalás- vagy szekerezés során.
A tanösvények és a bemutató területek
látogatása feltételekhez kötött. Vezető
nélkül a park legtöbb területe nem látogatható. A szakvezetett programok az
egyes területek gazdag élővilágát, egyegy jellegzetes növény- vagy állatfaját, a
természeti táj szépségét mutatják be.
A Nagy-Szík csodálatos élővilágát védeni kell, hiszen csakis így tudjuk garantálni azt, hogy a következő generációk
is láthassák ezt a fantasztikus élővilágot,
ami városunk határán fekszik!
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A SELLŐ HORGÁSZEGYESÜLET

FEJLESZTÉSEI

Mekkora a tagság, korosztály szerint
hogyan tevődik össze?
A tagság maximális létszámú, felnőtt
tagunk 160-170 fő, 25-30 fő ifjúsági tag
és mintegy 100-120 gyerektag jár ide
horgászni. A gyerek tagság magas száma annak köszönhető, hogy a környék
településeiről ide járnak horgászni, hiszen nagyon jó infrastruktúránk van,
a tó maga nagyon jó helyen fekszik,
kiváló a halállomány, ami garantálhatja a kezdő gyermekhorgászoknak is a
fogást. Emellett minden évben szervezünk gyermek horgásztáborokat, ahol
40 gyermek horgászhat itt egy hétig.

Milyen szolgáltatásokat vehetnek
igénybe az ide látogatók?
Természetesen az idelátogatók elsősorban horgászattal tudnak foglalkozni kulturált környezetben, de emellett
biztosítani tudjuk a főzési lehetőséget.
Most füvesítünk be egy nagyobb területet, itt a későbbiekben a gyermekek
labdajátékokat, ügyességi játékokat
űzhetnek.
Hogyan lehet megközelíteni a tavat?
Az utóbbi 5-6 évben nagyon jól kialakult a környezet megközelíthetősége.
Balmazújvárosból kerékpárút vezet
idáig. Autóval is ki lehet jönni, akár
más településről is. Kövezett parkolónk van, itt nem kell sárban közlekedni! A horgászhelyek környezete is vagy
füves vagy köves, így itt is elkerülhető,
hogy egy esős idő esetén tiszta sárosak
legyenek az ide látogatók.
Mit lehet tudni a halállományról?
Elsősorban az őshonos fajták telepítésére koncentrálunk. Lehet horgászni
pontyra, süllőre, amurra; apróhalakból a kárász, a keszeg és a compó állományunk kiváló. Próbálkoztunk a vágótok telepítésével is. De fogtak már ki
harcsát is a tóból. A pergető horgászok
miatt pedig fontos az, hogy ősszel csukákat telepítsünk.

Milyen rekordokkal büszkélkedhettek?
Szép számmal jegyzünk rekordokat.
nagyon jó dévérkeszeg állományunk
van, ami 2013. óta védett, őshonos halfajként van jelen. Pontyból mindig nagyobb halakat telepítünk, így 15 kilós
fogás is volt belőle. Amurból 20 kg felettiek is vannak a tóban, harcsából pedig több 70-80 kilós példány is kijött
belőle! Csukából a pergető szezonra
6-8 kilósakat telepítünk , süllőkből
pedig 1,5-2 kilós az átlag súly.

A kormány döntésével május 4-től lehetővé tette a szabadtéri múzeumok,
állatkertek és más szabadtéri programhelyszínek nyitását, látogathatóságát és
a szabadtéri programok enyhébb korlátozásokkal történő megszervezését.
Megragadva ezt a lehetőséget, Igazgatóságunk megtette a szükséges teendőket
és május 16-ától ismét szeretettel várjuk
a Látogatókat.
Igazgatóságunk három megyében üzemeltet turisztikai létesítményeket, melyek közül május 16-tól a Hortobágyi
Vadaspark, a Hortobágy-halastavi Kisvasút, a Tiszakürti Arborétum, továbbá
a külső partnerén keresztül üzemeltetett
poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány várja a
látogatókat a járványhelyzetnek megfelelő felkészülést követően és óvintézkedések mellett, egyelőre az alábbi speciális nyitvatartási rend szerint.

1) Hortobágyi Vadaspark
péntek: 12.00-17.00, szombat-vasárnap: 10.00-17.00, buszjáratok indulása

Mikor lesz a legközelebbi verseny a
tónál?
Június 7-én várjuk a horgászokat a
legközelebbi versenyre. A versenyeket
igyekszünk feltenni a honlapunkra is.
(http://sellohe.hu).

Hálásan szeretném megköszönni a BVESZ Városi Rendelőintézet nevében is azt 980.000 ft-ot, amit a járvány elleni
védekezés céljaira eljuttattak hozzánk a nagylelkű felajánlók az elmúlt hónapok során.
- a Kányási-Ker KFT-nek		
- Kordás Mihálynénak		
- Egis Gyógyszergyár Zrt-nek

Újranyitotta a kapuit

Az Igazgatóság látogatható turisztika
programjai, és létesítményeinek nyitvatartása 2020. május 16-ától visszavonásig:

Tisztelt Balmazújvárosi Lakosok!

Köszönet:
- Mihalkó Gyulánénak és családjának
- Hegedűs Lajosnénak			
- Béke Lajosnénak			
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a Hortobágyi Nemzeti Park

Városunk határán- a Debrecenbe vezető út mentén- található a horgásztó, mely
csodálatos látványt nyújt, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend a balmazújvárosi – és a megyében élő horgászok körében egyaránt. Dobi Gábor, a
Sellő Horgászegyesület képviseletében körbevezetett a tó rendezett partja körül és séta közben beszélgettünk aKlub működéséről, a jelenlegi fejlesztésekről, a várható versenyekről és az eddigi rekordokról.
Dobi Gábor: A horgásztó a rendszerváltást követően kezdett el üzemelni,
megszakítások nélkül. Az eltelt évek
alatt sokat fejlődött a környezete. A tó
maga 6,1 hektáron terül el, de az egyesület összesen 8 hektárnyi területet kezel.

Mindenféle

2020. JÚNIUS

- Hajdú Péter EV-nak
- Balogh Juditnak
- Richter Gedeon Nyrt Gyógyszergyárnak

Két további támogatónk nem szeretné, ha nevük nyilvánosságra kerülne, de ezúton szeretném nekik is megköszönni a
támogatásukat. Köszönettel: Dr. Kovács Tibor háziorvos

a vadasparkba 10.00-15.00 között óránként a Pásztormúzeumban lévő jegypénztártól. info: hnp.hu/vadaspark
2) Hortobágy-halastavi Kisvasút
szombat-vasárnap menetrend szerint:
10.00, 12.00, 14.00
info: hnp.hu/kisvasut
3) Tiszakürti Arborétum
hétfő-vasárnap: 8.00-18.00
info: hnp.hu/arboreta
4) Tisza-tavi Vízi Sétány
hétfő-vasárnap: 9.00-17.00, csónakjáratok indulnak igény szerint, legkésőbb
a nyitvatartás előtt 1 órával a Fűzfa-kikötőből. info: hnp.hu/vizisetany
5) Látogatható tanösvények
2020. május 31-ig a Hortobágyi Nemzeti Park területén található tanösvények
ingyenesen látogathatóak. 2020. június
1-től visszaáll az eredeti rend azzal a lényeges változtatással, hogy a látogatásra
feljogosító belépőkártyákat online módon is meg lehet vásárolni, mely online
felület elérhető az Igazgatóság honlapjáról, vagy az Interticket jegyértékesítő
hálózatából.

6) Szabadtéri vezetett túrák
2020. május 16-át követően Igazgatóságunk minden szabadtéri szakvezetéses túráját megtartja, melyekről
részletesen tájékozódhatnak a hnp.hu/
turizmus oldalon és az éves rendezvénynaptárban. Itt is ajánljuk az elővételi jegyvásárlást az online felületeken.
A látogatók az Igazgatóság honlapján
és facebook-oldalán tájékozódhatnak
a további részletekről, úgy, mint a látogatható helyszínekről, azok nyitva
tartásáról, az elérhető szolgáltatásokról
és az Igazgatóság részéről megtett óvintézkedésekről, továbbá a látogatóktól
elvárt elővigyázatosságokról, a veszélyhelyzetben betartandó speciális intézkedésekről. Egyebekben az Igazgatóság
látogatási szabályzata és a turisztikai
létesítmények Házirendje nem változik.
Vendégeink és kollégáink biztonsága
kiemelten fontos számunkra, így arra
törekszünk, hogy a járványügyi veszélyhelyzet megkívánta speciális szabályok
között is önfeledt és maradandó élményt jelentsen ellátogatni hozzánk.
Turistatájékoztatás:
honlap: hnp.hu/turizmus
Telefon: 30/894-5259, 52/589-000

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt balmazújvárosi lakosok!
Az elmúlt néhány hónap több szempontból is embert próbáló időszakában
jelesre vizsgázott városunk lakossága
emberségből.
Hálásak vagyunk a szolidaritásért, azért
a figyelemért, amit Önök irányunkba tanúsítottak. Több fórumon is megtettük
már, most itt, az újság hasábjain is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik lehetőségeikhez mérten, valamilyen formában támogattak bennünket.
A Balmazújvárosi Mentőállomás számos tárgyi felajánlást kapott vállalkozóktól, csoportoktól, baráti társaságoktól, magánszemélyektől. Az adományok
a bajtársak és családtagjaik biztonságához, a dolgozók komfortérzetének
növeléséhez is nagyban hozzájárultak.

Immár- többek között – mosógép, szárítógép, vasaló, vasalóállvány, ruhaszárító, mosó- és tisztítószerek is rendelkezésünkre állnak a mindennapokban,
illetve sok esetben kedveskedtek nekünk finom falatokkal, frissítővel is.
Mint ismeretes, pénzbeli adománygyűjtés is indult városunkban a járvány
elleni védekezés kapcsán. A BAKI Egyesület által kezelt számlára több helyi vállalkozás utalt pénzt, kedvezményezettként a Balmazújvárosi Mentőállomást
is megjelölve. Közülük kiemelnénk
a VRG-COOL Kft-t és a Darassa -Tej
Kft-t, akik jelentős összeggel támogattak bennünket.
Sokat jelent nekünk, hogy érezhettük,
a munkánk - amit a vírus veszély most
kicsit előtérbe helyezett-a város egésze
számára fontos.

És, bár kívánjuk, hogy találkozásaink
csupán informálisak legyenek, ahogy
eddig is, Önök a jövőben is számíthatnak ránk. Megtisztelő, hogy mi is számíthattunk Önökre.
Jó egészséget kívánunk!
/// A Balmazújvárosi Mentőállomás dolgozói
(Támogatóink voltak: VRG-Cool Kft., DarassaTej Kft., Cseh Katalin, Varga-Radócz Éva, Bagi
Zoltán, FM-Komplett Kft, Katiné Tóth Márta,
Oláh Ferenc, Bon-Bon Édesség, Sós Mozgó
Pékség, Cseh Nóra, Varga Petra, Vadász Ildikó,
Farkas Krisztián, Farkasné Örvendi Éva, Faludy
Zsolt, Szabó Roland, Kordás Kitti, Erdélyi-Kányási Andrea, Radócz Mónika, Suba Sándorné,
Szabó Zsuzsanna, Postáné Pinczés Beáta, Pálné
Kertész Margit, Kalmár Zoltánné, Gál Sándor,
Bagi Barnáné, Szabó Erika,Király Julianna,
Lajterné Margó, Bujdosóné Lajter Annamária,
Székely Imréné, Sósné Margó, Kerekes Nikolett,
Leiterné Csige Julianna)
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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. JÚNIUS

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

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

/// Fotó: Nagy Attila

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

