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Szoboravatás és elismerések,
A város napi rendezvényen
2020. augusztus 22-én a városi napok második napján két fontos és
örömteli esemény tanúi is lehettek az érdeklődők.
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Testvérek Fala
Balmazújváros testvérvárosában Érmihályfalván, a település alapításának 750. évfordulójának alkalmából átadták a
Testvérek Falát.
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Balmaz Szíve
Kerekes Orsolyával beszélgettünk egy nemes kezdeményezéssel kapcsolatban, mellyel
beteg gyermekek gyógykezelését segítik. // 6. oldal
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tanévkezdés
a balmazújvárosi közoktatási

és köznevelési intézményekben

Az Egyesített Óvodai és Bölcsődei Intézményben, a Balmazújvárosi Általános Iskolában és a Balmazújvárosi Református Általános Iskolában és Óvodában elkezdődött a felkészülés a szeptemberi tanévkezdésre. Az intézményvezetőket az elmúlt másfél hétben kérdeztük az előkészítési munkálatokról és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára
// 5. oldal
által kiadott Intézkedési Tervről.
			

Mindenkinek
relatív avagy
hogyan osszuk
be az időnket?

Kevés van belőle. Nehéz
beosztani. Soha nem
elég. Ez az, amit nem
lehet pótolni. – néhány
gondolat egy képzés
elején az időről. A résztvevőknek meg kellett
fogalmazni azt, hogy mi
jut eszükbe erről a fogalomról.
// 7. oldal
// Kultúra

Bio- és Kézműves
Vásár, és Pásztortalálkozó
Immáron 18. alkalommal nyitotta meg a
Biocsárda a kapuit a
magyar, hun és szkiíta
hagyományokat tisztelők előtt.
// 8. oldal

// Városi Rendezvények

Macska.
Egér. Játék!

A hosszú hónapok bezártsága után gyermeket,
felnőttet felvillanyozott a hír,
hogy az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde, Hétszínvirág Színjátszó közössége márciusban
elmaradt előadását augusztus elején mégis megtekinthetjük...
//9. oldal

// Városi Rendezvények

PARNOGRASZT
A Fehér ló
A ParnoGraszt zenekar
roma népzenei együttes,
mely 1987-ben alakult
meg. 2000-től kezdtek el
külföldre járni. //11. oldal

// Városi Rendezvények

Sugarloaf - Idén
az első koncert

A Sugarloaf együttesről
sokaknak lehet emléke,
hiszen 25 éve alakult meg
a zenekar és az azóta eltelt
időben több slágerlistás
daluk volt.
//12. oldal

// SPORT

Megyei I.
A Megyei I. osztályban
kezdhetett az újjáalakuló
felnőtt- labdarúgócsapatunk. A Balmazújvárosi
FC együttesének július
14-én kezdődött a felkészülése az őszi szezonra.
A csapat elsősorban helyi, saját nevelésű fiatalokra épül. //13. oldal

// Mindenféle

Gazdatalálkozó

Augusztus 28-án, Gazdatalálkozón gyűltek
össze a balmazújvárosi
növénytermesztők. A
Gazdafórumnak a Lianga Kft. biztosította a
helyszínt.
//14. oldal
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Szoboravatás és elismerések

A város napi rendezvényen
2020. augusztus 22-én a városi napok
második napján két fontos és örömteli
esemény tanúi is lehettek az érdeklődők.
A szép számban összegyűlt közönség
előtt került leleplezésre Széri Varga Géza
szobrász művész alkotása, a „Csók” szobor. A város talán első olyan köztéri
műalkotása, amely nem kötődik eseményekhez, személyekhez. A főtér egyik
sarkában kialakított kis terecskének, nagyon fontos közösségformáló szerepet
szántak a megalkotói. Az egymásra talált
szerelmeseknek nyújtani egy felejthetetlen helyet, meghitt pillanatot. Egy biztos
pontot a programok előtt: Találkozunk
este hatkor a „Csóknál”! Ugyanakkor a
szép és ízléses környezetben, a beteljesült szerelem első pillanatainak, az esküvő előtti fotózásoknak is megpróbáltak
egy szép, harmonikus hátteret teremteni. Részben pályázati forrásból és kisebb
részben önkormányzati támogatásból
valósult meg a műalkotás. Az átadón Dr.
Cs Tóth János mondott ünnepi beszé-

det, melyben méltatta azt, hogy a város
is tett egy kis lépést a kultúra ezen területén. Ígéretet tett arra, hogy lehetőségei
szerint támogatja a város ezen irányú további elképzeléseit. Reméljük, hogy lesz
lehetősége ezt az ígéretet beváltani. Az
biztos, meghatározó szerep volt abban,
hogy ez a szobor megalkotásra kerüljön.
Köszönet érte. Városunk polgármestere,
Hegedüs Péter is köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte azt, hogy nagyon
fontos a kultúra minden kis szeglete és
a város elkötelezett egy, színes, érdekes, a mindennapjainkat is tartalommal
megtöltő kulturális háttér kialakításában. Az első lépések egyike ez a szép
környezetbe állított gyönyörű érzéseket szimbolizáló szobor. Nagyon szép
színfoltja volt az átadónak Nagy Bogi,
városunk sugárzóan szép és fiatal énekesének fellépése. Visszavárja még Őt is a
szobor, a pad, a holdfényes esték. Jelen
volt a művész, Széri Varga Géza is, így
az alkotó, Dr. Cs Tóth János és Hegedüs

Péter polgármester közösen leplezték
le a szobrot. A parkban a „Csók” szobor
átadásával egyidőben, még egy nagyon
fontos átadóra is sor került. A közösségi
adakozás és a lakossági összefogás egy
újabb eredményére lehetnek büszkék az
újvárosiak. Folytatva a tavaly elkezdett
sort, amikor is a Városbál bevételéből
és lakossági adományokból egy „Lucas”
életmentő készüléket vásárolt a város,
most is egy kézzelfogható, a város minden lakója számára használható eszközt
vehettek jelképesen birtokba a jelenlévők. A XXI. század technikai vívmányait
is jól szimbolizáló „okos pad” került átadásra. Érdekes párhuzamot jelképez ez
a kis szeglete parkunknak. A legmélyebb
érzelmeket szimbolizáló és hús-vér kapcsolat nélkül lehetetlen „Csók” mellett, a
modern, informatikai eszközökkel fenntartott, mindennapi emberi kapcsolatok
jelennek meg. Egy új, szép, érdekes és interaktív pontja ez a városunknak.

A Városi Ünnepség hivatalos része a
Semsey Kastély dísztermében került
megrendezésre. A Himnusz hangjai
után, az ünnepi beszédében Hegedüs
Péter polgármester az ünnepek fontosságáról, a számvetések szükségességéről
beszélt. A 2020-as évben a javaslatot tehető szervezetektől nem érkezett jelzés
díszpolgári, ill. más városi díjazottra. Elismerésre méltó tettek és teljesítmények
azonban ebben a nehéz időszakban is
voltak. Polgármester Úr ezért köszönő
oklevelekkel és egy ajándékkal köszönte
meg azok munkáját, akik mint a városon
belül, mind ország-világ előtt öregbítették a város hírnevét. Az ünnepélyes díj
átadó hangulatát Agárdi Szilvia énekesnő nagyon szép dallamai tették igazán
meghitté. A díjazottak Hegedüs Péter
polgármestertől és Dr. Hajdú Miklós
jegyzőtől vehették át az elismeréseket.

2020. évben polgármesteri
elismerésben részesültek:

A szakmai elismerés azon munkatársakat illeti, akik folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtva öregbítik a cég hírnevét. Ez év március
15-én, a Magyar Sajtó Napja alkalmából Pinczés Mariann szerkesztő-riporter részesült ezen kitüntetésben.

• A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola VI. korcsoportos fiú kézilabdásai az elmúlt
tanévben a Diákolimpia országos döntőjében 6. helyezést értek el.
Tréki Tamás edző, a játékosok:
Balázs Tamás, Torma Péter, Rácz Miklós József, Gulyás Bálint, Molnár Dániel, Kerekes Róbert, Móricz Zsolt,
Kovács Marcell, Erdei Dániel, Silling
Péter, Veress Patrik, Kincses Ábel,
Oláh Bence, Szabó István Márkot
• A Médiacentrum Debrecen néhány
éve díjat alapított, melyet egykori kollégájukról, Bogár Tibor gyártásvezetőről neveztek el.

• A helyi középiskola diákjaként számos rajzpályázat díjazottja, képzőművészeti tárlat kiállítója volt Baksa
Viktória. Ebben a tanévben Pécsett
szervezték meg az az 53. Országos Középiskolai Fotópályázatot, amelyre a
beérkezett pályamunkák közül neves
fotóművészekből és fotóriporterekből
álló zsűri válogatta ki a legkiemelkedőbbeket.
Viktória Aranytoll című képe is a kiállított legjobbak között szerepelt.
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• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazza a kimagasló
tanulmányi- és sporteredményt elért
diákokat. Városunkban szerencsére
sokan érzik magukénak az ép testben
ép lélek gondolatot, minden általános
iskolában volt sikeres pályázó a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója”
kitüntető díjra.
A Balmazújvárosi Általános iskola
tanulói közül: Bristyán Dorina 7. c,
Semperger Dorina 7. d, Tóth Panna
7. c, Véniger Kata 7. d, Zsupos Dorka,
iskolánk volt tanítványa, Tóth Andrea,
Tar Eszter Karola, Bordás Krisztián
• A Balmazújvárosi Református Általános Iskola tanulói közül, akik valamennyien az iskola kézilabda csapatát erősítik: Füge Martin, Kun Balázs,
Nagy Imre Sándor, Rohács Bence,
Sőregi Imre István, Tréki Tamás, és
Varga János
• Gyermekkora óta a természet szeretete határozza meg életét Szilágyi
Attilának, aki A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője. Emellett rengeteg fotójában
gyönyörködhetünk, és szerencsére
ezt teszik a szakma ismerői is. Attila
Pro Natura Emlékplakettet kapott
természetfotósként végzett kiemel-

kedő munkájáért, a hortobágyi táj és
annak élővilága egyedi látásmóddal
történő megörökítésben való elvitathatatlan érdemeiért.
• Egyre nagyobb népszerűségnek
örvend városunkban a lovas sport,
melynek egyik stílszerűen „éllovasa”
a Balmazújvárosi Délibáb Hagyományőrző és Lovas Sportegyesület.
A 3 éve alakult egyesület tagjai kitartóan készülnek a versenyekre, az elmúlt évben többek között Hortobágyon, Szilvásváradon, Mikepércsen,
Debrecenben taroltak a dobogós helyeket illetően regionális és országos
versenyeken. Az egyesület elnöke,
Balla Imre vehette át az elismerő oklevelet
• „Hagyomány az, ami él a múltból,
kapcsolódik a jelenhez és folyamatosan bővül a jelen múlttá válása által.”
Szerencsére Balmazújvároson sokan
tudják ezt, és a maguk módján mindent megtesznek azért, hogy őseink
tapasztalatait, értékeit, kulturális
örökségét ápolják, és ami a legfontosabb, megismertessék a jelen nemzedékkel. Az idei évben kiemelkedően
aktív munkát végeztek ezen a téren:
Szarvas Imréné, a Nagy-Sziki Hagyományőrző Néptánc Egyesület
vezetője és A Balmazújvárosi Német-
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falusiak Egyesülete, melynek képviseletében Pénzes Sándor elnök vehette át az elismerést.
• Távollétük mellett köszöntötték:
két balmazújvárosi tehetséges ifjú
színészt, Waskovics Andreát aki a
Vígszínház Ajtay Andor emlékdíját
kapta, illetve Berettyán Sándort, aki
idén a Nemzeti Színház Farkas-Ratkó
díját vehette át.
Szintén igazoltan volt távol Suba Sára
fiatal kézilabdázónk is, aki egy szakmai és szurkolói szavazás alapján.
a szezon fiatalokból álló álomcsapatába mint legjobb kapus került be.
Eredményekben gazdag év áll tehát
mögöttünk, és még nincs vége. Gratulálunk minden díjazottnak, és persze azoknak is, akik mindenben segítették őket.
Az ünnepség második részében, immár hagyományosan a Rákóczi Olvasó Népkör elnöke, Szabó Feri bácsi
adta át Polgármester Úrnak a város
kenyerét, aki a kenyeret a hagyományok szerint felvágta és fogadalmat
tett arra, hogy minden erejével azon
lesz, minden újvárosi asztalon legyen
kenyér a következő aratásig.
Az eseményt Agárdi Szilvia dalai zárták.

A Városháza díszterméből
Az augusztus 18-i rendkívüli képviselőtestületi ülésén két komoly érdeklődésre okot adó téma volt.

Az egyik a Veres Péter út- Csegei út,
Tiszafüred-Debrecen vasútvonal Soós
Imre utca által határolt, korábban már
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület egy részének versenytárgyalásra való kijelölése. Az erről szóló
határozat alapján történt meg a versenytárgyalási felhívás.
Ebben olvashatjuk, hogy az önkormányzat 26 helyrajzi számon lévő, ös�szesen 13 772 m2 ingatlanát csak egyben kívánja értékesíteni. Az ingatlanok
kikiáltási ára mindösszesen: bruttó
75.000.000.- (hetvenötmillió) Ft
II. A képviselőtestület kiköti, hogy a
területen legalább 80 darab lakásból,

80 parkolóból, továbbá 5 darab üzletből és 10 parkolóból álló beruházást
kell megvalósítani legkésőbb az ingatlanok birtokba vételétől számított 2
éven belül.
Amennyiben a beruházás létesítése
nem valósul meg az adott határidőig, úgy az önkormányzatot az egész
terület vonatkozásában a II. pontban
meghatározott határidőt követő egy év
időtartamig a nettó eladási árnak megfelelő bruttó áron visszavásárlási jog
illeti meg, amelyet minden ingatlan
tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni.
III. A megvalósított beruházásnak eleget kell tennie a hatályos magyar és európai uniós jogszabályi előírásoknak
és illeszkedniük kell a településképbe.

IV. A beruházót terheli az ingatlanok

közművesítéseésabel-éscsapadékvízelvezetésének szabályszerű megvalósítása.
V. Az ingatlanok mezőgazdasági művelésből kivont, régészeti lelőhellyel
részben érintett területek.
A versenytárgyalás időpontja: 2020.
szeptember 10. 10.00 óra.
A másik a Hotel Kamilla bérbeadásáról
szóló pályázatról való döntés volt. Ezt
érvénytelennek nyílvánította a testület, ugyanis a napirendi pont tárgyalása
során több olyan szempont fogalmazódott meg, melyeket az önkormányzat
érdekeinek minél jobb érvényesítése
érdekében érdemes figyelembevenni,
amit a következő, ugyancsak erről a
szálloda bérbeadásról szóló pályázati
kiírás már tartalmazni is fog.
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Testvérek Fala
Balmazújváros testvérvárosában Érmihályfalván, 2020. augusztus 22-én a település alapításának 750. évfordulójának alkalmából ünnepélyes keretek között átadták a Testvérek Falát. A város első írásos említése 1270. augusztus 20-áról származik, ekkor Michal alakban írták.

KÖZÉLET INTÉZMÉNYEK

2020. SZEPTEMBER
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tanévkezdés
a balmazújvárosi közoktatási

és köznevelési intézményekben
Az Egyesített Óvodai és Bölcsődei Intézményben, a Balmazújvárosi Általános Iskolában és a Balmazújvárosi
Református Általános Iskolában és Óvodában elkezdődött a felkészülés a szeptemberi tanévkezdésre. Az intézményvezetőket az elmúlt másfél hétben kérdeztük az előkészítési munkálatokról és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára által kiadott Intézkedési Tervről.
Az Intézkedési terv lefekteti az alapelveket, a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendet, melyet
az intézményeknek alapul véve ki kell
dolgozni a saját intézményükre vonatkozó protokollt.

Érmihály falva kisváros Erdély
északnyugati részén, Magyarország
határától 7 kilométerre fekszik. A
város az Érmellék és a Nyírség határvonalán terül el, területén megtalálhatók az Érmellékre jellemző
vizenyős területek és a nyírségi homokdűnék is.

Érmihályfalva és Balmazújváros polgármesterei 2008-ban írták alá a hivatalos testvér-települési nyilatkozat. A
testvér települési kapcsolatok alapja, hogy a városok megismerjék egymás kulturális értékeit.

A Tesvérek Falát Érmihályfalva egykori polgármesterei: Kiss Imre, Torda
Imre, Rencz Zoltán, valamint a város
jelenlegi polgármestere, Nyakó József
közösen avatták fel.

Fontos vasúti és közúti csomópont
Nagyvárad és Szatmár között, ugyanakkor nemzetközi határátkelő Magyarország irányába közúton és vasúton egyaránt.

A Testvérek Falát hét település Balmazújváros, Barót (Kovászna megye),
Budapest XVI. kerület, Hajdúnánás,
Nyírábrány, Nyírbéltek és Tornaalja
(Szlovákia) címere díszíti.

A világban jelenleg uralkodó helyzetre tekintettel a Fal avatásán nem
tudott jelen lenni Hegedüs Péter,
Balmazújváros polgármestere, de egy
kisfilmben, videó üzenetben köszöntötte testvérvárosunkat.

A hosszú évek során számos kulturális,
sport és egyéb rendezvényen köszönthettük érmihályfalvi barátainkat, és
városunk képviselői is több alkalommal tiszteletüket tették az erdélyi településen.

Ha Érmihályfalván járnak, tekintsék
meg a Balmazújváros címérével is ellátott műemléket, mely a Mester utca
bejáratánál található, Érmihályfalvának pedig köszönjük a képeket és
reméljük, hamarosan személyesen is
megnézhetjük a Testvérek Falát.

Természetesen minden intézményben
tájékoztatni fogják a szülőket az eljárásrendről, minden érintett megkapja
a szükséges információkat.
Az Intézkedési tervben több területet
is érintenek. A nevelési évre, tanévre
való felkészülés rész kitér arra, hogy
minden intézményben alapos, fertőtlenítő takarítást kell végezni, figyelembe
véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
Az intézmények látogatásával kapcsolatban az Intézkedési terv előírja, hogy
az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek mehet, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Amennyiben egy gyermek beteg, és
otthonában a COVID-19-re jellemző tüneteket produkálja, úgy a szülő
gondoskodik az orvosi vizsgálatról,
majd köteles értesíteni az intézményt
az eredményről, amennyiben az eredmény pozitivitást mutat.
Amennyiben az iskolában, a pedagógusok észlelik, hogy beteg egy tanuló,
úgy a pedagógus jelzi ezt a szülő felé,
majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje szerint gondoskodnak a vizsgálatról.

Lehetőség szerint az intézményekben
gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A közösségi terekben
csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A tantermi oktatás során az
osztályok keveredését el kell kerülni,
lehetőség szerint úgy, hogy az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. A testnevelés órákat
–időjárástól függően természetesen- a
szabadban javasolt tartani, továbbá elkerülendő az öltözőkben kialakulható
csoportosulások kialakulása.
Az Intézkedési Terv meghatározza,
hogyan alakítsák ki az egészségügyi
szempontból biztonságos környezetet,
hogyan javasolt lebonyolítani az étkezéseket. Javaslatokat fogalmaz meg a
kollégiumi elhelyezésre vonatkozóan,
de tartalmazza a tanulói hiányzások
kezelését is.

Amennyiben a fertőzés beigazolódik,
a gyermeknek otthon kell maradnia,
és egészen addig nem látogathatja az
intézményt, ameddig meg nem kapja
az orvosi igazolást arról, hogy egészséges és közösségbe mehet.
A nevelőtestületek ezen a héten, ezekben a napokban dolgozzák ki a saját
intézményeikre vonatkozó egyéni
protokollt, melyről minden szülőt
időben értesíteni kell.
Amennyiben szükséges, az iskoláknak
fel kell készülniük a munkarend átalakítására is. A más munkarendre való
átállásról az EMMI és a Népegészségügyi Központ vizsgálatát követően az
Operatív Törzs dönthet.
A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek
hozzák meg és hajtják végre.
Az intézmények vezetőit a köznevelésért felelős helyettes államtitkár
arra kéri, hogy csakis hiteles forrásokból tájékozódjanak, és az iskolai
közösséghez tartozók figyelmét is
erre kell felhívnia a pedagógusoknak, vezetőknek.

/// foto: pexels

Az Intézkedési Terv világosan kimondja, hogy amennyiben gyermeknél vagy intézményi dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, az adott
személyt haladéktalanul el kell különíteni, és az iskola-egészségügyi orvost
kell értesíteni, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Az intézmények vezetői mindannyian elmondták azt, hogy a balmazújvárosi köznevelési, közoktatási intézményekben a fenntartók minden
segítséget megadnak ahhoz, hogy a
megfelelő biztonsági intézkedések
mellett, a higiéniai eszközök biztosításával a lehető legnyugodtabban
indulhasson el intézményeinkben a
2020/2021-es tanév.
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A Balmazújvárosi Református Egyházközség

infrastrukturális fejlesztései

A Balmazújvárosi Református Egyházközség idén több, komoly infrastrukturális beruházást indított el. A Főtéren a templom felújítása még javában zajlik, de a Németfalusi Templom melletti Parókia energetikai felújítása a végéhez ért.
A Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott
12,1 millió forintos támogatást a Németfalusi Közösség támogatására, a Parókia
külső rendbetételére, energetikai korszerűsítésére fordította az Egyházközség.
Korábban már megtörtént a Parókia lakórészének felújítása, most a közösségi
tér, a gyülekezeti rész kapott egy külső
szigetelést, kicserélhették a nyílászárókat, a villamoshálózatot, és ahol indokolt
volt, ott a szükséges egyéb felújításokat
is elvégezték a szakemberek.Az energetikai felújításhoz az Egyházközségnek
nem volt szüksége önerőre, hiszen a pályázati forrás elegendőnek bizonyult a
fejlesztések kivitelezéséhez.
Jóval komolyabb összegű infrastrukturális fejlesztés indul a napokban, mely a
Balmazújvárosi Református Általános
Iskola és Óvoda, Óvodai tagintézményéhez kapcsolható.

Az országos „Óvoda program” keretein
belül 236 millió forintos támogatással
kerül sor az óvoda bővítésre.
A kivitelezési munkákat egy hajdúböszörményi vállalkozás nyerte el, és az
Egyházközség reményei szerint a következő tanévben (2021/2022) , a kivitelezés lezárását követően már 6 csoport indítható el a Református Óvodában, ami
kb. 150 gyermek ellátását teszi lehetővé a
későbbiekben.

A meglévő- mintegy 100 éves- óvodai
épület pályázati forrásból 3 éve már

átesett egy jelentősebb energetikai
felújításon, ami miatt az épületben a
Támogatói Szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelve a fenntartási
időszak végéig nem lehet újabb építési,
átalakítási munkálatokat végezni.
Amennyiben akkor ezt a pályázatot nem
valósították volna meg, most egy teljesen
új óvoda épülhetett volna. Így viszont - a
kötelezettségeket figyelembe véve- a
kivitelezési munka hozzáépítést jelent
majd. Az Óvoda kiegészítő, új épülete
az emeletes házak felé néző részre épül
fel. A terület beépítése miatt az Egyházközség vásárolt egy ingatlant az Óvoda
500 méteres területén belül, ahol játszó
udvart alakítanak ki a kicsiknek. Így, a
mostani udvar ugyan kisebb lesz, de az új
játszóhely kialakításával már kényelmesen elférnek a gyermekek.

„Balmaz Szíve”

Kerekes Orsolyával beszélgettünk egy nemes kezdeményezéssel kapcsolatban, mellyel elsősorban beteg gyermekek gyógykezelését tudják segíteni a Balmaz szívét működtető önkéntesek és azon balmazújvárosi lakosok,
akik az összegyűjtött műanyag kupakokat eljuttatják hozzájuk.
Mióta működik a „Balmaz Szíve”
Balmazújvároson?
A kupakgyűjtő szív tavaly, év végén került
kihelyezésreafürdőmögöttiparkolómellé.

Honnan jött az ötlet?

Az én ötletem volt. Azt láttam, hogy a városban sok magánszemély és sok intézmény gyűjt kupakot, de senki nem tud-

ta, hogy hol ér célba. Ezért gondoltam,
hogy ezeket a kupakokat egyesíteni kellene. Több városban is láttam már, hogy
hasonló szíveket hoztak létre és helyeztek ki közterekre, ezért gondoltam, hogy
meg lehetne itt is valósítani egy hasonlót.
Felkerestem a HEXA-CO 96- és a HEXA
METAL Kft vezetőségét, és az ő támogatásukkal Béres Sándor készítette el a
szívet. Az Önkormányzat kiadta a szükséges engedélyeket és 2019. novemberében kerülhetett ide a kupakgyűjtő szív.

mennyiség összegyűlik a BAKI Egyesület udvarán, beteg gyerekek hozzátartozóit keressük fel, akiktől műanyag gyártó cégek a későbbiekben felvásárolják a
kupakokat, és ezzel az összeggel tudják
a kezeléseket megfinanszírozni.

A Balmaz Szívét működtető lelkes ön-

Az ide bedobott műanyag kupakokat
havonta 1-2 alkalommal műanyag zsákokban elszállítjuk. Miután megfelelő

tik figyelemmel.

/// Jónás Rita, Jakab Attila
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Mindenkinek relatív

avagy hogyan osszuk be az időnket?
Kevés van belőle. Nehéz beosztani. Soha nem elég. Ez az, amit nem lehet pótolni. – néhány gondolat egy képzés elején az időről. A résztvevőknek meg kellett fogalmazni azt, hogy mi jut eszükbe erről a fogalomról.
A Veres Péter Kulturális Központban
két csoport is a time menedzsmentről,
vagyis a hatékony időtervezésről és felhasználásról kapott felvilágosítást.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program nyertes pályázói az interaktív előadásokon az új
szemléletek mellett megerősítéseket
is kaptak a hatékony időbeosztásról
július 25-én. Koroknai Nóra szerint az
volt a legfontosabb üzenet, hogy tudni
kell nemet mondani bizonyos dolgokra és több időt kell magára szánnia az
embernek, de hasznosnak tartotta
megismerni azokat az időbeosztási
módszereket, amelyeket később lehet
alkalmazni.
Ezeket több kategóriába lehet sorolni. Eszerint két fontos kulcsszó van: a
fontos és a sürgős. Meg kell vizsgálni,
hogy mi a fontos és mi a sürgős.

- Fontos és sürgős: Ilyenek például a
krízishelyzetek, a sürgős határidők.
Ezeket a feladatokat most kell megcsinálni.
- Fontos, de nem sürgős: Ilyen egy projekt terv elkészítése, elemzése, a kapcsolatépítés vagy az önképzés. Ezekben
az esetekben egy tervet kell összeállítani, de később kell megcsinálni.
- Sürgős, de nem fontos: Ebbe a kategóriába sorolhatóak a telefonhívások, az
E-mailek elolvasása, kollégák kérései.
Ezek azok a feladatok, amelyeket úgy
érzünk, hogy most kell megcsinálni,
pedig később is meg lehetne csinálni.
Ha csak a sürgős dolgokkal foglalkozunk, akkor valójában csak rövid távon
dolgozunk, a hosszú távú feladatok felett elsiklunk.
- Nem fontos és nem sürgős: Mint
például egy beszélgetés, a pletykázás.
Ezeket kell elkerülni, hogy az első és
a második kategóriával foglalkozzunk
főként.

A szakemberek szerint az lenne az ideális, ha az első kettővel foglalkoznának
az emberek, amikor ezek elfogynak,
akkor a harmadikkal és a negyedikkel
zárná mindenki a feladatait.

Ezek voltak a legfontosabb üzenetek a
képzésen. De a résztvevők érveltek a
saját szokásaik mellett is. Így például
megvitatták, hogy mennyire érdemes
előző este vagy aznap reggel beosztani az embereknek az idejüket. Megvitatták továbbá azt, ki mennyire válhat
feszültté a váratlan feladatoktól, hogy
mennyire kell rugalmasnak lenni. Ezek
végén mindenkit megerősített az, hogy
mennyire relatív az idő fogalma.

TOUR DE HONGRIE 2020

A Tour de Hongrie egy kilencvenöt éves
múltra visszatekintő nemzetközi országúti kerékpárverseny, a legnagyobb
magyar kerékpárverseny, az ország
nemzeti körversenye.

Hányan foglalkoztok ezzel a feladattal?
Mindig keresek magam mellé önkénteseket, akik segítenek üríteni, állandó
segítőim Tar János és a kisfia.

Hová kerülnek az így összegyűjtött kéntesek munkáját és eredményeit a
kupakok?
Balmaz Szíve facebook oldalon kísérhe-
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Az első Tour de Hongrie-t 1925-ben
rendezték meg, a magyar kerékpárosok
a Francia Körverseny, a Tour de France mintájára hívták életre a mi nemzeti
körversenyünket, amely ezért viseli az-

óta is a francia Tour de Hongrie (ejtsd:
Túr döOngri) nevet. Az évek során háborúk, politikai rendszerek és más kihívások miatt hosszabb időszakokon át
is szünetelt a verseny, az idei volt a 41.
kiírás.

A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour de Hongrie augusztus 29én szombaton Esztergomban rajtolt
el. A nemzetközi mezőny a Debrecen,
Hajdúszoboszló, Karcag, Nyíregyháza, Sárospatak, Kazincbarcika, Miskolc, Gyöngyös-Kékestető útvonalon, öt versenynap alatt, hat megyét
(Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Heves), illetve húsz várost (köztük négy

megyeszékhelyt, Debrecent, Nyíregyházát, Miskolcot és Egert), összesen ötvenöt települést érintve 826 kilométert
tett meg a kékestetői befutóig.
Ebben az évben húsz csapat vett részt
a versenyen, minden együttes hat kerékpárossal állhatott rajthoz a tizenhárom-millió forintos összdíjazású Magyar Körversenyen.
Városunkban vasárnap láthattuk a versenyzőket, hiszen a Debrecen- Hajdúszoboszló közötti etap Balmazújvárost is érintette. Délután 16.01 perctől a
sprintversenyeket a Nádudvari utcából
indították.
/// Forrás: www.tourdehongrie.hu
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Bio- és Kézműves Vásár

és Pásztortalálkozó
Immáron 18. alkalommal nyitotta meg
a Biocsárda a kapuit a magyar, hun és
szkiíta hagyományokat tisztelők előtt.
A hagyományosan, mindig augusztus
utolsó hétvégéjén rendezett Bio- és
Kézműves Vásár és Pásztortalálkozóra
idén augusztus 30-án, vasárnap került
sor. Az időjárás kedvezett a résztvevőknek, hiszen nyári, kánikulai időben
szórakozhattak a vendégek, a kézművesek, a népművészek és a versenyzők.

A főzőversenyre több, mint 40 csapat
nevezett be, ők mindannyian a Virágoskútbiogazdaság alapanyagait használhatták fel a különböző leves- és
pásztorételek elkészítéséhez!

A látogatók kóstolókon vehettek részt,
megcsodálhatták a magyar kézműves
mesterségek képviselőinek munkáit is,
amíga gyerekek fából készült népi játékokkal játszhattak!

A kézműves kirakodó vásárra érkező
népművészek ugyan már kora reggel
elkezdték kipakolni a portékáikat, de
maga a rendezvény délelőtt 10.00 órakor köszöntésekkel kezdődött.

Rózsa Péter biogazdát követően köszöntötte az egybegyűlteket Gyönyörű Zsiga, a magyar kultúra lovagja,
M. Tóth János, a Hagyományok Háza
főigazgató helyettese, Hegedüs Péter,
Balmazújváros polgármestere, Kaló
Imre borász, Dr. Roszik Péter a Biokontroll Hungária NKft. képviseletében és Juhász Zoltán , az MMA rendes
tagja.

A rendezvény alatt köszöntötték az örökös pásztorokat, és megemlékeztek az
elhunyt pásztorokról is. Az egész napos
programok sorát helyi fellépők, népzenészek, néptáncosok színesítették.

KENYÉRSÜTŐ VERSENY

A RÁKÓCZI OLVASÓ NÉPKÖRBEN
2020. augusztus 19-én került
sor a Rákóczi Olvasó Népkör
szervezésében a II. Kenyérsütő Versenyre. A lelkes amatőr
pékek és cukrászok összesen
15 különböző kenyeret illetve kelt tésztát neveztek a versenybe.
A három fős zsűri két kategóriában hirdetett győztest. A legjobb kenyeret Varga Mihályné
kismacsi lakos sütötte, a legjobb kelt tésztát (diós és mákos kalács) pedig Balmazújvárosról Kiss Sándorné Esztike.

A Városnapok alkalmával az
augusztus 22-én, a Semsey
Kastélyban szervezett Polgármesteri elismerések átadását
követően, a Rákóczi Olvasó
Népkör elnöke, Szabó Ferenc
adta át a győztes kenyerét városunk polgármesterének, aki,
miután keresztet vetett rá, fel
is szelte azt.
Az ünnepség zárását követően
az egybegyűltek fogyasztották
el a 2020-as év legjobban sikerült kenyerét! Gratulálunk minden, versenyben résztvevőnek!

Városi Rendezvények

2020. SZEPTEMBER
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Macska. Egér. Játék!

A hosszú hónapok bezártsága után gyermeket, felnőttet egyaránt felvillanyozott a hír, hogy az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Hétszínvirág Színjátszó Munkaközössége márciusban elmaradt előadását augusztus
elején mégis megtekinthetjük.
Több szempontból is nagy jelentőséggel bírt ez számunkra. Egyrészt
nem kaptunk eleget az óvónénikből
júniusban, már mindenkinek nagyon
hiányoztak. Másrészt négy teljes esztendőn át vártunk, hogy újra láthassuk őket a színpadon is, most végre új
lendületet kapott a csapat, és átalakult
felállásban, a megszokott színvonalon,
új mesével jelentkeztek. A színdarab a
„Félix és az egerek” címet kapta.
Az előadás kezdete előtt volt időnk
megcsodálni az egyszerű, otthonos
díszletet, melynek barátságos részletei
a gyermekeimet jó időre lekötötték.
Majd meghallottuk az első felkiáltást a
sorokból: Szia, Ági néni! Az üdvözlés
rövid ideig tartott, a gyerekek perceken belül már „csak” egereket láttak
maguk előtt, ami az óvónénik csodás
átalakuló képességét dicséri. A környékünkön ülőidősebb korosztály képviselői sem hagyták szó nélkül a bevonulást. A nagymamák szájából hangzott
el az őszinte elismerés a jelmezbe bújt
felnőttek láttán: „Egyem azt a drága kis
húsotokat!” - mely mondat egyébként
a történet visszatérő motívuma volt,
persze egy macska szájából teljesen
másképp hangzott.
Az eredeti „Egerek gyűlése” című pár
soros tanmesét sikerült kibővíteni és
teljesen modernné varázsolni, ezzel
is közelítve azt a „mai” gyerekekhez.
Volt itt rózsaszín tütü, szülinapi csoki,
dobozos kakaó, szavatossági idő, telefonhívás,szaxofonon játszó kisegér.
Rengeteg tánccal, játékkal, jól megválasztott aláfestő zenékkel fűszerezték
a műsort, a mese egyetlen helyszíne
folyamatos mozgásban volt. Ahogy
csak néha tudtak mozdulatlanul ülni
a kis nézők is, akik időnként mini rendezőkké váltak, hiszen folyamatosan
instrukciókkal látták el a szereplőket,
tanácsokat adtak, igyekeztek hangosan súgni, teljesen interaktívvá téve az
előadást. A színészi alakítás elbűvölő
volt, a karaktereket sok esetben az őket
megformáló óvónénik tulajdonságaival is felvértezték.

A szürke kis jelmezek sokszínű tulajdonosai között az álmodozó, realista,
táncos, muzsikus, mosolygós, impulzív, tapasztalt valóságos személyeket is
felismerhettük, mindenki átadta magát
a szerepének. Az egész előadás „élt”.

Nagyon szeretem a forgatókönyvekben azt, hogy mindig figyelembe veszik a tényt, hogy bár az anyukákból,
apukákból ilyenkor előbújik gyermeki énjük, azért mégis felnőtt szűrőn át
nézik a meséket. Ezértaz előadás során
felbukkant egy-két, korosabb nézőnek
szánt poén, épp a megfelelő helyeken,
a felnőttek nevetése pedig csak eleinte
volt visszafogott.
A történet fonala a kiinduló mesét alapul véve egyszerű, azonban a csavar
most sem hiányzott belőle.Alapoztak
arra az örök lélektani törvényre, hogy
a pozitív mindig győzedelmeskedik a
negatív felett -a gondolatok szintjén is
- és arra, hogy a gyerekeknek ezt nem
kell külön elmagyarázni. Tudják, érzik. Ezért fordulhat elő az, hogy néha
az állítólagos gonosznak szurkolnak,
ösztönösen meglátvaa vadmacskában
a doromboló cicát.
La Fontain tanmeséje a bátorságról
szól, ahol az egerek nagy terve, hogy
az alvó macska nyakába csengőt akasztanak, hogy mindig hallják, merre jár.
A terv azonban kudarcba fúl, hisz mindenki túl gyáva a nagy tetthez.
Az óvónénik által mindezmás megvilágításba kerül.

Az alvó Félixnek álmai is vannak, és
talán nem is bánná, ha sikerülne a
csengős terv, hisz titkon vágyik rá,
hogy meghallják, észrevegyék az igazi
énjét. Nyilvánvalóvá vált, hogy amelyik macska nyávog, az nem karmol:
amikor a szabad, boldog, másokat
rettegésben tartó kandúr álarca lekerül, mögötte egy társaságra vágyakozó
macskát látunk, aki maga is fél. Leginkább a magánytól. Az egérkék végül
csengő helyett „magukat”, törődő figyelmüket adják ajándékba, Félix nevének jelentése pedig végre újra értelmet nyer: boldogság. Nem kell ehhez
több lopott csoki, vége a kényszer fogócskáknak, immár mindent megosztanak majd egymással.A barátság az,
ami egésszé teszi életüket.Hisz „néha
ennyi már segít, ha ott vagyunk a másikért” éneklik a végén az „óvó nénik”.
Több tanulsága volt számunkra a mesének:
Kiderült, hogy csak a macska bundája
lehet fekete-fehér.
Megtanulhattuk, hogy közös otthonban nincs helye a félelemnek és azt,
hogy sokszor csupánaz ismeretlen az,
ami megrémiszt. Ha figyelünk egymásra, próbálunk megérteni másokat,
talán tisztázhatjuk a múltat, korábbi
félreértéseinket, hiszegy közösség csak
békességben tud együtt élni. És az „élet
mindent megbocsájt”, ha mi magunk is
képesek vagyunk rá.
Némi személyes szálat szőve a dologba: A csoport eddigi összes előadását
láttuk és immár a harmadik élménybeszámolót írom. Családunk és az intézmény közös meséje ezzel a darabbal, hét tartalmas év után ért véget. A
harmadik, a legkisebb gyermekünk is
elhagyta a mesevilágot, olyan értékes
útravalóval, mint például ez a délután.
A gyermekek és szülők közössége nevében mindent köszönünk és ígérjük,
hogy a további évek premierjein is ott
leszünk!
/// Tarcsai Ilona
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Nyári rendezvények

a Család és KarrierPONT

szervezésében

A veszélyhelyzet megszűntetését követően a „Nők a családban és a munkahelyen- Nőközpont kialakítása
Balmazújvároson” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00043 azonosítószámú projekt megvalósítói és együttműködő
partnerei haladéktalanul megkezdték a pályázatban tervezett nagyrendezvények előkészítését.
2020. augusztusában már több nívós
rendezvényen vehettek részt a családok, nők, és gyermekek. A kedvező
időjárásnak köszönhetően augusztus
6-án a Balmazújvárosi Strand területén többszázan élvezhették a medence
partjáról a különböző programokat.
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PARNOGRASZT

A Fehér ló

A ParnoGraszt zenekar roma népzenei együttes, mely 1987-ben alakult meg. 2000-től kezdtek el külföldre
járni. A zenekar neve romani fogalom, „Fehér Ló” a jelentése. Az együttes romani és magyar nyelven egyaránt
énekel, gyakran egy dalon belül is váltogatja a nyelveket. Zenéjükkel bejárták a világot, és 2020. augusztus 21én Balmazújvárosra is eljutottak, ahol nagyon jó hangulatú, mindenki számára emlékezetes koncertet tartottak! Riporterünk a koncert után kapta mikrofonvégre a csapat egyik frontemberét, Oláh Józsefet.

A strandra regisztrációt követően, térítésmentesen juthattak be az érdeklődők, akik ezt követően vízi zumbán,
vízi játékokon és Aqua Manó partyn
vehettek részt, de kerekasztal beszélgetést hallgathattak Senánszky Petra
uszonyos úszó Világ- és Európa bajnokkal és Juhász Béla mentálhigiénés
tanácsadóval, végülpedig Nagy Bogi
énekesnő előadását élvezhették.
A tavaly és idén tartott programokhoz hasonlóan ekkor is
ismert embereket hívtak el beszélgetésre: Porkoláb Gyöngyi
vendégei Nagy Sándor, Németh
Kristóf és Orosz György voltak.
A Balmaz Balance sztárvendégeként Dánielfy Gergő lépett fel.

A résztvevők koktél és süteménykóstolón vehettek részt, és meglepetésként minden 10. regisztráló masszázskupont kapott.
A rendezvény nagy sikerét látva a szervezők augusztus 26-án délután újabb strandos, szabadtéri
rendezvénnyel készültek.

Augusztus 15-én a Családok
Napja rendezvény a lovagkor
jellegzetességeit mutatta be a
résztvevő gyerekeknek, családoknak. A Veres Péter Kulturális Központ előtti parkoló
területén az érdeklődők lovagi
torna- és Ort-Iki utcaszínház
bemutatót láthattak. A gyermekek kedvence Kíváncsi Katica
fellépése volt, de az óriásjátékok is hosszan lekötötték a figyelmüket.

Hogy éreztétek magatokat
Balmazújvároson?

Nagyon jól! Nekünk már az, hogy a
vírus után zenélhettünk, már az maga
egy csoda! És főleg az, hogy ennyien
el tudtak jönni, úgy tűnt, mintha
kétezren lettek volna, leszámítva azt az
1500 embert, aki ehhez hiányzott még.
Teljesen jó hangulat volt, úgy láttam, az
emberek ki tudtak vetkőzni magukból,
és belecsaptak a lecsóba, ahogyan
mi is! Ezt is vártuk tőlük! Úgyhogy
nagyon, nagyon jó koncert volt!

tem így egyedi a zenekar. vagyunk kilencen, de húszfelé éneklünk! Talán
ezért jó hallgatni szerintem ezt a zenekart, hiszen ritka az, hogy van kilenc
tag és mind a kilenc énekel.

Milyen mérföldkövek voltak a
zenekar életében?

Hogyan áll össze a zenekar?
Amíg a gyerekek önfeledten játszottak, addig a felnőttek nyugodtan kísérhették figyelemmel
Heit Lóránd és Barátai népzenei előadását és a kerekasztal
beszélgetéseket.

A zenekar egy nagyon szűk család. A
youtube-on van fent egy anyag, amiből
kiderül, hogy ki- kinek a kije. Autentikus hangszerek mellett kanna, kanál,
bőgő, harmonika, tambura, gitárok
találhatóak meg a hangszereink között.
Rengeteget éneklünk, amitől szerin-

Otthon már az apró gyerekek is szépen
fejlődnek, tanulják ezt a zenét, nem
vitte el őket a szintetizátoros mulatós
zene, ők még megmaradtak ebben a
műfajban és remélhetőleg nagyon sokáig lesz utánpótlásunk!

Ki zenél legrégebben a zenekarban?

Van egy kezdeti zenekar, a bőgős, a felesége, én, a kannás, a kanalas és az idősebb gitáros. A fiatalok felnőttek, belenőttek ebbe. A kisebbik fiam, ahogy
ti is láthattátok, szintén velünk zenél.

A 80-as években kezdtünk el együtt
játszani, elsősorban a magunk örömére. Igazság szerint én onnan számítom,
amikor elindult a zenekar igazi pályája,
2000-től. Akkor kezdtünk el külföldre
járni, azaz 20 éve vagyunk ismertebbek. A zenekar Paszabról indult, és
mai napig ott lakik, senki nem költözött el onnan, rajtam kívül. Mindenki
megmaradt az, aki volt, mindenki éli
a maga normális életét. Mindannyian
a földön járunk, szerintem senki nem
szállt el…
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Sugarloaf
Idén az első koncert

A Sugarloaf együttesről sokaknak lehet emléke, hiszen 25 éve alakult meg a zenekar és az azóta eltelt időben
több slágerlistás daluk volt már. Augusztus 22-én a Veres Péter Kulturális Központban adtak akusztikus koncertet, hosszú idő után először közönség előtt. A bő 1 órás koncert remek hangulatban telt, az együttes tagjai
baráti légkört teremtettek meg a nézőkkel, folyamatosan kommunikálva a közönséggel. A zenék ritmusa, változatos stílusa és a nagyszerű hangzás együttesen igazán emlékezetes előadást eredményezett.
A koncertet követően az együttes hangadóit, Muri Enikőt és Tóth Szabit kérdeztük a zenekar múltjáról jelenéről,
jövőjéről és arról, hogyan érezték magukat az idei első közönség előtti koncertjükön.

Nemrégen lett vége a koncertnek.
Hogy éreztétek magatokat nálunk?

Nagyon jól éreztük magunkat- veszi
magához a mikrofont Muri Enikő- csak
nagyon melegünk volt! Idén ez volt az
első koncertünk és nagyon örültünk,
hogy ilyen közönségünk volt, mint a
balmazújvárosiak!
Nekem lett egy szívem csücske, mert
a csücsökben ültek nyugdíjasok, szépkorúak, és én nagyon örültem nekik,
mert nagyon jó interakció volt! Jó volt
újra játszani, jó volt újra zenélni, jó volt
végre olyat csinálni, ami a mi munkánk,
amiért tiszta szívvel, lélekkel dolgozunk
nap mint nap, percről percre! Én nagyon jól éreztem magam, úgy láttam, a
fiúk is!
Tóth Szabi: Abszolút! Tényleg így volt!
Egyébként a nyugdíjas témára ráfűzve… Nálunk nem jellemző, hogy a koncerteken nyugdíjas korosztály jelenik
meg, általában inkább a húszas generáció az, aki képviselteti magát. Illetve,
ahogyan Enci elmondta, ez volt az első
koncert idén- közönség előtt!
A karantén alatt volt pár bulink, de ezek
TV felvételes, közönség nélküli bulik
voltak, ami így egy kicsit „embertelen” volt, de muzsikálni jó volt együtt.
Mondhatnám, hogy dübörög a turné,
de ez nem igaz! Kicsit kiszámíthatatlan
az, hogy mi marad és mi megy.

De legyünk optimisták- szól közbe
Enikő- és mondjuk azt, hogy elkezdtük
a turnét! És ebből talán még lesz folytatás. Bízunk ebben nagyon!

Hogyan telt ez az évetek?

Tóth Szabi. Munkás volt. Idén 25 évesek vagyunk, egy jubileumi körre van
felfűzve az egész évünk. Sajnos a jubileumi turnénk az úgy, ahogy volt ment
a kukába. A tour- menedzserünk négyszer szervezte át a naptárat, mert mindig, ahogy tolódtak az időpontok, úgy
lett változtatva. Körülbelül úgy 62 buli
az, ami eddig elment. Ezt egy kicsit nehezebben éltük meg. De koncertlemezt
fogunk kiadni az év végén, illetve most
augusztus végén lesz a nagy jubileumi
koncertünk az Akvárium Klubban. Ott
lesz lemezfelvétel is. Nagyon készültünk erre az évre, de mindig újra kellett
tervezni. De dolgos évünk volt!
Muri Enikő: Volt akusztikus bulink,
voltak bulijaink, online streamelt koncertünk. Szabi nagyon sok háttérmunkát csinált, készült videoklip, és annak
ellenére, hogy nem jöttünk ki karantén
dallal, mi dolgoztunk, alkottunk!

Sport LABDARUGÁS

2020. SZEPTEMBER

Megyei I.

A Megyei I. osztályban kezdhetett az újjáalakuló felnőtt- labdarúgócsapatunk. A Balmazújvárosi FC együttesének
július 14-én kezdődött a felkészülése az őszi szezonra. A csapat elsősorban helyi, saját nevelésű fiatalokra épül.
Augusztus 1-én már tétmérkőzés, Magyar Kupa megyei selejtező várt a fiúkra, amit nagy fölénnyel hoztak.

A Fekete-fehér című számnak a szövegét Enikő, részben Te írtad. Miről
szól ez a dal számodra?

Muri E: A fekete- fehér című dalt hárman szereztük. De a Sputnik című albumonvan olyan dal is, amit teljesen
egyedül én írtam! A Fekete-fehér az egy
olyan dal, ami arról szól, hogy az ember
nagyon végletekben gondolkodik, nincsen köztes állapot, nincsenek színek,
csak fekete van meg csak fehér.
Ő a végletek embere! Muri Enikő a végletek embere! - szól közbe Szabi.
Murei E: Igen! Egyébként kicsit rólam
is szól ez a dal, ha kicsit dühös vagyok,
akkor nálam is inkább valami vagy fekete vagy fehér…

Milyen terveitek vannak a közeljövőre?

Tóth Szabi: nem engedtük el ezt az évet
teljesen még. Próbáljuk ezt a jubileumot méltóan megünnepelni. Leforgattuk a Lázadó című számunkhoz a
videoklipet, de tervezzük a klipet a Kötéltánc című dalunkhoz, év végén lesz A
Koncert, és szervezzük jövőre a 25+1
turnét! Bízunk abban, hogy jövőre el
tudunk látogatni ugyanide Balmazújvárosba, voltak kósza hírek már erről, és
nagy, rendes rock & roll koncerttel tudunk jönni! Ez most egy akusztik volt,
de ez nagyon nem ugyanaz, mint egy
nagyrock & roll koncert nálunk!
Nagy dirrel durral, vizuállal, fényekkel
szoktuk járni az országot, nekünk fontos, hogy a nézők vizuális élményeket is
kapjanak, és bízunk abban, hogy jövőre
el tudunk hozzátok is látogatni a 25+1
turné keretei között!
/// Jónás Rita
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1. forduló: Hajdúhadház FK – Balmazújvárosi FC 0-7 (0-4)

Helyszín: Hajdúhadház, Hajdúhadházi
Sportpálya
Vezette: Csiszár Krisztián (Dobi Zsolt, Benedek Zsolt)
Balmazújvárosi FC: Berencsi Sándor –
Vincze Martin (Sándor Huba 62′), Bokros
Tibor, Vénig Attila, Csige Zsolt – Galla Patrik – Szabó Barna (Harangi Norbert 55′),
Tóth Viktor (Mihalik László 46′), Rőth
András, Kerekes Bence – Timkó Patrik.
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Galla Patrik (0-1) 12′, Csige
Zsolt (0-2) 18′, Szabó Barna (0-3) 33′, Timkó Patrik (0-4) 45′, Mihalik László (0-5)
50′, Harangi Norbert (0-6) 68′, Timkó Patrik (0-7) 86′
Kiállítva: Baktai Levente (Hajdúhadház)
15′

A második körben már a Sporttéren
játszhattak a fiúk. A hadházi találkozóval ellentétben, most mi kerültünk
hamar emberhátrányba. Az együttes
akaraterejét dicséri, hogy még ebből a
helyzetből is sikerült továbbjutnunk,
pedig a 84. perctől már csak kilenc labdarúgónk állt szemben a DASE tizenegyével.
08.09. Magyar Kupa megyei selejtező
2. forduló: Balmazújvárosi FC – DASE
1-0 (1-0)
Helyszín: Balmazújváros, Városi Stadion
Nézőszám: 450 fő
Vezette: Gálfi Flórián (Molnár László Máté,
Vilmányi Simon)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (K) –
Nagy Zoltán (Vincze Martin 53′), Bokros
Tibor, Vénig Attila, Csige Zsolt – Kovács
Milán, Galla Patrik – Szabó Barna, Rőth
András (Szabados Máté 42′ – Mihalik László 67′), Sándor Huba – Timkó Patrik
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerző: Szabó Barna (1-0) 15′
Kiállítva: Vénig Attila 16′, Bokros Tibor 84′

Az MK 3. fordulójában nem kellett
pályára lépnünk, ugyanis a lehetséges
ellenfelünket, a Derecske együttesét
kizárták - jogosulatlan szerepeltetés
miatt- ebből a versenysorozatból, így
erőnyerőként mentünk tovább. Ezzel
egyike vagyunk annak a két hajdú-bihari gárdának (a másik Kaba), amely az
országos főtáblán folytathatja.
Augusztus 15-én már a bajnokság is elkezdődött számunkra, rögtön a pontvadászat talán legnagyobb esélyesénél,
Hajdúszoboszlón. Nagyon korán hátrányba kerültünk, s bár voltak ígéretes
lehetőségeink, az összeszokottabb hazaiak örülhettek a végén.
08.15. 1. forduló: Aqua- General Hajdúszoboszlói SE- Balmazújvárosi FC
3-0 (1-0)

Helyszín: Hajdúszoboszló
Vezette: Erdélyi Tamás (László János, Kovács Zoltán)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás –
Vincze Martin, Bokros Tibor, Vénig Attila,
Csige Zsolt – Mihalik László (Tóth Viktor
66′), Kovács Milán, Galla Patrik, Sándor
Huba (Albert Kristóf 83′) – Szabó Barna
(Harangi Norbert 66′), Timkó Patrik.
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Csicsek Levente (1-0) 2′, Csicsek Levente (2-0) 61′, Sütő Balázs (3-0) 87′
Kiállítva: Galla Patrik 75′

Az első hazai fellépésre nagyon sok újvárosi sportszerető látogatott ki. A fiúk
meggyőző játékkal, egy nagyszerű győzelemmel rukkoltak ki. A látottak alapján még négy gólnál is nagyobb volt a
különbség a két alakulat között.
08.23. 2. forduló: Balmazújvárosi FCPüspökladányi LE 5-1 (2-0)

Helyszín: Balmazújváros, Városi Stadion
Nézőszám: 500 fő
Vezette: Gulyás Sándor (Juhász Dániel,
Malmos Norbert)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás –
Vincze Martin (Nagy Zoltán 68′), Bokros
Tibor, Vénig Attila, Csige Zsolt – Mihalik
László (Nagy László 63′), Kovács Milán
(Tóth Viktor 68′), Sándor Huba (Albert
Kristóf 84′), Kerekes Bence (Juhász Sándor
84′) – Szabó Barna (Harangi Norbert 63′),
Timkó Patrik. Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Szabó Barna (1-0) 12′,

Timkó Patrik (2-0) 24′, Mihalik László
(3-0) 47′, Kovács Milán (4-0) 51′, Kerekes
Bence (5-0) 62′, Pap László (5-1) 73′

Az első idegenbeli sikerünk sem váratott sokat magára. Kabán, ha nem is sziporkázva, de jobb második félidei játékkal begyűjtöttük a három pontot.
08.29. 3. forduló: Kabai Meteorit SEBalmazújvárosi FC 1-2 (0-0)

Helyszín: Kaba, Sportpálya
Vezette: Tatár Imre (Szabó Péter, Forgács
Krisztián)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás– Galla Patrik, Bokros Tibor, Vénig Attila, Csige
Zsolt (Rákos Balázs 46′) – Mihalik László,
Kovács Milán, Sándor Huba, Kerekes Bence (Albert Kristóf 46′) – Szabó Barna (Tóth
Viktor 77′), Timkó Patrik (Nagy László 87′).
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Bokros Tibor (0-1) 59′, Rákos
Balázs (0-2) 65′, Lakatos Krisztián (1-2) 85′
Kiállítva: Sándor Huba 80’

A hátralévő őszi mérkőzéseink a
Hajdú- Bihar megyei I. osztályban
Szeptember 06. vasárnap 15:30 óra:
Balmazújvárosi FC- DEAC II
Szeptember 12. szombat 15:30 óra:
Hajdúhadházi FK- Balmazújvárosi FC
Szeptember 20. vasárnap 15 óra: Balmazújvárosi FC- Derecske LSE
Szeptember 27. vasárnap 15 óra: Nyíradony VVTK- Balmazújvárosi FC
Október 04. vasárnap 14 óra: Balmazújvárosi FC- DASE
Október 10. szombat 14 óra: Hajdúböszörményi TE- Balmazújvárosi FC
Október 18. vasárnap 13:30 óra: Balmazújvárosi FC- Hajdúnánás FK
Október 24. szombat 13:30 óra: Monostorpályi SE- Balmazújvárosi FC
Október 31. szombat 13:30 óra: Balmazújvárosi FC- Hajdúsámson
November 07. szombat 13:30 óra:
Vámospércs SE- Balmazújvárosi FC
November 14. szombat 13:30 óra: Berettyóújfalui SE- Balmazújvárosi FC
November 22. vasárnap 13 óra: Balmazújvárosi FC- Sárrétudvari KSE
/// Forrás: balmazujvarosfc.hu
és MLSZ adatbank
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Gazdatalálkozó

Augusztus 28-án Gazdatalálkozón gyűltek össze a balmazújvárosi növénytermesztők. A Gazdafórumnak
a LIANGA Kft. biztosította a helyszínt a nemrégiben elkészült, Andrásházán álló gabonatisztító- szárító
és terménytároló épületegyüttese mellett, mely a Szechenyi2020 Vidékfejlesztési Alap támogatásával valósulhatott meg.
Az amerikai licence alapján gyártott olasz szárító berendezés a
legkorszerűbbek közé tartozik.
Bővíthető, így amennyiben a helyi
gazdák kiszolgálásához nagyobb
kapacitásra lenne szükség a későbbiekben, ez minimális változtatással, rövid idő alatt megoldható.
A szárító építésével a LIANGA Kft
célja az volt, mondta el Vrancsik
András ügyvezető, hogy elsősor-

ban a helyi termelő partnereiknek
biztosíthassanak terményszárítást, terményfelvásárlást, és tárolási lehetőséget. A megvalósult
beruházás több szempontból is
fontos, hiszen új munkahelyek
jöttek létre, és a helyben megtermelt több ezer tonna terményt
nem kell a városon kívül vinni!
Ezzel a környezetet szennyező hatások is jelentősen csökkenthetőek lesznek!

ISMERD MEG JÁTSZVA A NATURA 2000 HÁLÓZATOT!
A Hortobágyi Nemzeti ParkIgazgatóság (HNPI) környezeti nevelési, szemléletformálási
projektet valósít meg „A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és
szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén” címmel, melynek fő célkitűzése a Natura 2000 területek
bemutatása, megismertetése, a Natura 2000 területek társadalmi elfogadottságának növelése a HNPI 3 megyére kiterjedő működési területén. A HNPI kiemelt feladatai közé tartozik
a környezeti nevelés, szemléletformálás, mely során elősegíti minden korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakítását, ezen keresztül a természeti értékek bemutatását, a Natura 2000 rendszerrel kapcsolatos ismeretek átadását egészen az óvodás korosztálytól a felnőttekig.

A DARU TV Balmazújváros

rendszeres, állandó műsorai
Péntek 17:00 óra
			
Szombat 10:00 óra
			
Vasárnap 14:30 óra
			
Vasárnap 18:00 óra
Hétfő 18:00 óra 		
Kedd 18:00 óra 		
Szerda 18:00 óra

Hírek
(Összefoglaló a várost érintő hírekről, rendezvényekről)
Kultúr Percek
(A városi rendezvények, programok felvételeinek közvetítése)
Istentisztelet (A Református Templom vasárnap 							
10.00 órától kezdődő Istentiszteletének közvetítése felvételről)
Hírek ismétlése
Kultúr Percek ismétlése
Hírek ismétlése
Kultúr Percek ismétlése

Amennyiben Testületi Ülést közvetítünk, annak ismétlését az azt követő
héten hétfőn és szerdán délelőttönként, 10:00 órai kezdettel nézhetik meg újra.
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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: 8:00–18:00,
Kedd: 8:00–16:00, Szerda: 8:00–18:00,
Csütörtök: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–12:00
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: 10:00–17:00
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
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Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 377-224

Vízmű
4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 10.
Web: vizcenter.hu
Tel: 80/205-157

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060

Posta
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
Tel: 52/370-140
Nyitva: H–P: 8:00–18:00
Szo: 8:00–11:00

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

Városgazdálkodás
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Tel: 52/580-678
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel: 52/580-598
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel:52/370-399

Rendőrkapitányság
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4.
Tel: 52/370- 013
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 370-066

Nefelejcs Idősek Otthona
4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.
Tel: 52/370-222

Balmazújváros Római Katolikus Plébánia
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
Tel: 52/ 580-623

Vöröskereszt
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 70/933-8392
Ügyfélfogadás: K és Cs: 9:00–15:00
email: balmazujvaros@voroskereszt.hu

Balmazújvárosi Református Egyházközség
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Tel/fax: 52/370-169
Hivatali órák: H–P: 8:00–12:00

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 30/388-2732
Ügyfélfogadás: Csüt.: 14:00–16:00

Kulturális Intézmények
Veres Péter Kulturális Központ
Balmazújváros, Kossuth tér 18.
Tel: 52/580-518, H-P: 800-2000 és Sz: 800-1200

Semsey Kastély
Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel: 52/821-555, K-V: 1000-1800

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. Tel: 52/370-326
K–Sz: 800-1800, Cs-P: 800-1700, Szo: 800-1200

Ifjúsági és Közösségi ház
Balmazújváros, Arany J. 1/b-c
Tel: 52/821-021, H-P: 800-2000

Tourinform iroda
Balmazújváros, Debreceni u 2. Tel: 52/821-555
H–P: 900-1700, Szombat:1000-1600

BAKI Egyesület
Balmazújváros, Batthyány u. 26.. Tel: 70/ 947-3201
Hétfő-Péntek 800-1600, Szombat:1200-1800

/// Fotó: 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
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

