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tájékoztatás

pályázataink helyzetéről
Az elmúlt években elnyert pályázatok sorsát nagy érdeklődés kíséri. Több
projekt tervezői hiányosságainak korrekciója, egyes lépések újragondolása,
javítása után számos beruházás elindult és indul a közeljövőben. Sokakat
érint a Piac megújításának alakulása.
Többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a nyár elején kiválasztották a kivitelezőt, így a nyár végén mind a Vasút soron, mind a Semsey
utca végén található építési területen elkezdődhettek a munkálatok. A beruházásnak köszönhetően nagyobb területen, kiépített parkolóval, burkolt
járófelülettel, megújult, akadálymentesített mosdóval, modern, fedett árusítóterekkel fogadják a piac régi és új vásárlóit, eladóit.
A szabadidős park kialakításával zöld övezetben, kulturált környezetben,
akár három generáció közösen kapcsolódhat ki: játszótér, skate pálya, tollaslabdapálya, kondi park is várja az ide látogatókat.
A nyári időszakban a Bánlak lakói sem
unatkoztak. A Liszt Ferenc utca hosszú
évek után szilárd útburkolatot kapott,
önkormányzatunk saját forrásból aszfaltozta le városunk egyik leghosszabb
utcáját és ezzel párhuzamosan a bánlaki
a területen elkezdődött a csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítése is. Az Esze
Tamás utcától kezdődően az Oncsa utca
a Böszörményi útig, a Vasvári Pál utca
Oncsa utca és Újkertsor közötti szakasza
illetve az Újkertsor kapott új, modern vízelvezető rendszert.
A beruházás okozott némi kellemetlenséget az itt lakóknak, illetve az erre
közlekedőknek, de már most jól látható,
hogy erről a területről a víz közel egyharmadát sikerül elvezetni.
A kivitelezővel történő folyamatos
egyeztetésnek köszönhetően, a becsatlakozó utcák – meg nem tervezett – bekötéseit is igyekeztek kialakítani. Jól
látható, hogy több évtizedes elmaradt

fejlesztés tudott így elindulni, amelyet
folytatni kell, ennek érdekében a következő uniós fejlesztési időszakra készülve
egy közel 400 milliós fejlesztés kerül előkészítésre.
A Kastélykertben, a kocsiszín mögött,
védett, zárt területen a kis gyerekes családokra is gondolva, játszótér kialakítása
kezdődött el, ahol homokozót, játszóvárat, fészekhintát és rugós játékokat telepítenek- a mai elvárásoknak megfelelően
kiépítve. Gondolván a meleg, nyári időszakra, párakapu és ivókút is kialakításra
kerül.
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Önkormányzatunk a „Leromlott városi területek fejlesztésére” 333 milliós
forrást nyert, amiből már megvalósult
nyolc szociális bérlakás felújítása illetve megvalósulás előtti szakaszban van a
Béke utcától északra található Lengyel
Menyhért, a Wesselényi, a Kodály Zoltán, és a Révész Imre utcák aszfaltozása
és vízelvezető rendszereinek kialakítása.

Az ehhez a fejlesztési elemhez kapcsolódó közbeszerzés november elején lezárásra kerülhet, így kedvező időjárás
esetén a munkálatok még az idén elkezdődhetnek.

A projekthez kapcsolódó – Bólyai és
Gábor Áron utcák találkozásánál épülő
– Roma Közösségi Ház részleteit az építőipari árak emelkedése miatt és a többletköltség elkerülése végett szintén újra
kellett gondolni.
/// A piac építési területe

Végre a sikeresen befejeződött közbeszerzésnek köszönhetően, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és további
öt önkormányzattal közösen megvalósítandó, évek óta húzódó turisztikai fejlesztés is elindulhat a Veres Péter Emlék
Park északi részén és a Bethlen Gábor
utca végén.
Az előbbi helyszínen szabadtéri rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi tér kerül kialakításra, amelyhez kapcsolódóan – az iskolához és az óvodához
közel – több, mint tíz parkoló kiépítéséről is tudunk gondoskodni.
A Bethlen utcában egy kézműves közösségi ház fog létre jönni. Ennek a beruházásnak a műszaki ellenőrét a megyei
önkormányzat választja ki, erre várnunk
kellett.
Mivel ez az akadály is elhárult, október
végén aláírásra kerülhetnek a kiviteli
szerződések, s ezen a területen is megindulhat az építkezés.
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/// A belvizes projektünk is halad: szikkasztó
árokból vízelvezető csatorna

A terület fekvésének köszönhetően ezen
a részen szikkasztó árkok kialakítására
kerül sor.

Az újratervezést követően, jelenleg az
engedélyeztetési folyamat zajlik. Terveink szerint 2021. első felében tudjuk
az itt élők rendelkezésére bocsájtani az
épületet, mely közösségi rendezvények,
közösségépítő programok helyszíneként
funkcionálhat majd, a gyerekek számára
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pedig közösségi játszóteret tervezünk.
A Semsey Andor utca vége a közeljövőbensem fog elcsendesedni, a „Záportározó” környezetének is elindul a fejlesztése, hiszen a szerdai (október 28.)
testületi ülésen a közbeszerzés megindításáról döntött a képviselőtestület.
Ezáltal, a telekösszevonások lezárulásával minden akadály elhárult, sor kerülhet a kivitelező kiválasztására. Így a
sikeres eljárást követően 2021 nyarára
elkészülhet a Csónakház, amely épület
szolgáltatásaival együtt egy egységet fog
alkotni a most épülő szabadidő parkkal.
A két fejlesztési terület között található útszakaszt a jövő évben folytatódó
közfoglalkoztatási program keretében
kívánjuk szilárd burkolattal ellátni az általunk legyártott térburkoló elemekkel.
A város fejlődése láthatóan nem rekedt
meg, igaz vannak akadályozó, lassító
tényezők, amelyeket meg kell oldani,
el kell hárítani, ez természetesen többlet energiát igényel, amely a további
fejlesztések kidolgozásától vonják el
az energiáinkat.

A Városháza díszterméből
Az októberi munkaterv szerinti képviselőtestületi ülés eredeti időpontja
október 21. lett volna, de a COVID-19
ebbe is beleszólt, ezért ez átkerült
október 28-ra. A teljes létszámban
megjelenő képviselők a nyílt ülés napirendjére 15 megtárgyalandó pontot
engedtek be. Ebből néhány kiemelve:

● Határoztak 330 millió Ft működési
célú hitelfelvételről 10 éves futamidővel, ami a városi uszoda beruházással
kapcsolatos támogatás visszafizetési
kötelezettséghez biztosítaná a forrást.
A hitelfelvételhez a kormány engedélye is szükséges.

● Döntöttek a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról.
A téma meghívott előadója maga dr.
Gémesi György, a MÖSZ elnöke volt.

A hiányzó összegre REKI (rendkívüli
önkormányzati támogatás) pályázatunk is be lett nyújtva, aminek a sikeressége esetén a kölcsön felvételére
sem lenne szükség.

● Nem támogatták a közétkeztetést végző szolgáltató 13%-os egységár-emelési kérelmét. Vagyis, a jelenleg hatályos koncessziós szerződésben
rögzített nettó ár emelését, továbbá a
nyersanyagnormát meghatározó rendelet módosítását. (2019.01.01-el 23
%-os nyersanyagnorma emelés történt)

● Döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Hortobágyi utca- Hajnal utca- Karinkó
utca- Hortobágyi Nemzeti Park által
közrefogott belterületen a Világörökségi Helyszín szomszédságához méltó, a tájképi elvárásoknak is megfelelő
kertvárosias lakóterület valósulhasson

meg, az előzetes kalkuláció szerint kb.
76 családi házzal. Felkérték a polgármestert, hogy – szakemberek bevonásával- készítsen elő javaslatot (lehetőség szerint alternatívák bemutatásával)
a „Daru lakópark” megvalósulásának
módozataira, ütemeire, feladataira.
Készüljön becslés a szükséges költségekre, illetve a terület értékesítéséből
várható bevételre vonatkozóan.
● A képviselőtestület a Hotel Kamilla
bérbeadására vonatkozó újbóli pályázatot eredménytelenné nyilvánította,
tekintettel arra, hogy a Támogató Belügyminisztérium nem járult hozzá az
érintett ingatlan bérbeadásához.
Az indoklás szerint azért, mert nem
100%-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságnak kívánta bérbe
adni a szállodát az önkormányzat.
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Megemlékezés

az 1956-os forradalom és

szabadságharc 64. évfordulóján
1956. őszének eseményei nehezen feledhetők azok számára, akiket megkínoztak, akikben soha el nem múló
sebeket ejtettek. Előfordult, hogy a történtekkel kapcsolatban az emberi megnyilvánulásokba közöny vegyült,
azonban 1989. óta jelentős változás következett be az 56-os események megítélésében.
Az elgondolkodtató, mély érzelmeket
kiváltó, méltán népszerű mű elhangzása után koszorúzás következett az ’56os emlékműnél és az internáló táborok
megszüntetésének emlékére állított
kőtáblánál.

1956 világtörténeti jelentőségét elismerik, minden évben emlékezünk, koszorúzunk, fejet hajtunk az áldozatok
előtt, ahogyan tette ezt Balmazújváros
Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából szervezett városi megemlékezésen.
A Himnusz elhangzását követően Hegedüs Péter polgármester úr megemlékező beszédében kiemelte, hogy a
történelem során már sokszor bebizonyosodott, hogy a magyar nép is képes
különleges erőt és hitet mozgósítani,
ha a hazáról, a szabadságról és a jövőről van szó.
Elmondta, hogy névtelen hőseink, mártírjaink nem azt várják tőlünk, hogy kívülről fújjuk az események folyását, hanem azt, hogy
legyünk hűek a forradalmi eszmékhez, vigyük tovább elveiket és hitüket.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc fontos üzenete, hogy egy nemzet
sem tud elnyomásban élni és a demokrácia, a szólásszabadság, a nemzet méltósága, erkölcsi tartása soha nem magától értetődő, ezért újra és újra meg
kell harcolni érte - zárta gondolatait a
polgármester.

A múlt történelmi eseményeinek felelevenítése után Márai Sándor: Men�nyből az angyal című verse hangzott
el Hegedüs Péter Krisztián, a Beret�tyóújfalui Szakképzési Centrum Veres
Péter Gimnáziumának tanulója előadásában.

A megemlékezés virágait Balmazújváros Város Önkormányzatának, az önkormányzat és a város intézményeinek
megjelent képviselői, egyesületek és
magánszemélyek helyezték el.

Az ünnepség zárásaként a Szózat hangzott el.
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Balmazújváros belépett

a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe
Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke,
Gödöllő város polgármestere meghívásának eleget téve, 2020. szeptember
29-én Hegedüs Péter polgármester
részt vett a Magyar Önkormányzatok
Napja ünnepi konferenciáján, mely Gödöllőn került megrendezésre.
A színvonalas rendezvényen a Szövetség munkájáról, illetve a MÖSZ-be
való belépés feltételeiről személyesen
egyeztetett Dr. Gémesi György elnök
úrral, aki elfogadta meghívását Balmazújváros Város Önkormányzata soron következő ülésére. Elnök úr a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást
nyújtott a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének munkájáról.

Balmazújváros Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a 2020. október
28-i ülésén, a143/2020 (X.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy
Balmazújváros belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. Abba a
Szövetségbe, amely jelenleg az egyik
leghatékonyabb érdekképviseleti szövetség az önkormányzatiság védelme
érdekében.

Legfontosabb célja, hogy az önkormányzati jogok és lehetőségek újra kibővüljenek és valódi lehetőséget adjanak az önrendelkezésre, önigazgatásra.
A MÖSZ részt vesz az önkormányzati
érdekszövetségek
számára
biztosított, jogszabály által előírt
egyeztetési fórumokon, tagjaikkal
és együttműködő partnereikkel, önkormányzati tisztségviselőkkel partnerségben folytat eszmecseréket az
önkormányzatok számára fontos kérdéskörökben. A MÖSZ számára alapvető cél, hogy az állampolgárok minél
magasabb színvonalú szolgáltatásban
részesüljenek, mely cél természetesen
azonos Balmazújváros városvezetésének céljaival is.

TERASZ PROGRAMOK
2020. ősz. A nyár után újra birtokba
vettük a volt Múzeum Kávéház udvarát. Szeptember közepén Fehér Adrienn EMeRTon-díjas színésznő, aki az
ország egyik legsokoldalúbb énekesnője,és aki a jazztől a blueson át a popzenéig minden stílusban elkápráztatta
már a színpadon a közönséget, most
egy igen meghitt, bensőséges estét
varázsolt elénk Neumann Balázs jazz
zongoristával közösen.

Egy fantasztikus esten emlékeztünk
Cserháti Zsuzsára, dalokon, verseken
és a személyes emlékeken keresztül,
hiszen a legendás énekesnő nemcsak
mentora, de barátja is volt Adriennek.

Bár hideg, szeles este volt mégis melegség járta át lelkünket és mindenféleképpen gazdagabban hagytuk magunk
mögött a teraszt.

Egy hónappal később egy sokkal barátságosabb októberi estén rendeztük
meg a második teraszprogramunkat a
Folkteraszt.

Színes programmal készültünk, mindennel, ami bemutathatja a népi kultúránk sokszínűségét.

Voltak mesemondóink Szilágyiné Szabó Judit és Illyés-Ser Gergely, akik a
Meseszó Egyesület tagjaikéntmeséltek
a felnőtteknek. Közben Németi Jani
bácsi énekelt pásztornótákat, táncolt a
Himes Néptáncegyüttes és először lépett fel közönség előtt a Csűrdöngölő
Néptánccsoportunk. A mesék, nóták,
táncok között koncertezett nekünk a
Bürkös Népzenei Együttes és akinek
kedve volt táncra is perdülhetett az
este végén.

Bár az októberhez képest is kellemes,
meleg este volt mégis jólesett a meleg
tea, vagy a forralt bor. Örülünk és köszönjük, hogy sokan kilátogattak programjainkra.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.
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Tudatosan a tisztább Balmazújvárosért

környezetvédelmi projektjeink megvalósítása

KÖZÉPÜLETEK FŰTÉSI- ÉS VILLAMOS ENERGIA IGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁSÁVAL BALMAZÚJVÁROSON. TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004
Balmazújváros Város Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a „Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson” elnevezésű projektre.
A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg. Az önkormányzat 400 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert. Jelen projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt célja a helyi hévízkutak kísérő gázaiban megtalálható metán energia célú hasznosítása, környezetvédelmi szempontból a kísérő gázok
hasznos semlegesítése, elektromos, és
hőenergia termelése úgynevezett kapcsolt kiserőműveken keresztül.
A projekt során helyi adottságokra támaszkodva (termál kút kísérő gázai)
valósul meg villamos energia termelés, amely a stadion, az uszoda, és a
gyógyfürdő épületében hasznosul. A
termelés során a fürdő primer elektromos igényének 50% -át termeli meg

a rendszer, azaz ott felére csökken a
villamos energia költsége.
A projekt mintaértékű lesz a kísérő
gázok felhasználása során. A körzetben több hasonló termál kút is működik, amelynek gázhasznosítása nem
megoldott. A várakozások szerint a
jó példa, illetve a gyors megtérülési
mutatók ösztönözni fogják a térség
gazdasági szereplőit a technológia alkalmazására.
A beruházás során helyi gázhasznosítás fog megvalósulni. Az energiatermelés helyi kapacitásokat elégít majd
ki. A megoldással csökken a közösségi
gáz és elektromos hálózatok lekötése,
terhelése. A tervezett fejlesztés kapcsolódik az energiahordozók feldolgozásához. A technológia része a kísérőgázok leválasztása a vízről, illetve a
kút gyűrűs teréből. A leválasztást kö-

vetően hűtésre kerül a puffereléshez
szükséges gázmennyiség a duplikált
előszeparátorban, illetve a technológia gázellátási vezetékében tárolásra, végül feldolgozásra (elégetésre)
kerül. A helyi hévízkút gázainak felhasználásával a fürdő rezsi költségei
jelentősen csökkenek. Ezzel megnő
a versenyképessége a megyében lévő
hasonló fürdőkkel szemben.
A kivitelezői közbeszerzési eljárások
lefolytatását követően 2019.09.24-én
és 25-én kötötte meg a Megbízó önkormányzat a vállalkozási szerződést
az 1. rész tekintetében a COM-RON
STEEL Zrt-vel nettó 184 090 204.- Ft
+ ÁFA összegben, a 2. rész tekintetében pedig a BO-TO Bau Kft-vel nettó
107 915 300.- Ft + ÁFA összegben.
A projekt várható befejezési határideje 2020. április 30. napja.

Október 17-én a TESZEDD környezetvédelmi akció keretében a Bánlak
városrészben a szervezők elindították
a heteken át tartó szemléletformáló
munkájukat annak érdekében, hogy
felhívják az itt élők figyelmét arra,
hogy a környezetünk védelme men�nyire fontos feladata nem csak a városvezetésnek, hanem a város lakosságának is!
A projekt munkatársai az akció keretén belül mobil kukákat helyeztek ki,
szemléletformáló szórólapokat osztogattak és a Bánlak városrész átereszeit
vizsgálták meg.
Az önkéntesek megszólították az embereket, és személyes találkozók révén
próbálták minél több ember figyelmét
ráirányítani arra, hogy a házaik előtti

vízelvezető árkok tisztán tartásában
ők is nagy segítséget jelentenek! Jelenleg is zajlik egy belvízvédelmi projekt megvalósítása, melynek keretén
belül a megvalósított területi fejlesztés a teljes vízelvezetési rendszer 1/5ét érinti, és amely nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy a belvíz és a csapadék kevésbé veszélyeztesse az Bánlak városrészbentalálható épületeket!

KÖZÉLET Pályázatok
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A változás menetrendje

Felismerés - Elismerés - Megismerés - Elfogadás – Változás
Ezért nagy hangsúlyt fektet Stoll Gábor a tudatos megértésre. A személyiségfejlesztő szakember hisz abban,
hogy a XXI. században is lehet növelni a lelki és szellemi tudatosságot.
„Felhasználva az emberi agy fiziológiai működését, a gondolatokat és az érzelmeket uralva kevesebb konfliktusban lesz részünk, azaz boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet élhetünk” - hangzott el az EFOP-1.2.11-162017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program nyertes pályázóinak tartott
érzelmi intelligencia képzésen.
Miért stresszesek az emberek? Vagy
mitől NEM olyan stresszesek bizonyos
emberek? A stressz a mindennapjaink része, a külvilág hatásai stresszt
okoznak, bennünk emberekben pozitív (vizsga, munkahely vagy gyermek
születése) vagy negatív, ún. distressz
(pénzügyi, egészségügyi vagy érzelmi
szituációkban) formában. Van, aki jobban kezeli, van, aki kevésbé.
Az ezekben a helyzetekben kialakuló
konfliktusok kezeléséről tanult a legtöbbet Kovács Máté, a csoport egyik
tagja. Szerinte egy-egy nézeteltérést úgy
kell megoldani, hogy a megoldás mindkét fél számára elfogadható legyen.
De a „pörgős élet” is nagy hatással van a
mindennapokra, hiszen egyre kevesebb
idő alatt kell elvégezni bizonyos tevékenységeket, ilyen például az evés is.
Sokszor szénhidrátban gazdag ételeket
esznek az emberek, és mivel a szénhidrát a leggyorsabban feldolgozható energiaforrás a szervezet számára, gyakran
„túlpörgetik, túltankolják” magukat.
Tudatos döntések kellenek ahhoz, hogy
néha lelassítson vagy megálljon az ember, vagyis kihúzza a csónakot a partra”.

Ugyanez igaz a kommunikációra is
„Ugye milyen érdekes, hogy minden
mindennel összefügg?” – kérdezte mosolyogva Stoll Gábor az interjú közben
saját magától. A személyiségfejlesztő
tréner szerint nincs idő csevegni, pedig kellene, hogy legyen. Azt mondják,

egy ember édesanyjához való viszonyát
egész életére meghatározza az, hogy
születésekor rögtön elvették-e tőle,
vagy hagyták, hogy közösen pihenjék ki
a megpróbáltatást. Az emberi érintést
és a közelséget semmi sem pótolja.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program nyertes
pályázóinak tartott „Mindennapi kommunikáció II.” című képzésre Koroknai
János úgy indult el, hogy egy izgalmas,
érdekes napot tölt el a Veres Péter Kulturális Központban. Élvezte, hogy egy
olyan játékos és vicces feladat közben
ismerte meg a képzésen résztvevőket,
ahol a legfőbb pozitív tulajdonságokkal
együtt kellett bemutatkozni. Hozzátette,
hogy életszerű példákon keresztül beszéltek a kommunikáció fontosságáról.
Például, amikor egy gyerek hazajön az
iskolából és a szülő megkérdezi, hogy:
„Mi volt az iskolában?”, akkor az az információ kinek érdekes? Általában a
gyereknek kevésbé, mint a szülőnek.
A szülőknek azonban „nincs idejük”,
hogy a gyereket érdeklő témákat vagy
tevékenységeket keressenek, olyat, amit
együtt tudnak végezni, amit együtt tudnak átbeszélni. Megint csak óriási tudatosság és kitartás szükséges ahhoz, hogy
a szülő átlássa a helyzetet és értékelje a
döntésének következményét. A személyiségfejlesztő tréner szerint ez nem egy
tudományos tevékenység, hanem pusztán a józan ész.

Fontos a másikra figyelni
Ezt már egy érzelmi intelligenciatémakörben jártas tréner mondta. Ez az
alapja annak, hogy elkerüljük a kellemetlen pillanatokat, hiszen nincs attól
rosszabb, mint amikor két ember nem
figyel egymásra. Elsősorban a „nemtörődömségből” vannak a konfliktusok.

Révész Árpád ezért az EFOP-1.2.11-162017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program
nyertes pályázóinak tartott stressz- és
konfliktuskezelési képzést egy kötetlen
beszélgetéssel kezdte. Az érzelmi intelligencia azt a képességet jelöli, hogy
egy ember mennyire tudja megérteni és
kezelni a saját érzelmeit és persze adott
helyzetben a másikét.

Először felismerjük a jót és ami szerintünk nem annyira jó bennünk. Utána
megértjük, hogy az emberi tulajdonságok minősítése azért nehéz, mert gyakran ugyanazt nézzük más szemszögből.
Miközben megismerjük önmagunkat,
rájövünk, hogy ezek a tulajdonságok az
adott cselekedetre jellemzőek. Elkezdjük felismerni a másikban azt, hogy
hasonlóan működik, mint mi magunk.
Ezáltal tudatosan felismerhetjük a másikban a hozzánk hasonló emberi lényt.
Így eljuthatunk arra a pontra, ahol feltételezzük, hogy egy konfliktus-helyzetben a másik ember nem ellenünk
lép fel, hanem önmaga érdekeit akarja
megvédeni. A képzések célja, hogy ezen
a fejlődési folyamaton eljussunk odáig, hogy a másik ember önérvényesítési szándékát megfelelően kezeljük.
Érezzük meg, hogy mit szeretne a másik, és legyünk képesek a saját érzéseinket kifejezésre juttatni, ugyanakkor a történteket tényszerűen tudjuk
megfogalmazni.
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Lengyel Menyhért Könyvtár
őszi író-olvasó találkozói
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00741 azonosítószámú projekt keretein
belül sokszínű rendezvényekkel, író-olvasó találkozókkal várja az érdeklődőket. Október 1-én Kordásné
Szász Melinda tolmácsolásában Erzsébet, a magyarok királynéjának mindennapjaiba nyertünk betekintést.
Bő két hét múlva két népszerű írónőt láttak vendégül a könyvtár munkatársai. R.Kelényi Angelika majd Borsa
Brown válaszolt Mihalikné Berecz Judit kérdéseire, majd október végén Hadas Krisztina látogatott el a városi
könyvtár olvasótermébe.
M.B.J.: Hogyan kerültél Kazinc- Az Álomgyár kiadónál jelentek meg az tésük az volt, hogy folytassam a törtébarcikáról Budapestre, hogyan in- első könyveim, amelyek női története- netet. Na akkor én lefőttem, hiszen én
ket dolgoznak fel. Az első 4-5 „csajos” azt a karaktert megöltem, a sztorit ledult be az írói karriered?
R.KelényiAngelika: Az iskola elvégzése után német nyelvterületen próbáltam szerencsét babysitterként, majd,
miután kikalandoztam magam, huszonévesen ott álltam diploma nélkül,
de értelmiségi, többdiplomás szülők
mellett. Szülői nyomásra úgy döntöttem, felvételizek az ELTÉ-re, ahol művelődésszervezőként szereztem meg az
első diplomámat. A főiskolán szerettem meg az újságírást, és ekkor jött az
ötlet, hogy beküldöm az irományaimat
női magazinokba. A BLIKK Nők oldal
szerkesztője fel is figyelt az egyik anyagomra, és innen indult az újságírói karrierem. Az itteni munkám során ismert
emberekkel készítettem interjúkat a
romantikus élményeikről. Bedolgoztam magam a BLIKK Nők -höz és a
későbbiekben már női sorsokról írhattam, érdekes nőkkel beszélgettem, érdekes történeteket hallhattam.

könyv után kezdhettem el a történelmi
romantikus regényeim írását, melyek
hiteles történelmi háttérben megvalósuló, de fiktív főszereplőkkel játszódó
kalandos, izgalmas, krimibe illő női
történetek.

zártam, és ott megtanultam írni, az biztos! Hiszen, ahogy leültem, valahogy
minden jött magától. A mai napig úgy
ülök le, hogy nem tudom, mit fogok leírni, ahogy jön belőlem a történet, úgy
írom le, tervek, táblázatok nélkül.

M.B.J.: Borsa, Neked 38 évesen je- Az, hogy 38 évesen kezdted el az
lent meg az első könyved. Hogyan írói karriered, nagyon inspiráló
alakult ez így?
lehet másoknak is, hiszen ezzel azt
Borsa Brown: Igen, ez így volt. Ugyan- példázod, hogy nem csak huszois sosem akartam író lenni, és nem is névesen lehet elérni valamit!
mozgolódtam ebbe az irányba. Másrészt pedig hiszem, hogy mindennek
megvan az oka, és nem tudtam volna
úgy írni fiatalabb koromban, ahogy
most írok.

Igen. Én eredetileg orvos szerettem
volna lenni, pszichológus, aztán kereskedelemben, majd egy multinál dolgoztam. Éreztem én, hogy ez nem az
igazi, de nem gondoltam volna, hogy
nekem az írói pálya lesz az utam. Pedig
fiatal koromban szerettem a verseket.
Amikor 38 évesen megjelent az első
könyvem, még akkor sem gondoltam
azt magamról, hogy író vagyok.

Az első könyvedet hány példányban adták ki?

Hétköznapi hősök meséltek nekem az
életükről, és én rengeteg információt
szívtam magamba. Amikor a novelláimat kezdtem el írni, akkor döbbentem
rá arra, mennyi történet, mennyi női
sors ragadt meg a fejemben.
A 2014-es Terézanyu Pályázat első helyezése sokat jelentett az írói karrierem
beindításában, hiszen országos ismertséget hozott, és ekkor találtam kiadót
is a könyveim megjelentetéséhez.

Az, hogy én ezt nem akartam csinálni,
ez így igaz. Az első kéziratomat is a magam szórakoztatására írtam. Az, hogy
egy megjelent könyv formájában (A
Maffia ágyában), az maga a csoda. De
ez sem az én érdemem, mert ha rajtam
múlik, nem kerül el egy kiadóhoz sem,
de egy barátnőm erősködött, és így
próbáltam meg valamit kezdeni vele. A
Maffia esetében megírtam az első kötetet, ami számomra lezárt történet volt.
Én ott elmondtam az olvasónak amit
akartam: hogy ez a szereplő megérdemli a sorsát, pusztuljon, ahogy van,
lezártnak tekintettem! A kiadó viszont
nem egy könyvre szerződött, és a kikö-
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Eltűnő sarkvidéki

élővilágunk nyomában

2020. október 15-én a Semsey Kastély emeletén egy rendkívül érdekes fotókiállítást tekinthetnek meg
az érdeklődők. A képek készítőjét, Oláh Jánost kérdeztük a kiállításról, a munkájáról, a környezetvédelem
fontosságáról.
Mi a célja a Semsey Kastélyban Mi volt a célja ennek/ezeknek az 000 páros királypingvin kolóniában.
Egy erősen szeles, viharos nap után
megtekinthető kiállításodnak?
expedíció(k)nak?
Ez egy 60 képből álló kiállítás az arktikus területekről és élővilágukról. Sajnos, a Föld ezen pólusai jelenleg talán
a legveszélyeztetettebb élőhelyek, mivel rendkívül törékeny egyensúly tartja fenn őket és a globális felmelegedés
elsőként az ilyen ökoszisztémákat változtatja meg. Ezekkel a képekkel is próbálom felhívni az emberek figyelmét e
rendkívüli helyek élővilágára és a sajnos
lassan visszafordíthatatlan változásokra.

Ezek az expedíciók ökoturisztikai utak
voltak, amikor az érdeklődő emberekkel testközelből ismertetjük meg
ezeket a területeket és élővilágukat. A
fotóknak és a természetfotóknak azonban manapság igen nagy szerepe van az
oktatásban és a közgondolkozás formálásában, ezért ha képeket hozunk
egy ilyen útról, akkor azzal impressziókat is átadunk a közönségnek.

készültem. Gyerekként rengeteget
horgásztam, majd 12 éves koromban
magával ragadott a madarak világa és
soha nem is eresztett el. Szerencsésnek
mondhatom magam, mert a munkám
és a hobbim szorosan összefonódik,
madárturizmusban vagyok érdekelt,
de a természetvédelemnek is elköteleztem magam, hiszen a természetes és
egészséges biodiverzitás csak az élőhelyek védelmével biztosítható. Emellett
amatőr szinten fotózok is, nagyon szeretem megörökíteni a természet csodáit!

használunk, általában 25-120 fő kapacitással, amihez tartozik még hasonló
nagyságú kiszolgáló személyzet is. Az
expedíciók hossza is változó, de általában 14-24 naposak a túrák. A felkészülés hetekig is tarthat és egyes terület
meglátogatásához sok konkrét látogatási szabályra kell felkészülni és felkészíteni a vendégeket. A túrákon az idő
nagy részét a hajón töltjük, a partraszállások ritkábbak. Sok szigeten partra sem szabad szállni, csak speciális expedíciós csónakokkal (zodiac) lehet a
partok mentén felderítő utakat tartani.

hajnalban ragyogó napsütésre ébredtünk és így szálltunk partra a pingvinek között.

Hogyan kell elképzelni egy ilyen
Mit lehet Rólad tudni? Hogyan ke- expedíciót?
rültél közel a természetvédelem- Ez nagyon változó, de alapvetően minhez, a fotózáshoz?
dig a hajó nagysága határozza meg. Mi volt a legfélelmetesebb élméBiológus vagyok, mindig is annak Ezeken a túrákon speciális hajókat nyed?

Az első kötetem 1500 példányban jött
ki. Az Arab már tízezres példányszámban jelent meg és már a 18. utánnyomásnál tart. De a megjelent könyveim
esetében is jellemző, hogy többször
utánnyomják. Néha elgondolkozom
azon, vajon hány háztartásban van ott a
könyvespolcon valamelyik könyvem…
A Könyvtár munkatársai szeretettel
várják az érdeklődőket a novemberi
rendezvényeken is, hiszen gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt készülnek érdekes beszélgetésekkel, interaktív foglalkozásokkal!
Az írókkal folytatott teljes beszélgetéseket a Daru TV Balmazújváros műsorában tekinthetik meg!

Városi Rendezvények
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Hogyan telik egy napod egy expedíció során?

Hol készültek a kiállításban szereplő fotók?

Az itt látható képek három különböző
expedíción készültek az Antarktiszon,
valamint a különféle szubantarktikus
és szubarktikus szigetvilágban, mint a
Macquaire-szigetek, Dél-Georgia és a
Spitzbergák.

Erre nehéz válaszolni, mert minden
nap nagyon más! Ha hajón utazunk,
akkor sokat kell a taton tölteni és megtalálni a bálnákat és madarakat. Ilyenkor naponta előadásokat is tartunk a
résztvevőknek különböző tematikus
témákban, általában az éppen aktuálisan térségről és élővilágáról. Ha pedig
partraszállós nap van, akkor meg tengernyi a teendő!

Mi volt a legszebb élményed?

A pingvinkolóniák mindig nagy élményt nyújtanak! Nekem is az egyik
legszebb élményem a Dél-Georgia-szigeteken eltöltött fél nap volt egy 200

Nagy viharok a tengeren. Igazán nagy
veszélyben még nem éreztem magam,
de persze ezt megítélni is nagyon szubjektív. A nagyon viharos tengert nem
igazán bírom, ilyenkor kínszenvedés
a hajón lenni. A friss levegő általában
segít, de néha csak feküdni lehet és túlélni!

Tervezel-e újabb expedíciókat a jövőben? Ha igen, mikor és hová?

Az ember mindig tervez és álmodozik
a megismerésről és ez hajtja előre! Én
is folyamatosan tervezek túrákat és
expedíciókat. Terveztem egy Mongólia-túrát, ami már elmaradt és Brazíliát
is célba vettem volna jövő év januárjában, de ez a terv is kútba esett a pandémia miatt. Most szerintem mindenki
kivár és remél! De az biztos, hogy a turizmus nagy bajban van!

Mit üzennél azoknak, akiket érdekel a környezetünk védelme, az
élővilág?

Mindenki nézzen magába és a saját
életvitelébe, itt kezdje a bolygó megőrzését! Próbáljunk fenntarthatóbban
élni, kevesebb húst enni és ahol lehet,
segítsük az élővilág védelmét. Itt a
Hortobágyon is sok önkéntes akcióban
lehet részt venni, akár Balmazújváros
körül is!
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Öt meccs

12 pont

A megyei I. osztályú felnőtt labdarúgócsapatunk egy hajdúszoboszlói vereséggel kezdte a bajnokságot még
augusztus közepén, amit aztán zsinórban kilenc győzelem követett. A nagyszerű sorozat a Hajdúszoboszló
melletti másik bajnokesélyes, a Monostorpályi otthonában ért véget. De a fiatal, újonnan alakult csapatunk
így is várakozásokon felül teljesített eddig.

Az elmúlt havi eredményeink
8. forduló: Október 4.

9. forduló: Október 10.

Balmazújvárosi FC- DASE 4-0 (2-0)
Helyszín: Balmazújváros, Városi Stadion
Vezette: Muszka Zoltán
(Puskás Zoltán, Percze Zsolt László)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás
(Harangi Norbert 86′) – Nagy Ernő
(Radócz Szabolcs 86′), Bokros Tibor, Vénig Attila,
Csige Zsolt – Szabó Barna (Fegyverneki Zsigmond 86′),
Mihalik László (Sustyák Dávid 89′), Kovács Milán
(Tóth Viktor 76′), Galla Patrik (Sustyák Dávid 77′) –
Sándor Huba (Szabados Máté 67′),
Kerekes Bence (Prokisch Dominik 60′).
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Galla Patrik (1-0) 18′,
Mihalik László (2-0) 36′, Szabó Barna (3-0) 46′,
Szabados Máté (4-0) 83′

Hajdúböszörményi TE- Balmazújvárosi FC 0-8 (0-4)
Helyszín: Hajdúböszörmény, Városi Sport- és
Rendezvényközpont
Vezette: László János (Malmos Norbert, Sápi Virág)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás – Nagy Ernő
(Prokisch Dominik 68′), Vénig Attila (Nagy Zoltán 86′),
Galla Patrik, Csige Zsolt (Tóth Gábor 73′) – Szabó Barna
(Fegyverneki Zsigmond 73′), Mihalik László (Harangi
Norbert 80′), Sustyák Dávid (Albert Kristóf 46′), Kerekes
Bence (Szabados Máté 68′) – Kovács Milán, Bokros
Tibor.
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Mihalik László (0-1) 10′, Szabó Barna
(0-2) 21′, Szabó Barna (0-3) 30′, Bokros Tibor (0-4)
36′, Mihalik László (0-5) 47′, Mihalik László (0-6) 55′,
Mihalik László (0-7) 60′, Albert Kristóf (0-8) 78′

6. fordulóból elhalasztott mérkőzés:
Október 14.
Balmazújvárosi FC- Derecske LSE 2-1 (1-0)
Helyszín: Balmazújváros, Edzőközpont
Vezette: Csiszár Krisztián (Dobi Zsolt, Pál
Gábor)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás– Nagy
Ernő, Bokros Tibor, Vénig Attila (Kerekes
Bence 29′), Csige Zsolt – Szabó Barna, Kovács
Milán, Mihalik László, Sándor Huba (Albert
Kristóf 91′) – Galla Patrik, Rőth András
(Szabados Máté 73′).
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Mihalik László (1-0)
22′, Mihalik László (2-0)
52′, Tonhaizer Ferenc (2-1) 71′

SPORT Kézilabda
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10. forduló: Október 18.
Balmazújvárosi FC- Hajdúnánás FLEXO 2000 FK 4-2 (1-1)
Helyszín: Balmazújváros, Városi Stadion
Vezette: Puskás Zoltán (Hajdú Imre, Horváth János)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás – Nagy Ernő, Galla
Patrik, Szabados Máté (Tóth Viktor 56′), Csige Zsolt –
Szabó Barna (Sustyák Dávid 90′), Mihalik László (Albert
Kristóf 86′), Kovács Milán, Kerekes Bence (Dobi Norbert
90′) – Sándor Huba, Rőth András (Nagy László 72′).
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Mihalik László (1-0) 3′, Újvári Zsolt
(11-esből, 1-1) 34′, Mihalik László (2-1) 48′, Blága Tamás
(2-2) 64′, Szabó Barna (3-2) 66′, Mihalik László (4-2) 72′

11. forduló: Október 24.
Monostorpályi SE – Balmazújvárosi 4-0 (1-0)
Helyszín: Monostorpályi
Vezette: Nazsa Tamás (Hetrovics Roland, Vilmányi Simon)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás – Nagy Ernő (Tóth
Gábor 86′), Bokros Tibor, Szabados Máté (Radócz
Szabolcs 86′), Csige Zsolt – Szabó Barna, Mihalik László,
Galla Patrik, Kerekes Bence – Rőth András (Sustyák
Dávid 74′), Sándor Huba.
Vezetőedző: Lajos Ferenc
Gólszerzők: Tóth Attila (1-0) 29′, Rostás Gábor (2-0) 58′,
Tóth Attila (3-0) 74′, Rózsa Norbert (4-0) 83′
Kiállítva: Tóth Attila (Monostorpályi) 77’
A tabella állása
1. Monostorpályi SE
2. Aqua-General HSE
3. Sárrétudvari KSE
8. Balmazújvárosi FC
5. Berettyóújfalui SE
6. Hajdúnánás Flexo 2000 FK
7. Derecske LSE
8. Kabai Meteorit SE
9. Nyíradony VVTK
10. DASE
11. Bocskai SE
12. Hajdúsámson TTISZE
13. Hajdúhadházi FK
14. DEAC II
15. Püspökladányi LE
16. Hajdúböszörményi TE

11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11

10
10
9
9
7
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
0

1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
0

0
0
2
2
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
11

68-6
52-7
46-17
36-13
28-13
37-17
30-18
20-21
20-21
23-24
19-22
32-37
22-63
18-33
12-34
4-121

31 pont
31 pont
27 pont
27 pont
21 pont
16 pont
16 pont
16 pont
15 pont
13 pont
10 pont
10 pont
8 pont
7 pont
7 pont
0 pont
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KÉZILABDA

KÖRKÉP

A kéziseink programját a koronavírus-járvány átrendezte. A lányoknak egy, a fiúknak két mérkőzése lett
elhalasztva.
Az eredmények:
Kézilabda Megyei bajnokság: hölgyek
Október 3.
Berettyó MSE - Balmazújvárosi LKSE 18-35 (9-16)
Október 11.
Kézilabda Klub HajdúszoboszlóBalmazújvárosi LKSE 19-38 (8-19)
Október 16.
Balmazújvárosi LKSE- Létavértes SC 21-25 (10-14)
A tabella állása
1. Nyíradony VVTK
2. Balmazújvárosi LKSE
3. Létavértes SC
4. Berettyó MSE
5. Hajdúszoboszló ANK SE
6. KK.Hajdúszoboszló

6
5
5
5
5
6

5
4
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0

1
1
4
3
4
6

219-117
142-96
137-131
131-144
119-146
119-233

10 pont
8 pont
8 pont
4 pont
2 pont
0 pont

Kézilabda Megyei bajnokság: férfiak:
Október 4.
DEAC II- Balmazújvárosi KK 22-33 (11-17)
Október
11. Berettyó MSE- Balmazújvárosi KK 23-28 (9-16)

A hátralévő őszi mérkőzéseink a Hajdú- Bihar
megyei I. osztályban
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, fotó: Fejes Márton

/// Berettyóújfalun is volt a fiúknak okuk az örömre

A tabella állása
1. DEAC U22
2. Balmazújvárosi KK
3. Berettyó MSE
4. DEAC II

4
3
5
4

4
3
1
0

0
0
0
0

0
0
4
4

149-86
98-65
125-162
92-151

8 pont
6 pont
2 pont
0 pont

/// fizetett tartalom

A biztonság Önnek is jár!

Idén januárban nagy változás történt Balmazújvároson a biztosítási piac területén. Miért lettek alkuszok és
mit is jelent ez a kifejezés? – Kérdezem Kobialka Krisztinát, aki több mint 10 éve tevékenykedik városunkban
biztosítási üzletkötőként.
Számunkra mindig is fontos volt, hogy
elégedett Ügyfelekkel rendelkezzünk.
Ez a mai világban azt is jelenti, hogy a
legkedvezőbb díjat tudjuk kiajánlani.
Abban az esetben, ha csak egy biztosítóval állunk kapcsolatban,ez ritkán lehetséges. Alkuszként 20 biztosító társasággal vagyunk leszerződve s így tudjuk
garantálni a legkedvezőbb biztosítási
díjakat, ill. a választási lehetőséget több
társaság termékei közül.

A biztosítás megkötésekor csak a tótársaság szerződéseivel kapcsolatos
ügyek intézésében tudunk segítséget
díj fontos?
KGFB esetén többségében igen, ugyanakkor egy lakásbiztosításnál vagy casconál az ár-érték arány a döntő, mivel
ezeknél a biztosításoknál már a saját
kárunkat fizeti a biztosító, nem a másik
félét. Pl.: milyen értékre van a ház biztosítva, milyen káreseményekre fizet a
biztosító, stb. Itt a biztosítók versenyeznek az Ügyfelekért. Ráadásul gyakran
olyan együttkötési, üzletpolitikai kedvezményeket tudunk Ügyfeleink számára adni, amit egy online felületen,
vagy függő ügynök által valószínűleg
nem érhetnek el.

Milyen más ügyintézéssel kereshetik Önöket?

A biztosításkötésen túl a felmerülő
egyéb ügyintézésekkel is várjuk kedves
ügyfeleinket, legyen szó csekk pótlásról, kárbejelentésről, igazolások kiadásáról, évfordulós váltásról vagy éppen
átdolgozásról. Alkuszként 20 biztosí-

nyújtani.

Cégek is kereshetik Önöket? Kérdezem Kobialka Józseftől.

Természetesen! Büszkén mondhatjuk
el, hogy a helyi és környékbeli vállalkozások
közül egyre többen keresnek meg minket.

Alkuszként, egy kézben tudjuk kezelni a
különböző társaságok szerződéseit, így
elég minket felhívniuk és nem kell minden esetben más-más biztosítóhoz telefonálni vagy ügyfélszolgálatukra bemenni. Mindent egy helyen, kényelmesen!
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Országos Elsősegélyismereti Verseny
2020.szeptember 19-20-án rendezték meg az Országos Elsősegélyismereti Versenyt, ezúttal online formában. Idén két balmazújvárosi csapat is szerepelhetett ezen a megmérettetésen, egy az általános iskolai
és egy a középiskolai kategóriában. Mindkét csapat 6. helyezést ért el a versenyen.

Mindenféle
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

INFLUENZA VÉDŐOLTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az influenza elleni védőoltások megérkeztek és a háziorvosoknál rendelkezésre állnak.
Különös jelentősége van az influenza elleni védőoltásnak most, a koronavírus járvány idején. Beadását kifejezetten javasoljuk
60 évnél idősebbeknek, valamint életkortól függetlenül a krónikus betegségben szenvedőknek.
Védőoltásra a háziorvosnál telefonon be kell jelentkezni, mert el kell kerülni a tömeget, a torlódást. A védőoltás ingyenes.

A Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda

őszi programkínálata

Csapattagok általános iskolai kategóriában:
Bay Bence, Lévai Ákos, Szabó Bence
Felkészítők: Posta Julianna, Veres Csaba

Csapattagok középiskolai kategóriában:
Ecsedi Dávid, Györfi Levente, Tar László
Felkészítő: Veres Csaba

Ezúton szeretnénk megköszönni fiatalok volt és jelenlegi iskoláinak valamennyi dolgozója, valamint a helyi középiskola támogatását a felkészülésben és az online verseny technikai biztosításában, illetve mindazok segítségét, akik hozzájárultak a csapat
sikeres felkészüléséhez

2020. őszén a Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai több,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadást szerveztek szeptember és november között. A pajzsmirigy betegségek,
a vastagbél megbetegedések és a szem
betegségeinek bemutatását követően
most újabb érdekes témát boncolgatnak. Balmazújvároson és Tiszacsegén
is készülnek egy- egy dietetikus előadással, amellyel az egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozzák, konk-

rét példákkal segítve azt, hogy valóban
tápláló, értékes kalóriákat tartalmazó
ételeket vigyünk be a szervezetünkbe.
A Baba- Mama és az Idősek Klubjai kérésére egyéb érdekes előadásokkal is
készültek. Így októberben a covid-19
pszichológiai hátterével és az autizmussal is foglalkoztak a szakemberek.
Novemberben a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatal, TOP-7.1.116-H-ESZA-2019-00731 azonosítószámú, „Egészségmegőrző programso-

rozat megvalósítása Balmazújvároson”
című projektjének keretén belül a tüdő
egészségével kapcsolatban tartanak
előadásokat a Semsey Kastélyban iskolások részére.
Szintén novemberre tervezik egy online életmód klub indítását, mely az
egészséges étkezésre fókuszál, és ez
lesz az alapja egy decemberi receptversenynek is, melyet a Facebook oldalukon hirdetnek meg.

Szabad Városok kezdeményezés
Hogy megkapd, ami a tiéd. Helyből megoldjuk – ezek a fő üzenetei a szabad városok közös kezdeményezésének. Mintegy 30 településből áll – ahogy Karácsony Gergely főpolgármester fogalmazott – a „kezdőcsapat”: kis falutól megyeszékhelyen át a fővárosig, Balmazújváros részvételével fogtak össze a polgármesterek annak érdekében, hogy a településeiken élő polgárok megkaphassák a nekik járó pénzt az
Európai Unió válságkezelő támogatásából.
Az együttműködő polgármesterek
egyetértenek abban, hogy a kormány
gazdasági válságkezelése súlyos kudarc: a támogatásokból megint csak
a kiváltságos keveseknek jutott a legtöbb, miközben az álláskeresők jelentős része semmit nem kapott. Új megközelítés kell a válságkezelésben, ami
a kevesek további gazdagodása helyett
a többség javát szolgálja. Az Európai
Unió ugyanis mintegy 2500 milliárd
forinttal támogatná Magyarországot
a válság idején. Ám a kormány blokkolja a folyamatot, mert nem hajlandó
elfogadni az úgynevezett jogállami kri-

tériumokat, vagyis a támogatásokkal
visszaélést megakadályozó korrupcióellenes szabályokat. - Mi, szabad
városok és falvak vállaljuk: készek és
képesek vagyunk ezen szabályok betartására, arra, hogy az európai támogatást eljuttassuk az emberekhez – erről
beszélt Karácsony Gergely főpolgármester a szabad városok közös kezdeményezését bejelentő rendezvényen.
Az együttműködő önkormányzatok
ennek érdekében vállalják, hogy ugyan
arról a kérdésről egyszerre több településen helyi népszavazást kezdemé-

nyeznek. Úgy vélik ugyanis, hogy ha a
polgárok hangja, akarata felerősíti az
önkormányzatok hangját és akaratát,
akkor az immár nem söpörhető le az
asztalról. A helyi népszavazásokon feltett kérdés: egyetért-e azzal, hogy a helyi
képviselőtestület, élve felterjesztési jogával kezdeményezze, hogy az Európai
Unió válságkezelő támogatásának legalább felét az önkormányzatokon keresztül használja fel Magyarország? A helyi
népszavazások elrendeléséről november végéig dönthetnek a helyi képviselőtestületek, ennek alapján jövő tavasszal
valósulhatnak meg a referendumok.
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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: 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

2020. NOVEMBER

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: Oláh János a Semsey Kastély aktuális kiállításából

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

