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2020 MARGÓJÁRA
Köszöntök minden kedves lakost a
2021-es év kezdetén. Reménykedve és bizakodva vágunk neki ennek az évnek... A polgármester úr
gondolatait a 2. oldalon olvashatják.
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Veszélyhelyzetben
hozott döntések
December 16-án születtek meg a
Balmaz Kamilla Kft-vel és az új gazdasági társaság megalapításával
kapcsolatos határozatok. //3.oldal

BELVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK
Balmazújváros Város Önkormányzata támogatást nyert a
Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban elnevezésű projektre..
//4. oldal
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BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Segítő Kezek

Karácsonyi
ételosztás

// HITélet

30 év szolgálat
Szinte hihetetlen, milyen gyorsan elrepült az
itt töltött 30 év. Mikor
volt már 1990. szeptember 5-e, amikor vagy 20
asszony szeretettel várt
és fogadott bennünket
szendviccsel, sütemén�nyel, amikor megérkez// 6. oldal
tünk...

Több mint 2 éve már, hogy csatlakoztunk a Re-formáló Egyesülethez. Igaz, állandó támogató híján voltunk azóta, amióta nálunk is működik a szekrény, de végig kitartottunk, nem adtuk fel a
munkát. A december mindig kiemelkedik az adományozások, az önkéntes munkák szempontjából a többi hónap közül. Ilyenkor felerősödik az emberekben az adni akarás, a segíteni vágyás.
Aminek most, 2020. decemberében, itt a balmazújvárosi Re-formáló Egyesületnél tanúi voltunk,
// 5. oldal
az számomra a megélt csoda, amelyért rengeteget imádkoztam...

// LAKOSSÁGI TájÉKOZTATÓ

Sajtóközlemény
Lezárult az olvasást népszerűsítő rendezvénysorozat a balmazújvárosi Lengyel Menyhért
Városi Könyvárban. A
TOP pályázaton közel 3,3
m Ft - ból szervezhetett
meg a Kedvezményezett
több mint 12 író-olvasó
találkozót. A projekt célja, hogy minimum 12
olvasást népszerűsítő
rendezvényt tartsunk,
valamint beszerzésre kerüljenek a megvalósításhoz szükséges eszközök.
A folyamatosan átalakuló
könyvtárlátogatási szokások miatt évek óta egyre
több rendezvényt szervezünk.
// 8. oldal
// Kultúra

// MINDENFÉLE

A Múzeum állandó kiállításának fejlesztése
Balmazújváros Város Önkormányzata,
a 2019. évi Kubinyi Ágoston Program
keretében, a központi költségvetésből
nyert pályázati forrást, a VPKK tagintézményében, a Semsey Andor Múzeum állandó kiállításának fejlesztésére
fordította.
//11. oldal

A VESZ épülete előtt
mécsesek égnek
Gyászolnak a dolgozók, a betegek.
Dr. Kovács Tibor, a Balmazújvárosi 3.
számú körzet és a Református Otthon
lakóinak háziorvosa, 2020. november
29 -én eltávozott közülünk. 14 évig
tette a dolgát városunk és a páciensek
szolgálatában.
//14. oldal
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2020 MARGÓJÁRA
Tisztelt balmazújvárosiak!

Köszöntök minden kedves lakost a
2021-es év kezdetén. Reménykedve és
bizakodva vágunk neki ennek az évnek.
Reménykedünk, hogy nem jön több tőlünk független, egyénileg nem, vagy
csak nehezen kezelhető – probléma
az életünkbe. Ugyanakkor bízunk abban, hogy az emberiséget próbára tevő
2020-as esztendő tanulságait, tapasztalatait jól használja fel az egész világ, hogy
vele együtt városunk és Önök is jobb
helyzetbe kerüljenek ebben az új évben.
2020-ban folytatódtak – a jogosan nagy
lakossági érdeklődést kiváltó – az önkormányzat által jogi útra terelt ügyek (pld.
uszoda, közétkeztetés), melyek megoldását majd a jövő hozza el. A két „kirakat” cégről hamar bebizonyosodott,
hogy a városnak nem termeltek soha egy
forint hasznot sem, sőt a több 100 milliós önkormányzati támogatás nélkül,
jelen felállásukban működésképtelenek.
Felszámolás alatt van a Sport KFT, ahol
kiderült többek között, hogy:
eltűnt a könyvelési adminisztráció jelentős része,
● a gyanú szerint fiktív cégeknek fizettek ki 100 milliókat,
● elherdált „egyik zsebből a másik
zsebbe” 400 milliós apportált városi vagyont az előző testületi többség,
● több 100 milliós el nem számolt, lejárt pályázati támogatás van napirenden az MLSZ felé
● gyanús kompenzációs és bérleti szerződéseket kötöttek más egyesületekkel.
Nehéz helyzetbe került a BalmazKamilla Kft is:
Az egyik ok - véleményünk szerint- a korábbi évek felelőtlen, ellenőrizhetetlen
vezetése. Nem fordulhat elő az még egy-

szer, hogy a város vagyonából százmilliós
összegek veszítik el közpénz jellegüket,
és tűnnek el különböző csatornákon.
Az elmúlt évek szabálytalanságainak
feltárása, a pénzkiáramlás megszüntetése a haszonélvezőkben nagy ellenállást
váltott és vált ki még jelenleg is. Felvállaltuk a tényeken alapuló jogi igazságtételt, hiszen városunk közpénzének
visszaszerzése -mely általunk jogtalannak tartott módon tűnt el a közösből-az
elsődleges feladataink közzé tartozik.
A másik probléma független az emberektől: a COVID-19 és a 2020-as
járványügyi korlátozások. A járvány
hatásainak kivédésére minden, törvényesen rendelkezésünkre álló eszközt
felhasználtunk, de túlnőtt rajtunk a
feladat, mint ahogy túlnőtt az egész világon. Ennek ellenére nem torpantunk
meg. A munkahelyek megőrzésére, a
városi vagyon és a turizmus által kínált
lehetőségek megmentésére, valódi bevételek megteremtésére már megtettük az első lépéseket.
Szunnyadó pályázatainkat életre keltettük, gőzerővel folytak és folynak jelenleg is a közbeszerzések, kivitelezések
(pld. belvíz beruházás, piac és rekreációs park építése, ipari park kivitelezése,
szegregációs pályázati útépítés, kézműves közösségi ház, kadarcsi rendezvény
kiszolgáló építmények stb.). Ugyanakkor a mindennapjainkból hiányzó
fontos dolgokra (csatornarendszerek
tisztítása, fedett buszmegállók és biciklitárolók kihelyezése, aszfaltút készítés,
főtér szépítése stb.) is jutott idő, pénz,
energia. Épült, szépült városunk.
Az új felállású önkormányzat elkezdte
azokat a változtatásokat, amelyek reményeink szerint hosszú időre fejlődési
pályára állítják városunkat. Ezeknek a
változásoknak a jótékony hatásait már

mi is tapasztalni fogjuk, de teljességében a gyermekeink fogják megélni. Ez a
lényeg. Ezt akarjuk elérni.

2021 fontos év lesz az Önkormányzat
és ezáltal az Önök életében. Nagyrészt
most dől majd el, hogy városunk milyen pályázati forrásokhoz fog jutni az
uniós alapokból. Bízunk benne, hogy a
megjelölt 25 fejlesztési célból jónéhány
támogatást kap majd.
Természetesen nem csak a pályázatokra fogunk várni. Minden igyekezetünk
arra fog irányulni, hogy az önkormányzatok a jelenlegi elvonások helyett
jelentős, saját adóbevételi forrásokat
kapjanak. Hogy ne az uniós és állami
jótékonykodásra kelljen várni egy út
leaszfaltozásához, egy terület közművesítéséhez, egy komolyabb városkarbantartó gép megvásárlásához és még
sorolhatnám. Önrendelkezés, önfenntartás a célunk XXI. századi szinten.
A 2021-es év sokak számára bizonytalan, kiszámíthatatlan és akadályokkal
telinek mutatkozó jövő. Én nem félek
a jövőtől. Remélem, hogy az emberiség
leküzdi a világjárványt és városunkban
sem lesz több áldozata. Remélem, hogy
lépésről - lépésre haladva leküzdjük a
fenyegető gazdasági válságot és itt helyben is új munkahelyeket, új lakhatást
tudunk majd teremteni. Bízom benne,
hogy ez a városvezetés olyan dagályt
tud előidézni, amellyel minden újvárosi
hajója felemelkedik majd.
A „remény hal meg utoljára” szokták
mondani. Tápláljuk a reményt, bízzunk
egymásba és tegyünk közösen a kitűzött célokért!
Közösen Balmazújvárosért!
// Hegedüs Péter,
Balmazújváros polgármestere
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Veszélyhelyzetben hozott

polgármesteri döntések

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet 1.§ értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.A 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A Polgármesteri döntésekből
December 16.

tosított támogatást, pl. a munkavállalók
bérének kiegyenlítéséhez.

A Balmaz Kamilla Kft-vel és az új gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos határozatok.
A döntések előzménye: A 2015-ben
alapított vállalkozás a Hotel Kamilla,
a Kamilla Gyógyfürdő és a Múzeum
kávéház üzemeltetését végezte. Balmazújváros Város Önkormányzata
az alapítástól kezdve- a rendelkezésre álló adatok alapján- mindösszesen
692.639.644,- Ft támogatást, tőkepótlást, kölcsönt, vagyis közpénzt biztosított a működtetéshez. Ennek ellenére a
cég az évek során jelentős veszteségeket
termelt, adósságokat halmozott fel.

A tavaszi veszélyhelyzet megszűnését
követően mind a hotel, mind a fürdő
megnyitott, a nyári szezonban a forgalom emelkedett, ám társaság tartozásai ekkorra már meghaladták a
140.000.000,- Ft-ot.

A Kft a 2020-as évnek pénzügyileg
rendkívüli nehéz helyzetben vágott
neki. Így érte 2020. márciusában akoronavírus járvány miatti veszélyhelyzet
kihirdetése, amit Magyarország Kormányarendelt el, s ami magában foglalta a hotelek és a fürdők bezárását is.
Ekkor a cég bevételei gyakorlatilag a
nullára csökkentek, fizetési kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni annak
ellenére sem, hogy az Önkormányzat a
társaság részére megállapított működési támogatás terhére több esetben biz-

A koronavírus járvány második hulláma során Magyarország Kormánya
ismét veszélyhelyzetet hirdetett, és
elrendelte a közfürdők és szálláshelyek bezárását. (az utóbbiak csak üzleti
célból érkező vendégeket fogadhattak
volna) A Balmaz Kamilla Kft bevételei
ismét kiestek, Magyar Tamás ügyvezető pedig 2020. november 13-án benyújtotta a lemondását. A cég számlájára inkasszók kerültek, így az Önkormányzat
pl. munkabér kifizetést célzó utalásai
sem érhettek el a dolgozókhoz.

A határozatokból
● A Balmaz Kamilla Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátásával 2021.január 1.
napjától határozatlan időre Lajter Ferencné lett megbízva.
● A Balmaz Kamilla Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata között 2017.

BALMAZÉRT?!
Tisztelt Balmazújvárosi Lakosok!
December hónapban, bizonyára Önök is találkoztak postaládájukban a „BALMAZÉRT” elnevezésű sajtótermékkel.
A sajtótermékben megjelent valótlan és megtévesztésre alkalmas tartalmak miatt, Balmazújváros Önkormányzata hatósági vizsgálatot kezdeményezett, közvádas büntetőeljárás
formájában, mely kiterjed az újságban feltüntetett, sem tartalmában, sem formájában nem létező közokiratra is.
Balmazújváros Önkormányzata tájékoztatásul közli, hogy
az elmúlt hónapban „BALMAZÉRT” elnevezéssel megje-

május 26-án kelt, a Hotel Kamilla üzemeltetése céljából megkötött üzemeltetési szerződés 2020. december 31. napjával felmondásra került.
● A Hotel Kamilla törlésre került a cég
telephelyei közül.
● A Balmazújvárosi Turisztikai Kft
2021. január 1. napján 3.000.000,- Ft
törzstőkével megalapításra került.
Az ügyvezető feladatainak ellátásával
2020. január 1. napjától határozatlan
időtartamra Máthé Lajos került megbízásra. A társaság székhelye a Hotel
Kamilla (4050 Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.) lesz.
A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai: Kalmár Zoltánné, Szendiné Nagy
Erzsébet, Radócz László.
● A cég működésének megkezdéséhez
elengedhetetlen- a törzstőke öszegén
(3.000.000,- Ft, amit az önkormányzat
a 2020. évi költségvetési tartalék terhére biztosít,) felül 10.000.000,- Ft működési támogatás biztosítása, Balmazújváros Város Önkormányzata 2021-es
költségvetésének terhére. Ugyanis a
Kft. a veszélyhelyzet alatt nem tud bevételt termelni, de nélkülönözhetetlen az
állagmegóvás, a közüzemi díjak fizetése, a karbantartó alkalmazása, valamint
a felkészülés majd a veszélyhelyzet utáni nyitásra.

lent sajtótermék kiadója a Nemzeti Média - és Hírközlési
Hatóság nyilvántartása szerint a Balmazújvárosi Futball
Club, melynek elnöke Dr. Tiba István.
A kiadvány impresszuma, kiadóként egy olyan Kft-t jelölt
meg, amely - jelen tájékoztató írásakor - a cégnyilvántartás
adatai szerint, nem létezik. Felelős szerkesztője, az a Menyhért Mészáros László, akivel szemben - ugyancsak újságírói
tevékenységével összefüggésben - jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban. (a nagy visszhangot kiváltó értesülések hatására időközben javításra kerültek a hatósági
bejegyzések, ideértve a kiadó Kft. pontos megnevezése is.)
// Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere
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BELVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

MEGVALÓSÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSBAN
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007

Balmazújváros Város Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban elnevezésű projektre. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az önkormányzat 199.807.341 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
Egy évtizeddel ezelőtt Balmazújváros
legsúlyosabb környezetvédelmi problémáját a szennyvízelvezető rendszer
kiépítetlensége okozta, veszélyeztetve a felszín alatti vizek szempontjából
érzékeny területen fekvő város talajának és felszín alatti vizeinek minőségét. A felszín alatti vizek védelméhez a
szennyvíz elvezető csatornahálózaton
kívül, korszerű és a hatékony vízlevezetést szolgáló csapadékvíz-elvezető
rendszer is szükségessé vált.

Az utóbbi évek egyre hevesebb esőzéssel járó időszakai, gyakori elöntéseket,
belvizeket okoztak a városban, ezáltal
nem csak a felszín alatti vizek minőségét, de az alacsony fekvésű területeken
a lakóházakat, gazdasági szervezeteket,
a közlekedést és az emberi egészséget
is veszélyeztették. A „Belvízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Balmazújvároson“ című projekt ezt a régóta
fennálló problémát orvosolta.

A projekt fejlesztési munkái zömmel
családi házas lakókörnyezetben valósultak meg, a projekt által érintett
utcákban összesen mintegy 10 intézmény, középület, vagy vállalkozás
működik, továbbá 320db lakóingatlan
található. A település utca szerkezete
egy-egy kisebb településrésztől eltekintveszabályos, hálózatos elrendezésű egymásra merőleges utcákkal, az utcák szélén a legtöbb esetben korábban
nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető
árkok kerültek kiépítésre.
A város fejlődése során növekedett a
burkolt felületek aránya, ezzel fokozva az esőzések idején levezetett víz
mennyiségét, mely kedvezőtlenül befolyásolja az elfajult földmedrű, vagy
a funkcióját betölteni képtelen zártcsatornák, és feliszapolódott befogadó
csatornák amúgy is nem megfelelő biztonságú vízelvezetését. A kivitelezés
során a korábbi földmedrű csapadékvíz elvezető árkokat, szintezett betonelemes vízelvezető csatornákká alakították.

A program megvalósítói az érintett területek lakosságának, információs szórólapokon keresztül hívták fel a figyelmét a közterületi vízelvezető árkok és a
közvetlen környezet tisztántartásának
fontosságára, illetve a túlzott és gyakran indokolatlan vegyszerhasználat káros hatásaira.

A csapadékvíz alternatív felhasználásának lehetőségeit egy digitális csatornákon közzétett ismeretterjesztő animációs videóval mutatták be. A fejlesztési
területen a szemléletformáló kampány
keretein belül figyelemfelkeltő információs feliratokkal ellátott mobilkukák kihelyezése, illetve szemétszedési
akció is megvalósult.
A beruházás az alábbi
településrészeket érintette:
- Északi városrészben Újkert utca, Oncsa utca
- Középső városrészben Semsey Andor
utca; Sporttér utca; Sporttelep
- Déli városrészben Karinkó utca;

A beruházás megvalósításával párhuzamosan a projekt részeként, szemléletformáló kampányok is lebonyolításra kerültek.

A beruházás megvalósulásával a projekt által érintett utcák csapadékvíz
elvezetése rendeződött, acsapadékvíz
elöntésből fakadó károkozások megszűntek.
A projekt pozitív hatása Balmazújvárosterületének közel 1/5-én vált érezhetővé.

Segítő Kezek
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Karácsonyi
ételosztás

Több mint 2 éve már, hogy csatlakoztunk a Re-formáló Egyesülethez. Igaz, állandó támogató híján voltunk
azóta, amióta nálunk is működik a szekrény, de végig kitartottunk, nem adtuk fel a munkát. A december
mindig kiemelkedik az adományozások, az önkéntes munkák szempontjából a többi hónap közül. Ilyenkor
felerősödik az emberekben az adni akarás, a segíteni vágyás. Aminek most, 2020. decemberében, itt a
balmazújvárosi Re-formáló Egyesületnél tanúi voltunk, az számomra a megélt csoda, amelyért rengeteget
imádkoztam. Balmazújváros lakossága fogott össze annak érdekében, hogy segíteni tudjunk közösen a
rászoruló embereken, családokon.
Amikor beköszön a hideg idő, sokat
főzünk. Van olyan, amikor az ételes dobozba több 10 adag kerül be egyszerre.
Már szeptemberben elkezdtem azon
gondolkozni, hogy idén Karácsonykor
valahogy másként kellene ezt most csinálni, valami rendkívülit kellene megvalósítani! Már tavaly Karácsonykor
is 87 adag paprikás csirke főtt balmaz
tésztával és savanyúsággal, de idén még
többről álmodtam. November végén,
december közeledtével elkezdtem felkeresni az ismerősöket, az önkénteseket, és elkezdtem mondogatni, miről
álmodom. Többen közülük szkeptikusan álltak a dologhoz, mondván, hogy a
többszáz étel lefőzése nem biztos, hogy
reális cél lehet, mert bizonytalan időket élünk, talán nincs annyi adakozó,
nincs annyi felajánlás, amivel ez az álom
megvalósítható lenne. Mosolyogva
hallgattam őket, de elengedtem a fülem
mellett, mert annyira hittem az álmomban, hogy valahogy kétségem sem volt
abban, hogy megvalósul!
December 6-án, a Mikulás csomagok
összeállítása is olyan szépen összejött!
76 csomagot vihettünk ki házhoz, olyan
gyerekekhez, akiket boldoggá tett, hogy
Mikulás csomagokat kaptak. Tudtam,
hogy nincs lehetetlen!
Körülbelül 2 héttel a kitűzött dátum
előtt (december 20.) felpörögtek az
események. Az egyik újonnan csatlakozott önkéntesünk nagyon sok helyi
lakossal és vállalkozóval tartja a kapcsolatot, és az ő segítségével több támogatót is találtunk a karácsonyi főzéshez.
A leveshez már volt babunk, amit magánszemélyektől-, és hagymánk, amit

pedig Szegedi Lajostól kapunk folyamatosan az ősz során. A húst a levesbe
a Balmaz-Szabó Kft. biztosította, a betétnek való csipetkét a Balmaz tészta, a
zöldségeket pedig Nagy Lajos, akinek a
zöldséges boltja az Arany János utcán
található. Közben eszembe jutott, hogy
mivel sok krumplink van, - szintén Szegedi Lajostól-, így toborozhatnánk pogácsasütésre embereket. Nagyon sok
kisgyermekes édesanya, nagymama, hivatali dolgozó, illetve a szociális szférában dolgozó vállalta be, hogy süt 1 vagy
2 tepsi pogácsát úgy, hogy nem kérnek
alapanyagot, azt ők maguk biztosítják.
Ekkor éreztem azt, hogy ha ez már mind
sikerül, akkor a rászoruló családjaink is
megérdemelnek egy ünnepi menüsort:
nem csupán levest és pogácsát, hanem
igazi , teljes menüsort főétellel! Képzeletemben sült csirkecombok repkedtek
a szemem előtt, rizzsel. Imádkoztam és
hittem, hogy amit én nem tudok megoldani, majd Isten elrendezi! Ekkor jött
a Balmaz InterCom vezetője, Nagy Tamás és felajánlott egy 80.000 Ft értékű
Coop vásárlási utalványt a Kft jóvoltából. Így már nem csak álmodoztam a
csirkecombokról, hanem sikerült meg
is venni azokat! A hozzá való 20 kg rizst
pedig Galicz-Stokker Ágnestől és férjétől kaptuk meg. A Mccayals gyorsétkezde tulajdonosa Ecsedi Nóra 600db új
étel dobozzal járult hozzá az álom megvalósításához. A Rákóczi Olvasó Népkör székhelyén lévő konyhát is „grátisz”
megkaptuk, hogy megtudjuk főzni a
menüsort! A Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ együttműködésével pedig sikerült mind a 360
adag ételnek pocakot találni!

Valamennyi adagot töltöttünk az „enni
adok doboz”-ba is, a BTESZ szenvedélybetegek nappali intézményébe is
vittünk 110 adaggal, de a javarészt házhoz szállítottuk még aznap ahogy megfőztük ezeket az ételeket!

Mindeközben a város több boltjában
kihelyezésre került egy-egy bevásárlókocsi a Re-Formàlós plakátunkkal, amiket már többször üríteni kellett, mert
folyamatosan telik meg a kocsi minden
jóval! Ami szinten a rászorultakhoz fog
eljutni, illetve valamennyi ételt felhasználunk főzésre. (Rizs, liszt, fűszerek)
Ezúton szeretném megköszönni a rengeteg segítséget, támogatást városunk
valamennyi lakójának! A helyi vállalkozóknak, az önkénteseknek, a nagymamáknak, kisgyermekeseknek, aktív korúaknak és nyugdíjasoknak, az
ételeket kihordó futárnak, azoknak a
vásárlóknak akiknek hála a kocsik folyamatosan telnek meg az élelmiszerrel!
Szóval mindenkinek, akik valamilyen
formában hozzájárultak ennek a szeretettel teli akciónak a megvalósításához!
Köszönöm, hogy részese lehettem! Köszönöm, hogy segítettek!
// Kányásiné Kerekes Nikolett

06

GYÜLEKEZET Hitélet

2021. JANUÁR

30 év szolgálat
Szinte hihetetlen, milyen gyorsan elrepült az itt töltött 30 év. Mikor volt már
1990. szeptember 5-e, amikor vagy 20
asszony szeretettel várt és fogadott bennünket szendviccsel, süteménnyel, amikor megérkeztünk?

Eleinte ismerkedtünk a gyülekezettel,
presbiterekkel, s közben egy egészen
más életritmust kellett felvenni. Megkezdtük a hittanórák szervezését, befejeződött a Kossuth téri templom külső
renoválása.
A gyülekezet megújulása érdekében
elkezdtük a megszokottól eltérő bibliaórák szervezését, kialakultak az „ifjúságinak” nevezett alkalmak és a közösségi élet is zajlott: kirándulások - és
koncertek szerveződtek.
A 90-es években az egyháztól elvett ingatlanokért kárpótlást kapott a mi gyülekezetünk is; ekkor sikerült visszaigényelnünk a németfalusi volt református
iskola épületét. Mivel az ökomenikus iskola terve meghiúsult, egy bentlakásos
idősek otthona építését kezdtük el.
Először csak 12 lakóra terveztük, ami
később folyamatos bővült. A munkák
egymás után jöttek, sok-sok építkezés,
renoválás valósult meg.

2011-től oktatásai intézményeink is
lehettek, mely Balmazújvárosban az
akkori városvezetésének segítségével öltött testet.. A Szigetkertben volt az iskola, mely az első évben óriási ráfizetéssel
működött, mert kevés volt a gyermek.

Majd Isten különös kegyelméből és
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök segítségével lehetőséget kaptunk arra, hogy a
Kossuth téri templom melletti iskolaépületet megkaphassuk, és kinőtte magát a Református Általános Iskola az
igazgató Szabadi Árpád és munkatársai
fáradhatatlan munkájának köszönhetően. Most már az egyházközség fenntartásában álló intézményekben több,
mint 100 fő dolgozik.
Életemben nagy változást jelentett,
hogy 2003-ban a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperesének választottak, így innentől kezdve még 29
gyülekezet és 40-45 lelkipásztor életében próbáltam segíteni. Örültem annak
is, hogy gyülekezetünk, oktató gyülekezetként pályakezdő fiatalok számára
biztosította a betekintés lehetőségét a
mindennapi gyülekezeti és lelkipásztori
munkába. A megnövekedett munkákat
segítőkkel lehetett elvégezni: Balogh
Mihály, Baloghné Hajdú Krisztina és
Vincze Márta lelkipásztorok segítsége
nélkülözhetetlen volt.

Végül néhány szóban arról, miképpen
zárul lelkészi szolgálatom utolsó éve:
● Megkezdődött a Kossuth téri református templom külső renoválása
● Megvalósult – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül- a Németfalusi
Parókia és gyülekezeti ház energetikai
megújulása
● Ősszel megkezdődött a Református Óvoda bővítése, mellyel lehetőség
nyílik arra, hogy 6 óvodás csoportban
mintegy 150 gyermek kulturált körülmények között nyerhessen elhelyezést.
Ennek keretében a Bocskai utcán kerül
kialakításra egy új játszóudvar is. A pályázati forrás 227 millió forint.
● Befogadást nyert a Református Általános Iskola energetikai felújítására beadott pályázatunk
● Az Idősek Otthona szomszédságában
lévő Gém házat lebontottuk, a területet
parkosítottuk, raktározási lehetőséget
alakítottunk ki. Az Idősek Otthona előtt
parkolót alakítottunk ki.

Mivel betöltöttem a 70. évemet, idén
eljött a nyugdíjazásom ideje is. Ahhoz,
hogy a gyülekezet megválaszthassa új
lelkészét, be kell jelenteni a lelkészi állás
megüresedését, és egyházmegyei küldöttség előtt kellett a Presbitériumnak
nyilatkoznia arról, mi a döntésük a jövőt illetően. A Presbitérium titkos szavazással, teljes egyhangúsággal döntött
arról, hogy Balogh Mihály lelkipásztort
hívják meg a megüresedett lelkészi állásra. Az új lelkipásztor 2021. január
1-től kezdi meg munkáját.
Egy mondatban szeretném összefoglalni a 30 éves szolgálatot: „Mindenért hálát
adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” (1. Thessz.5,18)
Igyekszem ezt tenni, megköszönni az
Úrnak, hogy eszköze lehettem, tőle kaptam erőt, az Ő dicsőségére végezhettem
munkámat - Soli Deo Gloria - Egyedül
Istené a dicsőség.
// Szabadi Árpád, esperes-lelkipásztor
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Tisztítsuk meg az országot!

a projekt I. ütemében az illegális hulladéklerakók felszámolása
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén is megkezdődött
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetben a természetvédelmi őrök felmérése alapján
megközelítőleg 500 köbméter szemét
halmozódott fel. A többségében illegálisan elhelyezett hulladékot a projekt
I. ütemében tervezzük felszámolni.
Mai napig megközelítőleg 40 folyamkilométer hosszú partszakaszt tisztítottunk meg, 12 szennyezett területet
takarítottunk ki.
Tapasztalataink szerint az összegyűjtött
350 köbméter hulladéknak közel fele
kerülhet újrahasznosításra, a másik fele
jellemzően kommunális hulladék. A
Kiskörei Vízerőmű - mint az áradások
egyik fő fizikai gátja -, a szennyezések
egy jelentős részét feltartóztatja, így a
délebbi szakaszokon kisebb mértékű a
hulladék felhalmozódása, bár gócpontok ott is kialakultak.
A vízerőmű a védekezésben kiemelt
szerepet lát el és jelenleg is zajlik az
ott fennakadt több ezer tonna hulladék kitermelése.

A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetsajátos, értékes élőhelyei a folyóparti
galériaerdők. Védett státuszuk mellett
közösségi jelentőségű élőhelyeknek is
minősülnek. Folyóparti elhelyezkedésük miatt jelentős mértékben vannak
kitéve a – gyakran szennyezéssel járó
- emberi hatásoknak. Jellemzően a nyaraló- és lakóövezetek környékén alakulhatnak ki az illegális hulladék lerakók,
amelyeket ugyan az önkormányzat
időnként felszámol, mégis rendszeresen újratermelődnek.

A folyópartra látogatók által hátrahagyott jelentős mennyiségű szemét valamint az árvizek hozta, külföldi eredetű
hulladék számottevő.

Utóbbit sok esetben a folyó kifejezetten
a galériaerdőkben „pakolja le”.
A hulladékszedéssel ezek a jellegzetes,
egyedi tájképi értékkel rendelkező
természeti területek legalább átmeneti
időre mentesülnek a hulladék egy
részétől, így a talajszinthez köthető
védett fajok, mint a szálkás pajzsika
vagy a tallós-nőszőfűtisztább élőhelyen
hajthatnak ki.
A hulladékszedés fokozza a frekventált
kirándulóhelyek értékét is, hiszen az
ide látogatók esztétikusabb, tisztább
környezetben kapcsolódhatnak ki, pihenhetnek. A mentesített helyszíneken
a hulladék újratermelődése ellen a HNP
Igazgatóság a Természetvédelmi Őrszolgálat fokozott ellenőrzései és szemléletformálás útján igyekszik fellépni.
A nemzeti park igazgatóságok előzetes
felmérésük alapján országosan összesen
155 védett természeti területről, mintegy 8200 köbméter illegálisan lerakott
hulladék összegyűjtését, elszállítását és
kezelését tervezik elvégezni az év végéig.

Balmazújváros város

helyi közlekedés menetrendjE

érvényes: 2021. január 1-től
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Sajtóközlemény

A LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR
OLVASÁST NÉPSZERŰSÍTŐ RENDEZVÉNY
SOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00741

Lezárult az olvasást népszerűsítő rendezvénysorozat a balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvárban.
A TOP pályázaton közel 3,3 m Ft-ból szervezhetett meg a Kedvezményezett több mint 12 író-olvasó találkozót.
A projekt közvetlen célja az volt, hogy
minimum 12 olvasást népszerűsítő rendezvényt tartsunk, valamint beszerzésre
kerüljenek a megvalósításhoz szükséges
eszközök.
A projekt célja volt továbbá, hogy Balmazújváros programkínálatát a könyvtár
profiljába illő rendezvényekkel is bővítsük. Az író-olvasó találkozók a személyes
találkozás élményét nyújtották minden
korosztály számára, az ismeretterjesztő
előadásokon a gyerekek az adott témában interaktív módon gazdagíthatták
tudásukat.
A folyamatosan átalakuló könyvtárlátogatási szokások miatt évek óta egyre
több rendezvényt szervezünk, ezek ingyenesen látogathatóak, így bárki számára elérhetőek. Az elmúlt években anyagi források hiányában kevesebb ilyen
eseményt tudtunk megszervezni, mint
amennyire igény lett volna, ezért is örültünk a pályázat adta lehetőségnek.
A gyermek és felnőtt könyvtárhasználókat író-olvasó találkozókra invitáltuk. Tapasztalataink szerint az ilyenkor hozzánk
ellátogatók közül nagy számban kerülnek ki a későbbi könyvtárhasználóink,
hiszen gyakran olyanok is eljönnek, akik
addig még nem is jártak a könyvtárban.
A tavaszi bezárás után örültünk, hogy
végre ismét mód nyílik személyes találkozásokra.
Elsőként Pozsonyi József könyvbemutatóját volt alkalmunk megrendezni, augusztus 19-én. Már ekkor is többen jelezték, hogy nem mernek eljönni a vírustól
félve. Ez még inkább jellemzővé vált a
szeptemberi rendezvényeknél. Kevesebb
nézővel, az előírásokat betartva, egymástól távolabb ülve, maszkban zajlottak az
író-olvasó találkozók. Vendégünk volt
Borsa Brown, Bosnyák Viktória, Csernik

Szende, Hadas Kriszta, Hegyi Magdolna, Holden Rose, Kordásné Szász Melinda, Réti László, R. Kelényi Angelika,
Sohonyai Edit, Vig Balázs. Sajnálatos,
hogy a pályázat megvalósítási ideje éppen erre az időszakra esett, annak azonban nagyon örülünk, hogy végül 402
gyermek és 113 felnőtt részese lehetett
ezen alkalmaknak, és biztosak vagyunk
benne, hogy aki itt volt, az élményekkel
gazdagabban távozott a könyvtárból. Az
utolsó, november 17-én Réti Lászlóval
készült interjú ráadásul még nagyobb
kihívás elé állított minket, online formában zajlott.
A most megvalósult találkozók is igazolták eddigi tapasztalatainkat: az írók
könyveinek kölcsönzési száma emelkedett.
Ezen rendezvények sikeréhez nélkülözhetetlen a technikai eszközök kifogástalan minősége. A tárgyi eszközök kiválasztásánál mérlegeltük, mik lehetnek
azok, amelyeknek köszönhetően színesebb, gyermekközpontúbb, fejlesztőbb
eszközparkot tudunk majd biztosítani a
hozzánk ellátogatóknak újdonságként. A
gyermekek környezete jelentősen hozzájárul az olvasást előkészítő készségek fejlesztéséhez, a családoknak szüksége van
arra, hogy hozzáférjenek a könyvtárak
eszköztárához is. Úgy véljük, intézményünk családias, meghitt, játékos, mesés,
befogadó, információ gazdag, interaktív,
élményközpontú közösségi tér.
Minden egyes Élménylabor, a Tücsökringatók, a mesedélelőttök, a könyvtárórák, a kézműves foglalkozások, és a
könyvtári gyermekpályázataink szűkös
anyagi korlátok közé szorítva működnek.
Ez még inkább megfigyelhető a hátrányos helyzetű, illetve sérült könyvtárhasználóink esetében, akik az őket ért
ingerekre még intenzívebben reagálnak.

Az ezeken a foglalkozásokon használt
kellékek, fejlesztő játékok eddig mindmind saját kézművesség alapján készültek, egyszer használatos eszközként
funkcionáltak. Most lehetőség adódott
arra, hogy új, nagyobb értékű játékokat,
gépeket szerezhessünk be. Így gazdagabb
lett a könyvtár két nagyméretű bábbal,
egy matatófallal, egy játszó sátorral, valamint megvalósításra kerültek olyan
régóta tervezett oktatást segítő foglalkozások, melyeken a diákok megismerkedhettek a 3D nyomtatás újdonságával.A
pályázatból megvásárolt hangosításhoz
szükséges eszközök: mikrofon, vetítővászon, laptop stb. segíteni fogják a munkánkat a későbbiekben is.
A projekt keretében megrendezésre kerülő programokkal több célcsoport elérését céloztuk meg. A bölcsődések, óvodások részére mesedélutánokat, egyéb
rendezvényeket szoktunk szervezni.
Ugyan ez most a pandémia miatt meghiúsult, de örülünk, hogy a tárgyi eszközök beszerzése sikerült, mert amint
újra lehetőség nyílik rá, a legkisebbek
birtokba vehetik az új játékokat.
Az általános- és középiskolások számára
tanórán kívüli, oktatást segítő foglalkozásokat tartottunk, amiknek nagyon nagy
sikere volt, ezért a későbbiekben sok
ezekhez hasonlót tervezünk rendezni.
Változatos programokat kínáltunk agyerekek és a felnőtt lakosság számára is az
író-olvasó találkozók megszervezésével,
melynek sikeréhez nagyban hozzájárult
a három szakmai megvalósító munkája.
(Közreműködtek a szervezési munkában, a rendezvények lebonyolításában,
az adminisztrációban, illetve beszélgetőtársként is.)
A projekt befejezési határideje:
2020. november 30.
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Lakossági Felhívás

Az elektronikus ügyintézésről

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.
A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
- segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
- technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
- ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
- kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
- intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
- SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.
Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.
Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.
A portál elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu, https://eonkormanyzat.gov.hu
Balmazújvárosi Közös Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala

ÚJ LENDÜLET A MAGYAR AGRÁRIUMNAK

KEDVEZŐBB ADÓZÁS

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója
a családi gazdaságok reformjáról
Az Országgyűlés elfogadta a családi
gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt. A törvény az itt ismertetett családi működési formák (őstermelők, őstermelők családi gazdasága
és a Családi mezőgazdasági társaság)
szabályait tartalmazza.
Aki 2020. december 31-én hatályos
őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, az 2021. január 1-től is őstermelőnek minősül. Az eddigi közös
őstermelők, valamint családi gazdaságok tagjai személyükben őstermelőnek minősülnek, együttesen pedig
ŐCSG-ként működnek tovább.
ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA
Az adókedvezmények számításának
alapja a mindenkori minimálbér. A
támogatások nem minősülnek bevételnek. 600 ezer forintról közel 1 millió forintra nő az adómentes bevételi
értékhatár.

Átalányadózás:
1. Az éves minimálbér ötszörösét
meg nem haladó bevétel esetén:
10%-os jövedelem és 90%-os költséghányad Adómentesség az éves
minimálbér ötszörösét kitevő bevétel
összegig ~10 millió forint Nincs szja
és szocho, kivéve a biztosított őstermelőket
(szocho: 15,5%)
2. Az éves minimálbér ötszörösét
meghaladó, de annak tízszeresét el
nem érő bevétel esetén: Maximum
~ 20 millió ft bevételig 10%-os jövedelem és 90%-os költséghányad A
10 millió forintot meghaladó bevétel
10%-a után adófizetés Szja és szocho
Tételes költségelszámolás:
A jelenlegivel egyező feltételek szerint lehet választani az alkalmazását.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA
Adókedvezmény jár minden társaság tagjának, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e
CSMT minősítéssel.
Nem adóköteles az az összeg, amely nem haladja meg:
• a társaság által a tulajdonosnak a termőföld
bérletéért fizetett összeget;
• a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
adott támogatásnak nem minősülő mezőgazdasági támogatásként kapott, tagnak átengedett összeget;
• azt az összeget, amit a társaság azért fizetki, hogy a magánszemély földtulajdonos
azt a földvásárlással kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre fordítsa;
• azt az összeget, amelyet a társas vállalkozás
ad a tagjának olyan termőföld vásárlására,
amit a társaság legalább 15 évig ingyenesen
használ.
A mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén nem haladhatja meg az 50 millió
forintot
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Balmazújvárosiak a DON KANYARBAN
A társadalom emlékezetében mai napig jelen van a doni hadsereg tragédiája. Több mint százhúszezer férj, apa,
fiú, testvér esett el,sebesült megvagy tűnt el a harcok során
„Csendes a Don, egy halk sírhalom és
fázik a jéghideg földben a csont”
Petrás János

Ezt követően a csapatok zömére több
száz kilométeres gyalogmenetek vártak, amíg elérték a Dont.

Az 1941-ben kifulladt német Barbarossa-hadművelet ésa Vörös Hadsereg
1942-es sikeres ellentámadása következtében, a német hadvezetésnek égetően szüksége lett szövetségeseinek
nagyobb háborús szerepvállalására. A
magyar hadvezetésa rendelkezésre álló
hadi-és emberanyag felét állította ki,
mert tartalékoltak egy esetleges román
betörésre, ugyanis a magyar és román
fél között a II. bécsi döntés miatt továbbra is feszült volt a viszony.

A július- augusztus anyári hídfőcsaták
időszaka volt. A szovjetek a Don nyugati partján hídfőállásokat létesítettek
Uriv, Korotojak, és Scsucsje térségében, amelyekből később 1943. január
12-13 között támadást indítottak.

Az 1942. januárjában köttetett budapesti német-magyar egyezmény
szerint a vezérkar, egy kilenc könnyűhadosztályból, egy tábori páncéloshadosztályból és egy repülőcsoportból
álló hadsereg felállítását rendelte el.
Az országosan egyenlően mozgósított
hadsereg 207500 fős élelmezési létszámból állt, melyből csupán 90000 fő
volt harcoló katona. A létszám 20%-a
román és ruszin kissebségekből, 10%-a
munkaszolgálatosokból állt.

// Király János (1914-1942)

A magyar erők 1942. április 11- július
2. között jutottak ki Kurszk körzetébe
vasúton. A támadó hadműveletben a
magyar 19. könnyű hadosztály 3000
fős véres veszteség árán (elesett, megsebesült, eltűnt) áttörte az oroszok
erődítését Tyim-nél.

A három hídfőből csak a korotojakit
sikerült felszámolni a magyar és német
egységeknek. Ezután a nyugodtabb
időszak következett, mely során megtörténhetett volna a leharcolt hadsereg, védelmi vonalainak kiépítése és a
téli harcokra való felkészítése.

A balassagyarmati 23/II. zászlóalj
csak a tizenharmadik orosz támadás után tudta csak kivágni magát,
de megtörtént az is, hogy a 12. kön�nyű hadosztálynak alig fél nap alatt
70%-os volt a vesztesége. A kialakult
helyzettel az oroszok nem tudtak élni
és vezetési hibák miatt nem sikerült a
teljes 2. magyar hadsereget megsemmisíteni. Mindez köszönhető, Osztrogoszk és Ilovszkoje hős védőinek, a
Cramer-hadtest és a magyar 1. tábori
páncéloshadosztály eredményes utóvédharcainak. A 250000-es magyar 2.
hadsereg keleti fronton eltöltött ideje
alatt csaknem 128000 fő volt a véres
veszteség.

Az urivi hídfőben 1943. január 12én sikeres felderítő művelet hajtottak
végre az oroszok, így a január 14-ére
tervezett fő támadásukat egy nappal
hamarabbra tették. A magyar katonák
a -30-40° dermesztő hidegben harcoltak míg erejük bírta, aztán január 14-re
az arcvonal átszakadt.
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A Semsey Andor Múzeum

állandó kiállításának fejlesztése
Balmazújváros Város Önkormányzata, a 2019. évi Kubinyi Ágoston Program keretében, a központi költségvetésből nyert pályázati forrást, a fenntartásában lévő Veres Péter Kulturális Központ tagintézményében, a Semsey Andor Múzeum állandó kiállításának fejlesztésére fordította.
A pályázati kiírásban 1./ a) pályázati
cél került megjelölésre (a közönség
számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatása.) A fejlesztés az állandó kiállítás néprajzi szekcióját érintette. A látványterveknek megfelelően,
a már meglévő kiállítási vitrinekkel
harmonizáló, színben és kialakításban
is hasonló 3 új vitrin került felépítésre.

A veszteségek pótlására egy 45-50000
fős kontingens ment ki 1942. novemberében. Az eszköz-és emberhiány következtében a lépcsős védelem kialakítása elmaradt. Másik nagy probléma a
páncélelhárítás terén jelentkezett, ami
csak a kezelők hősies helytállása során
volt hatásos a szovjet KV-1 nehéz és
T-34 közepes harckocsikkal szemben.
A 200 km-es vékony védelmi vonal mögött csak a német Cramer- hadtest képzett tartalékot, amely alá került a nyári
harcokban megtépázott magyar 1. tábori páncéloshadosztály. Problémák
merültek fel a katonák és a 60000-es
lóállomány ellátása terén is. A szálas takarmány hiányában lovak 80%-a front
mögé került ezáltal a többségében lóvontatású tábori hadsereg megbénult
és ennek súlyos következményei lettek
a visszavonuláskor.

Kultúra Kiállítás
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Az új vitrineknek köszönhetően, a kiállított tárgyak száma jelentősen bővült. Ezek után külön vitrinben tudjuk
bemutatni a juhászok életmódjához
kötődő kiállítási tárgyakat.
A juhászok viseletét bemutató darabokat a fehér vászon bőgatyát, a fehér
vászon bőujjú inget, valamint a posztóból készült mellényt Tikosné Szilvási
Ilona (Balmazújváros) készítette. A
mellény pitykegombjai Csanádi Tibor
(Karcag) műhelyében készültek. A juhászkalap a balmazújvárosi Mihalkó
Gyula keze munkája.

A másolat, az eredeti szűr, valamint
Győrffy István: Cifraszűr című munkája alapján, Csibi Gyuláné szűrkészítő
és Soós Kálmánné viseletszűr-készítő
munkáját dicséri. A rátétes és hímzett
szűr másolata szintén korábbi pályázati forrásból került beszerzésre.

A juhászkampó a nemrég a múzeum
gyűjteményébe került, Hűse Péter balmazújvárosi cipészmester hagyatékából származik. Emellett napi használati és dísztárgyak színesítik a vitrint.

// Kónya Imre (1921-1943)

A doni hadsereg 1942-43-i harcainak
balmazújvárosi veszteségei:
Dudás József, Dudás András, Ecsedi
József, Fige István, Fodor Lajos, Gál József, Gelbmann Oszkár, Gréger Ernő,
Harangi Imre, Horváth József, Karádi János, Kertész János, Király János,
Kónya Imre, Kónya Sándor, Kulcsár
Sándor, Loós Mihály, Nádasdi István,
Rózner Bálint János, Szabó Sándor,
Tar János, Teichmann Sándor, Tóth János, Tóth Sándor, Varjas Vágner Imre,
Zabos Péter
// Soróczki- Pintér Balázs

Két sarokvitrin, valamint egy szabadon álló, körbejárható üveges vitrin.
A vitrinek talapzatai MDF bútorlapból, a keretek pácolt, lakkozott borovi
fenyőből készültek. A vitrinekbe 3+3
mm vastagságú biztonsági üveg került
beépítésre. A szabadon álló vitrin, a
pályázatban vállaltak szerint, 8db, műtárgybarát Elmark 93TLR504CW/BL
15W-os Led fényforrással került megvilágításra. A sarokvitrinek megvilágításához, a már meglévő függesztett
sínes világítási rendszert bővítettük
6db Dura Tracklight TB80L-140-W
műtárgybarát ledes lámpatesttel. A
vitrinek feliratozásához 3mm-es habkarton installációk készültek.

A harmadik sarokvitrinbe került a balmazújvárosi női viselet rekonstrukciója, amely a Déri Múzeumban gyűjteményében található darab alapján készült.
A szabásmintát Tóth Csilla Ilona a Déri
Múzeum textil-restaurátora készítette.
A szabásminta alapján az alsószoknyát,
felsőszoknyát, kötényt, blúzt, alsóruhát, kendőt, a Déri Múzeum műtárgyvédelmi munkatársa Lászlóné Varga
Ildikó varrta.

Az állandó kiállítás hátsó szobarészében a szabadon álló vitrinbe került a
Semsey Andor Múzeum gyűjteményében található 1930-ból származó
cifraszűr másolata.

A megújult kiállításhoz vezető, valamint múzeumpedagógiai program is
készült. Reményeink szerint, a kiállítás
elkészülte és a múzeum normális működésének visszaállása után, a látogatók elégedettségét fogják szolgálni.
// Sári István
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TÉLI PIHENŐ

Így vonultak pihenőre az utánpótlás labdarúgócsapataink. A járványhelyzet miatt, nem a tervezett módon és időpontban
fejeződött be az őszi szezon fiatal labdarúgóink számára. Az idénről elmaradt találkozókat tavasszal fogják pótolni majd az
együtteseink.

Addig ez az aktuális állapot a tabellákon
Regionális U19 Észak-Kelet

U-15 II. osztály Észak-Keleti csoport

MLSZ Kiemelt U-13 Észak-Kelet

Leány U-19 Észak-Keleti csoport

// Forrás: MLSZ adatbank

Regionális U17 Észak-Kelet

U-14 II.osztály Észak-Keleti csoport

MLSZ Kiemelt U-12 Észak-Kelet

Leány U-16 HNP Észak-Keleti csoport
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Bagi Zoltánra emlékezem
Ugye, milyen furcsa és lélektelen,
ugyanakkor megdöbbentő ez a cím!
Kedves barátom és kollégám Bagi Zoltán örökre itt hagyott bennünket. Őt
legtöbben „csak” Bagi Zolinak vagy
Zoli bácsinak hívták, de ez nem azért
volt így mert „lezolizták”, hanem azért,
mert Őt mindenki szerette és tisztelte.
Ez a megszólítás a szeretet, a barátság,
a népszerűség megnyilvánulása, hiszen
Ő, egy rendkívül kedves, vidám és közkedvelt Ember volt Balmazújvároson
és mindenütt, ahol ismerték és ahová a
munkája miatt mennie kellett.
Megdöbbentő a szó; „emlékezem”. Mi
az, hogy „emlékezem”?! Mi az, hogy
már nincs többé?! Miért történt ez
így, hiszen még nagyon is fiatalos volt!
Hihetetlen, hogy ilyen könyörtelenül
gyorsan, idő előtt ragadta el a halál
rövid betegség és szenvedés után. Ő
pedig nagyon szerette az életet. Annyi
terve volt még, annyi mindent szeretett volna csinálni. Sokat beszélt ezekről nekem is. Boldog házasságban élt
feleségével, büszke volt fiára, unokáira.

Imádta őket. Csillogó szemmel, mégis nagy szerénységgel mesélt róluk.
Öröm volt hallgatni a kedves történeteket.
Zolival már jó ideje egy irodában dolgoztunk. Jó kolléga, kiváló munkaerő
volt. Munkakedv, tenni akarás, segítő
szándék jellemezte. Ügyeit azonnal
rendezte mindenkinek. Gyorsan, hibátlanul, nagy rutinnal és csendesen
tette a dolgát. Ügyfelei hálásak voltak
érte, hogy nem lelketlen ügyintézőként, hanem emberi közvetlenséggel,
a legnagyobb segítő szándékkal foglalkozott a hozzá fordulók ügyes-bajos
dolgaival.
Zoli maga volt a jókedv és a vidámság.
Körülötte mindenki jól érezte magát,
de nem azért mert buta vicceket mesélt, hanem azért, mert sugárzott belőle a derű, a jókedv és a pozitív életérzés. Fiatalos megjelenése életkorát
meghazudtolta.
A halál sokszor kegyetlen, nem válogat. Akiért jön, azt elviszi könyörtelenül. Sajnos Zoliért is jött!

Elvitt egy nagyon jó Embert; Férjet,
Édesapát, Nagyapát, kedves rokont, jó
barátot, jó szomszédot, nagyon jó kollégát. Hiánya pótolhatatlan!

Egy dalszöveg idézettel emlékezem
meg róla, melyet a szinte vele egy időben eltávozott, közismert zenész énekelt, még nem is olyan régen:
„…és ha jön az idő, amikor már nem leszel, Veled is, egy egész világ múlik el…”
Nyugodj békében Zoli
// Kalmár Zoltán

A VESZ épülete előtt mécsesek égnek
Gyászolnak a dolgozók, a betegek.
Dr. Kovács Tibor, a Balmazújvárosi 3.
számú körzet és a Református Otthon
lakóinak háziorvosa, 2020. november 29-én eltávozott közülünk. 14
évig tette a dolgát városunk és a páciensek szolgálatában.

Orvosi pályáját az I.sz Belklinikán
kezdte, ahol belgyógyász szakorvosi képesítést szerzett. Tíz év klínikai
munka után foglalta el Balmazújvárosban a háziorvosi állását. Itt háziorvosi,
majd foglakozás-egészségügyi szakvizsgát tett. Széleskörű tudása párosult az önálló munkavégzés vágyával,
amely a háziorvosi munkája folytán
tudott kiteljesedni.
Kollégáival - a szakmai együttműködésen túl- személyes, baráti kapcsolatokat is ápolt. Vezetőként megkövetelte
a precíz munkát, amellyel erősítette,
motiválta munkatársait.

Tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte, kiváló
minősítéssel.

A 2020-ban bekövetkezett veszélyhelyzet számára is rengeteg plusz feladatot
hozott. Oroszlánrészt vállalt az orvosi rendelő járványügyi előírásoknak
megfelelő kialakításában és sikeres
adománygyűjtést szervezett a városi

egészségügy javára. Nagy figyelemmel
kísérte betegei sorsát, gyakran munkaidőn túl is érdeklődött, ellátta őket
tanácsaival.
Rendkívül energikus, tevékeny, nagy
munkabírású ember volt, aki aktívan
részt vett a közösség életében. Sokat
köszönhetünk neki. Sok dolga lett volna még közöttünk.
(Kollégái elmondása szerint a munka
tiszteletében, a tökéletességre törekvésben édesapja volt a példaképe.)
A közösségi oldalán utolsó emlékeiként a kedvencei között találjuk a „Forever Young” című dalt.
Így marad meg számunkra örökké fiatalon.
Hiányozni fog mindannyiunknak.
Tisztelettel adózunk emléke előtt.
Nyugodjék békében!
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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
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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

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: 52/580-020
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

