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HATÁROZATOK A Veszélyhelyzet IDEJÉN
A december 16., január 19. - 20.
és 27-ei polgármesteri döntésekből osztunk meg néhányat a teljesség igénye nélkül... //2. oldal
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●

// Közélet

HIMNUSZUNK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÜK
A Magyar Kultúra Napján annak
állítunk emléket, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a
Himnusz megírását.
// 3. oldal

BÖSZÖRMÉNYI ÚTI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE
Városunk összesen 436.110.379
forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a projekt
megvalósítására...
//4. oldal
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MEGJELENIK INGYENESEN

Balmazújváros

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

BEMUTATKOZIK
MÁTÉ LAJOS A
Balmazújvárosi
Turisztikai KFt.
Ügyvezetője
A város turisztikai kínálatában szálloda, fürdőés gyógyszolgáltatások,
rendezvényhelyszín,
apartman jellegű szálláshelyek mellett, gyermek-és diáküdültetésre
alkalmas szállás is he// 5. oldal
lyet kap...

// Kultúra

Málenkij robot

az elhurcoltakra emlékeztünk

Idén, január 10-én tartotta meg a Balmazújvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat a balmazújvárosi civil áldozatok, politikai foglyok és kényszermunkások emléknapját. A 76. évforduló alkalmából a Németfalusi Templomban, reggel 9.00 órától kezdődött el az Istentisztelettel egybekötött
megemlékezés...
Az úgynevezett málenkij robot kemény fizikai munkát jelentett, mely pár hónaptól akár 5 évig is
tarthatott, és mely során az elhurcoltakról szinte semmilyen információt nem kaphattak az itthon
// 11. oldal
maradtak.

// LAKOSSÁGI TájÉKOZTATÓ

Változások a
helyi iparűzési
adóban
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzathoz, hanem
kizárólag a Nemzeti Adóés Vámhivatalon (NAVon) keresztül kötelesek
benyújtani helyi iparűzési
adóbevallásukat... Ezen
kívűl információkat kaphatnak a gépjárművek
2021 -től érvényes adózásáról is...
// 6. oldal
// LAKOSSÁGI Felhívás

// LAKOSSÁGI Felhívás

Otthonfelújítási
támogatás
A Családvédelmi akcióterv keretében,
számos támogatás indult útjára. Sorozatunk első része a nagy érdeklődést
keltő otthonfelújítási támogatás részleteiről szól. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának
feltételeit a 2020. november 25-én
megjelent kormányrendelet tartalmazza és 2022. december 31-ig lesz
//8. oldal
igényelhető...

Jönnek a mínuszok
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság FELHÍVÁSA
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
az egyedül élőkre történő fokozott
odafigyelésre kéri a lakosságot. A hideg idő közeledtével a körzeti megbízottak, felmérik a területükön nehéz
körülmények között élő időseket és
kiemelt figyelmet fordítanak rájuk.
Felmerülő probléma esetén segítenek
a bajba jutott embereknek. //10. oldal
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HATÁROZATOK
HIMNUSZUNK
A Veszélyhelyzet IDEJÉN
SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÜK
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 a teljesség
igénye nélkül

A „Balmazújváros Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás ellátása” elnevezésű pályázat eredményes lett.

A nyertes Volánbusz Zrt, amely ezt a feladatot 2025. december 31-ig ellátja. Az
önkormányzat által fizetendő összeg 2021-ben legfeljebb 17.498.000.- Ft- az
idei költségvetésbe betervezésre kerül.

2020. December 16.
A „Záportározó környezetének közösségi térré nyílvánítása” című projekt
(ebben egy új csónakház kivitelezése
is szerepelt)megvalósítására kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, mivel az
ajánlattevők ajánlatai meghaladták azt
az összeget, mely ennek a megvalósítására rendelkezésre áll.

A „Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti
iparterület fejlesztése által - mélyépítési
munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás (ipari park), annak mind a két része tekintetében eredményes lett.

Ezzel együtt döntés született arról,
hogy eredménytelenné nyílvánítás
után, a beruházás műszaki tartalmának
felülvizsgálata történjen meg úgy, hogy
a projekt mutatói ne sérüljenek, s ezt
követően egy újabb közbeszerzés kerüljön kiírásra.

Varga László, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Kft. ügyvezetői tisztségéből azonnali
hatállyal visszahívásra került. A vezetői
feladattal Kalmár Zoltán lett megbízva
határozatlan időtartamra.

2021. Január 19.

2021. Január 20.
A KOVAB-MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel a háziorvosi feladatok
ellátása kötött szerződés módosítása
a Kft. ügyvezetője kérelme alapján
megtörtént.

Ebben dr. Fekete Imre háziorvos mellett dr. Kocsis Zsolt József háziorvos
lett megjelölve helyettesítő orvosként.
2021. Január 27.
„A záportározó környezetének közösségi térré alakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményes lett.
A Bírálóbizottság javaslata, a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, az önkormányzat számára a
legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tevő lett kiválasztva. A nyertessel nettó 64.300.000
Ft összegben kerül sor a vállalkozói
szerződés aláírására.
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,,Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.”
- így írt Kodály Zoltán.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy – a
Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én fejezte be a Himnusz megírását.
E nap megünneplésének gondolata ifj.
Farsang Árpád zongoraművésztől, a későbbi kultúra-diplomatától származik,
aki a következőképpen fogalmazott:,,Ez
a nap annak tudatosítására is alkalmas,
hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk,
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a
világ kultúrájának. Ez az örökség tartást
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.”
Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc zeneszerző és karmester szerezte és Egressy
Béni zenésítette meg. Az ősbemutató
1844-ben a Nemzeti Színházban volt, az
ország törvényileg elfogadott Himnuszává1903-ban vált. Büszkék lehetünk
rá, mert ilyen Himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint
amilyet nekünk hagyott örökségül Kölcsey. A reformkor talán legnagyobb költője eredetileg ,,A magyar nép zivataros
századaiból” címet adta versének. Himnuszunk az évszázadokon keresztül szorongatott, kétségbeesett nép imádsága a
magyarok megtartó Istenéhez. Minden
magyar ember áhítattal, elérzékenyülve
hallgatja és énekli e sorokat: ,,Isten áldd
meg a magyart!”
Kedves Balmazújvárosiak! A Magyar
Kultúra Napját ünnepelve sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális
rendezvények és egy-egy program,
esemény kapcsán sokféle módon szeretnénk átadni, megmutatni kulturális

értékeinket. Ahogyan azon a borongós
téli napon, a világtól elzárt, tiszántúli
kúriában Kölcsey tolla is elmerengett
a magyar nép zivataros századain, úgy
mi is évről-évre visszatekintünk saját
kultúránk fényes és szomorú napjaira,
és talán mindehhez a tél elmúlásának
és a remény újraéledésének gondolatát
is társítjuk. Bízunk abban, hogy a jövő
évben közösen ünnepelhetjük a Magyar
Kultúra Napját is és együtt élhetjük át
városunk kulturális és művészeti életének értékes, felemelő pillanatait. Soha
nem feledjük, hogy a magyar kultúra
igazi tartalmát a zene, az irodalom, a
történelem, a múltunk és hagyományaink mellett az anyanyelvünk, a magyarságtudatunk, értékeink és emberségünk adja.
Továbbra is - természetesen a veszélyhelyzet elmúltával - igyekszünk megmutatni rendezvényeinken Balmazújváros kultúrájának szépségét. Az óvónők,
tanítók, tanárok, közművelődési alkalmazottak, a helyi civil szervezetek a kultúra őreiként tevékenykednek. Külön
köszönöm elhivatottságukat, mindennapi helytállásukat és erőfeszítéseiket,
melyet annak érdekében tesznek, hogy
egyre többen éljék meg hagyományainkat. Ők azok, akik a kultúra ápolásával

és újrateremtésével értékeket teremtenek, mellyel boldogabbá teszik az életünket és mindennapjainkat.
A magyar kultúra bennünk van, minden szavunkkal, cselekedetünkkel
alakítjuk azt. Hatalmas erőforrásunk,
melyre építhetünk, melyre építenünk
kell, s melynek megőrzése, továbbadása mindannyiunk kötelessége, hisz
csak így válhatunk a világ kultúrájának
egyenrangú részeseivé. Ahhoz, hogy
más nemzetek, népek kultúráját tisztelni tudjuk, először a saját kultúránkat
kell megbecsülni.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy annak
idején a reformkorban Kölcseyék a magyarságtudat erősítése legfontosabb
eszközének a magyar nyelv ügyét tartották. Nagyjaink felismerték, hogy magyar kultúra nem létezhet magyar nyelv
nélkül. A nyelvünk a legnagyobb nemzeti kincsünk, mely vagyoni, társadalmi
helyzetünktől, lakóhelyünktől függetlenül a miénk, magyaroké.
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom,
írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható.”
/Kosztolányi Dezső/
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BÖSZÖRMÉNYI ÚTI

IPARTERÜLET
FEJLESZTÉSE
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Balmazújváros Város Önkormányzata összesen nettó 436.110.379 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a böszörményi úti iparterület fejlesztése által” elnevezésű projekt megvalósítására.
Balmazújváros Város Önkormányzata a gazdaságösztönzést és a munkahelyteremtést szem előtt tartva
kívánja megvalósítani a Böszörményi úti iparterület fejlesztését, amely
számos, közvetlen és közvetett cél elérését szolgálja.
Egyrészt az alapinfrastruktúra és a
közutak fejlesztésével a terület megközelíthetősége javul, mely nemcsak
a kérdéses terület vonzó telephellyé
alakítására, hanem a már jelenleg is
telephellyel rendelkező vállalkozások működésére és együttműködésére is kedvező hatással bírhat.
A tervezett fejlesztés a város északkeleti, belterületi részén található,
mindösszesen 67.958 négyzetméteres iparterület kialakítását szolgálja.
Az érintett terület jelenleg nem rendelkezik alap- és kommunális infrastruktúrával, így a megközelítést lehetővé tévő feltáró utak (kapcsolódó
csapadékvíz-elvezetéssel és közvilágítással) kialakítása mellett a közművekkel (víz- és szennyvíz-, gáz-, villamosenergia-hálózat) történő ellátás
is megtörténik.

A projekt keretében
megvalósítandó
legfőbb
projektelemek:
● A megközelítést lehetővé tévő
infrastruktúraelemek
kialakítása
● Egy 400 m2-es és egy 800 m2-es
csarnoképület kialakítása
● Ivó- és technológiaivízellátás
● Szennyvíz- és csapadékvízelvezetés
● Földgázellátás biztosítása
● Villamosenergia-ellátás
● Felszíni vízelvezetés
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BEMUTATKOZIK MÁTÉ LAJOS

A Balmazújvárosi Turisztikai KFt. Ügyvezetője
Püspökladányban születtem, 54 éves
üzemgazdász vagyok, két felnőtt lánygyermek édesapja. Feleségem turizmus-vendéglátást oktat két helyi középiskolában. A szolnoki Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskolán szereztem
diplomát 1988-ban. Az élet úgy hozta,
hogy Hajdúszoboszlón telepedtem le,
kezdtem el szállodás pályafutásom. Helyettes vezetőként, majd hosszú időn át
szállodaigazgatóként dolgoztam. Több,
mint 30 évet töltöttem el a város turizmusában.

A projekt mély- és útépítési munkálataira vonatkozó, kivitelezői, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően,
a megbízó önkormányzat, 2021.január
14-én és 21-én aláírta a vállalkozási
szerződéseket a Csőmobil Kft-vel és a
Cívis-Út Kft-vel, nettó 57 435 733.- Ft
+ ÁFA és nettó 135.225.162 Ft + ÁFA
összegekben.
A szerződéskötéseket követően 2021.
január 22-én a munkaterület átadása is
megtörtént, ezzel a projekt fizikai megvalósítása hivatalosan elkezdődött.
A projekt mély- és útépítési munkálatainak szerződésben vállalt befejezési
határideje 2021. július 13. napja.

KÖZÉLET INTÉZMÉNYEK

2021. FEBRUÁR

Negyedik ciklusomat töltöm Hajdúszoboszló Város Önkormányzati képviselőjeként, 10 éven keresztül a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete
elnöki tisztét is elláttam. Ez az idő elegendő arra, hogy az eredményes szakmai munkához szükséges tapasztalatot,
látásmódot megszerezze az ember és
talán nem túl hosszú ahhoz, hogy elveszítse készségét és képességét a dolgok
alakítására.
Balmazújvárosba a 2020 őszén Hegedűs
Péter polgármester úr hívott egy kötetlen beszélgetésre. A véleményemre volt
kíváncsi a helyi turisztikai lehetőségekről, jövőről. A két várost összekötő kerékpárúton korábban bicikliztünk már
Újvárosba a családommal. Kipróbáltuk
a Fürdőt, ami véleményem szerint egy
kis ékszerdoboz. A többi létesítményt
akkor még nem ismertem. Beszélgetéseinket újabbak követték, mígnem igazi
stratégiaalkotás lett belőle, majd egyszer csak megkérdezte: Volna-e kedvem
a szoboszlói tapasztalataimat Balmazújváros turizmusfejlesztése érdekében
hasznosítani? Kihívásként tekintettem
a felkérésre. Szakmai pályafutásom során mindig valaminek a létrehozása izgatott igazán, így igent mondtam.

Az elmúlt években saját vállalkozásommal turisztikai tanácsadással, desztináció menedzsmenttel, valamint pályázatok készítésével, projektek tervezésével
és rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Több gasztrofesztivál megálmodója és lebonyolítója voltam, de egyéb
kulturális programokat is életre hívtam.
Munkacsoport vezetőként a Hajdúszoboszlói TDM (Turisztikai Desztináció
Menedzsment Szervezet) fejlesztésének stratégiája fűződik a nevemhez.

Azóta felgyorsultak az események, tudatosan megrajzolt logikai sorra fűzzük
fel a teendőinket. Elsőként az Önkormányzat létrehozta a Balmazújvárosi
Turisztikai és Szolgáltató Kft-t. Az új
cég január elején átvette a Hotel Kamilla üzemeltetését a Balmaz-Kamilla
Kft.-től, aminek a működése teljesen
ellehetetlenült, felszámolása elkerülhetetlenné vált. A hotel tavaly novembere
óta vendéget nem fogad, így bevételt
sem tud termelni. A koronavírus járvány és egészségügyi veszélyhelyzet miatt hatósági tiltás van érvényben.

Eddigi munkám során széles körű
tapasztalatokra tettem szert a turizmus-vendéglátás, rendezvényszervezés,
turisztikai pályázatok és projekttervezés területén. Tanácsadóként közreműködtem más turisztikai fogadóhelyek
TDM szervezeteinek hálózat-, partnerség-, valamint szolgáltatásfejlesztési
koncepciójának kidolgozásában.

Az Önkormányzat „Egységes Turisztikai Ingatlanhasznosítási Koncepciója”
alapján a Turisztikai Kft. fokozatosan
átveszi a turizmushoz kapcsolódó önkormányzati ingatlanok üzemeltetését. A tulajdonos tervei szerint a Pötyi
Szálló, az Oxen-Weg pályázat keretében
megvalósult szálláshely, valamint a Garabonciás Diákszálló tulajdonjoga nem

változik, ám működtetésük a szinergiák kihasználása érdekében a Kamilla
Gyógyfürdő értékesítés és marketing
feladataival együtt az új cégbe kerülnek át. Ezzel több lépésben összeáll az a
komplex turisztikai portfólió, aminek a
jövőben egységes megjelenítését, szolgáltatásainak koordinált értékesítését
fogjuk megvalósítani.
A város turisztikai kínálatában szálloda, fürdő-és gyógy szolgáltatások,
rendezvény helyszín és apartman jellegű szálláshelyek mellett, gyermek-és
diáküdültetésre alkalmas szállás is helyet kap. A továbbiakban ennek finomhangolása, megerősítése következik,
bővítését terveink szerint Fürdőhöz
kapcsolt kemping is szolgálja majd. Ez
hosszabb folyamat, aminek még az elején tartunk. Végső cél a „Balmazújváros
brand” létrehozása és menedzselése,
hogy hatékony turizmusfejlesztés és
térségi kapcsolódású turisztikai marketing valósuljon meg egy kompetens
szakmai szervezet irányításával, a hozzá
kapcsolódó szolgáltatók, civil szervezetek bevonásával. Így Balmazújváros
beléphet a feltörekvő turisztikai települések sorába, erősítve jelenlegi pozícióját, miközben alapkövetelmény, hogy
a folyamat minden szempontból fenntartható legyen.
Az életünket hosszú ideje korlátozó vírushelyzet miatt az emberekben óriási
a kiszabadulás vágya. A veszélyérzet
miatt azonban felértékelődnek a kisebb
befogadóképességű, természet közeli
kapcsolattal bíró turisztikai célpontok.
Ez Balmazújváros számára kifejezetten
jó lehetőség. Azon vagyunk, hogy a
szálloda és a Fürdő akár már a Húsvéti
időszakban képes legyen szolgáltatni,
az erre való felkészülést haladéktalanul
megkezdtük. Ehhez a működést lehetővé tevő engedélyek beszerzése, a tárgyi
és személyi feltételek megteremtése az
elsődleges feladat.
A turizmusra „áldozott” pénzek, ha
azokat jól költik el, többszörösen vis�szatermelődve az egész település javát
szolgálják.
// Máté Lajos
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Változások a helyi iparűzési

adóban 2021. január 1. napjától
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzathoz, hanem kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV-on) keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az
adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz
elektronikus úton, az állami adóhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások
benyújtására vonatkozó rendelkezések
értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

jedő időszak valamennyi naptári napját
számba véve.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót Balmazújváros
Város Önkormányzat iparűzési adó beszedési alszámla 11738091-1537317503540000 javára kell megfizetni.

● A 2021. évben végződő adóévben
azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti
vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó)
esetén, amely azzal felel meg a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: KKV törvény) szerinti
mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV
törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kisés középvállalkozás), a helyi iparűzési
adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben
végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany
(például őstermelők) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is
benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus
kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az
önkormányzati adóhatósághoz teheti
meg.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január
1. napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak,
amely valamely településen adóéven
belül 180 napon meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön
létre. A 180 nap számításakor, a hatályos
szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett
tevékenységeket egyaránt figyelembe
kell venni, mégpedig az adott szerződés
szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig ter-

FONTOS!!! →
NYILATKOZAT tétel lehetősége:
A Kormány a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelete alapján a következőket
rendelte el:

● A feltételeknek megfelelő mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozónak a 2021. évben, az adott
előleg-fizetési időpontban esedékes – a
Htv. szerint bevallott és a 2021. évben
az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó – adóelőleg
50 százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
● A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása
az alábbiak szerint történik:

● a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév
első napján rendelkezésre álló utolsó, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a
becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;
● a beszámoló-készítésre nem kötelezett
vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a
2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.
● A feltételeknek megfelelő adóalany
esetében, akkor alkalmazható a 2021.
évi adóelőleg 50 százalékban történő
megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára (a
hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) NYILATKOZATOT
tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet
29. pont 1. alpontja szerint nem tette
meg – bejelenti telephelyének címét.
● A nyilatkozat kizárólag az állami adóés vámhatóságon keresztül, elektronikus
úton, az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
● Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi
a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
● A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti
évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket
a 2021. évben kezdődő adóévében kell
alkalmaznia.
// Balmazújváros Város
Önkormányzati Adóhatósága
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Gépjárművek

adózása 2021-től
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
veszi át.

A 2020. december 31-ig fennálló hátralékok esetében az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás
lehetőségével, vagy akár a gépjármű
forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az
adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től
keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a központi költségvetést
illeti meg.

Az önkormányzati adóhatóság 2021.
január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság számára a nála
2020. december 31-én nyilvántartott,
2020. december 31-én hatályos 5. § a),
d), e) és f) pontja szerint adómentes*
gépjármű forgalmi rendszámáról és a
gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint
a mentesség jogcíméről, így ezekről az
adózóknak külön bejelentést nem kell
tenniük.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni
az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak
megfelelő adatokat január 20. napjáig
közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az
adatbázis.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó
bejelentéséből értesülhet az állami
adó- és vámhatóság.
Az adózók bejelentési kötelezettsége
csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság
nyilvántartásából a mentességre való
jogosultság ténye nem állapítható meg.
Ezzel kapcsolatos információk, majd
az állami adó- és vámhatóság hivatalos
honlapján lesznek megtekinthetők. /
https://www.nav.gov.hu /
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóság számlájára
kell megfizetni:
Balmazújváros Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla:
11738091-15373175-08970000/
// Balmazújváros Város
Önkormányzati Adóhatósága

// Fotók: pexels

Megjelent a 21NYHIPA Nyilatkozat
Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény
érvényesítéséről KKV minőség miatt
21NYHIPA
A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020.
(XII.22.) Korm. rendelet alapján a
mikro-, kis- és középvállalkozások
2021. február 25-ig elektronikusan
nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval
kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük
érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános
Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és
a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján található meg.
Felhívjuk az iparűzési adó fizetésre kötelezett adózóink figyelmét a 2021.02.25-i
határidő betartására!
// Balmazújváros Város
Önkormányzati Adóhatósága
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Otthonfelújítási támogatás
A Családvédelmi akcióterv második ütemében számos új támogatás indult útjára. Az ezeket a támogatásokat
bemutató sorozatunk első része a nagy érdeklődést keltő otthonfelújítási támogatás részleteiről szól.
A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási
támogatásának feltételeit a 2020. november
25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején
lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető.
Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy ez
egy vissza nem térítendő támogatás, melynek
kifizetése utófinanszírozással történik, tehát a
felújítás befejezését valamint a számlák kifizetését követően igényelhető.
Már a felújítási munkálatok megkezdése előtt
- a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett
- érdemes körültekintően megvizsgálni, hogy
minden személyi és jogosultsági feltételnek
megfelnek-e az igénylők. Ezekről részletesen a
Magyar Államkincstár honlapján is tájékozódhatnak.

A legfontosabb
igénylési feltételek

(a teljesség igénye nélkül)

A támogatást a legalább egy gyermeket váró
vagy nevelő egyedülállók, valamint házastársak vagy élettársak igényelhetik. Fontos kiemelni, hogy a támogatás egy alkalommal vehető igénybe.
A támogatás szempontjából gyermeknek minősül: az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint az igénylő vér
szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki a
25. életévét még nem töltötte be, vagya 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, illetve az igénylő kiskorú rokona,
abban a szomorú esetben, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a gyermek kirendelt
gyámja.

A támogatás a következő
munkálatok elvégzése esetén
igényelhető
● víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás
bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
● fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely
nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
● fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek
cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
● az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése,
utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve
vízszigetelési munkálatokat,
● a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta,
rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok,
küszöbök cseréje vagy felújítása,
● tető cseréje, felújítása, szigetelése,
● égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
● klímaberendezés beépítése, cseréje,
● napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
● belső tér felújítása, ideértve
– a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmenynyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
– a galériaépítést,
– a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
– a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
– a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
– a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését,
cseréjét vagy felújítását,
– lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
● a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon
található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így
különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
● kerítés építése,
● gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
● terasz, loggia, erkély, előtető építése,
● térburkolat készítése, cseréje,
● télikert kialakítása,
amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott
személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. §
(10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
● alapozási szerkezet megerősítése, valamint
● beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
● használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése
vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások
alkalmazását is.
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A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de
legfeljebb 3 millió forint. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.
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Az igényléshez szükséges
A támogatás Magyarország területén dokumentumok
fekvőlakás vagy lakóház, valamint
tanyaként, vagy birtokközpontként
nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető
igénybe. Az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább
50%-os mértékű tulajdoni hányaddal
rendelkeznek.

Az igénylő – házastársak, élettársak
igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál
figyelembe vett valamennyi gyermeke
a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy
rendelkezzen. (Kivétel: a magzat és
az egy évnél nem régebben született
gyermek, valamint a támogatással
érintett lakás tulajdonjogának megszerzése a támogatási kérelem benyújtását
megelőző egy éven belül került sor.)
Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik
félnek – legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben
egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak
opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.
Kötelezően benyújtandó
dokumentumok
● Vállalkozási szerződések másolata
● Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
● Az igénylő(k)nek és a támogatásra
való jogosultságnál figyelembe vett
gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági
igazolványának másolata
● Számlaösszesítő
● Az igénylő büntetőjogi felelőssége
tudatában tett nyilatkozata (megfelelő
TB jogviszonyról)
● Személyazonosság igazolására
személyazonosító igazolvány, útlevél
vagy kártyaformátumú vezetői engedély

Otthonfelújítási támogatás különböző esetei

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár 30 napon belül bírálja el. Ha a
Kincstár az igénylő támogatásra való
jogosultságát megállapítja, támogatói
okiratot állít ki. A támogatói okirat
kiállítását követő 5 napon belül kerül
folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.
Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk
a munkálatok elvégzéséhez
szükséges saját erővel?
Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat
előre meg kell finanszírozni. Amen�nyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás
közül is választhatunk. Ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási,
korszerűsítési hitel.
Mi történik jogosulatlan igénybevétel
esetén?
Jogosulatlan igénybevétel esetén a
Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló
törvény szerinti, kamattal növelt ös�szegben történő visszafizetésére.
A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes
kormányhivatal bevonásával helyszíni
ellenőrzés keretében vizsgálni.
// Posta Zsuzsanna
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Jönnek a mínuszok

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság FELHÍVÁSA
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
az egyedül élőkre, kiemelten az időskorúakra történő fokozott odafigyelésre kéri a lakosságot.
A hideg idő közeledtével a körzeti
megbízottak minden évben felmérik
a területükön nehéz körülmények
között, vagy egyedül élő időseket és
kiemelt figyelmet fordítanak rájuk.
Bármilyen felmerülő probléma esetén segítenek, gondoskodnak a bajbajutott emberek megfelelő szociális
intézménybe történő eljuttatásában.
A nehéz körülmények között élők
védelme érdekében -a polgármesteri
hivatallal, Mezőőri Szolgálat és a Polgárőrség munkatársaival együttműködve - a rendőrség mindent megtesz
azért, hogy a hideg időben is mindenki biztonságban legyen.

Az állami intézményeken, a civil
szervezeteken túl azonban az állampolgároknak is nagy szerepük lehet a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok felszámolásában.
Figyeljünk embertársainkra, a nehéz
körülmények között élő emberekre,
idős szomszédjainkra, ismerőseinkre!

● Amennyiben az utak csúszóssá válnak, kérdezzék meg, hogy el tudnak-e
menni az alapvető élelmiszereket bevásárolni.

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az alábbiakban kéri a la● Ne menjenek el a hidegben a fölkosság segítségét:
● Kérjük, hogy a téli időjárás beköszöntével az eddigieknél is jobban
figyeljenek a környezetükben élőkre,
a legveszélyeztetettebb, idős korosztályra.
● Beszélgessenek velük gyakrabban,
hogy van-e tüzelőjük, figyeljenek
arra, hogy hideg esetén füstöl-e a házuk kéménye.

dön, vagy padon fekvő embertársaik
mellett!
● Végezetül kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, aki valamilyen okból veszélyhelyzetbe került,
tegyenek bejelentést az ingyenesen
hívható 112-es telefonszámon, illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes
önkormányzatnak, vagy közvetlenül a
település körzeti megbízottjának.

Katonára mindig szükség van
A járvány elleni védekezésben a Magyar Honvédség is számos területen
vesz részt, közreműködnek például az
intézmények fertőtlenítésében, segítik
a rendőrség munkáját és igyekeznek
enyhíteni az egészségügyben dolgozók
leterheltségén.
A hivatásos és szerződéses katonák
mellett az önkéntes tartalékos állomány is aktív részt vállal ezekben a
feladatokban. A járványhelyzet ellenére – vagy éppen amiatt – egyre többen
jelentkeznek katonának.
Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám alatt

megnyitotta kapuit a toborzó iroda,
ahol személyes tájékoztatást nyújtanak
az érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, hogy első
körben személyes megjelenés nélkül
lépjenek kapcsolatba, az 52/314-200as telefonszámon vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen.
Emellett sok hasznos és érdekes információ található a www.iranyasereg.hu
és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon,
valamint az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság
Facebookon oldalán is.
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Málenkij robot

az elhurcoltakra emlékeztünk
Idén, január 10-én tartotta meg a Balmazújvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat a balmazújvárosi
civil áldozatok, politikai foglyok és kényszermunkások emléknapját. A 76. évforduló alkalmából a Németfalusi Templomban, reggel 9.00 órától kezdődött el az Istentisztelettel egybekötött megemlékezés.

Balogh Mihály beszédében kiemelte,
hogy a történelem az élet tanítómestere, és milyen fontos, hogy a generációk
közötti láncot nem megtörve odafigyeljünk az elődeink tetteire, példáira!
Nem veszhet el a múlt üzenete, emlékezünk, mert emlékeznünk kell!

Varga László, a BaKCso Egyesület elnökének kutatásai szerint Balmazújvárosból 603 főt hurcoltak el, akik közül
158-an sosem jöttek haza.

1944. december 22-én kelt a Vörös
Hadsereg 0060. számú parancsa, mely
alapján névsorok készültek a német
származású 17-45 éves férfiak és a 1830 év közötti nők számbavételére. Ezeket az embereket marhavagonokban
szállították a Szovjetunióba, ahol kemény fizikai munkát kellett végezniük,
embertelen körülmények között.
Az úgynevezett málenkij robot kemény fizikai munkát jelentett, mely
pár hónaptól akár 5 évig is tarthatott,
és mely során az elhurcoltakról szinte
semmilyen információt nem kaphattak
az itthon maradtak.

Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel 400 fő vállalt szolgálatot a seregben Hajdú-Bihar megyéből. A járványhelyzet még inkább rávilágított arra, hogy békeidőben is nagy
szükség van a katonákra.
Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt arra, hogy csak maszkkal az arcunkon, megfelelő távolságot tartva
tartózkodhatunk egy légtérben társainkkal. A legfontosabb fogalommá a
védekezés vált, mellyel megóvhatjuk
szeretteinket a koronavírustól.

Kultúra MÚLTidéző
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A férfiak és a nők kivétel nélkül mindannyian kemény fizikai munkát végeztek, és a napi teljesítményük után
kapták meg a fejadagot, ami olyan kevés volt, hogy a nagyobb emberek egyszerűen éhen haltak. A borzalmas higiéniás viszonyok, a nehéz munka, és a
minimális ételadagok miatt a hazatértek
sokszor a 40 kilót sem érték el. A szerencsésen hazatérők évtizedekig hallgattak
arról, hogy mi történt velük kint.

meghurcolták őket, mindannyian hasonló válaszokat adtak.
Hegedüsné Julika néni elmondta, hogy
a hazatérőknek tovább élni, tovább
lépni csak a család segítségével lehetett, de sok időbe került.
Németi Ferencné Erzsike szerint a
szülei túltették magukat ugyan a történteken, de elfelejteni sosem tudták.
Amikor az unokáiktól azt hallották,
milyen éhesek, az ő édesanyja csak an�nyit mondott nekik, „nem tudjátok ti,
mi az éhség, ne is tudjátok meg soha!”

A túlélők leszármazottaival, rokonaival
folytatott beszélgetés során a 6 interjúalanyunk (Buglyó Gergelyné Loós
Eszter, Hegedüs Lajosné Varga Julianna, Németi Ferencné Takács Erzsébet,
Kunkli Lászlóné Sebők Julianna, Vas
Lajosné Görög Julianna és Dóka Lajosné Görög Zsuzsanna) elmondta, hogy
rokonaik, szüleik borzalmas dolgokat
éltek át a kemény munka során, és remélik, sosem élnek át az emberek még
csak hasonlót sem!
A Tv-s interjú előtt arról beszélgettünk,
hogy bár 2020-ban sokan panaszkodtak arra, hogy az életünk mennyire
megváltozott, de egyet sosem szabad
elfelejtenünk: van tető a fejünk felett,
van mit ennünk, a családtagok tartani
tudják a kapcsolatot egymással, és bár
sokat aggódunk szeretteink egészsége
miatt, mégsem kell olyan tragédiákat
megélnünk, mint, amiket az elhurcolt
ártatlanok és családjaik átéltek.
Arra a kérdésre, hogyan élték meg szüleik és ők maguk azt, hogy valós vagy
állítólagos német származásuk miatt

Kunkliné Julika néni elmondta, hogy
ő mindig tisztában volt azzal, hogy
mik történtek, de könnyek között
tudott beszélni arról, hogy édesapja
ugyan hazajöhetett, de a nagynénje
már nem volt ilyen szerencsés. (Varga László kutatásai szerint egy Erzsébet nevű balmazújvárosi hunyt el
hazafelé jövet: Leiter Erzsébet 19231945. november 20-án halt meg hazajövetel közben Tarnopolnál)

Görög Fülöp lányainak ( Julianna és
Zsuzsanna) elmondásából kiderült,
hogy édesapjuk a szörnyű körülményeket sosem felejtette el, és a megkülönböztetések még bennük, a lányaikban is nyomot hagytak.
Esztike néni szavaival zárva: „Borzalmas
lehetett az, és sose történjen meg újra!”
// JR

12

SPORT kézilabda
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KÉZIS
SZEZONVÉG

Így vonultak pihenőre a kézilabda csapataink. A járványhelyzet miatt, nem a tervezett módon és időpontban fejeződött be
az őszi szezon fiatal kéziseink számára sem.

Addig ez az aktuális állapot a tabellákon

Hajdú-Bihar megyei női felnőtt

Fiú Serdülő I. osztály-Kelet

Hajdú-Bihar megyei férfi felnőtt

Leány Serdülő III. osztály-F. csoport
Női Ifjúsági III. osztály-D. csoport

// Forrás: mksz.hu
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Kézilabdásaink

sikerEi

Kézilabdás fiataljaink remek eredményekkel büszkélkedhetnek:
Leiter Nándor, beálló és Kun Dániel irányító a 8. osztály után felvételt nyertek a NEKA-hoz, Dobi Bence irányító pedig 2018 óta
a Veszprémi csapat tagja, ahová csatlakozott Vas Máté is 2019-től.
Máté balkezesként, szélsőként kezdte, de ma már átlövőként erősíti csapatát.
A fiúk kiskoruk óta, kemény munkával érték el ezt a remek eredményt. Köszönhetik mindezt elkötelezettségüknek a kézilabda
sport iránt, a tehetségüknek, a szüleik kitartásának és az újvárosi
edzőknek! Együtt érték el a sikereket, megélve jó és rossz napokat,
miközben egy fantasztikus csapat kovácsolódott, akikre nem csak
szüleik, edzőik lehetnek büszkék, hanem a balmazújvárosiak is!
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124 éve született

Veres Péter

2021. január 6-án Veres Péter író és politikus születésének 124. évfordulójára a megszokottól eltérően- szűk körben- emlékezett meg idén
a városvezetés.
A hatályban lévő szabályok betartása mellett reggel 8.00 órakor a
Veres Péter Kulturális Központ előtt található szobornál-, majd 8.15kor a Kadarcs utcai Emlékháznál helyezett el koszorút Hegedüs Péter, Balmazújváros város polgármestere és Dr. Volosinovszki Vanda
aljegyző. A koszorúzáson meghívott vendégek nem voltak jelen.

60. Házassági
ÉVFORDULÓ

Vágányzári
információ
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2021. március 01-től 2021. október 28-ig Tócóvölgy - Balmazújváros állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 108 Debrecen - Füzesabony vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Tóth Imre és felesége Tóth Imréné Bodnár Katalin 2021. január 14-én ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Ebből az alkalomból szeretettel köszöntik őket gyermekeik, unokáik
és a kis dédunokájuk!

Debrecen – Balmazújváros (- Hortobágy) állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu
honlapon.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható!
Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Lengyel
Menyhértre

emlékezett a
városvezetés
Január 12-én Lengyel Menyhért író, publicista születésének 141. évfordulójára, a jelenleg érvényben lévő szabályok betartása mellett
emlékezett a város vezetése. Hegedüs Péter Balmazújváros polgármestere és dr. Volosinovszki Vanda a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, főhajtással és az emlékezés virágainak
elhelyezésével tisztelgett a Híresháton született világhírű író, publicista, színműíró, forgatókönyvíró, Lengyel Menyhért szobránál.

Mindenféle
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Refis nyelvvizsga sikerek
2020. december 2-án az ELTE Origó Nyelvi Centrum
szervezésében 26 nyolcadik osztályos tanulónk tett sikeres (közel 90%-os átlagú) A2 szintű junior nyelvvizsgát
angol nyelvből. A Debreceni Nyelviskola közreműködésével helyben, az iskolánkban zajlott le a nyelvvizsga szóbeli és írásbeli része is.

Hosszú út vezetett ezen szép eredményig. Pedagógusként
is örömteli érzés, hogy „beérett” több, mint 7 évnyi közös
munkánk. Magam előtt látom a vidám kisgyermek arcokat
2013-ból, amikor első osztályban sok-sok dallal, játékkal,
az alapszavak, számok, színek tanulásával kezdtük az angol
nyelv megismerését szakkör formájában. Majd 5. osztálytól emelt óraszámban készültünk a nyelvvizsgára.
Szerencsére a tavaszi digitális oktatás nem hátráltatta az
előrehaladást. Az online tér kiváló lehetőséget adott például a kommunikáció fejlesztésére. Ősszel az egyre romló vírushelyzet kicsit elbizonytalanított bennünket, vajon meg
tudjuk-e szervezni a vizsgát. Végül –hála Istennek– minden jól sikerült. Nyelvtanár kollégámmal - Fábrik Gyula
tanár úrral - felkészült, a vizsgát komolyan vevő fiatalokat
engedtünk a vizsgabizottság elé.
Gratulálunk nekik ezúton is!

A nyelvvizsgázott tanulók névsora
8. A osztályból
Bordás Panka Klára, Cseh Dorina Lili, Györfi Máté,
Horváth Dóra, Katonka Tímea, Nagy Kristóf,
Pikó Linett, Sőregi Imre István, Sziklai Nándor,
Tar Diána Zoé, Tóth Péter, Tréki Tamás, Vas Ferenc
Felkészítő tanár: Fábrik Gyula
8. B osztályból
Blága Kata, Csörgő Debóra Erzsébet, Drimba Nóra Lili,
Galambos Benedek, Koroknai Dóra, Mihalkó Gerda,
Nagy Orsolya, Pál Petra Ilona, Rohács Bence,
Szilágyi Anna Füzike, Tar Fanni Réka, Varga János,
Vida Gábor
Felkészítő tanár: Baji-Gáll Kamilla Boglárka
// FBaji-Gáll Kamilla Boglárka, angol nyelvtanár
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
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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

/// Fotók: Tourinform Balmazújváros

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

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

Őrangyal Gyógyszertár
Balmazújváros, Bocskai u 2-4.
Tel: 52/580-020
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

