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A Veszélyhelyzetben
Hozott HATÁROZATOK
Az elmúlt időszak döntéseiből
szemezgettünk, illetve elfogadásra kerültek az Önkormányzat cégeienk üzleti tervei is... //2. oldal

XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

●

// Közélet

2021. ÉVI KÖltségvetés
Balmazújváros Város 2021. február 19-el
hatályos 2021. évi költségvetési rendeletéből, amely több mint hetvenoldalas,
adunk egy rövid, érthető kivonatot olvasóinknak...
// 3. oldal

MEGJELENIK INGYENESEN

Sokan új otthonra leltek
Balmazújvároson
A 18-35 év közötti fiatalok, dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra is nyújthatnak
be pályázatot. Előbbire, a második körben
241-en adtak be pályázatot...
//4. oldal
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Az idősek társas támogatása

a Nefelejcs Idősek Otthonában

Az idős embertársaink egészsége, a róluk való gondoskodás a koronavírus miatt kialakult helyzet új
kihívások elé állította az intézményeket; az egészségügyet, a bentlakásos intézményeket, különösen
az idős otthonokat. A COVID-19 járvány terjedése következtében 2020. március hónaptól, illetve az
augusztus hónaptól elrendelt látogatási és kijárási korlátozás következtében a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona lakóinak élete is sok szempontból megváltozott. Éppen ezért különösen fontos,
hogy idősekről ne csak fizikailag, de lelkileg is gondoskodjunk. Alapvetően fontos, hogy időseink
biztonságban érezzék magukat, és hogy emellett, tevékenyek, élvezetesek legyenek a mindennapjaik
// 5. oldal
a bezártságban is...

Helyzetjelentés a Városgazdálkodási
Kft-től
Mint arról már bizonyára sokan értesültek,
a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
működésében változás
történt. 2021. január
21-től új vezetés irányítása mellett, új könyveléssel indult el az érdemi munka.

A Kft. dolgozói mind a
fizikai, mind az irodai
adminisztráció, változatlan létszámmal, de
új elvárások mellett
fognak tovább dolgozni. Egy fő saját kérésére, közös megegyezéssel távozott a Kft-től,
de a létszám szintén
egy fővel kiegészült,
ezért változatlan maradt. Alapfeladataink ellátásának személyi akadálya nincs... // 5. oldal
// SPORT

// otthonteremtés

A Hónap Kézisei
Balmazújváros Leány Kézilabda SE Leány ifi csapata januárban megkapta a
Magyar Kézilabda Szövetségtől ezt a tekintélyes címet, másik két utánpótlás
együttessel együtt.
Zsiga Gyula: - Sok nevelőedző számára jelentett
hatalmas kihívást a pandémiás időszak... //10. oldal

// Mindenféle

Gyermekvállalási támogatás
és babaváró hitel
Sorozatunk mostani részében a 2019. július
1-én bevezetésre került
családvédelmi program
keretében meghirdetett
gyermekvállalási támogatást és az ahhoz kapcsolódó babaváró hitelt mutatjuk be.
//12. oldal

A Piac MŰSZAKI
ÁTADÁSA
Hegedüs Péter polgármester úr, tájékoztatta
a lakosságot arról, hogy
az akadályok ellenére,
a projekt kivitelezője
igyekszik tartani a Piac
átadásának határidejét.
A bejárással egybekötött műszaki átadás
február 26-án történt
meg...
//14. oldal
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A Veszélyhelyzetben
Hozott HATÁROZATOK
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

benyújtásában, és tanácskozási joggal
egy főt delegál a projekt szakmai felügyeletét biztosító Tanácsadó testületbe.

2021. január 29.

Az Önkormányzat költségvetési helyzete, a koronavírus világjárvány miatti szigorú gazdálkodás okán nem teszi
lehetővé, hogy a pályázathoz szükséges önerő összegét az önkormányzat
biztosítsa.

”Új bölcsőde kialakítása Balmazújvároson” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindításra
került.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét
Balmazújváros Város Önkormányzat hatályos közbeszerzési Szabályzata alapján a TOP-1.4.1.-19HB1-2019-00007 azonosítószámú
„Új bölcsőde kialakítása Balmazújvároson” című projekt biztosítja
A „Balmazújváros Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás ellátása” elnevezésű pályázat eredményes lett.
2021. február 15.
Balmazújváros Város Önkormányzata
együttműködik a Hortobágyi Természetvédelmi egyesülettel a „Szolonyec
szikes vizes élőhely-láncolat rehabilitációja a Hortobágyon” című projekt

Az Önkormányzat a tulajdonában
lévő fejlesztendő területet, a projekt
sikeres megvalósításához tulajdonosi
hozzájárulással biztosítja
Az Európai Bizottság LIFE programjában az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra nyertes pályázat
esetén:
1. Önkormányzati tulajdonban levő,
használaton kívüli árkok betemetése
a Magdolna- pusztában, Hortobágyi
Nemzeti Park területén.

3. Egy publikus megfigyelőtorony
építése a rekultivált szeméttelep helyén kialakult, és a projekt során újjáélesztett Csürhekúti-lapos természeti
értékeinek megfigyelése céljából.
4. Egy fotókiállítás elkészítése és bemutatása a projekt értékeiről, és eredményeinek társadalmi átadása érdekében.
Az Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozásai elkészítették a 2021es évre szóló üzleti terveiket, melyek
aztán elfogadásra is kerültek. A Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit
Kft-é 2021. február 11-én, míg a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-é, a Balmaz InterCOM Kft-é,
és az újonnan alapított Turisztikai és
Szolgáltató Kft-é február 15-én.

2. A felhagyott szennyvízülepítő tórendszer öt tavából, két nagy és egy
kis tó kialakítása, az elbontott gátak
anyagából madárfészkelőhely készítése, majd a tavakba belvíz szivattyúzása.

IMPRESSZUM
Balmazújváros Város Közszolgálati lapja - 2021. március
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Felelős kiadó: Veres Péter Kulturális Központ - Sári István, igazgató
Nyomdai munkák: Center-Print Nyomda Kft., 4027 Debrecen, Füredi út 76.
Szerkesztőség: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18., darutvbalmazujvaros@gmail.com
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ÉVI
2021.

KÖltségvetés

Balmazújváros Város 2021. február 19-el hatályos 2021. évi költségvetési rendeletéből.
A minden évben szokásos, alapos előkészítés, a képviselői vélemények kikérése után, a jelenlegi veszélyhelyzetben
a polgármesterre hárult a rendeletnek az elfogadása.
A több mint hetvenoldalas anyagból
igyekszünk rövid, s talán érthető kivonatot az olvasók elé tárni.
● A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében, a törvény
keretein belül meghatározza költségvetését, s annak alapján gazdálkodik.
A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
● Az önkormányzatok részére nyújtott
állami támogatás a kötelező feladatok
esetében nem biztosítja maradéktalanul a feladatellátáshoz szükséges
teljes forrást. Ezekhez a kötelezettségekhez ezért esetenként több tízmilliós, a közművelődési feladatellátásnál
pedig több mint százmillió Ft-os önkormányzati saját bevétel felhasználás
indokolt, a megnövekedett állami támogatás ellenére is.
● Szükséges az önkormányzati hozzájárulás a személyi juttatások és annak
járulék vonzatai miatt is, ugyanis a
központi támogatás nem tartalmazta
a költségvetés készítésekor a 2021.évi
minimálbér, garantált bérminimum
kompenzáló növekedést.
● Az idén is többletterhet ró az önkormányzatra a közétkeztetést végző szolgáltatónak fizetendő díj.
● A jogalkotó törekvése az, hogy az
önkormányzatok a kapott állami támogatásból és a helyben keletkező bevételekből biztosítsák az önkormányzat
gazdálkodásának zavartalanságát. A
2021. évi költségvetés tervezet összeállításakor önkormányzatunk esetében az volt tapasztalható, hogy kisebb
forrás maradt a fejlesztésekre is.

● Az önkormányzat legnagyobb saját
bevétele mindig a helyi iparűzésiadó,
ami az idén most két részletből fog ös�szeállni. Az első a balmazújvárosi mikro-, kis- és középvállalkozások (esetükben 1% a mérték), és a helyi nagy,
4 milliárd Ft mérlegfőösszeg fölötti
vállalkozások iparűzési adója (náluk
maradt a 2%), ami együtt 333 millió
Ft. A másik rész az államtól érkező 157
millió Ft, mely a helyi mikro-, kis- és
középvállalkozások másik 1%-át kompenzálja.
A két tétel közti különbség az újvárosi
nagyadózók iparűzési adójából adódik, mivel több ilyen balmazújvárosi, 4 milliárd Ft árbevétel fölötti cég
van. Különben az összes iparűzési
adónak 26 millió Ft-al kevesebb van
tervezve, mint egy évvel korábban,
de ez már a koronavírus-járvány hatása elsősorban.
● Gépjárműadó az idén nem került
tervezésre (ez korábban mintegy 47
millió Ft /év volt), mivel 2021-től ez az
adó teljes egészében a központi költségvetés bevételét képezi, és a NAV
veti ki, valamint szedi be.
● Önkormányzati ingatlan értékesítésével nem kalkulál a büdzsé, erre nincs
terület kijelölve. Ha ez mégis megtörténne, akkor az plusz bevételként jelentkezne, melynek a felhasználásáról
dönteni a képviselőtestület a jogosult.
● A finanszírozási bevétel előirányzatként 300 millió Ft hitelfelvétellel számolunk. (Ha az uszodatámogatásból
nem csak a fel nem használt összeget, hanem az egész támogatás kéri
vissza a Belügyminisztérium. Ezt
több szempontból is vitatja az önkormányzatunk.)

● A Városgazdálkodási Kft. idei támogatása 244 millió Ft-ra nőtt, ugyanis a
cég feladatai közzé tartozik immár a
fürdőüzemeltetés is.
● Működési célú kölcsön nyújtása címen 15 millió Ft került betervezésre
az újonnan létrejött, 100%-ban önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi
Turisztikai és Szolgáltató Kft-nek.

Néhány tétel
a kiadásokból
● Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási
munkákra 38 millió Ft.
● Pályázattal nem érintett útépítés
költségeire 31.630.000 Ft.
● Pályázatok előkészítéséhez (tervezéséhez) kapcsolódó forrás 30 millió Ft.
● Fejlesztésre, beruházásokra, melyben
benne vannak a folyamatban lévő pályázatok megvalósításai, és a saját erős beruházások, felújítások is: 1.376.265.586
Ft kiadás szerepel erre az évre.
● A képviselő-testület az átmeneti
likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a
számlavezető hitelintézettel. Erre azért
van szükség, mert az önkormányzat kiadásai és bevételei időben nem mindig
fedik egymást, viszont a fizetőképesség
folyamatos fenntartásához ez elengedhetetlen. Ez a likvidhitel, melynek maximális összege 100 millió Ft, az évvégére kiegyenlítésre kerül.
● A tárgyévi bevételek és kiadások tervezett összege: 5.923.696.192 Ft, vagyis egyezőséget mutat.
● Az önkormányzatunk költségvetése 2013 óta ugyanabban a formában,
szerkezetben történik megtervezésre,
így az könnyen összehasonlítható a korábbi évek büdzséihez.
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Az idősek társas támogatása

Balmazújvároson

a Nefelejcs Idősek Otthonában

A projektben 18-35 év közötti fiatalok
dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra is nyújthatnak be pályázatot.

A megszorító intézkedések (látogatási
tilalom, közösségi programok törlése, a
másfél méter távolságtartás, maszk viselése stb.) szükségszerű bevezetésével a
foglalkoztatásnak, a szabadidő eltöltésének más módját kellett kialakítani.

Tizenhárom lakást tettek otthonossá 2020 januárja óta húsz hónapos időtartamra azok a 18-35 év közötti pályázók, akik magas pontszámot kaptak “Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” projektben. Két helyen azonban már ősszel elhagyták az ideiglenes otthonukat. A helyüket decemberben
olyan pályázók vették át, akik a várólistára kerültek. Az egyik lakásból egy fő költözött ki és ugyanennyi költözött a helyére. Egy másik, tágasabb lakásból egy család helyére egy másik került. Az új lakók is legfeljebb 20
hónapig tervezhetik az új otthonukban az életet.

Előbbire második körben 241-en adtak be pályázatot. Ebből 9 fő nem felelt
meg a kiírt pályázati feltételnek (35 év
feletti életkoruk miatt), tanulói ösztöndíjra pedig 41 fő adta be pályázatát,
ebből mindenki sikeres pályázó volt.
A sikeres pályázatok közül 11-en vis�szavonták a pályázatot, a szerződést
pedig 21 fő nem írta alá (nem jelent
meg a szerződéskötés idején).
Azonban a pályázóknak képzéseken is
részt kell venniük. A Gazdasági Klub
programja intenzív. Minden alkalommal kettő vagy három előadó mutatja
be munkásságát.

Február 11-én Fábi János területi
igazgató bemutatta a világ egyik legnagyobb biztosítótársaságának felépítését.
De beszélt a balmazújvárosi fiók működéséről, ismereteket szerezhettek
a cég karrier lépcsőiről, és a befektetett munka elismerésének anyagi
mértékéről is.

Vékás István sales manager a célok
kitűzésének fontosságáról beszélt, illetve 17 olyan sikerelvet ismertetett,
amelyek a mindennapi életünk vezetésében is komoly igazodási pontokat
adhatnak.
Szerencsi Ádám pedig a vállalkozóvá
válás 5 alapszabályát ismertette. Kiemelte, hogy minden elképzelést a piacon kell validáltatni, hogy sikert érhessünk el.
Február 16-án Modrovics Zoltán HR
főosztályvezető a nádudvari Nagisz
Zrt.-t üzletágait és a karrier lépcsőit ismertette. Vékás Istána biztosítási szakma fontosságát és az abban rejlőkarrier lehetőségeit ismertette. Ki milyen
formában indítson vállalkozást? Arról
már Szilágyi Balázs vállalkozási tanácsadó beszélt. Bemutatta a vállalkozási
formákat, azok előnyeit, hátrányait.
Február 17-én a Herbária Zrt. üzemvezetője Löki István ismertette a vállalat üzemegységeinek működését, a
termékpaletta előállításának sokszínűségét. Elmondta, hogy a cég elégedett
a munkatársakkal. Kádár Imre, a Kádár-Gáz 98 Bt. ügyvezetője szerint a
megbízható működés alapfeltétele,
hogy a munkatársak akkoris megfelelően végezzenek szakmunkát, ha nincs
jelen a vezető! Ennek az alapja, hogy
családias, egymást támogató légkört
alakítottak ki a cégnél, ahol mindenki
megértette, hogy egymásért dolgoznak, hiszen ha van teljesítmény, akkor
van fizetés és anyagi megbecsülés!
A munkahelyi konfliktus kezelésről
már Gábor-Vígh Vanda kommunikációs szakember beszélt.

Szerinte a konfliktusok alapvetően károsak, de ha a pozitív oldalát nézzük,
akkor személyes és szervezeti növekedés lehetőségeként is tekinthetjük.
Február 18-án ismét az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-t mutatta be Fábi
János területi igazgató. Bartha Éva pedig a hatékony kommunikáció szintjeit
mutatta be. A kommunikációs szakember a hatékony kommunikáció szintjeit hétköznapi példákon keresztül mutatta be.
Az egyik legfontosabb üzenet a tények és a vélemények közötti kommunikációs különbségtétel volt a
mások és a saját megítélésünk viszonylatában. Elmondta hogyan érdemes kérdéseket feltenniúgy, hogy
elismerést csomagoljunk az irányított kommunikációba.
Február 19-én Környei Mihály egészségügyi szakmenedzser a Bemer vállalat orvostechnikai eszközeit ésannak
jótékony hatásait ismertette. Majd
Vékás István a GP Consulting Kft.-t
mutatta be. Végül Barát András karrier
tanácsadóarról beszélt, hogy mire kell
odafigyelni az állásinterjún. Ismertette
a helyes és helytelen viselkedést.Szerinte nem illik afizetésről kérdezni az
interjú elején.
Fontos viszont, hogy az interjú végén,
ha megkérdezik, hogyvan-e kérdésünk
akkor mindenképpen tegyünk fel a
vállalattal, a konkrét feladattal kapcsolatoskérdéseket érzékeltetve ezzel
a nyitottságunkat és a terület iránti érdeklődésünket.
// Bánhegyi Zoltán

Az idős embertársaink egészsége, a róluk való gondoskodás a koronavírus miatt kialakult helyzet új kihívások
elé állította az intézményeket; az egészségügyet, a bentlakásos intézményeket, különösen az idős otthonokat.
A COVID-19 járvány terjedése következtében 2020. március hónaptól, illetve az augusztus hónaptól elrendelt
látogatási és kijárási korlátozás következtében a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona lakóinak élete is sok
szempontból megváltozott. Éppen ezért különösen fontos, hogy idősekről ne csak fizikailag, de lelkileg is gondoskodjunk. Alapvetően fontos, hogy időseink biztonságban érezzék magukat, és hogy emellett, tevékenyek,
élvezetesek legyenek a mindennapjaik a bezártságban is.

A korábbiakban kialakult és megszokott
egyszerre több lakót is megmozgató és
érintő programok helyett előtérbe kerültek az egyéni foglalkozások, a lelki gondozás, az egyénre szabott tevékenységek.

Milyen programokat
is jelentenek ezek?
A teljesség igénye nélkül
bemutatunk néhányat:
Intézményünkben sem szűnt meg a foglalkoztatás, csak az eddig alkalmazott
és megszokott formája módosult. Igy a
foglalkozások a közösség tér mellett, lakószobákban is történnek.
Fontosnak tartjuk az ellátottakat különböző tevékenységekbe bevonni, beszélgetést kezdeményezni, főleg azokkal,
akik eddig a közösségben a csendesebb
szerepet képviselték személyiségük miatt vagy épp az egészségügyi állapotukból adódóan. Az adott napi téma, szobánként vagy épp lakónként változik,
figyelembe véve a lakó érdeklődési körét,
témaválasztását.
Lakóink egyéni igényei és képességei ismeretében különböző játékos feladatok
teljesítésén keresztül is sikerélményhez,
örömforráshoz jutnak. Ezen feladatok
mindig személyre szabottan kerülnek
összeállításra, a szükséges segítségnyújtás mellett a demens lakóink számára is
örömteli elfoglaltság.

Az idősek életében nagyon fontos a
mozgás, hangsúlyos szerepet kap a gyógytorna, amelyet nálunk csoportosan és
egyénileg is biztosítunk. Ezen időszakban áttértünk a kiscsoportos – lakószobákban megtartott – illetve az egyéni
torna megtartására. Idős korban elengedhetetlenül fontosak a keringést fokozó légzőgyakorlatok, valamint azok
a mozgásformák, amelyek segítenek
a tartósan ágyhoz kötött betegeknek
elkerülni az olyan szövődményeket,
mint például az izomsorvadás, a felfekvés vagy a trombózis.

// fotó: pexels

A Nefelejcs Idősek Otthona jelentős
számú könyvállománnyal rendelkezik,
azonkívül napilapra és több folyóiratra fizetünk elő, így az olvasás lehetősége folyamatosan biztosított lakóink
számára. Továbbá szívesen fejtenek
keresztrejtvényt, nézik a televíziót, nagyon kedvelik a sorozatokat, és a kártyajátékok is népszerű elfoglaltságot
jelentenek időseinknek. Természetesen nem feledkezünk meg a születésnapokról és a névnapokról sem, az adott
napon felköszöntjük az ünnepelteket.
Ellátottaink körében nagyon népszerű lett a kamera, mely fontos eszközzé
vált az egyéni foglalkozások keretében.

A kamera előtt szavalt vers, a hozzátartozóknak küldött üzenet, a különböző
témájú beszélgetések, az ünnepi megemlékezések egy-egy kisfilmmé összeállítva lakóinknak is nagy élmény, szívesen nézik és hallgatják meg egymást.
Ellátottaink számára a családdal történő kapcsolattartás módjai is jelentősen
változtak, a Nefelejcs Idősek Otthona
munkatársai törekszenek arra, hogy
az egyéni igényeknek egyéni megoldásokkal tudjunk szolgálni, lehetőséget
biztosítani a hozzátartozói kapcsolattartásra személyes találkozás hiányában, telefonon, videohívás lehetőségének megteremtésével. Telefonon is
lehet tartalmas beszélgetéseket folytatni, amelyek alkalmasak az idősek lelki
támogatásának fokozására. Mivel a kiszámítható keretek nagyobb biztonságot jelentenek, ezért ha az idős tudja,
hogy naponta hányszor és mikor kap
majd telefonhívást, az nagy értéket jelent számára.
A legnagyobb odafigyelés mellett is
csak rövid időre tudjuk feledtetni lakóink szeretteinek, családtagjainak hiányát,
melyet a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt bevezetett látogatási tilalom betartása időről-időre növel.
Rendszeresen tájékoztatjuk lakóinkat az aktuális helyzetről, objektív,
tényalapú információkat átadva. Fontos érezniük, hogy minden szinten kézben tartjuk a dolgokat, valamint hogy
megértsék, miért van szükség a sokak
által szigorúnak vélt intézkedésekre.
// Tarné Lajter Angéla
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Helyzetjelentés

a Városgazdálkodási Kft-től

Mint arról már bizonyára sokan értesültek, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(a továbbiakban VGKFT.) működésében változás történt. 2021. január 21-től új vezetés irányítása mellett, új
könyveléssel indult el az érdemi munka. A Kft. dolgozói mind a fizikai, mind az irodai adminisztráció, változatlan létszámmal, de új elvárások mellett fognak tovább dolgozni. Egy fő saját kérésére, közös megegyezéssel
távozott a Kft-től, de a létszám szintén egy fővel kiegészült, ezért változatlan maradt. Alapfeladataink ellátásának személyi akadálya nincs.
2021. évben nagy és felelősségteljes,
újabb feladattal bővül a tevékenységi
körünk. A városi termál és strandfürdő vissza kerül a VGKFT-hez, mint
tulajdonoshoz és üzemeltetőhöz. Ez
jelentősen megnöveli feladatainkat
és felelősségünket, de úgy gondoljuk, hogy az elvárásoknak megfelelő színvonalon, de jóval szigorúbb
üzemeltetési körülmények mellett
ezt a feladatot is el fogjuk tudni végezni. Az új helyzetben a fürdő dolgozói létszáma is változatlan marad,
továbbra is számítunk minden eddigi dolgozóra, amennyiben vállalják
az új körülmények között végzendő
munkát.

Megjegyzem, jelenleg mint az köztudott, az egész országban zárva vannak a fürdők a járványhelyzet miatt.
Ennek időtartamát senki sem tudja.
Ez nagyfokú bizonytalanságot jelent
számunkra is, de úgy terveztük az
évet, hogy reményeink és előzetes
információink szerint május közepe,
június eleje lesz az az időpont amikor
a fürdő kinyithat.

Mi addig sem fogunk tétlenül ülni,
hiszen a fürdőnek úgymond „alapjáraton” működni kell, technikai okok
miatt nem lehet leállítani. Ezen túl el
kell végezni bizonyos (nem kevés),
eddig elmaradt karbantartási és felújítási munkákat is ahhoz, hogy a
nyitás pillanatában minden zökkenőmentesen működjön, üzemeljen. Ez a
munka jelenleg már folyamatban van.
A VGKFT ettől az évtől kezdve feladatfinanszírozás mellett fog sokkal szigorúbb elszámoltatás mellett
dolgozni, ami szükségessé teszi,
hogy a mindennapi működést új,
jóval követhetőbb, ellenőrizhetőbb
és számon kérhetőbb körülmények
közé helyezzük. Ennek érdekében
megszigorítottuk a portaszolgálatot a ki és beléptetés tekintetében.
Munkahelyenkénti és feladatonkénti
munkalap rendszert vezettünk be. A
legfontosabb járműveinkre, munkagépeinkre „GPS” berendezést szerelünk fel, mely folyamatosan ellenőrizhetővé és visszanézhetővé teszi
az adott jármű, vagy munkagép mozgását.
Szeretnénk szorosabb kapcsolatot
tartani a lakossággal. Kérésre kimegyünk a problémás helyszínekre és
a lehető legrövidebb időn belül próbáljuk megoldani a felmerült gondokat (amennyiben a megoldás tőlünk
függ). Felmérjük a város állapotát
belvíz és vízelvezetési szempontból, járda és közútproblémák szempontjából. Beindítjuk a támogatott
járdaépítési programot. Ezzel kapcsolatban érdeklődjenek a központi
irodánkban (Vasút sor 1/a.).

A VGKFT-nek nagyon széles a tevékenységi köre és mi már látjuk,
hogy a feladatok sokasága vár ránk
2021-ben. Ezen a felületen most csak
néhány fontos dolgot írtunk le, de
munkákról folyamatosan fogjuk tájékoztatni az érdeklődő lakosságot.
Forduljanak hozzánk bizalommal
kérdéseikkel, gondjaikkal, akár ötleteikkel. Tisztelettel állunk rendelkezésükre.

Megnövekedtek
feladatok a fürdő
üzemeltetésével
A 2021-es évtől a fürdő üzemeltetése
is a Városgazdálkodási Kft. feladatai
közzé tartozik. Ez a munka a gyógyfürdő gépész szakemberei által, műszaki bejárással kezdődött. Elsődleges célunk a Kamilla Gyógyfürdő
gépházában beépített berendezések,
műszerek, szivattyúk, stb., működési
felülvizsgálata, és az esetleges cserék, javítások minél gyorsabb végrehajtására.
A meglévő fürdő és az újonnan épülő
uszoda esővíz- és szennyvízhálózata
aknáinak ellenőrzése is megtörtént.
Az ellenőrzés során megállapítást
nyert, hogy az aknába bekötött vezetékek tömítése nem szakszerű, a
szennyvízelvezető rendszerbe a talajvíz jelentős mennyiségben hos�szú évek óta befolyik, a bekötések
mindenképpen javításra szorulnak.
A szemlén résztvevő szakemberek
szakvéleménye alapján megállapítható, hogy szakszerűtlen szakipari munka alapján kerül a talajvíz a
szennyvízhálózati rendszerbe, sajnos
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a szennyvízmennyiség mérőn keresztül. A hiba megszüntetése csak
a rendszer csatlakozó elemeinek újrafektetése, szigetelése és tömítése
után orvosolható.

A szennyvízátemelő
működése nem
megfelelő
Február 10-én a TRV balmazújvárosi szakemberei képviseletében két fő
vízügyi dolgozó a VGKFT ügyvezetőjének kérésére a problémás szen�nyvízátemelő aknába befolyó talajvíz
miatt ellenőrizte a digitális vízmérő
órát. Megállapították, hogy sajnos
nagy mennyiségű talajvíz is az órán
keresztül folyt az utcai gerincvezetékbe, vagyis leszámlázásra került.
A szennyvízátemelő jelentős napi
talajvíz átfolyása miatt, a szivattyúk
működését ideiglenesen leállítottuk,
hiszen nem szennyvíz, hanem mért
talajvíz átemelése történt (évek óta).
Az aknában lévő két búvárszivattyú
közül az egyik zárlatos, nem használható, továbbá a felszálló ág nyomócsöve eltört és lyukas is. A hiba megállapítás a fürdőgépész szakemberek
bevonásának segítségével megtörtént. A helyzet azonnali beavatkozást
igényel, hiszen ha ez a hiba nem kerül kijavításra, akkor jelentős men�nyiségű talajvíz kerül továbbra is
átemelésre, ami azt jelenti, hogy a
jelenleg kis mennyiségű szennyvíz

mellett nagy mennyiségű talajvizet is
fog szivattyúzni a rendszer. Ez tetemes fölösleges kiadással járt eddig. A
javítási munkálatok elkezdődtek.
Szintén ezekben a napokban történt
meg, az évek óta folyamatosan, de
rendszertelen időközökben homokoló B-243 számú termálkút szakcég
általi vizsgálata. Ez a kút már régóta
nincs használatban az elkészülte óta
tartó nagyfokú homokolása miatt.
Amennyiben a gázmotorok működtetéséhez és a strand működéséhez
ezt a kutat is szeretnénk használni,
szükséges lesz a kút rendbe tétele.
Előzetes tájékozódásunk alapján, ez
jelentős költségekkel fog járni.

A Városgazdálkodási
Kft-hez tartozó egységekben is zajlanak a
szükséges javítási, felújítási feladatok
A Pötyi Szállóban két szoba tisztasági festése, földszinti folyosó és
a társalgó festése, továbbá a fsz. 2.
szoba laminált parketta cseréje is
megtörtént. A karbantartási feladatok ellátásába tartozó intézményekből beérkező javítási megrendelések
ütemezése jelenleg folyamatban van.
A Garabonciás Diákszállóban is történtek felújítási munkálatok, javításra kerültek a székek, a biliárdasztal és
az ágyak is.
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A Kossuth tér 8-9. szám alatti lakás,
megüresedése miatt, teljes felújítási
munkák kezdődtek, csempe bontás,
álmennyezet, vizes blokk, padlózat,
stb. bontása. Eltávolításra került a
régi tapéta, kibontásra kerültek a
nyílászárók, melyet vakolás és burkolás követ. Ezek a munkák jelenleg
az építési fázisban vannak

Az utakon is sok tennivaló akadt az elmúlt időszakban
A téli zord időjárás alatt mintegy 3
tonna só felhasználásával elősózásra, míg a havazás időszakában további 5,5 tonna só szórására került sor.
Munkatársaink elkezdték a Vasút
sori útszakaszon az útpadka szedését, míg a csapadékvíz lefolyásának
biztosítása érdekében a Vasvári P.
utcai vízelvezető árok – Arany J. utca
irányába takarítása kezdődött el. Az
Oncsa utca és Vasvári P. utca kereszteződésében a vízelveztő árokban
felgyülemlett esővíz szivattyúzását
nagy teljesítményű berendezéssel
hajtottuk végre. A Bethlen utcai közterületen a játszótér elbontásra került. A járda balesetveszélyes része
felbontva, újrazsaluzva várja a kedvező időjárást. Az új játszótéri eszközökre árajánlatokat kértünk.
// Kalmár Zoltán, ügyvezető

Három járás 480 álláskeresője

kap támogatást
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosítószámú Észak-Hajdúsági
foglalkoztatási együttműködés projekt tavalyi, első időszakában több mint 340, az idei, második szakaszában
pedig további mintegy 140 álláskeresőn segítösszesen 480 millió Ft támogatási összeggel.
A program jelenlegi, második szakasza 2021. január 18-án
indult, a Balmazújvárosi, Hajdúböszörményi és Hajdúnánási
járás munkáltatóinakettől az időponttól nyílt újból lehetősége arra, hogy a regisztrált álláskeresők foglakoztatása esetén
igénybe vegyék a kormányhivatal által meghirdetett bér jellegű támogatási konstrukciókat:
● a 90 napos, 100%-os bérköltség támogatást, vagy
● a legfeljebb 6+3 hónapos, 100%-os bérköltség támogatást.

A programnagy érdeklődésre tartott számotaz érintett járások vállalkozásai körében:a beérkezett igények összege február
1-re - azaz kevesebb, mint két hét alatt - elérte a kormányhivatal
120 millió forintos keretét, mellyel a második szakasz lezárult.
A további,foglalkoztatást segítő támogatási lehetőségekről a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi, Hajdúböszörményi és Hajdúnánási Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályaitól kérhető tájékoztatás.
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Pandémia idején

a könyvtárban
Névadónkra, Lengyel Menyhértre emlkeztünk január 12-én,
születésének 141. évfordulója alkalmából, kinek nevét 2004 óta
viseli könyvtárunk. Idén a járvány miatt nem szerveztünk koszorúzási ünnepséget, de természetesen elhelyeztük a megemlékezés koszorúit Lengyel Menyhért szobránál, illetve honlapunkon
és Facebook oldalunkon közzétettünk egy általunk készített videót. Ezen rövid összeállításunkban az elmúlt 15 év történései
tekinthetők meg.
Folytattuk a könyvek házhoz szállítását. A 2021-es évben először
január 6-án keltek útra a könyvcsomagok, és azóta is minden héten szerdán otthonhoz, munkahelyhez vittük el a köteteket.

Mi, a könyvtár dolgozói továbbra is szeretnénk, ha a balmazújvárosi lakosok
ebben a nehéz helyzetben is sokat olvashatnának. Ezért lehetőséget biztosítunk
könyv és folyóirat kölcsönzésre, annak, aki hétfő estig ír az e-mail címünkre
(lmvk.olvassotthon@gmail.com), vagy kedden 8 és 13 óra között a 370-326-os
számon felhív bennünket.
Kérjük e-mailben és telefonon is adja meg a következő adatait:
NEVE, SZÜLETÉSI DÁTUMA vagy LAKCÍME.
A KIKÖLCSÖNÖZNI KÍVÁNT KÖNYV(EK) SZERZŐJE/SZERZŐI,
A KÖNYV(EK) CÍME(I). (Természetesen kérésre mi is ajánlunk könyveket,
ha nincs konkrét elképzelése az olvasónak.)
Katalógusunkat otthon is használhatja:
http://balmazujvaros.opac3.monguz.hu/
Katalógusunk használatához segítséget kaphat az alábbi oldalon:
https://lmvk.hu/katalogus-hasznalata/
A „könyv pakkokat” terveink szerint szerdán szállítjuk ki.
Ekkor a kint lévő könyveket is vissza lehet adni, melyeket legyen szíves
egy lezárt szatyorba/zacskóba beletenni és a nevét ráírni!

A magyar kultúra napja előtt is rendhagyó módon tisztelgett idén könyvtárunk a rendkívüli helyzetre való tekintettel.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon
tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz
kéziratát.
Ez alkalommal drónnal készítettünk
videót mini kiállításunkról, melyet az
állományunkban található – Kölcsey-

hez, illetve a Himnuszhoz kapcsolódó
könyvekből és egyéb dokumentumokból szemezgetve hoztunk létre intézményünk főbejáratánál. Természetesen közösségi oldalainkon ezt a rövid
felvételt is közzétettük.
Folyamatosan érkeznek az új könyveink, melyeket elhelyezünk az állományunkban, hogy ezek is mielőbb kölcsönözhetők legyenek.
Valamint bízunk, a mielőbbi nyitásban
ezért itt szeretnénk felhívni a figyelmét

mindenkinek, aki az évek óta általunk
megrendezett Egyedi LEGO Építő
Versenyünkön szeretne részt venni,
hogy KÉSZÜLHET. Ebben az évben is
meg fogjuk tartani.
Reméljük, hamarosan személyesen is
találkozhatunk, addig is vegyék igényben jelenleg elérhető szolgáltatásainkat!
Vigyázzunk egymásra!
// A könyvtár dolgozói
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Legyen tudatos online vásárló, eladó

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság FELHÍVÁSA
Az online kereskedelem, a bankkártyás fizetés és utalás terjedésével és népszerűségével évről-évre aktuálisabb. Az idei évben jellemzővé vált a járványügyi helyzet miatt az online rendelés, kiszállítás. Fontos, hogy figyeljenek arra, hogy kitől és
milyen módon vásárolnak az online térben.
Ha vásárlóként nem akar bűncselekmény (csalás vagy az adatainak
jogosulatlan megszerzése) áldozatává válni fogadja meg a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tanácsait:
Ajánljuk figyelmébe az online vásárlás 11 aranyszabályát
1. Vásároljon megbízható forrásból!
2. Ellenőrizze a véleményeket és értékeléseket a kereskedőről, termékről!
3. Gondolja át kétszer, mielőtt fizet!
4. Használjon bankkártyát, amikor online vásárol!
5. Ellenőrizze, hogy a vásárlás nem jár-e ismétlődő díjfizetéssel!
6. Ne küldjön pénzt ismeretlen személynek!
7. Ne küldje el bankkártya-adatait e-mailen vagy lefotózva!
8. Ha nem vásárol, ne adja meg a kártyaadatait!
9. Ellenőrizze a weboldal fizetési biztonságát!
10. Győződjön meg az adatátvitel biztonságáról!
11. Mentse el az összes, vásárláshoz kapcsolódó dokumentumot!

Ha eladóként az online felületeken biztonságosan és nyugodt lelkiismerettel akar értékesíteni, akkor az alábbi 5 tanácsot érdemes megfogadnia:
1. Ismerje termékét!
2. Ismerje ügyfelét!
3. Alkalmazzon biztonságos fizetési módszert!
4. Használjon megbízható házhozszállítási
rendszert!
5. Tartsa biztonságban az adatokat!

Központi írásbeli felvételi vizsga

És Ágazati alapvizsga

Január 23-án a balmazújvárosi BSZC Veres
Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző
Iskolában is sor került a nyolcadik osztályos
tanulók központi írásbeli felvételi vizs-gájára.
A 159 jelentkező tanulóból 156-an írták meg a
felvételi dolgozatot magyar nyelv és irodalom,
valamint matematika tantárgyakból.
A vizsga zökkenőmentesen zajlott, amelynek
szervezésénél a járványügyi előírásokra tekintettel voltunk.

A kijavított dolgozatokat a diákok megtekinthették január 29-én, az előzetes beosztás
alapján. Az eredményeket az alábbi diagramok mutatják.

A technikumban és a szakképző iskolában 2020 szeptemberétől az új szakképzési törvény szerint zajlik az oktatás.
Ennek keretében a felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező
tanulóink az Építőipar ágazat
és Gépészet ágazat keretein
belül sikeres ágazati alapvizsgát tettek.
A 26 hallgató a 2. félévtől
Szárazépítő, valamint Gépi és
CNC forgácsoló szakmák elsajátításában folytatja tanulmányait.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. józan életű, önállóan dolgozni tudó festő szakmunkást keres azonnali munkába-állással. Érdeklődni a
+36 70 932 45 05 telefonszámon, vagy Balmazújváros Vasút sor 1/a. szám alatt lehet.
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A Hónap Kézisei
Balmazújváros Leány Kézilabda SE Leány ifi csapata januárban megkapta a Magyar Kézilabda Szövetségtől ezt a tekintélyes címet, másik két utánpótlás együttessel együtt.
Zsiga Gyula utánpótlás-fejlesztési
igazgató:
- Sok nevelőedző számára jelentett
hatalmas kihívást a pandémia első és
a jelenleg is folyamatban lévő második hulláma. A szinte lehetetlen körülmények mellett is akadtak olyan
sportszervezetek, edzők, akik dacolva
a helyzettel, kihívásnak érezték a feladatot és képesek voltak munkájukat
elvégezni, leleményességüknek, kreativitásuknak köszönhetően!
Legfőképpen a sportág és csapatukhoz való elkötelezettséggel igyekeztek
a lehetséges megoldásokat megtalálni.
Pozitív hozzáállásukat példa értékű
kategóriába helyezték a szakfelügyelő kollégáim. A sportszakemberek a
problémákban is a lehetőséget látva
keresték a megoldásokat! Az alább
kiemelésre került három nevelőedző
csapata ezen érdemek alapján, megérdemelten került a „Hónap Kézisei” jutalmazottjai közé! Gratulálunk a munkájukhoz!

Balmazújváros Leány
Kézilabda SE Leány ifi
csapata
Haász-Brandt Bea - vezetőedző:
- Általános iskolai éveimet sporttagozatos osztályban végeztem, fontos volt
az életemben a kézilabda. Számos mérkőzésen, versenyen képviseltük a balmazújvárosi kézilabdát. Számomra a
legmeghatározóbb a Kunhegyes Kupa
volt, amely nemzetközi torna volt, például ciprusi és román csapatok részvételével. Az egésznek csodálatos miliője, fesztivál jellege volt.
E tornák alatt megtapasztalhattuk csapattársaimmal a több napos küzdelmek és mérkőzések alkalmával, hogy
mennyire fontos a csapatmunka, az
egymásra figyelés, a csapattársak és az
ellenfelek tisztelete. Mindig nagyon
szép eredményeket értünk el.

Talán ezért is vágytam mindig arra,
hogy kézilabdaedző legyek. Szerettem
a sportot, csapatépítésben elöl jártam.
Tizennégy éve vagyok kézilabdaedző.
A Balmazújvárosi Leány Kézilabda
Sportegyesületet 2012-ben alapítottuk, azóta dolgozom itt. Számos korosztályos csapatom volt ebben az időszakban. Többször voltunk az ország
legjobb nyolc csapata között, mind
iskolai keretek között diákolimpián,
mind egyesületi keretek között gyermekbajnokság alkalmával. Számos
tornán is érmes helyen végeztünk.
Külön büszkeség számunkra, hogy öt
éven keresztül Eperjesen is képviseltettük magunkat nemzetközi tornán,
ahol háromszor bronzérmet szereztünk. Büszke vagyok csapataimra. A
mostani csapataimnál is nagy figyelmet fordítok arra, hogy a gyerekeket
a tudásom legjavával vértezzem fel,
nagy hangsúlyt fektetek emellett a
közösségépítésre is. Ifjúsági III. és
Serdülő II. osztályban szerepelünk.
Kollégámmal, Jenei Tiborral jól kiegészítjük egymást. Folyamatosan
képzem magam, jelenleg Kézilabda
Szakedzői tanulmányaimat végzem az
Eszterházy Károly Egyetemen.
Nekünk is – mint nagyon sok csapatnak szerte az országban – nagy nehézséggel jár a jelenlegi helyzetben a
folyamatos munka biztosítása. Már tavasszal sem volt egyszerű a dolgunk, de
nagyon jól vettük az akadályokat. Online edzések alkalmával találkoztunk
videó hívásban, nagy részvétellel. Ezek
alkalmával nem csak az edzéseket tudtuk jól kivitelezni, hanem megbeszéltünk egyéb problémákat is, amelyeket
a vírushelyzet gördített elénk. Amint
lehetett, egyből elkezdtünk edzeni kis
csoportokban májusban, igaz már csak
kinti, bitumen pályán, mert időközben
tőlünk függetlenül a csarnok már nem
nyitott ki. Infrastrukturális lehetőségeink a jelenlegi helyzetben is szűkösek,
teremhiánnyal küzdünk.

Minden alkalmat megragadunk arra,
hogy más városokban edzhessünk, ide
vagy bérelt busszal, vagy egyesületünk
két kisbuszával érkezünk, létszámtól
függően. Bízunk a sikeres felkészülésben, biztosítva a folyamatos munkát.
Kívánok mindenkinek ehhez a helyzethez kitartást, jó egészséget, sok
türelmet!

2021. MÁRCIUS

Megye I-es felnőtt labdarúgóink utolsó két őszi mérkőzése el lett halasztva erre az évre, melyre már - az
ezentúl az utánpótlásra koncentráló- Lajos Ferenc helyett Németi János vezetőedző készítette fel a csapatot. Ezt a két rangadót sikerült veretlenül lehozni, majd a hivatalosan 1. tavaszi fordulóban, az NBIII-ba
feljutáshoz megerősített Hajdúszoboszló már túl nagy falatnak bizonyult. Ám ez ellenük való vereséget
hamar győzelemmel feledtette az együttesünk.

A mérkőzések
Január 30. - 14. forduló: BUSE – Balmazújvárosi FC 2–2 (1–1)
Zártkapus mérkőzés. Vezette: Puskás Z. (Pál G., Sápi V.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás–Burics András, (Albert Kris-

tóf), Galla Patrik, Rőth András, (Varga Dávid), Mihalik László, (Vénig
Attila), Szabó Barna (Bereczki Tamás), Sándor Huba, Fodor Tibor,
(Szabados Máté), Bokros Tibor, Csige Zsolt, Kovács Milán (Csiszár Szabolcs). Edző: Németi János
Gólszerző: Szabó Barna 3’, 0-1, Polonio Joao 22’, 1-1, Mihalik László 48’,
1-2, Nagy Dániel 51’, 2-2.

// fotó: pexels

Terem lehetőségük megszűnt tavaly tavasszal, és minden lehetőséget
igyekszik kihasználni, hogy teremben
edzhessenek. Az online edzéseket is
becsülettel megtartotta. Két buszt vásárolt a klub, ezekkel járnak a környező
városokba, ahol van teremlehetőség. A
kolléga jelenleg szakedzői tanulmányait végzi. Csapataiból több gyerek
van jelenleg is a Magyar Kézilabda Szövetség Tehetség programjában.

11

Stabilan az első négyben

Németi János: Ez a pálya játékra alkalmatlan volt, így csak a küzdőszellem dominált, illetve a szerencse. Bár nem emeltem ki senkit, de megdicsérek mindenkit a hozzáállásáért, mert úgy gondolom, hogy ilyen körülmények között megtettek mindent, hogy
győztesen vonuljunk le a pályáról. Pici szerencsével talán alakulhatott volna jobban is, viszont azt is el kell mondani, hogy a játék
képe alapján a döntetlen egy igazságos eredmény.

Rádin Milutinné szakfelügyelő:
- Hosszú időre nyúlik vissza ismeretségünk, hiszen csapataink egymás
ellen sokszor léptek pályára. Amióta
szakfelügyelő vagyok, azóta jobban
belelátok a szakmai munkájába, illetve személyiségébe is. Olyan embert ismertem meg személyében, aki
egyesületéért, a Balmazújváros Leány
Kézilabda SE-ért mindent megtesz,
olyan elhivatottsággal és szakmai felkészültséggel végzi munkáját, amely
példaértékű. Edzéslátogatásaim során
mindig szeretettel fogadott, tanácsaimat megfogadta, véleményemet, meglátásaimat mindig kikérte.

SPORT labdarúgás

Február 21. - 16. forduló:
Balmazújvárosi FC–Aqua-General Hajdúszoboszlói
SE 0–4 (0–2). Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Tatár I.
(Vilmányi S., Molnár L.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás–Galla Patrik, Rőth

András. (Timkó Patrik), Kovács Milán, Csige Zsolt, (Tóth
Gábor), Szabó Barna, (Varga Dávid), Sándor Huba, Bokros
Tibor, Burics András, Csiszár Szabolcs, Mihalik László, (Bereczki Tamás.) Edző: Németi János

Gólszerzők: Máté János 4’, 0-1, Máté János 11’, 0-2,
Sundas Anatolis 50’, 0-3, Dobi Gergő 59’, 0-4.
Kiállítva: Rőth András 71’.
Németi János: Az egyiknek minden sikerül, a másiknak meg semmi. Ennyi volt a meccs.
Február 27. - 17. forduló:
Püspökladányi LE – Balmazújvárosi FC 0–4 (0–2)
Hajdúszoboszló, Zárt kapus mérkőzés.
Vezette: Varga Gy. (Kovács Á., Kiss A.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás–Burics András, Gal-

la Patrik (Rákos Balázs), Mihalik László (Csige Zsolt), Szabó Barna (Albert Kristóf), Fodor Tibor (Radócz Szabolcs),
Sándor Huba (Tóth Gábor), Timkó Patrik (Varga Dávid),
Bokros Tibor, Csiszár Szabolcs (Vénig Attila), Kovács Milán. Edző: Németi János

Gólszerzők: Bokros Tibor14’, 47’, Mihalik László 25’,
Csige Zsolt 90’.
Kiállítva: Jámbor Máté (Püspökladány) 59’
Németi János: Úgy gondolom, hogy végig uraltuk a
mérkőzést, mi irányítottunk. Szerintem a győzelem lehetett volna kicsit nagyobb arányú, de gratulálunk az
ellenfélnek, mert nagyon jól védekeztek.
// fotó: pexels

Február 07. - 15. forduló:
Balmazújvárosi FC–Sárrétudvari KSE 1–0 (1–0)
Vezette: Szabó P. (Kövér T., Kovács Z.).
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás – Galla Patrik, Rőth András, Ko-

vács Milán, Fodor Tibor., Szabó Barna, (Varga Dávid), Csige Zsolt, (Bereczki Tamás), Sándor Huba, Bokros Tibor, Csiszár Szabolcs, Mihalik
László. (Albert Kristóf.). Edző: Németi János.
Gólszerző: Rőth András 36’.

Németi János: Úgy gondolom, hogy a szervezettebb, tudatosabb
játékot játszó csapat győzött. Arányaiban lehetett volna többgólos
a győzelem a kidolgozott helyzetek alapján, de örülünk az eredménynek.

A megyei I. osztály tabellájának állása
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Gyermekvállalási támogatás

és babaváró hitel
Sorozatunk mostani részében a 2019. július 1-én bevezetésre került családvédelmi program keretében meghirdetett gyermekvállalási támogatást és az ahhoz kapcsolódó babaváró hitelt mutatjuk be.
A bevezetése óta nagy népszerűségnek
örvendő babaváró hitel igazából egy
maximum 10.000.000 forintos, akár
kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, amelyet 20 év futamidőre igényelhetnek az igénylési feltételeknek megfelelő házaspárok.

zonyítvánnyal tud igazolni vagy felsőoktatási intézményben nappali képzés
keretében hallgatói jogviszonyban állt.
● A házastársak egyike sem büntetett
előéletű.
● A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
● Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
● A negatív KHR információ nem
minden banknál kizáró ok!
● Nem áll fenn olyan körülmény,
amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.

A kölcsönszerződés

A babaváró hitel igénylésére kérelmet
a hitelintézeteknél lehet benyújtani,
amit az 10 napon belül köteles elbírálni.
Az igénybevételi feltételeket és a hitelképességet a hitelintézet teljeskörűen
köteles ellenőrizni. A bírálatért és a
kölcsön folyósításáért az igénylők felé
díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel a hitelintézet. A babaváró hitel kölcsönszerződés
2022. december 31-ig köthető, minden
hitelintézetnél azonos termékparaméterekkel, azonban az elfogadható jövedelmekben, az ügyfélminősítésben és
egyéb folyamatokban lehetnek különbségek. Mivel ugyanazon igénylők csak
egyszer igényelhetik, érdemes a lehetőségekről időben tájékozódni.

A babaváró hitel igénylési feltételek
Olyan házaspárok igényelhetik,
● ahol a feleség betöltötte a 18. életévét,
de még nem töltötte be a 41. életévét,
● házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatos, jogszabályban
előírt TB jogviszonnyal rendelkezik,
amit a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal által kiállított Hatósági Bi-

● A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
● A kölcsön teljes futamideje legalább
5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg,
amelybe nem számít bele a gyermekek
születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.
● A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kötelesek fizetni,ennek mértéke a fennálló
tartozás összegének 0,5%-a évente.
● A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet
több 50.000 forintnál.
● A hitelintézet az előtörlesztésért díjat
és egyéb költséget nem számíthat fel.

A gyermekvállalási támogatás
Induló kamattámogatás: A hitel a folyósítást követő első 5 évben a hitel „kamatmentes”, az ügyfél csak tőkét és a kezességvállalási díjat fizeti. A kamat részt
az állam fizeti meg a Banknak.
Kamattámogatás a teljes futamidőre,
törlesztés szüneteltetése: Ha az első
5 évben az első gyermek megszületik
(vagy örökbe fogadnak), a hitel a teljes
futamidőre kamatmentes marad és a hiteltörlesztés már a várandósság 12. hetét követően 3 évre szüneteltethető.

Gyermekvállalási támogatás (30%),
törlesztés szüneteltetése: Ha a má-

sodik gyermek születik, igényelhető a
fennálló tartozás 30%-nak kiváltásaállami támogatással. Emellett a hiteltörlesztés 3 évre szüneteltethető.
Gyermekvállalási támogatás (100%):
Ha a harmadik gyermek születik, igényelhető a fennálló tartozás fennmaradó részének kiváltása állami támogatással. Azaz az állam kifizeti a teljes
fennálló tartozást.
Fontos! A támogatás igénybevétele a
szerződés után születetett gyermek
esetében érvényes (tehát a már meglévő gyermekek a támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe)!

A kamattámogatás elvesztése
Az igénylők a kamattámogatást elvesztik, ha nem születik gyermek (az örökbefogadást is beleértve) az igénylést
követő 5 évben, vagy ha az igénylők
egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy ha a támogatással érintett gyermeket egyik szülő sem
neveli a háztartásában. Továbbá, ha
5 éven belül nem teljesült a gyermekvállalás és a házasságot felbontják vagy
érvénytelenítik.
Az igénybe vett kamattámogatást a
jogosultság megszűnését követő 120
napon belül egy összegben kell vis�szafizetnie az ügyfélnek. A járási hivataltól legfeljebb 24 havi részletfizetés
kérhető vagy bizonyos esetekben méltányossági kérelem nyújtható be a kamattámogatás visszafizetésére.
A kölcsön mérlegelendő kockázata,
hogy a kamattámogatás esetleges megszűnése után a hitel átvált egy 5 éves
kamatperiódusonként változó kamatozású hitellé (a kamat mértéke az ÁKK hozam mértékétől függ, jelenleg 7,06%).
// Posta Zsuzsanna
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A Piac MŰSZAKI

ÁTADÁSA

Február végén Hegedüs Péter polgármester úr, tájékoztatta a lakosságot arról, hogy
mindazon akadályok ellenére, amit az időjárás viszontagságai, az anyagok beszállítása és a nagyértékben elkövetett lopások okoztak, a projekt kivitelezője igyekszik
tartani a Piac átadásának határidejét. Ennek megfelelően a bejárással egybekötött
műszaki átadás február 26-án megtörtént.
A műszaki átadást a használatba vételi engedélyeztetési eljárás fogja követni, mely
előreláthatólag két-három hét alatt lezajlik és reményeik szerint április elején már a
megújult piacon fogadhatnak majd vásárlókat az eladók.

SOÓS IMRÉRE

EMLÉKEZTÜNK

Soós Imre színészre emlékeztünk február 12-én, aki 91 éve, 1930. február 12-én
született Balmazújvároson. A pandémia miatt a közös megemlékezés sajnos továbbra is elmaradt. Demeter Pál Balmazújváros Város Önkormányzatának alpolgármestere és Volosinovszki Vanda a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője megkoszorúzták az őstehetség Veres Péter Kulturális Központ előtti
mellszobrát.
A nap folyamán az intézmények, civil szervezetek képviselői egyénileg helyezték el
az emlékezés virágait a Jászai Mari-díjas Soós Imre szobránál, aki a Színművészetin eltöltött éveit is beleszámítva, alig egy évtizedet töltött a színészi pályán, mégis
örökre beírta magát a magyar film- és színháztörténetbe
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90. Születésnap
Lajter Gézát 90. születésnapja alkalmából hálás
szívvel és sok szeretettel
köszöntötték fiai, menyei, 7
unokája és 10 dédunokája.

Mindenféle
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A MAGYAR PARASPORT NAPJA
„Fogyatékosnak lenni, nem jelenti
azt, vesztesnek lenni.” Így szól a Magyar Paralimpiai Bizottság mottója.
A Magyar Országgyűlés 2017. december 12-i döntése alapján hivatalosan, országosan is ünnepelhetjük
magyar para-sportolóinkat.
Ezen döntést követően a Magyar Parasport Napját,minden évben február 22-én rendezik meg. A dátum kiválasztása szimbolikus, hiszen ezen
a napon, 1970. február 22-én alakult
meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér
Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között.

mot szervez minden év februárjában.
A pandémia okozta nehezített körülmények ellenére megszervezték e
programot az idei évben is bízva abban, hogy sokan csatlakoznak felhívásukhoz. Arra bíztatják a nevelési és
oktatási intézményeket, hogy foglalkozzanak a parasportok, a parasportolók, a fogyatékossággal élők témájával ezen a napon. Tavaly közel 500
oktatási intézmény kapcsolódott be
programba és rendezett érzékenyítő, interaktív osztályfőnöki órát vagy
rendhagyó testnevelés órát.

A Magyar Paralimpiai Bizottság
(MPB) és a Fogyatékosok Országos
Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége (FODISZ) a parasportok
és a parasportolók megünneplésére
készülve LÉLEKMOZGATÓ progra-

Fontos, hogy már gyerekkortól kezdve érezzük át mozgássérült embertársaink kihívásokkal teli életének
nehézségeit, hiszen a FODISZ szlogenjét idézve az Ő életük,,Több, mint
sport!”.
Ebben a jelenlegi - egész világot érintő- nehéz helyzetben talán még nagyobb az aktualitása az együttérzés, a
szolidaritás az elfogadás érzéseinek.
Gondoljunk arra, hogy mekkora kitartás, helytállás szükséges egy parasportoló számára a kitűzött céljai
eléréséhez és azonnal rájövünk, hogy
méltán jelentenek Ők mindannyiunk
számára követendő példát.
Legyünk büszkék rájuk és ne csak
ezen az egy napon, hanem egész évben, egész életünk során segítsük fogyatékossággal élő embertársinkat!

PARKOLÓHELY Rendelet módosítás
Az elmúlt időszakban több megkeresés
is érkezett vállalkozóktól, hogy az önkormányzat biztosítson vállalkozásuk
számára parkolásra alkalmas területet.
A kérelmek megvizsgálását követően
megállapításra került, hogy a környező
településekkel ellentétben, Balmazúj-

városon nem volt adott a parkolók
megváltásának a lehetősége, ezért
szükségessé vált a Parkolóhelyek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Az új szabályok segítik a jelenleg épülő
PEPCO, illetve a későbbiekben váro-

sunkba települni vágyó egyéb vállalkozások létrejöttét.
A rendelet alkalmazásával, a vállalkozók által befizetett összegekből lehetőség szerint, újabb parkolók épülnek
majd a városba.
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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

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

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060
Központi Orvosi Ügyelet
4060 Balmazújváros, Dózsa György út 5-7.
Tel: 70/370-3104
Ügyeleti idő Hétfő-Péntek:
18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig
Hétvégén, munkaszüneti
napokon folyamatosan

Posta
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
Tel: 52/370-140
Nyitva: H–P: 8:00–18:00
Szo: 8:00–11:00
Városgazdálkodás
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Tel: 52/580-678
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel: 52/580-598
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel:52/370-399

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/// Fotó: Nagy Attila

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

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

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

