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Veszélyhelyzetben Hozott
polgármesteri döntések
Az elmúlt időszakban, a március 1-én,
a március 5-én és a március 17-én hozott határozatokból emeljük ki a
legfontosabbakat...
//2. oldal
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Eljárásrend
A koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a
gyermekek átmeneti gondozást nyújtó,
a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények részére...
//3. oldal

Év eleje az Egyesített
Óvoda és Bölcsődében
A kormány a fertőzések számának
csökkentése érdekében 2021. március 8-tól rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban... //5. oldal
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Balmazújváros

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

Új életet
kezdhettek
a fiatalok
Balmazújvároson tudjanak egzisztenciát és családot alapítani. Ez a célja annak a pályázatnak,
amelynek köszönhetően elsősorban 20 hónapos lakhatási lehetőséget, tanulói és dolgozói
ösztöndíjat kaphatnak
18 és 35 év közötti fiatalok.
// 6. oldal
// otthonteremtés

// Közélet

Folynak a munkálatok

a Kamilla Gyógyfürdőben

Természetes dolognak tartom, hogy a jó idő beköszöntével egyre több újvárosi embert foglalkoztat
a gondolat, mikor nyitja meg kapuit a helyi fürdőkomplexum. Ami rajtunk, Városgazdálkodási kft.-n
múlik, azt igyekszünk legjobb tudásunk szerint megtenni, a többi a járványhelyzet alakulásától függ.
Azt gondolná az ember, mindenkinek ez a célja, de sajnos csalódással vettem tudomásul, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek szándéka ezzel ellentétes. Erre akkor döbbentem rá, amikor Demeter Pál alpolgármester úr és Molnár Péter képviselő úr egymástól függetlenül, e-mailben arra kértek,
hogy tegyem lehetővé számukra, hogy megtekinthessék a fürdőben zajló munkákat és annak jelen// 4. oldal
legi állapotát...

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI
KEDVEZMÉNYE
(CSOK)

Sorozatunk mostani részében a 2015. július elsején bevezetésre került,
azóta többször módosított Családok Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK) mutatjuk
be röviden. // 8. oldal
// SPORT

// Mindenféle

Meccsek zártkapuk mögött
Megyei I. osztályú labdarúgóinknak továbbra is a
szurkolóink támogatásának hiányában kell lejátszaniuk a bajnoki mérkőzéseiket. Csapatunk ezzel
együtt továbbra is harcban
van a dobogóért. A márciusi eredményeink, és a
tabella állása... //10. oldal

Felvétel a
9. évfolyamra
Február 19-ig megérkeztek az általános iskolákból a jelentkezési
lapok. A következő
tanévre 12 tanulmányi
területet hirdettünk a
pályaválasztó nyolcadikos diákok számára. A
tavalyi eredményekhez
képest növekedést tapasztaltunk. //14. oldal

// Mindenféle

JótékonySÁGI
felajánlás
Az immáron két évtizedes múlttal rendelkező
Global Green Europe Kft.
konzervüzemének cégvezetője Márton János és
Zakuczki Attila gazdasági vezető 4500 darab 0,3
dl-es kukorica konzervet
ajánlott fel Balmazújváros
Város Önkormányzatának.
//15. oldal
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Veszélyhelyzetben Hozott

polgármesteri döntések

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

A Polgármesteri
döntésekből:
2021. március 1.
● Határozatlan időtartamra, feladatellátási szerződés kötéséről született
döntés, egészségügyi alapellátás biztosítására a Balmazújvárosi 3. számú
(korábban a dr. Kovács Tiboré volt)
háziorvosi körzetre, dr. Kocsis Zsolt
Józseffel.

2021. március 5.
● Balmazújváros Város Önkormányzata a Magyarország Kormánya által
elrendelt iskolai és óvodai bezárás
időtartamára, az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó közétkeztetést átadó pontokon keresztül folyamatosan biztosítani fogja.
● Az Önkormányzat „A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” címmel meghirdetett kiírásra pályázatot adott be
„Balmazújváros belterületén az Arany
János utca, és Tamási Áron utca (kb.
450 m hosszan), valamint a Viola utca
útfelújításása” tárgyában.
A tervezett pénzügyi adatok:
A projekt összköltsége: 47.673. 612,- Ft
Támogatás összege: 35.755.209,- Ft
A saját erő összege: 11.918.403,- Ft

Az önerő az Önkormányzat idei költségvetésének „Pályázattal nem támogatott útépítés költségei” címmel
elkülönített összegből lesz biztosítva.

2021. március 17.
● Az Önkormányzat 2021-es költségvetése 17 millió Ft-ot biztosít egyesületek, szervezetek támogatására.
Ennek az előirányzatnak a felhasználásának lebonyolítására az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási,
Sport és Környezetvédelmi Bizottság
lett felhatalmazva.
A Bizottság ehhez pályázatot írt ki.
A határidők:
2021. március 18.
A pályázati kiírás közzététele.
2021. március 31.
A pályázatok benyújtása.
2021. április 12.
A pályázatok elbírálása.
2021. április 30.
A támogatási szerződések megkötésére.
2021. május 5.
A pályázati felhívás szerinti ütemezésben a pályázati összegek átutalására.
● Döntés született egy szobor áthelyezéséről, és egy másiknak a felállításáról.

A II. Világháború Áldozatainak emlékére állított emlékmű áthelyezésre
kerül a Városi Köztemető díszsírhely
parcellájába.
A „Jégmadár”/Acélszobor elnevezésű
kompozíció a Sósvíztározónál található szigeten lesz felállítva.
● Az Önkormányzat a Balmazújváros
Sporttér utca 8. szám alatt lévő ingatlan (volt MHSZ épület) állagmegóvására, és az épülettel kapcsolatos gondnoki feladatok ellátásra megbízási
szerződést kötött a Balmazújvárosi
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-vel.
● A 2021. március 17-i testületi ülés
anyagával egy tájékoztatót is kaptak a
képviselők az uszodaberuházás aktualitásáról. Az Önkormányzat keresetet nyújtott be a Magyar Államkincstárral szemben, melyben a Debreceni
Törvényszék ítéletet is hozott. Ebben
megállapította, hogy a Magyar Államkincstár mulasztást követett el, amikor az önkormányzat részletfizetési
kérelme tárgyában nem hozott alakszerű döntést, amit az előírt határidőig pótolnia kell.
Eltért viszont a bíróság álláspontja az
önkormányzatétól a fizetendő kamat
alakszerű határozatáról, s a kereset
ezen részét elutasította.
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Eljárásrend
A koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó,
a gyermekek átmeneti gondozást nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére.
„A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendeletével 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
ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki
2020. november 4-ével. A veszélyhelyzet fennállását a Kormány 2021. február
08-ától a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendeletével megerősítette.
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő,
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről,
valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje
alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.04.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) további rendelkezéseket tartalmaz a szolgáltatások működésére vonatkozóan.
A Korm. rendelet 2020. december 5-én
lépett hatályba, hatályát a Kormány a
2021. február 8. napjával kihirdetett
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig, 2021. május 23-ig meghosszabbította.
A szakosított szociális intézményeket
érintő látogatási és intézmény elhagyási
tilalom, az intézményekbe történő felvétel feltételei
Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom – az Országos
Tisztifőorvos 2020. december 18-án
kelt 42935-3/2020/EÜIG számú határozata értelmében – a Magyarország
területén működő szakosított ellátást
nyújtó szociális intézményekre terjed ki.
● az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény,

● a rehabilitációs intézmény,
● a lakóotthon,
● az átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény,
● és a támogatott lakhatás.
A látogatási tilalom célja az ellátottak
védelme, megóvása a járványveszélytől.
Végstádiumban lévő ellátottaktól való
elbúcsúzás és felekezeti meggyőződéshez kapcsolódó végtisztesség nyújtása
céljából történő látogatás, melynek során a látogatás hosszára vonatkozóan látogatási időkorlát nem állapítható meg,
de egyidejűleg legfeljebb két személy
tartózkodhat a végstádiumban lévő személyek mellett.
A látogatási tilalom alóli kivételek esetében az intézmény által biztosított, a
járványügyi intézkedéseknek megfelelő védőöltözet felvételével, a higiénés
szabályok betartása mellett történhet a
látogatás.
Ha az intézményelhagyási tilalom időszaka alatt az igénybevevő önkényesen,
az intézményvezető engedélye nélkül
elhagyta az intézményt, csak akkor köteles az intézmény visszaengedni, ha
elkülönítést meg tudja oldani, vagy a
visszatérő ellátott rendelkezik két, 48
óra különbséggel vett oro/nasopharyngealistörlet minta SARS-CoV-2 PCR
vizsgálat negatív eredményével.
A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat átmenetileg
saját otthonában szeretné gondozni:
● 72 órán belüli távolmaradás abban
az esetben engedélyezhető, ha az intézmény a gondozottak visszaérkezés után
10 napig izolálni tudja.
● Ha a távolmaradás 72 órán túli intézményelhagyást jelent, az intézménybe a
visszatérés feltétele két, legalább 48 óra
különbséggel 10 napon belül vett oro/
nasopharyngealis törlet minta a SARSCoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének bemutatása.
● 72 órán túli intézmény elhagyást kö-

vetően járványügyi érdekből a visszatérés feltételeként előírt PCR vizsgálat
térítésmentes.
Az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak szerint új igénybevételre
vonatkozó megállapodást az alábbi feltételek megléte esetén lehet megkötni
szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekben:
● Új gondozott – mind a saját otthonából, mind egészségügyi intézményből
– a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belüli, legalább 48 órás
időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett,oro/nasopharyngealistörletminta
a SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív
eredménye birtokában vehető fel.
● Szociális intézmények közötti áthelyezés feltétele két min.48 órás időkülönbséggel, levett oro/nasopharyngealistörletminta a SARS-CoV-2 PCR
vizsgálat negatív eredménye.
A szakosított szociális ellátásban történő új igénybevételhez kapcsolódó
SARS-CoV-2 teszthez szükséges mintavételezést a vizsgálatkéréstől számított egy héten belül kell lebonyolítani,
továbbá:
● járványügyi érdekből a fenti vizsgálat
térítésmentes,
● a mintavételezésre mozgásában akadályozott személy esetén a gondozásra
váró otthonában OMSZ mintavételezési egységének a bevonásával kerül sor,
● mintavételezésre szállítható, gondozásra váró személy esetében az OMSZ
fix mintavételi pontjain és a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók mintavevő helyein kerül sor.
Az igénybevevők számára a csomagok
fogadása a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett engedélyezett
azzal, hogy a megküldött csomagok folyamatos hűtést igénylő terméket nem
tartalmazhatnak.”
// érvényes 2021. március 13. napjától

04

KÖZÉLET INTÉZMÉNYEK

2021. ÁPRILIS

Folynak a munkálatok

a Kamilla Gyógyfürdőben

Természetes dolognak tartom, hogy a jó
idő beköszöntével egyre több újvárosi
embert foglalkoztat a gondolat, mikor
nyitja meg kapuit a helyi fürdőkomplexum. Ami rajtunk, Városgazdálkodási
kft.-n múlik, azt igyekszünk legjobb tudásunk szerint megtenni, a többi a járványhelyzet alakulásától függ.
Azt gondolná az ember, mindenkinek
ez a célja, de sajnos csalódással vettem
tudomásul, hogy vannak közöttünk
olyanok, akiknek szándéka ezzel ellentétes. Erre akkor döbbentem rá, amikor
Demeter Pál alpolgármester úr és Molnár Péter képviselő úr egymástól függetlenül, e-mailben arra kértek, hogy
tegyem lehetővé számukra, hogy megtekinthessék a fürdőben zajló munkákat és annak jelenlegi állapotát.
Természetesen mindkettőjüknek vis�szaírtam, hogy nagy örömmel veszem
az érdeklődésüket és a megbeszélt időpontban nagyon szívesen végig vezetem őket a benti és a kinti területeken.
Ez meg is történt, március 26-án. Ők
a hivatalos utat választották, hivatalos
információk birtokába kívántak jutni,
hogy a választóikat hitelesen tudják tájékoztatni. Láthatták, tapasztalhatták,
hogy intenzíven folynak a karbantartó,
a felújító és a takarító munkák a fürdő
egész területén.

Nagyon sok a pótolni való elhanyagolt
dolog mind a fürdőgépészetben, mind a
higiéniában és a benti, kinti épületszerkezetekben, medencékben, zöldterületen, kerti bútorokon, stb.

A fedett részben – beleértve a szaunákat
is – a munkálatok befejezés közelében
vannak, napokon belül nyithatóvá válnak ezek a területek.
A súlyosan elhanyagolt állapotú beléptető rendszer vár „újraélesztésre”,
de ennek érdekében is megtörténtek a
karbantartó céggel az előzetes egyeztetések. A kinti részen, a nádszövettel
lerekesztett hátsó üzemi területen, a
gépháznál és a kutaknál, a szokottnál
is nagyobb a „felfordulás” mert ezen a
területen volt a legnagyobb mértékű az
elhanyagoltság.

A képviselőknek joga van tájékoztatást
kérni a megfelelő, törvényes keretek betartásával. Ha ezt az utat választják, hiteles, szakszerű információkat kaphatnak, s azt megoszthatják a választóikkal.
Demeter Pál Alpolgármester Úr észrevételeiből egy vélemény:”Meggyőződtünk róla, hogy az állagmegóvás folyamatos, és az eddig elmaradt részletekbe
menő karbantartás is nagyon jó ütemben halad. Végre a szelektíven működő
beléptető rendszer is alapos szervizen
fog átesni. A benti, fedett egység, gyakorlatilag készen áll a nyitásra.”

Az előzetes szemlén az tapasztaltuk,
hogy hosszú évek óta nem törődtek
ezzel a résszel, holott ez a terület igényelte volna – a pinceszinti gépház után
– a legnagyobb odafigyelést és karbantartást, na meg a legtöbb anyagi ráfordítást. Bátran kijelenthető, hogy ez itt,
nem történt meg. Eddig!
Ezt a tényt megállapította az az illegális
„látogató” is, aki engedély és tudtunk
nélkül belopózott a kinti strandrész
ezen területére és mivel nem kérte,
hogy tájékoztassuk az itt folyó munkákról, erősen téves megállapításokat tett
közzé az ottlétekor – szintén engedély nélkül – készített fotókkal együtt.
Tévedése, közösségi oldalon publikált
fals megállapításai súlyosan félrevezethetnek embereket, ráadásul törvénytelenül járt el, hiszen mint fentebb írtam,
mindent engedély nélkül csinált. Ezúton
szeretném megkérni az illegális látogatót és bárkit, aki hasonló „lesifotós”
akciókban gondolkodik a nélkül, hogy
tudná mit lát, NE TEGYE, hiszen saját
magát is és az ott dolgozókat is veszélyezteti a munkaterületen azontúl, hogy
minden bizonnyal rossz következtetéseket von le az információk hiánya miatt.
Megjegyzem a fürdő egésze jelenleg idegenek részére nem látogatható munkaterület. Ennek figyelmen kívül hagyása
következményeket vonhat maga után.

Molnár Péter képviselő Úr megállapításából idézek: ”A fürdő belső része lényegében nyitás készen van. Az öltözők,
zuhanyzók, szépen rendbe téve, kitakarítva. A benti medencéken az utolsó simításokat végzik és csak ki kell mosatni
és kész. A szaunák is startra készek. Az
egyikben komoly mennyezet javítás
is volt. A gépházban több szivattyút
felújíttattak, cseréltek és már tartalék
szivattyú is van a biztonságos működéshez. (Ezek nem aprópénzes tételek).
Ott jártunkkor is takarítottak.
Nem túl régen kezdték el a külső munkálatokat. Folynak a külső medencék
csempézései, fa korlátok javítása és
csiszolása a festés előtt.”
Bízom abban, sikerült nyugvópontra
juttatni egy spekulatív szándékkal gerjesztett problémát.
// Kalmár Zoltán
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Február és Március

az Egyesített Óvoda és

Bölcsőde Intézmény

tagintézményeiben

A kormány az emberi életek védelme
és a fertőzések számának csökkentése
érdekében 2021. március 8-tól rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban.
Az első nevelési nap dátuma még kérdéses, az eredeti tervek szerint április 7-től
járhattak volna óvodába a kicsik.
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény belső eljárásrendje értelmében az
óvodákba a szülők nem léphetnek be,
ezért programjaikat zártan, látogatókat
és vendégeket nélkülözve szervezték
meg februárban és március elején.

2021-ben az Óvodások nem maradtak
közösségi programok nélkül, hiszen
az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény tagintézményeiben még meg
lehetett tartani a Farsangi mulatságot,
melyre a nevelők és a gyermekek is lelkesen készültek. Több helyen készült
igazi szalagos farsangi fánk, a helyiségek kidekorálásában pedig a dolgozók,
az óvónők és a dajka nénik is egyaránt
részt vettek!

A pedagógusok idén is odafigyeltek
arra, hogy megismertessék a kicsikkel
a farsangi népszokásokat, hagyományokat, a farsangi ünnep jellemzőit: a
télkergetést, télűzést, téltemetést-kiszézést, a mohácsi busójárást, a jelmezes felvonulást, állatalakoskodást és a
fánk készítést.

Az óvodapedagógusok és az intézményi dolgozók arra törekedtek, hogy a
gyermekek a megváltozott körülményekből a legkevesebbet érzékeljenek
és érezzék jól magukat az óvodai életük
mindennapjaiban. A szülőket online, a
különböző internetes felületeken tájékoztatta a vezetőség az intézményekben folyó munkáról.

A gyerekek idén is csodálatos jelmezekben ünnepeltek, melyek a lelkes
szülők keze munkáját és kreativitását
dicsérik.

A Százszorszép Óvodában a Levendula csoport szülői felajánlásaiból az
óvodapedagógusok egy csepp alakú
függőhinta vásárlása mellett döntöttek, mely sokrétű fejlesztőeszközként
funkcionál a későbbiekben.
A Bölcsőde fő- és hátsó bejáratának
falai gyönyörű színekben pompáznak
Tóth Márton felajánlásának köszönhetően, hiszen immáron dekorációs falfestmények díszítik a felületeket.

A gyerekek kézművesedhettek kedvük
szerint, de volt olyan tagintézmény,
ahol táncházat is szerveztek. Közös
pont volt az intézményekben, hogy
rengeteg mesét hallhattak a gyerekek,
és élményekkel gazdagodtak idén februárban is.

A Csicsergő-, a Nyitnikék- ovi csoportjai télűző/ tavaszváró programokat is szerveztek, jelmezekbe bújva
búcsúztatták a telet és várták a tavasz
közeledtét, a Napsugár Óvodások pedig hangos énekléssel, mondókázással,
verseléssel igyekeztek elűzni a hideget:
„Kisze- kisze szalmabáb, égj el minél
hamarább, füsttel írd a kéklő égre, jöjj
el tavasz, jöjj el végre!”
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Új életet

kezdhettek a fiatalok

Balmazújvároson tudjanak egzisztenciát és családot alapítani. Ez a célja annak a pályázatnak, amelynek
köszönhetően elsősorban 20 hónapos lakhatási lehetőséget, tanulói és dolgozói ösztöndíjat kaphatnak
18 és 35 év közötti fiatalok.
Nézzük időrendben a teljesítéseket. Az
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosító számú Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson pályázatot 2017. december 21-én
nyerte el a település.
Azért, hogy a város népességmegtartó
ereje és versenyképessége javuljon közel 200 millió forintot kapott Balmazújváros. A pályázat megvalósítása 2018.
május 1-jén kezdődött. A szakemberek
megkezdhették az érdemi munkát. A
szerződésben vállalt kötelezettségek
szerint széles körben tájékoztatták az
érintett célcsoportot.
Ennek megfelelően megkeresték a helyi
szakközépiskolát, több civil szervezetet,
például a BAKI Egyesületet és a vöröskereszt helyi csoportját is. A pályázatról
személyesen és online formában is részletes tájékoztatást kaphatott a célcsoport. Eközben elkezdődtek a képzések,
tréningek és a speciális felmérések is. Elsősorban a BSZC Veres Péter Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
diákjai mérhették fel komplex, összetett
mérési feladatsoron kulcskompetenciáikat. 2019 augusztusában Komlóskán
egy táborban tölthetett el több napot
28 hátrányos helyzetű balmazújvárosi
fiatal. Közben a képviselő testület többször is közbeszerzést írt ki a 13 bérlakás felújítására, eszköz beszerzésére.
Emellett a testület megpályáztatta a helyi fiataloknak a 20 hónapos lakhatási
támogatást és az egyéves ösztöndíjakat.
Végül 2019-ben megújultak az önkormányzati lakások, így a nyertes pályázók egy teljes körűen felújított, modern
bútorzattal, elektronikai eszközökkel és
háztartási gépekkel felszerelt lakásban
kezdhették el az életük egy új szakaszát.
Az ösztöndíjak kifizetése 2019. őszén
elkezdődött, valamint 2020. januárjában Hegedüs Péter polgármestertől
átvehették a lakások kulcsait a fiatalok,

így beköltözhettek a lakásokba. A 13
lakásban 19-en új életet kezdők kivétel
nélkül örültek a lehetőségnek. Sokaknak ez az első lehetőség, hogy párjaikkal, családjaikkal önálló életet kezdjenek. Abban is nagy az egyetértés, hogy
ezekben a hónapokban saját házukra
vagy lakásukra tegyenek félre. Óriási
segítség nekik, hogy az itt eltöltött húsz
hónap alatt mindössze csak a rezsiköltségeket kell fizetniük, bérleti díjat nem.
Ez a projekt a koronavírus-járvány ellenére is a terveknek megfelelően halad.
Természetesen a szakemberek igazodtak a körülményekhez. 2020. szeptemberében lejárt az egyéves ösztöndíj
utalása, majd az újabb pályázati kiírás
után immár a második és egyben utolsó
körben kapják a támogatást a balmazújvárosiak. Minden nyertes pályázónak
különböző feltételeknek kell megfelelniük. Például mindenkinek tréningeken és legalább két képzésen részt kell
vennie, valamint önkéntes munkát kell
vállalnia Balmazújvároson.
A tréningeket 2020. nyarán még személyesen tartotta a képző szerv a Veres
Péter Kulturális Központban és a Hotel
Kamillában. A trénerek maximálisan
elégedettek voltak a résztvevőkkel, akik
folyamatosan aktivizálták magukat az
előadásokon. A képzéseknél pedig már
alkalmazkodni kellett a szervezőknek
a koronavírus járvány miatt bevezetett
intézkedésekhez. 2021. februárjában és
márciusában a képző szerv több multi,
valamint balmazújvárosi cég képviselőit
hívta meg előadóként. Gyorsan tegyük
hozzá, ők igazából interaktív előadást
tartottak.
A résztvevők folyamatosan kérdésekkel
bombázták meg az előadókat. Így bemutatkozhatott Máté Lajos, az újonnan
alakult Balmazújvárosi Turisztikai és
Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Bemutatta
a Kamilla Gyógyfürdő, a Hotel Kamilla,

a Pötyi szálló és a Garabonciás diákszálló működését. Barta Éva a hatékony
testbeszéd rejtelmeibe vezette be a fiatalok, míg Barát András az állásinterjú
kulisszáiba avatott be mindenkit. Sári
István, a Veres Péter Kulturális Központ intézmény vezetője is bemutatta
a hozzá tartozó intézményeket. Így a
balmazújvárosiak tovább bővíthették
ismereteiket a Veres Péter Művelődési
Központról, a Veres Péter Emlékházról,
a Semsey Kastélyról, valamint az Ifjúsági és Közösségi Házról.
Volt előadó a Krones Debrecen karrierközpontból is. Azok is kaptak tanácsot, akik esetleg egy vállalkozás
elindításában gondolkoznak. Erről
Platzer Dániel beszélt és felhívta a figyelmet arra, hogy mire figyeljenek
oda az üzlet elején a vezetők.
Kalmár Zoltán a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t mutatta be. Hosszasan taglalta a feladatait. Kiemelte, hogy Balmazújvároson
rengeteg zöld terület van, ami rengeteg
munkát ad az alkalmazottaknak. Lajter
Gergő, a Lajter-Bútor Kft. kereskedelmi
vezetője büszkén jelentette ki, hogy 25
embernek adnak munkát a bútorgyártó
cégükben. Hogyan lehet egy egyszemélyes vállalkozásból egy 30 főt foglalkoztató céget vezetni? Erről már Szendi
Katalin, a Szendi Vasudvar Kft. tulajdonosa beszélt. Mindezek mellett a kommunikáció fontosságára és helyességére
is rávilágítottak a szakemberek.
A pályázat az elmúlt 3 évben a tervek
szerint haladt előre. A jelentések, beszámolók, a kérelmek, az elszámolások
hibátlan előkészítése és a benyújtása
azt eredményezte, hogy a projekt akadályok nélkül teljesíti a 2017-ben megfogalmazott eredeti célokat. A pályázat
várható zárása 2021. szeptember 20.
// Bánhegyi Zoltán
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VERES PÉTER ÍRÓ

SZENTMÁRTONKÁTÁN
Sikeres irodalmi est. Most, a vírusjárvány okozta bezártságban több időnk van beszélgetni, emlékezni,
rég elrakott feljegyzéseket, újságcikkeket, fényképeket nézegetni. Így került most a kezembe az alábbi
írás, melynek szerzője a ma is Szentendrén élő, 88 éves Molnár Bertalan festőművész, tanár. Berci bácsival csaknem 20 éve ismerkedtem meg. Hamar kiderült, hogy mindketten „alföldi gyerekek” vagyunk, Ő
Kabán született. Beszélgetéseink során nemegyszer szóba került közöttünk Veres Péter is. Egyik alkalommal Berci bácsi nekem ajándékozta az alább olvasható írását, amely 1968-ben a Pest megyei Hírlapban is megjelent. A mai napig féltve őrzöm ezt a kézzel írott, szép beszámolót Veres Péter szentmártonkátai irodalmi estjéről. Több, mint 50 év elteltével, én ezzel a Molnár Bertalan írással emlékezem a 73 éves
korában, 1970. április 16-án elhunyt neves földinkre, Veres Péterre.
// Fekete János

A különös mindig felrázza az emberek
kíváncsiságát. Az érdektelenség mocsarából felpattan az érdeklődés, ha egy
csendesen fejlődő falu életében felcsillan a történelem egy-egy sokat ígérő
órája az élőszó varázsával, hiteles történelmi személyiségen keresztül. Napok
óta nagy a sürgés-forgás, mindenütt
VERES PÉTER nevét emlegetik.

Sok írót hallottam már beszélni. Mind
teljesen más volt, mint Veres Péter-ez
nem is feltűnő. De az igen, hogy egy heterogén összetételű irodalmi esten felfűtött atmoszférát tud teremteni, hogy az
irodalom és az élet, történelem és a valóság harmonikus egyensúlyban vannak.

Nevetve válaszolta: „nem vagyok szórakoztató iparos! Célom, a nagy elődök
követése a társadalmi haladásban”. Ő
pontosan tudja, hogy őt nem elég olvasni, őt tanulni, majd megérteni kell. Az ő
írói világában jelen van a néphez való viszonya, erkölcsi elkötelezettsége - ahogyan ez olvasható az egykori pályamunkás megható visszaemlékezéseiben is.

Milyen lehet? Valóban megőrizte-e külsőjében is a paraszti világhoz való kötődését? Vagy talán a balmazújvárosi élet
atmoszférájától a Rózsadombig vezető
út, amely nagyon göröngyös volt, feledtette-e vele a hovatartozást? Meddő kérdések! Veres Pétert olvasni, főleg érteni
kell, az utóbbi nem könnyű feladat.

Nehéz lenne a több órás irodalmi kalandozást reprodukálni, de örömmel
konstatálom, hogy a falu népének Veres Péterrel való találkozása pirosbetűs
ünnepként marad fenn a helytörténeti
krónikában (délután 4-től este11-ig tartott a találkozó).
-2-

Világot rengető dolgok hangzanak el,
míg a falu Tsz. irodájáig elmentünk. Ott
családias beszélgetés közben nagyon
kell figyelni, honnan indultunk el, és
főleg, hol kötünk ki. Külön érdekes a
sok asszociáció, képes beszéd, amelyet
az a jó, Debrecen környéki ízes akcentus is fűszerez. Közhelyeknek tűnő
megállapítások végponton tanulsággá
izmosodnak. Vulgarizál és nem vulgáris, egyszerű és tudományos, nemzeti
és egyetemes. Irodalmi koncepciójában
jelen van az egyenes magyar író felfogása a szociológia, történelem, filozófia
ötvözetében.

A helyi Tsz. vezetője, Pál Károly országgyűlési képviselő biztosította a
fehér asztal gazdag megterítését. Az
irodalmi est fő támogatója, kurátora
Marjos Istvánné tanítónő volt, aki az
irodalom szerelmese, kulturált beszédstílusával sok-sok vers tolmácsolója.
Budapestről a Magvető Könyvkiadó
is képviseltette magát Fábián Zoltánné
Moldova Ágnes személyén keresztül.

Otthon van a kor gazdasági politikájában- különös tényszámok hangzanak
el a világ agrárállamairól, közben az
őszbe hajló író visszaemlékezéseiből
akaratlanul is kibuggyan a magyar sors,
lokálpatriotizmusa Balmazújvárossal
kapcsolatos kiapadhatatlan emlékeiből.

A szentmártonkátai Községi Tanács
nagytermében több, mint száz érdeklődő jelent meg. Itt mindenki megkapja a
„leckét”- fiatal, öreg, pedagógus, orvos.
Szerénységet a szerénytelennek, önbizalmat a hitevesztettnek, kitárulkozást
a befelé fordulóknak, jó impulzusokat
az új generáció képviselőinek. Játszik a
szavakkal, hatalmas szókincse a szép stílus keretében jelenik meg.
„Nem zárkózom „elefántcsonttoronyba”, osztályosa vagyok népemnek és az egyetemes haladásnak.”
A beszélgetés, az írói előadás és Tallós
Endre, a Madách Színház színművészének közreműködése felejthetetlen
élményben részesítette a hallgatóságot.
Személyes beszélgetésünk során megjegyeztem, hogy sokan olvassák könyveit.

Búcsúzóul megkérdezte tőlem Veres
Péter, hogy tudom-e, hogy a KÁTA szó
mit jelent? (Meglepett a kérdés, szerencsére tudtam válaszolni. Ilyen apróságokra is kiterjedt a figyelme).
Mit írhatnék Szentmártonkáta nevében, ami egyszerű és szívből jövő?
KÖSZÖNJÜK PÉTER BÁCSI!
Szentmártonkáta, 1968.
Molnár Bertalan

08

otthonteremtés CSOK

2021. ÁPRILIS

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI

KEDVEZMÉNYE (CSOK)
Sorozatunk mostani részében a 2015. július elsején bevezetésre került, azóta többször módosított Családok
Otthonteremtési Kedvezményét (röviden CSOK) mutatjuk be röviden.

Milyen lakáscélok
esetén igényelhető?
A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:
● Új lakás vásárlása vagy építése
● Használt lakás vásárlása
● Meglévő lakás bővítése
A támogatás vásárlás esetén a vételár
kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén
a kérelem benyújtásakor a hitelintézet
által elfogadott költségvetésből még
fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.
Ki igényelheti?
Meglévő gyermekeik után házaspárok, élettársak és egyedülálló szülők,
életkortól függetlenül igényelhetik a
CSOK-ot. Előre vállalt gyermekeik
után (úgynevezett megelőlegező CSOKot) csakis olyan házaspárok, akik közül
legalább az egyik félnek 40 év alattinak
kell lennie.
CSOK összege
Az alábbi táblázatokban összefoglaljuk,
mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.
CSOK összege új építésű lakás vásárlás,
építkezés esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén:

Használt lakás esetén gyermekszámtól függetlenül minimum 180 nap.
Új lakás esetén legfeljebb 2 gyermek
után igényelt CSOK esetén minimum
180 nap.
Új lakás esetén legalább 3 gyermek
után igényelt 10M Ft CSOK esetén minimum 2 év.
Fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető
jogviszonyok köre szűkebb, mint
a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A
kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre
nem állítható ki olyan igazolás, mely
CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak például azok a cseden,
gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje
alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti
saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya. A folyamatos
TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri
megszakítás is lehet, lényeg, hogy
összesen ne legyen 30 napnál hos�szabb kiesés a TB jogviszonyban.

További fontosabb
tudnivalók
Jogosultsági feltételek
A támogatás igényléséhez az alábbi
alapvető feltételeknek is teljesülni kell:
● Büntetlen előélet
● Köztartozás-mentesség
● Megfelelő TB jogviszony

A támogatott személyeknek és azon
gyermekeknek – akikre tekintettel a
vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10
évig kell életvitelszerűen a támogatott
lakásban lakniuk. A folyósítást követő
90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott
személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés
megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett
lakás építése, bővítése vagy vásárlása
érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül
szolgáló építési telek megvásárlására
felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Hol igényelhető a CSOK?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar
Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok,
jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani, vagyis Balmazújvároson mindhárom kereskedelmi banknál igényelhető.

Illetékmentesség
2021. január elsejétől illetékmentes a
CSOK-kal vásárolt lakás tulajdonjogának megszerzése.
// Posta Zsuzsanna
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A mentális egészség szerepe

veszteségeink feldolgozásában
Az élet sokszor tartogat nehéz pillanatokat, krízis helyzeteket, olykor komoly veszteségeket. Igazi, embert
próbáló feladat a jelen helyzet, a világjárvány okozta sokk, amikor a szigorú előírások betartása mellett igyekszünk megőrizni lelki egészségünket, épségünket.
De mit is értünk lelki
egészség alatt, és miért
is olyan fontos ez?
A mentális egészség a WHO szerint a
jóllét olyan foka, amelyen az egyén reálisan ítéli meg saját képességeit, meg
tud küzdeni az élet szokásos stresszeivel, eredményesen és gyümölcsözően
képes hozzájárulni saját közösségéhez.
A lelki egészségnek magában kell foglalnia az öröm élményekben és pozitív érzésekben gazdag jóllét érzést, a kreatív
alkotó-, és alkalmazkodási képességet,
az érzelmi és tudati működés fölötti
önszabályozás képességét, és a lelki rugalmasságot, a pszichológiai ellenálló
képességét.

A vírusfertőzés maga nem jelentene
traumát, de a járvány által előidézett
krónikus stressz, melyet fenntart a fertőzéstől való félelem, az izoláció, a létbizonytalanság, a személyi szabadság
korlátozása, a szokatlan intézkedések, a
tesztelési és kezelési források szűkössége, veszélyt jelent azokra a csoportokra,
akik érzékenyebbek erre. Ők az idősek,
az autoimmun betegek, és a pszichiátriai múlttal rendelkezők.
A járvány okozta stresszel együtt jár a
félelem, a szorongás, az alvászavar, a depresszió és a szerhasználat megjelenése.
Az idő előrehaladtával a tartalékok kimerülése, az izoláció, és a bizonytalan
helyzet elhúzódásával párhuzamosan
várható, hogy megnő a pszichés betegségek intenzívebb megjelenése.
A jelenlegi szokatlan helyzet, krízis
helyzet, ami miatt lelki egyensúlyvesztés történhet, de ez a krízis nemcsak
„fordulatot” jelenthet (görög eredet),
hanem a kínai krízis írásjelnek megfelelően kétféle fogalmat foglal magába:
„veszély” és „ esély”. Veszély, mely az
életet veszélyezteti, és esély arra, hogy
egy minőségileg jobb, és más életet alakítsunk ki.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a lelki
egészség a teljes emberi egészség felét
teszi ki. Az itt megjelenő zavarokat a felszínre jutó tünetek jelzik, mint például
szorongás, lehangoltság, emlékezetkiesés, kényszeresség, gyanakvás, bizalmatlanság.
A világjárvány egy krízishelyzetet teremtett, és a járvány megjósolhatatlansága, bizonytalansága, a hatósági intézkedések és a kényszerű korlátozások, az
egészségügyi ellátás megváltozása, növeli a lelki egyensúly megbomlásának
lehetőségét.

Hogyan őrizhetjük meg
lelki egészségünket a
járvány idején?
A lelki egészség nem állapot, hanem
cselekvés!
Előfeltétele, hogy értékeljük és elfogadjuk önmagunkat, mint, akik önmagáért
értékes személyek. Legyenek kielégítve az alapvető szükségleteink, mint pl.
munka, pénz, táplálék, lakhatás, ruházat. Ügyeljünk testünk épségére, tartsuk
megfelelő sporttal, táplálékkal, alvással
a lehető legjobb állapotban.

Adjunk lehetőséget a feltöltődésre, teremtsünk egyensúlyt a munka és pihenés között.
Szánjuk időt a baráti kapcsolatainkra,
ápoljuk azokat, és bátran kérjünk érzelmi támogatást nehéz helyzetekben.
Adjunk teret és időt önmagunknak,
arra, hogy számunkra valami kreatív,
örömteli tevékenységgel foglalkozzunk. Hitünk szerint végezzünk lelki
gyakorlatot, tartsuk meg ünnepeinket,
hagyományainkat, éljük meg a béke és
a hála élményét. És nem utolsó sorban
legyenek céljaink, álmaink, amiért érdemes mindennap fölkelni és érdemes
belső erőinket mozgósítani.

// Fotók: Pexels

A cél, egy új egyensúly megteremtése,
hogy tudjunk felülemelkedni a járvány
hatásain és akár spirituálisan is rátekinteni a járványhelyzetre.
Mindent egybevetve, a lelki egyensúly,
fontos része a rugalmas megküzdés
(reziliencia), melynek részét képezi a
pozitív átértékelés képessége, hogy a
személy ott is meglássa a jót, a lehetőséget, ahol, és amikor a helyzet már-már
kilátástalannak tűnik.
Erre kell törekednünk mindannyiunknak!
// G.M
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Meccsek
zártkapuk mögött

Megyei I. osztályú labdarúgóinknak továbbra is a szurkolóink támogatásának hiányában kell lejátszaniuk
a bajnoki mérkőzéseiket. Csapatunk ezzel együtt továbbra is harcban van a dobogóért. A márciusi eredményeink, és a tabella állása.
Március 07. 18. forduló
Balmazújvárosi FC – Kabai Meteorit
SE 2–0 (1–0)
Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Orosz J.
(Takács I., Pál G.).
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás-

Burics András, Vénig Attila, Bereczki Tamás, Albert Kristóf (Timkó Patrik), Mihalik László (Uri Márk), Szabó Barna, Sándor
Huba, Fodor Tibor, Csige Zsolt (Tóth Gábor), Csiszár Szabolcs. Edző: Németi János.
Gól: Mihalik László 41’, Szabó Barna 89’.

Németi János: Egy olyan mérkőzésen
vagyunk túl, amelyet olyan csapattal
játszottunk, mely stílusa nem nagyon
fekszik nekünk. Ennek ellenére rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de csak
keveset értékesítettünk.
Március 13. 19. forduló
DEAC II – Balmazújvárosi FC 1–0 (0–0)
Zártkapus mérkőzés. Vezette: Gálfi F.
(Horváth J., Lévai Z.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás –

Burics András, Galla Patrik, Rőth András,
Mihalik László (Rákos Balázs), Szabó Barna (Tóth Gábor), Fodor Tibor (Bereczki

Tamás), Sándor Huba, Bokros Tibor,
Csiszár Szabolcs, Kovács Milán (Timkó
Patrik). Edző: Németi János. Gól: Csák
Zsolt 70’.

Németi János: A mérkőzéssel kapcsolatosan az összes észrevételem annyi,
hogy az egyik csapat futballozott, a
másik meg győzött.
Március 21. 20. forduló
Balmazújvárosi FC – Hajdúhadházi
FK 6–0 (2–0)
Zártkapus mérkőzés. Vezette: Forgács
K. (Orosz J., Bak P.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Ta-

Március 27. 21. forduló
Derecske LSE – Balmazújvárosi FC
1–1 (0–1)
Zártkapus mérkőzés. Vezette: Tatár I.
(Horváth G., Pál G.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás

– Burics András (Timkó Patrik), Galla
Patrik, Rőth András, Mihalik László (Bereczki Tamás), Szabó Barna, Fodor Tibor, Sándor Huba, Bokros Tibor, Csiszár
Szabolcs (Albert Kristóf), Kovács Milán.
Edző: Németi János. Gól: Komjáti Dániel
83’, illetve Fodor Tibor 24’.

Németi János: A körülményekhez
mérten jó eredményt értünk el.

más-Galla Patrik (Vénig Attila),Rőth
András (Rákos Balázs), Bereczki Tamás
(Szabados Máté), Mihalik László (Varga
Dávid), Szabó Barna (Timkó Patrik), Fodor Tibor, Sándor Huba (Nagy László),
Bokros Tibor, Csiszár Szabolcs (Albert
Kristóf), Kovács Milán. Edző: Németi János. Gól: Mihalik László 29’, Csiszár Szabolcs 34’, Szabó Barna 53’, Albert Kristóf
66’, Rőth András 68’, Galla Patrik 70’. Kiállítva: Horváth Attila (Hajdúhadház) 78’.

Németi János: A végeredmény tükrözi
a két csapat közti különbséget.
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Válogatott mérkőzés

a Sporttéren
Március 16-án a Balmazújvárosi Városi
Stadion adott helyet a MagyarországRománia U18-as válogatott felkészülési labdarúgó mérkőzésnek. Zárt kapuk
mögött, az MLSZ Youtube csatornáján
közvetített összecsapáson a mieink
szereztek vezetést, amit a második félidőben egyenlítettek ki a vendégek,
beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt.
A két együttes március 18-án Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban újra
megmérkőzött, ahol a magyar csapat
2-1 arányban nyert.
A két válogatott az őszi Európa Bajnoki
selejtezőkre készül.

Kézilabda

Ebben a sportágban csak a felnőttek számára van engedélyezve a bajnokság folytatása. Megye I-es együtteseink
pályára is léptek.
A lányok egyetlen mérkőzést tudtak
le az elmúlt időszakban.

// A kabaiakat a műfüves pályánkon győztük le
// fotó: haon.hu

Március 10.
Létavértes Balmazújvárosi LKSE 23-25 (11-12)

A fiúknak négy találkozójuk is volt.

A tabella állása

A tabella állása

Március 07.
Balmazújvárosi KK- DEAC II 39-28 (22-15)
Március 11.
DEAC U22- Balmazújvárosi KK 34-22 (17-12)
Március 21.
Berettyóújfalu- Balmazújvárosi KK 27-29 (11-17)
Március 28.
Balmazújvárosi KK- DEAC U22 29-34 (13-16)

A tabella állása

/// fizetett tartalom

TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK

MÉHTERMÉKEK
Egy éve már, hogy új kihívásokkal kell mindnyájunknak
nap mint nap szembenéznünk.

Ebben a covidos, post covidos időszakban, a szokásosnál sokkal jobban kell ügyelnünk immunrendszerünk erősítésére. Az orvosok és
gyógyszerészek által javasolt lehetőségek mellett, természetgyógyászként a méhészeti termékekre szeretném felhívni a figyelmet.
Az utóbbi időben számtalan cikk, tanulmány és kutatási
eredmény jelent meg, mely a méz, a virágpor, a propolisz
és a méhpempő vírus ellenes hatását támasztja alá, ezzel bizonyítva a súlyos légúti tüneteket kiváltó kórokozó elleni
hatásukat.
A kutatási eredmények ösztönzőek a méhészeti termékek
mindennapos fogyasztására.

Szívből ajánlom családi vállalkozásunk termékeit!
BARNA MÉHÉSZET
Ingyenes házhozszállítás
20/520 5393
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Felvétel a 9. évfolyamra
Február 19-ig megérkeztek az általános iskolákból a jelentkezési lapok. A következő tanévre
12 tanulmányi területet hirdettünk a pályaválasztó nyolcadikos diákok számára. 217 tanuló
küldte be a jelentkezési lapját, és összesen 406 tanulmányi területet jelöltek be a diákok. A
tavalyi eredményekhez képest mind a tanulók számában, mind a megjelölt tanulmányi területek számában növekedést tapasztaltunk. A számszerű adatokat az alábbi táblázatban láthatjuk.

Tanulmányi terület
kódja

Tanulmányi terület neve

Jelentkezők száma

Felvehető létszám

0001

Gimnázium: emelt óraszámú idegen nyelvi képzés

99

17

0002

Gimnázium: emelt óraszámú informatika képzés

50

17

19

16

20

16

25

16

0003
0004
0005

Technikum: gépészet ágazat:
gépgyártástechnológiai technikus
Technikum: kereskedelem ágazat:
kereskedő és webáruházi technikus
Technikum: turizmusvendéglátás ágazat:
vendégtéri szaktechnikus

0006

Technikum: sport ágazat: fitness-wellness instruktor

21

16

0007

Szakképző Iskola: kereskedelem ágazat:
kereskedelmi értékesítő

30

12

0008

Szakképző Iskola: turizmus- vendéglátás ágazat: szakács

32

12

0009
0010
0011

Szakképző Iskola: gépészet ágazat: gépi és CNC forgácsoló
Szakképző Iskola: építő ipar ágazat: festő, mázoló, tapétázó
Szakképző Iskola: élelmiszeripar ágazat: pék-cukrász

21
37
29

12
12
12

0012

Szakképző Iskola: gépészet ágazat: épület-és szerkezetlakatos

23

12

A gimnáziumi képzésekre a pontszámítás a központi írásbeli felvételi, és az
általános iskolából hozott tanulmányi
eredmények alapján történt 50-50%os arányban.
A technikumban és a szakképző iskolában csak az általános iskolai eredmények alapján számoltuk a pontokat.
Az általános iskolai eredmények számításánál a 7. osztály évvégi és 8. osztály félévi eredményeket vettük figyelembe, a készségtárgyak kivételével
minden tantárgyból.
Az így kialakult sorrendet a jelentkezők március 16-ig megismerhették,
majd március 22-23-án lehetőségük
nyílt a jelentkezések sorrendjének módosítására, illetve új tanulmányi terület megjelölésére.
A jelentkezések elbírálása: „az Oktatási Hivatal egy erre a célra kifejlesztett
szoftver segítségével állapítja meg,
hogy az adott tanuló hova nyert felvételt.”
„Az igazgatók által - tanulmányi területenként - meghatározott felvehető

tanulói létszámnak megfelelően, és a
módosító kérelmeket is figyelembe
véve, a felvételi rangsorok alapján az
Oktatási Hivatal megállapítja, hogy
melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el.
Ha ugyanannak a jelentkezőnek több
felvételi kérelmét is elfogadták, a szoftver a tanulót az általa meghatározott
sorrend szerint az első olyan tanulmányi területre helyezi el, amelyen az iskola jelezte, hogy felvenné, és egyben
belefér a felvehető létszámba. Ezzel
párhuzamosan azokról a tanulmányi
területekről, amelyek a tanuló által
megadott sorrendben hátrébb szerepelnek, a program törli a tanuló jelentkezését.”
(Forrás:https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/
gyakran_ismetelt_kerdesek?itemNo=4)
A fentiek alapján a felvételről vagy az
elutasításról április 30-ig fogjuk a jelentkezőket postai úton tájékoztatni.

Mellékszakképesítés
vizsgák
A 2016-ban bevezetett szakgimnáziumi képzés által biztosított lehetőség,
hogy a diákok a négy év alatt az érettségi mellett egy szakmai végzettséget is
szerezhetnek: ezt nevezik mellékszakképesítésnek.
Ezen szakképesítések megszerzésére
nyílt lehetőségük a jelenlegi 12-es diákjainknak a februári vizsgaidőszakban. A sport ágazatban tanulók számára ez a regeneráló balneoterápiás
masszőr részszakképesítés megszerzését jelentette, a vendéglátás ágazatban
tanulók számára pedig a pincér szakképesítést. Sport ágazatban 13 tanuló,
vendéglátás ágazatban 10 tanuló tett
sikeres szakmai vizsgát. A februári
időszakban a vizsgák megszervezése
a biztonsági előírások megtartásával
még lehetséges volt.
// Hüséné Szabó Mária
Igazgató
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Húsvéti SAROK

Balmazújváros Város Önkormányzata, a
Veres Péter Kulturális Központ és az Egyesített Óvoda és Bölcsödei Intézmény közös
munkájaként, sokak örömére elkészült a
Kossuth téri díszparkban a „Húsvéti sarok”.
A tojásfákra kikerült szebbnél-szebb húsvéti
tojások, a szülők és a gyerekek közös munkáját dicsérik. A Művelődési Központ bejáratánál pedig a húsvéti rajzpályázaton részt
vevő gyerekek munkái kerültek bemutatásra. Reméljük a következő Húsvétra, már
a hagyományos módon tudunk készülni,
közös programokkal, kézműves foglalkozásokkal.

Tisztelet aZ

1848-as hősök előtt
A vírushelyzet miatt ebben az évben, elmaradt
a március 15-i ünnepség. Balmazújváros Város
Önkormányzata nevében, Hegedüs Péter polgármester úr és Dr. Hajdú Miklós jegyző úr, főhajtással és koszorúval tisztelegtek az 1848-as
hősök előtt. A polgármester úr ünnepi beszédét
március 15-én, a Daru TV Balmazújváros műsorán tekinthették meg az érdeklődők. Az ünnepi műsor visszanézhető a Daru TV Balmazújváros youtube csatornáján és Facebook oldalán.

NŐNAPI

Köszöntés
Balmazújváros
Város Önkormányzata nevében Hegedüs Péter polgármester
úr, Dr. Hajdú
Miklós jegyző úrral, nőnap alkalmából köszöntötte az önkormányzat női dolgozóit.

JótékonySÁGI felajánlás

Az immáron két évtizedes múlttal
rendelkező Global Green Europe Kft.
konzervüzemének cégvezetője Márton János és Zakuczki Attila gazdasági
vezető 4500 darab 0,3 dl-es kukorica
konzervet ajánlott fel Balmazújváros
Város Önkormányzatának.

Természetesen az önkormányzat a felajánlást a rászorulók között osztja szét.
Annak érdekében, hogy még a húsvéti
ünnepek előtt megkaphassák az érintettek az adományt, a Balmazújvárosi
Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjának munkatársai, Dr.
Csomós Andrea osztályvezető irányításával azonnal megkezdték a kiosztás

megszervezését. Ebben a munkában
való közreműködést szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Balmazújvárosi Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ vezetőjének és munkatársainak, a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának és
a Liget Közösségi Ház dolgozóinak. A
felajánlás kiosztása folyamatosan történik a rászoruló balmazújvárosi családok részére.

Köszönjük a Global Green Europe Kft.
felajánlását, hiszen ebben a nehéz időszakban sok kiadás hárul a családokra,
bízunk abban, hogy az adománnyal sokuknak sikerült örömet szerezni.
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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: 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

