// Közélet

// Közélet

Határozatok
A Veszélyhelyzet idején
Az elmúlt hónap döntései közzül a május 3-án, 4-én, 11-én és 12-én
hozott határozatokból emeljük ki
a legfontosabbakat...
//2. oldal

XXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
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// Közélet

Egy néhány órát megélt inkas�szó elő és utótörténete
A címben szereplő inkasszó 2021. május 7-én
néhány óráig állt fenn, aztán a Magyar Állam
Kincstár megszüntette. Az inkasszót megelőző
tényekről lapszámunk 3. oldalán olvashatnak.

MEGSZÉPÜL A TEMETŐ
KÖZPONTI PARKJA
A temető a nyugalom, a békesség kertje, ahová elmélkedni, emlékezni járunk.
A balmazújvárosi temetőben egy díszpark kerül kialakításra...
//6. oldal
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MEGJELENIK INGYENESEN

Balmazújváros

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

Nyugdíjba
vonult A
pénzügyi
osztályvezető
asszony
2021. május 6-án utolsó
munkanapját töltötte el
a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatalban Vágnerné Szilágyi
Ilona pénzügyi osztályvezető asszony. // 7. oldal

// Közélet

TISZTÁZZUK
SOHA NEM VOLT VÁROSI

RENDEZVÉNYCSARNOKUNK

A magántulajdonban lévő sportcsarnok árverésének margójára
A Kőnig Rendezvénycsarnokkal kapcsolatban több fórumon többféle híresztelés, már-már
összeesküvés elmélet látott napvilágot. A következő hasábokon szeretnénk a könnyebb követhetőség érdekében tényszerűen vázolni a csarnok és az Önkormányzat kapcsolata lezárá// 4. oldal
sának történetét.

// Közélet

Zárás után

A kulturális intézmények, a tavaly szeptemberi részleges, később a
novemberi teljes zárás
után, alig várták, a korlátozások feloldását. Májusban Fokozatosan már
elindulhatott egy részleges nyitás.
// 8. oldal
// Sport

// Mindenféle

új edzővel folytatódott
a bajnoki menetelés
Megyei I. osztályban szereplő labdarúgóinknál a 26. fordulót követően
edzőcsere történt, s Németi Jánost az
elődje, Lajos Ferenc váltotta a kispadon. Együttesünk az elmúlt időszakban mind a négy bajnoki mérkőzését
megnyerte- köztük a közvetlen rivális Monostorpályi ellenit is-, s ezzel
be is biztosította helyét a dobogó
alsó fokán.
//10. oldal

Játszótér ÁtadÁS
Május 28-án a Semsey-parkban található Kocsiszín mögötti téren épült
játszótér ünnepélyes átadásának lehettek szemtanúi az egybegyűltek.
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Intézmény, Napsugár Óvoda ballagó nagycsoportosai „Pünkösdölő” c.
műsorukat adták elő a közönségnek.
Majd Hegedűs Péter Balmazújváros
polgármestere avató beszéde után,
szalagátvágással megtörtént a játszótér ünnepélyes átadása... //14. oldal
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Határozatok

A Veszélyhelyzet idején
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. május 3.
● Az „Infrastruktúra fejlesztése az Újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében” pályázat keretében a folyamatban lévő útépítés (a Béke utcától
lefelé a Wesselényi Miklós, Kodály
Zoltán, valamint a Lengyel Menyhért
és a Révész Imre utcák) magasabb
műszaki tartalommal kerül megvalósításra.

A beszerzés pénzügyi fedezete: az
önkormányzatnak parkolóhelyekkel
kapcsolatos megváltási hozzájárulásként befizetett összegekből (pl a
PEPCO esetében 4 parkolóhely került megváltásra) származó többletbevétele.

2021. május 4.
● A Veres Péter Kulturális Központ
fűtési rendszere korszerűsítésre kerül. A lefolytatott beszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot tevő cég ezt 15
875 000 Ft-ért fogja elvégezni.

2021. május 11.
● Az uszodaépítés két kivitelezőjével
szemben indított polgári per megszüntetésre került, az önkormányzat
kétmillió Ft perköltségével. A perben
68.5 millió Ft vállalkozási díj túlfizetésre (és 71,4 millió Ft meghiúsulási
kötbérre), valamint járulékaira tartott
volna igényt az uszodaépítés két fővállalkozójától az önkormányzatunk.
Ám a bíróság megállapítása szerint a
két cég nem egyetemlegesen felelős,
hanem elkülönülten. A kettő közül a
nagyobb, az építészeti munkákat végző Kft azonban felszámolásra került,
míg a kisebbik, a gépészeti kivitelezést végző felé a szakértői adatok nem
állapítottak meg túlszámlázást, hibás
teljesítést.

// A kép csak illusztráció. Fotó: pexels

Ehhez 120m3 M22-es minőségű zúzott kő került beszerzésre a legjobb
ajánlattevőtől, 1 017 600 Ft+ áfa vételáron. A beruházás kivitelezője az eredeti terv szerinti földpadka helyett ezt
a nemesített útpadkát valósítja meg,
többletköltség nélkül.

Május 12.
● A Balmazújváros Dózsa György
utca 14. szám alatti önkormányzati
tulajdonú két garázs bérbeadására vonatkozó versenytárgyalás nyertese a
Balmaz Tészta Szövetkezet lett.

● A Balmazújváros Sporttér utca 8.
szám alatti ingatlan (volt MHSZ épület) bérletére pályázati felhívás került kiírásra egyesületek, szervezetek
számára.
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Egy néhány órát megélt

inkasszó elő és utótörténete

Az inkasszó azonnali beszedési megbízást jelen. Balmazújváros esetében a Magyar Állam Kincstár központja tette
ezt az önkormányzat folyószámlájára, s aminek érvényességének idejéig a számlán lévő, és oda érkező összegeket a
MÁK leemelte. Ez az állapot 2021. május 7-én néhány óráig állt fenn, aztán a MÁK megszüntette.
A történet még az első
uszodatámogatásig nyúlik
vissza.
● A módosított határidőig, 2017.12.30-ig nem készült el a beruházás, amit
az építtető önkormányzat a
határidő előtt egy nappal,
egyelőre nem tisztázott okból leállított, mint később
az igazságügyi szakértő jelentéséből kiderült, 43,5%os készültségnél, és jelentős
kivitelezési problémákkal.
(pedig 2017.12.31-én már
jogosultak lettünk volna
71,4 millió Ft meghiusúlási
kötbérre.

összegből, valamint
2.
uszodatámogatásból (közel 300 millió Ft értékben)
történt meg.
● 2018.11.13-án a Járási
Építési Hatóság helyszíni ellenőrzést tartott, és a
szabálytalanságok miatt leállította a kivitelezési tevékenységet egy igazságügyi

(a polgármester, a jegyző, a pályázatíró és a hatósági osztályvezető) a
Belügyminisztériumban
tárgyalt, ahol közölték,
hogy az uszodaépítés határideje
2019.12.31-ről
2020.12.31-re módosítható. Az önkormányzat már
másnap el is küldte a kérelmét.

● 2021.04.13-án a Kúria,
ahová a MÁK fellebbezett,
ítéletében a MÁK-nak adott
igazat.
● 2021.04.28-án az önkormányzatunk részletfizetési
kérelmet adott be a MÁK
felé.

● 2018.04.16-án az önkormányzat újabb támogatási kérelmét nyújtott be az
uszoda építésére, ami kedvező elbírálást kapott.

● 2018.06.15-én az önkormányzat
visszafizette a 468 456 264 Ft-ot,
és 2018.07.05-én 19 397
407 Ft kamatköltséget a
MÁK-nak. Ez az első támogatásból el nem költött

● 2020 végén az önkormányzat a Debreceni Törvényszéknél közigazgatási pert kezdeményezett a
MÁK-kal szemben a vis�szafizetés levélben, és nem
végzésben, határozatban
történő elrendeléséről.
● A 2021.02.18-i ítéletében
a Törvényszék megállapítja, hogy valóban alakszerű
döntést kellett volna hoznia
a MÁK-nak.

● 2018.03.12-én a Belügyminisztérium a beruházás
meghiúsulása miatt 468
456 264 Ft visszafizetésére
kötelezte az önkormányzatot. (lényegében csak a tervezés költségeit nem kérte
vissza).

● 2018.06.05-én megérkezett a 498 500 000 Ft az önkormányzat számlájára.

majd 2020.05.06-án érkezett levelében a 498 500
000 Ft és ügyleti kamatának
a visszafizetésére kötelezte
az önkormányzatot.

● 2021.05.12-én megérkezett a MÁK-tól részletfizetés engedélyezéséről szóló
határozat.

szakértői vélemény beadásáig. (A Hatóság 2019.
01.11-i határozatában engedélyezte az állagmegóvási
munkálatokat.)
● 2019.06.26-án egy önkormányzati
delegáció

● 2019.07.23-án, a szakértői vélemény beadása után
a Hatóság engedélyezte a
kivitelezés folytatását.
● A 2020.01.02-én érkezett
levelében a BM elutasította
a hosszabbítási kérelmet,

Vagyis a 2021.04.28-án beadott kérelem elkerülte a
Budapesti MÁK központ
figyelmét (amire aztán a
MÁK Debreceni kirendeltsége hívta fel a figyelmüket), s ezért lehetett
időlegesen inkasszó az
önkormányzat folyószámláján.
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TISZTÁZZUK
SOHA NEM VOLT VÁROSI

RENDEZVÉNYCSARNOKUNK

A magántulajdonban lévő sportcsarnok árverésének margójára

A Kőnig Rendezvénycsarnokkal kapcsolatban több fórumon többféle híresztelés, már-már összeesküvés elmélet látott napvilágot. A következő hasábokon szeretnénk a könnyebb követhetőség érdekében tényszerűen
vázolni a csarnok és az Önkormányzat kapcsolata lezárásának történetét.
A csarnok megépítése
● A 2012. december 27-én kelt, a támogató (az Önkormányzat) és a támogatott (Hotel Balmaz Kft) közötti
szerződésbe nem volt belefoglalva a
támogató jelzálogjoga, tulajdonjoga,
csupán a 15 éven keresztül évi 20 alkalom csarnokhasználati jog, mindezt
180.000.000 (száznyolcvanmillió) Ft
támogatásért cserébe, valamint, az ha
a támogatott elidegeníti az ingatlant,
úgy a 15 éves időtartamból hátralevő
évekre vonatkozóan visszafizeti a támogatási összeg időarányos részét.
Vagyis: úgy adott oda a város 15
évre 180 millió forintot, hogy annak
kamatait, üzleti hasznát, kizárólag
egy magánvállalkozás élvezte, valódi
biztosíték nélkül.
● Az Önkormányzatnak nincs tudomása olyan kérelemről, amely a képviselő testület előtt megfordult volna
és a támogatott az irányú kérését tartalmazta, hogy csak az Önkormányzat
jelentős pénzügyi támogatásával tudná
megépíteni a magáncsarnokát, amihez
az Önkormányzatnak semmi köze.
● Az Önkormányzat nem volt köteles
ezt a magánberuházást támogatni, ezt
egy jogerős, 5 éves letöltendő börtönbüntetés is megerősítette.
● Arról van tudomásunk, hogy a tulajdonos sportszeretete miatt, a csarnok
mindenképpen megépült volna, csak
nem a mai helyén, hanem a külső „Fe-

kete fa” telephelyen, és feltételezésünk
szerint bérelhető lett volna, mint a jelenlegi is. A város pedig más, a közösség érdekeit szolgáló beruházást tudott volna
megvalósítani ebből, a 2012-es árfolyamon számolva jelentős támogatásból.

A sportcsarnok
és annak használata
● Hazugság és a lakosok megtévesztése volt az, hogy a város évente 20-szor
„ingyen” használhatja a csarnokot, hiszen a 180 millió forinttal már előre
kifizette a használatot.
● Alkalmanként, akár 600.000 ft/alkalom bérleti díjat számolt fel, illetve
vont le a 180 millió forintból a tulajdonos. Szemléletesebben: egy városbál is
600.000 forintjába került minden „ingyenes”alkalommal a városnak.

A sportcsarnok
és az új városvezetés
● Félrevezető az a kommunikáció,
hogy korábban az Önkormányzat ellenállása miatt nem tudta értékesíteni
a KÖNIG-TRADE Kft egy érdeklődő
vevőnek a csarnokot. Hiszen a 2018.
október 26-án megkötött megállapodás 1.3 pontja kimondta: „A Támogatási Szerződés 5. pontja alapján a
Jogelőd és a Támogató megállapodtak
abban, hogy amennyiben a Jogelőd az
ingatlant 15 éven belül elidegeníti, úgy
köteles a támogatási összeg időarányos
részét visszafizetni.”

Vagyis: a tulajdonos ennek a
szerződéspontnak az ismeretében
tárgyalhatott a csarnok esetleges
eladásáról. Az Önkormányzat csak
tartotta magát a megállapodáshoz,
minden ellenkező híreszteléssel
szemben.
● A 2018. október 26-án kelt megállapodás tartalmazta a támogatott kötelezettségvállalásaként a jelzálogjogi
bejegyeztetést, a támogatási összeg
ellenértékének időarányosan még hátralévő részére.
● 2018. év december 3. napján egy
jelzálogszerződés köttetett erre az önkormányzat (zálogjogosult) és a KÖNIG-TRADE Kft (zálogkötelezett, a
Hotel Balmaz Kft jogutód) között.

A sportcsarnok
árverezése
● A csarnokot nem eladták, hanem elárverezték, ami egy jogilag és gazdaságilag meghatározó különbség.
● A 2018. december 3-i szerződésnek
köszönhetően a Támogatott, árverésre
bocsátott Csarnokából befolyó összegből legelőször a jelzálog-jogosult igénye kerül kielégítésre, s mindenki másmég a NAV is- csak ezután következik.
● Hazugság, hogy nem volt jelentősége a 2018-as új támogatási szerződésnek, amelynek értelmében a felszámolás költségeinek megtérülése után,
Balmazújváros „b” kategóriás jogosult,
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megelőzve még a NAV-ot és más közigazgatási szerv igényét is. Így azonban
Balmazújváros több, mint 121 millió
forintra számíthat.
● A lakosok tudatos félrevezetése azt
állítani valakinek, hogy a felszámoló
eltérhet a Csődtörvény előírásaitól, és
saját kénye-kedvére állapíthat meg kielégítési sorrendet.
● Az eredeti 2012-es megállapodással
Balmazújváros Önkormányzata az „f ”
egyéb követelések kategóriába került
volna, ami a jelen helyzetet ismerve,
egyenlő lett volna a nulla megtérüléssel.

1991.évi XLIX. Csődtörvény57. § (1)
A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a
tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) a felszámolás (2) bekezdés szerinti
költségei,
b) * a felszámolás kezdő időpontja
előtt zálogjoggal biztosított követeléseknek a 49/D. § (1)-(2a) bekezdés

alkalmazásával ki nem elégített része a
zálogtárgy általános forgalmi adó nélkül számított értékesítési árbevétele
összegéig, oly módon, hogy a 49/D.
§ (1) bekezdés f) pontja szerint a zálogjogosultnak teljesítendő kifizetéskor levont, és a 49/D. § (2) bekezdése
szerint az e § (1) bekezdésében meghatározott tartozásokra elkülönített
összeget is a zálogjoggal biztosított
követelések kifizetésére kell fordítani;
ha pedig a zálogtárgyat több zálogjog
terheli, akkor a kielégítés sorrendjére a
Ptk. 5:118-5:122. §-a az irányadó,
c) * a gazdálkodó szervezetet terhelő
tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés,
továbbá a mezőgazdasági szövetkezet
tagja részére a háztáji föld vagy termény
helyett adott pénzbeli juttatás, amely a
jogosultat élete végéig megilleti,
d) * a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági
tevékenységből eredő más követelése
(így különösen a hibás teljesítésből, a
kártérítésből, sérelemdíjból eredő követelések, a szakmában szokásos várható
szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített
összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, a mezőgazdasági őstermelő
követelése, valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja
azon követelései, amelyek azon alapulnak, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek
Tőkefedezeti Közös Alapja a biztosított
betéttel rendelkező betétesek jogutódjává, illetve követeléseik jogosultjává vált,

Tisztelt balmazújvárosi
lakosok!
Az utóbbi időben megjelent egy -eredetileg
a Balmazújvárosi Football Club kiadásában
és gondolom finanszírozásában - havi terjesztésű „balmazért” nevű kiadvány.
A kiadványban megjelenő pletyka szinten
személyeskedő tartalmakra, a továbbiakban
sem kívánok reagálni a magam nevében.
Amiért ezt a rovatot mégis el kell indítanunk, azt az indokolja, hogy sok esetben a
valóságtól elrugaszkodott, elferdített, kiragadott részek félre magyarázásával próbál-
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e) * a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók - kivéve a (2) bekezdés szerinti adó- és
járuléktartozásokat - és adók módjára
behajtható köztartozások, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvényen alapuló követelések, a büntetőeljárásban a 6/A. § (8) bekezdése alapján az állam javára fizetendő összeg,
továbbá a visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi
szerződésen alapuló más nemzetközi
forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak és a társasházi közös költség és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának a
d) pontban nem említett követelései,
f) egyéb követelések

A történet vége
Tehát: a csarnok 9 évvel ezelőtt
közpénz segítségével úgy épült meg,
hogy időközben kiderült, megvalósítása bűncselekménnyel is érintett, magántulajdonban volt, majd
2021-ben közpénz segítségével,
nagy összegű állami támogatással
magántulajdonban maradt, hiszen
az azt megvásárló egyesület szintén
magáncég.
Vagyis: semmi nem változott.
A városvezetés bízik abban, hogy ezzel maga mögött tudhatja most már
a Sportcsarnok körüli, minden alap
nélküli vádaskodások, félretájékoztatások, csúsztatások időszakát.

ják a cikk írók rossz színben feltüntetni a
város vezetését. Több esetben valós tények
nélkül, már törvénytelenséggel is vádolják a
felelős döntéshozókat, végrehajtókat.
Célunk a rovattal az, hogy a hivatalos adatokkal, tényekkel alátámasztott tájékoztatást kapják meg a lakosok.
Szeretnénk megmutatni, hogy a segítő, jobbító szándék sokkal inkább az Újvárosi Emberek sajátja, mint ez a „kákán is csomót keres” hátráltató, gáncsoskodó hozzáállás.
Tisztelettel

Hegedüs Péter, polgármester
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MEGSZÉPÜL
A TEMETŐ KÖZPONTI PARKJA

A temető a nyugalom, a békesség kertje, ahová elmélkedni, emlékezni járunk. A bensőséges hangulatot
egy rendezett, szép környezet csak emelkedettebbé tesz. Ehhez próbál a Városgazdálkodás hozzájárulni
azzal, hogy a balmazújvárosi temetőben egy díszparkot alakít ki.
A VGKFT. sokat foglalkozott a megvalósítás módjával, végül elkészült
egy látványterv a beépítésre szánt
területről, melynek kivitelezése több
ütemben történik majd.
Az első megvalósítási ütemben a
Kossuth téri parkból áthelyezett szobor felállítása történt meg, melynek
kapcsán egyeztettek a szobor eredeti
szerzői jog tulajdonosával, aki e-mailben erősítette meg beleegyezését és
jóváhagyását. Nagy örömmel vette,
hogy végre méltó helyen és körülmények között lesz látható az alkotás.
Az egyeztetések során, rögzítesre
került, hogy a szobor nagyjából az
eredeti helye szerinti irányba nézzen
(Dél-Dél-Nyugat), ezért (is) lett a
mostani helyén, irányban és formájában felállítva. Jelenleg a szobor
környezetének virágosítása van folyamatban.
Egy következő ütem lenne egy újabb

területen kialakítandó díszsírhelyes
rész egy központi térrel, a tér közepénegy emlékhellyel. A jelenlegi szándék szerint vagy egy nagyobb szobor,
vagy, a legutolsó elképzelés szerint
egy kiemelt örökmécses lenne elhelyezve - sok-sok virág között, pihenőpadokkal körülvéve- ahol csendben,
gondolatainkban elmélyedve lehetne
emlékezni halottainkra.

A
pénzügyi
osztályvezető asszony
// Goethe

A harmadik ütemben a most még
eléggé mostoha körülmények között
elhelyezett urnasíroknak szeretnének egy lényegesen szebb elhelyezést biztosítani. Ez a tér legköltségesebben kivitelezhető része, melynek
megvalósíthatóságára a Kft dolgozói
keresik a megoldást.

E három ütem együttesen adna egy
egységes díszpark jelleget a területnek, egy olyan parkosított sírkertet,
mely szép és tekintélyt sugároz, méltó emléket állítva az itt nyugvóknak.
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Nyugdíjba vonult
” Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhető,
Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erő.”

A több oldalról és irányból megközelíthető központi park négy tengelyre
lesz felfűzve.
Az egyik tengely az új alapokra helyezendő urnasíroktól indulna. A másik
a terület DNy-i sarkából. A harmadik
tengely a terület ÉNy-i sarkából és
végül a negyedik tengely a most készülő II. világháborús szobortól átlósan indul, szemben az DNy-i tengel�lyel. Ezek a tengelyek sétányokként
lesznek kialakítva és ezek köré lesznek elhelyezhetők a díszsírhelyek a
látványterven kialakított módon.

KÖZÉLET ÖNKORMÁNYZAT
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2021. május 6-án utolsó munkanapját töltötte el a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatalban Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető asszony. ,,Rendkívül magas képzettségű, nagy tudású kolléganő, de
mindenkinek eljön az életében az a pillanat, amikor nyugdíjba vonul.”
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzott tőle Dr. Hajdu Miklós jegyző úr.

Az egyik legfontosabb terület
minden önkormányzat számára
a pénzügyi osztály, hiszen az itt
folyó munka eredményeként lehet egy települést működtetni.

Leiterné Csige Julianna a Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatalt ábrázoló
festményével ajándékozták meg a nyugdíjba vonuló kolléganőt, a festmény
címe: A negyedik ablak.

A pénzügyi osztályt 2012. szeptember 3. napja óta vezette
Vágnerné Szilágyi Ilona, vagy
ahogy mindenki szólította Ica.
Ezt megelőzően dolgozott a
Debreceni Közúti Építő Vállalatnál, a Balmazújvárosi Városi
Jogú Nagyközségi Tanács GAMESZ-nél, mint előadó.

Hegedüs Péter polgármester úr köszönetét fejezte ki osztályvezető asszony
felé és elmondta, hogy véleménye szerint a mindennapi pezsgésből egyik
napról a másikra kiszállni nem lehet.
Nem is szeretné ezt senki sem,
örömmel veszik, ha osztályvezető asszony - ígéretéhez híven - alkalomszerűen megjelenik a Hivatalban és egy-egy
jó tanáccsal még továbbra is
segíti az itt folyó munkát.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodással
kapcsolatos feladatait 1992.
januárjától mint pénzügyi ügyintéző, majd 2004-től a Közgazdasági Iroda vezetőjeként látta
el.
Ica nem csupán az osztály működését szervezte magas fokon,
hanem segítőkész, minden területen jártas, nagyszerű emberként, szívén viselte a település előrehaladását. Legjobb
tudása szerint mindent megtett
azért, hogy Balmazújváros fejlődhessen.

Megköszönték, hogy pályája
során keményen dolgozott,
elhivatottságával, hitével példát mutatott kollégáinak. A
dolgos időszak hosszú volt
ahhoz, hogy nyomtalanul
eltűnjön. Látható, hogy ezt
nem is szeretné osztályvezető
asszony feledni.
Valószínűleg emlékek sora
villan fel a gondolataiban,
ahol megjelennek a vidám
lelkesedéssel teli napok, de a

sors olykor nehéz időszakokat, feladatokat is gördített elé.
Köszönjük, hogy emberséggel és legjobb tudásával mindig a megoldásokat
keresve, segítette kollégái és a város vezetésének munkáját.
Nyugdíjba vonulása alkalmából ezúton
is kívánunk neki szeretetben, boldogságban gazdag éveket.
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Zárás után
A kulturális intézmények, a tavaly szeptemberi részleges, később a novemberi teljes zárás után, alig várták, a korlátozások feloldását. Azonban a sokszor nem egyértelmű, időszakosan megjelenő rendeletek
sűrűjében, nem is olyan egyszerű eligazodni, a szabályozásokat a napi gyakorlatba átültetni. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy ha fokozatosan is, de májusban már elindulhatott egy részleges nyitás. A
védettségi igazolványhoz kötött -kulturális rendezvények, szakkörök, próbák esetében a korlátozások
továbbra is behatárolják a lehetőségeket.
Az intézményi egységek ennek ellenére már május hónapban, az előzetes munkatervben foglaltak megvalósítására törekedtek. A kastélyban
május 27-én- közel egy év után -kiállítás megnyitót tartottunk. Urszinyi Mária nagyváradi festőművész
retrospektív kiállítását Hajdú László
gyűjteményéből július 10-ig tekinthetik meg a múzeumlátogatók. A kiállításhoz a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával katalógus is készült.

Ugyanakkor örvendetes, hogy a Művelődési Ház szervezésében, a városi
gyereknapi rendezvény megtartásra
kerülhetett.
A Múzeum Kávéház udvarára kilátogató szülőket, nagyszülőket és gyerekeket színes programkínálat várta.
Koltay Eszter és Schönfeld Mátyás
bábjátéka és Szép Bence humorista-bűvész gyerekműsora mellett, a
környezettudatosságot szem előtt
tartó öko-játékpark és ugrálóvár színesítette a programkínálatot.

A kilátogató gyerekek lufit és buborékfújót kaptak ajándékba a szervezőktől. A rendezvény helyszínén és a
város több pontján a Szolnok-Tiszai
Rotary Club által felajánlott több
ezer darab jégkrémet a klub alelnöke, Molnár Júlia és kollégái osztották
szét.
A Művelődési Ház vonatkozásában
talán a legnehezebb volt, a fennálló
korlátozások mellett a szolgáltatások, szakkörök, próbák újraindítása.
Itt a védettségi igazolvány megléte
ill. nem léte korlátozza a többek közt
pályázatokat is érintő szakkörök,
tanfolyamok az előírt létszámmal
történő megtartását.

Reményeink szerint az intézményi
egységek munkatervében szereplő
tervezett programokat -legyen az
szabadtéri vagy zárt térben rendezett
-még ha bizonyos szabályok betartásával is de meg tudjuk a nyár folyamán valósítani. Már most látszik például az Ifjúsági Házban június végén
induló és egy hónapig tartó, hagyományosan rendezett napközis táborra előzetesen is nagy a jelentkezés.

Az intézményeinkben továbbra is
folynak a pályázatok megvalósítási
munkái, valamint az infrastrukturális fejlesztések. Az Ifjúsági Házban
a MesePont kialakítása, a sikeres beszerzésnek köszönhetően, az építés
szakaszába ért, a munkálatok elkezdődhetnek.
A Semsey Andor Múzeum évkönyve,
amelyet Veres Péter munkásságának
szenteltünk, júniusban nyomdába
kerül. A kötet megjelenése után tervezzük a Veres Péter Emlékszoba
avatását is. A Művelődési Házban
folytatódnak a felújítási munkák, a
kazánház felújításához május 25-én
a munkaterület átadásra került a kivitelezőnek. Június közepén pedig
kezdődik a mellékhelyiségek felújítása is.
// Sári István
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Amikor „nem mehetünk el innen”

KÖZÉPISKOLA ONLINE
Minden balmazújvárosi jól ismeri Veres Péter szavait, miszerint „Ide kell hoznunk a nagyvilágot...”. De mi történik akkor, ha a nagyvilág nem jöhet és mi is karanténban vagyunk? Sok intézményhez hasonlóan mi is aktualizáltuk a gondolatot, magunkat vittük a nagy világhálóra.
Bár az oktatás immár fél éve a hagyományostól eltérő tanrendben zajlott, az
iskolai hagyományokról online sem feledkeztünk meg. Az április hónap a normális kerékvágásban is gazdag rendezvényekben, ilyenkor felpezsdül az élet
az iskolánkban. A májusi-júniusi „hajtás”, a vizsgákra, tanévzárásra készülődés mellett ez az időszak ad lehetőséget
arra, hogy közösségi programokon vegyünk részt. Úgy gondoltuk, a digitális tanrend ennek nem lehet akadálya,
csupán másfajta megközelítést igényel.
Szerencsére, a diákjaink is érezték már
hiányát a tanórán kívüli tevékenységeknek, hiszen partnerek voltak és szép
számmal jelentkeztek online programjainkra.
Mivel a jeles napok az iskolai naptárban is kiemelt szerepet kapnak, a hónap
elején a Diákönkormányzat húsvéti tojás- és ételszépségversenyt hirdetett.
A dekoratív alkotások zsűrizése után
Mihalik Anna 12.b, Jacsó Boglárka 9.a
és Kapitány Evelin 10.b osztályos tanulóink kreációi kerültek dobogóra. Számukra a nyuszi-kis késéssel- májusban
hoz ajándékot.
A Föld napján „Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan” címmel egy online
kvízt állítottunk össze környezetvédelem témakörben. A feladatsort Németi
Botond 12.b osztályos diákunk oldotta
meg a legjobb eredménnyel.
A tanév egyik kiemelkedő eseménye az
a rendezvénysorozat, melyet névadónk
tiszteletére szervezünk és amely egy
egész héten át változatos programokat
kínál az intézmény és tágabb környezete
számára. Az idei előadások, bemutatók
sajnos elmaradtak, helyette az interneten invitáltuk az érdeklődőket egy megmérettetésre. Diákjaink egy rendhagyó
műveltségi vetélkedőn bizonyíthattak.
Mivel a tanév több, mint felét bár tanulással, mégis az iskolától távol töltötték,
kíváncsiak voltunk egyrészt a tantárgyközi tudásukra, arra, hogy mennyit fejlődött digitális kompetenciájuk, illetve

arra, hogy szülővárosukról milyen ismeretekkel rendelkeznek.
Az online űrlap feladatai balmazújvárosi vonatkozású pontjaiban a város
épületeinek szűrővel, torzítással elváltoztatott fotóit, helyi együttesek,
előadók, kórusok zeneszámait kellett
felismerniük, és külön hangsúlyt kapott
a Németfalu és a sváb hagyományok is.
Az is kiderült, hogy mennyire emlékeznek még ránk- be tudják -e azonosítani
símaszkot viselő tanáraikat és felismerik -e még az épületet az apró részletek
alapján. Az egyéni verseny helyezettjei:
1. Boruzs Csenge 10.a, 2. Kosina Evelin
12.b 3. Kosina Bernadett 12.b és Török
Márton 9.b. Az osztályok pontgyűjtő
versenyét a 11.a nyerte.
Az ÉN (ÚJ)VÁROSOM címmel pályázatot hirdettünk, és felhívásunk nem
csak a tizenéveseket, hanem a 30-as,
60-as korosztályt is megszólította. Megtisztelő számunkra, hogy az alkotások
sora az intézményen kívülről érkező
pályaművekkel is bővült. Az „Én nem
mehetek el innen” mottó kapcsán értékes gondolatokat ismerhettünk meg,
számos beérkező fotó, vers, videó tanúsítja, hogy sokan szeretik városunkat
és művészi formában, hagyományos és
modern technikákkal is ki tudják fejezni érzéseiket. Több kategóriában is értékeltük a munkákat:

A leglátványosabb: Mihalik Anna
(12.b) Keleti- főcsatorna c. fotója, a
legötletesebb RőthMolli (10.b)Tik-tok
videója, a legmeghatóbb Drága L. Szabolcs (10.e) „Te vagy az én városom” c.
verse, a legsokoldalúbb Szlávik Tamás
(10.b) angol nyelvű levele, a legelgondolkodtatóbb Ferenczi László, egykori
diákunk „ Gondolatok Balmazomról” c.
esszéje lett. A zsűri különdíját a Kalandos Nagyik nyugdíjas csoport videója
nyerte el.

Az elmúlt hónapban -bár ugyan csak
virtuálisan, -a városunk határait is átléptük. Az előző számban írtunk a Hungarikum országos vetélkedő döntőseiről, most örömmel számolunk be arról,
hogy Mihalik Csenge 11.a osztályos tanulónk „A varázslatos nő” c. képe-több,
határon innen és túl működő művészeti
iskola diákjaiműveivel versengve- a XV.
Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat legkiválóbb alkotásai között tekinthető meg.
Gratulálunk mindenkinek és büszkék
vagyunk azokra, akikaz elmúlt hos�szú időszak adta sajátos szabadságot
jól használták, felnőttek a feladathoz,
felelősséggel dolgoztak saját magukért
a digitális tanrendben is, és a teljes óraszámú online órákon túl tartalommal
töltötték meg mindennapjaikat. Ami
mindenki számára világossá vált, hogy
a közösségépítés, az interakció a társakkal jogos szükséglet és fokozott igény az
online térben is, melyet igyekeztünk a
lehetőségeinkhez mérten kielégíteni. A
visszajelzések alapján talán sikerült.
// Tarcsai Ilona
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új edzővel

folytatódott

a bajnoki menetelés

Megyei I. osztályban szereplő labdarúgóinknál a 26. fordulót követően edzőcsere történt. Németi Jánost
az elődje, Lajos Ferenc váltotta a kispadon. Együttesünk az elmúlt időszakban mind a négy bajnoki mérkőzését megnyerte- köztük a közvetlen rivális Monostorpályi ellenit is-, s ezzel be is biztosította helyét a
dobogó alsó fokán.

Eredmények
Május 02. // 26. forduló
Balmazújvárosi FC
Monostorpályi SE 2–1 (1–0)
250 néző. Vezette: Szabó P.
(Vilmányi S., Kozma M.).
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás –

Burics András, Vénig Attila, Rőth András,
Mihalik László (Albert Kristóf), Szabó
Barna (Timkó Patrik), Galla Patrik, Csiszár
Szabolcs, Kovács Milán, Fodor Tibor, Sándor Huba. Edző: Németi János.
Gólok: Szabó Barna 41’, Mihalik László
50’, illetve Tóth Attila 62’. Kiállítva: Fodor
Tibor 76’, illetve Gyügyei Zoltán 59’

Németi János: Az első félidőben le
kellett volna zárnunk a mérkőzést.
Gratulálok a csapatnak, és gratulálunk
Hajdúszoboszlónak a bajnoki címhez.

Május 08. // 27. forduló
Hajdúsámsoni TTISZE
Balmazújvárosi FC 3–5 (2–3)
50 néző. Vezette: Tóth T.
(Szabó F., Darányi A.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás–

Burics András, Vénig Attila, Rőth András,
Mihalik László (Mizsák Krisztián), Szabó
Barna (Timkó Patrik), Tóth Gábor (Szabados Máté), Galla Patrik, Kerekes Bence
(Varga Dávid), Kovács Mikán, Sándor
Huba. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Szabó Balázs 1’, Rácz Attila 40’,65’,
illetve Tóth Gábor 7’, Mihalik László 24’,
Rőth András 28’, Burics András 61’, Szabó
Barna 72’.

Lajos Ferenc: Ezt a győzelmet a napokban születésnapjukat ünneplőknek
ajánljuk. Kellemetlen, szívós, jó formában lévő ellenféllel találkoztunk, akik
rámenős játékukkal megnehezítették a
sikeres visszatérésemet. Bízom benne,
hogy a formánk május végéig kitart.
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Balmazújvárosi FC
Berettyóújfalu 2–0 (0–0)
350 néző. Vezette: Orosz J. (Vadon T., Juhász D.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás – Vénig Attila (Burics András), Galla Patrik, Albert Kristóf (Szabó Barna), Mihalik László
(Timkó Patrik), Fodor Tibor, Sándor Huba (Kerekes Bence),
Bokros Tibor, Csige Zsolt (Rőth András), Csiszár Szabolcs (Tóth
Gábor), Kovács Milán (Silling Máté). Edző: Lajos Ferenc
Gól: Szabó Barna 55’, Rőth András 91’

Lajos Ferenc: Az első félidőben belelaposodtunk a mérkőzésbe. A második félidőre a négy cserejátékos belépésével
hatékonyabbá vált az előre játékunk.
A Magyar Kupa
2021-2022-es
kiírásában, a
Megyei
negyeddöntőben
a már bajnok
Hajdúszoboszlóval kerültünk
össze, s a nagy
küzdelemben
a fürdővárosiak jutottak tovább.

Balmazújvárosi FC
Vámospércs Bocskai SE 2–0 (0–0)
350 néző Vezette: Forgács K.
(Zámbó T., Molnár L.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás–

Lajos Ferenc: Szervezett, kulturáltan
játszó ellenfél ellen nehezen hoztuk a
mérkőzést. A helyzetkihasználásunk
hagyott kívánnivalót maga után. Köszönjük a szurkolóink lelkes támogatását. Gratulálok a két tizenhat éves saját
nevelésű játékosunk, Tóth Gábor és
Silling Máté nagyszerű játékához!

A tabella állása

Május 23. // 29. forduló

Május 16. // 28. forduló

Burics András, Vénig Attila (Csige Zsolt),
Sándor Huba (Tóth Gábor), Rőth András
(Timkó Patrik), Mihalik László (Silling
Máté), Szabó Barna (Albert Kristóf),
Kerekes Bence (Tóth Gábor), Galla Patrik,
Bokros Tibor, Csiszár Szabolcs (Dobi
Norbert) Edző: Lajos Ferenc
Gól: Tóth Gábor 52’, Galla Patrik 87’. Kiállítva: Ménes Máté (Vámospércs) 86’.
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Május 19. Magyar Kupa 2021-2022
Megyei negyeddöntő
Balmazújvárosi FC
Hajdúszoboszlói Aqua General SE 2-3 (1-0)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Csige Zsolt, Rőth
András, Mihalik László (Timkó Patrik), Tóth Gábor
(Silling Máté), Galla Patrik, Bokros Tibor, Csiszár
Szabolcs (Szabó Barna), Kovács Milán, Fodor Tibor
(Kerekes Bence), Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Sándor Huba 15’, Kerekes Bence 80’, illetve Barna
Béla 67’, Lénárt Gergő 74’, Dobi Gergő 79’.

// fotók: haon.hu

2 győzelem, 1 vereség
A kézilabdás fiúk május 23-án már a Balmazújvárosi Sportcsarnokban léptek pályára. A kézilabdázóinknál a lányoknak és fiúknak is 2 győzelem és 1 vereség a mérlegük.
Női Kézilabda Megyei bajnokság

Férfi Kézilabda Megyei bajnokság

Május 11.
Balmazújvárosi LKSE- Nyíradony VVTK 19-25 (9-13)
Május 15.
Berettyóújfalu- Balmazújvárosi LKSE 20-24 (12-13)
Május 18.
Balmazújvárosi LKSE- Kézilabda Klub Hajdúszoboszló 3715 (21-8 )

Május 2.
DEAC NK II- Balmazújvárosi KK 36-34 (20-16)
Május 9.
Berettyó MSE- Balmazújvárosi KK 22-26 (14-12)
Május 23.
Balmazújvárosi KK- DEAC II 38-30 (20-15)

A tabella állása

A tabella állása
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otthonteremtés támogatás

TARTOZÁSCSÖKKENTŐ TÁMOGATÁS

TÖBBGYERMEKES CSALÁDOKNAK

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.
A tartozáscsökkentő
támogatás összege

Mely gyermekek vehetők
figyelembe?

● A 2018. január 1. –2019. június 30.
között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés
esetén az igénylők egyikének az e rendelet hatályba lépését követően született vér szerinti gyermeke vagy örökbefogadott gyermeke vagy a kérelem
benyújtásának időpontjában meglévő, a
várandósság legalább 12. hetét betöltött
magzata. Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy
lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában
van lehetőség.

● A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén
1.000.000 Ft.
● A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén,
kizárólag egy gyermekre tekintettel
4.000.000 Ft.
● A 2019. július 1-én vagy azt követően
született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha
a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy
korábbi gyermekre már igénybe vették,
1.000.000 Ft gyermekenként.
● Az az igénylő, aki még nem igényelt
támogatást a 2018. január 1-je és 2019.
június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke
után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt
meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.
A támogatás a kérelem benyújtásának
időpontjában – és a már megszületett
gyermekre tekintettel történő igénylés
esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.
2021. január elsejétől több fennálló
lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.
Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás
összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének
megfelelő támogatásra jogosult. Ebben
az esetben az igénybe vett támogatás és
a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy
későbbi időpontban nem jogosult.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?
2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:
● minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek
fedezete Magyarország területén lévő,
az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.
2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak
lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:
● melyet lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére
vagy felújítására vettek fel,
● melynek igazolt célja a fentiekben
meghatározott célokra nyújtott kölcsön
kiváltása.
Házastársak és élettársak kizárólag
együttesen igényelhetik a támogatás
akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az
igénylő(kö)n kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet. (Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet
a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve,
hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.) Az
igénylők egyikének legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük
a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További feltétel a büntetlen előélet
(16/2016. (II.10.) Kormányrendelet 1.
melléklete alapján) és NAV köztartozás
mentesség.

A támogatás igénylése
A kérelmet a kormányhivatalnál kell
benyújtani. A kérelem elbírálása díj
és költségmentes. A kormányhivatal a
támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a
támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint
a támogatást megállapító határozatot
annak véglegessé válását követő napon
a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása
A pénzügyi intézmény a támogatást
megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy
pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.
A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat
és egyéb költséget nem számíthat fel.
Az előtörlesztés díját az állam téríti meg
a pénzügyi intézmény részére.

Felhívás

kitüntető címek és díjak
adományozásával kapcsolatos
javalattételre

Tisztelt Lakosok!
A Képviselő-testület 15/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével kitüntető címek és díjak alapításáról döntött, amelynek keretében lehetőség van
„Balmazújváros Díszpolgára” és „Az év sportolója cím, valamint „Balmazújváros Városért”,
„Balmazújváros Kultúrájáért”, „Balmazújváros
Szolgálatáért” és „Balmazújváros Sportjáért”
díj adományozására.
A díjak és címek adományozására a Város Napja
ünnepség keretében kerül sor.

// fotó: pexels

A folyósítást követő 10 napon belül a
pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi
törlesztő részleteit újraszámolni és arról
a támogatott személyt és a járási hivatalt
értesíteni.
// Posta Zsuzsanna

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét arra, hogy
amennyiben bármelyik kitüntető cím vagy díj adományozására javaslatot kívánnak tenni, úgy azt a
körzetükhöz tartozó képviselő felé - részletes indoklással – 2021. június 25-ig (szerda) jelezzék.
A kitüntető címek és díjak adományozásának részletszabályait tartalmazó rendelet teljes szövege elérhető az njt.hu és a balmazujvaros.hu oldalakon.
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Játszótér ÁtadÁS

Május 28-án a Semsey-parkban található Kocsiszín mögötti téren épült
játszótér ünnepélyes átadásának lehettek szemtanúi az egybegyűltek.

A Szolnok-Tisza Rotary Club felajánlására Molnár Júlia közbenjárásával
a megjelent gyermekeknek jégrémet
osztottak.

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, Napsugár Óvoda ballagó
nagycsoportosai „Pünkösdölő” c. műsorukat adták elő a közönségnek. Felkészítő pedagógusaik Molnárné Kiss
Anikó, Remenyikné Molnár Marianna, és Dobiné Pénzes Anikó voltak.
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Tűzeset A kiskútújsoron

Május 25-én éjszaka, Balmazújvároson a Kiskútújsor utcában tüzeset
történt. A sajnálatos tragédiában 2
család és 6 gyermek melléképületi
otthona vállt lakhatatlanná. Gyakorlatilag mindenük odaveszett a tűzben.
Az Önkormányzat a rászoruló család
segítségére sietett. A romok eltakarításhoz szükséges konténert biztosította rendelkezésre.

A műsor végeztével Hegedűs Péter
Balmazújváros polgármestere mondta el avató beszédét. A megnyitó beszéd után szalagátvágással megtörtént
a játszótér ünnepélyes átadása az óvodások segítségével.

A gyermeknapi programsorozat május 29-én folytatódott a volt Múzeum
Kávéház udvarán, ahol a szervezők
délelőtt 9 órától várták a gyermekes
családokat.

Köszönetnyílvánítás
Kedves

Balmazújvárosiak!

Zöld Környezet

„Balmazújvárosban zöld környezet
megteremtése” című projekt keretében - a Balmazújvárosi Általános Iskolában - május 27-én a 2.a és az 5.a
osztályos gyerekek érdekfeszítő előadás részesei lehettek. Vékás István
előadó a belvíz veszélyeiről, a környe-
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zetszennyezésről, a hulladékokról és a
szelektív gyűjtésről tartott videókkal
színesített tájékoztatót. Tanítványaink
büszkén és örömmel osztották meg ismereteiket és véleményüket a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal
kapcsolatban.

Elektronikai hulladék Begyűjtése
A május 15-én szombaton meghírdetett elektronikai hulladék
begyűjtése a vártnál sikeresebbnek bizonyult. A VGKFT. munkatársai szervezésében, kivitelezésében és felügyeletében zajlott
az esemény. Ezúton köszönjük a munkájukat.
Örömteli, hogy sokan megértették ennek a lehetőség a fontosságát, és még úgy is elhozták az elektronikai veszélyes hulladékaikat, hogy tudták, fizetni kell az átvételért.
Sok háztartás szabadult meg a nehezen kezelhető elektronikai
hulladékaitól. Az akció során 180 m3 elektronikai hulladék gyűlt
össze. A veszélyes hulladéknak számító régi tévékből és monitorokból kb. 250-260 db-ot adtak le (5 tonnányit). Köszönjük minden résztvevőnek, hogy tisztábbá tették a lakókörnyezetüket.

Több, mint egy éve tart a pandémia
a világban, és ebben a helyzetben a
szokásosnál nagyobb figyelemmel
fordult a lakosság az egészségügy és
az ezen területen dolgozók irányába.
Az olyan emberi tulajdonságok, mint
a szolidaritás, a segítőkészség, a humánum, a tenni akarás ezen időszakban minden eddiginél jobban előtérbe kerültek. Mi is éreztük/érezzük
mindezt, hisz az utóbbi időben szinte
nem telik el úgy egy-egy hét, hogy
ne számolnánk be arról, milyen adományt, ajándékokat kaptunk.
A város lakosai hol egy-egy jó szóval,

hol számunkra hasznos tárgyi eszközökkel, hol étellel, finomságokkal
leptek meg bennünket. Egy évvel
ezelőtt pedig egy erre a célra nyitott
számlára nagyobb összegű pénzbeli
felajánlások érkeztek magánszemélyektől, cégektől, vállalkozásoktól
- kedvezményezettként a Balmazújvárosi Mentőállomást is megjelölve.
Igyekszünk hasznosan elkölteni a befolyt összeget, melynek egy részéből
a napokban két darab, nagy teljesítményű ózongenerátort és egy germicid (UV-C) lámpát vásároltunk.
Ezen eszközök felület és levegő fertőtlenítésre alkalmasak, ezzel is elősegítve a betegeink és a kollégáink

Felkészülés a Bringás

vándortáborra

A Kalmár Zoltán Tagintézmény diákjai bringás vándortáborban kezdték
meg a felkészülést.
Első alkalommal ügyességi feladatokkal kellett megbirkózniuk. A képek
azt bizonyítják, hogy nagyon ügyesek voltak.

egészségének megóvását, hiszen így
a mentőállomás épületét és a mentőautókat is mentesíteni tudjuk a
kórokozóktól.
Köszönjük a BAKI Egyesületnek a
számlakezelésben, a beszerzés lebonyolításában nyújtott segítségét.
És, bár kívánjuk, hogy találkozásaink
csupán informálisak legyenek, ahogy
eddig is, Önök a jövőben is számíthatnak ránk. Megtisztelő, hogy mi is
számíthattunk Önökre.
Jó egészséget kívánunk!
// A Balmazújvárosi Mentőállomás dolgozói
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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

2021. JÚNIUS

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

