// Közélet

// Közélet

VISSZATEKINTŐ A NYÁRRA
A covid után fokozatosan indult el az
élet városunkban is. Sok színes programon és rendezvényen vehettek részt az
érdeklődők. A hivatalban ezen a nyáron sem állt meg a munka... //2. oldal
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A Városháza
dísztermébőL
A képviselőtestületnek két rendkívüli ülése is volt az elmúlt időszakban. Ezek döntéseiből emeljtük ki a legfontosabbakat. //3.oldal

Mi történt az uszodaberuházással 2018. augusztus. 12-e után
Egyes vélemények szerint Hegedüs Péter
polgármester semmit sem tett azért, hogy a
mostanra kialakult helyzetet elkerüljen. Ezzel
szemben tények a következőek... //4. oldal
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BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

// Kultúra

Kastélykerti Esték

Az idei évben a Kastélykerti Esték rendezvénysorozat augusztus 12-15. között került megrendezésre. A Semsey Kastély parkjában koncentrálódtak főként a rendezvények, kiegészülve a Soós Imre
színházteremmel és az Ifjúsági és Közösségi Házzal. Az előző évekhez képest rendhagyó módon, a
járványügyi szabályozásokat maximálisan betartva, a délelőtti gyerkprogramokra korlátozások nélkül, az esti zenés-táncos rendezvényekre azonban csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni.
Sokakban ez ellenérzést váltott ki, de a jelenlegi helyzetben a megrendezésre nem kínálkozott más
// 9. oldal
mód, a szakhatósági engedélyek ennek függvényében kerültek kiadásra.

Városi Díjátadó
a Semsey Kastély
dísztermében

Hagyományainkhoz híven az idei évben is megrendezésre került a Városi
díjátadó ünnepség. Hegedüs Péter polgármester úr
beszédének bevezetőjében megköszönte, hogy
sokan elfogadták meghívását...
// 6. oldal
// Kultúra

NÁDASDI LÁSZLÓ
ÉLETMŰDÍJAT
KAPOTT

Nádasdi László nótaénekes, a műfaj
legjelentősebb elismerésében Dankó Pista életműdíjban részesült.
Elmondása szerint fő
célkitűzései közé tartozik, hogy egyre inkább
elismerjék hazánkban a
magyar nótát... // 8.oldal
// Sport

// Mindenféle

Szervátiusz Jenő háborús
életrajzának új mozaikköve és a twedti Madonna
története
A balmazújvárosi Semsey-kastélyban
szeptember 2-án kiállítás nyílik a Böhm-gyűjtemény több mint 60 képéből
és 2 szobrából. A tárlat azokra az erdélyi művészekre fókuszál, akik zömmel
a két világháború között alkottak. Dr.
Böhm Józsefet a Madonna-szoborról
kérdeztük...
// 12. oldal

KENYÉRSÜTŐ VERSENY 2021
RÁKÓCZI OLVASÓ NÉPKÖR
Augusztus - , azaz a hagyomány szerint
az Új Kenyér hava a régi paraszti időkben az új búzából sütött kenyérről szólt,
hiszen Szent István napon sütötték az
aratást követően az első kenyeret. A kenyéráldás az augusztus 20-ai ünnep részévé vált. Ilyenkor megszentelték a kenyeret, majd ezt követően szelték meg
és osztották szét darabjait. //14. oldal
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VISSZATEKINTŐ A NYÁRRA

A covid okozta ,,hosszú csend” után fokozatosan indult el az élet városunkban is. Sok színes programon és rendezvényen vehettek részt az érdeklődők. A hivatalban ezen a nyáron sem állt meg a munka.
Május végén két óvodai csoport jelenlétében, ünnepélyes keretek között átadásra került a Semsey – parkban található Kocsiszín mögötti téren épült
játszóter. Gyermeknapi programok
várták a szülőket és gyerekeket a Múzeum Kávéház udvarán.

Június 4-én a békeszerződés aláírásának
101. évfordulóján, koszorúzással emlékezett a város vezetése, az intézmények
és egyesületek vezetői, a Kossuth téri
emlékműnél.
Ebben az évebn 22. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Olvasó Népkör a kézi
aratóversenyt és 5. alkalommal az Aratófesztivált. Hegedüs Péter polgármester úr,
mint a rendezvény fővédnöke, köszönetét
fejezte ki a Rákóczi Olvasó Népkörnek
és mindazoknak, akik a rendezvény megszervezésében részt vettek.
Színesítette a balmazújvárosi nyári forgatagot a Motoros fesztivál is, mely idén 9.
alkalommal került megszervezésre.

A kastélyban május 27-én újra kiállításmegnyitót tartottak. Urszinyi Mária
nagyváradi festőművész retrospektív
kiállítása Hajdú László gyűjteményéből július elejéig volt megtekinthető.
A művelődési ház szervezésében újra
beindultak a nyári szakkörök, próbák
és egyéb szolgáltatások, bár a védettségi
igazolvány megléte, illetve hiánya korlátokat szabott ezeken a területeteken is.
Elkezdődött a Köztemető díszsírhely
parcellájában az a tudatos munka,
melynek I. ütemében a Városgazdálkodási Kft. munkatársai a főtérről áthelyezték a II. világháborús emlékművet,
egy gyönyörű, virágos környezetbe.
A díszpark méltó környezetet teremt
a szeretteinkre való emlékezéshez. A
park kialakításának további ütemei, a
későbbiekben még folytatódni fognak.

A Veres Péter Emlékparkban a „Balmazújvárosban zöld környezet megteremtése”
című projekt keretében megtartott Sportés egészségnap a szabadidő hasznos és
kellemes eltöltéséhez járult hozzá.
Idén is megrendezésre került a Vénkerti
Levendulásban a Levendulafesztivál. Elismerés illeti a szervező Csomor családot, illetve az összes lebonyolításban résztvevőt.
A forró nyári napokban mindannyian
nagyon vártuk, hogy megnyissa kapuit a
Balmazújvárosi Kamilla Gyógy- Termál
és Strandfürdő.

Ahhoz, hogy 2021. július 15. napjára nyitásra alkalmas állapotba kerüljön a fürdőkomplexum, számos felújítási munkát és
engedélyeztetési eljárást kellet elvégezni.
A fáradságos munka meghozta gyümölcsét, hiszen elmondható, hogy hatalmas
látogatottsága volt strandunknak az idei
szezonban.
A fürdő megnyitásával együtt, megindult
a Turisztikai Kft. által működtetett Kamilla Hotel nyári szezonja is. 70-100% közötti foglaltság jellemezte az eddig eltelt időt.
Gazdag programkínállattal nyitotta meg
kapuit a Kastélykerti Esték rendezvénysorozat. Volt Gyermekground, arcfestés, ugrálóvár, Öt órai tea, koncertek a
Kastélykert nagyszínpadán és tűzijáték
is. A rendezvény keretein belül átadásra kerültek a városi kitüntető díjak.
Augusztus 21-én a Rákóczi Olvasó Népkör jóvoltából elkészült a város új kenyere.
Augusztusban megnyitotta kapuit az újjáépített Balmazújvárosi Piac. A TOP-2.1.215-HB1-2016-00004 ,,Balmazújvárosban
zöld környezet megteremtése” projekt keretében egy korszerű piaccal gazdagodott
a város. Az újranyitást követően 4 vasárnapon keresztül vásári rendezvényekken
szórakozhattak a piacon vásárlók.
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dísztermébőL

A képviselőtestületnek két rendkívüli ülése is volt az elmúlt időszakban. Ezek döntéseiből emeljtük ki a legfontosabbakat.

Július 22.
● Az önkormányzat tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adott a Koroknai Autósiskola részére, hogy a 9. Motoros fesztivál Balmazújváros 2021
című rendezvény a Városi Stadionban
kerülhessen megrendezésre. Erre egy
pályázathoz volt szükség hiánypótlásként, amely jelentős forrást biztosíthat a rendezvényhez.

Augusztus 23.
● A képviselőtestület egyetértett azzal, hogy a Balmazújvárosi Városi
Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.
ügyvezetője a feladatait 2021.09.01től egészségügyi szolgálati jogviszonyban lássa el. Dr. Nagy Zsolt az
ügyvezetői-intézményvezetői feladatai mellett az ortopédiai szakrendelést
a jövőben is változatlanul ellátja.

Bár sokak számára ez a nyár a karantén
alóli szabadulás jegyében telt, a hivatal
és az intézmények szünet nélkül folytatták a munkát.

Balmazújváros Város Közszolgálati lapja - 2021. szeptember
Megjelenik: Balmazújvárosban 6.650 példányban
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Felelős kiadó: Veres Péter Kulturális Központ - Sári István, igazgató
Nyomdai munkák: Center-Print Nyomda Kft., 4027 Debrecen, Füredi út 76.
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A Városháza

Nagy érdeklődés övezte a Virágoskút Rózsakert csárdában megtartott XIX. Bio-és
Kézműves Vásár és Pásztortalálkozón. Ezévben is összegyűltek a pásztorok, Hegedüs Péter polgármester úr köszöntötte az
örökös pásztorokat.

IMPRESSZUM

KÖZÉLET ÖNKORMÁNYZAT

Az előterjesztés tartalmazta, hogy
ezt követően a VESZ Kft ügyvezetője
köti meg az egészségügyi szolgálati
jogviszonyt létrehozni kívánó szakorvosokkal és szakdolgozókkal az új
szerződést.

Ez a változás az önkormányzat 100%os tulajdonú Kft-je számára nem jelent többlet terhet, viszont az érintettek lényegesen magasabb bérezéshez
juthatnak az állam által, így az a szakorvosi ellátás jelenlegi magas színvonala az eddigi munkatársakkal fenntartható, sőt akár újabb szakrendelés
bevezetésére is lehetőség nyílhat.
● A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázattal kapcsolatban
a képviselőtestület úgy döntött,
hogy a feladattal Koroknai Sándort
bízza meg 2021. szeptember 1-től
öt éven át.
● A Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújvárosi Football Club között 2016.11.01-el létrejött előszerződéssel kapcsolatos
(amely a Böszörményi úti sporttelepen lévő 2 db nagyméretű élőfüves
labdarúgópálya és 1 db élőfüves félpálya bérletére vonatkozott) előterjesztés lekerült a napirendről, viszont
határozatban megbízták az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási,
Sport és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tárgyaljon a Balmazújvárosi Football Club vezetésével, sa
novemberi munkatervszerinti ülésre
terjesszen elő egy szerződéstervezetet
a sportlétesítmények BFC általi bérléséről. (benne, hogy mely létesítményekre vonatkozik, milyen feltételekkel, időtartamra, és bérleti díjért)
● A képviselőtestület határozata
szerint a Balmazújváros Kölcsey Ferenc utca 10. szám alatt található
„Oxenweg” néven ismert épületrészt
az önkormányzat bérbe adja határo-

zatlan időre a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft. részére.
A cég egységes arculatának kialakítás
miatt az ingatlant- a korábban a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Kft-től bérbe vett másik épületrésszel
együtt- Balmaz Kamilla Motel néven
fogja üzemeltetni, de a képviselőtestület döntése szerint a „Pötyi Szálló”
elnevező tábla továbbra is kinn fog
maradni.

● A városatyáink szintén jóváhagyták, hogy a Kamilla Gyógy-, Termál
és Strandfürdő területén található
Szaunaházat a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft határozatlan időre
üzemeltetésre bérbe vegye.
Ezt megelőzően az Önkormányzat
Képviselőtestületének a pályázatból
megvalósult létesítménynek fenntartási időszak alatti, az önkormányzat
100%-os tulajdonában lévő vállalkozásnak történő bérbeadásához a Belügyminisztériumnak, mint támogatónak az engedélyét kellett kérni. Ez
2021.07.28-án megérkezett, s a szerződés megkötésének immár elhárult
az akadálya.
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Mi
történt
az uszodaberuházással

2018. augusztus. 12-e után
Egyes vélemények szerint Hegedüs Péter polgármester semmit sem tett azért, hogy a mostanra kialakult helyzetet elkerülje. A valójában igencsak szövevényes ügyben, ezzel szemben tények a következőek:

// a 2018.11.13-i ellenőrzési jegyzőkönyv 24. pontja

● 2018. október 10-én az önkormányzat közbeszerzést ír ki, melyben közbeszerzői eljárás teljeskörű lefolytatására
keres szakembert.

● Másnap az Önkormányzat beadja a
módosítási kérelmét. Ebben a hatályos
2019. év végi uszodaépítés befejezési
határidőt 2020. december 31-re kérik
áttenni. A határidő 1 éves csúsztatásának oka a kérelemben a kivitelezés újraindításához szükséges közbeszerzési
eljárás kiírása és lefolytatása, illetve a
jelenleg aktuális műszaki állapot felmérése.

A feladat az uszodaberuházás közbeszerzése mellett az elnyert belvízvédelmi fejlesztés közbeszerzésének
lebonyolítása. 2018. október 18-án
nyertest is hirdet az Önkormányzat.
● 2018. november 13. A Hajdú- Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Építésügyi
Osztálya ellenőrzést tart. A hatóság
építésfelügyeleti eljárás indítását tartja
indokoltnak a kivitelezőkkel szemben,
több hiányosság miatt. Ilyenek a napló
vezetése nélküli kivitelezés, a szerződések hiánya, a szabálytalan naplóvezetés és a lezárt munkavégzés, teljesítésigazolás nélkül.
A jegyzőkönyv 24. pontján belül kerül
rögzítésre, hogy egy független szakértői vélemény becsatolásáig a kivitelezési munkák végzése le lett állítva.
● 2019. január 11. Az Építésügyi
Osztály Végzést küld az Önkormányzatnak. Ebben leírja, hogy az uszoda
építési munkáinak leállítását megszünteti, így a kivitelezési munkálatok
tovább folytathatóak. A kivitelezési tevékenység a november 13-án keltezett
jegyzőkönyvben felsorolt építőipari
tevékenységek végzésére (vagyis állagmegóvásra) terjedhet ki.

● 2019. június 14-én elkészül a független építésügyi, igazságügyi szakértő által készített vélemény, amelynek
a benyújtásához kötötte az építésügyi
hatóság az építkezés folytatását.
● 2019. június 26. Előzetes egyeztetéseket követően sor kerül a Belügyminisztérium Önkormányzati gazdaság
Főosztályának munkatársaival egy
megbeszélésre az uszodafejlesztéssel
kapcsolatban Budapesten. Jelen van az
önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző, a pályázatíró és a hatósági
osztályvezető.
A megbeszélésen a minisztérium munkatársaitól elhangzik, hogy van lehetőség a záró időpont halasztására, be
kell adni egy Támogatási Szerződés
módosításra vonatkozó kérelmet. Erre
az Államháztartási törvény 2019-es
változása ad módot. (ez a passzus az
első támogatási szerződésnél, sőt még
2018-ban sem létezett)

Tisztelt balmazújvárosi
lakosok!

// a 2019.01.11-i végzés az elvégezhető munkanemekről

● 2019. július 23. A Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya a
levelében közli, hogya független építésügyi, igazságügyi szakértő által készített
véleményt áttanulmányozta, benne „a
szakmai hibák, hiányosságok, károsodások megszüntetésére tett javaslatokat” is. A kivitelezés a szakmai szabályok betartása mellett folytatható.
● 2019. őszén zajlik az újratervezés,
és elkészül a módosított ütemterv és a
költségvetés.
● 2019. december 4.: helyszíni bejárás,
műszaki hiányosságok meghatározása.
● 2019. december: belsőépítészeti
munkákkal kapcsolatos koncepcióterv
és kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos szerződés előkészítése, tervezői
művezetés szerződésének előkészítése.
● 2020. január 2: A júniusban beadott
módosítási kérelmet a Belügyminisztérium elutasítja.

// az építési hatóság 2019.07.23-i leveléből

● Vagyis nem a polgármester volt a
gátja az építkezésnek, amit a közbeszerzésre kiírt pályázat is mutat.

ni lehetett, ez az uszoda sehogyan sem
lesz kész az év végéig, ezért ment korábban tárgyaló delegáció a BM-hez.

● Az, hogy az építési hatóság milyen
állapotokat talált 2018.11.13-án, s
ezért leállította, felfüggesztette az
építkezést, szintén nem az ő hibája.

● Az viszont talány, hogy mi (milyen
jellegű lobbizás) okozta, hogy az önkormányzat módosítási kérelméreaminek a beadását maguk a Belügyminisztérium munkatársai javasolták-,
és egyéb írásos, telefonos megkereséseire az első reakció 2020.01.02-én, az
elutasítás formájában érkezett.

● Ez a tiltás az igazságügyi szakértő jelentésének benyújtásával
(2019.07.23.) oldódott fel. Ekkor lát-

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 próbálják 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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Városi Díjátadó

a Semsey Kastély dísztermében
Hagyományainkhoz híven az idei évben is a Kastélykerti Esték keretében került sor a Városi díjátadó
ünnepségre. Hegedüs Péter polgármester úr beszédének bevezetőjében megköszönte, hogy sokan elfogadták meghívását és együtt ünnepelnek az idei év kitüntetettjeivel. Külön köszöntötte Érmihályfalva és
Lancut testvérvárosaink delegációit. Márai Sándor ünnepről szóló soraiból kiemelte azon gondolatot,
mely szerint: ,,Az ünnep a különbözés.”
A Képviselő-testület évről évre meghozza döntését a kitüntető címek és díjak
odaítéléséről. A díjak adományozásával
kívánja a város méltó módon kifejezésre
juttatni elismerését és nagyrabecsülését
azoknak, akik a helyi közügyek területén kimagasló teljesítményt nyújtottak,
a város fejlődésének elősegítésében huzamosabb időn keresztül kiemelkedően
munkálkodtak, illetve tevekénységükkel hozzájárultak Balmazújváros anyagi
szellemi értékeinek a gyarapodásához.
Az idei évben Balmazújváros Város
Önkormányzat Képviselő-testülete,
Dr. Nagy Mihály nyugalmazott gyermekorvos részére „Balmazújváros Városért” kitüntető díjat adományozta.
Dr. Nagy Mihály, 1983. március 1-jén
kezdte meg a praktizálást Balmazújvároson, az Egészségház egyik felnőtt
rendelőjében, a régi épületben. A
fél települést ő látta el, mert csak két
gyermekorvos volt akkor Balmazújvároson. Ez több, mint 2000 gyermek
ellátását jelentette, Doktor Úrnak ös�szesen 4500 páciense volt.

Életét a gyógyításnak szentelve segítsége és támasza volt családoknak és
gyermekeknek egyaránt. Pályafutása
alatt kiemelkedő gyermekorvosi munkájával sokat tett és tesz a településünkön élő emberekért. Életpályájával
kifejezte elkötelezettségét ezen élethivatás mellett, ezért ,,Balmazújváros Városért” kitüntető díjban részesült.

Nagy Sándor a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által
adományozott „Balmazújváros Kultúrájáért” kitüntető díjat vehetett át. Az
intétzményvezető munkájával sokat
tett és tesz városunk és az ország kulturális, művészeti életének fellendítéséért, tevékenységével hosszú időn át
kiemelkedő eredményeket ért el.
A püspökladányi születésű fiatalember
Balmazújvárosra kerülésével új színt
hozott a helyi zeneoktatásba. Hamar
beilleszkedett és rengeteg új ötlettel
gazdagította nemcsak a zeneiskolát,
hanem más intézményeket is. Tanítványaival rendszeresen fellép a különböző városi eseményeken. Hosszú évek
óta szervezi társadalmi munkában az
országos trombitás tábort. Létrejötte
óta koordinálja a Balmazújvárosi Közművelődésért Alapítványt.

,,Büszkék vagyunk a felnövekvő
nemzedékre. Azokra, akik nyolc éven
át tartó kitűnő tanulmányi eredményükkel, példás szorgalmukkal élen
jártak társaik előtt, akik öregbítették
Balmazújváros hírnevét amikor elnyerte a ,,Magyarország jó tanulója,
jó sportolója-2020.” Magyarország
kormánya által adományozott címet”
- fogalmazott beszédében Hegedüs
Péter polgármester úr.

A „Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2020” címet, Rácz Miklós József a
BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola idén érettségizett diákja kapta, aki a 4 évet kitűnő
tanulmányi eredménnyel zárta.
Hegedüs Péter polgármester úr eredményeinek elismeréséért tárgyjutalomban részesítette.
Nyolc éven át folytatott kitűnő tanulmányi munkájukért és példás szorgalmuk elismeréséért szintén tárgyjutalmat vehetett át: Varga Péter, a
Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményének tanulója, Takács
Zoltán, Tar Lili és Tóth Panna a Kalmár Zoltán tagintézmény tanulói, valamint Molnár Noémi, a Bocskai István
Tagintézmény tanulója.
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A BVESZ Nonprofit Kft.

szakrendeléseinek jelene és jövője
A tavalyi év legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye – már amennyiben annak nevezhető – egyértelműen a koronavírus okozta világjárvány volt. Az egészségügyet világszinten jelentősen megterhelte ez
a betegség. Napi szinten láttunk összeomló egészségügyi rendszereket, néhány nap alatt felépülő kórházakat, rengeteg megbetegedést, és sajnos jelentős számú elhalálozást is a SARS-COV2 megbetegedés
következményeként.
A járvány mellett, ami természetesen nem csak az egészségügyet érintette, egy nagyon jelentős törvény is
született az egészségügy átalakítása
érdekében (2020. évi C. törvény az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról). Balmazújvároson jelenleg a 7
háziorvosi praxis, a 4-4 gyermekorvosi és fogorvosi praxis, a védőnői
szolgálat és foglalkozásegészségügyi
ellátás mellett 15 féle szakrendelés,
valamint gyógytorna és fizioterápiás
rendelések folynak.
Minden rendelés már több, mint 10
éve működik, a szakrendelők működtetéséhez szükséges rendelések
pedig már több, mint 20 éve üzemelnek. Ezalatt az idő alatt nagyon nagy
számú beteget láttunk el.

A BVESZ célja mindig is, és a jövőben is a gyors, szakszerű, minőségi
betegellátás volt és lesz. Az új törvény megjelenésével, és egyes szakmák esetén alkalmazásával ezen továbbra sem kívánunk változtatni.
A 2020. C. törvény ezért mind az
egészségügyi dolgozók, mind az
egészségügyben dolgozók részére
lehetővé teszi az úgynevezett „egészségügyi szolgálati jogviszonyban”
történő foglalkoztatást. Lesznek
olyan orvosok, olyan asszisztensek,
és olyan technikai dolgozók, akik az
új jogviszony keretében szeretnék
munkájukat folytatni.

A városi kitüntetések és a polgármesteri
tárgyjutalmak átadását követően Nagy
Sándor, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője mondott köszönetet valamennyi kitüntetett
nevében. A Szózat elhangzását követően a meghívott vendégek, a díjazottak
tiszteletére rendezett állófogadáson
gratuláltak az elismerésekhez.
Balmazújváros Önkormányzata köszönetét fejezi ki valamennyi közreműködőnek a Kastélykerti Esték keretében
megvalósult rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért.
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Összehasonlítva a környező szakrendelésekkel nyugodtan kijelenthetjük, hogy inkább előttük járunk betegellátás számában, mint mellettük.
Az előjegyzési idők is elfogadhatóak
(1-2 napostól 3 hetes előjegyzésig).
Továbbá számos beteg érkezik hozzánk a környező, de területileg nem
is hozzánk tartozó településekről.

A BVESZ a törvényi lehetőségeknek
megfelelően ezt biztosítani is fogja.
Tesszük ezt természetesen úgy, hogy
a lakosság ebből az átalakulásból
inkább csak profitálni fog. Hiszen
azzal, hogy az intézet felvételt nyert
abba a korábban csak 272 egészségügyi intézményt magába foglaló
sorba, reményeink szerint nagyobb
lehetőségünk lesz pályázni újabb eszközökre, fejleszteni tudjuk mind a
diagnosztikus, mind a terápiás lehetőségeinket.

Az elmúlt két évben is próbáltunk
újabb szakrendeléseket elindítani, de
a szakhatóságok – a jelenlegi konstrukcióban – nem látták biztosítottnak az új
szakrendelés működését. Azzal, hogy
az új szakrendeléseket már egészségügyi szolgálati jogviszony keretében
működtetnénk, remélhetőleg elhárul
minden akadálya az elindítása elől.
Összefoglalva: a tavaly megjelent, az
idén életbe lépett, intézetünkre 2021
augusztusától érvényes egészségügyi
törvény új lehetőségeket teremtett a
BVESZ Non Profit Kft. részére. Reményeink szerint az új intézkedésekkel
tovább javul a lakosság egészségügyi
ellátása, új szakrendeléseket tudunk
elindítani, fejleszteni tudjuk a diagnosztikus és terápiás eszközeinket.
Mivel a koronavírus még mindig köztünk van, újabb és újabb változatai
jelennek meg, nagyon nehéz helyzetben van az egészségügy. Ez nem
csak helyi szinten óriási feladat, ezzel
küzd a föld összes országa. Ezért szeretném kérni betegeink, lakosaink
türelmét, támogatását, hogy együtt
tudjuk leküzdeni ezt a nem mindennapi nehézséget.
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NÁDASDI LÁSZLÓ Kastélykerti Esték

ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT

Nádasdi László nótaénekes, a műfaj legjelentősebb elismerésében Dankó Pista-életműdíjban részesült.
Nádasdi László elmondása szerint fő
célkitűzései közé tartozik, hogy egyre inkább megismerjék hazánkban a
magyar nótát. Örömmel tölti el, hogy
tehetségét országosan is elismerik.
Megtisztelő és egyben felemelő érzés
volt számára, hogy Budapesten a Duna
Palotában átvehette azt a díjat, amelyre
bizonyára sok szakmabeli vágyik.

A szakmunkásképző elvégzése után,
Balmazújvároson helyezkedett el ahol
tíz évet dolgozott. A kollégái következőképp emlegették: ,,Az ember, aki még a
szerelőaknában is énekelt!” Aztán jött
a katonaság, s mivel az éneklést itt sem
hagyta abba, hamar felismerték tehetségét. Ennek eredményeként 1988-ban
egy prímással és annak barátjával nekivágtak a Miskolcon rendezett ,,Ki Mit
Tud?”-nak, ahol egészen a döntőig meneteltek. A katonaság után megnősült.
1990-ben – amely a nótaénekes elmondása szerint mérföldkő volt az életében –
az Aranybika Szállodában nótaversenyt
szerveztek, ahová kizárólag amatőr
énekesek jelentkezhettek. A több mint
ötven induló közül László az első helyet szerezte meg, osztatlan sikerrel.
A sikerek folytatódtak, mert a következő évben ugyanott, ugyanilyen versenyen szintén elhozta az első helyet.
Eredményeire már felfigyeltek nevesebb és zenében jártasabb emberek
is. László fontosnak tartotta kiemelni,
hogy köszönettel tartozik Jeremiás Bélának, aki az utolsó prímás volt a „Bikában” és aki azóta is szinte mentorként
segíti pályafutását. Az évek során Matkó
Mária énektanárhoz járt Debrecenbe.

Nádasdi László Balmazújvároson született. Mozgalmas és színes karriert ért
el az eltelt években. Az énekes a város
németfalusi részén nevelkedett fel, általános iskolai tanulmányait is helyben
végezte. Ezt befejezve, Debrecenbe az
akkori 127 - es Szakközépiskola és Szakmunkásképző iskolába jelentkezett autószerelőnek. Zene iránti szeretetét, alázatosságát már ekkor is elismerték úgy
a barátai, mint a családja. Szerették őt
hallgatni, hisz folyamatosan dúdolgatott
vagy énekelt valami örökzöld slágert.

A versenyeken elért eredmények:
2007. Országos Nótaverseny Orosháza – Első helyezett
2008. Országos Nótaverseny Tatabánya – Első helyezett
2009. Nemzetközi Nótaverseny Szlovákia – Ezüst koszorú díj
2010. Országos Nótaverseny, Van
egy ház a Tisza parton címmel – Szolnok – Második hely
2012. Nótasztár vetélkedő - Dobogós helyezés.

2013-ban a Dankó Rádió készített nóta
felvételeket Nádasdi Lászlóval és még
tíz énekessel, melyre az ezt megelőző
20 évben nem volt példa. Az idén júniusban újabb felvételek készültek vele a
Magyar Rádióban. Rendszeres szereplője a rádió nóta műsorainak is.

Nádasdi László elmondása alapján sajnos ez a szakma is kihalóban van, nincs
utánpótlás. Nagyon fontos, hogy a világot jelentő deszkákról ne tűnjön el ez a
remek és igazán értékes műfaj. Reményét fejezte ki, hogy ismét sikerül a fiatalok figyelmét a magyar nóta felé irányítani és kinevelődik egy újabb generáció.

A kapott életműdíj egyfajta megerősítés
az énekes számára, hiszen mások megítélése szerint is, nótaszeretetével jó
úton jár. Rendületlenül, szívvel-lélekkel
dolgozik a nóta védelméért. Erőt merít
a közönség csillogó tekintetéből, lelkesedéséből és ez további lendületet ad
számára a tradíciók tovább örökítésére.

A díj névadója 1858. június 14-én látta meg a napvilágot, aki Dankó Pista néven vált országosan ismert
nótaszerzővé. Szerény körülmények között született a Szeged környéki tanyavilágban, felmenőitől olyan
örökséget kapott, amelynek jó gazdája lett. Már gyermekkorában kitűnt hegedűtudásával és páratlan zenei
memóriájával. Számtalan magyar nótát írt, amelyeket örökzöldként jegyez a szakma és a közönség. Mintegy 400 önálló népies műdalt írt, melyek közül a legismertebbek: Eltörött a hegedűm, Most van a nap lemenőbe, Egy cica két cica, Még azt mondják nincs Szegeden boszorkány, Az a szép, akinek a szeme kék.

Az idei évben a Kastélykerti Esték megrendezésre augusztus 12-15. került sor. A Semsey Kastély parkjában koncentrálódtak a rendezvények, kiegészülve a Soós Imre színházteremmel és az Ifjúsági és Közösségi Házzal.
Az előző évekhez képest rendhagyó
módon, a járványügyi szabályozásokat
maximálisan betartva, a délelőtti gyerkprogramokra korlátozások nélkül, az
esti zenés-táncos rendezvényekre azonban csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni. Sokakban ez ellenérzést
váltott ki, de a jelenlegi helyzetben a
megrendezésre nem is kínálkozott más
mód. A szakhatósági engedélyek ennek
függvényében kerültek kiadásra.

Az első estén a Farkas Róbert által vezettett Budapest Bár zenekar nyitotta a
rendezvényt. A 2007-ben alakult formáció alapvetően egy 5 cigányzenekar kiegészülve a magyar rockzene klasszikus
alakjaival. A zenekarnak tizenkét énekes tagja van, Balmazújvárosra három
énekessel érkeztek, a Jazz+Az formációból már ismert Behumi Dórival, az Anima Sound Systemből ismert Németh
Jucival és a Magna Cum Laude frontemberével Mező Misivel. A zenekar repeortoárja az 1920-as-30-as évek kávéházi cigányzenéjét kivánja visszaidézni,
amelybe beletartoznak a kuplék, sanzonok, filmzenék, tangók. A koncerten
a repertoár, főként a tavaly márciusban
megjelent Ha megtehetnéd című albumuk anyagából (annál is inkább mivel
a lemezbemutató elmaradt) és korábbi
számokból állt össze. A jó hangulatú
koncerten, a helyi érdeklődés mellett a
környező településekről is szépszámú
néző látogatott ki.
Másnap reggel 9 órától a fürdő előtti
színpadon és a nézőtéren a gyerekeké
és a családoké volt a főszerep. A Csupa-csoda interaktív játszótér hamar benépesült, a szülői visszajelzések alapján,
nagyon kedvelt volt a játékok fogadtatása és nemcsak a gyerekek körében.

A színpadon 11 órától a Tintaló Társulat: HORGÁSZNI TILOS! című
előadásán derülhettek a kilátogatók. A
nullától -száz éves korosztálynak szánt,
eredetileg utcaszínházi, egyszerű dramaturgiájú darab, helyzetkomikumokban és poénokban bővelkedett, kifejezetten a családok szórakoztatására. A
délelőtt folyamán lufibohóc és arcfestés
egészítette ki a programot.
A délutáni programban, a kastélykerti
estéken már hagyományosnak mondható Ötórai tea című rendezvényen,
ezúttal egy teljes színházi előadást láthatott a közönség. Szarvas József Jászai
Mari díjas, kiváló művész (azóta 2021.
augusztus 20.-án megkapta a Kossuth
díjat) és Bérczes László közösen írt életregényének színpadi változatát, a „Pustol a hó - Könnyű neked, Szarvas Józsi”
címmel tekinthették meg az érdeklődők a Veres Péter Művelődési Központ
színháztermében. Az előadás után pódiumbeszélgetés következett Szarvas
Józseffel, ahol Bánhegyi Zoltán moderátor kérdési mellett, a nézők kíváncsiságát is kielégítette a színművész. Az
esti órákban ismét a könnyűzenéé volt
a főszerep, a nagyszínpadon az Emelet
zenekar adott nagy sikerű koncertet.

A név sokak számára ismerős lehet, a
80-as 90-es évek népszerű zenekara, az
Első Emelet, ahogy a zenekar vezetője Patkó Béla (Kiki) visszaemlékezett
éppen 30 éve koncertezett Balmazújvároson. Az Emelet zenekar 2013 óta
koncertezik ezen a néven, az őstagokból
Kiki és Berkes Gábor maradt, kiegészülve Kelemen Tamás és Rosta Zsolt zenészekkel. A zenekar régi Első Emelet számokat játszik, de a mai kor igényeinek
megfelelve és újrahangszerelve.

Aki a koncert után nem fáradt el az az
Ifjúsági Ház udvarán két koncertet is
láthatott. Előbb a Ricsárdgír zenéje
mozgatta meg a táncolni szórakozni vágyókat. Az estét a Pannonia Allstars Ska
Orchestra zárta.
A harmadik nap reggelén, a gyermekes
családok számára a Szárnyalló játszótér
és a Zöld kör öko -játszótere tartogatott
tartalmas kikapcsolódást. Az Aranyszamár Társulat interaktív játéktere, a régi
vásári forgatagok mesés elemekkel való
ötvözése által (próbatételek sorozata,
vásári mondókák) észrevétlenül aktív
résztvevőkké tette az előadás nézőit. A
délelőtt folyamán ingyenes arcfestés és
ugrálóvár egészítette ki a programkínálatot.
Délután 14 órától a Semsey Kastély
dísztermében került sor a Városi díjátadó ünnepségre. Az esti programot a
nagyszínpadon a Hősök zenekar hiphop, rap formáció koncertje nyitotta.
Az est főzenekara a Geszti Produkció
volt. A zenekar a régi dalok mellett újdonságokkal is jelentkezett. A koncertet a látványos színpadtechnika tette teljessé. A kastélykerti programsorozatot
15 perces zenés tűzijáték zárta.

Másik helyszínen tovább folytatódott
a program. Az Ifjúsági ház udvarán a
Deep Glaze és a Fran Palermo zenekarok léptek fel. Ugyan a hatályos korlátozások behatárolták a látogatók körét, de
valószínűleg minden korosztály megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő programot. Reméljük a jövőben
sokkal szabadabb körülmények közt,
kötetlenebb formában lehet megrendezni a Balmazújváros legjelentősebb
kulturális eseményét.
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Kávéházi esték 2021
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01764 azonosítószámú Adventi Rendezvénysorozat 2020. Balmazújváros megnevezésű projektje a pandémia miatt a télen
elmaradt, így a nyáron került megvalósításra Kávéházi esték 2021. Balmazújváros program címmel.
2021. augusztus 11. és 2021. augusztus 14. között esténként a nyári nagy
melegben a fák nyújtotta árnyékban
a lakosság apraja nagyja szórakozhatott a Kávéház udvarán. Mindenki
megtalálhatta a számára legvonzóbb
eseményt a Nótaest, a Veterán Úttörőzenekar koncertje, a Hahó együttes gyermekműsora és Badár Sándor
humorista estje között.

A Nótaesten másfél órán keresztül szórakoztatták a nagyérdeműt a fellépő
énekesek, akik között megtalálható volt
Nádasdi László, Kádár Zsuzsa, Mohácsi
József, Szabó Lajos és felesége. A kíséretet Miskolci Balogh Zoltán prímás és
zenekara nyújtotta. A pandémia miatt
régen színpadra lépő énekesek felszabadultan szórakoztatták a közönséget és
magukat is a szebbnél szebb, ismert magyar nótákkal, operettekkel és a pattogós
cigányzenével. Volt, aki még táncra is
perdült a hívogató, pezsdítő dallamokra.

A rendezvénysorozat leglátogatottabb estje a Radócz Miklós karmester
által vezényelt, egykori úttörőkből
álló Veterán Úttörőzenekar koncertje volt, ami nem csoda, hiszen fellépéseik mindig a város közkedvelt
eseményei közé tartoznak.

A rendezvénysorozat záró estjén a
Dumaszínház tagja, Badár Sándor
humorista lépett fel. Az erőteljesen
improvizatív előadásmódjával, sajátos humorával, hosszantartó „Badárságaival” aktívan megtornáztatta a
közönség nevetőizmait.

A fülbemászó, régi úttörő életet idéző zeneszámaikkal és a karnagy úr
olykor humoros konferálásával újra
elvarázsolták a közönséget, akik között számos családtag, barát, ismerős
zenekedvelő foglalt helyet.
A harmadik kora estén a főszerep a
gyerekeké volt. A hagyományosnak
nem nevezhető, de annál inkább lenyűgöző gyerekzenét játszó Hahó
együttes gyakran ismert dallamokra
íródott. Egyedi hangvételű dalaikkal
szórakoztatva nevelték-tanították az
óvodás-kisiskolás gyermekeket. Interaktívan énekeltek a gyerekekkel
többek között a családról, egymás elfogadásáról, a környezetvédelemről,
az egészséges táplálkozásról, a testi-lelki egészségről a felnőttek nagy
örömére is. A gyerekek vígan ugrándoztak a ritmusos zenére, miközben
a buborékfújó kisebb nagyobb buborékokat varázsolt közéjük.

Több, mint egy órán át szinte lélegzetvétel nélkül szórakoztatta a nevetni vágyó, figyelmes jelenlevőket.

SPORT Labdarúgás

2021. SZEPTEMBER

11

Labdarúgó

Megye I. osztály

Együttesünk nagyszerűen kezdte az új bajnokságot, és három mérkőzésből három magabiztos győzelemmel a tabella élén állnak.

1. forduló augusztus 15.
Egyeki SBSE–Balmazújvárosi FC
1–3 (0–2)
120 néző Vezette: Takács I. (Vadon
T., Benedek Zs.).
Balmazújvárosi SE: Csorvási Tamás (Deák Olivér), Vénig Attila,
Galla Patrik, Rőth András (Csige
Zsolt), Urbin Péter, (Harangi Norbert), Mihalik László (Bereczki
Tamás), Szabó Barna, (Draveczky László), Kovács Milán, (Orosz
Pál), Bokros Tibor, Csiszár Szabolcs, Tóth Gábor (Silling Máté)
Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Nagy Tibor Attila 51’, illetve
Urbin Péter 21’,22’, Csige Zsolt 63’.
Lajos Ferenc: Lelkes volt a csapat,
hoztuk a kötelező győzelmet, nem
lesznek kiesési gondjai az ellenfélnek, amennyiben ezt a játékot
nyújtja. Örülök a sikeres bajnoki
nyitánynak.

2. forduló augusztus 21.
Balmazújvárosi FC–Berettyóújfalu
6–0 (1–0)
280 néző. Vezette: Forgács K.
(Tóth G., Benedek Zs.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (Deák Olivér)–Kovács Milán,
Rőth András (Kerekes Bence),
Urbin Péter (Bereczki Tamás.),
Mihalik László, Szabó Barna (Rákos Balázs), Fodor Tibor, Sándor
Huba (Csige Zsolt), Bokros Tibor,
Csiszár Szabolcs (Nagy Zoltán),
Tóth Gábor (Orosz Pál). Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Rőth András 13’, Urbin Péter
58’, 69’, Csiszár Szabolcs 63’, Szabó
Barna 78’, Bokros Tibor 86’.
Lajos Ferenc: Ilyen hozzáállással
messzemenő célokat tudunk elérni. Gratulálok a csapatomnak, köszönjük a nézőknek a szurkolást!

3. forduló augusztus 28.
Püspökladány LE – Balmazújváros
FC 2–8 (1–4)
150 néző. Vezette: Gyula S. ( Juhász D., Kozma M.)
Balmazújváros FC: Csorvási Tamás- Orosz Pál (Vénig Attila),
Rőth András (Bereczki Tamás),
Szabó Barna (Sándor Huba), Galla Patrik, Kerekes Bence (Silling
Máté), Urbin Péter, Bokros Tibor,
Csiszár Szabolcs (Csige Zsolt), Kovács Milán (Tóth Gábor), Fodor
Tibor. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Szentjobbi Roland 2’, Fegyverneki Zsigmond 71’, illetve Rőth
András 24’, 26’, Bokros Tibor 37’,
Csiszár Szabolcs 44’, Urbin Péter50’, 70, Fodor Tibor 79’, Galla
Patrik 90’.
Lajos Ferenc: Gólgazdag mérkőzésen hoztuk a kötelező győzelmet,
megyünk tovább a megkezdett úton.

Csapatunk sorsolása az őszi szezonra

A közönség részéről nagy volt az
adományozási hajlandóság. A plakáton belépőként megjelölt élelmiszer
adományt mindenki magával hozta,
szívesen ajánlották fel a rászorulók
számára.
Az intézményünkkel kapcsolatban
levő szociálisan hátrányos helyzetű
egyének és családok között a közeljövőben kiosztásra kerülnek az adományok. Ezúton is köszönjük mindenki
részvételét a programokon és humanitárius adományozását.

09. 04. szombat 15:30 óra: Balmazújvárosi FC- Sárrétudvari KSE
09. 11. szombat 15:30 óra: Hajdúnánás FK- Balmazújvárosi FC
09. 18. szombat 15:00 óra: Balmazújvárosi FC- Hajdúsámson
09. 25. szombat 15:00 óra: Vámospércsi Bocskai SE- Balmazújvárosi FC
10. 03. vasárnap 14:00 óra: Nyíradony VVTK- Balmazújvárosi FC
10. 09. szombat 14:00 óra: Balmazújvárosi FC- Monostorpályi SE
10. 16. szombat 13:30 óra: Balmazújvárosi FC- DEAC II
10. 24. vasárnap 13:30 óra: Balmazújvárosi FC- Kabai Meteorit SE
10. 30. szombat 13:30 óra: DASE- Balmazújvárosi FC
11. 06. szombat 13:30 óra:
Balmazújvárosi FC- Debreceni Sportcentrum- Sportiskola
11. 13. szombat 13:30 óra: Hajdúböszörményi TE- Balmazújvárosi FC
11. 20. szombat 13:00 óra: Balmazújvárosi FC- Derecskei LSE

A klub a nyáron leigazolta Urbin Pétert
(1984), aki korábban a csapatunkból
kétszer is NBII-es gólkirály volt.
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Szervátiusz Jenő

háborús életrajzának új mozaikköve

és a twedti Madonna története

A balmazújvárosi Semsey-kastélyban szeptember 2-án kiállítás nyílik a Böhm-gyűjtemény több mint 60
képéből és 2 szobrából. A tárlat azokra az erdélyi művészekre fókuszál, akik zömmel a két világháború
között alkottak. Dr. Böhm Józsefet a két plasztika egyikéről, arról a Szervátiusz Jenő által készített Madonna-szoborról kérdeztük, amely hosszas kutatást követően nemrég került elő.
Szervátiusz Jenő munkásságának fontosságát jelzi, hogy 2016-ban fiával közös tárlata nyílt a Műcsarnokban.
Milyen jelentőséggel bír Szervátiusz
frissen előkerült Madonna-szobra az
életműben? Miért volt az Ön számára
ennyire fontos, hogy felkutassa?
Annak ellenére, hogy a legerdélyibb
magyar szobrász – ahogy Lyka Károly nevezte – életrajza számos helyen
hozzáférhető, a második világháborús
hadifogságának korszaka kevésbé ismert, alkotásainak dokumentációja
hiányos. A Műcsarnokban nyílt tárlat
katalógusának életrajzi adatai többek
között az alábbi információkat közlik a
művészről: „1944-ben frontszolgálatra
rendelik, majd az év folyamán hadifogságba esik. 1944-1946 a hadifogság időszaka Berlin, Borgholz, Ham, Borgholz,
Eselhaide állomásokkal. A táborokban
ő is folytatja a szobrászkodást, munkája
elismeréseként műtermet ajánlanak fel
neki Angliában és Németországban, de
nem akar külföldön letelepedni. 1946.
május 7-én indul haza Kolozsvárra.” Kutatásom során az 1944-46 közé eső évek
homályos szakaszainak jártam utána.
A hosszas keresgélést követően előkerült Madonna-szobor egyrészt azért bír
nagy jelentőséggel, mivel olyan munkáról van szó, amelyről eddig nem beszélt
a szakirodalom, másrészt nagyon érdekes a plasztika keletkezésének története
és a munka tulajdonosának, Rosemarie
Lützow - Weichbrodtnak a családtörténete is.
Mit lehet tudni a Madonna-szobor keletkezésének történetéről?
Szervátiusz Jenő 1945-ös twedti, németországi tartózkodásáról Hans Loew
kolozsvári származású grafikusművész,
művészetanár és publicista számolt be
levélben 1995-ben Banner Zoltánnak,
a kolozsvári Utunk irodalmi-művészeti
hetilap korábbi művészeti rovatveze-

Kultúra kiállítás

2021. SZEPTEMBER

tőjének. Eszerint Loew írásainak rendezésekor egy valószínűleg ismeretlen Szervátiusz Jenő dokumentációra
bukkant. A levélben az áll, hogy Loew
egy provence-i 1984-es körút alkalmával ismerkedett meg Rosemarie Lützow-Weichbrodttal, akivel kávézás közben Erdély került szóba, majd egyből
Szervátiusz neve, végül pedig twedti
találkozásuk története.
Tehát ennek a provance-i kávézásnak
köszönhetjük, hogy kiderült mi történt a művésszel Twedtben?
Pontosan. Rosemarie Lützow-Weichbrodt fennmaradt leveléből derült ki,
hogy 1945 júniusában Dániából egy busz
hozott magyar hadifoglyokat a Schleswig és Süderbarup közötti kis falucskába, Twedtbe, az iskola udvarára. Közöttük volt Szervátiusz és a budapesti Opera
egykori intendánsa is. A foglyoknak nem
volt mit enniük. Érkezésükről és nélkülözésükről az iskolás gyerekek vittek hírt
a családokhoz. Amikor Rosemarie Lützow ezt meghallotta, sietve ételt küldött a
diákokkal. Hálájuk jeléül Szervátiusz és
az intendáns elmentek, hogy köszönetet
mondjanak az asszonynak.
Lützow asszony ezek után egy helyi
asztalost, Heinrich August Wilhelmsent kérte meg, hogy Szervátiusz nála
dolgozhasson. Az asszony kérésére
Szervátiusz faragott egy Madonnát
kezében a Kisdeddel, amelyet az intendáns tolmácsolása segítségével a következő szavakkal nyújtott át Lützownak:
„Megpróbáltam azt beletenni, ami magából engem megszólított.”
Lehet tudni valamit arról, hogy a szobrász készített-e még más plasztikákat
míg Twedtben tartózkodott?
Igen. Szervátiusz Jenő egyik művét a
másik után vitte el Rosemarie Lützow-Weichbrodtnak. Végül 12-15 ki-

sebb vagy nagyobb alakos szobor állt
nála. Az intendáns elmondása szerint
minden női szoboralak olyan, mintha
Szervátiusz feleségét ábrázolná. Szervátiusz nőalakjai jellemzően parasztosak, erőteljesek, főleg anyai alakokat
készített. Lützow asszony emlékezetében különösképp egy kaszáló paraszt
maradt meg.
El tudná árulni, hogy melyek azok a
Twedtben készült művek, amelyekről
jelenleg van tudomása?
Jelenleg öt szoborról tudjuk, hogy mit
ábrázolhattak. Ezek közül az egyik
a Légitámadás reliefje című alkotás.
Lützowné arra emlékezett, hogy ezen
a munkán az alakok kisebbek voltak,
mint a többi szobor figurái. A következő
a jelenleg Balmazújvároson látható cseresznyefából készült Madonna-szobor.
Ezen kívül ismert még egy relief Rosemarie sógornője portréjával, továbbá
egy öregasszonyt megjelenítő kisplasztika és egy munka, melyen egy rőszét
vivő öregasszony látható.
Egy műtárgy felkutatása során a kitartás és a lankadatlan lelkesedésen
túl talán az elindulás maga a legnehezebb, az hogy feltegyük a helyes
kérdést, hogy találkozzunk magával
a lehetőséggel. Önnél miként indult
a kutatás? Hogyan szerzett tudomást
erről a plasztikáról?
Jó barátom, az orvos és műgyűjtő Dr.
Bay Miklós 2015-ben számolt be nekem azokról a Szervátiusz-szobrokról, amelyeket a művész Twedtben készítetta két világháború között. Ezen
a találkozáson Dr. Bay Miklós átadta
a már nála levő dokumentumokat:
Rosemarie Lützow-Weichbrodt Hans
Loewnek írt 1984-es levelét, Hans
Loew Bannernek írt 1995-ös levelét
és a Banner Zoltántól kapott 1995-ös
levelet, de az általa említett fotók nem
voltak már meg Dr. Baynál.

Dr. Bay Miklós is foglalkozott a témával? Ő miért eredt a szobrok nyomába?
Banner Zoltán művészettörténész 1995.
november 2-án Békéscsabáról számolt
be Dr. Bay Miklósnak a szobrokról.
Banner közölte, hogy megtalálta egykori kollégájának, Hans Loewnek egy
1992-ben keltezett levelét, amelyhez
hozzá volt csatolva egy másik levél és
több fotó is. Loew a leveleiben több nevet említett, de csak az egyik fotó hátán
volt egy cím. Banner megadta Dr. Baynak Loew freiburgi címét és telefonszámát, majd azt ajánlotta, hogy rajta keresztül kezdje el a szobrok felkutatását.
Hogyan folytatta a kutatást miután
megkapta Dr. Bay Miklóstól a nála
levő dokumentumokat?
Kutatásom 2015-ben indultak el Freibergben, viszont a Banner által megadott telefonszámon nem sikerült elérni Hans Loewöt. Később derült ki
számomra a Wikipedia adattárat böngészve, hogy Hans Loew 2016 februárjában Bad Krotzingenben meghalt.

Szervátiusz Jenő Madonna-szobra. Joachim szerencsére megadta Svájcban élő
testvére Andreas Weichbrodt mérnök
telefonszámát, aki egy évvel később, Joachim 2016-os halála után vette fel velem a kapcsolatot, mivel a szobor hozzá
került át Svájcba.
Andreas Weichbrodt azzal keresett fel
Berlinben 2020-ban, hogy egy alapítványnak ajánlaná a szobrot, amen�nyiben adományozóként elhunyt anyja, Rosemarie Lützow-Weichbrodt
lenne feltüntetve. Így jött létre az a
megegyezés, melynek értelmében a
szobor, kölcsönzött műtárgyként először a Böhm-gyűjtemény anyagából
szervezett, az erdélyi művészet két világháború közötti időszakát bemutató
balmazújvárosi (2021. Szemtember 2.
– 2021. -) illetve nagyváradi (Püspöki
Palota, 2021. November – 2022. május) kiállításon lesz látható.
2021. júliusában egyhetes Twedtben
töltött szabadságom Szervátiusz nyomainak felkutatására is szolgált, ahol
sikeresen megtalálta Wilhelmsen asztalos 83 éves unokáját, és ugyancsak
80 év feletti unokatestvérét, akik emlékeztek még ugyan a magyar szobrászra, de arra sajnos már nem, hogy
mi lett a szobrok sorsa.
A nagyon izgalmas kutatómunka során a már említett öt szobor közül másokat is próbált megkeresni?
Igen, tudomásom van róla, hogy Szervátiusz Rosemarie sógornőjéről készített
reliefje annak leszármazottainál van.

További keresés eredményeként telefonkönyvből sikerült rátalálnom
Glücksburgban Rosemarie Lützow-Weichbrodt fiára, Joachim Weichbrodtra, akinél akkor még ott volt

Említette, hogy nagyon érdekes Rosemarie Lützow - Weichbrodtnaka
családtörténete. Mesélne kicsit arról,
hogy ki is volt Szervátiusz és az intendáns megsegítője?
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Szervátiusz önzetlen segítője Rosemarie Schlenzka, aki a második világháború borzalmai ellenére is segítette a hadifoglyokat 1914-ben született Kielben. A
művészi hajlamú Rosemarie, aki maga
is festett és zongorázott, 22 évesen,
1936-ban ment feleségül Werner Lützow haditengerészhez, de a férfi 1943
októberében korvettkapitányként meghalt. A háború végét az özvegy Rosemarie Lützow két gyermekével együtt egy
twedti tanyaházban, Neu Dornhöhben
töltötte, ahová sokszorosan kitüntetett
altengernagy apósa és lányai is követték, ezért az épület a„haditengerészeti
villa” elnevezést kapta a helyiektől.
1945. sorsdöntő találkozásokat tartogatott Rosemarie számára Twedtben.
Ekkor sodorta ide a háború Hermann
és Helga Weichbrodtot, akik öt gyermekükkel 1945. januárjában menekülnek Stolpból (Hinterpommern, a mai
Lengyelroszágból) a tanyaházba. Majd
pár hónappal később 1945. júniusában
szállították ide éhező hadifogolyként
Szervátiusz Jenőt, akinek Rosemarie sietett a segítségére.
Miután 1946-ban Helga Weichbrodt
diftériában meghalt, az özvegyen maradt Hermann Weichbrodt 1947-ben
feleségül vette Rosemarie Lützowot.
1948-ban közös gyermekük született,
de a férfi sajnos még ugyanebben az
évben elhunyt. Rosemarie Lützow-Weichbrodt 34 évesen immár 8 gyermekkel maradt egyedül, akikkel 1951-ben
Glücksburgba költözött, és többé már
nem házasodott újra. Itt halt meg 1991ben, 77 éves korában.
A Lützow és a Weichbrodt családok
történetét a 83 éves Dieter Lützow osztotta meg velem, de történetüket őrzi
Twedt krónikája is.
// Vén -Vinczeffy Anna
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KENYÉRSÜTŐ VERSENY 2021

RÁKÓCZI OLVASÓ NÉPKÖR
Augusztus - , azaz a hagyomány szerint az Új Kenyér hava a régi paraszti
időkben az új búzából sütött kenyérről szólt, hiszen Szent István napon
sütötték az aratást követően az első
kenyeret.
A kenyéráldás az augusztus 20-ai ünnep részévé vált. Ilyenkor megszentelték a kenyeret, majd ezt követően szelték meg és osztották szét darabjait.

Ezen hagyományunk alkalmából, immáron harmadik alkalommal szervezte meg a Rákóczi Olvasó Népkör a
Kenyérsütő Versenyt és a Bált.
A versenyre kelt tésztával és kenyérrel
lehetett benevezni. A megadott határidőre, 2021.08.21. délután 13.00
órára összesen 6 kenyér, és 9 kelt tésztából készült péksütemény érkezett
be, melyeket a zsűri végigkóstolt, és
több szempont alapján értékelt.

// Jónás Rita

Lezárult pályázati projekt

Balmazújvárosban és térségében
Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében az EFOP- 1.5.3-162017-00043 azonosítószámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” című pályázati
projekt 2021. március 31- én lezárult.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00043 azonosítószámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című, európai
uniós forrásból, hat település konzorciumi együttműködésben pályázatot
nyújtott be, mely pozitív elbírálásra
került.
A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg, a konzorciumi együttműködés Balmazújváros

Város Önkormányzata, Nádudvar
Város Önkormányzata, Ebes Község
Önkormányzata, Hajdúszovát Község
Önkormányzata, Nagyhegyes Község
Önkormányzata és a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat összefogásában
teljesült.

helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, a munkaerőpiacon való megjelenésük elősegítése,
valamint a helyi közösségek társadalom szervező szerepének és az érintett
települések megtartó képességének
megerősítése.

A projekt keretében a konzorcium
498,54 millió Ft európai uniós támogatás felhasználásával valósult meg.

A pályázati program közvetlen, kiemelt
célcsoportja a hátrányos helyzetű aktív
korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az
idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, potenciális alkalmazottak.

A fejlesztés eredményeként megvalósultak valamennyi település vonatkozásában infrastrukturális beruházások,
megvalósulhatott a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány csökkentése, továbbá a hátrányos

A társadalmi együttélés, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportnak
tekintendő a konzorciumi települések
teljes lakossága.
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A kiadott védettségi

igazolványokat tekintve

városunk nem áll jól
Szél Bernadett független országgyűlési képviselő által benyújtott közérdekű
adatkérésre érkezett Budapest Főváros
Kormányhivatali válaszból ismerhetjük, hogy augusztusig mennyi védettségi igazolványt postáztak ki országszerte. Azt is tudni kell, hogy ezt nem
csak első oltást megkapóknak, hanem
a koronavírusból igazoltan felgyógyultaknak is kiküldik.

A kenyér kategória győztese Varga
Mihályné-, a kelt tésztáké pedig Szabó
Ferencné lett. Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek!
Az eredményhirdetést követően Demeter Pál alpolgármester vette át a
nemzetiszín szalaggal átkötött Új Kenyeret, majd megvágta azt, és a jelenlévők megkóstolhatták 2021 első, új
búzából sütött kenyerét.

Mindenféle
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// fotó - pexels

Így Szél Bernadettől tudjuk, hogy augusztusig országosan 6 560 942 védettségi igazolványt postáztak ki.
Ez így az ország lakosságának 65,87%át jelenti.

Hajdú-Bihar megye gyengébben áll
(60,3%), de városunk ettől is el van
maradva lényegesen (49,17%). A 3155
magyarországi település utolsó negyedében vagyunk ebből a szempontból.
Ami így a sok szakember által várható
negyedik hullám előtt, vagy kezdetén
ez nem túl megnyugtató.
Ezért a fenti számok ismeretében az oltást eddig valami miatt kerülőknek talán
érdemes lenne elgondolkozniuk azon,
hogy a saját és a környezetük biztonsága
érdekében csak vállalni kellene az injekciót addig, amíg nem késő. De ez különben mindenkinek az egyéni döntése.
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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: 52 / 506-303
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: Kastélykerti esték

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

