// Közélet

// Közélet

A városi CÉGEK BeszámolóI
elfogadásának akadályozása
A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. és a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit
Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása immáron 5
alkalommal került a Testület elé... //2. oldal
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Pályázatok
Bölcsődei és energetikai pályázat visszaadásáról döntött a
Testület. A döntésnek az az oka, hogy egy összességében
nagyobb összeget nyert a város, a Vörösmarty 1/b alatti volt
óvoda bölcsődévé alakítására. Az új pályázatnak elsősorban
financiális okai voltak. //3. oldal
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a Hotel Kamilláról és a Fürdő Új szolgáltatásairól

2022. június 16-án megnyitotta kapuit a Balmazújvárosi Gyógyfürdő szabadtéri része.
2018 óta nagy tortúra előzi meg a strandnyitást és a fürdő üzemeltetése sem esemény// 5. oldal
telen.

A Hotel Kamilla idén
márciusban benyújtotta
kérelmét a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület NKft-hez,
mely az eljárást lefolytatta és a vizsgálatot követően a Hotelt négy csillag
használatára jogosultnak
nyilvánította. // 6. oldal
// Közélet

Jubileumi Motoros Fesztivál

Idén ismét a megszokott helyen, a Kossuth
tér árnyas fái alatt került sor a X. Motoros
Fesztiválra. // 7. oldal
// közélet

// SPORT

Elhunyt Városunk
Díszpolgára
2022. június 22-én helyezték végső
nyugalomra Németh István, volt
országgyűlési képviselő urat, városunk Díszpolgárát. Balmazújváros
Város Önkormányzata őszinte részvéttel osztozva a család fájdalmában,rótta le kegyeletét a Debreceni
Köztemetőben. Németh István
1924. december 9-én született Balmazújvárosban.
// 9. oldal

Nem sikerült
az osztályozó!
AMegye I-es labdarugóink jelentős különbséggel, 15 pont előnnyel nyerték
meg a bajnokságot, ami a versenykiírás
szerint nem jelentett automatikus feljutást az NBIII-ba. Ahhoz még egy osztályozós párharcot is sikerrel kellett volna
megvívni. A 19 megyei és a budapesti
bajnok közül 10 együttes kerülhetett fel
a magasabb osztályba.
// 12. oldal
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A városi CÉGEK BeszámolóI

elfogadásának akadályozása

Magyarországon minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás köteles a működéséről, vagyoni – pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően egy alátámasztott beszámolót
készíteni a magyar Számviteli törvény vagy a nemzetközi standardok előírásai alapján.

Az éves beszámoló esetében jellemzően május 31-ig teszik meg a cégek.
Milyen következményei lehetnek annak, amennyiben ezt egy cég nem teljesíti?
● a NAV 30 napos határidő tűzésével
felhívja az adózó figyelmét a kötelezettség teljesítésére
● amennyiben ezt a határidőt is elmulasztja a vállalkozás, úgy egy újabb 30
napos határidőt tűz ki a Hatóság, de
ekkor már bírsággal is sújtja az adózót
● amennyiben ez sem teljesül, úgy a
NAV az adószámot hivatalból törli,
és kezdeményezi a cég megszűntnek
nyilvánítását.
A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a
Balmazújvárosi Városi Egészségügyi
Szolgálat Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása immáron 5
alkalommal került a Testület elé.

A képviselők konkrét kérdéseket nem
tettek fel a beszámolókkal kapcsolatban, holott erre 2022. májusától lehetőségük lett volna.
A beszámolókat könyvelők készítették, a cégek felügyelő bizottságai
tárgyalták és elfogadták, független
könyvvizsgálók ellenjegyezték. Vagyis többszörös felelősségi lépcsőn keresztül jutottak el a beszámolók a testület elé.
A beszámolókat a tulajdonosoknak el
kell fogadniuk ahhoz, hogy minden
határidőben, korrekten teljesüljön és
felkerülhessenek a Cégbíróság oldalára, ahol bárki ellenőrizheti, mint közérdekből nyilvános adatot.
A képviselők a bennük bármilyen okból felmerült kérdéseiket feltehették
már korábban, a május 31-i határidő
előtt is, de nem éltek ezzel a lehetőséggel. 6 képviselő kért munkamegbeszélést, négyszemközti beszélgetést
a Polgármestertől, amikre csak egy
ésszerű választ adhatott és adott a Testületnek Hegedüs Péter polgármester: nem ő a cégvezető, nem szeretne
négyszemközt szakmai dolgokról beszélni a képviselőkkel, és nem kíván
csúsztatásokra épülő rágalomhoz táptalajt adni.
Mindkét Kft. biztosította az iratokba
való betekintést, az iratok őrzési helyén, de egyetlen képviselő sem élt a
lehetőséggel.

A június 15-i tervezett testületi ülésen
sem tudott dönteni a beszámolókról
a testület, hiszen Béke Imréné, Dobi
Sándorné, Gacsályi Ibolya, Ferenczi
Mária és Tóth Attila képviselők az
ülés felénél egységesen kivonultak,
bojkottálva az ülés folytatását és több
fontos döntés meghozatalát.

Hegedüs Péter polgármester még
aznapra rendkívüli testületi ülést hívott össze, hiszen fontos határidős
döntésekre, illetve önkormányzati
cégek működésével kapcsolatos halaszhatatlan döntésekre volt szükség.
A rendkívüli ülésen sem jelentek meg
a bojkottáló képviselők, ezért az ülés
határozatképtelen lett.
A polgármester úr élt a törvény adta
lehetőségével és polgármesteri hatáskörben döntött halaszthatatlan
ügyekben, a két cég beszámolóját is
elfogadta. Így már biztosítva van a
Városgazdálkodási Kft. és a Városi
Egészségügyi Kft. folyamatos, jogszerű működése.
Érthetetlen, hogy az öt képviselő miért akarta kockáztatni a város és a fürdő üzemeltetését és miért veszélyeztették a lakosok szakorvosi ellátását.
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Pályázatok

Bölcsődei és energetikai pályázat visszaadásáról döntött a Testület. A döntésnek az az oka, hogy egy ös�szességében nagyobb összeget nyert a város, a Vörösmarty 1/b alatti volt óvoda bölcsődévé alakítására.
A régebbi pályázatokat azért kellett visszaadni, mert egy épületen nem lehet két egyforma célt szolgáló
pályázat. Az új pályázatnak elsősorban financiális okai voltak. Az alapanyagok, szolgáltatások jelentős
drágulása miatt a régebben elnyert pénzek, eltörpültek a kivitelezéshez szükséges összegekhez.

Az, hogy az új pályázati összeg elegendő lesz e a kivitelezéshez, azt még nem
tudjuk, de bízunk benne. Manapság,
amikor uniós pályázatokra támogatási kérelmeket nyújthatnak be cégek,
önkormányzatok, gazdálkodók, magánemberek, sokan tudják, hogyan
zajlik maga a pályázati folyamat.
A pályázatok tervezése az első lépés,
melyekre már több esetben költeni
kell, hiszen a terveket ki kell fizetni
azoknak, akik dolgoztak rajta. Amikor a tervek rendelkezésre állnak, határidőre benyújtja a támogatási kérelmet a pályázati osztály, majd vár.
Sokszor hónapokig, az első hiánypótlásra, amelyben a Hatóságok a tervekkel kapcsolatos hiányosságok javítására, magyarázatára kíváncsi. Majd,
amikor a Hatóságok által előírt hiánypótlásokra és a tisztázó kérdésekre a
válaszok bemennek, akkor a támogató
döntésére vár a pályázó, hogy nyert e a
pályázata. Ennek az eldöntésére a Hatóságoknak nincs határideje.

Így nem elképzelhetetlen, hogy egyegy pályázat akár egy évig is a döntés
előkészítési szakaszban jár. Az, hogy
ezalatt az egy év alatt az eredetileg
tervezett költségek, előírások hogyan
változnak, az kiszámíthatatlan. Egy
éve nem tudhattuk, hogy háború lesz
a szomszéd országban, nem tudtuk,
hogy milyen alapanyag hiány lép fel, és
az infláció végét most sem látjuk még.
Amikor egy pályázatot nem tud megvalósítani a költségek előre nem látott nagyságrendű emelkedése miatt
egy pályázó, dönthet úgy, hogy eláll a
megvalósítástól.
A kérdés ez esetben annyi, hogy ezt
a lehívható előleg utalása előtt vagy
utána teszi meg. Amennyiben az előleg utalása után teszi ezt meg, (mert a
megvalósításra vonatkozó döntést pl.
csak a beérkezett árajánlatok ismeretében hozhatják meg felelősségteljesen) akkor a fel nem használt összeget
és az összegre vonatkozó kamatokat is
meg kell fizetni.

Az önkormányzatok jelenlegi finanszírozási rendszerében, sajnos a város
fejlesztésének döntő része nem valósulhat meg pályázati, vagy befektetői
támogatások nélkül. A városvezetés
feladata továbbra is az, hogy a lehető
legtöbb pályázati kiírásra összeállítsa
a terveket és benyújtsa azokat, hiszenha nem pályázunk, csak egy biztos; az,
hogy nem nyerünk.
Városunk jelenleg elbírálásra benyújtott pályázatai:
● a Telekföldi és a Jenőházi mezőgazdasági utak felújítása (városi belterületi utakra nem lehetett
pályázni)
● a fürdőt és a turisztikát érintő
pályázat
Előkészítés alatt van egy nagy
energetikai pályázatunk, amelyben a Kossuth utcai óvoda, a Nefelejcs idősek otthona és a Művelődési ház energetikai felújítására
pályázunk.
Várjuk a pályázataink sikerét, hiszen
megvalósulásuk esetén, komoly minőségi javulást hoznak majd a város különböző lakosainak az életébe, illetve
még csábítóbb célponttá varázsolják
majd városunk fürdőjét és szállodáját
az üdülni indulók körében.
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REKI - Önkormányzatok
rendkívüli támogatása

Minden helyi önkormányzat lehívhat
működési kiegészítő támogatásokat,
melyek többek között a következő célokat szolgálják:
Általános feladatok
működési támogatása

Ez a jogcím lehetőséget kínál minden
magyarországi önkormányzatnak arra,
hogy a működőképességének megőrzése érdekében, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében pályázati úton kérjenek támogatást.

● lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatása
● kéményseprő- ipari szolgáltatás
ellátása
● kötelezően ellátandó helyi közösségi
közlekedési feladat támogatása
● háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtése
● önkormányzatok rendkívüli
támogatása
● önkormányzati elszámolások
● megyei önkormányzatok
feladatainak támogatása
● stb…

Korábban a Képviselő Testület megszavazta a pályázat benyújtását. A
pályázatban elszámolható költségek
körét törvény szabályozza. Ez írja elő
azt, hogy csak a kifizetetlen számlák
esetében lehet beadni a támogatási kérelmet.

Balmazújváros esetében a legnagyobb
vitákat a Testületi Üléseken az önkormányzatok rendkívüli támogatása
okozza, amit „REKI” néven emlegetnek a képviselők.

Mivel az energiahordozók költségei
igen jelentős mértékben, előre nem
tervezhetően növekedtek, így ezeket a
számlákat a városvezetés döntése alapján be fogják nyújtani a „REKI” pályázatra. Így ezek a tételek emiatt nem
lettek kifizetve eddig. Az elmaradt
számlák összege a legutóbbi Testületi
Ülésen nyilvánosságra került, így természetesen a határidőre ezen összeggel kalkulálnak majd a pályázatot előkészítő munkatársak.

Ezzel a képviselők mindegyike tisztában van, hiszen ez az eddigi években
is pontosan ugyanígy működött! Itt
maximum a végösszeg jelenthet meglepetést, melynek alapja az eddig beérkezett gáz- és villanyszámla.

Ez a pályázat egy törvényileg szabályozott folyamat. Az a képviselő, aki „csalás”-t feltételez a város vezetése részéről, az még az alapvető dolgokkal sincs
tisztában a „REKI”-vel kapcsolatban.
Az pedig egyenesen felháborító, amikor egyes képviselők érezhetően azért
szurkolnak és azt jósolják, hogy a város
„úgy sem fog” kapni semmit.

Rendkívüli helyzetek sora (pandémia,
háború, szuper infláció, adóbevételek
csökkenése, sőt egyes adófajták megvonása) kíséri a jelenlegi vezetést és a
város lakóit 2020. tavasza óta és ahelyett, hogy a minél nagyobb támogatás
érdekében dolgoznának egyes képviselők, pont az ellenkezőjét teszik. Ez
elfogadhatatlan!
A Testület döntése értelmében
,2022.06.28-án benyújtottuk a pályázatunkat. Bízunk benne, hogy a város
egy (a méretének megfelelő) jelentősebb támogatást fog elnyerni és így
szigorú gazdálkodás mellett, biztosítva
lesznek a működési feltételek.

RÖVIDEN A LaborHELYZETRŐL
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Strandnyitás

2022. június 16-án megnyitotta kapuit a Balmazújvárosi Gyógyfürdő szabadtéri része. 2018 óta nagy tortúra előzi meg a strandnyitást és a fürdő üzemeltetése sem eseménytelen.

A TRV Zrt először az ivóvizes, majd
a szennyvizes hálózatról is levágta a
fürdőt, a felszámolás alatt lévő Balmaz
Kamilla Kft. évek alatt felhalmozott
milliós víztartozása miatt.
A Városgazdálkodásnak sikerült megállapodást kötni a TRV Zrt-vel, így a
vízszolgáltatás a nyitásra helyre állt.
Közben „természetesen” egy jóindulatú feljelentő mozgósította az ÁNTSZ-t,
amely hatóság 1 hét alatt 5-ször volt ellenőrizni. Természetesem mindent a
legnagyobb rendben találtak.

A Balmaz Kamilla Kft. eszközeit még
korábban árverezésre bocsájtotta a
felszámolóbiztos. Mint ismeretes, a
licitet a Balmazújvárosi Football Club
(BFC) nyerte, a város Turisztikai Kftje előtt, mert minden állítással ellenkezőleg, városi cég is indult a liciten.
A fürdő működtetéséhez szükséges
eszközökre az árverést követően a
Városgazdálkodási Kft. ajánlatot tett
annak érdekében, hogy a fürdő vízellátása maximálisan biztosítva legyen!
A BFC a korrekt árajánlatra nemet
mondott, de a BFC elnöke, dr. Tiba
István ígéretet tett arra, hogy ezeket
az eszközöket nem szerelteti le.

A Labor körül is forrnak a többnyire mesterségesen felkorbácsolt indulatok. A szándékos hisztéria keltés és a szakmai
munka összecsapása miatt, folyamatosan ellentétes információk keringenek a köztudatban azzal kapcsolatban, hogy milyen dolgok történtek az elmúlt közel fél évben.

Tavasszal, a megszavazott önkormányzati támogatás ellenére, a laborszolgáltatást végző vállalkozó minden, a tulajdonában lévő eszközt elpakolt. Értesülésünk szerint, az elmúlt
időszakban, több fizetős, magánlabort nyitott más, nagyobb
településen.

Ennek az ígéretnek eleget is tett, viszont a fürdőt kizárva a kúthasználatból, kizárólag a stadion füvének öntözésére biztosít vizet.

Nem kell túl bonyolítani a helyzetet.Még 2021 év őszén kezdődött el az a folyamat, amikor az eddigi magán szolgáltató
bejelentette, hogy nem kíván a továbbiakban Balmazújvároson labort működtetni, mert számára veszteséges.

A városvezetés célja az, hogy a lakosok lehetőleg várakozási
idő nélkül, vagy minimális várakozási idővel vehessék igénybe a vérvételi szolgáltatást. A laborszolgáltatás jelenleg is működik Balmazújvároson.

Kisstílű dolog használt vízszivattyúkon vitázni ahelyett, hogy nagyvonalúan segítené a fürdő működését az
eszközeivel.

Jelenleg is folyik a „cica harc”, amelybe a BFC oldalán már két képviselő,
Tóth Attila és Béke Imréné képviselő
is beszállt. Helyszíni megnyilvánulásaikból lehetett arra következtetni,
hogy nem a város és a városi cég érdekeit nézik, hanem csak és kizárólag
sport érdekek vezérlik őket. Végül is
párt delegáltak, ők tudják, hogy milyen érdekek mentén dolgoznak.

A Városgazdálkodási Kft. a lakosság és
a pihenni vágyók érdekeit szem előtt
tartva dolgozik.
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a Hotel Kamilláról

és
a
Fürdő
Új szolgáltatásairól

A Hotel Kamilla idén márciusban benyújtotta kérelmét a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület
NKft-hez, mely az eljárást lefolytatta és a vizsgálatot követően a Hotelt négy csillag használatára jogosultnak nyilvánította.

A covid utáni újranyitás első évében
az itt megszálló vendégek elégedettek
voltak a meglévő szolgáltatásokkal, de
a Hotel vezetősége és munkatársai további újdonságokat vezettek be. Megnyílt a saját medence melletti terasz,
ahol napozóágyak, matracok, plédek
várják a vendégeket. Az ingyenesen
igénybe vehető kerékpárokkal a város
környékét nézhetik meg a városunkba
érkező turisták!

Újdonság, hogy a masszázs szolgáltatás immáron nem csak a gyógyrészlegen vehető igénybe, hanem a szálloda
területén is!

A szállóvendégek körében hamar
népszerűvé vált az a szolgáltatása a
hotelnek, mely lehetővé teszi, hogy a
vendégeknek a távozás napján csak a
szobát kell elhagyniuk, minden más
szolgáltatás (medence és teraszhasználat, köpeny, törölköző) térítésmentesen használható továbbra is, a
csomagokat pedig a csomagszobában
őrzik meg.
Az étteremben a reggeli svédasztal
kínálata jelentősen bővült, ezzel növelve annak színvonalát. További jelentős újítás, hogy az étteremben a
fürdő vendégeinek is lehetőségük van
kedvező áron elérhető ebéd fogyasztására!

A Kamilla Gyógyfürdőben a meglévő
szolgáltatások listája két új wellness
szolgáltatással bővült, melyet a helyi
lakosok és az ide érkező vendégek
egyaránt igénybe vehetnek.

A Bemer terápia elsősorban a lelassult mikrokeringést kezeli. A speciális
mágnesterápia során a sejtek oxigénellátása jelentősen javul, a gyulladásos
folyamat hamarabb gyógyul, erősödik
az immunrendszer, és a méregtelenítő
hatása sem elhanyagolható.

Elsősorban az elhúzódó sebgyógyulási zavarok-, izomzati és csontrendszeri megbetegedések-, krónikus fáradékonyság-, akut és krónikus fájdalmak
előfordulásakor- illetve esetenként a
meddőség kezelése során alkalmazható kiegészítő terápia.
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Jubileumi Motoros Fesztivál
Idén ismét a megszokott helyen, a Kossuth tér árnyas fái alatt került sor a X. Motoros Fesztiválra. A kétnapos
rendezvényen helyi és más tájakról érkezett motorosok és szórakozni vágyók kereshettek maguknak való
kikapcsolódási lehetőséget.
A Koroknai Autósiskola rendezésében
megvalósított rendezvény évek óta színvonalas programokkal várja a látogatókat. Idén sem volt ez másként, hiszen a
péntek (06.17) délelőtt kezdődött fesztivál rendkívül látványos bemutatókkal,
fellépőkkel, előadásokkal várta a kicsiket és a nagyokat. A családi szórakozáshoz hozzájárulva gyermekjátszótér várta a legkisebbeket!

A pénteki motoros felvonulásra a fesztivál előtt már több, mint 300 motoros
regisztrált, így garantált volt a rendkívül
látványos túra! Első napon Hortobágyra, második napon Hajdúszoboszlóra
vonult át a többszáz motorosból álló
konvoj, mely napközben még keresztben átszelte Balmazújvárost.

Lehetőség nyílt meghallgatni egy baleseti helyszínelőt, végig járni a HUMDA KRESZ parkját, de helyi zenekarokat, mazsoretteket, látványos show-kat,
zenekari fellépéseket, és koncerteket is
láthattak mindazok, akik a nyári melegben kisétáltak a Kossuth térre.

Hortobágyon a motorosok megkóstolhatták a hortobágyi slambucot, majd
részt vettek a Trianon emlékmű koszúzásán is. Az első napon, sötétedés után
egy elképesztően látványos éjszakai
motoros bemutatót láthattak a résztvevők a P-Mobil és a Kerecsen koncert
után.
Mivel a balmazújvárosi Motoros Fesztivál nem mondható klasszikus motoros
találkozónak, így az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rengeteg közlekedésbiztonsági programból lehetett választani.

Az igazi fesztiválhangulat részeként a
június 17-18-án megvalósított rendezvényt színvonalas zenei produkciók zárták, városunkban zenélt a Rocktatók, a
KORI, a Chrome Rt, és a Hooligans is.
Az Autósiskola szervezésében megvalósult kétnapos rendezvény során élettel
telt meg a városközpont, hiszen a többszáz regisztrált motoroson felül szép
számmal látogattak ki a helyi lakosok is!
// JR

Kiállítás a Semsey

Kastély kistermében

Június 10- és július 9 között lehetett megtekinteni a Semsey Kastély emeletén Szabó Balázs fotográfus „Magasból a makróig- a Bükk” című kiállítását.

A régi japán kezelés, az iyashi dome
technológia elsősorban méregtelenítésre, fogyásra, izomzat regenerálására, bőrfiatalításra és stresszcsökkentésre szolgál.
Mindkét új wellness szolgáltatással
kapcsolatban számos információ található a Gyógyfürdő honlapján!

Szabó Balázs miskolci születésű
fotográfust gyermekkora óta érdekli a fényképészet, komolyabban 2017-től kezdett el ezzel foglalkozni. Kedvenc témája a Bükk
természeti kincsei, melyet túrái
során, elsősorban drone segítségével örökít meg.
A kiállításon a Bükk- hegység
látó- köveit, a hegyekben dúló
viharokat, az ezerszínű naplementét, a színpompás erdőket és

növényzetet láthatták az érdeklődők. A képek modern technikával,
festővászonra nyomtatva voltak
megtekinthetők, ezzel biztosítva különleges élményt a kiállítás
szemlélőinek.
A Megnyitó ünnepséget Sári István igazgató és Bíró Balázs költő
köszöntőjét követően a színvonalas zenei előadás és a debreceni
Mazsorett együttes táncos műsora
tette emlékezetessé!
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Koszorúzás a Nemzeti
Összetartozás Napján
1920. június 4-én zárult le Magyarország számára az I. Világháborút követő béketárgyalás, mely új határokat szabott az országnak. Az Osztrák- Magyar Monarchia felbomlását követően sok kis multinacionális
állam jöhetett létre, és hazánk elvesztette területe majd 2/3-át.

A nemzet számára gyalázatos békeszerződést a Magyar Királyság nevében a Simonyi- Semadam kormány
képviseletében és felhatalmazásával Benárd Ágos, a magyar kormány
népjóléti és munkaügyi minisztere,
küldöttségvezető és Drasche- Lázár
Alfréd rendkívüli követ és államtitkár
írta alá.

A rangos politikusaink egyike
sem vállalta fel ennek a -számukra
kompromittáló-szerződésnek
az
aláírását.
Az első világháborút követő békeszerződések olyan mértékben
voltak megtorlóak, hogy maguk az
egyezmények előrevetítették a következő világégés bekövetkeztét, hiszen
a vesztes államok nemzeti önérzetét
mélyen sértették a rájuk kényszerített megállapodások.
A 102 évvel ezelőtti történésekre emlékeztek 2022. június 4-én a szakadó
esőben Balmazújvároson.

Demeter Pál alpolgármester beszédét
követően a megjelentek elhelyezték
koszorúikat a Kossuth- téri Trianon
emlékműnél, együtt emlékezve meg a
Nemzeti Összetartozás Napjáról.
// JR

A Piruett Tánc Stúdió balmazújvárosi
csoportja a versenyek világába lépett
A lányok már kicsi koruk óta az egyesület tagjai és kemény munkával rengeteg fejlődésen mentek keresztül
az elmúlt évek alatt felkészítő tanárukkal egyaránt, aki nem más, mint Szilágyi Zsófia.
A hónapokon át tartó felkészülés végül meghozta gyümölcsét, hiszen
április 23.-án részt vettek életük első
versenyén Debrecenben az Év Tánca
versenyén, ahol show formáció kategóriában indultak.
Táncuk címe: Ki nevet a végén?

A csoport tagjai: Elek Lilla, Hegedűs
Vanda, Jónás Réka, Kedves Árven
Zoja, Király Edit, Kovács Emili, Mozsár Dorka, Mozsár Hanna, Pikó Léna,
Pozsák Csenge, Silye Emma, Sőregi
Noémi, Szabó Csenge, Szabó Linda,
Tar Hanna Zoé, Vincze Laura, Zsupos
Boglárka nagyon szép eredményt értek el, hiszen arany minősítést szereztek a zsűri pontjai alapján.

vettek részt a táncosok Miskolcon,
ahonnan ezüst minősítéssel térhettek haza.

Másnap április 24.-én már a Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő
versenyén vettek részt Nyíradonyban,
ahol kiemelt arany minősítést kaptak,
ezzel zárva az első versenyhétvégét.

Június 13.-án pedig a sikeres versenyszezont egy nagyszabású gálával koronázták meg a Piruett táncosai, amelyen a tánciskola fennállásának a 15.
születésnapját ünnepeltük. A gálán
fellépő mintegy 350 táncos élőzenei
kísérettel mutatta be a gálára készült
koreográfiáját. A balmazújvárosi csoportot Parádi László csellón kísérte.

A munka és az eredmények azonban
itt nem álltak meg. Május 14.-én az
Abigél Országos Minősítő versenyen
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JÓL CITERÁZNI: NEHÉZ!

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola citera tanszakos növendékei 2022 májusában több, rangos
népzenei versenyen értek el kimagasló eredményeket. Kállósemjénben (2022 05. 14.)a XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntőjén és a KÓTA Aranypáva térségi és országos minősítésén mérettették meg magukat.
Zsűritagok: Juhász Erika, Birinyi József, Széles András
Kállósemjéni eredmények
Bereczki István: Vass Lajos elődöntő
Ezüst fokozat, KÓTA Aranypáva országos Ezüst fokozat
Bugjó Bálint: Vass Lajos elődöntő Ezüst
fokozat, KÓTA Aranypáva térségi Dícséretes fokozat
Fazakas Győző: Vass Lajos elődöntő
Arany fokozat (továbbjutott a középdöntőre), KÓTA Aranypáva országos
Arany fokozat
Posta Gergő: Vass Lajos elődöntő Arany
fokozat(továbbjutott a középdöntőre),
KÓTA Aranypáva térségi Kiváló fokozat
(Széles András felajánlása a 35 versenyzőből csak a balmazújvárosiaknak: ingyenes részvétel a vésztői citeratáborban)
Szabó Attila: Vass Lajos elődöntő Arany
fokozat(továbbjutott a középdöntőre),
KÓTA Aranypáva térségi Kiváló fokozat(Széles András felajánlása a 35 versenyzőből csak a balmazújvárosiaknak: ingyenes részvétel a vésztői citeratáborban)
Szabó Levente: KÓTA Aranypáva térségi
Dícséretes fokozat

2022 májusában az olaszfalui Pásztordalverseny és KÓTA Aranypáva országos
minősítés első, online körében videófelvételt kellett beküldeni, mely alapján
szakmai zsűri pontozta a versenyzőket.
Mind a hat gyermek – pontjaik alapján
- országos szinten a felső harmadban és
a középmezőnyben végezett, mely ilyen
fiatalon nagyszerű eredmény.

Szabó Attila: KÓTA Aranypáva országos
EZÜST fokozat
Posta Gergő: KÓTA Aranypáva országos
ARANY fokozat
Szabó Levente: KÓTA Aranypáva országos ARANY fokozat

Zsűritagok: Navratil Andrea, Balogh Beáta, Birinyi József

Pásztordalverseny
Szabó Levente: KÓTA Különdíj
Posta Gergő: KÓTA Különdíj
Színvonalas produkcióikért és felkészítésükért mindketten Díszoklevelet kaptak
tanárukkal együtt.

Pásztordalversenyen sikeresen versenyzett citerások eredményei (online)
Szabó Levente: a balmazújvárosi citerások közül legtöbb pontot érte el, meghívást kapott az olaszfalui gálaműsorba
Posta Gergő: pontjai alapján meghívást
kapott az olaszfalui gálaműsorba
Fazakas Győző, Szabó Attila, Bugjó Bálint, Bereczki István
KÓTA Aranypáva eredmények
(online)
Bereczki István:KÓTA Aranypáva országos BRONZ fokozat
Bugjó Bálint: KÓTA Aranypáva országos EZÜST fokozat
Fazakas Győző: KÓTA Aranypáva országos ARANY fokozat

Olaszfalui eredmények
(2022. 05. 28.)

KÓTA Aranypáva országos minősítő
Szabó Levente: KÓTA Aranypáva országos ARANY fokozat
Posta Gergő: KÓTA Aranypáva országos
ARANY fokozat
A gyerekek alapos felkészültsége, kitartó
szorgalma meghozta gyümölcsét: megérdemelten álltak hely ennyire fiatalon
országoson elismert versenyeken.
Köszönet illetia Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolát és a gyermekek szüleit folyamatos támogatásukért!
Felkészítő tanáruk: Tar Csilla Eszter

Elhunyt Városunk Díszpolgára
2022. június 22-én helyezték végső nyugalomra Németh István, volt ország�gyűlési képviselő urat, városunk Díszpolgárát. Balmazújváros Város Önkormányzata őszinte részvéttel osztozva a család fájdalmában, rótta le kegyeletét
a Debreceni Köztemetőben. Németh István 1924. december 9-én született
Balmazújvárosban. Közel 50 évet élt városunkban, melyből 20 évet fizikai,
30 évet pedig szellemi dolgozóként a Termelőszövetkezet elnökeként töltött.
1971-től megválasztották országgyűlési képviselőnek, mely tisztséget egészen
1990. júniusáig ellátta. Munkássága alatt mindvégig a település támogatását
tartotta fő célnak, szívügye volt az útépítések megvalósítása. Munkássága alatt
1989. március 15-én Balmazújvárost városi rangra emelték.
Tisztelettel és köszönettel adózunk munkásságáért. Vigasztalódást kívánunk
a gyászoló családnak!
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Ebédeljen kedvezményesen nyugdíjas éveiben!
A változatos táplálkozás sok ember számára kiváltság, hiszen a szakemberek által ajánlott napi tápanyagmennyiség betartása rendkívül költséges és megterhelő dolog, főként az idős emberek számára. A napi új
fogás megfőzéséhez nem csak fáradtságos bevásárlásra, de több órás konyhai jelenlétre is szükség van. Így
válik nyugdíjas honfitársainknak a napi változatos táplálkozás szinte teljesíthetetlenné.
Ezt a problémát felismerve döntött úgy a BTESZ, a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió, hogy saját konyhát létrehozva
mindent megtesz annak érdekében, hogy időseknek megfelelő minőségű és mennyiségű ételt biztosíthasson állami
támogatással, kedvezményes áron. A séfek minden hónapban szakemberek által javasolt napi tápanyagbevitelnek
teljes mértékben eleget téve állítják össze a változatos havi
étlapot. A BTESZ számára ugyanis elsődleges cél, hogy magasabb életminőséget, és kifogástalan szolgáltatásokat biztosítson rászoruló honfitársai számára.
Az utóbbi években több konyhával is volt alkalmunk együtt
dolgozni. De sajnálatos módon azzal kellett szembesülnünk, hogy az ételek a minősége rendkívül változó.

Ahhoz, hogy a fogások színvonala és mennyisége teljes mértékben megfeleljen az elvárásainknak, a saját kezünkbe kellett vennünk az étkeztetést. Hiszen biztosak akartunk lenni
abban, hogy ugyanolyan minőségű ételt tálalunk ellátottjaink számára, mint amilyeneket mi magunknak vagy saját
hozzátartozóinknak is adnánk.
Nagykapacitású, modern konyhánk 2020-as megnyitása óta
naponta közel 7.500 idős ember számára biztosítjuk a változatos, hamisíthatatlan hazai ízeket, és csalunk elégedett mosolyt ellátottjaink arcára. Ezt a szellemiséget követve hoztuk
el Balmazújvárosra is a korszerű konyhánk fogásait, biztosítva ezzel a nyugdíjasok kedvezményes étkezését.
Táplálkozzon akkor
is változatosan, ha
már
éppenséggel
nincs elég ereje órákat a konyhában főzni! Az Ön számára is
naponta házhoz szállítjuk a kétfogásos,
finom ebédet (leves+főétel). Önnek
csupán változatos
étlapunkról kell választania.
További információkért hívja ingyenesen a Baptista
Tevékeny Szeretet
Misszió zöld számát: 06 80 900 368,
vagy tekintse meg a
rendelés menetét a
btesz.hu/etlap honlapon.

Válasszon jövő heti étlapunkról,
majd hívjon minket:
07.11. HÉTFŐ
A: Zöldséges burgonyaleves - Temesvári tokány főtt tészta
B: Erőleves - Rántott karfiol, kukoricás rizs
07.12. KEDD
A: Meggyleves - Pirított s. máj főtt burgonya
B: Scsí leves - Grízes metélt barackízzel

07.13. SZERDA
A: Nyári zöldségleves – Húsgombóc, sóskamártás
B: Köménymag leves - Kapros káposztás hús
07.14. CSÜTÖRTÖK
A: Gulyásleves - Túrós csusza
B: Tökleves - Parasztos s. szelet paprikás burgonya
07.15. PÉNTEK
A: Vaníliás körteleves – Zúzapörkölt, főtt tészta
B: Zellerleves - Tavaszi rizses hús
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Nem sikerült az osztályozó!

Megye I-es labdarúgóink jelentős különbséggel, 15 pont előnnyel nyerték meg a bajnokságot, ami a versenykiírás szerint nem jelentett automatikus feljutást az NBIII-ba.
Ahhoz még egy osztályozós párharcot is
sikerrel kellett volna megvívni. A 19 megyei és a budapesti bajnok közül 10 együttes kerülhetett fel a magasabb osztályba.
Az már a sorsolás előtt ismert volt, hogy
a Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye), a Sárvár (Vas megye) és az Úrkút
(Veszprém megye) nem vállalta a magasabb osztályban való indulást vagy
nem kapta meg az NB III-hoz szükséges
licencet. Így eldőlt, hogy három klub
játék nélkül feljut a harmadosztályba.
A sorsoláson kiderült, hogy a Hatvan
(Heves megye), a Karcag (Jász-Nagy-

kun-Szolnok megye) és a Mór (Fejér
megye) lett az a 3 szerencsés. A többiek
hét párban küzdöttek meg. A mieink a
budapesti bajnok Pénzügyőr együttesét
kapták.
Az első összecsapás a fővárosban volt,
ahol kiegyenlített játékot igen, de gól
nem láthatott a közönség.
A visszavágóra nagyon sokan látogattak
ki a Sporttérre, bízva az NBIII-at jelentő
győzelemben. Itt hamar előnybe kerültek a vendégek, ám félóra után sikerült
egalizálni. Néhány perc múlva azonban
történt egy kiállítás a csapatunkból, ami

alapvetően meghatározta a folytatást. A
második félidő elején két gyors góllal
szinte kilátástan helyzetbe kerültek a
mieink. Ám hősiesen küzdöttek, szépítettek, de a lefújáskor a Pénzügyőr labdarúgó örülhettek. (a zöldfehéreknél
a 2 gólt szerző Bíró Ákos korábban az
NBII-es csapatunkban is szerepelt)
A BFC-nek maradt a Megye I, s egy
újabb esztendő kivívni a következő osztályozón való indulás lehetőségét. Ha ez
sikerül, akkor a Pénzügyőrrel szemben
szerzett tapasztalat is sokat segíthet a
feljutásért vívandó párharcban.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
lakossági véradást szervez
2022. JÚLIUS 19-én (kedden)
10:00-13:00-ig Balmazújvároson

a Művelődési Házban (Kossuth tér 18. szám)
Szeretettel várunk minden segíteni szándékozó
véradót! A véradásra személyi igazolványát, lakcímés TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!

Osztályozó az NB3-ba jutásért
Július 05.
Budapest Pasaréti út: Pénzügyőr SE – Balmazújvárosi FC 0-0
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Rőth András, Szabó
Barna (Nagy Zoltán), Tóth Gábor, Galla Patrik, Kerekes
Bence (Bajusz Milán), Urbin Péter (Miterkó Bence), Bokros
Tibor, Csiszár Szabolcs (Molnár Szabolcs), Fodor Tibor
(Kovács Milán), Sándor Huba. Vezetőedző: Lajos Ferenc.
Június 12.
Balmazújváros Sporttér:
Balmazújvárosi FC- Pénzügyőr SE 2-3 (1-1)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Rőth András (Silling
Máté), Miterkó Bence (Bajusz Milán), Szabó Barna, Tóth
Gábor, Galla Patrik, Kerekes Bence (Nagy Zoltán), Bokros
Tibor, Csiszár Szabolcs (Molnár Szabolcs), Fodor Tibor
(Kovács Milán), Sándor Huba. Vezetőedző: Lajos Ferenc.
Gólok: Bokros Tibor 30’, Szabó Barna 81’, illetve Bíró Ákos 10’,
54’, Oláh Krisztián 52’
Kiállítva: Galla Patrik (Balmazújváros) 34’.

// Június 12-én a Pénzügyőr csapata örülhetett
a Sporttéren (képforrás: Pénzügyőr SE)

A tabella állása
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2022 júLiusi programok
Június 20-tól
a nyári szünet ideje alatt

Nyári Kézműves Tematikus Tábor
Helyszín: Angyalliget, Sütifarm
A nyári táborra való jelentkezést az
intézmény elérhetőségein várják
Tel. 06-20/8090-600,
e-mail: angyalliget@gmail.com

Júliusban
SzabadtériMozi

Helyszín: Kastélykert,
Szabadtéri színpad.
A részletes program a későbbiekben
az intézmény facebook oldalán,
illetve a kihelyezett plakátokon
lesz olvasható.

Júliustól kezdődően

BALMAZ-ART kiállítása
az elmúlt 20 év alkotásaiból
Helyszín: Semsey Andor Múzeum
Érdeklődni lehet a részletekről a
Semsey Kastélyban.
5 Július 05., 12., 19., 26.

(keddi napokon)
10:00 órától
Augusztus 02., 09.
(keddi napokon)
10:00 órától

Nyári foglalkozások a könyvtárban
Kézműveskedés
Mesedélelőtt
Játékos feladatok
Helyszín: Felnőtt Könyvtár,
Olvasóterem
10 Július 10. (vasárnap) 11:00
Városi Amatőr Úszóverseny
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő,
a strand úszómedencéje

15 Július 15-16-17.
Levendulafesztivál a Vénkerti
Levendulásban
16 Július 16. (szombat)
VI. Arató Fesztivál – XXIII.
Aratóverseny, vacsora és bál
Helyszín: délelőtt - Böszörményi
utca végi búzatábla, délután Rákóczi utcai Olvasó Népkör
16 Július 16. (szombat) 21:00
Éjszakai szauna
4 meglepetés programmal
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
A rendezvény előzetes
regisztrációhoz kötött.
Érdeklődni és regisztrálni a Kamilla
Gyógyfürdő recepcióján, illetve a
+36-52/821-400 és +36-70/9324508 telefonszámokon lehet.
19 Július 19. (kedd) 10:00-13:00
Véradás
Helyszín: Művelődési Központ,
Tükrös terem
19 Július 19. (kedd) 10:00-15:00
Egészségnap.
Előadások, mozgás és manuál
terápiák kipróbálásának lehetőségei
Helyszín: Németfalu Hagyományok Háza, Nagyterem
24 Július 24. (vasárnap)
Manó terasz. Apacuka Zenekar,
Tintaló Társulat előadása és egyéb
gyermekprogramok
Helyszín: Művelődési Központ előtt
27 Június 27-től, július 29-ig
Napközi tábor 7-12 éves kor közötti
gyerekek részére

Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
Napidíj: 700 Ft/fő. Jelentkezni előre,
a megadott elérhetőségeken kell!
(4060 Balmazújváros, Arany J. u.
1/B-C, tel.: 06-52/ 821-021)

Augusztusi

programelőzetes

4 Augusztus 04. (csütörtök) 17:00
Könyvtár: Pozsonyi József: Elődök,
utódok, rokonok- Balmazújvárosi
családok- családtörténeti
sorozatának harmadik előadása
Helyszín: Lengyel Menyhért
Könyvtár
5 Augusztus 05. (péntek)
Nyáresti szabadtéri koncertek az
Ifjúsági és Közösségi Házban
Fellépők: Ötödik Évszak - 20:30
Szabó Balázs Bandája - 22:30
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
udvara (eső esetén belső tér)
A program ingyenes.
6 Augusztus 06. (szombat)
Nyáresti szabadtéri koncertek az
Ifjúsági és Közösségi Házban
Fellépők: YEWO - 19:00
Hiperkarma – 20:30
Ivan And The Parazol – 22:30
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
udvara (eső esetén belső tér)
A program ingyenes.
20 Augusztus 20-21.

(szombat-vasárnap)

A szeánszok 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00 órakor
kezdődnek. Szauna maraton
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
Előzetes regisztrációhoz a
szaunamaraton nem kötött.

A fürdő minden nap nyitva tart 09:00-20:00 között. Medencezárás 19:30-kor.
A strand szezonális nyitvatartásának rendje: 2022.06.15.-2022.09. közepéig.

Állandó programok a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban:

Szerdánként: 9:30-tól és 10:30-tól Zenebölcsi és 16:15-től Sakk szakkör. Előzetes bejelentkezés alapján: jóslás
(Az állandó programokkal kapcsolatban további információért a Könyvtárhoz lehet fordulni.)
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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

2022. JÚLIUS

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-Sz: 800-1600

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: 800-1600, Szombat:1000-1400

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

/// Fotó: Városgazdálkodási Kft.

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

