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Kérdések és Válaszok
Hegedüs Péter polgármester úrral beszélgettünk a mögöttünk hagyott, és a nagyrészt
még előttünk álló esztendő városunkat érintő
ügyeiről, eredményeiről, valamint a tervekről,
elképzelésekről.
// 2. oldal
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Aláírásra kerültek a lakhatási támogatási szerződések
A lakhatási program 13 felújított önkormányzati lakásban összesen 24 nyertes
pályázónak biztosít első körben térítésmentesen lakhatást.
// 5. oldal

Észak-Hajdúsági
Paktum
A projekt 453 fő, munkát
vállalni szándékozó személy
részére nyújt támogatást.
// 6. oldal
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Vers, - és mesemondó verseny
a Nyitnikék Óvodában

Idén is megrendezésre került az óvodai városi vers-, és mesemondó verseny, amit megelőzött egy óvodai háziverseny,
ahol a szavalni, mesét mondani vágyó gyerekek méretették meg magukat. A versválasztások idén nagyon jók voltak.
Egyik-másik versen jókat derültek a felnőttek, több vers is volt, amely igazán mulattató mondanivalóval bírt. Ráadásul
egy gyermek szájából hallani ezt, igazán szívmelengető élmény.
			
// 7. oldal

Veres Péter
születésének 123.
évfordulójára
emlékeztünk

Az évforduló alkalmából
rendezett ünnepségen elhelyezték a megemlékezés koszorúit az író szobránál, és az
emlékház falán is. // 5. oldal
// Közélet

Írásbeli
Felvételit írtak a
nyolcadikosok

Oktatási rendszerünkben
2004-ben vezették be az
írásbeli felvételi vizsgát
azoknak a nyolcadikos diákoknak, akik érettségivel
záruló középfokú intézményekben tanulnak tovább..
// 8. oldal
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Infokommunikációs
Országos Program
Balmazújvárosban

// Sport

// városi rendezvények

Tovább fiatalodik
a csapatunk

A hozzájáruló nyilatkozatot
100 fő írta alá és személyesen
átvehette a névre szóló informatikai eszközt. Várólistán 24
fő került felvezetésre, aki egyedül él és szeretne részt venni a
programba.
// 9. oldal

Ünnepi megemlékezés a balmazújvárosi deportáltak 75
éves évfordulóján
A Német kisebbség által szervezett megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd a
szomorú események felidézése
illetve koszorúzás következett.

// Kultúra

// Kitekintő

Bemutatkozik a Rákóczi Olvasó népkör
Néhány aktív lakos elhatározta, hogy az itt élő embereknek
egy közösséget hoznak létre.

// 12. oldal

Az NBIB-s férfi felnőtt kézilabda együttesünk január 6.án kezdte meg felkészülését
a tavaszi szezonra. Vezetőedzőnkkel, Tréki Tamással az
aktualitásokról beszélgettünk.

// 11. oldal

A hasznos együtt töltött programokra akkor még csak a
könyvtárban található könyvek, heti és napilapok, folyóiratok álltak rendelkezésre.
// 13. oldal

Elhunyt Kordás
József, csikós
A Hortobágy Örökös Pásztora, az újvárosi, hortobágyi
pásztoréletet teljes mélységében ismerte, páratlan szellemi
tudás birtokában hagyta el szeretett pusztáját.
//14. oldal
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Kérdések és Válaszok
Hegedüs Péter polgármester úrral január 25-én beszélgettünk a mögöttünk hagyott, és a nagyrészt még előttünk álló
esztendő városunkat érintő ügyeiről, eredményeiről, valamint a tervekről, elképzelésekről.
A 2019-es volt az első olyan teljes esztendő, melyben Balmazújváros polgármestere lehetett. Hogyan tekint erre most vissza?
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Egyesektől hallani, hogy a lakosság kettészakadt, a közhangulat megosztott.
Ön érez megosztottságot a mindennapos munkája során?
Nem megosztottságot, hanem felfokozott információ éhséget érzek a lakosok részéről. Mindenről tudni akar most már a lakosság, aminek nagyon
örülök. Én azt látom, hogy az egyes feladatok, problémák megoldása és annak kommunikálása közötti időrést használja ki az első kérdésben
említett “árnyék” vezetés, a „megosztók”. Pletykák, félinformációk, sokszor egyszerűen csak hazugságok indulnak minden felmerülő feladatnál,
problémánál.

Az év döntő részében Fidesz-KDNP képviselői többség mellett dolgoztunk, de több, a város szempontjából fontos döntésnél sikerült konszenzusra
jutni a testületnek. Érezni lehetett azt is a testületi munka során, hogy sok képviselő (többek között az országgyűlési képviselő is) nem vette
komolyan az időközi választás eredményét. Megpróbálták a lakossági döntést elbagatellizálni és fenntartani egy “árnyék” városvezetést. Sajnos az
előző testületi többség, ebben, sok esetben a végletekig partner volt. Gondolok itt a gazdasági társaságok - ezek közül is kiemelve a Sport Kft-t- körüli,
sokszor a város számára – véleményem szerint – komoly anyagi hátrányt okozó testületi döntésekre. A párhuzamosan megrendezett események, a
kiürített polgármesteri iroda, a szintén kiürített kávézó, és jelen tudomásunk szerint a kiürített Sport Kft is nehezíti, de nem tudja megakadályozni
a munkánkat. Érezzük a lakossági nyomást, a fokozott elvárást. Ez teljesen természetes. Törekszünk arra, hogy mindig megfeleljünk ezeknek az
elvárásoknak. Ugyanakkor maradunk a törvény által kijelölt - amely nem ritkán sokkal hosszabb, mint az ügyeskedésekkel lerövidített- úton, nem
engedünk a sokszor szándékosan keltett hisztériának, pletykáknak, hazugságoknak.

A hivatalos, törvényes megoldást, indoklást pedig már csak magyarázkodásnak próbálják sok esetben beállítani. Sajnos ennek a “bármit mondhatunk,
állíthatunk” hozzáállásnak jelen esetben van egy részemről mélyen elítélt, a normálistól szögesen eltérő jelensége, hogy egy jogerősen elítélt személy
már 1,5 éve szabadon éli világát köztünk, mintha mi sem történt volna, ami kicsit megágyaz a törvény nem tiszteletére, és a hisztériakeltésre is.
Ezt igen rossz hatásúnak érzem a közösségünk számára, hiszen egyeseket az “érinthetetlenség” csalóka látszatával ruház fel. Esetenként félelmet,
rettegést is jeleznek felém a lakosok, dolgozók. Minden eszközzel harcolni fogunk azért, hogy mindenki a magáénak érezhesse lakóhelyét, és azért,
hogy a legszélesebb közösségi akarat vezesse a városunkat.

Erre az időszakra esett a megújult Liget Közösségi Ház, és a Mesevár óvoda átadása. De döntően ekkor
készült el a Bólyai utcai 8 darab, és a másik 13 önkormányzati lakás felújítása is. Ezek korábban elnyert
pályázatok megvalósításai voltak. Saját erőből lett kivitelezve a Kossuth téri park térkövezése, amihez
a szükséges térkő a helyi közmunkaprogramban készült. Ennek lerakása pedig- újvárosi vállalkozók
versenyéből kikerült- helyi kivitelező által történt. Megjavítottuk az évek óta nem működő
ágaprító gépünket, ami az ősz kezdetével üzembe lett helyezve, s az Önkormányzat kutyamenhely
melletti telephelyén elkezdődött az összegyűjtött fás-szárúak feldolgozása. Klímaberendezések
átcsoportosításával elértük azt a már régen időszerű, szükségszerű célt, hogy a mentő állomásunkon
az ott dolgozók komfortosabb körülmények között végezzék a munkájukat. Ezen kívül sok apróbb
munka is elvégzésre került, mint a járdaépítések, fedett kerékpártárolók kihelyezése, a Kastélypark 2 éve
nem üzemelő automata öntöző-berendezésének, és a harangjátéknak a megjavítása, a hulladékgyűjtőszigetek, illetve illegális hulladéklerakók felszámolása, ami mind érezhetően találkozott a lakosság
óhajaival is.

Ezek a döntések nem hipp-hopp történtek. Mindenkinek volt egy bő éve a bizonyításra, amit értékelve, ezeket a döntéseket éreztük fontosnak
meghozni. Az azóta eltelt idő azt bizonyítja, hogy ezek helyes lépések voltak. Súlyos, sok esetben eltitkolt problémák kerültek felszínre. A városban
terjengő, legtöbb esetben minden alapot nélkülöző hírek, a már fentebb részletezett kommunikációs rést kihasználva kerültek a köztudatba.
Először elindítjuk a munkát, aztán megmutatjuk, hogy miért kellett az adott problémát megoldani és azt, hogyan csináltuk.

Komoly eredménynek tartom, hogy olyan nagysikerű, nagy látogatottságú, közösségépítő városi
rendezvényeink voltak, mint a Kastélykerti Esték, a Nemzetközi Fúvószenekari Verseny és Fesztivál,
melynek lesz folytatása is, az Adventi gyertyagyújtások, vagy a várossá válásunk 30. évfordulójára
rendezett ünnepségek. Egy nagyon komoly városi összefogás eredménye volt a Lucas mellkas
kompressziós készülék megvásárlása, amely a mentőseink kezelésében már több újvárosi élet
megmentésében segédkezett.

2019. október 13-án helyhatósági választások voltak, ahol Ön és a Célbakisér
Szövetség jelöltjei nagy arányban nyertek. Hogyan értékeli ezt?
Egyáltalán számított ilyen sikerre?
Ez a siker nem egyedüli érdem, hiszen kilencen dolgoztuk végig a kampányt. A kampány
során hullámzóak voltak az érzéseim, de a végén már határozottan a „vagy minden vagy
semmi” gondolat maradt meg. A végeredmény ismert. A választók látták, és egyetértettek
azokkal a városvezetési elképzelésekkel, szemlélettel, melyek mentén haladtunk az előző
bő egy évben.
Azt gondolom, hogy a nyári óvodavezető választás is egyfajta mérföldkő volt.
Bebizonyosodott, hogy egy jogszerűen, jól előkészített pályázatnál, amikor a szülők,
intézményi dolgozók, és a szakmai bírálók véleménye is az előírt módon lett
figyelembe véve, nem lehetett politikai akaratot érvényesíteni. A város lakossága
láthatta, hogy a szabályoknak érvényt lehet szerezni, csak megfelelő szakmai
munkát kell végezni. Október 13.-án aztán az emberek mertek is választani.

Az új képviselőtestület első lépései közé tartozott, hogy több önkormányzati cég vezetője leváltásra került.
(Balmaz Kamilla Kft, Városgazdálkodás Kft, Városi Egészségügyi Szolgálat Kft) Mi volt ennek az oka?

A Sport Kft-nél a vezetőváltás viszont csak most, a 2020. január 22-i testületi ülésen történt meg.
Ezt a közvélemény viszont jóval korábbra várta.
Remélem, senki nem hiszi, hogy munkának nem kell megelőznie egy vezetőváltást. Az új testületben először a működő társaságokat vizsgáltuk,
így hiába voltak itt a legnagyobb problémák anyagilag, jogilag, szervezetileg, idő kellett, míg eljutottunk a kft-hez, és megtaláltuk a megfelelő, a
városi sport mellett elhivatott embert. Ez most Kulcsárné Béke Andrea személyében sikerült. Andrea eddig is dolgozott a sportért a Férfi Kézilabda
Klubban. Most egy távlati sport koncepció első lépéseit igyekszünk megvalósítani segítségével.
Azt már látjuk, hogy a tavalyi évben a “foci megmentése” címszó alatt, gyakorlatilag minden szempontból lenullázták a Kft.-t. A leváltott ügyvezető
együttműködési hajlandósága eddig nem volt megfelelő. Ez nehezíti, de nem állíthatja meg a munkát. A városi sport újragondolása és indítása
mellett, az esetleges vagyonvesztést is ki fogjuk deríteni, és ha szükséges, a személyi felelősségre vonásokat kezdeményezni fogjuk.

Ön miben látja annak a legfőbb okait, hogy a Sport Kft által versenyeztetett NBII-es labdarúgócsapatot az MLSZ kizárta
a bajnokságból augusztus legvégén?
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség előírásait nem tudta teljesíteni a kft. Az NBI után ez a klub egy „Patyomkin falu” benyomását keltette.
Folyamatosan jöttek a jelzések az MLSZ-től, hogy ezzel sem számoltak el, azzal sem számoltak el, s közben a cég ügyvezetésétől mi inkorrekt,
hiányos, nem egyszer valótlan tájékoztatásokat kaptunk csupán. Pénzt nem tudtak előteremteni, s úgy tűnt, hogy mindent a várostól vártak volna.
Ennek kiemelkedő példája volt, hogy a Kft 2019. februárban benyújtott üzleti tervében 377 millió Ft önkormányzati támogatással számoltak. Ez
nonszensz.

A Veres Péter Kulturális Központ élére is új vezető került január 22-én. Itt miért volt szükség a váltásra?
Ha jól emlékszem, Tóth János volt az utolsó igazgató, aki érvényes pályázat után lett még megbízva. Azóta csak átmeneti megoldások, ideiglenes
megbízások voltak. Mivel ez a beosztás munkáltatói jog gyakorlásával is jár, ezért kizárólag pályázat útján tölthető be az állás. Több feltétel is elő van
írva, de nem mellőzhető konkrétan az, hogy szükséges a kinevezéshez 5 év vezetői gyakorlat is, a törvényi rendelkezés szerint.
Tavaly volt a kiírásnak megfelelő pályázó, de a képviselő testülettől nem kapta meg a kellő számú szavazatot. Ezért került újra megbízásra a korábban
is megbízott vezető. Ám a törvény szerint ezt a vezetői pályázatot 90 napon belül újra, és újra meg kell hirdetni addig, amíg nem lesz érvényes a
pályáztatás. Ennek a 90 napnak a lejárata tavaly éppen a választás előtti időszakra esett, így az elmaradt pályáztatást, október 13.-a után pótoltunk.
A január 22-i testületi ülésen, egy eredményes pályáztatás után kinevezésre is került 5 évre az új vezető. Az ideiglenesen megbízott vezető pedig a
korábbi munkáját végzi teljes munkaidőben, hiszen kulturális munkatársként határozatlan időre szól a szerződése.

2019. november legvégén lejárt a Balmaz tv-t üzemeltető vállalkozóval a szerződés. Mikor lesz újra televíziónk?
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Azt kellett tapasztalnunk a Balmaz tv kapcsán, hogy minden engedély egyetlen vállalkozó nevére szólt, ami nagyfokú felelőtlenség volt szerintünk.
A sugárzási engedélyt újra meg kell szerezni a folytatáshoz. Úgy döntöttünk, hogy a helyi tv működtetését, és a Balmazújváros újság kiadását
ezentúl az önkormányzat egyik intézménye, a Veres Péter Kulturális Központ fogja ellátni. Ez az intézkedés biztosítja azt, hogy mindkét szolgáltatás
folytonos lehessen. Az intézmény alapító okiratába fel is lettek véve ezek a tevékenységek. Ezt követően lehetett megkérni a sugárzási, terjesztési
engedélyeket. A sugárzási kérelem beadása után 45 napnak el kell telnie, így március végén, április elején várható újra adás. Addig is zajlik a technikai
és személyzeti feltételeknek a megteremtése. A városi újság természetesen a továbbiakban is meg fog jelenni.
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A Múzeum Kávéház bezárása is foglalkoztatja a közvéleményt. Mi a jelenlegi helyzet, és a terv vele kapcsolatban?
Azt tudni kell, hogy ez az épület állami tulajdonban van, s a Nemzeti Vagyonkezelő engedélyével történhet itt bármi. Ők visszajeleztek, hogy
foglalkoznak a kérelmünkkel, az üggyel. Étteremként is üzemelő Csárda Múzeumként akarjuk ezt a későbbiekben működtetni. Az új étteremvezető
szakember szerint, ezt viszonylag kis ráfordítással sikerül újraindítani. Hamarosan a lakosság segítségét is fogjuk kérni, hogy a vendéglátó egység
berendezéséhez, felszereléséhez, aki tud- természetesen megfelelő ajándékozási nyilatkozattal, vagyis egy esetleges városvezetői váltás esetén se
lehessen ezt visszakérni – járuljon hozzá a kiállítandó gyűjteményhez. Ezeket előre is köszönjük. A továbbiakban a pizza kiszállítási szolgáltatást,
már a fürdő területéről az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségből fogjuk ellátni.

A félben álló uszodánknak már eddig is jelentős történelme van. Polgármester úr röviden felvázolná, hogy most mi a
helyzet vele, s milyen lépéseket tesz az önkormányzat a megvalósításáért?
Ebben az uszodában 2017. december 30 óta már sportolni lehetne a lakosoknak. Ezzel ellentétben egy, finanszírozásában, készültségében, a
kivitelezővel való kapcsolatban igen kusza helyzetet örököltünk. A jogi kérdések tisztázása folyamatban van az eredeti kivitelezővel. Jelzem, hogy
a cég azóta felszámolás alatt van. Egy valós állapotfelmérésre volt szükség. Ezt egy közjegyző által kijelölt igazságügyi szakértő készítette el, ami
önmagában négy hónapba telt. Ez a szakértői vélemény alkalmas bizonyítani bíróság előtt is az adott műszaki állapotot.
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Aláírásra kerültek

a lakhatási támogatási szerződések
Valamennyi nyertes pályázó aláírta a támogatási szerződést a lakhatás biztosítására.
Balmazújváros Város Képviselő Testülete a 2019. júniusi munkaterv szerinti zárt ülésén határozott az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kacsolódó ösztöndíj- és lakhatási program pályázóiról. A nyertes ösztöndíjasok folyószámlájára már érkeznek a tanulói és dolgozói ösztöndíjak.
A lakhatási program 13 felújított önkormányzati lakásban összesen 24 nyertes pályázónak biztosít első körben térítésmentesen lakhatást. 2020. január
8-án és 15-én valamennyi nyertes pályázó aláírhatta a támogatási szerződést a polgármester és a közjegyző közreműködésével.

2019. júliusában beadtunk egy hosszabbítási kérelmet. Erre válasz 2020. január 2-án érkezett. 2019. december 31-el lejárt az elkészülési határidő,
aminek a meghosszabbítását a minisztérium jelenleg nem támogatja. Mi azonban mostanra a megvalósításhoz nagyon részletes műszaki, és
költségvetési tervekkel rendelkezünk. Ezekkel a most elkészített anyagokkal nem rendelkezett az önkormányzat 2018-ban, mégis megkapta
a hosszabbításra az engedélyt. Most gyakorlatilag hétre pontosan megterveztük 2019-2020-as árakon a befejezés menetét. Reméljük, hogy
a Kormány célja is ennek a járási uszodának a befejezése. A helyzetet nehezíti, de nem teszi lehetetlenné hogy egy már elkezdett, s láthatóan
kivitelezési problémákkal is sújtott építményre sokkal nehezebb kivitelezőt találni, mint egy újonnan indulóra. Nekünk most ez a feladatunk, ezért
fogunk megtenni mindent.

2018-ban még láthattuk az országgyűlési képviselőnket a testületi üléseken, azóta viszont már nem. Nem kapna meghívót?
Természetesen kap, és mindig várjuk is. Nevével, beosztásával feltáblázva várja a helye, de 2018. szeptembere óta ez rendre üresen marad. Pedig
szívesen várnánk, hogy a Település fejlődése érdekében, milyen segítségre lennének lehetőségei, hogy ezeket igénybe tudnánk venni. Természetesen
nem uniós pályázatokban való sikeresség „kijárását” várjuk tőle, hiszen ahhoz magának a pályázatnak kell jónak lennie, s az lehet a döntő. (Mint
a Pályázati Ellenőrző Bizottság állandó meghívottjaként sem tett semmit a város pályázatainak haladásáért, pedig naprakész információk alapján
tehette volna, ha eljár az ülésekre.)
Én személy szerint nem lehetek olyan álságos, mint az országgyűlési képviselő. 2018. tavasza óta számtalan nyilatkozatban, interjúban közölte a
lakosokkal, hogy nem hajlandó velem együtt dolgozni. A mai napig fenntartja ezt, hiába próbálja rám kenni az együttműködés hiányát. Ez azonban
csak személyemet érinti, tehát nem csinálok belőle ügyet. Az egyik facebook bejegyzésében „selejtnek” nevezi az egész testületet, hiszen ott testületi
döntést támad, és magyaráz félre. Ezt a testület nevében visszautasítom.(Megértem, hogy most már nem csak egy
kisebbség, hanem a többség igazságkeresésétől és feltárási hajlandóságától kell esetlegesen tartania.)

Az önkormányzat költségvetése 2019-ben a harmadik tárgyalásán lett megszavazva.
Most hogyan állnak előkészítő munkálatok, s mikor kerül ez a képviselőtestület elé?
Az önkormányzat kötelező feladataira lényegében már készen van a büdzsénk tervezete.
Folyamatosan egyeztetünk a Kft.-ink ügyvezetőivel és az intézményeink vezetőivel is. A város 2020.
évi költségvetése a februári munkatervszerinti ülésen napirendi pont lesz, s remélhetőleg már el is lesz
fogadva. Terveink szerint lesznek benne olyan feladatokra is források, melyeken keresztül a lakosság
jelentős része is érezni fogja, hogy közösségi célokra most több jut.

Milyen olyan feladatokat lát a városvezetés előtt, melyek 2020-ban várnak
megoldásra?
Ilyen a már elnyert pályázataink sikeres közbeszereztetése, megvalósítása, lehetőleg minél több
újvárosi kivitelezővel. Ezek közé tartozik az ipari park létrehozása, az Újtelepi szegregátum
útépítései, fejlesztései, a piac rekonstrukciója, stb. A Városgazdálkodási Kft-nél kisebb gépesítést
tervezünk, a hatékonyabb, eredményesebb munkavégzéshez. A közmunkaprogramban a
térkő-gyártás fejlesztését új térkő-gyártó gép beszerzésével segítenénk (nagyon nagy a piaci
igény a térkőre). Ebben az évben feltétlenül sort kell kerítenünk a Viola utca és a Tamási
Áron utca útburkolatának a felújítására. A külterületen a dűlőutak javítását, valamint négy
közút- dűlőút találkozásnál úgynevezett „rázatók” kialakítását tervezzük.
Szeretnénk komoly lépéseket tenni idén a Szigetkert melletti elkerülő út, és az új
városközpont – a Veres Péter utca mögötti, vasútig tartó terület – kialakításában.
Ezekben az ügyekben igen reménykeltő tárgyalásaink vannak a megyei főépítésszel,
ugyanis jóknak, egymásra illeszkedőknek találja az elképzeléseinket. A közeljövőben
elkészülő ipari parkunkat be is akarjuk népesíteni. A városnak szüksége van új iparűzési
adó bevételekre, míg sok újvárosinak helyben lévő, jól fizető munkahelyekre.

/// fotó: Balmazújváros Hivatalos Facebook oldala

A közjegyzői okirat tartalma szerint 2020. január 20. és 2021. szeptember 20. között használhatják a lakásokat. A szerződés szerint a támogatott nem
köteles bérleti díj fizetésére, viszont a lakás fenntartásával kapcsolatban felmerült költségek megfizetése őt illeti. A támogatott köteles 15 nap önkéntes
munkát teljesíteni, valamint részt vesz a projekt keretében megvalósuló eseményeken.
A lakhatási támogatásban részesülők 2020. január 20-án, 17.00 órakor vehették át Hegedüs Péter polgármester úrtól ünnepélyes keretek között a lakáskulcsokat a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Szomorú

tűzeset

A Magdolna utcában
Szomorú esemény történt városunkban. 2020 január 17-én az esti órákban, a Magdolna utcában
kigyulladt a Simon család házának padlástere. A ház
sajnos lakhatatlanná vált, hisz három helyiségben is
leszakadt a padlás és életveszélyesnek lett nyilvánítva a lakóépület.

Veres Péter születésének

123. évfordulójára emlékeztünk
Muszáj kiáltani, muszáj megmutatni és muszáj cselekedni, mert ezáltal él az ember –
vallotta Veres Péter. A szegényparasztság érdekeiért fellépő népi író és politikus születésének 123. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a városvezetés elhelyezte
a megemlékezés koszorúit az író szobránál a központban és a szülői emlékház falán is.

/// fotó: Balmazújváros Hivatalos Facebook oldala
/// a kép csak illusztráció, fotó: pexels

Szerencsére személyi sérülés nem történt annak
ellenére, hogy három felnőtt és négy kiskorú is tartózkodott az épületben a tűzeset ideje alatt. A város
önkormányzata azonnal a család segítségére sietett,
hisz megoldották a négy gyermek és édesanyjuk lakhatását az azonnal kiutalt önkormányzati lakás által.

Emlékezzünk Balmazújváros egyik legismertebb szülöttére az alábbi sorokkal:
„Lábammal bokáig járok a magyar sárba,
arcomat kicserzi az éles pusztai szél,
szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény;
gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé,
nincsen más számomra, mint emésztő töprengés, forró vágyak és kemény akarat:
ide kell hoznunk a nagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes.”
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Észak-Hajdúsági

foglalkoztatási együttműködés
A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés című projektet Balmazújváros
Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal konzorciumi
együttműködésben valósítja meg 2018. december 1. és 2021. november 30. között.
A Hajdú-Bihar megyére allokált felhasználható pénzügyi keret 700
000 000,- Ft. A projekt 453 fő, munkát vállalni szándékozó hátrányos
helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy részére nyújt támogatást. A célcsoport elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését
foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásával, elhelyezkedést segítő
bérjellegű támogatásokkal (bértámogatás, bérköltség támogatás), önfoglalkoztatóvá/vállalkozóvá válás támogatásával, a képzéshez kapcsolódó utazási költség megtérítésével, lakhatás támogatásával, valamint
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával segíti a program.

KÖZÉLET intézmények
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Vers, - és mesemondó verseny

a Nyitnikék Óvodában

Idén is megrendezésre került az óvodai városi vers-, és mesemondó verseny, amit megelőzött egy óvodai
háziverseny, ahol a szavalni, mesét mondani vágyó gyerekek méretették meg magukat.
Mi is izgatottan vártuk ezt az eseményt, ahol az én nagycsoportos lányom is, egy verses mesével készült. Amíg gyülekeztek a gyerekek és a
szülők, azt hiszem én sokkal jobban izgultam, mint a gyermekem. De
azt meglepődve láttam, hogy a mi felkészítő óvó nénink, Ági néni még
nálam is jobban izgulhat. Legalábbis a testrészei remegéséből ezt lehetett leszűrni. Amin nem is csodálkozok, hiszen, nap mint nap tapasztalom, hogy a mi ovinkban mennyire a magukénak tekintik a gyerekeket
az óvó nénik.

A programba bevont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedését a következő támogatási programelemek segíthetik
2020. január 20-át követően:
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
- képzési költség támogatása: tanfolyami díj és a vizsgadíj 100%-ban finanszírozásra kerül.

Amikor a verseny elkezdődött és sorra álltak ki a gyerekek, azon gondolkoztam, hogy milyen bátrak és magabiztosak ezek az apróságok.
Pláne, hogy némely gyerek, olyan hosszú verssel vagy mesével készült,
hogy még egy felnőttnek is feladná a leckét kívülről elmondani.

Ezen felül:
- képzéshez kapcsolódó helyközi utazás támogatása
- képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása

Arról nem beszélve, hogy mindezt hangosan, szépen hangsúlyozva adták elő. Minden gyerek, kivétel nélkül nagyon ügyesen, összeszedetten
adta elő mondanivalóját, a tőle telhető legjobbat hozta ki magából.

A képzések hirdetésének tervezett időpontja 2020. március 1.
2. Elhelyezkedést segítő támogatások:
Bértámogatás: A célcsoport részére bértámogatás nyújtása legfeljebb
8+4 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás
nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A hátrányos
helyzetű célcsoporti személy továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően legalább a támogatott időszak felével megegyező
ideig a bértámogatást igénylő munkáltatónak folyamatosan biztosítania
szükséges. A program keretében bértámogatás 6+3 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással igényelhető.
Bérköltség-támogatás legfeljebb 8+4 havi 100%-os konstrukció: A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4
hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás kötelezettsége mellett.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a minimálbér
másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai
uniós finanszírozású támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását
a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a támogatott időszak
felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál. A program keretében bérköltség-támogatás 6+3 hónapos konstrukcióban 100%-os intenzitással
igényelhető.
Bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukció:
90 napra nyújtható bérköltség támogatás a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának
megfelelő mértékben. A konstrukció legfőbb célja, hogy oldja a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által) és hogy a résztvevők önmaguk is
meggyőződjenek arról, hogy képzettségük, képességeik, korábbi szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak a valós munkafeltételek között
zajló munkavégzésre.

A program keretében bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os
konstrukcióban 2020. április 1-től szezonális munkára igényelhető.
A támogatás mértéke (bérköltség és bértámogatás esetében is):
- ha a betölteni kívánt munkakör nem igényel szakképesítést, bruttó
161 000,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,
- legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben bruttó 210 600,- Ft munkabér és annak
szociális hozzájárulási adója erejéig.
Két fontos előírás: a támogatott személy nyilvántartott álláskereső legyen és a felvett személy az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze.
3. Vállalkozóvá válás támogatása: a projekt keretében csak legfeljebb
hat hónap időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta
a kötelező legkisebb munkabér összegéig. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci
programban és ezen programelemet nem lehet más programokból (mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz
kapcsolni.
4. Lakhatási támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben a
létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. A támogatás legfeljebb 12 hónapra,
havi maximum 100 000,- Ft összeggel igényelhető.
Kérelem csomagot minden esetben a foglalkoztatni kívánt regisztrált
álláskereső lakóhely/tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályáról kérhet személyesen vagy elektronikus úton.

A versválasztások idén nagyon jók voltak.
Egyik-másik versen jókat derültek a felnőttek,
több vers is volt, amely igazán mulattató mondanivalóval bírt. Ráadásul egy gyermek szájából hallani ezt, igazán szívmelengető élmény.
Amíg a zsűri elvonult, a gyerekek a folyosón
frissítőt, harapnivalókat kaptak, míg mi szülők
a helyünkön vártuk, hogy ha befejezték a gyerekek, akkor biztosan idejönnek majd hozzánk
az eredményhirdetés előtt.

No, ezt várhattuk, a mi gyerekeink nem voltak
túlzottan kíváncsiak a szüleikre. Aminek én
személy szerint ebben a helyzetben örülök,
mert ebből is látszik, milyen harmonikus, ös�szetartó kis családban vannak itt a gyerekek.
Élvezik egymás társaságát és inkább egymással beszélték meg a verseny alatt szerzett élményeiket. Az eredményhirdetés előtt minden
gyerek kapott egy kis emléket, amiért büszkén,
magabiztosan masíroztak ki a zsűri elé.

Én már nagyon várom a városi versmondó
versenyt is, hogy ott is izgulhassunk egy egészségeset a gyerekeinkért. Csak elismerésemet
tudom kifejezni az óvónőinknek, akik nagyban hozzájárulnak ahhoz nap, mint nap, hogy
boldog, kiegyensúlyozott gyerekek kerüljenek
majd az iskolákba. Arról nem beszélve, hogy
milyen bátran, határozottan és magabiztosan
képviselik a Nyitnikék Óvodát ezek a csöppségek.

TALENTUM ALAPÍTVÁNY
A BSZC Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolája intézményben működő TALENTUM ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma köszöni mindazok támogatását, akik az előző évben alapítványunk javára utalták át adójuk 1%-át!
Az alapítvány segítségével valósult meg az elmúlt években:
●
●
●
●
●

a tanulmányi versenyek nevezési díjának átvállalása
a ballagó diákok jutalmazásának támogatása
az iskolai énekkar munkájának anyagi támogatása
a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók nyelvvizsgaköltségeinek támogatása
az ifjúsági koncertbérlet támogatása.

További információk: www.hajdusagipaktum.hu

Az alapítvány továbbra is a balmazújvárosi középfokú oktatást támogatja, hogy diákjaink sikeresek legyenek.

A paktumterületen illetékes Balmazújvárosi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának elérhetősége:
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4/B. Telefon: 52/580-016,
E-mail: foglalkoztatas.balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu

Kérjük, fogadjon bizalmába bennünket azzal, hogy adója 1%-át átutalja alapítványunknak!
Alapítványunk adószáma: 19126528-1-09
Bizalmát megköszönve, támogatására számítva diákjaink, kollégáink nevében: a kuratórium elnöke

/// Palotai Noémi
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Írásbeli felvételit írtak

Infokommunikációs Országos

Oktatási rendszerünkben 2004-ben vezették be az írásbeli felvételi vizsgát azoknak
a nyolcadikos diákoknak, akik érettségivel záruló középfokú intézményekben tanulnak tovább.

A „Segítő kezek” program egy országos szintű projekt, amelyet Jeneiné dr. Rubovszky Csilla dolgozott ki, majd
indított el 2013 januárjában, melyhez ugyan ebben az évben Balmazújváros Város Önkormányzata is csatlakozott. Az
országos program további folytatása 2017 évben az Infokommunikációs Országos Program, amely révén értékteremtő
közfoglalkoztatás valósult meg. A program keretében 63 településen, 5000 fő idős számára laptop használata vált
lehetővé.

a nyolcadikosok

A kezdetektől megtapasztalhatták tanítványaink, hogy a 10-10 magyar nyelv illetve matematika feladat megoldásához nemcsak lexikális tudásra van szükség, hanem nagyon fontos
a logikus gondolkodás és a jó alkotói képesség is.

2020. január 18-án a Balmazújvárosi Általános
Iskola 101 nyolcadikos tanulója közül 69 fő
tett írásbeli felvételi vizsgát. Mindenki a helyi
középiskolában. A diákok többsége nem érte
meg traumaként a megmérettetést. Többen
megjegyezték, hogy a gördülékeny szervezés,
a felügyelő tanárok közvetlensége megnyugtató volt számukra. A gyerekek örültek, hogy az
osztálytársaikkal egy teremben dolgozhattak.

Ráadásul a kétszer 45 perc időtartam alatt
kellő lélekjelenléttel, kitartóan kell dolgoznia
annak a 14-15 éves gyermeknek, aki hasonló
megmérettetésben korábban nem vett részt.

Magyar nyelvből könnyebb, matematikából
nehezebb feladatsorra számítottak a résztvevők. Mindkét tárgyból 50 pont az elérhető
maximum pontszám. A felkészítő tanárok
véleménye szerint az egyénileg megszerzett
pontszámok a legtöbb esetben arányosak a befektetett energiával.

Intézményünkben a pedagógusok a 7. évfolyam második félévétől a felvételi napjáig heti
rendszerességgel előkészítő órákat tartanak
mindkét tantárgyból.
Ezeken a foglalkozásokon lehetőség nyílik
egyrészt a hiányzó rutin megszerzésére – hiszen időre oldanak meg korábbi feladatsorokat
a tanulók-, másrészt újra felszínre kerülnek az
6-7. évfolyamig tanult ismeretek.
Sikeresnek viszont akkor tekinthetjük az előkészítést, ha a diákok otthon is foglalkoznak az
anyaggal.

/// fotó: Balmazújvárosi Általános Iskola Facebook oldala

A szülők közül is egyre többen tájékozódnak
az írásbeli felvételi követelményrendszeréről;
kikérdezik az elméleti ismereteket, ötleteikkel
segítik gyerekeiket a fogalmazások megírásában vagy a szöveges feladatok megoldásában.

Gratulálunk a felvételizőknek, akik a képességeiknek megfelelő legjobb eredményt hozták
ki magukból! Köszönjük a felkészítő kollégák
munkáját.
/// Béresné Posta Margit - pedagógus

Középiskolai írásbeli felvételi
A helyi középiskolában 143 tanuló írta meg január 18-án a központi írásbeli felvételi dolgozatot magyar nyelvből
és matematikából. A balmazújvárosi nyolcadikosok mellett Tiszacsegéről, Hortobágyról, Újszentmargitáról és
Nagyhegyesről is érkeztek hozzánk vizsgázók.
A magyar nyelvi feladatokat valamivel sikeresebben oldották meg a diákok, itt 24 pont lett az átlageredmény, míg matematikából átlagosan 19
pontot értek el az 50-ből a nyolcadikos diákok. A legjobb eredményt
elérő tanulónak összesen 82 pontja lett, a leggyengébb teljesítmény 12
pont volt.
Magyar nyelvből a tanulók többségének nem okozott nehézséget a
meghatározott időkeret (45 perc) alatt megoldani a feladatsort, mely
mondhatni nem tartogatott meglepetést a feladattípusokat illetően.
Túlnyomórészt nyelvtani feladatokkal találkozhattak a vizsgázók, de
helyet kapott egy feladat erejéig az irodalom is. A legtöbb időt igénylő az utolsó, az érvelés volt, melyben a gyerekeknek a moziba járással
és az otthoni filmnézéssel kapcsolatban kellett érvelniük és kifejteniük
álláspontjukat. Ez a feladat figyelembe vette az életkori sajátosságokat,
viszonylag otthonosan is mozogtak benne a diákok, azonban többen
nem tartották be az instrukcióban megfogalmazott terjedelmi követelményeket, így jelentős pontlevonással számolhattak.
Matematikából a legjobb eredmény 47 pont volt, a leggyengébb 3 pont.
A dolgozatban szerepeltek az eddigi évek során megszokott feladattípusok, viszont a 8. és 10. feladat megoldása során a logikai gondolkodás és
a feladatok szövegezése nehezítette a tanulók munkáját. Az általános iskolai tanulmányok során a tanult képletek, sémák szerint történik a számonkérés, melyet a diákok könnyebben átlátnak, de az ettől eltérő fel-

adatok megoldása gondot okoz számukra.A dolgozat első 5 feladata az
előző évekhez képest megszokott módon szerkesztett feladatokat tartalmazott, jól begyakorolható elemekkel. Itt a figyelmes tanulók könnyebben tudtak pontot szerezni. A 6. feladat megoldása során alkalmazott
egyenlet felírása gondot okozott, de következtetéssel szép megoldások
születtek. A 7. feladat egyszerűbb geometriai problémák megoldására
irányult, és 25% esélye volt a felvételizőknek megtalálni a helyes válasz
betűjelét. A 8. és a 10. feladatra is elmondható, hogy a szerkesztők kicsit túlbonyolították a feladat szövegét. Több logikai lépésen keresztül
jutottak a diákok a jó megoldáshoz, ami gondot okozott, hiszen eltért a
megszokott, jól begyakorolt feladatoktól. Sok esetben nem a megoldás,
sokkal inkább a szövegértési probléma jelentette a gondot. A 9. feladat
látszólag egyszerű volt, de izgalmi állapotban könnyen elszámolható.
Szerencsére a feladat második részére akkor is maximális pontot lehetett kapni, ha a felvételiző az első részben rosszul következtetett.
Gimnáziumi képzésünkben a felvételi pontok 50 %-át teszi ki az itt elért
eredmény, a technikumba és szakképzésbe jelentkezőknek a 7. osztályos
év végi és a 8. osztályos félévi jegyek alapján történik a pontszámítás.
Várunk minden diákot iskolánkban, akik helyben, mindennapos utazás
nélkül szeretnék elérni az érettségit, egy jó szakmát, vagy mindkettőt!
/// Felhősi Márta – Gál Judit középiskolai tanárok

Program Balmazújvárosban

Balmazújváros tekintetében 13 fő közcélú munkavállaló számára biztosított a
foglalkoztatás. Első körben 100 fő idős ember vehetett részt informatikai oktatáson a saját otthonában. A 13 dolgozó, akik vállalták azt a szép feladatot, hogy
idős lakosaink számára átadják a 30 órás számítógép-felhasználói képzésen tanultakat, mely a GINOP pályázat keretében valósult meg. Balmazújváros településen az Önkormányzat nyilvántartása szerint 3090 fő 65 év feletti idős él. Az
Infokommunikációs Országos Program keretében az idősekkel állapot és szükségletfelmérő kérdőív került kitöltésre önkéntes alapon. A résztvevők 2017. szeptember-október hónapban egy hozzájáruló nyilatkozatot töltöttek ki, melyben
válalták a programban való részvételt a saját otthonukban.
A hozzájáruló nyilatkozatot 100 fő írta alá és 2018. január 23-án személyesen átvehette a névre szóló informatikai eszközt. Várólistán 24 fő került felvezetésre, aki
egyedül él és szeretne részt venni a programba.
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ dolgozói önkéntes alapon segítséget nyújtanak, illetve lehetőséget adnak azon idősek számára, akik
szeretnék elsajátítani, illetve megismerni az informatika, internet világát és rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel, illetve az intézményben is lehetőség
van az internetszobában informatikai ismereteket elsajátítani. A jövőben a középiskolás diákokat is szeretnénk bevonni az önkéntes munkába közösségi szolgálat
keretében.
Balmazújváros Város 2018. január 30. napon átvehette a Szívből Jövő Üzenet keretében egy olyan technikai eszközt, mely alkalmas EKG mérésre, önálló rizikó
becsélésre, sport és fittness funkciók mérésére, mellyel az idősek körében a saját
otthonukban ellenőrizni tudjuk a szív állapotát, működését a vér oxigén szintjét.
Az eddig elvégzett munka és tapasztalatok alapján a projekt fogadtatása összességében nagyon pozitív és a kezdeményezés sikerességét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a programban részt vevő idősek azóta is magabiztosan használják az
internet adta lehetőségeket. Városunk vezetősége ezt a programját továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri és működteti
/// Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

A Baptista Tevékeny Szeretet Missziónak. a lakosság számára
folyamatosan ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink:
Szervezetünk az alábbi területeken kínál segítséget a hozzánk fordulóknak.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

állapotfelmérés, motivációs interjú, egyéni esetkezelés
relapszus prevenció, krízisintervenció, életvezetési tanácsadás
szociális ügyintézés, információnyújtás képzésekről, átképzésekről, álláskeresés segítése
objektív információ a különféle szerek hatásairól, büntetőjogi következményeiről
csoportfoglalkozások, önsegítő csoport működtetése (Anonim Alkoholisták csoportja: szombatonként 18.30-19.30.)
vérnyomás-, testsúlymérés, folyadékbevitel biztosítása
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének lehetősége (tisztálkodás, mosás, vasalás)
ruhaadományok közvetítése
közösségi,családi, szabadidős, sport és kulturális programok szervezése
TV-nézés, filmklub, internet-és számítógép használat
lehetőség társasjátékokra, újságolvasásra, mini-könyvtár használatra, pihenésre, kézművesedésre, kreatív műhelyben való részvételre

										/// Dobi Katalin intézményvezető
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Tovább fiatalodik

a csapatunk

bennmaradás

Az NBIB-s férfi felnőtt kézilabda együttesünk január 6.-án kezdte meg felkészülését a tavaszi szezonra,
mely február 15.-én veszi kezdetét. Vezetőedzőnkkel, Tréki Tamással az aktualitásokról beszélgettünk.

Az NBIB-s lányaink már január 3. óta
edzenek, hiszen a bajnokság számukra
már február 9-én folytatódik. Kun Istvánnal, a Női Kézilabda Klub ügyvezetőjével beszélgettünk, s először a játékosállományban történt változásokról
kérdeztem.

Jelentős változások történtek a játékoskeretben, s
főleg tapasztalt - ami a mi esetünkben elsősorban
1994-es,1995-ös születésű kézilabdázókat jelenttávoztak.

• Ketten távoztak tőlünk. Egyik játékos munkahelyi elfoglaltság miatt, a másik pedig
eligazolt, öten pedig érkeztek hozzánk. Az
újak között vannak olyanok, akik újrakezdték- pl a saját nevelésű Balla Tünde- akiket
„fel kell építenünk” a kihagyásuk után. Ez,
valamint a csapatba illesztésük folyamatosan zajlik az edzéseken, edzőmérkőzéseken, és ennek az eredménye látszott már a
Hajdúnánás elleni két Ligakupa találkozón
is, ahol előbb 12 góllal kikaptunk, majd a
visszavágón már egy ki-ki mérkőzésen (3033) maradtunk csupán alul.

• Igen, ketten külföldre igazoltak, más tanulmányi, megint más
családi okokból ment el, de van olyan is, aki egyszerűen jobb
ajánlatot kapott. Ilyenkor kell a helyükbe lépni a fiataloknak, s
szeretnénk még igazolni is az elmenők helyére.

Ezek után milyen céljaink vannak tavaszra?
• Eddig is a bennmaradás volt a fő cél, s a továbbiakban is az marad.
Nagyon sűrű a mezőny. Két pontra van tőlünk a negyedik, de a
kiesőhely is. Úgy érzem, hogy négy győzelmet kell szereznünk
az NBIB-s tagságunk megtartásához. Két fizikálisan erős, nem
feltétlen rutinos játékos még kellene a keretünkbe, a megfelelő
mérkőzés közbeni rotáláshoz.

Mi a célkitűzés a csapat elé tavaszra?
• A biztos bennmaradás. Ebben döntő
jelentőségű lehet az első három forduló.
Itt előbb, a velünk azonos pontszámmal
álló Kecskeméttel kezdünk itthon, majd
utazunk a mögöttünk lévő Tempo-hoz, s
hazai pályán fogadjuk a Dunakeszit. Ezeken
a meccseken jól kell szerepelnünk, aztán a
folytatást majd meglátjuk.

/// Fotó: Mezőkövesd Online

/// Kecskeméten győzelemmel kezdtük a bajnokságot

Az ősszel nálunk kettős játékengedéllyel szereplő
Borgyos Pannát és Poczetnyik Lucát láthatjuk a tévében, a DVSC nemzetközi kupamérkőzésein jól
szerepelni. Rájuk számíthatunk tavasszal?
• Ebben az ügyben zajlik az egyeztetés a Lokival. Jelenleg úgy
néz ki, hogy Poczetnyik Luca és Petrus Mirtill itt fog játszani,
míg erre Borgyos Pannánál kisebb az esély, ugyanis a posztján
sérültek vannak a DVSC-nél, és amúgyis egyre komolyabb
szerepet akarnak szánni neki az első csapatban.

A bajnoki rajtig lesznek még
felkészülési mérkőzések?
• Igen. Nemrég játszottunk a Loki ifjúsági együttesével, és szervezés alatt vannak még találkozók NBII-es élcsapatokkal. Különben az első bajnokink időpontja, éppen a kettős játékengedélyű játékosok elfoglaltsága miatt, valószínűleg február 7-re
lesz előrehozva, s egy rendezvény miatt nagy valószínűséggel
a helyszín sem Újváros lesz.
/// Gál Sándor

Őszi végeredmény:
Kézilabda NB I/B férfi felnőtt- Kelet:

Őszi végeredmény:
Kézilabda NB I/B női felnőtt- Kelet:
1. Eszterházy SC
2. Pénzügyőr
3. Kispest
4. Hajdúnánás
5. Orosháza
6. PC Trade Szeged
7. FTC U19
8. Göd
9. Kecskemét
10. NKK Balmazújváros
11. VS Dunakeszi
12. Tempo KSE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
7
5
5
5
6
5
3
3
2
0

0
1
2
3
2
2
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
4
5
6
8
8
9
11

351-262
333-259
360-338
329-309
318-303
333-321
333-326
347-343
344-350
306-350
297-376
276-390

22 pont
19 pont
16 pont
13 pont
12 pont
12 pont
12 pont
10 pont
6 pont
6 pont
4 pont
0 pont

Tavaszi hazai mérkőzések:
Február 9. vasárnap 17 óra: NKK Balmazújváros-Kecskemét
Március 1. vasárnap 17 óra: NKK Balmazújváros- Dunakeszi
Március 14. szombat 17 óra: NKK Balmazújváros- Eszterházy SC
Április 19. vasárnap 17 óra: NKK Balmazújváros - FTC KN U19
Május 9. szombat 12 óra: NKK Balmazújváros- Pénzügyőr

/// Fiataljaink helytálltak az NBI-es Mezőkövesdnél
Fotó: Mezőkövesd Online

A bajnoki rajtig milyen mérkőzések várnak még a
csapatra?
• Már túl vagyunk két Ligakupa találkozón. Az NBI-es
Mezőkövesdnél hat (34-28), a csoporttárs Nyíregyháza ellen
itthon öt góllal kaptunk ki, de az utóbbi összecsapás nyerhető
lett volna, ám az első félidőben túl sok helyzetet hagytunk ki.
01.31.-én még lesz egy Ligakupa meccsünk Nyíregyházán, és
ezen kívül az NBIB-s Békéssel találkozunk, valamint a DEACcal (NBII 1. helyezett) oda-vissza megmérkőzünk.
/// Gál Sándor

1. Cegléd
2. KTE-Piroska szörp
3. Hatvan
4. Algyő
5. Vecsés
6. Mizse KC
7. FTC U21-Diagnosticum
8. Balmazújvárosi KK
9. Békés
10. Ózd
11. Nyíregyháza
12. Balassagyarmat

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
5
4
5
5
5
3
2
3
2

1
0
1
2
4
1
0
0
2
4
1
2

2
3
3
4
3
5
6
6
6
5
7
7

320-269
324-286
311-309
294-283
291-294
308-320
351-333
307-299
257-271
284-310
275-310
273-311

17 pont
16 pont
15 pont
12 pont
12 pont
11 pont
10 pont
10 pont
8 pont
8 pont
7 pont
6 pont

Tavaszi hazai mérkőzések:
Február 15. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- Vecsés
Február 29. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- Hatvan
Március 13. péntek 18 óra: Balmazújvárosi KK- Algyő
Március 28. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- Kecskemét
Április 25. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- FTC U21-Diagnosticum
Május 9. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- Békés
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BKK évzáró kézilabda bál
A két ünnep közt, 2019. december 28-án került megrendezésre a már hagyománnyá váló
évzáró kézilabdás bál, és az azt megelőző sportos délelőtt.
A délelőtti program idén változott kicsit. A napot szokásos reggeli tornával nyitottuk meg, ahol az összes
utánpótlás játékos és edző együtt melegített be. Ezt követően jött a változás, kicsit másabb programokkal
készültünk idén a gyerekek számára.
A főprogram a lézerharc volt, mely során a pálya nagy részén felfújható fedezékek mögé lehetett bújni, és
onnan lőni lézeres pisztollyal az ellenfelet. A program nagy sikernek örvendett,ugyanis folyamatosan sor
állt,hogy mindenki többször tudjon játszani. A legkisebbektől egészen az edzőkig mindenki kipróbálta a
játékot. Kiegészítő programként volt kincskereső játék, ahol nehéz találós kérdések után lehetett a kincsre
lelni. A programokat memóriajáték illetve pingpong is színesítette.

Kultúra egyesület

2020. FEBRUÁR

Bemutatkozik

a Rákóczi Olvasó népkör
1905. május 23-án sorsdöntő fordulat történt a balmazújvárosi lakosok érdekébe. Néhány aktív lakos elhatározta, hogy az
itt élő embereknek egy közösséget hoznak létre. Céljuk az volt, hogy hasznos időtöltéssel rendszeresen találkozhassanak,
megbeszéljék az eseményeket, helyszíni viszonyokat. Az olvasásra, a hasznos együtt töltött programokra akkor még csak a
könyvtárban található könyvek, heti és napilapok, folyóiratok álltak rendelkezésre.
Miután megalakították a vezetőséget, működési szabályzatot irányoztak elő.
A kör megnevezése előbb Balmazújvárosi Olvasó Népkör, majd a későbbiekben Rákóczi Olvasó népkör lett. Székhelye és működési területe Balmazújvároson a Rákóczi utca 39 szám alatt van a mai napig is.

Miután mindenki kijátszotta magát, a lézerharcosok is hazapakoltak, jöhetett a csarnok „átalakítása” az esti
bálra. Este 7 óra környékén már szállingóztak az emberek, majd miután mindenki elfoglalta a helyét jöhetett a nyitóbeszéd. Megköszönték a játékosok,edzők, szülők, a segítők egész éves munkáját. Ezt követte a
piruettesek előadása,majd a vacsora.

Köszönettel tartozunk elődeinknek, hogy már akkor ilyen haladó szellemben éltek, hisz nem csak a gazdasági gyarapodást részesítették előnyben,
hanem fontos volt számukra a szellemi és kulturális fejlődés is. Mi megörököltük és visszük tovább az általuk kitűzött célokat persze úgy, hogy megőrizzük a hagyományt lehetőséget adva a mai kor emberének a számára
megfelelő szórakozásra.

Az este további programját a szórakozás és a tánc váltotta fel. Ezt egy kicsit megszakította a tombolasorsolás, ahol nagyon sok értékes nyereményt lehetett nyerni. A zenét idén is Szebeni Laci biztosította, s mint
ahogy megszoktuk, idén a legnagyobb slágerekre tudtunk hajnalig szórakozni.
/// Dobi Kata

Nagyváradtól

Párizson át Nagyváradig
Hajdu László műgyűjtő nagyváradi kollekciójának legfontosabb
darabjaiból nemrég a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeumban nyílt kiállítás Nagyváradtól Párizson át Nagyváradig címmel.
A több száz festményt felvonultató tárlatot 2020. február 16-ig
tekintheti meg a nagyérdemű.

Az előbb említett székhelyünkön lévő épület teljes felújításon esett át pályázati támogatással és persze tagjaink aktív segítségével. Így egy szép és
igényes környezetben persze a mindenkori szabályzat betartása mellett működünk és szeretettel várjuk az új tagok jelentkezését. Minden évben közgyűlésen adunk számot a működésünkről és az eredményeinkről, és ezt egy
közös vacsora illetve zenés táncos mulatság követi.

Ünnepi megemlékezés

a balmazújvárosi deportáltak

75 éves évfordulóján

2020 január 12-én a Balmazújvárosi Német kisebbség által szervezett
megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd a 75 évvel ezelőtti szomorú események felidézése illetve koszorúzás következett.

Rákóczi Olvasó Népkör
Balmazújváros

1905

Ez a jövő nemzedékének, illetve a mai kor felgyorsult világának betekintést nyújthat a régi
korok egy kis szeletébe, ahol más értékeket helyeztek előtérbe. Örömmel tapasztaljuk, hogy
a fiatalság is szívesen részt vesz ezeken a rendezvényeken és a jövőben is szeretettel várjuk
őket is.
Az emlékezés a Német Hagyományok házában koszorúzással ezt követően a Németfalusiak Egyesülete által rendezett szeretet vendégséggel folytatódott. Ennek keretében A Rátkai Hagyományőrző egyesület
által szervezett „A Debreceni gyufagyárral kezdődött” című kiállítás
nyílt, amely a Rátkáról „málenkij robotra” elhurcoltaknak állít emléket.

Az 1980-as évek zord romániai viszonyai ellenére Nagyváradon
világszinten alkottak a kortárs festők. Bíró Géza, Urszinyi Mária,
vagy Kiss Elek művei viszont még ma sem érik el a hazai kulturális fősodor ingerküszöbét. Hajdu László műgyűjtő harminc éve
dolgozik azon, hogy a művészeti szcéna méltó szinten kezelje a
váradiakat.
/// Forrás: Facebook

A szervező elmondása szerint Debreceni gyufagyár nem is létezett, helyette embertelen körülmények közötti kegyetlen robot következett - hasonlóan a balmazújvárosi elhurcoltak sorsához. Városunk képviseletében
Demeter Pál alpolgármester és Hüse János képviselő rótta le a tiszteletet.
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Rendezvényeink között meg kell említenünk a
minden évben megrendezett nőnapot a hölgytagjaink tiszteletére, persze a férfitagokról sem
feledkezünk meg, így Ivó napján egy kis műsorral kedveskedünk tagjainknak. Mindegyik
rendezvényünk nagyon jó hangulatban telik
köszönhető ez a megjelent egybegyűlteknek.
Célunk, hogy minél több fiatalt köreinkben
illetve tagként tudhassunk, hogy hagyományainkat tovább vigyék, mert nem csak jó a múltat
felidézni, de hasznos is. Ha kedvet kaptak egyesek a cikk olvasása közben szeretettel várjuk
őket tagjaink között.
/// Szabó Ferenc elnök

A hagyomány ápolása érdekében minden évben megrendezzük a kézi és
gépi juhnyíró versenyt, ahol értékeljük és jutalmazzuk a résztvevőket. Immáron 20 éve rendezzük meg minden évben az arató versenyt, ezzel próbáljuk felidézni és bemutatni azt a verejtékes munkát, mellyel a múltban mindennapi kenyerünket előállították. Így a mai fiatalság is megismerheti, hogy
milyen nehéz is volt elődeinknek a gépesítés előtti időszak.
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Elhunyt Kordás József csikós
A Hortobágy Örökös Pásztora
1938-ban született Balmazújvároson.
Édesapja, aki nagy hírű számadócsikós
volt Hortobágy-Faluvéghalmán, a második világháborúban vesztette életét .
Nemsokára édesanyját is elveszítette. Rokonoknál nőtt fel. Nyolc évesen már kihajtós bojtár volt a falusi csürhénél, majd
dolgozott juhászbojtárként és csordásként
is. Tizennégy évesen került Kungyörgyre
csikósbojtárnak.
Ez az időszak meghatározta a lovakkal
való kapcsolatát. Katonaság után átkerül
Mátára, az állami gazdaság méneséhez.
További lovas élete sportlovasként folytatódott. Nagyszerű eredményeket ért el a
pályafutása során.
A csikós hagyományokat még nyugdíjasként is folytatta. Hatvanhat évesen csikósként szolgált a szálkahalmi ménesnél.

Február

9

Február

10

Február

11

Február

12

Február
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17:00 óra NKK Balmazújváros- GBB ZRT
Kecskeméti NKSE NB1/B Női kézilabda
13:30 óra Farsangi karnevál.
Vendégművész: Gregus Anikó és társulata
Helyszín: Idősek otthona
A városi, város környéki „Szép Magyar
Beszéd” verseny. Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Székhelyintézmény
18:30 óra Koszorúzási ünnepség és pódium
beszélgetés Soós Imre születésének 90.
évfordulója alkalmából. Helyszín: VPKK Pódium terem, Soós Imre mellszobor

Február

14

Február

16

Február

17

/// Forrás: Facebook

Február 15-ig meghosszabbítva
Nagyváradtól Párizson át Nagyváradig
Válogatás Hajdú László gyűjteményéből
Helyszín: Semsey Kastély
A kiállítás megtekinthető hétfő kivételével
minden nap 10-18 óráig
Télűző maskarádé és batyus bál
közös rendezvény a Himes Néptáncegyüttessel
Tűzgyújtás, kiszebáb égetés, táncház, helyi
és vendég néptáncegyüttesek bemutatói
tánctanítással. Helyszín: VPKK - Soós Imre
színházterem előcsarnoka

Balmazújváros

környéki Vizeken

13:00 óra Balmazújvárosi LKSE- Gödi SE
Női serdülő kézilabda

A Szíki tó 1991-ben létesült a Hortobágyi Nemzeti Park szélén Balmazújvárostól kb.1 km-re a
helybeli ”SELLŐ” horgászegyesület tagjainak minél teljesebb körű horgászlehetőség biztosítására.
Később a tagság hozzájárulásával napi jegyes horgásztatásra is lehetőség nyílott. A tó felülete nád
foltokkal tarkított, hol csak 60 cm máshol meg 3m mély.

18:00 óra Balmazújvárosi KK- Hatvani
KSZSE NB1/B Férfi kézilabda

Február

28

Kalmár napok - rendezvénysorozat
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Kalmár Zoltán Tagintézmény
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Február

15:00 óra Balmazújvárosi KK-Dabasi KC

20 VSE Férfi Ifi kézilabda

17:00 óra Balmazújvárosi KK-Dabasi KC
VSE Férfi serdülő kézilabda
VPGSZGSZKIPénzügyi tréning,

21 középiskolások számára

Zrínyi Ilona matematikaverseny
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Kalmár Zoltán Tagintézmény
Február

16:00 és 18:00 óra Mozi

Február

Február 25-26. Nyílt nap az alsó tagozaton

Február

29

Bocskai István Tagintézmény

Február

26

Márciusi programelőzetes
Március

1

Március

2

Március

4

Február

Február

Március

6

VPGSZGSZKIPénzügyi tréning,

28 középiskolások számára

Március 2-6. Pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás hete Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény
15:00 óra Balmazújvárosi KK-KTE-Piroska
szörp Férfi Ifi kézilabda

VPGSZGSZKIPénzügyi tréning,
középiskolások számára
17:00 óra Nőnapi hangverseny
Helyszín: Pódium terem
Felsős farsang Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Kalmár Zoltán
Tagintézmény

Március

8

14:00 óra Születésnapi partykaraoke

27 Helyszín: Idősek otthona

17:00 óra NKK Balmazújváros- VS
Dunakeszi Női NB1/B kézilabda

17:00 óra Balmazújvárosi KK-KTE-Piroska
szörp Férfi serdülő kézilabda

Korcsolyázás Debrecenben - alsósok
Tájékoztató szülői értekezlet a leendő első
osztályosok szüleinek - a feladatellátási
helyeink iránt érdeklődő szülőket várjuk ide
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Székhelyintézmény

11:00 óra NKK Balmazújváros- Hódmezővásárhelyi LKC Női serdülő kézilabda
12:45 óra NKK BalmazújvárosHódmezővásárhelyi LKC Női ifi kézilabda

23 Helyszín: VPKK - Soós Imre színházterem
25 Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola

Farsang Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Székhelyintézmény
Iskolai versmondó verseny alsósoknak
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Bocskai István Tagintézmény

17:00 óra Balmazújvárosi LKSE- Kölcsey
DSE Nyíregyháza Női IFI kézilabda

Alsós nyílt nap Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Székhelyintézmény

Február

18:00 óra 5G -Rezgések , sugárzások hatása
az emberi létre Gyurkó István előadása
Helyszín: VPKK - II. emeleti előadóterem
VPGSZGSZKIPénzügyi tréning,
középiskolások számára

19:00 óra Farsangi Mulatságok

15 Helyszín: 48-as Olvasónépkör

Farsang Helyszín: Balmazújvárosi Általános
Iskola Bocskai István Tagintézmény
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Sellő Horgászegyesület Horgászvíz: Szíki tó. Cím: 4060 Balmazújváros külterület 059/8. hrsz.
Elhelyezkedés: Balmazújvárostól 1 km-re Debrecen irányában, gyalog, kerékpárral és autóval is
megközelíthető. Vízterület: 6,1 hektár Átlagos vízmélység: 2 m
Jellemző halfajták: ponty, kárász, keszeg, amur, süllő, csuka, harcsa, vágó tok

Február

Február

Február

Horgászati időszak és nyitva tartás: A nap keltéhez és nyugtához igazodva az őrbódén feltüntetett
időintervallumban. Vízterület és környezet jellemzői: szikes terület élővilága figyelhető meg itt. A
6,1 hektáron elterülő mesterséges állóvíz kapja vizét a közvetlen közelében elfolyó Keleti-főcsatornából.
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2020 Februári programok

Alsós farsang Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Kalmár Zoltán
Tagintézmény

A folyamatos telepítéseknek köszönhetően szinte minden horgász eredményesen távozik a tóról. A
tó környezete folyamatosan karban tartott a tagság által végzett társadalmi munka nyomán. Mivel
Nemzeti Park területén fekszik, ezért szigorúan ügyelünk a fegyelemre és tisztaságra (pl. sem csikket, sem napra héjat nem lehet szétdobálni).
A tó körül egységes szemetesek vannak elhelyezve elérhető távolságban.

PRogramok Február

2020. FEBRUÁR

Március

12

17:00 óra Balmazújvárosi LKSE- Szerencs
VSE Női Ifi kézilabda
15:30 óra Balmazújvárosi LKSE- Csepel
DSE Női serdülő kézilabda
Ünnepi megemlékezés az 1848-as
forradalom és szabadságharcról
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Székhelyintézmény

BALMAZÚJVÁROSI Kulturális Intézmények
Veres Péter Kulturális Központ
Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel: 52/580-518
Naponta: 8:00-20:00

Semsey Kastély
Balmazújváros, Debreceni u. 2. Tel: 52/821-555
K–V: 10:00-18:00

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Balmazújváros Dózsa gy u. 1. Tel: 52/370-326
K–Sz: 8:00-18:00, Cs–P: 8:00-17:00, Szo: 8:00-12:00

Ifjúsági és Közösségi ház
Balmazújváros, Arany J. 1/b-c Tel: 52/821-021
Naponta: 8:00-20:00

Tourinform iroda
Balmazújváros, Debreceni u 2. Tel: 52/821-555
H–P: 9:00-17:00, Szombat:10:00-16:00

BAKI Egyesület
Balmazújváros, Batthyány u. 26.. Tel: 06 70 947-3201
Hétfő–Péntek 9:00-17:00, Szombat:10:00-16:00

!

Városunk lakóinak sok színes programot kínálnak a különböző szervezetek. Szeretnénk, ha erről minél több ember értesülne
ezért állandó rovatként minden lapszámban megjelenítjük az aktuális programokat. Kérjük civil szervezeteket, egyesületeket,
alapítványokat, hogy küldjék el számunkra az aktuális programjukat a balmazkultura@gmail.com email címre.
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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.
Polgármesteri fogadóóra
Csütörötök: 8:00–12:00
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
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: 7:00–17:00,
Kedd: 8:00–16:00, Szerda: 8:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–18:00, Péntek: 8:00–14:00
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: 13:00–17:00
Temetkezés - Köztemető
Tel.: 52/370-052		
Temetői ügyelet: 30/9588-310
Ápr. 1.-től Nov. 15.-ig: 7:00–20:00
Nov. 16-tól Márc. 31.-ig: 8:00–16:00

2020. FEBRUÁR

Általános segélyhívó 112
Ezen a számon lehet elérni a mentőket,
tűzoltóságot és a rendőrséget

Vízmű
4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 10.
Tel: 52/370-332

Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Tel: 52/ 377-224
Egységes orvosi ügyelet: 52/311-104
Baleseti bejelentő: 104

Eon - Tiszántúli Áramszolgáltató
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1.
Nyitva: Sze: 14:00–18:00, P: 8:00–12:00
Telefonos ügyfélszolgálat: H-P: 7:00 – 20:00
Tel: 40/210-210; (20/30/70) 4599-622
Hibabejelentés: 80/210-310

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060
Központi Orvosi Ügyelet
4060 Balmazújváros, Dózsa György út 5-7.
Tel: 70/370-3104
Ügyeleti idő Hétfő-Péntek:
18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig
Hétvégén, munkaszüneti
napokon folyamatosan
Rendőrkapitányság
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4.
Tel: 52/370- 013
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.
Tel: 52/370-066

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, 52/ 814-617
Kistérség Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel: 52/580-597, 52/580-598
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, Dózsa Gy. u. 5-7.
(rendelőintézet 2. emelet)
Tel: 70/ 933-8391, 70/933-8392
Ügyfélfogadás: H–P: 8:00–12:00

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

/// Fotó: Borza János

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: 52/580-021
Állandó ügyeletet lát el.
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

