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A Városháza díszterméből
A veszélyhelyzet jogrend időszaka
után, június 24-én már olyan testületi
ülés volt, amelyen, a határozati javaslatoknál újra a képviselői szavazások
eredménye volt a döntő....
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Aktualitások a
Balmaz-Kamillánál
A Balmaz-Kamilla Kft. helyzete rendkívül sokakat foglalkoztató kérdéssé vált az utóbbi időszakban...
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Jenő-házi út
A Jenő- házi úton elsősorban mezőgazdasági
gépek közlekednek. Az
út évtizedek óta nem volt
javítva, így a minősége
kritikussá vált. // 7. oldal
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Balmaz Intercom
pihenőpadok
A Balmaz Intercom két
pihenőpadot helyezett
el a városból kivezető
kerékpárutak mellett.
Nagy Tamás elmondta,
hogy a cég a tavaszi fejlesztéseket követően bevezette a 120 MB-os internet
sebességet.
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„Hiszek Magyarország Feltámadásában”

E szavakkal végződik a Magyar Hiszekegy első vers�szakának zárósora, amelyet
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna készített 1920ban...
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Veres Péter
„hazatért”

2020. június 18. Budapest, II. kerület Gárdonyi Géza utca 60. A kora délutáni órákban az utolsó
könyvvel teli doboz, tároló vitrin, bútor is felkerült a teherautóra és elindult Balmazújváros felé...
Reményeink szerint a Semsey Kastély emeletén egy helységben kerül bemutatásra Veres Péter dolgozószobája és könyvtára, míg néhány tárgy a Kadarcs utcán található emlékház kiállítási anyagát
// 8. oldal
fogja tovább gazdagítani... 						
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koronavírus,
edzések, motivációk, jövő!
Klubunk szakmai igazgatójával, beszélgettünk.
U-17-es csapatunk idei
utolsó meccsét 17-2
arányban nyerte, s ezzel a
2. helyen végzett a csonka
bajnokságban. //11. oldal

// Lakossági Tájékoztató

CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN

A szennyvíztisztító-telepek
elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével
tisztítanak, a csatornahálózatba csak lebomló, őket
nem károsító anyagok juttathatók...
//14. oldal

// Mindenféle

Sajtóközlemény
Belvízvédelmi fejlesztések Balmazújvárosban
Európai Uniós projekt keretein belül. A projekt keretein belül 199,81 millió
Ft 100 %-os támogatási
intenzitású belvízvédelmi
fejlesztéseket valósítanak
meg a Balmazújváros területén.
Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros belterületének csapadékvíz - elvezetésének
fejlesztésére nyert el az
Európai Uniótól 199,81
millió Ft-ot. //15. oldal

// Mindenféle

Jó tanuló jó sportoló
Szép volt fiúk!
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma elismerő
oklevéllel jutalmazta a
kimagasló tanulmányiés sporteredményt elért
diákokat.
//15. oldal
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A Városháza
díszterméből

A veszélyhelyzet jogrend időszaka után, 2020.06.24-én már olyan testületi ülést tartottak, amelyen a határozati javaslatoknál újra a képviselői szavazások eredménye volt a döntő.
Az ülés (mely a szünetek nélkül is most mintegy 280 perces volt) elején a polgármester úr elmondta ahhoz,
hogy a testület munkája, az interneten követők számára érthető legyen, egy adott napirendi pont tárgyalása
előtt mindig röviden összefoglalják annak tartalmát. Ezzel egy picit hosszabb ugyan a tárgyalás, viszont a nézők számára sokkal érthetőbb.
● Már a szokásos „Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról” című pont is
így kezdődött. Ebben elhangzott- többek között-, hogy a mezőőri járulék
esetében egy új adatbázis létrehozása
zajlik, melynek elkészültével rendeződnek a járulék kapcsán felmerülő
problémák.
A hatósági osztály és a Városgazdálkodási Kft. szakemberei felmérték a belvízelvezetés legkritikusabb pontjait,
az ebben leginkább érintett városrészben, a Bánlakon. Általános probléma,
hogy egyes hidak, ároklefedések engedély nélkül, nem kellő csővastagsággal készültek, melyeknél 30 cm
lenne a minimum.
● A Tiszamenti Regionális Vízmű
2019. évi beszámolója tárgyalásakor
a képviselők továbbítottak lakossági jelzéseket a Zrt megjelent vezetői
felé. Ezek a lakótelepen és a szennyvízátemelő-szivattyúk környékén tapasztalható jelenségekről szóltak.
Felmerült, hogy szükséges lenne
egy „csatornahasználat illemtana” kiadvány, amelyben tájékoztatnák a fogyasztókat arról,, hogy
mit is lehet a szennyvízrendszerbe bedobni, beengedni, s mit nem.

(Az elkészült kiadványt megtekinthetik lapszámunk 14. oldalán.)
● A Hajdú Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat beszámolója kapcsán hangoztak el lakossági panaszok, elsősorban a temetési költségek, a temető
rendezettségét és karbantartottságát
illetően.
Az ügyvezető asszony és képviselők
vitája biztosan sok információval
szolgált a nézőknek is.
● Meghallgatták a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaelmúlt tanévéről szóló tájékoztatókat.
Az intézményi beszámolókon túl az
intézményvezetők röviden megosztották tapasztalataikat a digitális tanrendre való átállással kapcsolatos tapasztalataikról.
● Mindkét intézmény vezetőjétől
elhangzott, hogy nyitottak a robotika irányába. Az ülésen a „különfélék”-nél hangzott el az, hogy az
Ifjúsági Házban kialakítás alatt áll az
I-Lab program. Teljes nevén: Projektszemléletű, gyakorlatközpontú, informatika, robotika, fenntartható
agrártechnológiai tehetségkutató

és tehetséggondozó tudásközpont.
Mint ahogyan azt a neve is mutatja,
ez voltaképp egyfajta szabadidőközpont, elsősorban gyerekeknek. Önkormányzatunk a projekt megvalósításához csak a helyet biztosítja, az
anyagiak más forrásokból kerülnek
finanszírozásra.
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● A képviselőtestület határozott
közbeszerzési eljárások megindításáról: Önkormányzati tulajdonban
lévő épület energiahatékonyságot
célzó fejlesztése projekt keretében,
a Vörösmarty 1/a épület (korábbi
szigetkerti óvoda) energiahatékonysági fejlesztéséről (becsült értéke:
nettó 71.657.086 Ft)
● Eredményes közbeszerzési eljárásról döntött a képviselő testület a
„Piac és rekreációs park építése” elnevezésű beruházásnál. A legelőnyösebb, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a rendelkezésre álló
összeget nem haladta meg. Így a vállalkozási szerződés a nyertes pályázóval megköthető a piac esetében nettó
133.055.622 Ft, a rekreációs park (a
Semsey utca és a Lődomb mögött) estében 69.714.395 Ft összegben.

● A testület döntött arról is, hogy
az önkormányzatunk 2020.09.30-ig
a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett önkormányzatok rendkívüli támogatására,
a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére, vagy
egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló,
önkormányzatok rendkívüli támogatása iránt pályázatot nyújtson be.
● Határozat született az önkormányzatunknak a Település Önkormányzatok Országos Szövetséghez
történő csatlakozásáról.
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● Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja címen, melynek keretein belül a Kodály Zoltán és a Wesselényi Miklós
utca Béke útjától északra eső részei,
valamint a Lengyel Menyhért, Révész Imre utcák kapnak aszfalt burkolatot, valamint az ehhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés is megtörténik.
(Az útépítés becsült nettó értéke
50.088.958 Ft, a csapadékvíz elvezetéséé pedig nettó 7.182.600 Ft.)

Ezzel, a 3178 települési önkormányzatnak több mint felét sorai között
tudó, az ország legnagyobb ilyen
jellegű érdekvédelmi szervezetének
tagjává leszünk.

● Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása, lényegében zárszámadása tárgyalásakor
a felmerülő képviselői kérdésekre a
pénzügyi osztályvezető asszony adott
válaszokat.
A működési kiadások és bevételek fedezték egymást, így az önkormányzat
2019. évi gazdálkodása stabil volt.
● Napirenden volt a Balmaz InterCom Kft 2019. évi mérlegbeszámolója. A cég közel négymillió Ft nyereséget termelt, és műszaki fejlesztés
is történt, mellyel beindult az új 120
Mbit-es internet-szolgáltatás.

/// térkép részlet az érintett településrészről

Az „Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja”
egy nagy, és több elemből álló pályázat, melyben az élhetőbb környezet
kialakítását célzó tevékenységeket a
pályázati konstrukció keretében tervezett infrastrukturális beavatkozások adják.

12 év alatt egy igen komoly kintlévőség halmozódott fel, elsősorban
az előfizetési díjak nem fizetéséből,
melynek behajtása komoly kihívást
jelent a cégnek.

A tevékenységek keretében már
megvalósult a Bólyai utcán négy
épületben lévő nyolc szociális bérlakás teljes felújítása energiakorszerűsítéssel és akadálymentesítéssel
együtt.

● Döntés született a város belterületén meglévő közkutak technikai lezárásáról.
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/// képek a leendő piacról

A mostani útépítés összesen 1425
folyómétert érint. (Kodály Zoltán
u: 453 m, Wesselényi u: 434 m, Lengyel Menyhért u: 270 m, Révész I.
u.: 268 m.)
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USZODAFEjLESZTÉS

korábban beküldött számlát a Megbízó befogadta, nem kifogásolta annak
tartalmát, így lejárt tartozása áll fenn
a vállalkozó irányába, melyet a levél
kézhezvételét követő 8 napon belül
kéri kifizetni.

Második rész

Az előző részt ott hagytuk abba, amikor a második támogatás összege
megérkezik a város számlájára, majd abból, 10 nappal később kifizetik
az első pályázatban jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget.
● 2018. május 7. A tényleges készültségi fok megállapítása érdekében,
szerződést köt az Önkormányzat egy
szakértővel, aki az első pályázat során
megvalósult kivitelezési munkák készültségi fokát hivatott feltérképezni.
● 2018. május 31. Megtörtént a 2. támogatási szerződés aláírása.
● Szintén májusban, Balmazújváros
épülő uszodájának gépészeti áttervezésére köt szerződést a város.

● 2018. június 28. dátumú a kivitelező vállalkozás számlarészletezője,
mely 50. 065.108 Ft+ áfa összegű.
● Két nappal később készül el az önkormányzat által májusban rendelt
szakértői vélemény. A Készültségi fokot 67%-ban állapítja meg, mely megállapítás miatt a kivitelezőnek járó
összeg 319.110.460 Ft, szemben a beadott és az első pályázat beszámolójában elutasított 269.018.153 Ft-tal. A
különbség nettó 50.092.307 Ft. Az állagmegóvás, javítási költségek összege
nettó 7 millió Ft.
Mindösszesen kb 27.000 Ft eltérést
jelez a beadott számlákkal szemben
a szakértői véleményben megállapított különbség.
A beadott számla nem kerül utalásba, közben pedig 2018. augusztusában az időközi választásokat a jelenlegi polgármester nyeri meg.
● Szintén augusztusban a kivitelezést
végző vállalkozó nyilatkozatot tesz,
mely szerint a szakértői véleményben
megfogalmazott, szükséges állagmegóvási munkálatokat elvégzi. Ezek a
munkálatok nem készülnek el.

● 2018. október 10. Az önkormányzat
közbeszerzést ír ki, melyben közbeszerzői eljárás teljes körű lefolytatására keres szakembert.

ti, melyről jegyzőkönyvet és fotódokumentációt készíttet a műszaki ellenőr
által, melyet később a független szakértő rendelkezésére bocsát.

● 2018. november 13. A Hajdú- Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi , Igazságügyi és Építésügyi Osztálya építésfelügyeleti ellenőrzést tart. Az
ellenőrzési jegyzőkönyv többek között
a következőket tartalmazza: „az épület
56%-os készültségű, a műszaki ellenőr
2017. decemberében tett bejegyzése
szerint a kivitelezési munkák felfüggesztésre kerültek az építtető részéről.

● 2018. november 14. Az Önkormányzat egy Egyezségi megállapodást
és egy számlát kap a vállalkozótól. A
megállapodást az Önkormányzat részéről senki nem írta alá, így a kiállított
számlát, mely nettó 48.503.739 Ft-ról
szól, az Önkormányzat visszaküldi és
kijelenti, hogy a számlát sem most,
sem a későbbiekben nem fogadja be.
És egyúttal visszaküldi az egyezségi
megállapodást is.

A műszaki ellenőr bejegyzése ellenére (miszerint a kivitelezőnek csak
az építési terület őrzése a feladata), a
kivitelező a bemutatott-korábban elvégeztetett- szakértői vélemény szerinti +11%-os építési munkát végzett,
építési napló vezetése és műszaki ellenőri felügyelet mellőzésével.” A munkanemek szerinti állapotnál a takart,
nem látható bejegyzés illetve a további
szakértői vizsgálatot igényel megjegyzés szerepel. A szakértői megállapításoknak az ellenőri felügyelet nélkül
végzett építési munkák megfelelőségéről kell szólnia. Építésfelügyeleti eljárás indítását tartja indokoltnak a kivitelezőkkel szemben, több hiányosság
miatt.

● 2018. november 23. Az Önkormányzat állásfoglalást kér a Belügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy
az első uszoda beruházás záró beszámolójához benyújtott – el nem fogadott- építési számlák benyújthatóak e
újra. A válasz: igen.

A jegyzőkönyv 24. pontján belül kerül
rögzítésre, hogy egy független szakértői vélemény becsatolásáig a kivitelezési munkák végzése le lett állítva.
Ugyanezen pont tartalmazza az állagmegóvás érdekében elvégzendő munkanemeket is. A jegyzőkönyvben az
építtető Önkormányzat vállalja, hogy
az állagmegóvási munkákat elvégezte-

● 2018. november 27. A Hajdú Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala által kiállított
végzés az uszoda építési munkálatainak végzését a további hatósági intézkedésig megtiltja. A végzés tartalmazza, hogy az uszoda épület kivitelezését
jogszerűtlenül és szakszerűtlenül végzik.
● 2018. december 1. A pályázati referens felszólítást küld a kivitelezőnek
a nyáron nyilatkozatban vállalt állagmegőrző munkálatainak elvégzésére.
Erre két nappal később ügyvéd által
megfogalmazott levelet kap a város.
A levélben a kivitelező vállalja, hogy
az állagmegóvási munkákat haladéktanul megkezdik és elvégzik, de erről
hivatalos, írásbeli utasítást kérnek. Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a
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● 2019. január 11. Az Építésügyi Osztály újabb Végzést küld az Önkormányzatnak. Ebben azt olvashatjuk, hogy
az uszoda rendeltetésű épület építési
munkáinak leállítását megszünteti, így
a kivitelezési munkálatok tovább folytathatóak. A Végzés kiállításának oka
az, hogy a megépült szerkezet állagmegóvása érdekében a novemberi jegyzőkönyvben rögzített építési tevékenységek elvégzése szükséges. A kivitelezési
tevékenység a november 13-án keltezett jegyzőkönyvben felsorolt építőipari tevékenységek végzésére terjed ki.
● 2019. február 12. Megtörténik az
Igazságügyi szakértő kirendelésnek
kérése közjegyzőn keresztül, az esetleges polgári jogi igény érvényesítése
érdekében
● 2019. március 12. A közjegyző felkéri a független igazságügyi szakértőt a
szakértői vélemény elkészítésére.
● 2019. április 3. A kirendelt igazságügyi szakértő megkezdi az uszoda
helyszín vizsgálatát.
● 2019. június 14. Elkészül a független
építésügyi, igazságügyi és faanyagvédelmi szakértő által készített vélemény.
A 38 oldalas szakértői vélemény
részletesen végigveszi az elkészült
munkákat, és rögzíti azt a tényt, hogy
a beruházás műszaki ellenőrének
2017. decemberi 56%-os készültségére vonatkozó megítélése nem volt
reális, mivel több fontos tényezőt
nem vett alapul. A korábban megállapított, szintén szakértői véleményben megállapított 67%-os műszaki
készültségi fok vonatkozásában nem
osztja a szakértő kolléga megállapítását és véleményét. A dokumentumban részletesen taglalt 3 kivitelezési
hiba kapcsán a 7 milliós állagmegóvási összeget is alábecsültnek tartja.

Az elfogadható nettó kivitelezői
számla összegét 207.349.220 Ft-os
összegben állapítja meg, szemben a
kifizetett és elutasított 269.018.153
Ft-tal, illetve az előző szakértői vélemény alapján kiállított további nettó
50.092.307 milliós számlával. A reális készültségi fok ugyanis szerinte
43,54%. A beadott számlák és a valóságosnak tartott szakértői vélemény
alapján a különbség 61.668.933+
50.092.307 Ft, azaz több, mint 111
millió forint.
● 2019. április 3. Az Önkormányzat a
vállalkozók hibás és késedelmes teljesítése miatt azonnali hatállyal felmondja
a 2016. november 30. napján létrejött
vállalkozói szerződést a kivitelezővel.
● 2019. június 26. Előzetes telefonos,
e-mailes egyeztetéseket követően sor
kerül a Belügyminisztérium Önkormányzati gazdaság Főosztályának munkatársaival egy személyes egyeztetésre
az uszodafejlesztéssel kapcsolatban.
Jelen van a polgármester, a jegyző, a
pályázatíró és a hatósági osztályvezető. A megbeszélésen egyeztetik, hogy
lehetőség van a záró időpont halasztására, be kell adni egy Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó kérelmet.
● Másnap az Önkormányzat beadja a
módosítási kérelmét. Ebben a hatályos
2019. év végi befejezési határidő helyett 2020. december 31-re kérik áttenni a befejezés határidejét.
● 2019. őszén zajlik az újratervezés,
és elkészül a módosított ütemterv és a
költségvetés.
● 2019. december 4. Megtörténik a
helyszíni bejárás, műszaki hiányosságok meghatározása
● 2019. decemberében a belsőépítészeti munkákkal kapcsolatos koncepcióterv és kiviteli terv elkészítésével
kapcsolatos szerződés előkészítése és a
tervezői művezetés szerződésének előkészítése történik meg.
● 2020. január 2. A júniusban beadott
módosítási kérelmet a Belügyminisz-
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térium elutasítja. A következő szöveg
pontos idézet a tájékoztató dokumentumból, melyben nem engedélyezik
a 2020. december 31-i zárást: Önkormányzatunk megvizsgálta a projekt
2019. december 31. napjáig tartó felhasználási határidőn belüli megvalósíthatóságának lehetőségét.
Figyelembe véve, hogy ezen időpontig
szükséges befejezni a kivitelezési munkák fennmaradó 56.46%-át, melyre
szakértői álláspontok szerint legalább
fél évre van szükség, továbbá a kivitelezés folytatása előtt közbeszerzési
eljárás lefolytatása is szükséges, mely
minimum 4 hónapot jelet, így az összesen egy évet jelentő intézkedések okán
az uszoda beruházás optimális esetben
leghamarabb 2020. szeptemberében
fejeződhet be.
A fentiek alapján megállapítható, hogya beruházás megvalósítása a felhasználási határidő meghosszabbítása
esetén kétséges, így a határidő hos�szabbítása iránti kérelmét nem támogatom.”
● 2020. közbeszerzés kiírása. Tárgya:
építési beruházás (építési kivitelezés)
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás, melynek becsült értéke nettó
332.592.504 Ft. Ajánlatok beérkeztetési határideje 2020.01.20, 16.00 óra.
● 2019. január 31. Záró beszámoló benyújtása. Támogatás elszámolásában
figyelembe vett összeg: 296.271.160
Ft. A költségek között szerepelnek az
előző pályázatban elutasított kivitelezői számlák.
Az elszámolási adatlap szerint az eltérésösszege 202.228.840 Ft. Ez az ös�szeg jelenleg is megtalálható az Önkormányzat elkülönített számláján.
● 2020. május 6. Az Önkormányzat
megkapja a visszafizetési kötelezettség előírását, melyben a Belügyminisztérium jelzi, hogy nem csupán a
498.500.000 forintot, hanem az ügyleti
kamatokat is vissza kell fizetni a későbbiekben. A kettő együtt,várhatóan 510520 millió forint közötti összeg lesz.
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Aktualitások

a Balmaz-Kamillánál

A Balmaz-Kamilla Kft. helyzete rendkívül sokakat foglalkoztató kérdéssé vált az utóbbi időszakban. Köztudott,
hogy az idei évnek a társaság rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben vágott neki, a korábbi tőkepótlások és támogatások ellenére. Emlékezetes, hogy a 2020. évi költségvetés terhére a Kft. 50.000.000,- Ft támogatásban részesül, a költségvetésben foglaltak szerint havi egyenlő részletekben.
A Kft. új ügyvezetése a 2020-as évre
kialakított egy olyan reorganizációs
tervet, amely alapján - lépésről lépésre
haladva – megkezdődhetett a társaság
talpra állítása, pénzügyi helyzetének
rendezése, pl. a szállítók felé fennálló
tartozások átütemezésével, részletfizetési megállapodások megkötésével. A
feladat rendkívül nehéz volt, hiszen a
közüzemi szolgáltatók, a szállítók és a
NAV felé is jelentős tartozások állnak
fenn, elmondható, hogy a 2019. november 1-ével munkába álló ügyvezető
komoly problémahalmazt örökölt.
A nehézségek ellenére az év eleje biztatóan alakult, távolról sem volt alaptalan annak reménye, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaság talpra áll.
Ebbe a helyzetbe „érkezett meg” a koronavírus-járvány, és vele a Kormány által
bevezetett korlátozó intézkedések...
A vonatkozó kormányrendeletek értelmében mind a hotelt, mind a fürdőt
be kellett zárni, így a Balmaz-Kamilla
bevételei megközelítették a nullát. A
járvány ideje alatt a Kft. egységei közül
csak Pizza Camomilla(pizza kiszállítás) működött folyamatosan, de az
itt termelt bevétel közel sem fedezte a
teljes Kft. kiadásait, hiszen a munkabér
vagy a beszállítók lejárt számlái kifizetésre vártak.
Annak ellenére, hogy az önkormányzat a társaság részére 2020. évre megállapított támogatás kifizetését többször
is átütemezte, NAV inkasszó került a
bankszámlára, és beérkezett az első
felszámolás iránti kérelem is az egyik
beszállítótól.
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Kossuth téri Park

A tervezett munkálatok a Kossuth téri Parkban júniusra befejeződtek. Az elmúlt napok esős időszaka sem akadályozta meg azt, hogy megszépüljön a terület. Megtörtént a közel 4000 növény elültetése, a mélyedések feltöltése és füvesítése, a rózsák elültetése.

A tervezés pontos volt, így az öntözőrendszer kiépítése teljesen megvalósult és a növények között is maradt egy pici tartalék, ha esetleg a téren valami kipusztul. Ivókút is épült a park szélén, melyet a lakosság már használatba is vett.
A parkot a lakosság nyugodtan használhatja, de a friss füves részeket még egy ideig óvni kell.
A nyár végén, ősz elején még várnak munkálatok a parképítőkre annak érdekében, hogy jövőre is élvezhessük a Park
szépségét.

A járvány, és a veszélyhelyzet végére a
Balmaz-Kamilla Kft. az önkormányzat
és az ügyvezetés minden erőfeszítése
ellenére a fizetésképtelenség küszöbére került.
További megoldásra váró problémát
jelentett, hogy az ügyvezető már 2020.
május 18-án benyújtotta a lemondását,
bár feladatait még 60 napig, tehát július 17-ig ellátja.
A fentiek ellenére az önkormányzati támogatás újbóli átütemezésével az ügyvezetés június első napjaiban elkészítette az újranyitás terveit mind a fürdőre,
mind pedig a hotelre vonatkozóan.
A korábbiakhoz képest csökkentett
létszámmal tervezték a hotel nyitását
2020. július 1-re, a fürdő – a szükséges
vízjogi engedélyek beszerzését követően – július első hetében nyitna az eredeti tervek szerint.

Az újranyitás folyamata során derült ki,
hogy az ügyvezetés bizonyos felmerülő
költségekkel nem számolt, pl. a TRV
Zrt. által elvégzendő vízminta-vizsgálat közel 800.000,- Ft-os díjával.
A cikk megírásának időpontjában a
társaság napi likviditása továbbra is
problémás, az önkormányzat pedig
nem tud további forrást biztosítani.
Ilyen körülmények között – újragondolva a korábbi terveket – várható,
hogy a jelenlegi helyzetben csak a fürdő fogja megnyitni kapuit, a hotel üzemeltetésére pedig új koncepciót kell
kidolgoznia az önkormányzatnak.
Annak elemzése, hogy a Balmaz-Kamilla Kft. hogyan, milyen úton került ebbe
a helyzetbe, meghaladja ezen cikk kereteit, de a későbbiekben – konkrét
adatokkal alátámasztva – szándékunkban áll a rendelkezésre álló információkat az olvasók elé tárni.

Jenő-házi út
Balmazújváros külterületén található a Jenő-házi út,
mely a Debrecen felől a 3316-os utat köti össze a Hajdúnánás, Hajdúböszörmény felé tartó 3319-es és 3323-as
utakkal. A Jenő- házi úton elsősorban mezőgazdasági gépek közlekednek, de a rengeteg kátyú miatt idén
tavaszra jelentősen lassult a forgalom. Az út évtizedek
óta nem lett javítva, így a minősége kritikussá vált.
A tavaszi útviszonyok miatt az út mentén található telephelyek tulajdonosai úgy döntöttek, hogy ideje változtatni! Először ifj. Szanka István kezdte el az úthibákat mexikói kővel
javítani, majd amikor látszott, hogy ez a megoldás működik,
elkezdődtek az egyeztetések a 6 gazda (Csige István, Füsti-Molnár József, Szanka István, Szanka Gábor, Szűcs Gergely,
Tóth László),az Önkormányzat és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft között. A megegyezés úgy szólt, hogy ha az út mentén telephellyel rendelkező gazdák 8 kamion mexikói követ
megvesznek, ugyanennyivel beszáll az Önkormányzat, illetve
ezen felül a Város állja az utat javító Kincses Lajos vállalkozó vállalkozói díját is. Az 1,6 kilométeres úton megtörtént a
padkázás, gréderezés, a zúzott kövek leborítása és tömörítése.

Az összefogás példaértékű, és a Városvezetés részéről minden hasonló megkeresést örömmel vesznek! Ha a felekben
megvan a szándék a város útjainak fejlesztésére, A Jenő-házi útfelújítás a legjobb példa arra, hogy összefogással hatékony, és értékteremtő megoldások születhetnek!
/// Jónás Rita
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Veres Péter

A Veres Péter Irodalmi Emlékház teljes
anyaga ezek után a Semsey Kastélyban
talál új otthonra. Az emlékház bezárása

részlegének szolgáltatásai

A Balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdő 2012-től működik Magyarország első ökofürdőjeként. 2012-ben regionális gyógyfürdő minősítést kapott a Fürdő, és ekkor indulhatott el a gyógyvízre épülő gyógyászati ellátás is. Pár
évvel később már országos gyógyfürdő minősítésű lett a Kamilla, mely lehetővé tette az egész ország területéről a
betegek fogadását, és a finanszírozás is kedvezőbb lett ennek köszönhetően.

természetesen nem örömteli pillanat,
de a szándék, hogy a hagyaték, életmű
mindenképp egyben maradjon és kiállításként, az eredeti miliőt felidézve kerüljön bemutatásra, az örökösök igyekezetét dicséri.

Miután a II. kerületi Önkormányzat, a
Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar
Tudományos Akadémia sem tudta segíteni az alapítványi fenntartású emlékház működtetését, nem maradt más
mint a bezárás. A több mint 5 éve húzódó folyamat most jutott arra a pontra,
hogy ajándékozási szerződéssel ezentúl
a Semsey Andor Múzeum gyűjteményi
anyagába kerülhetett a hagyaték.
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Balmazújvárosi Kamilla
Gyógyfürdő Gyógyászati

„hazatért”
2020. június 18. Budapest, II. kerület
Gárdonyi Géza utca 60. A kora délutáni
órákban az utolsó könyvvel teli doboz,
tároló vitrin, bútor is felkerült a teherautóra és elindult Balmazújváros felé.
A ház, ahol Veres Péter budapesti tartózkodása alatt dolgozhatott, elvonulhatott a külvilág elől, teljesen kiürült. A
közérdekű muzeális gyűjtemény végleg
bezárta kapuit a látogatók előtt. Három
nap alatt közel 3100 könyv, több mint
2700 folyóirat, levelezés és több mint
500 személyes tárgy került leltározásra.

KÖZÉLET INTÉZMÉNYEK
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Az elkövetkezendő hónapok feladata-a
múzeum részéről-a szerződésben vállalt
kötelezettségeknek eleget téve, a szükséges tárgytisztítások elvégzése, a kiállítási anyag tudományos feldolgozása,
digitalizálása, kutathatóvá tétele és nem
utolsó sorban, a látogató közönség számára hozzáférhető módon, önálló kiállításként való bemutatása. Reményeink
szerint a Semsey Kastély emeletén egy
helységben kerül bemutatásra Veres
Péter dolgozószobája és könyvtára, míg
néhány tárgy a Kadarcs utcán található
emlékház kiállítási anyagát fogja tovább
gazdagítani.
/// Sári István

Balmaz Intercom pihenőpadok
A Balmaz Intercom két pihenőpadot helyezett el a városból kivezető kerékpárutak mellett.
Nagy Tamás, a Balmaz IntercomKft. munkatársa elmondta, hogy a cég a tavaszi fejlesztéseket követően bevezette a 120 MB-os internet sebességet. Az új
szolgáltatás népszerűsítése általában óriásplakátok kihelyezésével történik,
ám most a vállalkozás eltért a megszokottól, így a hirdetésekre fordítható
összeget a sebesség kedvelőinek kedvezve, a bicikliutak melletti pihenőpadok számának bővítésére fordította. Ezzel a cég hosszútávon szolgálja az utat
rendszeresen használó helyi lakosságot. A hirdetésre fordítható összegből két
pad kihelyezése valósulhatott meg, így júniustól a Balmaz Intercom Kft-nek
köszönhetően a kerékpárutakat használók megpihenhetnek a Debrecen - és
a Hajdúszoboszló felé vezető utakon, miközben a város határában elterülő
Nagy Szíket csodálhatják. A Padok kihelyezésében a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.munkatársai segítettek.

Mint minden gyógyfürdőben, minden
gyógyászati részlegen, itt is elsősorban
gyógytornászok és gyógymasszőrök segítik a betegeket. A gyógyászati részlegnek lehetősége van gyakorlati képzések
keretében fogadni a tanulókat. Jelenleg
is van olyan dolgozó, aki a szakmai gyakorlatot itt töltötte és itt helyezkedett el
a szakképzés megszerzését követően.
A gyógyászati részlegen elsősorban
természetes anyagokkal dolgoznak. A
legtöbb gyógyfürdőben saját iszappal
végzik az iszapkezeléseket. Balmazújvároson a Hévízről rendelt fekete színű,
tőzeg alapú gyógyiszapot használják fel.
A gyógyászati részlegen a TB által támogatott- és a wellness szolgáltatások
vehetőek igénybe.
A TB által finanszírozott kezelések
a következőek:
● Gyógymasszázs
● Iszappakolás (hévízi iszappal)
● Víz alatti sugármasszázs
● Súlyfürdő
● Víz alatti gyógytorna

● Gyógyúszás
● Gyógymedencék
● Szénsavfürdő
A Wellness szolgáltatások
● Arc- és dekoltázs masszázs
● Aroma masszázs
● Aroma masszázs
● Lávaköves masszázs
● Tibeti mézes masszázs
● Manager masszázs
● Masszázs speciális krémmel
● Csoki masszázs
● Frissítő masszázs
● Talpmasszázs
A TB által finanszírozott kezelésekhez a gyógyulni vágyóknak először a
háziorvosnál kell jelezniük, hogy milyen problémájuk van, és ezt követően, háziorvosi beutalóval mehetnek a
szakorvosi rendelőbe, ahol felírhatják
számára gyógymódként a kezeléseket.
A reumatológus és ortopédus szakorvosok először alaposan kivizsgálják a
betegeket és a kivizsgálást követően
írják fel a gyógyászati kezeléseket receptre. A TB évente 2* 15 alkalmas

kúrát finanszíroz, ehhez önrészt kell
a pénztárba befizetni. A 15 alkalom 1
napja maximum 4 kezelést tartalmazhat, melynek egyik kötelező eleme a
gyógymedence használata. Egy recept
30 napig érvényes és a megkezdett kúrát 56 napon belül el kell végezni, mert
ezt követően elvész a lehetőség.
A veszélyhelyzet során több kezelés is
félbeszakadt. Ezen kezelések a veszélyhelyzet megszűnésével folytathatóak.
Először a gyógyászati részlegről kell
kérni egy igazolást arról, hogy hány
alkalommal vett részt a beteg a kezeléseken, majd ismét el kell menni a szakorvoshoz, hiszen a kúra folytatásához a
szakorvosi recept újbóli kiírására van
szükség. Ez a recept tartalmazni fogja
a hátralévő kezelések számát.
A széleskörű gyógyászati és wellness
szolgáltatások igénybe vétele, a gyógyászati részleg újraindítása a Kamilla
Gyógyfürdő nyitásától függ. Miután a
strand megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, a gyógyúszás azonnal igénybe
vehető, a Gyógyászati részleg indításához körülbelül 2 hét szükséges.

Júniusi viharkárok
Az elmúlt napok, hetek időjárása egész Hajdú- Bihar megyében komoly problémákat okozott. A hirtelen, nagy
mennyiségben lezúduló eső nyomait napokig láthattuk az utcákon, tereken. Balmazújvárosra júniusban többször
zúdult rövid idő alatt jelentős mennyiségű eső.
A viharos időjárás rengeteg munkát adott a Hajdú- Bihar megyei katasztrófavédelem munkatársainak, hiszen gyakoriak
voltak a fakidőlések, az ágak leszakadása és a hirtelen, nagy
mennyiségben lehulló csapadék miatt a pincék beázása is.
Június 14-én, vasárnap délelőtt egy öt méter magas fa egyik
ága hasadt le a Bocskai utcában. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Munkájuknak köszönhetően megszűnt a balesetveszélyes helyzet.

Szintén a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók vonultak Balmazújváros külterületére vasárnap, ahol a 3321.
számú főút mentén több fa ága is lehasadt, ezzel veszélyeztetve a közúti forgalmat.
Járdára szakadt június 15-én reggel egy fa öt méteres ága a
Dózsa György utcában, a gyalogos és gépjármű forgalmat
veszélyeztetve. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók
itt is motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes ágat.
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„Hiszek Magyarország

Feltámadásában”

E szavakkal végződik a Magyar Hiszekegy első versszakának zárósora, amelyet
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna készített a Magyarország Területi Épségének
Védelmi Ligája és a Védő Ligák Szövetsége által kiírt pályaműre 1920-ban. A vitéz
nagybányai Horthy Miklós nevével fémjelzett huszonnégy éves korszak ún. „nemzeti
imájává” vált, ami a trianoni békediktátum fájdalmát próbálta enyhíteni a társadalomban és egyben fohász volt, hogy a Szent István-i Magyarország újra egységes legyen.
A trianoni döntés következtében hazánk területe 282 870 km2 – ről 92 952
km2 – re csökkent. A 18 264 533 fős
ország lakossága 7 615 117-re apadt.
Az elcsatolt területeken rekedt magyarság száma mintegy 3,3 millió fő volt.
A földrajzi, demográfiai és infrastrukturális veszteségek az alábbiak voltak:
Magyarország elvesztette a termőföldjei 61.4%,-át faállományának 88%-át, a
vasúthálózata 62.2%-át, a kiépített utak
64.5%-át ,az ipartelepek 55.7%-át.
A Horthy-korszak mindennapjaiban
végig jelen volt az irredentizmus eszméje, ami az irodalmat, művészetet és
oktatást jelentősen meghatározta. Ezen
eszmék szerint az ifjúságnevelésben kiemelt hangsúlyt fektettek arra, hogy az
ősi földről nem szabad lemondani és a
Szent Korona országát békés vagy fegyveres úton újra egyesíteni kell.
Nem volt ez máshogy a balmazújvárosi
polgári és egyházi iskolákban sem. Király István mutatta be a helyi pedagógusok hitvallását és lelkesedését az I. Bécsi
döntés következtében, az önkormányzati újság XVIII. évfolyamának 10. számában:
”A tanítók érdeklődéssel kísérték a hazai és a világpolitikai eseményeket. Reménykedtek a trianoni döntés során
elszakított területek visszacsatolásában.
Kitörő lelkesedéssel fogadták az 1938.
évi bécsi döntést. A tantestület nemzeti
zászlót készített, melyet a felszabadult
Felvidék egyik elemi iskolájának szánták. A zászlót és az általuk fogalmazott
levelet Györffy János tanító a ma Ukrajnához tartozó Mezővári község elemi
iskolájának adta át. Kedves Tanítótestvéreink! Az igazságtevő Isten, egy örök
Isten bölcs végzése előtt alázatosan fejet
hajtva magyar tanítótestvéri lélekkel,
örömteli szívvel köszöntünk bennőtöket
szabadulásotok boldog napjaiban…”

A Magyar Országzászló Mozgalomnak
városunkban is jelentős hatása volt. Alapításának célja, hogy a trianoni gyászt
jelképezze a zászló félárbócon tartásával,
ereklyetartójában pedig az elcsatolt területekről szállított földet őrizték. Általában „angyalos” címerrel, „Így volt, így
lesz!” felirattal látták el. A zászlórudat
egy turulmadárral vagy egy esküre álló
kézzel díszítették még. A balmazújvárosi
országzászló állításának pontos dátuma
források hiányában ismeretlen, mint annak lerombolása is. A fényképen jól látszik viszont, hogy a város központjában,
a szovjet emlékmű helyén állott. A zászlót csak a területek visszacsatolásakor
húzták fel teljesen.

A magyar revíziós külpolitikát a gazdasági világválságig még visszafogottság és a
szomszédokkal jó viszonyra való törekvés jellemezte. A külpolitikai elszigeteltségből kitörést csak a Mussolini vezette
Olaszországgal élénkülő diplomácia jelentette. Fordulópont volt a 1929-33-as
gazdasági világválság, mely után Németországban hatalomra kerültek a nemzetiszocialisták és Adolf Hitler kancellár
lett. Franciaország és Nagy-Britannia
mellett Németország és Olaszország váltak Európa meghatározó politikai erőivé.
Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar re-

víziós törekvések a békés megoldást szorgalmazták. A területi revíziónak többféle
elképzelése volt. Egyrészt az etnikai revízió, ami a határmenti magyarok által
többségben lakott területek visszacsatolását jelentette volna, másrészt a Gömbös Gyula miniszterelnök féle etnikai és
infrastrukturális enyhítés érdekében létrejövő határmódosítás, illetve a fegyveres beavatkozás jelenthetett még opciót.
Németország ország-gyarapításainak
eredményeképp a régió vezető szereplőjévé vált. Az egykori antant szövetségesek, Franciaország és Nagy Britannia
a béke fenntartása érdekében jóváhagyták a területi változásokat. 1938-tól az
európai események felgyorsultak és
rendeződni látszott a magyar -csehszlovák határmódosítási kérdés is. Pozsony
és Budapest folyamatos tárgyalása következtében 1938. november 2-án létrejött az I. Bécsi döntés mely értelmében megtörtént az első magyar békés
területgyarapodás, melynek eredményeképpen 11 297 km2-nyi terület és
1 060 000 fő került vissza a csonka országhoz. Az első revíziós sikert követte
a második, melynek során Kárpátalja
fennmaradt részét a magyar vezérkar
az ún. Kárpát Csoport erőivel fegyveresen szerzete vissza, Csehszlovákia felbomlása során, 1939 március 15. és 18.
között. A művelet során visszakerült 12
ezer km2 és csaknem hétszázezer lakos.
A Felvidék visszacsatolásában részt
vevő balmazújvárosiak névsora:
Csobán Péter, Csirkés Károly, ifj. Kun István, Molnár Márton, Nagy Mihály, Cs.
Nagy Gábor, Kiss Sándor, Sebők Ernő,
Ferenczi István, Harangi Albert, Karádi István, Karádi János, Kerekes Ernő, Pinczés
Péter, Sőregi István, Tar József, Tóth József,
vitéz Kecskés-Debreczeni Gyula.
/// Soróczki- Pintér Balázs
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koronavírus, edzések,

motivációk, jövő!

Klubunk szakmai igazgatójával,
Lajos Ferenccel beszélgettünk

U-17-es csapatunk idei utolsó meccsét 17-2 arányban nyerte, s ezzel a 2. helyen végzett a csonka bajnokságban
A téli szünet után ugyan elkezdődtek az edzések, sőt a
bajnokságok is, aztán jött a koronavírus…
Így van sajnos! Mint minden sportág minden szakemberét,
s minden klub, minden tagját, minket is váratlanul ért ez az
egész. Ráadásul gyorsan kellett alkalmazkodni a kialakult
helyzethez. Félbeszakadtak a bajnokságok, a Bozsik-programok pedig el sem kezdődtek.

Mivel lehetett ebben az időszakban
motiválni a gyerekeket?
Céltudatos labdarúgóink vannak, akik megértették ezt a
helyzetet, és mindent megtettek azért, hogy jó formában
térjenek vissza a karanténból. Utána pedig azt is megértették, hogy bár tétmeccsek nem lesznek egy jó darabig, az
edzésekre azonban szükség van. Külön motiváció szerintem
senkinek nem kellett.
Lehetett ettől függetlenül valamilyen formában edzeni a
gyerekeket?
Online-munka folyt. Minden edzőnk interneten tartotta a
gyerekekkel a kapcsolatot. Kiírt minden korosztály minden edzője egy-egy edzésprogramot arra az időszakra, ami
természetesen ilyen-olyan formán számon is lett kérve
labdarúgóinkon. Mondhatom: becsülettel dolgoztak játékosaink, edzőink, stábtagjaink, vezetőink abban a nehéz
időszakban is.
Hosszú idő után ugyan, de feloldották a karantént.
Mi következett a BFC-nél ezután?
Újra munkába állt mindenki a legkisebb korosztályunk kivételével. Betartottuk az előírt szabályokat, úgy tartottunk
edzéseket, ahogy az az egészségügyi kritériumokban elő
volt írva. A baj azzal volt, hogy több, mint húsz játékos nem
tudott edzésbe állni a különböző rendelkezések miatt, de
igyekszik a stáb őket is a legjobb formába hozni.

Hogy értékelné ezt a csonka szezont?
Az kiderült, hogy nem lesznek helyezettek, sem kiesők, sem
feljutók a különböző korosztályos bajnokságokban. Azonban serlegek, érmek kiosztásra kerülnek majd. Csapataink
között van bajnok, van második helyezett, van gólkirály, szóval ők mind-mind megkapják majd a jutalmukat az edzések
újraindulásakor. Elégedetlenek nem lehetünk!
Mi a közeli jövő?
Június 18-ig edzettek csapataink, most tart a háromhetes
pihenő, de július közepén újra edzésbe áll minden korosztályunk, s augusztus végén, szeptember elején várhatóan elkezdődik a 2020/2021-es szezon. Az edzői stábban lesznek
változások, de erről adott időben mindenkit tájékoztatunk
majd. Három női és tizenegy fiú csapattal indulunk majd el
a következő szezonra is, és folytatjuk a Bozsik-programot is.
/// P.I., forrás: balmazujvarosfc.hu (fotók-szöveg)
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Megnyitják kapuikat

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
kiállításai és Látogatóközpontjai

Mostantól megvásárolható online is minden nemzeti parki létesítmény és több program belépőjegye
A Kormány döntése lehetővé tette,
hogy kinyithasson a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Látogatóközpontja, kiállításai, továbbá a cégénydányádi
Kölcsey-Kende Kúria kastélykiállítása,
továbbá a Halastavi Halászbárka Fogadóközpont. Ezzel egy időben megnyitnak a büfék és ajándékboltok is az Igazgatóság turisztikai létesítményeiben.
Az elmúlt időszakban érzékelhető volt
a lakosság körében a fokozott várakozás a természetjárás iránt, ezzel együtt
az Igazgatóság munkatársai arra számítanak, hogy a kulturális intézmények
látogatottsága is megnőhet a következő
időszakban. A látogatókat fokozott óvatosságra intik mind saját egészségük,
mind a létesítményekben dolgozók
egészségének védelme érdekében.

Speciális látogatási
szabályok:
• Zárt terekben, jegypénztáraknál és
zárt járműveken kérjük, viseljenek
maszkot, kendőt, sálat, vagy egyéb arcot
eltakaró eszközt!
• Kérjük, tartsanak 1,5 méteres távolságot másoktól!
• Kerüljék a csoportosulást!
Júniusban ugyan még csak a hétvégéken
tárjuk ki a kapukat, de július hónaptól
kedd-vasárnap között minden létesítményben várjuk a vendégeinket.

A megszokottól eltérő óvintézkedésekről és a pontos nyitva tartásokról a hnp.
hu/turizmus oldalon lehet részletesebben tájékozódni.
A nehézségek elkerülése, minimalizálása érdekében az Igazgatóság elindította
az online jegyértékesítést, mely elérhető a hnp.hu/turizmus oldalról és a Jegy.
hu hálózatból.
További információ a turisztikai
létesítmények nyitva tartásáról:
info@hnp.hu
www.hnp.hu/turizmus
Sajtókapcsolat:
Lövei-Kalmár Katalin
kommunikacio@hnp.hu
30/376-2082

Mindenféle
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Sajtóközlemény

Belvízvédelmi fejlesztések Balmazújvárosban Európai Uniós projekt keretein belül.
A TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007
kódszámú projekt keretein belül 199,81
millió Ft 100 %-os támogatási intenzitású belvízvédelmi fejlesztéseket valósítanak meg a Balmazújváros területén.

zési területen az utcák mentén meglévő csatornahálózat csatornái feliszapolódottak, melyeket az üzemeltetés
zavartalan biztosítása érdekében meg
kell szüntetni.

Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros belterületének
csapadékvíz - elvezetésének fejlesztésére nyert el az Európai Uniótól
199,81 millió Ft-ot. A TOP-2.1.3-15HB1-2016-00007 kódszámú projekt
fejlesztési munkái zömmel családi házas lakókörnyezetben valósulnak meg,
a projekt által érintett utcákban összesen mintegy 10 intézmény, középület,
vagy vállalkozás működik, továbbá
320db lakóingatlan található. A terve-

A fejlesztés célja, hogy a beruházás
megvalósulásával a projekt által érintett utcák csapadékvíz elvezetése rendeződjön, a csapadékvíz elöntésből
fakadó károkozások megszűnjenek. A
projekt pozitív hatása Balmazújvárosterületének kb. 1/5-én lesz érezhető.
A beruházás a település Integrált Településfejlesztési Stratégiáiban lehatárolt akcióterületeken, az azokon
tervezett fejlesztésekhez igazodva ke-

rült kidolgozásra. A projekt kapcsán
megvalósuló vízelvezető hálózat mindhárom akcióterületet érinti: Északi
városrészben Újkert utca, Oncsa utca;
Középső városrészben Semsey Andor
utca; Sporttér utca; Sporttelep; Déli
városrészben Karinkó utca.
A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt
a www.balmazujvaros.hu oldalon
olvashatnak.
További információ kérhető:
Hegedüs Péter, polgármester
hivatal@balmazujvaros.hu
06 52 580 102

Jó tanuló - jó sportoló

Szép volt fiúk!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazza a kimagasló
tanulmányi- és sporteredményt elért diákokat.
A„Magyarország jó tanulója, jó sportolója” kitüntető címet az kaphatja
meg, aki 4,8 vagy afeletti tanulmányi
átlagot ér el, emellett sportága országos bajnokságán, diákolimpiáján vagy
nemzetközi versenyén a legjobb hatban végez.
A Balmazújvárosi Református Általános Iskolakézilabda csapatából a 2019.
évi eredményes tanulmányi- és kimagasló sportmunkájuk alapján az alábbi
tanulóknak adományozta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma a címet:
Füge Martin, Kun Balázs, Nagy Imre
Sándor, Rohács Bence, Sőregi Imre
István,Tréki Tamás, Varga János.
Gratulálunk a kimagasló elismeréshez!
///

Földesiné Tóth Erika

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel és örömmel mondunk köszönetet a Balmazújvárosi Református Egyházközség Idősek Otthona vezetőjének és
minden dolgozójának, hogy kitartó és áldozatos munkájukkal megvédték az otthon lakóit a koronavírus fertőzéstől.
Köszönjük a bíztató és vigasztaló szavakat, amivel segítették az idős gondozottakat ezen nehéz időszak alatt.
Tisztelettel: az Otthon gondozottjai és hozzátartozóik.
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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: 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
Általános segélyhívó 112
Ezen a számon lehet elérni a mentőket,
tűzoltóságot és a rendőrséget
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Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 377-224

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

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

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: (20/30/70) 4599-622, 80/210-310
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

Rendőrkapitányság
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4.
Tel: 52/370- 013
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 370-066
Balmazújváros Római Katolikus Plébánia
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
Tel: 52/ 580-623
Balmazújvárosi Református Egyházközség
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Tel/fax: 52/370-169
Hivatali órák: H–P: 8:00–12:00

Balmazújvárosi 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
Vöröskereszt
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 70/ 933-8391, 70/933-8392
Ügyfélfogadás: H–P: 8:00–12:00
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 30/388-2732, Csüt.: 14:00–16:00

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

/// Fotó: Tourinform Balmazújváros

Gyógyszertárak
Augusztin Béla Gyógyszertár
Balmazújváros, Dózsa Gy. u 3.
Tel: 52/370-043
Hétfő–Péntek: 8:00-18:00,
Szombat: 8:00-12:00

Korona Patika
Balmazújváros, Veres P. 2/d
Tel: 52/377-392
Hétfő–Péntek: 8:00-18:00,
Szombat: 8:00-12:00

Őrangyal Gyógyszertár
Balmazújváros, Bocskai u 2-4.
Tel: 52/580-02
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

