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A Városháza dísztermébőL
A kormány intézkedése lehetővé tette,
hogy 2021. június15-től visszazökkenjenek a képviselőtestületek a korábbi megszokott munkamenetükbe. Két nap, két
rendkívüli ülésre is sor került... //2. oldal
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// Közélet

PEDAGÓGUSNAP ÉS BÚCSÚe
Pedagógusnap alkalomból az Egyesített
Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetősége
pedagógusnapi ünnepségre hívta az intézmény valamennyi dolgozóját a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe. //6. oldal

9. BALMAZÚJVÁROSI
MOTOROS FESZTIVÁL
Június 25-én, pénteken a megváltozott helyszínre regisztrált
motorosok együtt vonultak
keresztül a városon. //8. oldal
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USZODAÉPÍTÉS BALMAZÚJVÁROSON

A kötbér

A be nem fejezett uszodaépítés kapcsán rengeteg információ elhangzott, s ahhoz talán már túl sok is,
hogy az egész ügy áttekinthető legyen az újságolvasó számára. Sokkal érthetőbb lehet, ha egyszerre
csak egy elemet emelünk ki, most például a kötbér kérdését.
„A polgári jogban a kötbér a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a kötelezett által meghatározott pénzösszeg megfizetésének a vállalása arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződést nem teljesíti vagy nem szerződésszerűen teljesíti.”
Esetünkben röviden: ha nem készül el a beruházás a vállalt határidőre (ez 2017.12.30. volt) a kivite// 4. oldal
lező az önkormányzat részére 71,6 millió Ft-ot köteles fizetni.

Új gazdára találtak a könyvek
A városközpontba kitelepülve könyvcsomagokkal ajándékoztunk
meg a közel 300 járókelőt
június 14-én. Az elmúlt
időszakban sokan hozták
be feleslegessé vált köteteiket hozzánk... // 8. oldal
// otthonteremtés

„Nagyvárad
üzenete”
a Semsey
Kastélyban

A 2013. decemberében
megnyílt felújított klasszicista Semsey Kastélyban
működő Semsey Andor
Múzeum az elmúlt években számos színvonalas
képzőművészeti kiállításnak adott otthon. A
balmazújvárosi kötődésű
művésztelep alkotói, helyi művészek mellett többek között Medgyessy
Ferenc, Molnár C. Pál,
Munkácsy Mihály, Pablo
Picasso, Dürer alkotásait
is csodálhatták látogatóink.
// 9. oldal
// Sport

// Mindenféle

Elsőre dobogó
Az újonnan alakuló felnőtt labdarúgó együttesünk a nyáron kezdte
meg szereplését a bajnoki rendszerben, s már az is komoly eredmény
volt, hogy ezt - az alsóbb osztályok
kihagyásával- a megyei I-ben tehette. Ott a pontvadászat során végig
az élmezőnyben helyezkedett el, s
az utolsó forduló után a nagyszerű
bajnoki bronzérem került a futballistáink nyakába.
//11. oldal

Tánckihívás
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény egyik fiatal, lelkes óvodapedagógusa Csige Beáta ötleteként
indult a tánckihíváshoz való csatlakozás. Az intézmény 6 óvoda és
1 bölcsődei telephelyből áll. A javaslat továbbgondolásra került, így
végül nem csak egy, hanem mind a
hét telephely részese volt az örömtáncnak...
//14. oldal
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Veszélyhelyzetben hozott

polgármesteri döntések

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet 1.§ értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.A 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta egészen 2021.06.15-ig.

A Polgármesteri
döntésekből

2021. május 21.
A „Piac, rekreációs park kiegészítő építési beruházás” elnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményes lett, amit az eredeti kivitelező (Wisol Kft) nyert el nettó
10.784.069.- Ft összegben. (A Piac területén utcafronti kerítés építése, a szociális épületben WC fülkék kialakítása, szaniterek elhelyezése. Rekreációs parkban
világítási oszlopok elhelyezése.)

2021. május 31.
● A Böszörményi úti iparterület fejlesztése által, magasépítési és elektromos hálózati fejlesztési munkanemek
megvalósítása elnevezésű közbeszerzési eljárásnak a 2. része (az elektromoshálózati fejlesztési munkanemek megvalósítása) lett eredményes. A nyertes
Mezei-Vill Kft-vel nettó 54.959.500 Ft
összegben történik a vállalkozási szerződéskötés.

● A Veres Péter Kulturális Központ
Ifjúsági Ház tagintézménye visszaáll a
2020.július hónapot megelőző eredeti
tevékenységére, funkciójára.

2021. június 2.
● Az orvosi ügyelet biztosításával kapcsolatban a feladatellátási szerződés a
Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Debrecen,
István út 6.) kerül megkötésre.

A Városháza

dísztermébőL

A kormány intézkedése lehetővé tette, hogy 2021.június15-től visszazökkenjenek az önkormányzati képviselőtestületek, bizottságok a korábbi megszokott munkamenetükbe. Két nap két rendkívüli testületi ülésre is sor került,
ahol számos fontos kérdésben döntöttek a városvezetőink.

2021. június 29.
Az egyetlen napirendi pont az Orvosi
ügyeleti feladatok ellátásáról szólt.
A képviselőtestület döntött arról,

hogy egyetért az egységes sürgősségi
ügyeleti rendszer modellprogramjában (ennek keretében a Mentőszolgálat látja el az ügyeleti feladatokat,
egyelőre csak Hajdú- Biharban) való
részvétellel.
Felhatalmazták a polgármestert az

ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozat
aláírására, és a szükséges tárgyalások
lefolytatására az ellátást eddig végző
vállalkozással, a Mentőszolgálattal, a
Balmazújvárosi Városi Egészségügyi
Szolgálattal, és a helybiztosítás miatt a
Hortobágyi Leader Egyesülettel.
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Az ügyeleti helyszínt 2021. szeptember 30-ig a Balmazújváros, Dózsa
György út 5-7 szám alatt, 2021. október 1-től pedig a Dózsa György út 1.
szám alatt javasolja biztosítani.
A feladat már csak azért is sürgős volt,
mert az új ügyeleti rendszer már
július 1-el működésbe lépett, valamint ez eddig is kistérségi szinten
működő szolgáltatás kapcsán Hortobágy település önkormányzatával
is egyeztetni kellett.

2021. június 30.
Az egy héttel korábbra meghirdetett
munkaterv szerinti képviselőtestületi
ülés már a napirend elfogadása előtt
bezárásra került, ezért egy héttel később, egy új napirendi ponttal kibővülve került megtartásra. Az itt hozott
döntésekből:
● A mintegy kétéves folyamat végén
elfogadásra került Balmazújváros Város új Településszerkezeti terve.
● A „B&B terv” városfejlesztési javaslatról szóló előterjesztés a testületi
vita után, többek között Balmazújváros jegyzőjének nyolcoldalas törvényességi észrevételeinek figyelembevételével is, nem került elfogadásra.
● A Platinum Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat 2020. évi beszámolója elfogadásra került.
A helyi temető zöldfelületeinek karbantartását ettől az évtől kezdve a
Városgazdálkodási Kft végzi egy szerződés keretében. Ezzel a megbízással
6 új munkahely is teremtődhetett az
önkormányzat 100%-os tulajdonú
vállalkozásánál. A munkájukkal a
megbízó, és a visszajelzések szerint a
temetőbe kilátogatók is döntően elégedettek.
● A városi piac díjszabása is napirenden volt, de a vita során arról határoztak, hogy a díjemelés majd szeptemberi munkaterv szerinti ülésen kerüljön
újra a képviselők elé, s addigra a fel-
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újított piacot is használatba vehetik az
árusok, és a vásárló közönség is.
● Döntés született arról, hogy az önkormányzat a Kamilla Gyógy-, Termál és Strandfürdő és Szaunaházat
határozatlan időre 70 000 Ft/hó + Áfa
összegben bérbe adja a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft részére.
Arról is döntés született, hogy az önkormányzat kérje a Belügyminisztérium hozzájárulását ahhoz, hogy a
Szaunaház üzemeltetésére az önkormányzat 100%-os tulajdonú cégével
bérleti szerződést köthessen. (a Szaunaház még pályázattal érintett, s ezért
kell az engedély)
● A „Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti
iparterület fejlesztése által” megnevezésű projekt megvalósítási helyszíne módosításra kerül. Lehetővé téve,
hogy ott négy önállóan, szabadon
értékesíthető ipari terület jöhessen
létre, nem veszélyeztetve az eredeti
projekt megvalósítását. (Ezekre az így
eladható földekre vállalkozói érdeklődések vannak.)
● A Hotel Kamilla épületében maradt,
TH Invest Kft tulajdonában konyhai
eszközöket, melyek beszerzéskori
értéke több mint 14 millió Ft volt,
felajánlották megvásárlásra mintegy
bruttó 11 millió Ft értékben.
A képviselőtestület úgy döntött, hogy
az önkormányzat inkább 7 millió Ftért újonnan vásárolja meg a hotel
konyhájának működéséhez szükséges
eszközöket, míg a régieket pedig- már
ami fellelhető belőle a helyszínenvisszaadja annak tulajdonosának.

03

Egyúttal 244 millió Ft biztosíték
nyújtására kötelezte volna az önkormányzatot. Az üggyel kapcsolatban
az önkormányzat ellenkérelemmel
élt, mivel a meglátásuk szerint a tulajdonos a cég megalakulása óta arra
törekedett, hogy a Kft-t a fizetésképtelenségtől megóvja, melyet számos okirattal, képviselőtestületi határozattal
tudtak igazolni.
A bíróság azóta meghozta az erre vonatkozó döntését, és ezt a kért 244
millió Ft-ot nem kell letenni.
● A Hajdú- Bihari Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához közérdekű
bejelentés érkezett, mely szerint „Balmazújváros Kiskútújsori szegregátumtól a Bethlen utca végén található
szennyvíztisztító telepig tartó önkormányzati tulajdonban lévő területre
veszélyes hulladékot hordanak teherautókkal.
Ennek okán április 27-én a Kormányhivatal munkatársai hatósági ellenőrzést tartottak a helyszínen. Itt megállapították, hogy szeméthordás nem
történik, és veszélyes hulladék sem
található a jelölt területen.
Ugyancsak megállapították, hogy az
ingatlanon elhelyezett kommunális-,
zöld-, beton-, és a földdel kevert építési bontási hulladék nagy része már
növényzettel benőtt, valószínűleg a
korábbi években kerülhettek a helyszínre. Összefoglalva: a közérdekű
bejelentésben foglaltak nem voltak
valósak.

● A képviselőtestület tájékoztatva lett
arról, hogy a Balmaz Kamilla Kft felszámolója a Kft nevében pert indított
a tulajdonos önkormányzat ellen.

A hatóság a hulladék elszállítására
kötelezte az önkormányzatot, ami
dokumentumokkal igazoltan meg is
történt, amit a helyszín újbóli bejárásával együtt ellenőriztek is. 1 914 900
Ft hulladékgazdálkodási bírság is kiszabásra került az önkormányzat felé,
aminek a csökkentését kérheti, és kéri
is az önkormányzat.

A per tárgya annak megállapítása volt,
hogy terheli-e felelősség a tulajdonost
a gazdasági társaság fizetésképtelenségének bekövetkeztében.

● Elkészült, és benyújtásra került a
Balmaz Kamilla Kft. „f.a.” 2020. és
2021. évi mérlegbeszámolója, melyeket a képviselőtestület nem fogadott el.
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USZODAÉPÍTÉS BALMAZÚJVÁROSON

A kötbér

A be nem fejezett uszodaépítés kapcsán rengeteg információ elhangzott, s ahhoz talán már túl sok is, hogy az
egész ügy áttekinthető legyen az újságolvasó számára. Sokkal érthetőbb lehet, ha egyszerre csak egy elemet
emelünk ki, most például a kötbér kérdését.
„A polgári jogban a kötbér a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a kötelezett által meghatározott pénzösszeg megfizetésének
a vállalása arra az esetre, ha olyan
okból, amelyért felelős, a szerződést nem teljesíti vagy nem szerződésszerűen teljesíti.”
Esetünkben röviden: ha nem készül
el a beruházás a vállalt határidőre (ez
2017.12.30. volt) a kivitelező az önkormányzat részére 71,6 millió Ft-ot
köteles fizetni.

A történet
kronológiailag

Kéri az augusztus végén leadott ütemterv aktualizálását, mivel észleli, hogy 3
hét elmaradás mutatkozik az abban tervezettekhez képest. Új cselekvési tervet
kér szeptember 30-ai határidővel.
● 2017.10.05. A Műszaki ellenőr immár a harmadik felszólító levelet küldi
ki a Kivitelezőnek.
Többszöri felszólításra hivatkozva a
műszaki ellenőr immár több problémát is jelez: Egyrészt nem kapott
ütemtervet a munkák napi lebontására
és a dolgozói létszámra vonatkozóan,
illetve észrevételezi, hogy a lemaradás
a 2 héttel ezelőtti 3 hétről immáron 5
hétre nőtt.

● 2017.11.29. Az Önkormányzat benyújtja a Támogatási szerződés módosítási kérelmét a Belügyminisztériumhoz. Ennek indoka és tartalma
a következő: Az önkormányzat „Középületek fűtési- és villamos energia
igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson” című
pályázata támogatásban részesült,
amelyre az Önkormányzat 2017. október 31. napján kötött támogatási szerződést.
A projektbe bevonásra került a megvalósítás alatt lévő Uszoda épülete is, amelynek így a fenntartási időszakban biztosítható lesz a gazdaságos üzemeltetése.

● 2017.02.03-án 5 fős dolgozói létszámmal elkezdődik az uszoda építése.
● 2017.06.07. A Műszaki ellenőr kiküldi az első felszólító levelet a Kivitelezőnek. Ebben a következőket
jelzi: A munkálatok lelassultak, 10-12
fős dolgozói létszám van jelen, ami
elenyésző egy ekkora építkezésen. A
műszaki ellenőr nyomatékosítja, hogy
növelni kell a kapacitást, és hétvégéi
munkavégzést is javasol. Kéri, hogy a
Vállalkozó készítsen ütemtervet, mely
alapján látni lehet, hogyan teljesül a kivitelezés november 30-ra.
● 2017.09.21. A Műszaki ellenőr kiküldi a második felszólító levelet a Kivitelezőnek. Ebben ismételten felhívja a
műszaki ellenőr a vállalkozó figyelmét
arra, hogy a munkálatok lelassultak,
illetve, hogy a dolgozói átlaglétszám
8-10 fő naponta.

// a 2017. szeptember 21-én kelt műszaki ellenőri felszólítás szerint:
„ a kötbér igényétől nem áll módjában eltekinteni.”

sítja azt, hogy a Megrendelő egyértelmű álláspontja, hogy a határidő tekintetében a szerződésben foglaltaknak
megfelelően fog eljárni.
● 2017.12.21-én megérkezik a Belügyminisztérium elutasító levele, az
uszodaberuházás határideje nem módosítható, a határidő marad december
31-e, azaz 9 nap innentől.

● 2017.11.09-én a Kivitelező módosítási kérelmet ad be az Önkormányzathoz, melynek indokaként a téli extrém
hideg miatt keletkező csúszást jelöli
meg és emiatt kéri az eredeti határidő 1
hónappal történő módosítását.
● 2017.11.24-én megtörténik a Vállalkozói szerződésmódosítás aláírása,
2017. december 30-ai új teljesítési határidővel.

Műszaki módosítások miatt 5 hónap hosszabbítást kértek, 2018.
május 31-ig.
● 2017.11.30. A Műszaki ellenőr kiküldi a negyedik felszólító levelet a Kivitelezőnek. A műszaki ellenőr meglátása
szerint a Kivitelező nem tudja tartani
a szerződésben foglalt határidőt. Ismét
kéri az ütemterv benyújtását december
4-ei határidővel és ismét nyomatéko-

// a 2017. november 30-án kelt műszaki ellenőri felszólítás szerint:
„a határidő tekintetében a szerződésben foglaltaknak megfelelően
fog eljárni.”

● 2017.12.29-én, a következő bejegyzést teszi a műszaki ellenőr az építési
naplóba: Mai naptól a Megrendelő és a
Műszaki ellenőr a munkavégzést határozatlan időre felfüggeszti.
Ha ezt nem teszik, akkor 2 nap múlva,
2017.12.31-én az önkormányzat jogosult lett volna mintegy 71,6 millió Ft
kötbérre.

Tisztelt balmazújvárosi
lakosok!
Az utóbbi időben megjelent egy -eredetileg
a Balmazújvárosi Football Club kiadásában
és gondolom finanszírozásában - havi terjesztésű „balmazért” nevű kiadvány.
A kiadványban megjelenő pletyka szinten
személyeskedő tartalmakra, a továbbiakban
sem kívánok reagálni a magam nevében.
Amiért ezt a rovatot mégis el kell indítanunk, azt az indokolja, hogy sok esetben a
valóságtól elrugaszkodott, elferdített, kiragadott részek félre magyarázásával próbál-

Miért voltunk ilyen „elnézőek”, jóindulatúak azzal a kivitelezővel szemben, amelynek sorra mentek a műszaki ellenőri felszólítások hasztalan, s
2017.12.29-re- mint ahogyan azt a későbbi igazságügyi szakértői jelentésből
tudjuk- csupán 43,5%-ban, s jelentős
minőségi problémákkal (pl szigetelés)
készült el az uszodával?

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

Hegedüs Péter, polgármester

06

KÖZÉLET Intézmények

2021. JÚLIUS

PEDAGÓGUSNAP

ÉS BÚCSÚ

Június első vasárnapja – pedagógusnap. Ebből az alkalomból az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
vezetősége pedagógusnapi ünnepségre hívta az intézmény valamennyi dolgozóját a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő termébe.
Az ünnepség bevezetéseként Tarné
Szabados Erzsébet Éva intézményvezető helyettes köszöntötte a megjelent
dolgozókat. Megköszönte azt a munkát, amit ebben a nevelési évben végeztünk a sok nehézség, és nehezített
körülmény mellett is a gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében.
Az ünnepségen jelen lévő Hegedüs Péter Polgármester Úr az intézményért
végzett kiemelkedő munka elismeréseként három pedagógust polgármesteri
elismerésben részesített. Tarné Juhász
Julianna, Gálné Mészáros Ágnes és Remenyikné Molnár Marianna vehették
át az elismerést.

Az elmúlt nevelési évben több kolléganő tett sikeres minősítő vizsgát, egy
óvodapedagógus pedig teljesítette a
sikeres minősítő eljárást, melynek eredményeként Pedagógus II. fokozatba
lépett. Tarné Szabados Erzsébet Éva virággal köszöntötte őket és mentoraikat.
Az ünnepséget meghívott fellépők színesítették. A Nyitnikék Óvoda gyermekei kedves versekkel, dallal, tánccal
köszöntötték az ünnepségen résztvevőket.
Ez az ünnepség különösen kedves volt
a szívünknek, hiszen ezen alkalommal
köszönthettük együtt intézményvezetőnket, Tarné Juhász Juliannát nyugdíjba vonulása alkalmából és méltó
helyszínen búcsúzhattunk tőle. Megköszöntük, és méltattuk azt a munkát,
amit 40 éves pályafutása alatt óvodapedagógusként, majd vezetőként is
tett a kistérségi Nyitnikék Óvodáért,
majd az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményért, az intézménybe járó
gyermekekért és az intézményben dolgozókért.
Ennek a munkának az elismeréseként
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Julika számára Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozott, melyet
Polgármester Úr adott át.

Silye Emma egykori Nyitnikék óvodás gyönyörű énekével, míg Kányási Edina, Pál Zsuzsa Ilona, Nádasdi
Bence és Tar Gergő páros néptánccal
ajándékozták meg a jelenlévőket. Kolléganőnk, Szilágyiné Szabó Judit egy
tanulságos történetet mesélt el nekünk
az igazságról és a meséről.
Az ünnepség zárásaként megnéztük
az „Örömtáncról” frissen elkészült videófelvételt, amelynek megvalósítása
valóban örömet jelent számunkra.

2021. JÚLIUS

félni a tanulástól!
Volt tanítványunkat, Kardos Istvánt kértem meg, hogy meséljen a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum
és Szakképző Iskola felnőttképzésében töltött éveiről, aki nagy örömmel tett eleget ezen kérésemnek. István a
tavalyi tanévben szerzett intézményünkben érettségi bizonyítványt az érettségire felkészítő 2 éves felnőttképzés keretében, esti munkarendben. Erre a képzésre a jelentkezés feltétele bármilyen, legalább 3 éves képzésben
szerzett OKJ szakképesítés.
Kérem, pár szóban mutatkozzon be!

● Kardos István vagyok, Tiszacsegén élek a családommal. Szivattyúkezelőként dolgozom.

Honnan értesült a kétéves érettségit adó képzésünkről?
● Az interneten olvastam a lehetőségről.

Milyen benyomásokat szerzett az intézményünkben töltött két év során? Mire emlékszik
vissza szívesen az iskolapadban töltött időszakból?

● Hamar kialakult egy családias hangulat osztálytársaimmal és a tanárokkal. Mindenki segítőkész
volt. Voltak nem várt pozitív élmények is. Például
néha összeültünk főzni, sőt még szalagtűzőnk is
volt. Asikeres vizsgákról nem is beszélve.

Voltak-e nehézségei az érettségire való készülés
során? Hogyan oldotta meg például a bejárást
munka után?

● Felnőtt fejjel munka és család mellett nyilván nem
egyszerű visszakerülni az iskolapadba. Személyes
véleményem szerint csak elkezdeni volt nehéz. Pár
alkalom után belerázódtam, és szívesen jártam iskolába. Ebben közre játszott a jó közösség és a hangulat.
Én autóval jártam át munka után. Az út kb. félóra.

// Molnárné Kis Anikó,
intézményvezető helyettes

(Okosodó)
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Felnőtt fejjel sem kell

Az együtt- és az ünnepléssel töltött egy
óra tovább erősítette bennünk annak
az érzését, hogy munkánk fontos, elismerésre méltó.

„Elfogadni, szeretni, egymásra odafigyelni…
a legszebb érzések, melyek csodássá teszik lelkünket.”

KÖZÉLET Intézmények

Meséljen az órák hangulatáról! Volt-e kedvenc
tantárgya?
● Jó hangulat volt az órákon. Kedvenc tantárgyam,
hobbimból adódóan, a történelem volt. Ötösre érettségiztem belőle.

Ajánlaná-e iskolánkat, illetve a képzést más felnőtteknek,
akik érettségit szeretnének a közeljövőben tenni?
Mindenképpen ajánlom. Nem kell félni a tanulástól, és az időt semszabad sajnálni rá! Az a két év rendkívül gyorsan elszállt.

Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, további
sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk Istvánnak és
családjának!
Várjuk az idén is a felnőttek oktatására jelentkezőket!
További képzéseinkről az intézmény weboldalán lehet tájékozódni:
verespgsz-buj.hu.

// Soróczki-Pintér Ágnes pedagógus
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Kultúra Szabadidő
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9. BALMAZÚJVÁROSI
MOTOROS FESZTIVÁL
A két nap során a programok között
egész nap rendelkezésre állt a Talmácsi Mobilpálya gyermekeknek, be
lehetett ülni a MotoGP sátorba, motoros kellékeket lehetett vásárolni, és
a kisgyermekek szakszerű felvigyázók, oktatók mellett próbálhatták ki
a gyermekmotorozást és a szimulátorokat.

Június 25-én, pénteken délelőttől
egyre több motorost lehetett látni, hallani városunk utcáin. A megváltozott helyszínen megvalósított
rendezvényre regisztrált motorosok
együtt először délután 16.00 órakor
vonultak keresztül a városon.

A Városi Stadiontól Hajdúnánásra- a
tervezett MotoGP pályának helyszínt
adó városba- tartott a rendkívül látványos túra. Hasonló felvonulást
még szombaton délelőtt és délután
is megcsodálhattak a helyiek és a
szomszéd városokban élők, hiszen
Balmazújvároson kívül szombaton
még Hajdúszoboszlóra is elindult
egy túra.

Mivel a jelenlegi szabályozások elég
szigorúak a rendezvények/ tömegrendezvények esetében, így kényszerű döntés volt a megszokott helyszín
megváltoztatása. A Városi Stadion
melletti téren fért el kényelmesen a
gyerekeknek felállított ugrálóvár, a
körhinta és a koncertszínpad, melyen pénteken már Nagy Feró és a
Beatrice együttes lépett fel. A kétnapos rendezvényen Talmácsi Gáborral, a 2007-es év MotoGP 125 cm³es kategóriájának világbajnokával is
találkozhattak és beszélgethettek az
érdeklődők.

// J.R.

Új gazdára találtak a könyvek
A városközpontba kitelepülve könyvcsomagokkal ajándékoztunk meg
közel 300 járókelőt június 14-én. Az
elmúlt időszakban sokan hozták be
feleslegessé vált köteteiket hozzánk,
melyek közül a szép állapotúakat
becsomagoltuk, hogy megörvendeztethessük a város központjában sétálókat. Így az ajándék zsákbamacska
volt, a felragasztott kis ikonok segítségévelmindössze annyittudtunk,
hogy milyen témájú az adott kötet.
Akciónkat azért szerveztük, hogy

felhívjuk a figyelmet arra, hogy
könyvtárunk újra várja látogatóit,
igaz, jelen helyzetben csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára tudjuk biztosítani a válogatás
lehetőségét, de könyvet stb. bárki
kölcsönözhet, ugyanis teraszunkon
mindenkit kiszolgálunk.
Nem titkolt szándékunk volt, hogy
az ajándék mellé adott szórólappalfelhívjuk a figyelmet intézményünk
szolgáltatásaira, illetve nyári programjainkra is.

Könyvtárunkban a könyvek mellett
folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k
és diafilmek is kölcsönözhetők, illetve egyéb szolgáltatások is igénybe
vehetők. Mindez a 16 év alattiak és
a 70 év felettiek számára ingyenes,
de mindenki más is maximum 1000
forintért lehet a könyvtár tagja egy
éven át.
Szeretettel várunk mindenkit!
// A könyvtár dolgozói
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„Nagyvárad üzenete”
a Semsey Kastélyban
A 2013. decemberében megnyílt felújított klasszicista Semsey Kastélyban működő Semsey Andor Múzeum az elmúlt években számos színvonalas képzőművészeti kiállításnak adott otthon. A balmazújvárosi
kötődésű művésztelep alkotói, helyi művészek mellett többek között Medgyessy Ferenc, Molnár C. Pál,
Munkácsy Mihály, Pablo Picasso, Dürer alkotásait is csodálhatták látogatóink.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a gazdag, gyakran sokszínű,
egyedi arculatú és sokszor unikum
jellegű gyűjteménnyel rendelkező hazai és határon túli, valamint külföldi
magángyűjtőkkel való tartós együttműködés során olyan képzőművészeti kiállításokat tárjon a látogatók elé,
amelyekkel a település határain túl élő
művészetrajongók kíváncsiságát, érdeklődését és tetszését is elnyerje.
Így Thomas Emmerling, Antal Péter,
Kiss József és Nagy Ilona, valamint Dr.
Cs. Tóth János és Hajdú László változatos és gazdag művészeti anyagát is
bemutathattuk.

A szervezők és a rendezvényre kilátogatók számára egyaránt fontos volt
ez a két nap, hiszen egy év kihagyás
után újra megrendezésre kerülhetett
egy – a város életében- igen jelentős,
már hagyományosnak mondható
rendezvény!

Kultúra kiállítás
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Június 25-én a Semsey Kastély Hajdú László gyűjtőt látta vendégül, akivel
a nagyváradi Urszinyi Mária festőművésznő kiállítása kapcsán beszélgettünk.
A gyűjtő Hajdú László – aki hosszú
évekre Nagyváradra kötözött, hogy
mélyebb kapcsolatot építhessen ki az
érteni, megismerni vágyott világgal ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
„Én alapból szerettem Nagyváradot”
Majd hozzátette: „Érdemes ezzel foglalkozni. Ennek áldoztam 1989-től
minden időmet”.

A 19-20. század fordulóján Nagyvárad
európai szintű város lett: „a hely ahol
a személyek összekapcsolódtak”-fogalmazott Hajdú László. A tudományban
a távíró, a villany, a tüdőszanatórium,
az építészetben a szecesszió (Vágó testvérek, Rimanóczy-család) emelhető ki.
Urszinyi Mária az egyik legeredetibb
nagyváradi alkotó: festő, grafikus, szobrász. A művésznő 1949. május 23-án
született Nagyváradon. 1971-75 között
Kolozsváron a „Ion Andreescu” Képzőművészeti Főiskola festészet szakán
tanult, kitűnő eredménnyel végzett.
Mesterei Miklóssy Gábor és Abodi
Nagy Béla voltak. Dolgozott rajztanárként, majd lapillusztrátor volt. Egyénileg főként szülővárosában, csoportosan
szerte a Kárpát-medencében állított ki.
Munkái a tengerentúlra is eljutottak.
Festményei hazai és külföldi állami és
magángyűjteményekben megtalálhatók
(Magyarország, Románia, Németország, Izrael, Kanada).

Hajdú László elmondta, hogy a gyűjteményében fontos helyet elfoglaló Urszinyi Mária képek kapcsán megszólít
bennünket Nagyvárad története, a magyar történet.
A város kultúrájában kiemelkedő szerepet játszó személyek közül Hajdú
László kiemelte Forgách Ferenc püspököt, Mária Teréziát, gróf Széchényi Miklós püspököt. A 19-20. század
nagyváradi képzőművészetéből Kara
Mihály, Bőhm Pál, Bihari Sándor, Endrei Sándor, Szamossy Elek (Munkácsy
tanítója), Mezei Lajos (Színyei Merse
Pál mestere) művészetét.

Urszinyi Mária festőművésznő kapcsán Hajdú László az időtlenséget, a
rendkívüli egyszerűséget emelte ki.
Művészetének lényege, hogy kapásból
elutasítja az eszményi szépséget, képzeletből fest, a színekre, a színekből építi
fel a művészetét. A félabsztrakt világú
képek gyermekies nyelvezetűek.

A művek eredetisége, színvilága volt az,
ami miatt elkötelezett rajongóvá vált. A
művésznő - a gyűjtő elmondása szerint
- szinte állandó kényszert érez az alkotásra, bármi a keze ügyébe kerül azt
alapanyagnak tekinti a művészetéhez.

Hajdú László a művésznő három fő,
történeti témájú munkájáról mesélt: a
Rogérius elbeszéléséből ismert tatárdúlást bemutató 6 részes poliptichon
és a Szent László témáját feldolgozó alkotás Nagyváradot hozzák közel a nézőhöz. Urszinyi Mária az ezredfordulón rögzítette képi formába a magyar
történet és a várostörténet jelentős fordulatait. Ide tartozik még a művésznő
Csaba királyfi székely eredettörténetét összefoglaló expresszív alkotása is.
Csabáról azt érdemes tudnunk, hogy a
legendák szerint ő telepítette le a székelyeket Erdélyben. A hun Attila fia, a
székelyek imájára az égből, a Hadak útján érkezett, hogy megvédje népét.
A három fő alkotás közös érdeme hogy
a magyar történelem meghatározó eseményeit, történeteit, személyeit fordítják képi nyelve. A képeket méretük,
összetettségük és mozgalmasságuk is
összefűzi. Nem realisták, hanem új expresszionizmus jegyében fogalmaznak.
Hajdú László kiemelte, hogy fontos
lenne, hogy Nagyvárad jelentőségét
felismerő helyen egyszer otthonra találnának ezek a magyar történelmet
sűrítő művészi kompozíciók.
// Tóthné Pásztor Ágota
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VÉRADÁS
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tudnivalók a véradásról
Ki lehet véradó?

Ha megfelel az alkalmassági feltételeknek, akkor véradó lehet az a személy,
aki betöltötte a 18. életévét, és ha első
véradó, akkor legfeljebb 60 éves, ha
visszatérő véradó, akkor legfeljebb 65
éves.

A véradóknál vannak meghatározott súlykorlátok?

Igen! Legalább 50 és legfeljebb 140 kg
testsúlyú személyek lehetnek véradók
(egyedi elbírálás alapján nagyobb testsúly esetén is engedélyezhető a véradás)

Milyen igazolványt kell bemutatni?

● személyazonossági igazolvány, vagy
más arcképes hatósági igazolvány:
útlevél, jogosítvány, diákigazolvány,
fegyveres testületi igazolvány
● TAJ kártya (lehet fénymásolat)
● lakcím kártya (első véradóknál eredeti irat bemutatása szükséges)

Évente hányszor lehet vért adni?

A véradások engedélyezett gyakorisága:
● nők esetében évente legfeljebb négy
véradás (4 alkalom/365 nap),
● férfiak esetében évente legfeljebb öt
véradás (5 alkalom/365 nap).

Mennyi időnek kell eltelnie két
teljes véradás között?
Minimum nyolc hét (56 nap)

● első véradók esetén az ABO vércsoportot.
Véradás előtt az alábbi fizikális vizsgálatok történnek:
● vérnyomásmérés,
● pulzusszámlálás,
● szükség esetén testsúlymérés,
● szükség esetén lázmérés, mellkas
meghallgatás,nyirokcsomók tapintása

Mennyi vért vesznek le a
véradáskor?

Átlagosan 450 ml-t, ami egy egészséges
felnőtt ember számára veszélytelen. A
szervezet ezt a mennyiséget megfelelő
vasbevitel esetén könnyedén tudja pótolni.

Mennyi ideig tart a véradás?

A vér levétele 5-10 percig tart. Az egész
folyamat, jelentkezéssel, adatfelvétellel, kivizsgálással együtt összesen
fél-háromnegyed óra.

Kell pihenni a véradás után?

Pihenjen a véradás helyszínén legalább
5-10 percet. Aznap kerülje a nehéz fizikai munkát, sportot, és lehetőleg 1-2
órán keresztül ne dohányozzon.

A véradás előtt milyen orvosi vizsgálat történik?

Ujjbegyéből vett vérmintából meghatározzák:
● vérének hemoglobin (vérfesték) értékét

Terhesség vagy szoptatás alatt
lehet vért adni?

Terhesség alatt, és a terhesség után fél
évig nem szabad vért adni. A szoptatás nem befolyásolja az alkalmasságot,
azonban az anya egészségének védelme érdekében nem tanácsos az intenzív szoptatás időtartama alatt vért adni
akkor sem, ha a szülés fél évnél régebben történt.

Antibiotikumos kezelés idején
lehet vért adni?

A kizárási időt a kezelt betegség függvényében a véradás előtt kivizsgáló
szakember állapítja meg. A kizárás általában a teljes gyógyulást követő egy
hónapig (30 nap) tart, azonban súlyos
fertőző betegségek esetén az antibiotikumos kezelés lezárását követően a
kizárás még hosszú ideig, akár évekig
fennállhat.

A cukorbetegek adhatnak vért?

Nem adhat vért, akinek 1-es típusú

A folyadékveszteséget kell pótolni? cukorbetegsége van, inzulin kezelésre
A véradás után igyon bőségesen folyadékot.

Térítésmentes Magyarországon a véradás?

Lehet enni, alkoholmentes folya- Magyarországon a véradás önkéntes és térítésdékot inni a véradás előtt?
A véradás nem azonos a vérvétellel,
ahol éhgyomorral kell érkezni. Véradás előtt viszont enni és inni is kell.
Nagyon fontos, hogy a véradó a véradás előtt és után is bőségesen igyon
folyadékot.

akit tetováltak, vagy testékszert kapott.
A tartós smink, ami magában foglalja a
microbladig technikát is, azonos megítélés alá esik, mint a tetoválás.

mentes. A véradás után a
véradók 1000 Ft összegű
vásárlási utalványt kapnak, ami nem a vér ellenértéke, hanem a folyadék,
kalória veszteség pótlására szolgáló élelmiszer beszerzését szolgálja.

Ha van tetoválásom és/
vagy piercingem adhatok vért?

Fél évig nem adhat vért,

szorul, vagy szövődményei alakultak ki
a betegségtől.

SPORT
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Elsőre dobogó
Az újonnan alakuló felnőtt labdarúgó együttesünk a nyáron kezdte meg
szereplését a bajnoki rendszerben, s már az is komoly eredmény volt, hogy
ezt - az alsóbb osztályok kihagyásával- a megyei I-ben tehette. Ott a pontvadászat során végig az élmezőnyben helyezkedett el, s az utolsó forduló után
a nagyszerű bajnoki bronzérem került a futballistáink nyakába. A csapatból Mihalik László (1999) 26 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába,
mellyel a csoport góllövőlistáján az ötödik helyen végzett.
Május 29. // 30. forduló
Sárrétudvari KSE
Balmazújvárosi FC 1–1 (0–0)
250 néző. Vezette: Forgács K. (Nagy N., Katona L.).
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás – Burics András, Mihalik

A bajnokság végeredménye

László (Szabados Máté), Szabó Barna (Sándor Huba), Timkó Patrik (Vénig Attila), Tóth Gábor, Varga Dávid (Nagy Zoltán), Galla
Patrik (Csige Zsolt), Bokros Tibor, Kovács Milán (Silling Máté),
Fodor Tibor. Edző: Lajos Ferenc. Gól: Bajnók Imre 65’, illetve Burics András 86’. Kiállítva: Szabó Tibor (Sárrétudvari) 88’, illetve Fodor Tibor (Balmazújvárosi FC) 38’.

Lajos Ferenc: Büszke vagyok játékosaimra, nagyon kemény
és férfias küzdelemben 60 perc emberhátrányban egy megérdemelt döntetlent hoztunk el az ezüstérmes otthonából. Köszönjük dr. Tiba István képviselő úr támogatását, mert nélküle ez a csapat nem tudott volna ebben a bajnokságban ilyen
sikert elérni. Mindenkinek jó pihenést, szurkoljunk a magyar
válogatottnak az Európa-bajnokságon.
(forrás: haon.hu)

kézilabdA

A kézilabdázóinknál a lányok és fiúk is 1-1győzelemmel és vereséggel, valamint a tabella második helyén
fejezték be a bajnokságot.
Női Kézilabda Megyei bajnokság
Férfi Kézilabda Megyei bajnokság
Május 26.
Létavértes SC- Balmazújvárosi LKSE25-30 (11-15)
Május 28.
Nyíradony VVTK - Balmazújvárosi LKSE36-24 (17-11)

A tabella állása

Május 27.
Balmazújvárosi KK- DEAC NK U22 26-35 (15-18)
Május 29.
Balmazújvárosi KK- Berettyó MSE34-25 (18-13)

A tabella állása
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NYÁRI MUNKA

Nyári
diákmunka

2021

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró
fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2021” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.
A program célja, hogy már diákkorban
elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés
lehetőségét is biztosítja. A munka
révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs
folyamatot is.
A program célcsoportjába azok a 1625 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal ren-

delkező és azt igazolni tudó diákok
tartoznak, akik nem rendelkeznek
sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési
önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló,
önkormányzati alapfeladat ellátását
végző intézménynél. Legfeljebb napi
4 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több

mint a minimálbér – szakképzettséget
igénylő munkakörökben a garantált
bérminimum – időarányos hányada.
Foglalkoztatás időtartama: napi 4
órás/ 3 hét időtartam
Ütemezés: júliusban és augusztusban
Bér: minimálbér időarányos hányada
bruttó 57.068.- Ft (3 hét/4 óra)
A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a
lakó,- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát.
Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával,
vagy annak az iskolai tanulmányok
befejezése miatti visszavonásakor
kiadott iskolalátogatási igazolásával
kell a munkaviszony kezdete előtt a
Foglalkoztatási Osztályra befáradnia
annak érdekében, hogy a programba
vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
A támogatás kizárólag a Járási Hivatal
által a munkaerőigényre közvetített
diák foglalkoztatásához nyújtható.
A „Nyári diákmunka 2021” elnevezésű programban történő részvételi
szándékot, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Kft-ben jelezni kell!
Cím: Balmazújváros Vasút sor 1/a.
További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának
kollégáihoz!

Felhívás

kitüntető címek és díjak
adományozásával kapcsolatos
javalattételre

Tisztelt Lakosok!
A Képviselő-testület 15/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével kitüntető címek és díjak alapításáról döntött, amelynek keretében lehetőség van
„Balmazújváros Díszpolgára” és „Az év sportolója cím, valamint „Balmazújváros Városért”,
„Balmazújváros Kultúrájáért”, „Balmazújváros
Szolgálatáért” és „Balmazújváros Sportjáért”
díj adományozására.
A díjak és címek adományozására a Város Napja
ünnepség keretében kerül sor.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét arra, hogy
amennyiben bármelyik kitüntető cím vagy díj adományozására javaslatot kívánnak tenni, úgy azt a
körzetükhöz tartozó képviselő felé - részletes indoklással – 2021. JÚLIUS 25-ig (szerda) jelezzék.
A kitüntető címek és díjak adományozásának részletszabályait tartalmazó rendelet teljes szövege elérhető az njt.hu és a balmazujvaros.hu oldalakon.
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Tánckihívás
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény egyik fiatal, lelkes óvodapedagógusa Csige Beáta ötleteként indult a
tánckihíváshoz való csatlakozás.

Az intézmény 6 óvoda és 1 bölcsődei
telephelyből áll. A javaslat továbbgondolásra került, így végül nem csak egy,
hanem mind a hét telephely részese
volt az örömtáncnak.
Az elmúlt időszakban, a Covid 19 vírus
miatti nehéz helyzetben a közösségek
összefogása példaértékű volt, ugyanakkor várták, hogy újra a régi, megszokott rendben folyhasson a munka.

A kényszerű csoport- és óvodaszintű
rendkívüli szünetek alatt a gyermekek, és több megbetegedett kolléganő
hiányát kellett elviselniük. A dolgozók
egy emberként álltak be a hiányzók helyébe. Segítették egymást, és mindig
érezték, hogy az összefogás, összetartozás érzése átsegíti őket a nehézségeken.
A felkészülés időszaka segítette az intézmény telephelyein dolgozó kolléganőket abban, hogy még közelebb
kerüljenek egymáshoz. A próbák jó
hangulatban teltek, felüdülésként hatott a közösségekre.

// Tarné Szabados Erzsébet Éva

Kommunális Munkagép a

városgazdálkodásnál

Június 28-án állt munkába a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. állományában a vadonatúj,
négy évszakos, öt évre levizsgáztatott
kommunális gép, amely utcát seper vízpermetezéssel, füvet nyír gyűjtéssel, lombot, egyéb kisebb szemetet szív fel, havat
tol és mindezeket akár teherautóra is rakja.
A gép folyamatosan munkába lesz állítva, a
karbantartási és a szervizidőszakot kivéve.
Kezeléséhez egy fő elegendő.

lAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramjaként 2021. július 1-től Hajdú-Bihar megye egész területén - így Balmazújvároson is –ügyeleti
rendszerének működtetéséről gondoskodik.
A betegeknek július 1-től az egységes 06 52 506-303 ügyeleti telefonszámokat kell hívniuk!
Az orvosi ügyelet helyileg Balmazújvároson a Dózsa György u. 1. sz. alatt üzemel a továbbiakban.
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Az oktató-nevelő
munka elismerése

A pedagógusok megünneplésére először 1952-ben került sor, ekkor adták
át az első kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak.

A felvételek telephelyenként készültek, kidomborítva sajátos arculatukat,
megmutatva az ott dolgozók által képviselt értékeket is, az össztánc pedig az
egységet szimbolizálja.

Mindenféle
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Jelenleg kimagasló oktató-nevelő
tevékenység elismerésére, adományozhatóak szakmai díjak. Ez az ünnep sokat veszített hivatalos jellegéből, intézményi szinten elsősorban
a gyermekek köszöntik tanáraikat,
ezért gondolt arra Hegedüs Péter
polgármester úr, hogy pedagógusnap
alkalmából 2021. június 4-én a Városháza dísztermében – a pandémiás
helyzet miatt csak szűkebb körben,
az intézmények vezetői jelenlétében
-, de mégis személyesen köszöni meg
a pedagógusok munkáját.

Nincs még egy munka, ahol ennyi a
kudarc, hiábavaló erőfeszítés, mégis sok siker, ajándék, kellemetlen és
kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy ilyen nehéz mesterség, ahol ekkora hatása van a szónak,
egy-egy jókor vagy éppen rosszkor
mondott szónak. A gyermekek sikerein, néha megélt kudarcain látható,
hogy a pedagógusok munkája sokszor azonnali sikerrel kecsegtet és
van rá eset, amikor munkájuk valódi
hasznát csak évek múlva láthatjuk.
Hasonlítható ez a hivatás a csendes
esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a
földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később akár szárazság esetén is képesek
termőre fordulni.

Hegedüs Péter polgármester úr megköszönte a megjelentek áldozatos
munkáját és kérte, hogy köszönetét
az intézményvezetők tolmácsolják a
tantestületük valamennyi tagja felé,
majd ajándékcsomagot nyújtott át a
kollektívák részére.
A szervezők köszönetüket fejezik
ki a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak Győrfi
Kincsőnek és Kerekes Tamásnak,
valamint felkészítő és közreműködő tanáraiknak, dr. Palcsuné Almási
Kitti és Kun Katalin tanárnőknek a
rendezvényen való színvonalas közreműködésükért.

Trianon EMLÉKEZETE
A békeszerződés aláírásának 101.
évfordulóján koszorúzással emlékezett a város vezetése, és több
intézmény és egyesület vezetője a
Kossuth téri emlékműnél.
A rendezvényen Demeter Pál, Balmazújváros alpolgármestere tartott beszédet.

Az elszakított magyarságra pedig,
a nemzeti összetartozás szellemében kell gondolnunk. Nem engedhetjük meg, hogy az aktuálpolitika
éket verjen közénk. Bár, azért azt
meg kell jegyeznem, hogy ez igaz
kellene hogy legyen a megmaradt,
csonka országunkra is. Így legyen!
Igazságot Magyarországnak!”

Idézet alpolgármester úr Trianonnal kapcsolatos gondolataiból:
”2010 óta nemzeti emléknap ez
az évforduló, Nemzeti Összetartozás Napja néven. Megjegyzem,
nagyon helyesen! Viszont egyes
körök ünnepként kezelik ezt a napot. [...] Ilyenkor kötelességünk
az emlékezés, és felhívni az emlékezés fontosságára a figyelmet.
Emlékeznünk kell a magyar nemzet legnagyobb tragédiájára.

Az emlékműsorban többek
között a BSZC
Veres
Péter
Gimnázium,
Technikum és
Szakképző Iskola tanulója
Jacsó Boglárka
Juhász Gyula Trianon c. versét szavalta.
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KÖZÉRDEKŰ Információk, Elérhetőségek

Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Tel: 52/580-102, Fax: 52/370-035
Ügyfélfogadás:
Hétfő: zárva, Kedd: 7:30–18:00
Szerda: 7:30–12:00, Csütörtök: zárva,
Péntek: 7:30–11:30
Szociális csoport - Irodák: Fsz.9., 10.
Helyi adó csoport - Irodák: Fsz. 15., 16., 17.
Építési csoport - Iroda: Fsz. 13.
NAV ügyfélszolgálat
Hétfő: 8:00–12:00, 13:00–16:00, Kedd: zárva
Szerda: 8:00–12:00, 13:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 8:00–12:00
Kormányablak
Balmazújváros Kossuth tér 3.
Okmányiroda, Szociális ügyek,
Nyugdíjügyek, Gépjármű ügyek
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00–18:00,
Kedd: 8:00–16:00, Szerda: 8:00–18:00,
Csütörtök: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–12:00
Balmaz Intercom Kft.
Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel: 52/240-049
Hétfő: 8:00–16:00, Kedd: 10:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 10:00–17:00
Temetkezés - Köztemető
Tel.: 52/370-052		
Temetői ügyelet: 30/9588-310
Általános segélyhívó 112
Ezen a számon lehet elérni a mentőket,
tűzoltóságot és a rendőrséget

2021. JÚLIUS

Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Segélyhívó: 112

Vízmű
4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 10.
Web: vizcenter.hu
Tel: 80/205-157

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060
Központi Orvosi Ügyelet
4060 Balmazújváros, Dózsa György út 5-7.
Tel: 70/370-3104
Ügyeleti idő Hétfő-Péntek:
18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig
Hétvégén, munkaszüneti
napokon folyamatosan

Posta
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
Tel: 52/370-140
Nyitva: H–P: 8:00–18:00
Szo: 8:00–11:00
Városgazdálkodás
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Tel: 52/580-678
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel: 52/580-598
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel:52/370-399

Rendőrkapitányság
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4.
Tel: 52/370- 013
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Segélyhívó: 112
Tel: 52/ 370-066

Nefelejcs Idősek Otthona
4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.
Tel: 52/370-222

Balmazújváros Római Katolikus Plébánia
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
Tel: 52/ 580-623

Vöröskereszt
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 70/933-8392
Ügyfélfogadás: K és Cs: 9:00–15:00
email: balmazujvaros@voroskereszt.hu

Balmazújvárosi Református Egyházközség
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Tel/fax: 52/370-169
Hivatali órák: H–P: 8:00–12:00

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 30/388-2732
Ügyfélfogadás: Csüt.: 14:00–16:00

Kulturális Intézmények
Veres Péter Kulturális Központ
Balmazújváros, Kossuth tér 18.
Tel: 52/580-518, H-P: 800-2000 és Sz: 800-1200

Semsey Kastély
Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel: 52/821-555, K-V: 1000-1800

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. Tel: 52/370-326
K–Sz: 800-1800, Cs-P: 800-1700, Szo: 800-1200

Ifjúsági és Közösségi ház
Balmazújváros, Arany J. 1/b-c
Tel: 52/821-021, H-P: 800-2000

Tourinform iroda
Balmazújváros, Debreceni u 2. Tel: 52/821-555
H–P: 900-1700, Szombat:1000-1600

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

/// Fotó: Tourinform, Balmazújváros

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

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

Őrangyal Gyógyszertár
Balmazújváros, Bocskai u 2-4.
Tel: 52/580-020
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

