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A Városháza dísztermébőL
A képviselőtestület október 13-i munkaterv szerinti ülésének döntéseiből...
Volt egy olyan napirendi pont, melyet az elmúlt években nem tárgyalt
a képviselőtestület...
//2. oldal

XXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

●

// Közélet

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Az istentiszteleten dr. Fekete Károly hirdette Isten igéjét, Balogh
Mihály lelkipásztor beszámolt
a templomfelújítással kapcsolatos munkálatokról. //5. oldal

MEGJELENIK INGYENESEN

IDŐSEK HÓNAPJA
1991 óta október elsején ünnepeljük az
Idősek világnapját. Az Idősek hónapja
keretében zenei fellépéseket-, előadásokat-, játékokat- és születésnapi ünnepséget tartottak az otthonban. //7. oldal
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BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

Október 6.

a
magyar nemzet gyásznapja
A Nemzeti Gyásznapon, Hegedüs Péter polgármester úr, Dr. Csomós Andrea Titkársági osztályve-

zetővel elhelyezték az emlékezés virágait a Városi parban lévő Kossuth-szobornál. Balmazújváros
Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki az aradi vértanúkra való megemlékező műsor megszervezéséért és az abban való közreműködésért a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Ta// 3. oldal
gintézménye felkészítő pedagógusainak és diákjainak.

// Kultúra

Újra az
óvodában
A gyermekek számára
is hosszú nyári szünet
után szeptemberben újra
benépesültek óvodáink
és bölcsődénk. Az elmúlt
nevelési évhez képest egy
csoporttal több, 23 helyett
24 óvodai és 6 bölcsődei
csoportban fogadják nap,
mint nap a gyermekeket
az itt dolgozók. // 9. oldal
// Kultúra

SZÜRETI MULATSÁG A ’48-AS OLVASÓ NÉPKÖRBEN

A Balmazújvárosi ’48as Olvasó Népkör egy
év kényszerű kihagyás
után, idén október elsején megtarthatta a Szüreti Felvonulást és este a
Bált.
// 10. oldal
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A Városháza

dísztermébőL
A képviselőtestület október 13-i munkaterv szerinti ülésének döntéseiből, valamint az ott elhangzottakból.

Volt egy olyan napirendi pont, melyet az elmúlt években nem tárgyalt a
képviselőtestület. Ez pedig „A város
egészségügyi alap- és szakellátásának
helyzetéről” szólt. Ehhez valamennyi
háziorvos, gyermekorvos, fogorvos,
a Városi Egészségügyi Szolgálat Kft
vezetője és a Semmelweis Védőnői
Egyesület elnöke is írt beszámolót.
Az ülésen pedig dr. Nagy Zsolt a
VESZ Kft ügyvezetőjétől és dr. Fekete Imre háziorvostól kérdezhettek a
képviselők.

önkormányzati támogatás kellene ahhoz, hogy a labor a korábban megszokott napi esetszámmal működhessen
tovább.

Jelenleg a rendelések egy részében telemedicinás (telefonkapcsolaton keresztüli) ellátás zajlik (a COVID sok
mindent megváltoztatott az orvos-beteg kapcsolatban), mely elsősorban az
esetleges betegek közötti fertőzésátadás ellen jött létre, de a doktoraink
is a közvetlen orvos-beteg kapcsolatban szeretnék a gyógyítást végezni,
és szerencsére egyre inkább errefelé
tolódnak el a rendelések.
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Október 6.

a magyar nemzet gyásznapja
A Nemzeti Gyásznapon, Hegedüs
Péter polgármester úr, Dr. Csomós
Andrea Titkársági osztályvezetővel
elhelyezte az emlékezés virágait a Városi parban lévő Kossuth-szobornál.
Balmazújváros Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki az aradi vértanúkra való megemlékező műsor
megszervezéséért és az abban való
közreműködésért a Balmazújvárosi
Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézménye felkészítő pedagógusainak és diákjainak.

A válaszaikból:
Október 1-től a laborba is időpontot
kell kérni, mint a szakellátásba tartozó rendeléseknél ez már megszokott,
hiszen a labor is ezek sorába tartozik.
Lakossági jelzések szerint már most
elég hosszú a várakozási idő, melynek
egyik oka az új szisztéma szokatlansága lehet. Jelenleg az időpontkérő telefon egy budapesti központi számra fut
be, de törekszenek arra, hogy belátható időn belül ezt a helybéli laborban
kezeljék.
A másik ok a TB finanszírozás szűkössége, mely a korábbi esetszám ellátásához nem elégséges. Az ügyvezető úr
igyekszik plusz finanszírozást kérni
a biztosítótól, és több képviselő által
is megfogalmazódott, hogy készüljön
egy előterjesztés arról, hogy mennyi

A fürdőgyógyászatnál- amit a tervek
szerint VESZ Kft fog működtetniazon héten kerül sor a működési engedély beadására. Eddig a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási szerződést erre nem köthetett, míg egy másik vállalkozásnak
oda érvényes finanszírozási szerződése volt. Ez két hete szűnt meg, mivel
nem volt teljesítés. Ezt követően nyílt
meg a lehetőség egy új szerződésre a
NEAK-kal, engedélyre az ÁNTSZ-től
a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével.
A felszólaló képviselők szerint jó az
egészségügyi ellátás városunkban,
ami nagyban köszönhető az orvosainknak és a szakdolgozóinknak.

A képviselőtestület döntött arról,
hogy a 2022-2028 közötti időszakra hatályos Balmazújváros Város
Környezetvédelmi Programját első
olvasatban elfogadja azzal, hogy a
hatóságok, a képviselők, a lakosság javaslatai alapján átdolgozott programról a későbbiekben dönt véglegesen.
Ehhez kérik, várják a lakosok ötleteit,
melyeket a Polgármesteri Hivatalban
Zsupos Attila vezető főtanácsoshoz
lehet eljuttatni.
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Ezen a napon a forradalmunkat és
szabadságharcunkat vérbe fojtó önkény az aradi vár sáncában a bosszú
és az elrettentés szándékával végezte
ki szabadságharcunk 12 tábornokát
és egy ezredesét, Pesten pedig az első
felelős magyar kormány miniszterelnökét.
A kivégzéseket azért időzítették tudatosan október 6-ra, mert egy évvel korábban Bécsben ezen a napon
akasztotta fel a lázadó tömeg Theodor Latour hadügyminisztert. ’48-as
tábornokainkkal különös kegyetlenséggel végeztek.

Vértanúink a legtöbb parancsot követték, amelyet talán Márai Sándor
fogalmazott meg a legszebben:
„Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle
értelme számodra hazád nélkül. Ne
várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha
megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit
ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami
legjobb életedben. Ez a legfőbb parancs.”

Nem véletlenül terelte össze és ítélte őket halálra a győztes hatalom.
Volt közöttük magyar, német, szerb,
horvát, született hadvezér és közepes
tábornok, forradalmár és királypárti,
de egyben egyek voltak, a haza ügyének szolgálatában, az emberi tisztességben és a katonai becsületben.

Október 6-a van, 172 év telt el 1849.
októbere óta, amikor a 13 Aradi vértanú életét adta a hazáért.
1849. október 6-án végeztette ki őket
Haynau I. Ferenc József utasítására.
Név szerint: Aulich Lajos, Damjanich János, Knézich Károly, Lahner
György, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagy-Sándor József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Vécsey
Károly gróf, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernő, Lázár Vilmos, Schweidel József

Bár tudták mi vár rájuk, mindannyian vállalták tettüket. Tiszta szívvel és
emelt fővel álltak bíráik és hóhéraik
elé. Férfias elszántsággal tűrték sorsukat abban a reményben, hogy igaz
ügyük nem veszik el örökre.
Kegyelmet nem kértek.
Tisztelet a Hősöknek!
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VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS aZ 1956-os
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

65. ÉVFORDULÓJÁN

A Veres Péter Kulturális Központ Soós Imre Színháztermében vette kezdetét 2021. október 23-án az 1956-os
forradalom és szabadságharc kezdetének 65. és a köztársaság kikiáltásának 32. évfordulójának tiszteletére
rendezett városi megemlékezés. A rendezvényen közreműködött a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola Kamarakórusa.
Az egykori eseményekre Hegedüs Péter polgármester úr így emlékezett:
Tisztelt Emlékező Közösség!
,,Miért, hogy meghasadt az égbolt,
mert egy nép azt mondta ,,Elég volt.”
Hangzott a szó, Márai Sándortól.
1956. október 23-án meghasadt az égbolt a hazában. Egy kicsi, sokat szenvedett nemzet adott értelmet és jelentőséget az egyik legnagyobb isteni és
emberi adomány, a Szabadság fogalmának. 1956 világtörténeti jelentőségét elismerik, minden évben emlékezünk, koszorúzunk, fejet hajtunk az
áldozatok előtt.
Elengedhetetlenül fontos, hogy gyermekeink ismerjék történelmünk dicső eseményeit, személyiségeit, akik
a haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tettek. Tisztelettel, megbecsüléssel emlékezzenek azokra, akik a magyarság jövőjéért életüket áldozták,
szenvedéseken estek át. Ezért is örülök annak, hogy oly sokan gondolták
ma is fontosnak, hogy közösen emlékezzünk 56 hőseire, példát mutatva
gyermekeinknek, unokáinknak.

1956. október 23-án Budapesten az
egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. A
diákfelvonulások után a Parlament
előtt már több százezer fő hallgatta
Nagy Imre reformokat ígérő beszédét.
A fegyvertelen tömegre a Rádió épületénél leadott véres sortűz hatására
estére fegyveres felkelés bontakozott
ki. A tüntetők ledöntötték a Dózsa
György úti Sztálin-szobrot és hajnalra
elfoglalták a Magyar Rádió épületét.

A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára emlékezni, sőt
megemlíteni is. A hivatalos álláspont
szerint „ellenforradalom” zajlott, melyet „reakciós” és „köztörvényes elemek” szerveztek. Október 23-a emlékét csupán a külföldre emigráltak
őrizhették nyíltan.

2021. NOVEMBER

Egyre kevesebben vannak már azok, akik szemtanúként, a történtekről, a forradalomhoz vezető, az országot és az embereket végletekig kizsákmányoló akkori
hatalomról hitelesen tudnak beszélni. Fontos amiről
beszélnek, hiszen a sok egyéni élet kis kockáiból lehet
összerakni a tapasztalást.
Ugyanakkor itt van az új generáció, a mi tapasztalásunk. Az, hogy évek alatt ilyen-olyan indokok álcája
mögött, hogyan alakulhatott ki egy 1956-hoz hasonló
személyi kultusz és diktatúra. Nem követhetjük el a
múlt hibáját még egyszer. Nem hajthatjuk le a fejünket
és nem mehetünk el a MA ordító társadalmi problémái
mellett.
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HÁLAADÓ

ISTENTISZTELET

,,Leborulok szent templomodban, és magasztalom
nevedet hűséges szeretetedért…”

Nem engedhetjük, hogy még egyszer erőszakos robbanásig fajuljon az emberek elégedetlensége. Elegünk
van a rendszerszintű korrupcióból, az emberek, az önkormányzat és a vidék kizsigereléséből! Változtatnunk
kell, de békés, demokratikus úton, szabad, átlátható,
választáson! Ez ma a mi feladatunk!

A Zsoltár ezen soraival invitálta híveit a Balmazújvárosi
Református Egyházközség Presbitériuma 2021. október
9. napjára szóló meghívójában a Kossuth téri templomba a
Hálaadó istentiszteletre. Örömmel vett részt az eseményen
Hegedüs Péter polgármester úr, ahol hálát adtak az Istennek
a templom külső felújításáért és az egyházközség fenntartásában működő óvodaépület bővítéséért.

Bár az elkövetkező napokban Nagy
Imre törvényesen megalakult kormánya megtette a kezdő lépéseket
a demokratikus átalakulás felé, és a
szovjet csapatkivonási tárgyalások is
megkezdődtek, az orosz tankok november 4-én hadüzenet nélkül megindultak a főváros ellen.
November 10-e körül a túlerő legyűrte a felfegyverzett civil felkelők ellenállását. A megtorlás elől százezrek
menekültek el az országból, ám így is
ezreket börtönöztek be és több száz
forradalmárt kivégeztek.

KÖZÉLET ÖNKORMÁNYZAT

65. alkalommal emlékezünk. Idehaza az 1980-as évek végén, a rendszer
gyengülésével párhuzamosan kezdett
’56 valódi története nyilvánosságot
kapni. Október 23-a jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 23-án
az akkori megbízott államfő, Szűrös
Mátyás a Parlamentnél összegyűlt
százezres tömeg előtt kiáltotta ki a III.
magyar köztársaságot.
Az új, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította hivatalos
nemzeti ünneppé október 23-át. 1956
őszének eseményei nehezen feledhetők azok számára, akiket megkínoztak, akikben soha el nem múló sebeket ejtettek.

Azt tartják, hogy a történelem ismétli önmagát. A magyarság, a MI feladatunk Európában, hogy egy történelmi mementóként figyelmeztessük a nemzeteket:
Soha többet 1956!
Az ünnepi beszédet a Múzsák Társulatának műsora követte, majd a szép számmal összegyűlt megemlékezők
közösen vonultak át a Református templom kertjébe.
Az 56-os emlékműnél a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézményének 7. osztályos diákjai emlékező műsorát láthattuk.
Ezt követően az intézmények, civil szervezetek, egyesületek, pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés
virágait az ’56-os emlékműnél és az internáló táborok
megszüntetésének emlékére állított kőtáblánál. Balmazújváros Város Önkormányzata köszönetét fejezi
ki a színvonalas megemlékező műsorban közreműködőknek.

Az istentiszteleten dr. Fekete Károly püspök úr hirdette Isten
igéjét, Balogh Mihály lelkipásztor úr beszámolt a templomfelújítással kapcsolatos munkálatokról. 1990-ben javították
utoljára a sérült vakolatot, így időszerű volt a területrendezés, a vakolat leverése, falvarrás, vakolat felhordás, bádogosmunka, kavicságy cseréje és a vízelvezetés kialakítása.
Szabadi Árpád nyugalmazott esperes-lelkipásztor az óvoda
új épületszárnyának építéséről tájékoztatta a gyülekezetet.
A régi óvodaépületben nem volt lehetőség - a mai kornak
megfelelő minőségben – kiszolgálni a gyermekeket. Nagy
szükség volt 2 csoportszobára, tornaszobára és egyéb kiszolgáló helyiségre, ami ezzel a beruházással megvalósulhatott.
A projekthez hozzátartozott egy játszóudvar megépítése is.
A köszöntőbeszédek, az óvodások műsora és a református
iskola „IZ” zenekara tették még emlékezetesebbé a hálaadó
napot.
A rendezvény az óvodaépület átadásával folytatódott, ahol
ünnepélyes szalagátvágásra került sor. Végül az intézményt
meg lehetett tekinteni belülről, majd szeretetvendégség várta az egybegyülteket.
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20 ÉVE AZ IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAn

2001. október 15-én nyitotta meg kapuit
Balmazújváros városban az Idősek Otthona
A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2021. október 15én jubileumi ünnepségre került sor az intézmény ebédlőjében.
Ebből az alkalomból fontos megjegyezni néhány eseményt, amely az intézmény létrehozásához vezetett.
Három évtizede, 1991-ben az ENSZ
először rendezte meg az idősek világnapja programsorozatát október elsején és azóta is minden évben ezen a
napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban is.
A programsorozat megalapításával az
ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és
felvessék az idősek gazdaságba történő vissza integrálásának kérdését.
Más kérdés azonban, hogy főleg hazánkban – milyen fizikai és mentális, egészségi állapotban vannak az
időseink.
Magyarországon az emberek 20 százaléka időskorú, azaz mintegy kétmillióan. Sokan közülük teljesen egyedül élnek, hiszen napjainkban egyre
kevésbé jellemzőek a többgenerációs
családok, ahol nagyszülők, a gyerekek, és az unokák is együtt élnek.

Balmazújvárosban e törvényi kötelezettség alapján valósult meg az idősek
otthona, mely 2001. október 15-én
nyitotta meg kapuit és 20 fő idős személy részére nyújtott biztonságos ellátást.
Ezzel a lehetőséggel a gondozásra
szoruló idős személy a szülővárosban
maradhat, ott ahol leélte életét, ahol
dolgozott, munkálkodott, ahol felnevelte gyermekeit.

● Köszönet az intézményünkben
korábban dolgozó, de már nyugdíjas éveiket töltő munkatársaknak,
akik munkája nélkül nem beszélhetünk intézményünk elmúlt két évtizedes szakmai munkájáról,

Az Idősek Otthona városunkban 20
éve működik, ez a húsz év emberi
léptékkel ugyan még fiatal kornak
számít, de az idősgondozás már nem
jár gyermekcipőben, hiszen ennek fejlesztésére nagyon sok lépés történt az
elmúlt évtizedekben.

● Köszönet továbbá az elmúlt két
évtizedben, az adott időszakokban
regnáló polgármestereknek, a képviselő-testület tagjainak, a Hivatal
vezetésének, munkatársainak akik
segítették, támogatták az intézmény létrehozását és folyamatos
fejlődését, bővítését.

A legnagyobb mértékű változásként
említhető meg az intézmény életében,
hogy 2012. évben új szárny megépítésével bővült a meglévő épület, mellyel
már 52 férőhelyessé fejlődött az intézmény.

● Köszönet a fenntartó önkormányzatnak, hogy támogatják és
figyelemmel kísérik intézményünk
szakmai tevékenységét.

Az életkor előrehaladtával az egészségügyi állapotban jelentkező problémák is tovább nehezítik az idősek
helyzetét, a várható élettartam növekedésével nő a tartós – otthoni,
intézményi vagy kórházi – ápolásra
szorulók száma.
További jelentős esemény, hogy Magyarországon 1993. évben készült el,
és nyert bevezetést a térség első Szociális Törvénye. Ennek a törvénynek
a rendelkezése hozta városunknak is
a nagy áttörést, mely előírta, hogy
minden 10.000 fölötti lélekszámmal
rendelkező településnek átmeneti
elhelyezést nyújtó bentlakásos intézményt kell működtetnie.

● Köszönet az intézmény valamennyi munkatársának, akik vállalták ezt a nehéz, de ugyanakkor
szép hivatást,

Ez az évforduló mindenképpen a köszöneté is.
● Először is köszönet az intézmény
lakóinak, akik nélkül ez az intézmény nem létezhetne,köszönet
érte, hogy véleményükkel, javaslatukkal támogatják és segítik intézményünk tevékenységét.

● Köszönet a hozzátartozóknak,
akik együttműködésükkel, véleményükkel segítik ápolási, gondozási munkánkat, annak érdekében, hogy az itt élők minél jobb,
magasabb szintű ellátásban részesüljenek.
● Köszönet a Derűs Alkony Alapítványnak, mely az intézményben élő ellátottak támogatására
jött létre, s immár közel 20 éve segítik lakóinkat.
● S köszönet mindenkinek, akik
valamilyen formában közreműködtek ennek az otthonnak a megalakulásában, vagy bármilyen másmódon támogatták intézményünket.
// Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

KÖZÉLET Intézmények

2021. NOVEMBER

07

IDŐSEK HÓNAPJA

A NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONÁBAN

1991 óta október elsején ünnepeljük az Idősek világnapját. A Nefelejcs Idősek Otthona októberben több programot is szervezett, hiszen ez a hónap Magyarországon az idősek hónapja lett. Az Idősek hónapja keretében zenei
fellépéseket-, előadásokat-, játékokat- és születésnapi ünnepséget tartottak az otthonban.

A rendezvénysorozat első állomásaként a Megnyitó Ünnepségre került
sor október 1-én, 10.00 órától a Nefelejcs Idősek Otthonában. Az intézményvezetői – és a dolgozói köszöntőket a bent élő idősek éneke, verse
követte.
Így indult el az eseménydús október,
melynek egyik első rendezvénye az
Aradi Vértanúkra való megemlékezés volt október 6-án. Október 11-én
Dr. Molnár Éva pszichiáter tartott
egy érdekes előadást a szív- és érrendszeri problémákról. Másnap, az
igen komoly egészségügyi téma után
Szilágyi Attila, természetvédelmi őrkerület vezető beszélt a Hortobágy
madárvilágáról, majd október 15-én
igazi születésnapi ünnepségen vehettek részt a dolgozók, bentlakók és a
meghívott vendégek, hiszen a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 20. jubileumi ünnepségét tartották meg.
Az Otthon lakóit, dolgozóit és a meghívott vendégeket először Hegedüs
Péter, Balmazújváros polgármestere köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy mindazok segítségére
jött létre 20 éve az Intézmény, akik
valamilyen okból kifolyólag nem lehetnek a családjuk körében.

Hegedüs Péter köszöntötte az otthon
dolgozóit, és elmondta, milyen fontos a munkájuk egy idősekkel foglalkozó intézményben. Beszédének végén méltatta az Otthon közösségét,
és apró ajándékokkal kedveskedett a
bentlakók és a dolgozók részére.

A hónap második felében sem maradtak rendezvények nélkül időseink,
hiszen megtekinthették a Kadarcs
Népzenei Együttes műsorát, játékos
csapatversenyen vehettek részt, műsort szerveztek nekik a Balmazújvárosi Református Általános Iskola
és Óvoda tanulói, majd a Lengyel
Menyhért Városi Könyvtár kollektívája.
Az Idősek hónapja 2021-ben a Nefelejcs Idősek Otthonában élők számára igen eseménydús volt, sokszínű
előadások, izgalmas játékok, fellépések váltották egymást hétről hétre,
szórakoztatva a szépkorúakat. Az októberi rendezvénysorozat zárásként
október 28-án Nádasdi László nótaénekes lépett fel.

Ezt követően Tarné Lajter Angéla intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, és foglalta össze a balmazújvárosi otthon húsz éves működése alatt
elért fejlődését. Az intézményvezető
elmondta, hogy a férőhelyek bővülése mellett az eszközpark is jelentősen
növekedett az elmúlt időszakban, így
a kezdetekhez képest jóval színvonalasabb ellátást tudnak biztosítani a
bentlakók számára.
Tarné Lajter Angéla ezt követően
köszönetet mondott az időseknek-,
az aktív dolgozó- és a már nyugdíjas
munkatársainak, a fenntartó Önkormányzatnak, és az együttműködő
partnereknek.
A műsort szavalás, A BAMI zenés
műsora színesítette, majd begördült
a születésnapi torta és közös énekkel
ünnepelték a megjelentek ezt a szép
kerek születésnapot.

Az elmúlt 1,5 év nehézségeit tekintve-, és a járványhelyzetet is figyelembe véve kijelenthető, hogy bár nem
tudhatjuk, milyen lezárásokat hoz a
következő időszak, de ebben az októberben mindenképpen emlékezetes
programokat nyújtottak a bentlakók
részére mindazok, akik részt vettek
ennek az igen szép rendezvénysorozatnak a megvalósításában!
// JR
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1+1+2+2+3+3+5+7= 850?

hogy lehet ez?
Úgy, hogy intenzíven indult az ősz első hónapja a könyvtárban: két hét alatt 24 rendezvényt tartottunk,
és ezeken számításaink szerint kb. 850-en vettek részt!

Bosnyák Viktória két, Sohonyai Edit
három, Holden Rose (Kovács Attila)
hét, Csernik Szende két, Steigervald
Krisztián generációkutató egy, Vig Balázs három előadást tartott a könyvtárban, emellett sok-sok kisbaba érkezett
hozzánk a meghirdetett zenebölcsis
alkalmakkor és (mint sok-sok éve már)
intézményünk az autómentes nap
egyik állomása is volt.
Így a piciktől az ovisokon át, az általános- és középiskolás korosztály, valamint a felnőttek számára is kínáltunk
programokat.
Hornyák Adél zenebölcsijében a zene
és a mondókák mellett a játék is szerephez jut, remek alkalmat kínálva a
babák és kismamák kikapcsolódására.
Ilyenkor természetesen lehetőség nyílik a szebbnél szebb gyermekkönyvek
kikölcsönzésére is, ingyenesen!
Csernik Szende erdélyi mesemondó
lelkében már fészket rakott a mese. A
Népmese Napja alkalmából az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény,
valamint a Balmazújvárosi Református
Általános Iskola és Óvoda kis ovisai
látogattak el hozzánk, és úgy érezzük,
előadónk élőszavas meséje által a gyerekek lelkébe is beköltözött a mese...

// Bosnyák Viktória

Vendégünk volt Bosnyák Viktória írónő, többek között A sirály a király?, a
Klott Gatya, ne fárassz! és a Tikk-takk
című könyvek írója, és Dudás Győző
illusztrátor is, aki a gyerekek által kitalált különleges állatokat abban a pillanatban megörökítette, így született
például tacskócsag, kecskegér, kacsacsi stb.
Vig Balázs a Három bajusz gazdát keres, valamint a Puszirablók című könyveiből részleteket olvasott fel, illetve az
ezekhez kapcsolódó vidám játékokkal
varázsolta el az elsős gyerekeket.
Holden Rose könyveit segítségül híva
az olvasásról, a képzeletről beszélt az
általános iskolásoknak, illetve felnőtteknek is tartott előadást, Ady, de másképp címmel.
Meglepő, a szokványostól eltérő formában szólt a nyolcadikos, valamint
gimis diákokhoz Sohonyai Edit írónő,
aki író-olvasó találkozóin humorral fűszerezve ad tanácsokat a kamaszoknak
az őket foglalkoztató problémákkal
kapcsolatban.
A generációkutató Steigervald Krisztián előadásában több gyermekkori
élményét felidézte, mely által bizony a

jelenlévőknek is sok „aha-élményben”
volt része, és olyan dolgokra is rávilágított, amikre nem is gondoltunk – a
különböző generációk miért gondolkodnak úgy ahogy.
„Könyvtári exatlon” néven különböző
elméleti kérdésekkel és játékos feladatokkal fogadtuk az autómentes napon
részt vevő csapatokat.

A 2021/2022-es nevelési év személyes jelenléttel kezdődött intézményünkben. A gyermekek számára is
hosszú nyári szünet után szeptemberben újra benépesültek óvodáink és bölcsődénk. Az elmúlt nevelési évhez képest egy csoporttal több, 23 helyett 24 óvodai és 6 bölcsődei csoportban fogadják nap, mint
nap a gyermekeket az itt dolgozók. Intézményünktől 4 óvodapedagógus köszönt el a nyár folyamán, de a
nevelési értekezleten és az azt követő munkatársi értekezleteken 6 új óvodapedagógust köszönthettünk
köreinkben, akik az intézményi kollektíva segítő támogatásával együtt lelkesen végzik a gyermekek mindennapi nevelését és fejlesztését. Az óvodák szeptemberi programjai a teljesség igénye nélkül.

A Csicsergő Óvoda óvodásai Csernik
Szende erdélyi mesemondó, „A béka,
a kolbász, és az egér” meséjét önfeledten, boldogan hallgatták. Szívet, lelket
melengető volt az előadás, sok-sok nevetéssel fűszerezve. A mese interaktív
jellegű volt, hiszen a mesélő bevonta a
gyerekeket is a történetbe. A bábokat
a lábán mozgatta, ez sem szokványos.
Nagy élmény volt, máskor is szívesen
hallgatjuk!

Minden kedves meglévő és leendő olvasónknak ajánljuk figyelmébe honlapunkat (www.lmvk.hu), valamint
facebook oldalunkat (facebook.com/
lengyelmenyhert), ahol tájékozódhatnak aktuális rendezvényeinkről.

Napsugár Óvoda

Az autómentes világnap alkalmából a
városi Rendőrkapitányság közreműködésével kerékpártúrán vettek részt
a gyerekek az óvodánk körül, valamint
az óvoda udvarán. A hónap végén került megrendezésre óvodánk hagyományos szüreti szabadidős napja.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
szervezésében érdekes mesét hallgathattak meg nagycsoportos óvodásaink
Csernik Szende - erdélyi mesemondó előadásában. Az állatok világnapja
alkalmából a hajdúnánási Kendereskertbe kirándultunk, ahol a gyerekek
találkozhattak több őshonos magyar
állattal is

Nyitnikék Óvoda

Intézményi szintű rajz- és bábpályázatot hirdettünk magyar népmese témakörben. A beérkezett műveket a családi napon mindenki megtekinthette
kiállítás formájában. Nagy sikere volt
az óvónők bábelőadásának, amelyet
különböző kézműves tevékenységek
követtek a meséhez kapcsolódva, valamint a mesekuckóban a szülők és gyerekek közösen újra átélhették a mese
élményeit (bábozás). A napot táncház
zárta, valamint finom paprikás krumpli, melyet a szülők készítettek el a csoportok számára

Székhely Óvoda

Zrínyi utcai játszótéren levő játékok áttelepítésre kerültek óvodánk játszóudvaraira. A gyerekek már nagyon várják,
hogy újra használhassák a csúszdákat,
hintákat, mászókákat, a dolgozók pedig bíznak benne, hogy erre hamarosan sor kerülhet
A magyar népmese napja alkalmából
meghívást kaptunk a Lengyel Menyhért Városi Könyvtártól Csernik Szende meseelőadására, amely felnőtt,
gyermek számára is nagy élmény volt.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget a
könyvtár dolgozóinak.

Mesevár Óvoda

A magyar népmese napja alkalmából
családi napot szerveztünk 2021. szeptember 30-án délelőtt. A szülők és a gyerekek aktív részvételével zajlott az esemény a TOP-5.2.1-HB1-2016-00002
pályázat keretein belül.

Külön kellett például válogatni autó-,
illetve kerékpár márkák logóit, ki kellett rakni és fel kellett ismerni Lengyel
Menyhért arcképét, némi számolás
után egy könyvtári fogalmat kellett
megfejteni, de volt célbadobás, lufis
rendrakás és tojásos szlalomozás is.
Változatos, izgalmas, vidám volt ez az
elmúlt időszak, az íróknak, előadóknak köszönhetően a hozzánk ellátogatók élményekkel gazdagodva tértek
haza.
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Újra az óvodában
Csicsergő Óvoda

// Csernik Szende
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Augusztus utolsó hetében óvodánkba
látogattak a leendő első osztályos tanító nénik. Megismerkedtek, beszélgettek az iskolába készülő gyerekekkel
és egy kellemes délelőttöt tölthettek el
együtt. Szeptember első napján évnyitón vettünk részt az iskolákban.
Zöld óvodaként a papírgyűjtést szerveztünk, majd a Takarítási világnap
alkalmából nagytakarítást szerveztünk
az óvoda udvarán. A magyar népmese
napja alkalmából ellátogattunk a balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi
Könyvtárba, ahol különleges meseélményben volt részünk, ezen túl sikerrel vettünk részt a Mesevár Óvoda
báb- és rajzpályázatán.

Veres Péter Utcai Óvoda

A magyar népmese napja alkalmából
néhány nagycsoportosunk a városi
könyvtárban egy meseelőadást láthattak. Az ünnep kapcsán a Mesevár
Óvoda rajz- és bábpályázatán nagy
lelkesedéssel vettünk részt. A díjazott
pályaművek között, több, az óvodánkba járó gyermekek által készített rajz
és báb volt. A pályázat fődíját, egy, a
Babóca csoportba járó gyermek rajza
nyerte el.

Óvodánk szeptemberben hulladékgyűjtést szervezett, melyre a gyerekek
és szüleik lelkes részvételével került
sor. Az ebből befolyt összeget óvodánk
fejlesztésére használjuk fel.
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Remek sikerek

SZÜRETI MULATSÁG A ’48-AS

A„Hegyek hátán, völgyek ölén” természetvédelmi pályázat díjait idén már hatodik alkalommal adták át.
A versenyre több kategóriában és korosztályban lehetett nevezni: verssel, mesével, prózával, illetve természetfotós kategóriában is várták a jelentkezéseket. A Debreceni Nagyerdőért Egyesület szervezésében
meghirdetett versenyre immár második alkalommal jelentkezett a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézményének tanulója, Dobi Valentina is. Tina az elmúlt tanévben az előkelő V. helyen
végzett az Az erdő álmacímű meséjével, idén szeptemberben pedig a megtisztelő I. helyezést vehette át a
nemes hazai megmérettetésen.

A Balmazújvárosi ’48-as Olvasó Népkör egy év kényszerű kihagyás után, idén október elsején megtarthatta a Szüreti Felvonulást és este a Bált.

a „Hegyek hátán, völgyek ölén” versenyen

Az idei versenyen – a járványhelyzet
ellenére – a határon túli jelentkezőkkel
együtt 932 írás és közel 700 fotó került
a szakmai zsűri elé.
Az ünnepélyes díjátadóra szeptember
17-én a budapesti Vajdahunyad várában, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületében került sor. Összesen 9
kategóriában díjazták a legügyesebb
tanulókat. A zsűri elnöke Halász Judit
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész volt, aki a gyerekeket köszöntve
elmondta, hogy az írásokat értékelve
néha úgy érezte, nem is tizenéves fiatalok írásait olvassa, hanem kész írók
munkáit.
A gyerekekhez szólva beszédében hangsúlyozta: „Az, hogy a természet ilyen
mértékben és ilyen módon kerül egymás mellé a ti gondolkodásotokban,
érzelmeitekben, az külön dicséretre és
köszönetre méltó”. Értékelésében kiemelte iskolánk tanulójának, a 8. b osztályba járó Dobi Valentinának az írását
is. A kislány pályaművét a 10–14 évesek
mese kategóriájában választották meg
a nagyon sok írás közül a legjobbnak, ő
hozta el az I. helyezésért járó díjat.

Kozák Mari író, költő így vélekedett
iskolánk tanulójának a munkájáról:
„Szívet és lelkét melengető mesédben
hol a szomorúság, hol a véget nem érő
boldogság van jelen. Nagyon szépek
a jelzőid, kifejezőek és mesébe illőek
a szavaid, a képeid. Korodhoz képest
meglepően kifinomultan, hangulatosan
és figyelemfelkeltően írsz. Köszönöm
az élményt!”

A díjazott írások – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – természetfotókkal illusztráltés természetvédelmi
szakmai anyagokkal kiegészített könyvben jelennek meg, a kiadványokat karácsonyi ajándékként a díjazott tanulók is
megkapják majd. Magát a díjátadót és
a kötet megjelenését már negyedik éve
támogatja az Agrárminisztérium is.
A gyerekek életre szóló élményekkel és
értékes ajándékokkal térhettek haza a
versenyről –a helyezésüknek megfelelően emlékplakettel, értékes ajándékcsomaggal, festménnyel, illetve elismerő
oklevéllel jutalmazták őket. Marincsák
Ibolya, a Debreceni Nagyerdőért Egyesület elnöke, a verseny szervezője a nemes kezdeményezés folytatásáról biztatta a tehetséges diákokat.

Nagyon büszkék vagyunk Dobi Valentina munkájára, sok sikert és szárnyaló
képzeletet kívánunk neki a jövőben is.
Zárszóként a tanuló idei I. helyezett
pályaművéből közlünk egy hosszabb
részletet.
Címe: Az elveszett Őzgidalány
„… És éjre éj jött, napra nap. A kiáltó könyörgés hasztalan hangzott
el. Egy éjjel, mikor már szeméből
könny fakadt, az asszony a kedves
dalát dalolta:
– Édes lányom, gyöngyvirágom.
Szemedre boruljon álom.
Álmod legyen mindig szép.
Vágyad valóra váljon.
Két karom ölelése legyen bánat elől
menedéked.
A lány ezt meghallotta, fejét hirtelen
felkapta, és a hang irányába fordult.
Futott ki az erdőszélre, árkon-bokron keresztül, hogy minél hamarabb
odaérjen, ahol a kedves hangot hallotta. Futott át a virágos mezőn, a tarka réten. A tóhoz érve ránézett annak
holdfényes vizére. Száját ivásra nyitotta, lábát a tó vizében megmosta,
de lány alakját sehol sem látta, tükör
képét sehol sem találta.
Állt megkövülten a tó partján, hangját, hogy válaszoljon, nem tudta kiengedni. A tó vizében őzgida képe tükröződött vissza! Karcsú teste, lány
alakja, hosszú haja, dús fonatja, lábainak könnyű lépte, szemének kék ragyogása, szájának mosolygása, hangjának szelíd suttogása, kacajának víg
csengése tovatűnt a messzeségben…”
// Balmazújvárosi Általános Iskola, Kalmár
Zoltán Tagintézmény humán munkaközössége

OLVASÓ NÉPKÖRBEN

Nagy Sándor és fia dobolták ki humoros rímekbe
szedve a programot, majd köszöntőkkel folytatódott a délután. Ezt követően az Olvasó Népkör
Énekkara nótaszóval szórakoztatta a szép számmal
megjelent nézőközönséget. A nótát tánc követte,
majd a csodálatos időben az Olvasókör székhelye
elől elindult a vidám menet, mely városunk számos
utcáján átvonult, meg-megállva, szórakoztatva a lakosságot. A szekereket csikósok vezették fel, ostorukat pattogtatva. Őket követték a felvonuló szekerek,
rajtuk táncosok, muzsikusok, fiatalok, idősek.

Reméljük ez a szép hagyomány jövőre is folytatódik és hasonlóan szép őszi napsütésben 2022-ben is
megcsodálhatjuk a felvonulókat!
// JR

MAGYAR DIÁKSPORT FESZTIVÁL
2021. október 12 - én iskolánk 20 diákja részt vett a Magyar Diáksport
Szövetség szervezésében megrendezésre kerülő Diáksport Fesztiválon,
amely Hajdúböszörményben került megrendezésre. A fesztivál célja az
élethosszig tartó rendszeres mozgás megszerettetése, megalapozása volt.
Az alsó tagozatos diákok 120 percen keresztül 9 területen ügyességfejlesztő játékokban vettek részt. A feladatok változatosak voltak, minden
gyermek lehetőséget kapott minden pozícióban szerepelni.
A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek jól érezték magukat,
a fesztivál végén étkezési csomagot kaptak, amelyek egészséges élelmiszereket tartalmaztak. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk, és
köszönjük a magas színvonalú szervezést!

12

SPORT Labdarúgás

Az első vereség után,

de még mindig a tabella elején
A Megye I. osztályban szereplő labdarúgóink Nyíradonyban elveszítették a veretlenségüket, majd a nagy
rivális Monostorpályi elleni rangadón is döntetlenre végeztek, ám ezt követően visszataláltak a győzelmi
ösvényre, s egy közvetlen vetélytárs (Kaba) ellen is sikerült megszerezni a három pontot.
8. forduló
október 03.
Nyíradony VVTK
Balmazújvárosi FC 2–1 (0–1)
100 néző.
Vezette: Varga Gy.(Lévai Z., Jóni T.)
Balmazújváros: Csorvási TamásRőth András, (Bereczki Tamás),
Szabó Barna, Tóth Gábor, Galla Patrik, Nagy Zoltán (Kerekes Bence),
Harangi Norbert (Mihalik László),
Bokros Tibor, Kovács Milán (Rákos
Balázs), Fodor Tibor, Sándor Huba
(Silling Máté) Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Daru István 50’., Kiss Gergő 66’,
illetve Bokros Tibor 3’.
Lajos Ferenc: Ezek is mi vagyunk,
megbotlottunk, mint Rózsa Sándor
lova, nagyon sok hibával játszott a
csapatunk, nem bírtuk el meghatározó labdarúgóink hiányát.

9. forduló

10. forduló

október 9.
Balmazújvárosi FC
Monostorpályi SE 1–1 (1–0)
300 néző.
Vezette: Nazsa T. (Tőkés R., Lévai Z.)
Balmazújváros: Csorvási TamásRőth András (Silling Máté), Tóth
Gábor, Galla Patrik, Kerekes Bence
(Rákos Balázs), Nagy Zoltán (Mihalik László), Urbin Péter, Csiszár
Szabolcs (Bereczki Tamás), Kovács
Milán, Fodor Tibor, Sándor Huba.
Edző: Lajos Ferenc
Gól: Urbin Péter 4’, illetve Nyilas
Szabolcs 62’.
Lajos Ferenc: A labdarúgás nem
pontozásos sportág, agyonnyert
mérkőzést hoztunk döntetlenre.
Gratulálok a Monostorpályinak a
pontszerzéshez!

október 16.
Balmazújvárosi FC
DEAC II 3–0 (2–0)
250 néző.
Vezette: Orosz J. (Pál G., Zámbó T.).
Balmazújváros: Csorvási Tamás
(Deák Olivér), Orosz Pál (Fodor Tibor), Rőth András, Bereczki Tamás
(Silling Máté), Varga Dávid (Nagy
Zoltán), Galla Patrik, Kerekes Bence
(Rákos Balázs), Urbin Péter, Csiszár
Szabolcs, Kovács Milán (Benke Szabolcs), Sándor Huba (Csige Zsolt).
Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Csiszár Szabolcs 4’, Rőth András 22’, Silling Máté 79’.
Lajos Ferenc: Mérsékeltebb teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy
a kulturáltan játszó ellenfelet legyőzzük.

11. forduló
október 22.
Balmazújvárosi FC
Kabai Meteorit SE 1–0 (1–0)
300 néző.
Vezette: Szabó P. (Vilmányi S., Molnár L.).
Balmazújváros: Csorvási TamásKovács Milán, Rőth András (Bereczki Tamás), Tóth Gábor (Szabó
Barna), Varga Dávid (Nagy Zoltán),
Galla Patrik, Urbin Péter, Bokros
Tibor, Csiszár Szabolcs, Fodor Tibor, Sándor Huba (Kerekes Bence).
Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Rőth András 22’.
Lajos Ferenc: A mérkőzés nagy részében domináltunk, ez egy kemény,
jó hangulatú csata volt. A győzelmet
Cs. Tóth Jánosnak ajánljuk, várunk
haza, Jani bá’!

// Rőth András gólja
Kaba ellen három
pontot ért

A tabella
eleje:

1. Balmazújvárosi FC

11

9

1

1

36-9

28 pont

2. Monostorpályi SE

10

7

3

0

35-11

24 pont

3. Kabai Meteorit SE

11

7

2

2

26-11

23 pont

4. Hajdúsámson

11

5

2

3

32-20

17 pont
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Balmazújvárosi
Szakrendelések
Az elmúlt másfél év alaposan megváltoztatta, felforgatta addigi megszokott életünket. A koronavírus okozta világjárvány volt a vezető hír a föld összes országában. Az élet minden területén alkalmazkodnunk kellett e súlyos megbetegedést okozó vírushoz. Természetesen az egészségügyben is komoly változások alakultak ki. ( pl.: az új, egészségügyi szolgálatról szóló törvény bevezetése, a
járvány első hullámában teljes kórházi, szakrendelői bezárások, a telemedicinális ellátások előtérbe kerülése, stb. ) Az orvosi rendelő keretein belül a szakrendelések folyamatosan a járványügyi előírásoknak megfelelően működtek. Ezzel a kis összefoglalóval
szeretnénk Önöknek segíteni, hogy könnyebben tudjanak ellátáshoz jutni, gyorsabban kapjanak időpontot a szakrendelésekre, hatékonyabban tudják igénybe venni a telemedicina kínálta lehetőségeket.

Belgyógyászat I .

Szemészet

Reumatológia

Telefon: 06 52/580-065
Hétfőtől Péntekig:
minden nap 8.00-14.00
Telefonos konzultáció és időpont
egyeztetés 12.00-13.00

Telefon: 06 52/580-063
Hétfő, Szerda: 9.00-15.00

Telefon: 06 52/580-164
Hétfő: 12.00-14.30
Kedd, Péntek: 8.00-10.30
Szerda: 12.00-14.30
Csütörtök: 8.00-10.00

Belgyógyászat II.
Telefon: 06 52/580-166
Hétfő, Szerda: 8.00-11.00
előjegyzett betegek fogadása,
11.00-12.00 telefonos konzultáció,
időpont egyeztetés
Kedd, Péntek: 10.30-13.00
előjegyzett betegek fogadása

Sebészet
Telefon: 06 52/580-070
Hétfő: 9.00-11.00 Dr. Szikora Miklós
Kedd: 7.00-13.00 Dr. Takács Ferenc
Szerda: 12.00-17.00 Dr. Szikora Miklós
Csütörtök: 14.00-17.00
Dr. Takács Ferenc
Péntek: 8.00-12.00 Dr. Szikora Miklós

Nőgyógyászat
Telefon: 06 52/580-152
Kedd: 15.30-18.00-ig
Csütörtök: 15.30-17.30
Mindkét napon rendel:
Dr. Rajnai László
Táppénzes papírok kiosztása
kedden 15.30-kor

Fül-orr-gége
Telefon: 06 52/580-079
Előjegyzéssel kedd - szerda: 15.00-18.00
Előjegyzés kérhető telefonon a rendelési
időben

Ideggyógyászat
Telefon: 06 52/580-072
Hétfő: 7.30-14.00
Szerda: 7.30-15.30
Csütörtök: 7.30-14.30
Péntek: 11.00-15.00
14.00 órától 15.30-ig csak telefonos
tanácsadás illetve telefonos rendelés
Mobil: 06 20 /285-7128

Ortopédia
Telefon: 06 52/580-153
Hétfő:
8.00-12.00 előjegyzett betegek fogadása,
7.30-8.00 telefonon időpont adás,
12.00-13.00: telefonos rendelés,
konzultáció, időpont adás
Kedd:
14.00-17.00 előjegyzett betegek
fogadása,
13.30-14.00 telefonon időpont adása,
17.00-18.00: telefonos rendelés,
konzultáció, időpont adás
Szerda:
8.00-12.00 előjegyzett betegek fogadása,
7.30-8.00 telefonon időpont adás,
12.00-13.00: telefonos rendelés,
konzultáció, időpont adás
Csütörtök:
14.00-17.00 előjegyzett betegek
fogadása,
13.30-14.00 telefonon időpont adása,
17.00-18.00: telefonos rendelés,
konzultáció, időpont adás
Péntek:
8.00-12.00 előjegyzett betegek fogadása,
7.30-8.00 telefonon időpont adás,
12.00-13.00: telefonos rendelés

Laboratórium
Telefon: 06 52/580-075
Vérvételi időpontok:
minden nap 7.30-tól 10-ig
Előjegyzés szükséges!
Előjegyzés kérhető hétfőtől péntekig
8.00-16.00 között
Tel: 70-363-2375, 52-580-075, 70363-2375 valamint személyesen a
laboratóriumban. Leletkiadás minden
nap 12.30-kor. Fizetős vizsgálatokra van
lehetőség előzetes egyeztetés után

Röntgen
Telefon: 06 52/580-077
Hétfőtől péntekig: 7.30-tól 12.00-ig
előjegyzés, leletkiadás hétfőtől péntekig.
Röntgen felvételek készítése egyeztetett
időpontban 7.30-11.30-ig

Ultrahang
Telefon: 06 52/580-077
Orvos által elrendelt esetekben előre
egyeztetett időpontban, időpont
kérhető. Hétfőtől - péntekig 7.30tól 12.00-ig az 06 52 / 580-077
telefonszámon
Vizsgálatok: Hétfőtől csütörtökig
10.00-től 15.00-ig

Pszichológia
Csütörtökön előjegyzés, személyes
értesítés alapján
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Fizioterápia,
gyógytorna
Telefon: 06 52/580-076
A fizioterápiás és gyógytorna kezelések
a megfelelő óvintézkedések betartása
mellett. Időpont egyeztetés a helyszínen

Bőrgyógyászat
Telefon: 06 52/580-066
Hétfő:
8.00-9.00-ig telefonos tanácsadás,
időpont egyeztetés, 9.00-14.30-ig
előjegyzett betegek fogadása
Kedd:
8.00-9.00-ig telefonos tanácsadás,
időpont egyeztetés, 9.00-14.00-ig
előjegyzett betegek fogadása
Csütörtök:
8.00-9.00-ig telefonos tanácsadás,
időpont egyeztetés, 9.00-10.30-ig
előjegyzett betegek fogadása

Urológia

Kardiológia

Telefon: 06 52/580-169
Hétfő: 14.30-16.00
Dr. Zsolnai Nagy Imre
Kedd: 16.00-19.00
Dr. Rácz Kálmán
Szerda: 15.30-18.30
Dr. Rácz Kálmán
Csütörtök 14.30-16.00
Dr. Zsolnai Nagy Imre
Telefonon időpont egyeztetésre és
gyógyszer írásra a rendelés első
órájában van lehetőség

Telefon: 06 52/580-157
Hétfő: Dr. Barta Judit
Kedd: Dr. Fülöp Tibor
Szerda: Dr. Gergely Szabolcs
vagy Dr. Borbély Attila
Telefonon előjegyzést kedden
14.00-15.00 között
Hétfőn és szerdán
17.00-18.00 óra között, lehet kérni

Gasztroenterológia

Telefon: 06 52/580-154
Hétfő: 15.00-18.00
Dr. Molnár Éva
Kedd: 8,30-13.00
Dr. Dallos Erzsébet
Szerda: 12.00-19.30
Dr. Kállai Imre

Szerdai napokon.
A pontos időpontokról tájékozódjanak
a 0652 / 580 -060-as telefonszámon.
Gyomortükrözés: 8.30-9.00
Vastagbél tükrözés: 9.00-11.00
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Pszichiátria

Az aktuális rendelési időpontok ettől időnként eltérhetnek. A folyamatosan változó járványügyi előírások, betegségek és szabadságok miatt. Az aktuális rendelési időkről tájékozódhatnak az 580-060-as telefonszámon és internetes oldalunkon ( bvesz.hu/hireink).

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Baranyai Katalin

Dr. Spicze Tímea

Dr. Nagy Mihály

Dr. Varga Edit

Rendelés: Hétfő:14.00 -18.00 Kedd: 8.00-12.00 Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök 8.00-12.00 Páros hét péntek: 8.00-12.00
Páratlan hét péntek:14.00-18.00
Telefon: 06 52 / 580-163

Rendelés: Hétfő: 8.00-12.00 Kedd:14.00-18.00 Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök 14.00-18.00 Páros hét péntek: 14.00-18.00
Páratlan hét péntek: 8.00-12.00 Telefon: 06 52 / 580-162

Rendelés: Hétfő: 8.00-12.00 Kedd: 14.00-18.00 Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök 14.00-18.00 Páros hét péntek: 14.00-18.00
Páratlan hét péntek:8-12 Telefon: 06 52 / 580-163

Háziorvosi rendelés 			

Rendelés: Hétfő:14.00-18.00 Kedd: 8.00-12.00 Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök 8.00-12.00 Páros hét péntek: 8.00-12.00
Páratlan hét péntek:14.00-18.00
Telefon: 06 52 / 580-162

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik.

Dr. Diczházy Tünde
Rendelés: Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 13:00-17:00
Páros hét péntek: 13:00-17:00
Páratlan hét péntek 8:00-12:00
Telefon: 06 52/580-068

Dr. Dobi Gyöngyi
Rendelés: Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-17 :00
Páros hét péntek: 13:00-17:00
Páratlan hét péntek: 8:00-12:00
Telefon: 06 52/580-064

Dr. Varga Éva
Rendelés: Hétfő: 13:00-18:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 13:00-15:00
Csütörök: 8:00-12 :00
Páros hét péntek: 8:00-12:00
Páratlan hét péntek: 13:00-18:00
Telefon: 06 52/580-161

Dr. Fekete Imre
Rendelés: Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-17:00
Páros hét péntek: 13:00-17:00
Páratlan hét péntek: 8:00-12:00
Telefon: 06 52/580-069

Dr. Mazurka Balázs
Rendelés: Hétfő: 13:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Páros hét péntek: 8:00-12:00
Páratlan hét péntek:13:00-17:00
Telefon: 06 52/580-067

Dr. Papp Imre
Rendelés: Hétfő: 13:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12 :00
Páros hét péntek: 8:00-12:00
Páratlan hét péntek:13:00-17:00
Telefon: 06 52/580-151

Dr. Kocsis Zsolt
Rendelés: Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-17 :00
Páros hét péntek:13:00-17:00
Páratlan hét péntek: 8:00-12:00
Telefon: 06 52/580-167
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Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Tel: 52/580-102, Fax: 52/370-035
Ügyfélfogadás:
Hétfő: zárva, Kedd: 7:30–18:00
Szerda: 7:30–12:00, Csütörtök: zárva,
Péntek: 7:30–11:30
Szociális csoport - Irodák: Fsz.9., 10.
Helyi adó csoport - Irodák: Fsz. 15., 16., 17.
Építési csoport - Iroda: Fsz. 13.
NAV ügyfélszolgálat
Hétfő: 8:00–12:00, 13:00–16:00, Kedd: zárva
Szerda: 8:00–12:00, 13:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 8:00–12:00
Kormányablak
Balmazújváros Kossuth tér 3.
Okmányiroda, Szociális ügyek,
Nyugdíjügyek, Gépjármű ügyek
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00–18:00,
Kedd: 8:00–16:00, Szerda: 8:00–18:00,
Csütörtök: 8:00–16:00, Péntek: 8:00–12:00
Balmaz Intercom Kft.
Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel: 52/240-049
Hétfő: 8:00–16:00, Kedd: 10:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 10:00–17:00
Temetkezés - Köztemető
Tel.: 52/370-052		
Temetői ügyelet: 30/9588-310
Általános segélyhívó 112
Ezen a számon lehet elérni a mentőket,
tűzoltóságot és a rendőrséget
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Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Segélyhívó: 112

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

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060
Központi Orvosi Ügyelet
4060 Balmazújváros, Dózsa György út 5-7.
Tel: 52 / 506-303
Ügyeleti idő Hétfő-Péntek:
18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig
Hétvégén, munkaszüneti
napokon folyamatosan

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

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

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

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

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

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

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

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

Semsey Kastély
Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel: 52/821-555, K-Sz: 800-1600

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

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

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

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

/// Fotó: Magánarchívum

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

