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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Ismét eljött életünkbe a karácsonyváró,
az esztendőt lezáró időszak. Tavaly ilyenkor még abban reménykedtünk, hogy
idén már visszatér közénk a megszokott
ünnepünk...
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●

A Városháza Díszterméből
A november 10-i rendkívüli ülésen határoztak az
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményintézményvezető álláshelyre történő pályázat kiírásáról.
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.02.15-től
2027.02.14.-ig szól.
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2021. DECEMBER

MEGJELENIK INGYENESEN

Balmazújváros

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

Visszatekintő
az elmúlt
időszakban
megvalósult
projektek és
fejlesztések
Több mint három év
telt el azóta, hogy 2018ban, az ismert okok miatt a városvezetés élére
a lakosság többségénk
akaratából új polgármester került. Az igazi
érdemi munka viszont,
csak 2019 őszén kezdődhetett el, hiszen az
addigi fideszes többségben lévő képviselőtestület, gyaklorlatilag
a lényegi haladáshoz
szükséges döntéseket
sorra megvétózta vagy
elodázta, illetve a polgármesteri jogköröket
is megnyírbálta.

// Közélet

Bemutatkozik

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár ÚJ vezetője

Koroknai Sándor vagyok, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetője. Nagyjából így kezdődik minden bemutatkozás, amelyet ezután követ az életkor, családi állapot, iskolák, szakmai
pályafutás esetleg jövőbeni terv, amely végül elvezet az adott pillanatig, amikor mindez megíródik. Ám érdekel ez bárkit is akkor, amikor a Facebook és a Google többet tud az emberről mint
// 7. oldal
saját magam? Mi az tehát, amit e két technológiai óriás nem tud rólam.

Az ennek köszönhető felelőtlen döntések következményeit a mai napig
nyögi városunk. Sajnálatos, hogy a városvezetésben bekövetkezett tényt,
néhány helyi csoport
még mindig nem képes
elfogadni.
// 5. oldal
// SPORT

// Mindenféle

Az élen telelnek
Megye I-es labdarúgóink csak legutolsó bajnokijukat nem tudták
megnyerni az elmúlt időszakban. A
nagyszerű őszi szereplésnek köszönhetően a tabella éléről várhatják a
tavaszi folytatást. A 12. fordulóban
6-0-ás győzelmet könyvelhetett el a
Balmazújvárosi FC. Lajos Ferenc a
meccs után: Napsütéses időben sikerült győzelmet abszolválnunk kiváló
játékvezetés mellett.
//10. oldal

Véget vetettek
a sorozatnak
A balmazújvárosi rendőrök elfogták
azt a férfit, aki a megalapozott gyanú
szerint több nyitott autóból lopott
különböző elektronikai eszközöket,
szerszámokat és készpénzt.
Egy helyi lakos értesítette a rendőröket 2021. november 15-én hajnalban
arról, hogy Balmazújvárosban egy
férfi lopni akart az utcán parkoló gépkocsijából.
//12. oldal
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KARÁCSONYI A Városháza

KÖSZÖNTŐ
Ismét eljött életünkbe a karácsonyváró, az esztendőt lezáró időszak. Tavaly
ilyenkor még abban reménykedtünk,
hogy idén már visszatér közénk a megszokott ünnepünk.

Abban bíztunk, véget ér az aggódás, a
félelem, s újra közösen ünnepelhetjük
szeretteinkkel az esztendő legszebb
és legszentebb időszakát. Sajnálattal
vettük tudomásul, a covid miatti aggodalmunk továbbra is beárnyékolja
hangulatunkat, sokan közülünk keserédes, vegyes érzésekkel állja körbe a
karácsonyfát, s néhány teríték üresen
marad megint az ünnepi vacsorához
terített asztalnál.

Átadhatjuk-e magunkat a csüggedésnek, a reménytelenségnek?
Feladhatjuk-e bizodalmunkat, hitüket
abban, hogy egyszer vége lesz ennek a
tehertételnek? Nem adhatjuk fel semmiképpen. Ezeket a megpróbáltatásokat túl kell élnünk, s a tapasztalatainkat
hasznosítani a jövőnk érdekében. Sajnos megváltoztak a közösségi szokásaink és az egymáshoz való viszonyunk.
A múltbeli események, kapcsolatok
felértékelődtek számunkra.
Hiányoznak a közösen megélt események. Azt hiszem alaposan átrendeződött értékrendünk is. Sokat vártunk
mi is a 2021-es esztendőtől. Voltak terveink, elképzeléseink, s igyekeztünk
minden tőlünk telhetőt megtenni a
lakosság szolgálatában. Ezúton köszönöm meg az önkormányzati dolgozóknak s az önkormányzati tulajdonú
kft.-k dolgozóinak a munkáját, a képviselő testület támogatását.

Munkánk során a jobbítás szándékával
végeztünk különböző szervezeti átalakításokat. A megszokás, a rutin, a hagyományok sokszor fékezik, akadályozzák a
megújulást és a célszerűbb munkaszervezést. A mostani tapasztalatok viszont
visszaigazolták elképzeléseink helyességét. Sajnos a járványhelyzet, a lakosság
által is ismert feszültségek és annak következményei továbbra is nehezítik vá-

rosunk életét. Ennek ellenére rengeteg
elképzelést sikerült megvalósítanunk.
Ebben a kiegyensúlyozatlan pénzügyi
- gazdasági helyzetben is meg tudtuk
őrizni városunk működőképességét. A
nehézségeket nemcsak a családi kas�szák érezték meg, hanem önkormányzatunk költségvetése is. Köszönöm
minden lakosnak a megértő, támogató közreműködését, segítségét. Külön
köszönöm a város egészségügyi ellátórendszerében dolgozók felelősségteljes munkáját, a nehezített körülmények ellenére helytálló óvodai, iskolai
nevelőink elhivatottságát, és mindenkinek, aki valamilyen módon segítette,
támogatta az itt élő embertársainkat.
Köszönöm azoknak, akik egy picit is
hozzájárultak ahhoz, hogy megkön�nyítsük egymás életét.
Legyen mottónk 2022-ben
a következő:
„Mindig a holnapban reménykedünk,
a holnap viszont valószínűleg tőlünk
remél egyet-mást.”
/ Ernst R. Hauschka /
Áldott, békés Karácsonyt kívánok minden kedves balmazújvárosi lakosnak!
Boldog, békés újesztendőt 2022-ben!
Hegedüs Péter
Balmazújváros polgármestere
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Díszterméből

A képviselőtestület november 10-i rendkívüli ülésének döntéseiből.

November 10.
Rendkívüli ülés

A kiírás oka: a jelenlegi intézményvezető a nyugdíjazása előtti felmentési idejét tölti, amely 2021. december 15-én jár le.

● Határoztak az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde Intézményintézményvezető álláshelyre történő pályázat kiírásáról.
A vezetői megbízás határozott időre,
2022.02.15-től 2027.02.14.-ig szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 31.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. február 10.

● Egyetértettek a Balmazújvárosi
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. idei üzleti tervének módosításával. Vagyis azzal, hogy a cég
a végzett feladatai között csoportosíthasson át forrásokat. Ehhez pedig
nem kell a tulajdonos önkormányzatnak többlettámogatást adnia.
● Döntöttek arról is, hogy a 2022.
évi járási startmunka mintaprogramok indításához csatlakozik az önkormányzatunk, amihez a szükséges
önerőt is vállalja.

Balmazújváros Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény intézményvezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.02.15-2027.02.14.-ig szól
A munkavégzés helye: 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10. További információk: www.balmazujvaros.hu
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Visszatekintő
az elmúlt időszakban megvalósult
projektek és fejlesztések

Több mint három év telt el azóta, hogy 2018-ban, az ismert okok miatt a városvezetés élére a lakosság
többségénk akaratából új polgármester került. Az igazi érdemi munka viszont, csak 2019 őszén kezdődhetett el, hiszen az addigi fideszes többségben lévő képviselőtestület, gyaklorlatilag a lényegi haladáshoz
szükséges döntéseket sorra megvétózta vagy elodázta, illetve a polgármesteri jogköröket is megnyírbálta.
Az ennek köszönhető felelőtlen döntések következményeit a mai napig nyögi városunk (pl: közétkeztetés
és apport). Sajnálatos, hogy a városvezetésben bekövetkezett tényt, néhány helyi csoport még mindig
nem képes elfogadni. Folyamatos a polgármester személyét lejáratni kívánó, a tényeket nélkülöző, rágalmazó propaganda. Próbálják elvitatni a város érdekében kifejtett munkákat, eredményeket. Igaz, sok
akadályozó tényező került elő a múltból, s a jelenből is egyaránt. Ennek ellenére folyamatosan és tervszerűen valósulnak meg a kitűzött célok.

A 2020 - 2021-es esztendők
emlékezetesek lesznek Balmazújváros történetében.
Alaposan megnehezítette a
városvezetés munkáját a pandémia nyomán kialakult veszélyhelyzet és az önkormányzatot sújtó adóelvonások is.

Ehhez társult még az a ros�szindulatú feljelentés sorozat, melyek nyomán olyan
hibákra is fény derült, amelyek a múltban gyökereztek.
Ezek a hibák korrigálásra
kerültek és a hatályos törvényeknek megfelelő műkö-

dés kiépítésére került sor. A
városvezetés legfontosabb
ígéretéhez híven, megvalósította az átláthatóságot és a
törvényességet.
A leírt nehézségek ellenére
Balmazújváros töretlenül

épült, szépült és fejlődött az
utóbbi időkben.
Nézzük meg - felsorolás
szinten - hogy mik azok a
fejlesztések és projektek
amik 2018. augusztusa óta
megvalósultak Balmazújvároson.

BALMAZÚJVÁROSBAN MEGVALÓSULT
FEJLESZTÉSEK ÉS PROJEKTEK
Főtéri rekonstrukciós
munkálatok

● Térkövezés
● Csók szobor kihelyezése
● Okos pad telepítése
● Ivókút kivitelezése
● Párakapu telepítés
● Gémeskút áthelyezése
● II. világháborús szobor áthelyezése

Terek és Játszóterek

● Kastélykerti játszótér kivitelezése
● Padok telepítése az időseknek

Útépítések,
útkarbantartások

● Liszt Ferenc utca aszfaltozás
● Szegregátum útépítés
● Jenőházi útjavítás
● Telekföldi út kátyúzása
● Külterületi dűlőutak rekonstrukciója

járdaszakaszokkal kapcsolatos munkálatok

● Lakótelep átvezető járda aszfaltozása
● Dózsa György úti gyógyszertár
járdaszakaszának kivitelezése
● Nádudvari - Bocskai sarok
új járdaszakasz építése
● Veres Péter utca, Lottózó előtti
járdaszakasz térkövezés és vízelvezetés
● K&H Bank-nál vízelvezetés
● Katolikus templom, Múzeum Kávéház,
Debreceni út 3-5. előtti járdaszakasz
térkövezése
● Bólyai utca rövid új járdaszakasz
kivitelezése
● Böszörményi út kerékpárút javítása

Parkolók kivitelezése

● Parkolók a gyógyszertárnál
● Állomásparkoló
● Veres Péter park parkolók
● 13 új parkoló a hivatal udvarán
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Városi intézmények
fejlesztése

● Művelődési ház scenikai fejlesztése
● Művelődési Ház előtér felújítása
● Művelődési Ház fűtés korszerűsítése
● Művelődési Ház mosdók felújítása
● Múzeumi látványtár kialakítása
● Kastélypark automata
öntözőrendszerének korszerűsítése
● Ifjúsági ház fűtés korszerűsítése
● Ifjúsági interaktív mesepont kialakítása
● Pötyi szálló tetőfelújítása
● Debreceni út 12. Humán Szolgáltató
épületének befejezése
● Humán Szolgáltató kisbusz beszerzése
● VESZ Beteghívó rendszer kiépítése
● Esély otthon lakások
felújításának befejezése
● MHSZ székház felújításának
megkezdése
● Újraindul a Fürdőben a
TB támogatott gyógyászati kezelés

Veres Péter park
fejlesztés

● Rendezvénytér, kiszolgálóhelyiség
és parkolók kialakítása

Vízgazdálkodás
fejlesztés

● A 7-es ivóvízkút fejlesztése
● Csatornakotrások
● Csónakházépítés
● Sósvíztározó fejlesztés
● Visszasajtoló kút fejlesztés
● Szennyvíztisztító rekonstrukciója
● Átemelők javítása

Kommunikáció
és tájékoztatás

● A Daru Televízió Balmazújváros
elindítása
● Városi közszolgálati újság
újraszervezése
● Nyilvános testületi ülések
élőképének biztosítása
● Díszterem technikai fejlesztése
(automata közvetítő rendszer
önkormanyzati tv)

Piac és Rekreációs
park megújulása
és kivitelezése
Kézműves közösségi
ház Kivitelezése
Belvíz elvezetési
projekt megvalósítása
Fürdő NEGYMÉRTÉKű
felújítása
II. világháborús szobor
díszsírhely parcellában
történő méltó
elhelyezése
Civil szervezetek
támogatásának
megduplázása
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Felelős gazdálkodás

● Az intézményvezetők javaslata alapján
a bérmegtakarítás összegét a karácsonyi
ünnepek előtt az elvégzett plusz
munka mértékében a dolgozók kapják
meg, a túlmunka elismerése képpen
● Megtörtént a HÉSZ és
Területrendezési Terv elkészítése
a szabályoknak megfelelően
● A Balmazújvárosi Turisztikai Kft.
létrehozása
● A Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft. átszervezése

Egyéb beruházások
és fejlesztések

● Sógenerátor beszerzése
az ovodásaink számára
● Ozonizátor - oxigénsűrítő beszerzése
az egészségügyi épületek fertőtlenítése
● Lucas 2 dekompressziós készülék
beszerzése társadalmi összefogással
● Térkőgyártó eszköz beszerzése
● Kommunális karbantartó
gép beszerzése
● Rózsatelepítés
● Fedett buszmegállók kihelyezése
az önkormányzati útvonalon
● Zöld hulladék gyűjtőpont kialakítása,
kisérleti jelleggel a lakossági igények
felmérésével
● Ipari park beruházás, a park
területeinek értékesítése, bérbeadása
● Daru lakópark fejlesztésének elindítása

Kerékpártárolók,
kerékpárútvonal,

● Fedett kerékpártárolók telepítése
● Kerékpártároló létesítése
a gimnáziumnál
● Biciklis útvonal, pihenők
és táblák kihelyezése

Óvodáink fejlesztése

● Mesevár Óvoda fejlesztése
● Szigetkerti óvoda villamos hálózat
fejlesztése
● Óvodáink és a bölcsőde energetikai
átvizsgálása és javítása
● Óvodai mosókonyha felújítás, gépesítés
● Darusi óvoda parkoló és kerítés
telepítés
● Kossuth óvoda térkövezése
önkéntes munkával
● Mesevár óvoda térkövezése
önkéntes munkával
● Napsugár óvoda fejlesztése

A fentiekhez még sok olyan projektet
fel lehetne sorolni amelyek tervezés
különböző fázisaiban vannak.
Ami bizonyos, hogy az elmúlt időszak
bővelkedett a különböző teendőkben.
Rengetegen dolgoztak azért, hogy a
sokszor nehéz körülmények és örökségek ellenére megvalósulhassanak

az aprónak tűnő, ámde mindenképp a
város fejlődését szolgáló intézkedések,
munkafolyamatok.
Szeretnénk megragadni az alkalmat
arra hogy megköszönjük a Hivatali
vezetők és dolgozók, az Intézményi
vezetők és a város intézményeiben dol-

gozók áldozatos munkáját, mindezt a
versenyszférához képest sokszor szerényebb fizetésért. A város vezetése,
ezután sem fog tétlenkedni. Mindent
megtesz azért, hogy az elkezdett munka továbbra is folytatódjon, a város és a
lakosság érdekében.
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Év vége felé Bemutatkozik
Ahogy az év vége felé közelítünk, azt hiszem mindenki valamiféle számvetést készít, mi az amit az idei évre
tervezett és mi az ami ténylegesen megvalósult az elképzelésből. Az intézmények esetében sincs ez másképpen, itt annyival egyszerűbb a helyzet, hogy az elfogadott munkatervben foglaltakat tudjuk összevetni a
ténylegesen megvalósult programokkal, fejlesztésekkel.
A Veres Péter Kulturális Központ,
ahogy más intézmény sem tudta teljes mértékben függetleníteni a járványhelyzet hatásai alól a működését. Így természetesen nekünk is van
hiányérzetünk, nem minden az előzetes terveink és várakozásaink szerint
alakult. A vírushelyzetnek megfelelő korlátozások szigorúbb-enyhébb
formáihoz minden esetben alkalmazkodnunk kellett, bár ezért esetenként
éles kritikák is érték az intézményt.

Annál is nehezebb volt kezelni ezt a
helyzetet, hiszen azt gondolom, hogy
a közművelődés abszolút kontakt
műfaj, az online tartalmak nem pótolhatják ezeket az alkalmakat.
Egy üres kiállítóterem, egy online
színházi előadás nem nyújtja ugyanazt az élményt, a személyes jelenlét
nagyon fontos. Természetesen voltak
olyan szakaszai az évnek, amikor „zavartalanul” működhettünk, korlátozások nélkül zajlottak a programok,
kiállítások, városi rendezvények lebonyolítása.
A pályázatok adta lehetőségeket, ebben az időszakban is igyekeztünk kihasználni, számos program valósul
és valósult meg pályázati forrásból.
A programkínálat bővítése mellett,
az infrastrukturális fejlesztésekre,
állagmegóvásra is nagy hangsúlyt
fektettünk. Az Ifjúsági -és Közösségi
Házban elkészült a MesePont.

Jelenleg a pályázati forráson kívüli
munkák zajlanak (festés, takarítás, illetve a hang - és fénytechnika felszerelése). A Semsey Kastélyban átadásra került az új állandó kiállításunk a
Veres Péter Emlékszoba. Az Önkormányzat által biztosított keretből,
a Művelődési Központ épületének
fűtését új kondenzációs kazán és kémény látja el.
Az intézmény többlet bevételéből
kisebb felújítási munkákat is sikerült kivitelezni. Az Ifjúsági Házban
a fém-halogén csarnokvilágító lámpákat korszerű ledes fényforrásokra
cseréltük.
A rendezvényekhez használt mobilszínpad is felújításra került, mintegy
kétmillió forint értékben, új lábak
és összekötők kerültek beszerzésre. A Művelődési Központ második
emeleti női-férfi WC-jének felújítása
befejeződött, az első emeleten a kivitelezés a decemberi hónapban folytatódik.
A színház bejáratának homlokzati
tisztítása és festése elkészült. Karbantartó kollégáim a homlokzaton
keletkezett hibákat javították ki.

Sajnos itt nem mehetek el szó nélkül
egy tendencia mellett. Egyre több a
rongálás miatt keletkezett kár és ez
szinte minden tagintézményt érint.
A Művelődési Ház homlokzati szigetélését rendszeresen rongálják.
Novemberben a Semsey Kastély
pinceablaka volt valakinek útban,
valamint a Kastély melletti kocsiszín homlokzati elemei is erős emberek áldozatai lettek. Ennek fényében nehéz az állagmegóvás.
Lehet itt már kevés a „figyeljünk egymásra és értékeinkre”. Azt hiszem
jogos elvárás lenne, hogy jobban vigyázzunk középületeinkre.

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár ÚJ vezetője
Koroknai Sándor vagyok, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetője. Nagyjából így kezdődik minden bemutatkozás, amelyet ezután követ az életkor, családi állapot, iskolák, szakmai pályafutás esetleg jövőbeni terv,
amely végül elvezet az adott pillanatig, amikor mindez megíródik. Ám érdekel ez bárkit is akkor, amikor a Facebook és a Google többet tud az emberről mint saját magam? Mi az tehát, amit e két technológiai óriás nem
tud rólam.

Erősítem a könyvtáros sztereotípiát,
hogy nemcsak gyerekként imádtam
olvasni, (még a negyedik osztályos
mikulás csomagba is Vernét tett osztálytársam) hanem mai napig is magával ragad a könyv. A gyermekirodalom
éppúgy, mint a Sci-fi vagy ismeretterjesztő mű. Külön előnye a dolognak,
hogy keményvonalas betű falóként
értem is a leírtakat. Ellenben árnyalja
a képet, hogy mindig is kedveltem és
értettem a matekot is, meg úgy a természettudományokat általában, így a
logikus rendszerekhez is adott a kapcsolatom. Életem következő szakaszai
ellenben épp ez utóbbiak miatt nem a
könyvtárosság irányába mutatnak.

Természetesen az év hátralévő időszakában már a jövő évi terveken is
dolgozunk, az idén esetlegesen elmaradtakat igyekszünk pótolni. Reményeink szerint ha most még nem is,
de a jövő évben már visszatérhetünk
a korlátozások nélküli, normál működési rendhez.
A Veres Péter Kulturális Központ
minden dolgozóját dicséret illeti,
hogy ebben a nehéz helyzetben is
kitartóan azon dolgoztak, hogy minél színvonalasabban alakítsák Balmazújváros közművelődését.
És ezúton szeretnék köszönetet mondani látogatóinknak is, hogy találtak
az érdeklődésüknek megfelelő programokat és az egész évben tanúsított
megértésüket, hogy alkalmazkodtak
a kialakult helyzethez.
Békés, Boldog Ünnepeket!
// Sári István

Furcsa fintora ugyanis az életnek, hogy
bár pont a könyvek miatt csillagásznak
vágyódtam, de valami fura döntési lánc
eredménye folyamán mégis állattenyésztő lettem. Mondhatni diplomás
gulyás, vagy majdnem hogy Sanyi gazda, de hát valahonnan el kellett kezdeni ezt az élet nevű játékot.
Egyáltalán nem bántam meg még azután sem, ha pár év a nagyüzemi állattartásban, nagyban megváltoztatja az
ember világnézetét, így egy gyors jobb
kanyar után elsodor a matek, vagyis
közgazdaságtan. Szakközgazda. (Így
leszek gazda a négyzeten.) Élesben
nem sokkal több tapasztalatot gyűjtöttem, mint az előző szakmámmal, de
nap mint nap jó hasznát látom a pénzügyi ismereteknek.

Vannak, akik szerint túl rövid az élet,
ám a tudomány miatt meg túl sokáig
élünk, ezért a század elején biztosra
mentem. Más szakmát tanultam ki.
Egy újabb kanyar után informatikus
lettem, rendszergazda (Immár gazda a
köbön.) és magával ragadott számítógépek, a programok, az Internet világa
annak teljes spektrumával és azzal a két
bámulatos dologgal, hogy hihetetlen
mértékű tudáshoz lehet jutni és folyamatos tanulásra készteti az embert.

Ezáltal lesz az ember kocka, pláne,
hogy a könyvek mellett, minő szentségtörés még megrögzött filmrajongó is. Még jó hogy némi távol keleti
harcművészet meg némi nyári fesztiválozás ezt sikerrel tompítja. Így kerülök
2003-ban a könyvtárba.

Közben helyismereti könyvtáros is lesz
az ember, ami által hihetetlenül izgalmas történetekre bukkan az ember és
nagy előnye, hogy kiderült, a város ös�szes Koroknai vezetéknevű személye
egy 300 évvel ezelőtt ősre vezethető
vissza. 4 éve a gyermekkönyvtárban találtam magam. Ez egészen új távlatokat
nyitott, hisz mindaz, ami 40 év alatt elraktározódott elmében, most hirtelen
értelmet nyert. Ezért volt mindig is az
én hősöm Leonardo da Vinci.
Így introvertált könyvmolyként és informatikusként, hirtelen ott álltam
szemben két tucat iskolással és halmazállapot változások kapcsán végeztem
kísérleteket, mutattam be a naprendszer csodáit, meséltem vizipók titkairól és a madarak életéről. Voltam görög hoplita és Eger védője. Olvastam
történeteket könyvből és improvizálva
mesésítettem valami régi klasszikus filmet. Kézműveskedtem, báboztam és
rappeltem gyerekek által írt szöveget.

Mára 25 évnyi internet használat után
nemcsak digitális bennszülötté váltam,
hanem rendszeresen tanítok másokat a
digitalizáció megismerésére legyen az
öreg vagy fiatal.
Ám ha egyszer egy könyvrajongó bekerül a könyvtárba dolgozni, hamar
könyvtárossá is válik. Persze nem
egyszerű könyvtárossá, hanem önjelölt digitális stratégia könyvtárossá,
ahol keveredik a hagyományosság a
modern technológiai világgal (Persze
ilyen szakma az országban nincs is, de
jobban hangzik mint az informatikus
könyvtáros.)

Legfőképp ezért szerettem meg a
könyvtárat. Folyamatos alkalmazkodás a változó világhoz, állandó tanulás
és új információk felkutatása. Folyamatos impulzusok, töretlen fejlődés és
új készségek elsajátítása és mérhetetlen kreativitás. Vezető pozícióm sem
változtathat ezen.
// Koroknai Sándor
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BSZC SZALAGAVATÓ
Hangulatos műsor keretében kapta
meg közel 100 diák a végzősöknek járó
kék szalagot november 27-én iskolánk
szalagavatóján. Az osztályok kisfilmjei
után a 12. C-sek ír tánccal varázsolták
el a nézőket, a 12. A osztály pedig az
operett látványos világába repítette el a
közönséget.

Hegedüs Péter polgármester úr, betegsége miatt, írásban köszöntötte a
végzősöket:
Köszönettel vettem a meghívást az ünnepségre. Nagyon vártátok, vártuk ezt
a napot. Szeretettel gratulálok életetek
ezen fontos fordulópontja alkalmából!
Szerettem volna ezt személyesen megtenni, hiszen városunk életében a helyi
középiskola szalagavatója mindig fontos esemény. Ebben az évben nemcsak
városvezetőként, hanem szülőként,
apaként is büszkén néztem volna a mosolygó arcokat, a szalagtűzést, az osztályok táncelőadásait.
Mindezt azonban csak felvételről, később tekinthetem meg. A járvány köz-

beszólt, ezúttal csak üzenetben tudlak
köszönteni benneteket. Legyen számotokra emlékezetes ez a nap, hiszen
életetek egyik legszebb szakaszának, a
középiskolai éveknek örök emlékeként
tekinthettek majd a feltűzött szalagokra. Fogadjátok szeretettel jókívánságaimat! Az elkövetkező időszakra akadálymentes felkészülést, sikeres tanévzárást
kívánok Nektek!
Tisztelt Szülők, tisztelt Oktatók!
Az Önök munkája, gondoskodása,
útmutatása nélkül ez az alkalom nem
lenne az, ami. Köszönjük! Gratulálok
Önöknek az eddig elért eredményekhez és további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok!

Véndiákok a Veres Péterről
Puzsár Fruzsina
„Tudtam, hogy az itt dolgozó pedagógusokra
bármikor számíthatok!”
Általános iskola végén, a középiskola kapujában még
nem igazán körvonalozódott bennem, hogy mi is szeretnék lenni, ha „nagy leszek”. Azt viszont tudtam,
hogy teljesen humán beállítottságú vagyok, és nagyon szeretem a magyar és a történelem órákat. Így
esett a választásom a Veres Péter Gimnázium humán
tagozatára, ahol emelt óraszámban tanulhattam ezeket a tantárgyakat. A középiskolás éveim során egyre inkább kezdett megfogalmazódni bennem, hogy
milyen területen is szeretnék tovább tanulni. Kezdetben sokáig pszichológus szerettem volna lenni,
de aztán rájöttem, hogy a tanári pálya az, ami igazán
közel áll hozzám. Tanáraim, akiknek a mai napig sokat köszönhetek, mindig segítettek az utamon. Bármi
kérdésem volt, tudtam, hogy az itt dolgozó pedagógusokra bármikor számíthatok! A nyelvvizsgámat is már
meglehetősen hamar, 10. osztályban sikerült megszereznem. Ebben Györfiné Kunkli Edit tanárnő volt
segítségemre, aki áldozatos munkájával elérte, hogy
rövid időn belül nagy fejlődést érjek el a nyelvtanulás terén. Bár nagyon szerettem a történelmet, mégis
középszinten érettségiztem belőle. Pár évvel később
azonban szintemelő vizsgát tettem, ami miatt sosem
lehetek elég hálás volt osztályfőnökömnek, Dobi Julianna tanárnőnek, akitől a lehető legjobb szakmai felkészítést kaptam. Eltelt már jó pár év, azonban mindig
szeretettel gondolok vissza a középiskolás éveimre, a
tanáraimra és az élményekre, amiket az iskola adott!

Kitekintő hortobágy
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Szafari a Hortobágyon
sportülésből szemlélve
A látogatók testközelből figyelhetik meg a vadlovakat és a rekonstruált őstulkokat. Eddig is különleges élményben részesülhettek azok, akik a Hortobágyi Nemzeti Park területén található Hortobágyi Vadaspark
szafari programján vettek részt, azonban most egy új szafariautóval bővült a szolgáltatás. A fejlesztés ös�szesen 15 millió forintból valósult meg, amelyből 12 millió forintot a magyar kormány, a fennmaradó 3
millió forintot pedig a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság(HNPI) biztosított.
A szafariról legtöbbeknek Afrika szavannái jutnak eszébe, pedig ennél
sokkal közelebb, a Hortobágy szikes
pusztáin is hasonló élményben lehet részünk. A civilizáció térhódítása
előtt a Hortobágy területén nagy létszámban éltek legelő patások, mint az
őstulok vagy a vadlovak. E nagyvadak
leszármazottait tekinthetik meg testközelből azok, akik rész vesznek a Hortobágyi Vadaspark szafari programján.

A nemzeti park szafari programja eddig
egy több mint 20 éves speciálissá átalakított Land Rover terepjáróval történt,
amely 8 utas szállítására volt alkalmas.
Az autó jelentős futásteljesítménye
miatt és annak – immár - korszerűtlen
dízelmotora -a jármű korából adódóan
- gyakran meghibásodott, javítása idején a szolgáltatás esetenként hetekig
szünetelt.

Kiss János
„Nem bántam meg, hogy itt tanulhattam!”
Tiszacsegeiként a felvételi előtt nagy volt a dilemma, hogy ha már
tovább tanulni mindenképp másik városba kell mennem, legyen az
Debrecen vagy a jóval közelebbi Balmazújváros. Mindkettő szóba
jött, de végül az otthon melege és a Veres Péter Gimnázium barátságos környezete nyert.
Már általánosban körvonalazódott bennem, hogy a reál tárgyak iránt
jobban érdeklődöm, így a gimnáziumban ezt az irányt választottam.
Ami utólag visszatekintve is jó döntésnek bizonyult, mivel az itt
eltöltött évek alapozták meg, hogy mára a Debreceni Egyetem Radiológiai klinikáján fizikusként dolgozom. Ez egyben mutatja azt is,
hogy a Veres Péter középiskola igen jó alapot ad a továbbtanuláshoz,
hiszen az osztályunk nagy hányada ment tovább felsőfokú szakképzésre, főiskolára vagy egyetemre. A gimnáziumi képzés során voltak
ugyan nehézségek, de az elmondható, hogy a tanárainkhoz mindig
bizalommal fordulhattunk, legyen az a tanórával kapcsolatos vagy
magánjellegű probléma.
A tananyag természetesen a tantervi követelményekhez igazodik, de
ennek ellenére bőséges plusz tudásanyaggal is elláttak bennünket, és
szemléletes érdekes órákat ülhettünk együtt az osztálytársakkal. A
tanórákon kívül számos gazdag programot is szerveztek számunkra
illetve szerveztünk mi diákok is. Emlékezetes alkalmak számomra a
mikulásbulik és elsősavatók.
A VPG amellett, hogy tudással lát el, segít, hogy megerősítsen benneteket és valóban azzá, olyanná váljatok, amilyennek most érzitek
magatokat, vagy amilyenek a későbbiekben szeretnétek lenni. Vidéki
tanulóként ez hatványozottan igaz, hiszen a mindennapi ingázás fárasztó ugyan, de amint az elmondottakból is látszik, egyrészt nagyon
megéri, másrészt ezalatt is számos olyan élménnyel és baráttal gazdagodtok, ami életre szóló.
// Forrás: Bszc facebook oldala
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Az érdeklődőket egy kisebb időutazás
várja, amely során megismerkedhetnek a területre jellemző élőhely-típusokkal, valamint azok állat- és növényvilágával. A körülbelül 25-30 perces
túra egy nyitott szafari terepjáróval
történik, a Vadaspark gyalogos zónáján kívül eső, úgynevezett Nagylegelő
bejárásával, szakvezető kíséretében. A
program során a vendégek részletes tájékoztatásban részesülnek a különböző
élőhelyekről és a hozzájuk kapcsolódó
fajokról.
A látogatóknak lehetőség van természetfotózásra is. „A vadaspark olyan
természetközeli programokat kínál,
ahol valamennyi generáció megtalálhatja a számára hasznos és értékes időtöltési lehetőséget. Az új szafari autó
pedig amellett, hogy egyedi élményt
nyújt, növeli a látogatók komfortérzetét is”, mondta Révész Máriusz aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos az átadón.

„A fejlesztéssel a vendégek elégedettségének növelése volt a célunk”mondta
dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság igazgatója. A Toyota Hilux Single Cab típusú gépjármű
átalakítása során eltávolították annak
platóját, hogy egy speciális bukórendszerből álló felépítmény kerülhessen
rá. Az így kialakított utastérbe a látogatók maximális biztonsága érdekében 7
db speciális biztonsági sportülést rögzítettek, 4 pontos biztonsági övvel.
A vendégtér az eső- és fényvédelem
érdekében ponyvaborítást is kapott.
A szakvezetést audio hangrendszer segíti vezeték nélküli mikrofonokkal és
hangszórókkal, így arra is van lehetőség, hogy az utasok kérdéseket tegyenek fel. A tájékoztatás nem egyirányú,
az utasok számára kérdések feltevésére
is van lehetőség.

Az új autó benzinüzemű, így az sokkal alkalmasabb a terepviszonyokhoz
és a tervezett igénybevételez. A HNPI
távlati tervei között szerepel a szafari
program kapacitásbővítése egy tisztán
elektromos, hasonlóan átalakított szafari busz beszerzésével.
A szafari program időjárás- és talajviszony- függő, a résztvevők maximális
létszáma 7 fő. Jelentkezni a Vadaspark
ajándékboltjában van lehetőség, nagyobb csoportoknak - 15 fő felett - pedig előzetesen telefonon (+36 30 383
1612) vagy e-mailben (hnp@hnp.hu).
A Hortobágy-Malomházán található
Vadasparkban a szafari program mellett a puszta ősi élővilágát bemutató
kiállítás, ajándékbolt és büfé, valamint
az egyedi játékelemeket is tartalmazó
játszótér várja a látogatókat. A kifutók
kialakítása kiváló lehetőséget nyújt az
állatok fotózására.

A Vadaspark egész évben nyitva tart,
azonban csak szervezett formában látogatható, a Kilenclyukú híd lábánál
található Pásztormúzeumtól induló
járatokkal. Csoportok számára, illetve
szezonon kívüli egyéni látogatáshoz is
előzetes bejelentkezés szükséges.
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Az élen telelnek
Megye I-es labdarúgóink csak legutolsó bajnokijukat nem tudták megnyerni az elmúlt időszakban.
A nagyszerű őszi szereplésnek köszönhetően a tabella éléről várhatják a tavaszi folytatást.
Az Eredmények
12. forduló

13. forduló

október 30.
DASE–Balmazújvárosi FC 0–6
(0–4)
60 néző. Vezette: Pósa Zs. (Csiszár
K., Sápi V.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (Deák Olivér) - Kovács Milán
(Orosz Pál), Rőth András (Silling
Máté), Szabó Barna (Varga Dávid),
Tóth Gábor (Nagy Zoltán), Galla
Patrik (Bereczki Tamás), Kerekes
Bence (Draveczky László), Urbin
Péter, Bokros Tibor, Fodor Tibor,
Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Tóth Gábor 13’, Rőth András
18’, Szabó Barna 25’, Urbin Péter
41’, 63’, Kerekes Bence 53’.
Lajos Ferenc: Haladunk a céljaink
felé. Napsütéses időben sikerült
győzelmet abszolválnunk kiváló
játékvezetés mellett.

14. forduló

november 06.
Balmazújvárosi FC – DSC-SI 4–0
(1–0)
200 néző. Vezette: Gulyás S. (Horváth J., Kovács Z.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (Liptai Balázs)- Kovács Milán, Rőth András (Silling Máté),
Szabó Barna (Varga Dávid), Tóth
Gábor (Csiszár Szabolcs), Galla Patrik (Nagy Zoltán), Kerekes
Bence (Rákos Balázs), Urbin Péter
(Bereczki Tamás), Bokros Tibor,
Fodor Tibor, Sándor Huba. Edző:
Lajos Ferenc
Gól: Szabó Barna 42’, 49’, Urbin
Péter 46’, Csiszár Szabolcs 50’.
Lajos Ferenc: Végig a mi akaratunk érvényesült, látványos gólokkal szerzetük meg a győzelmet.

november 13.
Hajdúböszörményi TE–Balmazújvárosi FC 2–6 (2–2)
120 néző. Vezette: Szabó P. (Lévai
Z., Gyarmati I.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (Deák Olivér)–Kovács Milán
(Orosz Pál), Szabó Barna (Varga
Dávid), Silling Máté (Rákos Balázs), Tóth Gábor (Nagy Zoltán),
Galla Patrik (Kerekes Bence), Urbin Péter, Bokros Tibor, Csiszár
Szabolcs (Draveczky László), Fodor Tibor, Sándor Huba. Edző:
Lajos Ferenc
Gól: Szilágyi Márk 8’, Bányász
Alex 37’, illetve Sándor Huba 30’,
64’, Szabó Barna 33”, 63’, Nagy
Zoltán 75’, Urbin Péter 90’.
Lajos Ferenc: Szülővárosom, Balmazújvárosi Futballklub, 2-6.

15. forduló

// Urbin Pétert nagyon szorosan fogták a védők, de 17 találattal így is
ő vezeti a góllövőlistát

A tabella eleje:
1. Balmazújvárosi FC

15

12

2

1

53-12

38 pont

2. Monostorpályi SE

15

11

3

1

51-18

36 pont

3. Kabai Meteorit SE

15

10

2

3

37-15

32 pont

4. Hajdúsámson

15

8

2

5

52-30

26 pont

november 20.
Balmazújvárosi FC – Derecskei LSE 1–1 (1–1)
180 néző. Vezette: Gálfi F. (Benedek Zs., Kozma M.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Kovács Milán,
Rőth András (Silling Máté), Szabó Barna, Tóth Gábor
(Nagy Zoltán), Urbin Péter, Bokros Tibor, Rákos Balázs (Kerekes Bence), Csiszár Szabolcs, Fodor Tibor,
Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc
Derecskei LSE: Menyhárt N., Bun R., Komjáti D.,Papp
Á., Blága T.( Jakab M.) Csizmadia Cs., Pintér D., Tonhaizer F., Burkus D., Vadász I., Horváth G. Edző: Szép
Sándor
Gól: Szabó Barna 22’, illetve Horváth Gábor 8’.
Lajos Ferenc: Első helyen fordulunk, mindenkinek jó
egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
újévet kívánok! Gratulálok a Derecskének a hősies védekezéshez!
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60 éves osztálytalálkozó
A Debreceni utcai Általános Iskola 1961-ben végzett A és B
osztály tanulói együtt tartották meg a 60 éves osztálytalálkozót 2021. szeptember 26-án.

Több osztálytársunknak a felesége-férje is megtisztelt bennünket. Utólag is köszönjük: A találkozó szervezői!
// Vargáné

Véget vetettek a sorozatnak
A balmazújvárosi rendőrök elfogták
azt a férfit, aki a megalapozott gyanú
szerint több nyitott autóból lopott különböző elektronikai eszközöket, szerszámokat és készpénzt.
Egy helyi lakos értesítette a rendőröket
2021. november 15-én hajnalban arról,
hogy Balmazújvárosban egy férfi lopni
akart az utcán parkoló gépkocsijából.
A jelzést követően az egyenruhások
azonnal a megadott címhez mentek és
elfogták a feltételezett elkövetőt.

Mint kiderült, egy héttel korábban
ugyanarról a helyszínről lopott el 250
eurót, ez esetben az autó ülése alól vette ki a pénzt.

szerszámokat, elektronikai eszközöket
foglaltak le, amit részben visszaadtak a
tulajdonosoknak.

A helyi lakost előállítását követően
gyanúsítottként kihallgatták, amely
során részletes beismerő vallomást
tett, valamint több, hasonló bűncselekmény elkövetését is elismerte a nyomozóknak. A rendőrök a férfi otthonában kutatást tartottak, amely során
több mint 1 millió forint értékű lopott
A helyi lakossal szemben a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya üzletszerűen elkövetett lopás
bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán felhívja a
figyelmet, hogy az autó tulajdonosok
minden esetben zárják be járműveiket, és értékeiket se hagyják látható
helyen!”
// Kelemen Éva r. százados
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN
Önök, akik nap mint nap az elesettekkel, a támogatásra és segítségre
szorulókkal foglalkoznak tudják igazán, hogy a másokra való odafigyelésnek milyen hatalmas szerepe van az életben.

Álló sor (balról): Szurmai Zoltán, Tóth József, Buglyó Imre,
Fazekas Barna, Sarkadi József, Pokrócz Gyula, Kovács Péter, Juhász Ferenc.
Ülő sor: Csige Imre, Leiter Róza, Kertész Zsuzsanna, Szűcs
Erzsébet, Szabó Lenke, Takács Erzsébet, Molnár Róza, Hegedűs Róza.

Mindenféle

Köszönetnyilvánítás
November 12-én – a szociális munka napján – Hegedüs Péter polgármester úr az alábbi szavakkal köszöntötte városunk szociális területén dolgozóit:

Nagy örömmel üdvözöltük egymást, van akivel 5 éve nem
találkoztunk. Sajnos már 17-en eltávoztak az élők sorából,
sokan pedig egészségügyi és családi okok miatt nem tudtak
velünk lenni. Megemlékeztünk az elhalt társainkról, tanárainkról, elfogyasztottuk a Balmaz Hotel svédasztalos finom
ebédjét. Régi emlékekkel, jó kedvvel, kacagással töltöttünk
el néhány órát.
Reméljük, a következő találkozásunkon azok is ott tudnak
lenni, akik most távol maradtak.

2021. DECEMBER

Tisztelet és hála illeti Önöket, mert azért dolgoznak, hogy a leg�gyengébb, legkiszolgáltatottabb emberek ne váljanak áldozatokká,
hogy könnyebbé tegyék az ő életüket.

Aranyosi Ervin, Önzetlen szeretet című versével szeretném köszönteni Balmazújváros szociális szférájában dolgozó valamennyi munkatársát.
Önzetlen szeretet
Tudod-e mit jelent Önzetlen szeretni?
Mindenkinek adni, sohasem elvenni!
Szeretetet szórni az egész világra,
a szíved mélyéről, szeretetet nem várva!
Ápolnia lelkét a rászorulóknak,
Bíztatni, hogy szép lesz, ha eljön a holnap.
Szeretet vizével öntözni a lelket,
érezze az ízét meg, akit szeretnek.
Ahogy átmelegszik a szívedtől a szíve,
ő is tovább adja, tovább közvetítve.
S ne hidd azt, hogy elfogy, forrása végtelen,
ha kell végig kísér, az egész életen.
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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. DECEMBER

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

/// fotók: Harangi Mária

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

