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Az Uszoda TÁMOGATÁS visszafizetése
Balmazújváros Városa önerőből nem volt képes vis�szafizetni a korábbi városvezetés idején az I. uszoda
támogatás összegét 2018. tavaszán. Most Balmazújváros városa hitelfelvétel nélkül, önerőből fizette vissza az
Uszoda beruházás 500 milliós támogatását! //2. oldal
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Tájékoztató az önkormányzat által
fizetett energiadíjakról
Mindenki előtt ismert, hogy a koronavírus okozta világjárvány
és az Ukrajnában zajló háború a hetvenes évek olajválsága óta
nem tapasztalt mértékben megemelte az olaj világpiaci árát. Az
olajár-emelkedés magával hozta az árak emelkedését. //3. oldal
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Több utca kapott
új útburkolatot

Az elmúlt években Balmazújváros töretlenül halad előre, folyamatosan valósulnak meg a fejlesztések
a sikeres pályázatoknak köszönhetően is. Számos leromlott út, útszakasz kaphatott új burkolatot.
Az útminőség romlása indokolta a Viola és Móricz Zsigmond utcák megújulását. Hegedüs Péter
polgármester hangsúlyozta, nem csak ezen szakaszok újulhattak meg, hanem az Arany János és Ta// 5. oldal
mási Áron is részben új burkolatot kaptak.

Közös erővel
a tiszta településért!
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjétől
tájékoztatás érkezett
Balmazújváros Város
Önkormány zatához
a Hársfa utca, Malom
utca, Magdolna utca,
Révész Imre utca hulladékkal történő szennyezettségéről. // 4. oldal
// Közélet

Húsvéti
kitekintő

Sokak kedvenc ünnepe,
a mindig más időpontra
eső Húsvét idén április
15-18 közötti időszakra
esett. Az időpontot a
tavaszi napéjegyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap határozza
// 7. oldal
meg.
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Kraut und Prai
és Beiktatási ünnepség
2020 után ismét tavasszal került sor
a Balmazújvárosi Német Hagyományok Házában a Balmazújvárosi
Németfalusiak Egyesülete-, a helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Városi Önkormányzat rendezésében a 6. Országos Kraut und Prai
Fesztiválra. A 3 napos rendezvény
sokszínű, változatos programokkal
várta a látogatókat.
// 9. oldal

8 pohár Naponta
A Víz Világnapja alkalmából évek óta
hagyományosan különböző foglalkozásokkal fogadtuk a Balmazújvárosi
Református Általános Iskola és Óvodaalsó tagozatos tanulóit. Idén sem volt ez
másként, sőt, most rajtuk kívül a Balmazújvárosi Általános IskolaSzékhelyintézményének több osztálya is ellátogatott hozzánk, így nálunk a világnap
// 10. oldal
végülegy hétig tartott.
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Az Uszoda TÁMOGATÁS

visszafizetésE
Balmazújváros Városa önerőből nem
volt képes visszafizetni a korábbi városvezetés idején az I. uszoda támogatás
összegét 2018. tavaszán.

Most Balmazújváros városa hitelfelvétel
nélkül, önerőből fizette vissza az Uszoda beruházás 500 milliós támogatását!
2018. év augusztus hó 13-án, a polgármesterré választásom másnapján napján
a városvezetésnek – 498.500.000,-Ft.
összegű II. uszodatámogatást hiánytalanul kellett volna átvennie, míg a város
költségvetését közel 300.000.000 Ft-os,
az I. uszodatámogatásra felvett hitelnek
kellett volna akkor terhelnie.
A beruházással kapcsolatos anyagi következményeket a visszafizetés napjáig
nyögte városunk. Súlyos terheket rótt
Balmazújvárosra, hogy ezt az összeget
előteremtse és kifizesse. Ebből az ös�szegből amelyet egy egyébként is nehéz
pandémiás és egyéb bevételkieséses
időszakban törlesztett a város, számtalan dolgot valósíthattunk volna meg az
itt lakóknak. A helyzethez hozzátartozik
az is hogy állami segítséget a többszöri
kérvényezések, megkeresések és ígéretek ellenére sem kaptunk. Az egyetlen a
város részére nyújtott enyhítést a részletfizetés jelentette. Ennek utolsó részlete is teljesítésre került a közelmúltban.

Néhány tényszerű adat az uszodatámogatással kapcsolatban
● 2016-ban először 400 milliós támogatást, majd még 100 milliós kiegészítést
kapott uszoda építésre a város.

● 2017. december 30-ra nem lett kész az
uszoda, amiért az akkori polgármester a
felelős. A képviselő testület elé ennek az
ügye nem került, erről nem döntöttek.
● A később elítélt városvezető a befejezési határidő előtti napon leállítatta az
építkezést, így a város több mint 70 millió forinttól, mint kötbértől is elesett.
● A Belügyminisztérium 2018. tavaszán
visszakérte az egész támogatást, egy minimális tervezési költség kivételével.
● Az önkormányzatnak nem volt pénze
a már elköltött 300 millió pótlására. Halogatta a visszafizetést.
● Az önkormányzat 2018. májusában
újra megkapta az 500 milliót az uszoda
felépítésére.
● Az új támogatásból és a régi támogatás maradékából 2018. júniusában fizették vissza az első támogatás összegét,
plusz a több milliós kamatot.
● 2018. január 1. és augusztus 12. között nem történt hivatalos és szabályos
munkavégzés az építkezésen, melyet
egy későbbi munkaügyi ellenőrzés állapított meg.
● Közjegyző által kijelölt független
igazságügyi szakértő szerint, az építkezés nem haladta meg a 44%-os készültséget, vagyis még félig sem volt kész.
● Az itt maradt, valamivel több mint
200 millió forint, a befejezésre semmiképpen nem volt elegendő, amit természetesen szakemberek állapítottak
meg 2019. tavaszán.
● Az új városvezetés mindent megtett
az uszoda befejezése érdekében. Elkészült az új forgatókönyv és folyamatosan kerestük az illetékeseket egyeztetés céljából.

● Segítséget kértünk az országgyűlési képviselőtől is. Sajnos a személyes
egyeztetésig nem jutottunk el.
● A Belügyminisztérium illetékesei
2019. nyarán személyes egyeztetésen,
szóban támogatólag nyilatkoztak a kérelmünkről, ami a befejezési határidő
2020.12.31-re való módosítása, melyhez minden kért anyagot becsatoltunk.
● 2020 januárjában - a második kivitelezési határidő (2019.12.31.) lejárata
után - a Belügyminisztérium elutasította minden kérelmünket.
● A minisztériumot a későbbiekben
már semmilyen jogi vagy társadalmi
érvelés nem hatotta meg. Elrendelte a
teljes összeg (500 millió) visszafizetését
annyi engedménnyel, hogy részletekben fizethette vissza a város.
● Ebből 300 milliót saját forrásból kellett előteremteni.
Az önkormányzat elszámoltathatóan és
jogszerűen dolgozik. Természetesen a
fent leírtakat a megfelelő dokumentumokkal alá is tudjuk támasztani.
Most azonban - nem elfelejtve a múltat új lehetőségeket kell keresni és új terveket kell készíteni. Hiszen van egy nagyon
sok pénzbe került, funkcióját be nem töltő félkész épülete a városnak. Nem maradhat ez a jelenlegi torzó állapot.
Ezen dolgozunk és természetesen minden segítséget, előremutató véleményt
ötletet szívesen fogadunk a lakosok részéről is.
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Tájékoztató az önkormányzat
által fizetett energiadíjakról
Mindenki előtt ismert, hogy a koronavírus okozta világjárvány és az Ukrajnában zajló háború a hetvenes
évek olajválsága óta nem tapasztalt mértékben megemelte az olaj világpiaci árát. Az olajár-emelkedés magával hozta mind a villamos energia, mind a földgáz árának robbanásszerű emelkedését. Az önkormányzatok, a költségvetési szervek, a vállalkozások rezsiköltségei jelentősen megnövekedtek, ezzel szemben
a lakosság – a kormányzati intézkedések (rezsicsökkentés) következtében – még nem tapasztalta meg az
energiapiacon történtek hatásait.
Az önkormányzatok gazdálkodása –
így Balmazújváros Város Önkormányzatáé is – nagyban eltér a háztartásokéitól és az üzleti élet szereplőiétől. A
kötelező feladatokat minden körülmények között el kell látni, az önkormányzatok nem dönthetnek szabadon
a működésükről, nem fejezhetik be
azt a tevékenységet, amelyekre nem
érkezik elég állami támogatás, illetve
amelyek nem költséghatékonyak.
Ráadásul az önkormányzatok sokkal rugalmatlanabb feltételek között
gazdálkodnak, mint a vállalati szféra.
Egyrészt az éves költségvetést február
15-ig el kell fogadni, ami azt jelenti,
hogy a bevételeket és a kiadásokat korábban kell megtervezni, mint ahogy
azok a valóságban jelentkeznek.
Semmilyen biztosíték nincs arra, hogy
a költségvetésben gondosan megtervezett összegek akár már egy hónap
múlva aktualitásukat ne vesztenék.
Másrészt a fizetési kötelezettségeket
meghatározó szerződéseket általában
csak több éves időtartamra lehetséges
megkötni.

Balmazújváros Város Önkormányzatának elsődleges célja, hogy a város gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő,
stabil alapokon nyugodjon. Az önkormányzati intézmények energiaellátásának biztosítása érdekében is a
lehető legkörültekintőbb módon járt
el az önkormányzat. Az intézmények
energiafogyasztása mind a villamos
energia, mind a földgáz esetében eléri az uniós értékhatárt, ezért ennek
megfelelő közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani.
A 2021-2022. évi villamos energia ellátás biztosítása érdekében az önkormányzat 2020-ban csatlakozott egy
önkormányzati fogyasztói közösséghez, így egy 51 tagú csoport tagjaként
kérhetett ajánlatot az önkormányzat
az energiaszolgáltatóktól. A felhívásra
négy ajánlat érkezett, a csoport tagjai
által lekötött jelentős villamos energia
mennyiség következtében a nyertes ár
az általános célú villamos energia esetében 21,75 Ft/kWh, a közvilágítási
célú villamos energia esetében 19,50
Ft/kWh volt, akkor, amikor az egyetemes szolgáltatási ár 31,02 Ft/kWh
szinten állt.
Megállapítható tehát, hogy az önkormányzat az egyetemes szolgáltatási
árnál jóval kedvezőbb feltételekkel
kötött szerződést 2020-ban. A szabadpiaci árak elszabadulását 2020ban nem lehetett megjósolni, és a
kormányzat csak 2021 novemberében teremtette meg a jogi feltételét
annak, hogy az önkormányzatok is
áttérhetnek a „rezsicsökkentett” hatósági árra.

A földgáz tekintetében a kereskedelmi
szerződéseket ún. gázévre kötik, így
Balmazújváros Város Önkormányzata a
2023. október 1-ig terjedő időtartamra
szerződött le egyedi közbeszerzési eljárás keretében. Fontos tisztázni, hogy
az önkormányzat kizárólag a 20 m3/h
kapacitást meghaladó fogyasztású telephelyeinél vásárolja a földgázt szabadpiaci
áron, az ennél kisebb kapacitású fogyasztási helyeken az egyetemes szolgáltatási
ár az irányadó. Sajnálatos módon a nagy
fogyasztású telephelyeken nincs lehetőség áttérni az egyetemes szolgáltatási
árra, mivel azt a földgázellátásról szóló
törvény rendelkezése kizárja.

Összegezve tehát Balmazújváros
Város Önkormányzata az energia
kereskedelmi szerződéseinek megkötésekor minden esetben a legkedvezőbb ár elérését tartotta és
tartja szem előtt. Az önkormányzat
elkötelezett abban, hogy mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, megbízható szolgáltatókkal kössön szerződést. Fontos
kiemelni, hogy az önkormányzat
jelenleg is folyamatosan mindent
megtesz azért, hogy a hatályos szerződések keretei között kedvezőbb
fizetési feltételeket tudjon elérni az
energiaszolgáltatóknál.
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Közös erővel

a tiszta településért!

A Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjétől tájékoztatás érkezett Balmazújváros Város Önkormányzatához a
Hársfa utca, Malom utca, Magdolna
utca, Révész Imre utca hulladékkal
történő szennyezettségéről.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai
felkeresték ezen utcákat, fotódokumentációt készítettek, megállapították, hogy az illegálisan elhelyezett
hulladék mennyisége kb. 60-80 m3.
Önkormányzatunk a Húsvétot követő
első munkanapra egyeztető megbeszélést hívott össze az érintett intézmények képviselői részére. Sajnos a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

képviselője nem vett részt végig a
megbeszélésen. A jelenlévők mindnyájan úgy gondolták, hogy közös feladatuk a kialakult állapot rendezése.
Természetesen a város többi településrészén is - az önkormányzati képviselők segítségével - megszervezzük az
utcák megtisztítását.

A rendőrség vállalta, hogy figyelemfelhívó újságcikket készít, az önkormányzat kamerák kihelyezéséről gondoskodik az adott területen.

Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető asszony és Dr. Lajter Ágnes képviselő asszony a Roma önkormányzattal közösen megszervezi május 14.
napjára ,,Szedd magad!” akciót.
A hulladék elszállításáról a Városgazdálkodási Kft. gondoskodik majd. A
reményeink szerint sikeres szemétszedési akcióról, valamint az egyes
településrészeket érintő akciókról a
városi újságban és a Daru TV-ben tájékoztatjuk a lakosságot.

A Katolikus egyház
tulajdonába kerül

a Múzeum kávéház épülete
A sok balmazújvárosi által is kedvelt
Múzeum Kávéházat, az önkormányzat csárdamúzeumként, vendéglátóhelyként szerette volna működtetni.
A város vezetése évekig küzdött először a Múzeum Kávéház szabályos
működtetéséért, majd állami javaslatra, a tulajdonjog megszerzéséért.
Két év levelezés és a vagyonkezelő
két helyszíni bejárása sem volt elég
ahhoz, hogy az Önkormányzat kérését méltányolja a tulajdonos állam.

Az önkormányzat a Magyar Közlöny április 28-i számából értesült arról, hogy az állam, ellenszolgáltatás nélkül „hitéleti
feladatok elősegítésére”, a katolikus egyháznak ajándékozta a régi
múzeum épületét.
Az Önkormányzat a Múzeum Kávéház tulajdon átruházásáról a
lapzártáig a fentiekről nem kapott
hivatalos értesítést.
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Több utca kapott
új útburkolatot
Az elmúlt években Balmazújváros töretlenül halad előre, folyamatosan valósulnak meg a fejlesztések a sikeres pályázatoknak köszönhetően is. Számos leromlott út, útszakasz kaphatott új burkolatot.
Az útminőség romlása indokolta a
Viola és Móricz Zsigmond utcák megújulását. Hegedüs Péter polgármester
hangsúlyozta, nem csak ezen szakaszok újulhattak meg, hanem az Arany
János és Tamási Áron utcák is részben
új burkolatot kaptak. A fejlődés nem
áll meg, hiszen ezt ígérte a lakosoknak, szépen sorban teljesít is a város.

Erre a felújításra háromszor nyújtott
be pályázatot az önkormányzat, harmadjára lett nyertes, így valósulhatott
meg ez a rekonstrukció. A gazdaságos
munkálatoknak köszönhető, hogy a
maradék aszfalt hasznosításra került,
így kapott új felületet a Móricz Zsigmond utca egy része.
Az elmúlt években jelentős számban
ugrottak meg ezek a felújítások, a korábbi évekhez képest -mondta Hegedüs Péter, így a Liszt Ferenc szilárd
burkolatot kapott, Kodály, Wesselényi, Béke, Kérész utcák szintén pályázatból lettek rekonstruálva.
Továbbá hangsúlyozta, remélik vis�szakapják az önkormányzatok a súlyadót, így azt arra lehetne fordítani,
ami a célja is volt, a belső utak rend-

betételére. A felületek korszerű anyagokból és technológiával készültek,
így remélhetően időtállóak lesznek.
További tervek között szerepel a Jenőházi út és a konzervgyár előtt haladó
utak megújítása – szintén csak pályázati pénzből – hiszen nagy mezőgazdasági forgalmat bonyolítanak.
Az javításra váró utcák rangsorolása
a leromlott állapot alapján történik –
mondta el kérdésünkre városunk polgármestere.
A belterületi utakat szeretnék megkímélni, a lakosságon is múlik, hogy
vigyázzanak az értékeinkre.
// Tiliczky Katalin

Mezőgazdasági kihívások

A 2022 év elején megjelent előrejelzések már részletesen foglalkoztak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
várható nehézségeivel, melyet januárban elsősorban a kedvezőtlen időjárás, a kereslet- kínálati egyensúly
megbomlása, és a logisztikai problémák miatt prognosztizáltak.
Az azóta kirobbant orosz-ukrán konfliktus még inkább nehezítette a mezőgazdaság helyzetét. Az üzemanyag-, az input
anyagok-, az alapanyagok beszerzése, a
gépvásárlás során felmerülő chiphiány, a
takarmányárak növekedése komoly nehézségeket jelenthet a magyar gazdák számára. Olyan kihívásokkal néz szembe az
agrárium, amire az elmúlt évtizedekben
nem volt példa.
A gazdák a problémáikkal többek között a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához fordulhatnak, hiszen a Kamara feladata többek között a hazai agrár- és élelmiszeripar
erősítése, az érdekérvényesítés. De felada-

taik közé tartozik az ágazati információk
eljuttatása a gazdálkodókhoz, és amennyiben szükséges, tanácsadás nyújtása.
Annak érdekében, hogy a Kamara kellő
súllyal képviselhesse az országos politikában is a gazdálkodók érdekeit, fontos,
hogy minél többen elmenjenek a május
20-i kamarai választásra!
„A mezőgazdaság a legbölcsebb törekvésünk, mert ez végül a valódi
gazdagsághoz, a jó erkölcshöz és a
boldogsághoz járul hozzá leginkább.”
Thomas Jefferson

// Jónás Rita
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Jogszabályváltozások az

illegális hulladéklerakás

elleni küzdelemben

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az illegális hulladékelhelyezés elleni küzdelem. Településünkön is tapasztalható, hogy a szántóföldeken, erdőkben, erdőszéleken, köz- és magánterületeken, utak mentén lerakott hulladék mennyisége egyre több.

Amit érdemes tudni

2021. márciusáig az elhagyott hulladék
ügyében a települési önkormányzatok
jegyzői folytatták le a hatósági eljárásokat. 2021. március 16. napján lépett
hatályba a Kormány rendelete a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről.
A magánterületen található hulladék
– el nem kerített szántókon, mezőkön,
erdőkben, réteken stb. – ügyében az illetékes megyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági eljárás keretében
kötelezi az ingatlan tulajdonosát, vagy
ha beazonosítható a hulladék korábbi
tulajdonosa, akkor a hulladék korábbi
tulajdonosát a szemét elszállításra. Fontos, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény alapján a hulladék tulajdonjogát másra átruházni csak jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő hulladék átadás,
átruházás nem eredményez tulajdonváltozást, a hulladék eredeti tulajdonosa
és az átvevő birtokos egyetemlegesen
felelős a hulladék kezelésért. Ezen bekezdés alapján a lakosok hiába adják át akár
költözéskor vagy lomtalanításkor a feles-

legessé vált lomot, hulladékot, amen�nyiben az más ingatlanán „bukkan fel”,
ugyanúgy felelősséggel tartoznak érte.
Fontos tudni, hogy tilos a hulladékot
felhalmozni, a gyűjtés, szállítás, a kezelés szabályaitól eltérő módon elhagyni,
elhelyezni. Az ingatlanon képződő legfeljebb 3m3 mennyiségű hulladékot,
illetve legfeljebb 10m3, az ingatlanon
képződő építési és bontási hulladékot
legfeljebb egy évig lehet gyűjteni.
Fontos változás az is, hogy a büntető
törvénykönyv eddig csak azon hulladékügyekben állapított meg szankciót,
amelyben maga a hulladék alkalmas az
emberi élet, a testi épség, az egészség, a
föld, a víz, a levegő, vagy ezek összetevői,
illetve az élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. Az elkövetési tárgy továbbá
– minősített esetben – a hulladéktörvény
szerinti veszélyes hulladék volt.
A 2021. március 1-jén hatályba lépett
módosítások szerint, aki arra a célra
hatóság által nem engedélyezett helyen
jelentős mennyiségű hulladékot elhe-

lyez, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő, ami
bizonyos további súlyosbító feltételek
fennállása esetén akár nyolc évig is növekedhet. A Btk. 248. § (2) bekezdése
alapján a rendőrség eljárásának megindítása már nem függ attól, hogy a kihelyezett hulladék veszélyes hulladék-e,
a hulladék mennyiségének ténye befolyásol. Jelentős mennyiségű hulladék az 1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert
meghaladó mennyiségű hulladék.

A Hajdú-06. OEVK-ben Dr. Tiba István (FIDESZ- KDNP), Hegedüs Péter
(DK - JOBBIK - LMP - MSZP - MOMENTUM - PÁRBESZÉD), Nagy

Zoltán (Mi Hazánk), Andorkó Zoltán (MEMO), Vargáné Fülöp Erzsébet (Normális Párt) és Dobány László
(Munkáspárt és ISZOMM) indult.
A választókerület névjegyzékben szereplő 69 635 választópolgárból 45 369
fő adta le a voksát. A szavazást Dr. Tiba
István nyerte, aki a szavazatok 58,19%át összegyűjtve, 26 062 szavazatot kapott, így ismét ő képviselheti a Hajdú6-os körzetben élő állampolgárokat.
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Húsvéti

kitekintő
Sokak kedvenc ünnepe, a mindig más időpontra eső Húsvét idén április 15-18 közötti időszakra esett. Az
időpontot a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap határozza meg. A keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe ez, hiszen az Újszövetség szerint Jézus a pénteki keresztre feszítése után a
harmadik napon feltámadt. Kereszthalálával megszabadította a világot a szenvedéseitől, megváltotta az emberek bűnét, feltámadásával pedig a megváltás ígéretét adta.

Az illegális szemetelés megszüntetése
és a szemetelők felelősségre vonása közös érdekünk, hogy ezzel is óvjuk környezetünket, egészségünket.
A hulladékok szabályszerű elhelyezésével, valamint illegális hulladéklerakás észlelése esetén a hulladékradar telefonos applikáció segítségével, illetve
a 0652/580-102-es telefonszámon az
önkormányzat jegyzőjéhez vagy a 112es segélyhívó számon tett bejelentéssel
tehet az illegális szemétlerakás megelőzéséért, felszámolásáért.

Országgyűlési választás 2022.
A rendszerváltás óta a kilencedik általános parlementi választására került sor
idén áprilisban. A választással egyidőben népszavazást is tartottak. Balmazújvároson 17 szavazókörben járulhattak az
urnákhoz az arra jogosult magyar állampolgárok 2022. április 3-án.

KÖZÉLET Rendezvények
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Az Országgyűlésbe a FIDESZ- KDNP
135-, a DK - JOBBIK - LMP - MSZP MOMENTUM - PÁRBESZÉD összefogása 57-, a Mi Hazánk 6-, az MNOÖ 1
képviselőt delegálhatott.
Az április 3-ai népszavazás érvénytelen
lett, hiszen a szükséges 4 107 652 fős
érvényességi küszöböt nem érte el a leadott és érvényes szavazatok száma.
// Jónás Rita

A négy napos ünnepet lehet szeretni
azért, mert finomságoktól roskadozó
asztalok várnak bennünket mindenütt;
mert 4 napos pihenést jelent; mert el
lehet utazni egy közös kirándulásra a
családdal, rokonokkal, barátokkal; és
lehet azért is, mert az ünnepi készülődés, a vendégvárás, a locsolók fogadása
mind-mind egy mozgalmas, szeretetteljes 4 napot jelent a családok minden
generációjának!
A helyi civil- és állami szervezetek
rengeteg érdekes rendezvénnyel, kikapcsolódási lehetőséggel készültek a
balmazújvárosi gyermekek és felnőttek részére. A Lengyel Menyhért Váro-

si Könyvtár-, a Veres Péter Kulturális
Központ tagintézményeinek munkatársai szórakoztató előadásokkal, és
kézműves foglalkozásokkal várták az
érdeklődőket.
Április 4-én a Semsey Kastély parkját
bájos húsvéti dekorációval díszítették
fel a Kastély dolgozói. A szalmabálákat és a kartonokból kivágott húsvéti figurákat, a tojásfákat sok óvodás
csoport kereste fel, és kreatívan tették
egyre szebbé a hangulatos kis teret!
A Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban kézműves foglalkozás keretén belül készíthettek húsvéti asztaldíszeket

a gyerekek és az őket kísérő felnőttek!
Április 14-én a Veres Péter Kulturális
Központban húsvéti kézműves játszóházba mehettek a kicsik, ahol tojásfestés, dekorációkészítés és arcfestés
várta a gyerekeket!
Az Ifi Házban ugyanaznap előadás és
húsvéti táncház várta az érdeklődőket.
A Kossuth téri parkban idén is felállították a Tojásfát, mely a városközpontba érkezőket köszöntötte, és
kívánt az arra járóknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
// Jónás Rita
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Kraut und Prai
Nemzetközi
Cserediák Találkozó és Beiktatási ünnepség
A középiskolai cserediák programok lényege, hogy a kint töltött iskolai tanév vagy félév során a diákok mélyebb betekintést nyerjenek az adott ország életformájába, kultúrájába, oktatási rendszerébe, megismerjék
az országot, és ami talán a legfontosabb, fejlesszék nyelvtudásukat.
Balmazújváros is benne van abban a
nemzetközi cserediák programban,
mely keretén belül már több fiatal is külföldön fejleszthette nyelvtudását, ami a
mai életben már nélkülözhetetlen.
Találkozó keretében mutatták be városunk középiskoláját a diákok, természetesen angolul, de mint megtudtuk, nem
feltétlenül szükséges nyelvtudással indulni. Vannak területek, ahol van nyelvismeret szintmérés, mielőtt bekerül a
diák a programba, de nem ez a jellemző.

Közel ötven országból lehet választani.
A kint töltött idő lehet rövidebb vagy
hosszabb, de legalább a fél év ajánlott,
tudtuk meg Szilágyi Márktól, a YFU
- Youth For Understanding Hungary
Egyesület elnökségi tagjától.

gondoskodnak róluk. A zsebpénzt és
egyéb szükségleteket persze a diákok
saját szüleik rendezik. Iskolába járnak,
rendezvényeken vesznek részt, pont
ugyanúgy mint, ahogy itthon Magyarországon is teszik.

Ezen időszak során a diákok lényegesen
önállóbbakká, érettebbekké válnak, ez
a periódus felgyorsítja a felnőtté válást,
nagy lépés a szülők részéről az elengedés. A gyermekek bekerülnek a befogadó család életébe, akik napi szinten

A balmazújvárosi diákok előtt is nyitva
áll ez a lehetőség. Amennyiben bárki
szeretne a programban részt venni tájékozódhat a YFU oldalán.

Ószabó István költőt

Nagy megtiszteltetés Balmazújváros számára, hogy rövid időn belül immár második alkalommal látogatott
városunkba Pitti Katalin Liszt díjas operaénekes.
Az író számos költeményt alkotott, regénye is jelent meg, festészete is figyelemre méltó. A közelmúltban ünnepelte
70. születésnapját.
Ezen apropóból és a Költészet napja
alkalmából, április 23-án együtt álltak
színpadra a művelődési központban,
ahol közösen adták elő a költő szerzeményeit.
A tökéletesen megkomponált színpadi kép, a művészek összhangja egymás
között magával ragadta a közönséget,
mindenki mély áhítattal és beleéléssel
követte az előadást. A közel 60 perces
műsor bepillantást engedett az költő
munkáiba, életébe, mindabba, ahogyan
vélekedik az életről, mi az ami megnyugvást hoz az életébe.

Az április 22-24 között megvalósított
3 napos rendezvény sokszínű, változatos programokkal várta a látogatókat.
Péntek délután kezdődött a programsorozat János vitéz történetével, majd
táncházzal és filmvetítéssel folytatódott. A fesztivál csúcspontja a szombati nap volt, amely 9.00 órakor a főzőversennyel vette kezdetét!

// Tiliczky Katalin

Pitti Katalin köszöntötte
Ahogy arról korábbi számunkban beszámoltunk, a sokak által kedvelt és elismert operaénekes, Magyarország érdemes és kiváló művésze, Pitti Katalin
fedezte fel a Balmazújvároson született
Ószabó István költészetét.

2020 után ismét tavasszal került sor a Balmazújvárosi Német Hagyományok Házában a Balmazújvárosi Németfalusiak Egyesülete-, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Városi Önkormányzat rendezésében a 6. Országos Kraut und Prai Fesztiválra.

Pitti Katalint talán kevesen ismerik
erről az oldaláról, de a végtelen közvetlenség jellemezte, és az igazi tisztelet városunk szülötte iránt. A fellépést
követően hálája jeléül Hegedüs Péter
polgármesternek ajándékot nyújtott át
a művésznő, mellyel végtelen szeretetét
fejezte ki, és mindazt a szeretet, ahogy
városunkban fogadták.
// Tiliczky Katalin

Annak érdekében, hogy ne csak a
versenyzők és szurkolóik érezzék magukat jól a verseny alatt, a szervezők
néptáncos és népzenei előadásokat
szerveztek, de a legkisebbek is megtalálhatták a nekik való kikapcsolódást,
Szilágyiné Szabó Judit és Bukovics János mesemondóknak köszönhetően!

A főzőverseny zártával megtörtént
az elkészült ételek értékelése, és a
15.00 órától kezdetét vette az eredményhirdetés.

Nyertesek listája:
Kraut und Prai kategória:
I. Csabi Mobil Gumiszervíz
főszakács: Kiss Csaba
II. Vinczéné Évike és csapata
főszakács: Vinczéné Györfi Éva
III. Sógorok I. főszakács: Dobi
István és Sebők István
Káposztás ételek kategória:
I. BAKI Sturmgruppe		
főszakács: Ferenczi László
II. Zoli és Marika			
főszakács: Koroknai Zoltán
III. Etka jóga és Zinzinó		
főszakács: Tar Kata és dr. Borsos
Gizella
Káposztás ételek különdíjasa a
GeschickteFrauen csapata lett.
Főszakács: Hartmanné Meliska
Éva

A szombati eredményhirdetést követően a Stimmenausdem DeutschenDorf kórus és az Akkordeongruppe
Balmaz, majd a Balmazújvárosi Veterán Úttörőzenekar előadását hallgathatta meg a szép számú hallgatóság.
Este a már megszokott Bál zárta a
napot.

Vasárnap 15.00 órától a Kossuth téri
Református Templomban Balogh Mihály lelkész ünnepélyes beiktatására került sor. Balogh Mihály Nyíregyházán
született, tanulmányait Tiszanagyfaluban kezdte, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett. 1997-ben kezdte el az alma
matere falai között tanulni a teológiát.
Lelkipásztori elhivatásának vezérigéje
Jn 17,15: „Nem azt kérem, hogy vedd ki
őket a világból, hanem hogy őrizd meg
őket a gonosztól.”

2002-ben tette le a lelkészképesítő vizsgát, majd ezt követően a Gyulai Református Egyházközségbe került segédlelkésznek, majd még egy évig beosztott
lelkészként is ott maradt. 2004. július
1-től feleségével, Hajdú Krisztinával a
Balmazújvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztorai lettek.
2005-től a Nagyhegyesi Református
Missziói Egyházközség lelkipásztora is
lett egyben. A Balmazújvárosi Református Egyházközség 2020. december
13-án tartott lelkészválasztó közgyűlésén választotta meg a helyi egyházközség lelkipásztorának. A kétgyermekes
büszke édesapa nem csak a családjának
szenteli életét, hanem szeretne minden
balmazújvárosi embernek segíteni,
amennyiben egyházzal - vagy személyes
élethelyzetekkel kapcsolatos kérdéseivel keresik fel őt.
// Jónás Rita
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8 pohár Naponta
A Víz Világnapja alkalmából évek óta hagyományosan különböző foglalkozásokkal fogadtuk a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos tanulóit. Idén sem volt ez másként, sőt, most rajtuk kívül a Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményének több osztálya is ellátogatott hozzánk,
így nálunk a világnap végül egy hétig tartott.

Rövid videónkkal először felhívtuk a
gyerekek figyelmét a vízivás fontosságára, majd indult a játék: hangos
szurkolások, óriási öröm a győztes
csapatok részéről - 15 általános iskolai osztály vetélkedett „könyvtári
exatlon” pályánkon, melyen a tengeri
csillagok a bálnákkal versengtek.

A 400 tanuló és pedagógus többek
között sétáltatta a halacskákat, lufiütögetés közben szelektíven válogatta
a hulladékot, és etette a cápát. A játék
után bizony mindenkinek jól esett a
pohár víz!
Ennek a pályának a könnyített változatát a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ nappali ellátottjai
is kipróbálták, és a cápaetetésben kifejezetten ügyesnek bizonyultak!
Könyvtárórákra, tematikus foglalkozásokra továbbra is várjuk a csoportok jelentkezését!

A könyvek, folyóiratok, diafilmek,
DVD-k kölcsönzése mellett számítástechnikai
szolgáltatásainkkal
(fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
spirálozás, önéletrajzírás, illetve videókazetták digitalizálása) is a lakosság
szolgálatára állunk.
// A könyvtár dolgozói

Minden évben április 22-én tartják a Föld napját, melyhez sok önkormányzat, civil és állami szervezet csatlakozik egy-egy figyelemfelkeltő akcióval. A Veres Péter Kulturális Központ munkatársai az előadások mellett faültetéssel csatlakoztak az országos akciókhoz.

Hajdú- Bihar megye, és ezen belül Balmazújváros környéke az ország legjobb
termőföldjeit adja. A föld kifejezetten
jó minőségű, jó a tápanyagellátottsága,
kiváló a talajtípusa. A föld vízellátottsága viszont nagyban függ a csapadéktól,
amely az elmúlt években rendszerint
kevesebb volt a szükségesnél, illetve
eléggé hektikusan érkezett: hol hetekig

semmi, hol pedig egy nap alatt zúdult
egy havi mennyiség a földekre. Sokan
szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy
ez a klímaváltozásnak köszönhető-e
egyedül, de az tény, hogy nem zárható
ki ennek a lehetősége sem.
Az egyéni felelősséggel kapcsolatban
sokszor megfogalmazódik az európai
társadalmakban élő emberekben az a
kérdés, hogy mi miért igyekezzünk, ha
az elmaradott országok ugyanolyan pazarlóan használják fel bolygónk tartalékait, mint eddig? Mit ér az egyén felelősségteljes hozzáállása a környezethez,
amikor más földrészeken milliárdok élnek pazarlóan, szemetet termelve, káros
anyagokat juttatva a légkörbe? Ezt min-
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Az Űrhajózás

világnapja
Áprilisban több olyan világnap van, ami az emberiség jövőjével összekapcsolható. Ilyen az április 12-én ünnepelt Űrhajózás világnapja, és a 10 nappal későbbi Föld napja is.

Föld napja
A klímavédelem, a környezetszennyezés,
a túlfogyasztás mind-mind olyan kérdések, amikkel nap mint nap találkozunk az
országos médiában, az online platformokon. Nehéz elkerülni azokat a kérdéseket, amelyek bolygónk jövőjével kapcsolatos tényeket, számításokat, sok esetben
rémisztő kilátásokat tárnak elénk.

Kitekintő

2022. MÁJUS

denki maga dönti el, de ha eljutunk oda,
hogy egyre többen termelünk sokkal
kevesebb szemetet a háztartásunkban,
kevesebbszer ülünk autóba, magunknak termeljük meg a zöldséget, gyümölcsöt, és nem külföldről szállított élelmiszert fogyasztunk, azzal már elindul egy
folyamat, amelynek évek múlva igenis
meglehet a globális hatása!
Nézzenek a jövő generációkra és ne feledjék az egyik legérdekesebb mondást,
melyet a környezetvédelmi aktivista,
David Brower fogalmazott meg:
„ A Földet nem apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön!”
// Jónás Rita

61 évvel ezelőtt, 1961. április 12-én a
Szovjetunióban Földkörüli pályára bocsátották a világ első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin repülő
őrnaggyal. Ennek emlékére tartják ezen
a napon az Űrhajózás napját. Az űr meghódítása presztízskérdés volt a nagyhatalmak számára, így igen fontossá vált,
ki küld először embert a sztratoszférán
túlra, illetve, hogy mely nemzet asztronautái lépnek először a Holdra.
Végül 1961-ben Gagarin 108 perces
útja lett az első az emberiség történetében, amit a Föld körül tett meg egy
ember. John F. Kennedy, az USA elnöke
egy hónappal a szovjet siker után sietve

jelentette be, hogy még a ’60-as években
embert küldenek a Holdra, mely végül
1969 júliusában sikerült is nekik, így az
Apollo-11 legénysége, Neil Armstong,
Edwin Adrin és Michael Collins szállt le
először a Hold felszínére, megnyerve az
űrversenyt a szovjetekkel szemben.
Az eltelt 61 évben az űrutazás még mindig csak egy szűk kör részére vált elérhetővé. A 7 milliárd emberből kb. 550 ember láthatta az űrből a Földet. Köztük
egy magyar űrhajós, Farkas Bertalan,
aki áprilisban járt városunkban.
Napjainkban már magánszemélyek is
utazhatnak az űrbe, feltéve, hogy elég

pénzzel rendelkeznek- az asztronauták
fejenként 55 millió dollárt, azaz kb. 19
milliárd forintot kell, hogy kifizessenek a kalandért! Idén április 8-án indította el az ElonMusk nevéhez köthető
SpaceX a Crew Dragont a Nemzetközi
Űrállomásra, ahol 10 napig lebeghettek
és kísérletezhettek a bátor űrturisták a
súlytalanság állapotában.
100 évvel ezelőtt az ember csak messziről csodálhatta a csillagokat és a bolygókat, de a tudomány elképesztő fejlődése
lassan tényleg karnyújtásnyira rövidíti a
távolságot az ember és az űr ismeretlen
világa között.
// Jónás Rita

Nemzeti Rákellenes Nap
1993 óta április 10- e Nemzeti Rákellenes Nap Magyarországon.
Hazánkban a vezető halálokok között
szerepelnek a különböző daganatos
betegségek. Kevés olyan család van
ma hazánkban, akit nem érint vagy
érintett a rák. Az Európai Unión belül
hazánkban a legmagasabb a rák miatti
halálesetek előfordulása.
Magyarországon 2020-ban 68.426 új
rosszindulatú megbetegedést regisztráltak. A legrosszabb számokat a férfiaknál a tüdő megbetegedésénél, míg
a nőknél az emlőrák előfordulásánál
láthatunk, de a vastagbélrák is gyakran
szedi áldozatait. Ennek okait a szakemberek az étkezési szokásokban, a dohányzásban, az alkoholfogyasztásban
és a szűrővizsgálatok hiányában látják.

A halálozási arány nagy mértékben
csökkenthető lenne a korai felismeréssel. De amíg a társadalom bizonyos
csoportjai egyre egészségtudatosabban élnek, addig még mindig ott van
egy másik csoport, akik stresszként
élik meg a szűrővizsgálatokat, és inkább el sem mennek, mert szégyellik
magukat vagy mert nem hisznek a vizsgálatok fontosságában.
A covid-19 járvány kitörését követően még inkább elmaradtak a rendszeres szűrővizsgálatok, az emberek nem
mentek el a rutinvizsgálatokra, így az
egészségi állapot még inkább romlott.
Hiszen a járványügyi védekezés része
volt az is, hogy a halasztható műtéteket

nem végezték el, és a háziorvosokhoz
való bejutás sem lett egyszerűbb az elmúlt 2 évben.
Így ellentmondásos módon, de míg óvtuk magunkat a vírustól, addig a többi
szükséges óvintézkedés (szűrővizsgálatok elvégzése) háttérbe szorult.
Mivel a koronavírus miatti korlátozásokat zömében feloldották, így érdemes az eddig halogatott vizsgálatokra
időpontot kérni, és megbizonyosodni
arról, hogy nem csak a covidot kerültük el, hanem az egyéb, életminőséget
súlyosan befolyásoló betegséget is!
// JR
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A hó eleji 7 pontos előnyből

a végére 12 lett
A két hazai mérkőzésén kicsit ráijesztett a csapat a nekik szorítókra, de aztán beindultak, és két idegenbeli
rangadót nyertek a fiúk.
Először az utolsó előtti Vámospércs ellen sikerült csak a hosszabbításban kiharcolni a győzelmet, majd a nyíradonyiak mind a
három bajnoki pontot elvitték a Sporttérről. Ám a bajnokság egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb mérkőzésen 0-1-ről
fordítva sikerült nyerni a második Monostorpályinál, majd a jó erőkből álló DEAC II otthonából már meggyőző játékkal hozták
el a három pontot. Öt fordulóval a vége előtt ez a 12 pont előny több, mint biztató a bajnoki címért vívott harcban, de ne feledjük, hogy a pontvadászat után jó eséllyel még egy osztályozós párharc is vár a mieinkre egy másik megyei vagy BLSZ bajnokkal.

Az áprilisi eredmények:
22. forduló - április 02.
Balmazújvárosi FC– Vámospércsi Bocskai SE 2–1 (1–1)
150 néző. Vezette: Zahorán J.(Szántó S., Medovarszki J.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Kiss Gergő (Bajusz
Milán), Molnár Szabolcs(Miterkó Bence), Tóth Gábor,
Galla Patrik, Kerekes Bence (Silling Máté), Urbin Péter,
Bokros Tibor, Kovács Milán (Nagy Zoltán), Fodor Tibor,
Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc Gól: Fodor Tibor 30’,
Bajusz Milán 92’,illetve Károlyi Attila 5’.
Lajos Ferenc: Gratulálok a Vámospércs csapatának, nagy
küzdelemre késztettek bennünket. Mi megnyertük a szombati
mérkőzést. Első helyre megyünk, nem másra.

23. forduló - április 09.
Balmazújvárosi FC–Nyíradony VVTK 0–2 (0–1)
250 néző. Vezette: Gálfi F. (Bendik T., Hajdu P.).
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Rőth András, Sallai
Csaba (Kerekes Bence), Molnár Szabolcs (Silling Máté),
Szabó Barna (Prokisch Dominik), Tóth Gábor, Galla
Patrik, Nagy Zoltán (Bajusz Milán), Urbin Péter, Bokros
Tibor, Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc.
Gólok: Kántor Tamás 1’, Ungvári Péter 89’.
Lajos Ferenc: Ebben a bajnokságban a mumusunk bevált.
Fájdalmas, hogy nem tudtunk élni a kínálkozó lehetőségekkel,
sok gyenge teljesítmény eredménye a mai vereség.

24. forduló - április 16.
Monostorpályi SE–Balmazújvárosi FC 1–2 (1–2)
200 néző. Vezette: Hajdú I. (Szabó F., Forgács K.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Rőth András, Kiss
Gergő (Sallai Csaba), Molnár Szabolcs (Bajusz Milán),
Szabó Barna (Prokisch Dominik), Tóth Gábor, Galla
Patrik, Urbin Péter (Miterkó Bence), Bokros Tibor, Kovács
Milán (Nagy Zoltán), Fodor Tibor. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Rostás Gábor 35’. illetve Nyilas Szabolcs (öngól) 40’,
Urbin Péter 45’.
Lajos Ferenc: A nagy dírrel-dúrral beharangozott mérkőzést
sikerült hideg fejjel lehoznunk.

25. forduló - április 23.
DEAC II–Balmazújvárosi FC 1–4 (0–2)
Vezette: Takács I. (Darányi A., Jóni T.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás–Rőth András, Kiss
Gergő (Nagy Zoltán), Molnár Szabolcs (Rákos Balázs),
Tóth Gábor (Benke Szabolcs), Galla Patrik, Kerekes
Bence (Prokisch Dominik), Urbin Péter (Kovács Milán),
Bokros Tibor, Fodor Tibor (Miterkó Bence), Sándor
Huba. Edző: Lajos Ferenc Gólok: Patócs Richárd 65’,
illetve Rőth András 8’, Molnár Szabolcs 14’, Nagy Zoltán
47’, Kerekes Bence 60’.
Lajos Ferenc: Egy nagyon jó csapat otthonában értékes
győzelmet arattunk. Nagyon jó időben szereztük a gólokat.
Boldog születésnapot kívánunk legfiatalabb játékosunknak,
Silling Máté Ferencnek!

A tabella állása
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Könyvtárosok világnapja

Április 14-e a Könyvtárosok világnapja, amelyet két amerikai szervezet
kezdeményezett azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és a
könyvtárosok értékeire!
A Lengyel Menyhért Könyvtárban
olyan munkatársakkal találkozhatnak
a helyi könyvszerető lakosok, akik szívvel- lélekkel végzik munkájukat, azt keresve, hogyan tudnak bennünket a lehető legjobban kiszolgálni érdekfeszítő
könyvekkel, színvonalas rendezvényekkel. Igazi könyvtárosaink vannak, akik
igyekeznek mindennapi életünkbe
becsempészni a könyveket; jó beszédkészséggel, kiváló pszichológiai érzékkel tapintanak rá a betérő látogatók igényeire. Rugalmasak, segítőkészek, és
kellő szakmai ismereteikkel szerettetik
meg minden korosztállyal az olvasást!
Már nem csak azzal foglalkoznak, ami a
legfőbb céljuk, azaz eljuttatni a könyveket a közönséghez, hanem segítenek, ha
számítógépen kell elintéznünk valamit;

író- olvasó találkozókat-, könyvbemutatókat szerveznek, irodalmi versenyek
helyszínét biztosítják, kézműves foglalkozásokat és előadásokat rendeznek.
Végtelen lelkesedéssel és kreativitással
találnak ki számunkra olyan eseményeket, amik megmozgatják elménket, és
minőségi kikapcsolódást nyújtanak!
Ha valamikor, akkor április 14-én köszönjük meg a könyvtári dolgozók
áldozatos munkáját, melyet annak
érdekében végeznek, hogy mi, az olvasók tájékozottabbak, műveltebbek,
kiegyensúlyozottabbak és elégedettebbek legyünk minden olyan élethelyzetben, amikor segítségünkre lehet igazán
jó könyv.
// Jónás Rita

90. születésnap

Köszöntés

Április 22-én szerető családja
körében köszöntötte Hegedüs
Péter, Balmazújváros polgármestere, Bodnár János bácsit
90. születésnapja alkalmából.
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2022 MÁJUSi programok
6 Május 6. (péntek) 17:00
Elődök, utódok, rokonok - Balmazújvárosi családok. Pozsonyi
József családtörténeti sorozatának
első előadása
Helyszín: Felnőtt Könyvtár Olvasóterem
9 Május 9. (hétfő) 17:00
„Irigység, pletyka, rosszindulat”
Gál Miklósné pszichológus előadása
Helyszín: Németfalu - Hagyományok Háza (Kossuth u. 21.)

Ezúton is kívánunk neki hosszú
boldog éveket és jó egészséget!

Májusi programok

2022. MÁJUS

Veres Péter Kulturális Központ
népzenészeinek és néptáncosainak
előadása
Helyszín: Művelődési Központ,
Soós Imre Színházterem
28 Május 28-ig megtekinthető
RETRO kiállítás - óvodás, iskolás
csoportok számára foglalkozással
Helyszín: Felnőtt Könyvtár Aula
A foglalkozásokra való jelentkezést
a könyvtár elérhetőségein várják
(tel. 06-52/ 370-326, e-mail: balmpublib@gmail.com).

10 Június 10-től, július 09-ig
Magasból a makróig – A Bükk
Szabó Balázs fotográfus kiállítása
Helyszín: Semsey Andor Múzeum,
Kisterem
10 Június 10. (péntek) 19:00
MoziPont
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház,
MesePont. A program ingyenes, de
regisztrációhoz kötött!

25 Június 25. (szombat)
Sulizáró koncert az Ifjúsági és Közösségi Házban
13 Május 13. (péntek) 19:00
Ifilmklub - Toxikoma (18) magyar 28 Május 28. (szombat) 15:00 és 17:00
Fellépők: 20:30 Los Orangutanes,
Álomzug Társulás: Az Üveghegyen
dráma, 124 perc, 2021
22:30 Irie Maffia
túl, avagy a tengerlépő cipő
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház,
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház,
Bábszínházi előadás gyerekeknek
MesePont. A program ingyenes, de
Udvar (Esőhelyszín: beltér)
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház,
regisztrációhoz kötött!
A program ingyenes.
MesePont. A program ingyenes, de
regisztrációhoz kötött!
18 Május 18-tól, július 15-ig
27 Június 27-től, július 29-ig
Eldobott gyerekek. Palotai Erzsébet
Nyári Napközi. Napközi tábor 7-12
festőművész kiállítása
éves kor közötti gyerekek részére
29 Május 29. (vasárnap)
Gyereknap. A részletes program a
Helyszín: Semsey Andor Múzeum,
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
későbbiekben az intézmény faceNagyterem
Napidíj: 700 Ft/fő
book oldalán, illetve a kihelyezett
Jelentkezni előre, a megadott elérplakátokon lesz olvasható.
hetőségeken kell!
20 Május 20. (péntek) 17:00
V. Vidám Városi Vetélkedő
(4060 Balmazújváros, Arany J. u.
Helyszín: Felnőtt Könyvtár Olva1/B-C, tel.: 06-52/ 821-021)
sóterem
17 Június 17. (péntek) 21:00
programelőzetes
Június 18. (szombat) 20:00
20 Május 20. (péntek) 18:00
Balmazmuri – Táncház
X. Motoros Fesztivál
3 Június 3. (péntek) 17:30
Tánctanítás, kézműveskedés
Helyszín: Kossuth tér, Művelődési
Szabadság, szerelem
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház,
Központ előtt
Az Irodalomkedvelők Klubjának
Nagyterem. A program ingyenes.
irodalmiestje a Petőfi Emlékév
20 Június 20-tól
jegyében
25 Május 25. (szerda) 12:00-17:00
A nyári szünet ideje alatt Angyalliget.
Helyszín: Művelődési Központ,
Véradás
Nyári Kézműves Tematikus Tábor
Pódiumterem. A rendezvény megteHelyszín: Művelődési Központ,
Helyszín: Angyalliget, Sütifarm
kintése díjtalan.
Tükrös terem
A nyári táborra való jelentkezést az
intézmény elérhetőségein várják
Június
9-10.
(cs.-p.)
13:00-17:30
9
26 Május 26. (csütörtök) 16:30
Tel. 06-20/8090-600, e-mail: anFelvételi és beiratkozás a BalmazújBuglyó Juliánna könyvbemutatója
gyalliget@gmail.com
városi Alapfokú Művészeti Iskolába
Helyszín: Felnőtt Könyvtár OlvaHelyszín: Balmazújvárosi Alapfokú
sóterem
Művészeti Iskola, Zeneiskolai tanÁllandó program: szerdánként
termek. A jelentkezők 20 féle hang27 Május 27. (péntek) 17:00
9:30-tól és 10:30-tól Zenebölcsi
szerből választhatnak, melyeket ki is
Néptánc Gála. A Balmazújvárosi
Helyszín: Felnőtt Könyvtár
próbálhatnak, ezzel megkönnyítve a
Alapfokú Művészeti Iskola és a
Olvasóterem
választást.

JúniUSI

!

Városunk lakóinak sok színes programot kínálnak a különböző szervezetek. Szeretnénk, ha erről minél több ember értesülne
ezért állandó rovatként minden lapszámban megjelenítjük az aktuális programokat. Kérjük a civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, hogy küldjék el számunkra aktuális programjukat a darutvbalmazujvaros@gmail.com email címre.
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KÖZÉRDEKŰ Információk, Elérhetőségek

Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Tel: 52/580-102, Fax: 52/370-035
Ügyfélfogadás:
Hétfő: zárva, Kedd: 7:30–18:00
Szerda: 7:30–12:00, Csütörtök: zárva,
Péntek: 7:30–11:30
Szociális csoport - Irodák: Fsz.9., 10.
Helyi adó csoport - Irodák: Fsz. 15., 16., 17.
Építési csoport - Iroda: Fsz. 13.
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

2022. MÁJUS

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: 800-1600, Szombat:1000-1400

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

