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A Városháza Díszterméből
A május 25-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés határozataiból: Elfogadták Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását, majd a végrehajtásáról
szóló beszámolót...
//2. oldal
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●

A Balmaz Kamilla Kft. felszámolásáról
A Balmaz Kamilla Kft. működésével számos alkalommal foglalkoztunk már az újságban. A gazdasági társaság működtetésével kapcsolatos pénzügyi zavarok feltérképezése 2018-19ben kezdődött el. A Város 2015. és 2020. között rendkívül
nagyvonalúan kezelte a Kft. gazdálkodását.
//5. oldal

2022. június

MEGJELENIK INGYENESEN

Balmazújváros
Gyermeknapi

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
// Közélet

Majális a Kastélykertben
Idén május 1-én a Veres
Péter Kulturális Központ szervezésében a
Kastélykertben Majálison vehettek részt a
balmazújvárosiak.

// Közélet

programkavalkád
Balmazújvároson május 27-én kezdődött el a Gyermeknap, a Semsey Kastély parkjában. A Kastélykertben péntek délután hatalmas játéktérrel, KRESZ vetélkedővel, ügyességi játékokkal, gyerek koncerttel köszöntötték a szervezők Balmazújváros gyerekeit. A rendkívül látványos ugrálóvárak, óriáscsúszda, az exatlon pálya, a különböző játékok és az Egyszervolt Mesezenekar koncertje
// 3. oldal
rengeteg gyermeket vonzottak a nyárias melegben a Parkba.

A tavaszi melegben
mindenki találhatott
kedvére való előadást a
nap során, hiszen a szervezők sokszínű programsorozatot állítottak
össze Balmazújváros
szívében!
// 7. oldal
// Közélet

43. Tour de
Hongrie
Idén május 12-én érkezett Hajdú-Bihar megyébe a neves kerékpárverseny. Balmazújvároson
a késő délutáni órákban
száguldottak át a versenyzők. Az elsőként
1925. június 25-én elrajtolt versenyben eleinte
csak magyar versenyzők
vettek részt, de pár év elteltével már külföldiek is
neveztek.
// 9. oldal
// SPORT

// Mindenféle

Atletizálók Találkozója
2022. május 14-én egy találkozóra
került sor a Fazekas ház elbűvölő
környezetében, amelyen a legfiatalabb sztori is elmúlt 30 éves, és
amely átöleli Balmazújváros atlétikai életének alig több mint egy évtizedét. A 80-as években volt egy kis
atlétikai csapat, akik szívvel, lélekkel, egymást támogatva szerény körülmények között rendkívüli eredményeket értek el.
//10. oldal

Lezárás előtt álló Önkormányzati pályázat - OXENWEG
Az elmúlt években, több építési beruházást tartalmazó pályázat megvalósítását
kezdte el az Önkormányzat. Ezek egyike a
„Magyar szürkék útja – Oxenweg” megnevezésű megyei turisztikai projekt. Ennek
keretén belül került megépítésre a Bethlen
utcai Közösségi Ház és a Veres Péter Emlékpark kiszolgáló épülete... / 12. oldal
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Gyermeknapi
A Városháza programkavalkád

Díszterméből

A május 25-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés határozataiból
● Elfogadták Balmazújváros Város
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását, majd a végrehajtásáról szóló beszámolót.
● Az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságok 2021. évi mérlegbeszámolói közül elfogadásra került a
Balmaz InterCOM és a Balmazújvárosi
Turisztikai és Szolgáltató Kft-é.
● Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2021/2022. nevelési évéről
készített beszámolójának elfogadása
után, döntöttek a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számáról. A korábbihoz hasonlóan, ismét 24 csoport indul szeptemberben.

● Határoztak a gyógyfürdő támogatásnak, mint települési támogatásnak
szabályairól, mértékéről.
● Elfogadták Balmazújváros 20222028 évek közötti időszakra hatályos
Környezetvédelmi programját.

● Tudomásul vették az önkormányzat
gáz- és árambeszerzéséről készített tájékoztatót. Az energiaárak drasztikus
emelkedése nagy mértékben érinti az
önkormányzat intézményeinek, s rajtuk keresztül az önkormányzat 2022es költségvetését is.

● Tulajdonosi hozzájárulást adtak
ahhoz, hogy a „10. Motoros Fesztivál
Balmazújváros” elnevezésű, 2022.
június 16 és június 19 között megtartásra kerülő rendezvény megrendezésére a Veres Péter Kulturális Központ
előtti parkolót, forgalmi sávokat, valamint a Főtéri park zöldterületét (mobil gyermek-játszótér céljára) a rendező Koroknai Imre E.V. használhassa.

Magyarországon május utolsó vasárnapján 1953 óta ünnepeljük a gyermekeket. A nemzetközi gyermeknapot elsődlegesen azért hozta létre az ENSZ közgyűlése, hogy felhívják a figyelmet a gyermekekre, a jólétük érdekében
kifejtett küzdelemre.
Balmazújvároson május 27-én kezdődött el a Gyermeknap, a Semsey
Kastély parkjában. A Kastélykertben
péntek délután hatalmas játéktérrel,
KRESZ vetélkedővel, ügyességi játékokkal, gyerek koncerttel köszöntötték a szervezők Balmazújváros
gyerekeit. A rendkívül látványos ugrálóvárak, óriáscsúszda, az exatlon
pálya, a különböző játékok (népi
játszótér, elektromos kisautók, euro
bungee, arcfestés) és az Egyszervolt
Mesezenekar koncertje rengeteg
gyermeket vonzottak a nyárias melegben a Parkba.

● Határoztak arról, hogy az önkormányzat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére, vagy
egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló önkormányzatok rendkívüli támogatása
(REKI) iránt pályázatot nyújtson be
legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.
● A testületbe listán bejutó három
képviselő kezdeményezésére tárgyalták a képviselő-testület feloszlatásáról
szóló javaslatot. Ez a szavazásnál nem
kapta meg a szükséges többséget.
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Még aznap este 18.00 órától a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti
Iskola is megtartotta a Soós Imre
Színházteremben Évzáró műsorát,
ahol a Fülemüle Néptánccsoport, a
Kishimes Néptánccsoport, a Bojtár
Citeracsoport, a Csűrdöngölő Néptánccsoport, a Karinkó és a Kadarcs
Népzenei Együttesek és a Himes
Táncegyüttes előadásait láthatta a
közönség.

A gyermeknapi hétvégén az Ifjúsági
és Közösségi Ház dupla előadással
várta a kicsiket a MesePontba. Az
Üveghegyen túl, avagy a tengerlépő
cipő előadásokon telt ház várta az
Álomzug Társulást.
Az ünnepi programsorozatot a Bekton Gyermeknapi „baba zsúr”szórakoztató térzene koncertje zárta május 29-én 17.00 órától a Veres Péter
Kulturális Központ előtti téren.

Az igényes és változatos programokért köszönet jár a művelődési ház
dolgozóinak, a balmazújvárosi Rendőrkapitányság állományának, a városi tűzoltóinknak, a balmazújvárosi
Általános Iskola és a balmazújvárosi
Református Iskola vezetőinek, tanárainak és külön a remek testnevelő
tanárainak,az önkéntes gimis fiúknak, lányoknak, a balmazújvárosi
Turisztikai Kft-nek, Juhász József,
Koroknai Imre, Tóth István vállalkozóknak, az önkormányzat lelkes szervezőinek.
A térítésmentesen igénybe vehető
játékok többszáz gyermeknek szereztek örömet. A Park megtelt élettel,
gyermekzsivajjal, az önfeledt játék
hangjával.
Boldog Gyermeknapot!
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Önkormányzati földterületek

művelése

A 2022. április 22-i munkaterv szerinti Képviselő – testületi ülésen a képviselők vitát folytattak az önkormányzati földterületek művelésével kapcsolatban. Mivel ekkor nem sikerült dűlőre jutni a témában, így
2022. május 6-án egy Rendkívüli Testületi Ülés során ismét napirendre került a mezőgazdasági területek
hasznosítása.
Az előterjesztés tartalmazta, hogy az
Önkormányzat mezőgazdasági területeit (076/14, 076/16 és 076/18 hrsz.
2021-ben a Balmazújvárosi Kossuth
Mezőgazdasági Szövetkezet művelte
meg. A mezőgazdasági termelésből
haszna keletkezett az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat feltérképezte
a bérlet útján nem hasznosított ingatlanokat, így két új ingatlanon volt
javasolható a mezőgazdasági hasznosítás közel 6 hektáros területen. Az Új

Városközpont és az Újkert területeken
a rendkívüli ülésen elfogadott határozat alapján a Képviselő Testület támogatja, hogy a Balmazújvárosi Kossuth
Mezőgazdasági Szövetkezet elvégezze
2022-ben a takarmánynövény termesztéssel összefüggő feladatokat.
Az Új városközpont ingatlan területtel kapcsolatban, a testületi ülésen
elhangzott az, hogy ott nem mezőgazdasági termelés, hanem egy új lakóte-

lep építése van tervben. Ez valóban így
van és ezt a testületi szándékot senki
nem akarja felülírni. Tény, hogy egy
akkora építkezést, amit oda tervezett a
város, nem olyan könnyű megvalósítani. Ezért a vezetés úgy gondolta, hogy
ez alatt az időszak alatt, amíg ott nem
kezdődik meg valamilyen építőipari
kivitelezés, addig legalább hozzon a
terület hasznot. Biztosak vagyunk abban, hogy a lakosok értik, az ésszerű
gazdálkodásra való törekvésünket

A Fürdő és a TRV Zrt.
Mindenki számára ismeretes, hogy a Kamilla Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetője az a Balmaz Kamilla Kft.
volt, mely 2020. decemberében vált fizetésképtelenné.
Ahhoz, hogy 2021-ben a fürdőt
használhassák a strandolni vágyó
helyiek és környékbeliek, az üzemeltetést a felszámolás alá került cégtől
visszavette a tulajdonos Balmazújvárosi Városgazdálkodási NKft. Ekkor – azaz 2021-ben – jelezte a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
felé, hogy a vízszámlát tulajdonosként és új üzemeltetőként a továbbiakban ő szeretné fizetni. Ezt a TRV
Zrt. elutasította.
Jogilag ugyanis részükről az az alapállás, hogy ameddig az átírandó vízórán
tartozás van, addig nem lehet új szerződést kötni az új számlafizetővel.
A helyzetet bonyolította, hogy velük
szerződésben álló cég (Balmaz Kamilla Kft.) jelenleg is felszámolás alatt áll.

Bakondi Patrik vezérigazgató úrral
igen jó hangulatú és mindkét fél számára megfelelő megoldást körvonalazó megbeszélést folytattunk le.
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A Balmaz Kamilla Kft.

felszámolásáról

A Balmaz Kamilla Kft. működésével kapcsolatosan számos alkalommal foglalkoztunk már az újságban. A
gazdasági társaság működtetésével kapcsolatos pénzügyi zavarok feltérképezése 2018-19-ben kezdődött el.
A Város 2015. és 2020. között rendkívül nagyvonalúan kezelte a Kft. gazdálkodását. Összesen 620.960.616 Ft.-al
támogatta a város adóbevételeiből. Ennek ellenére még 2020. májusában több
mint 71 millióval tartozott a városnak.
Ezt a lakosság egyéb igényeinek (utak,
ipari park, kerékpárutak stb.) teljesítésére kellett/lehetett volna fordítani. Ez
volt a hotel, fürdő, kávéház, Pötyi szálló
„siker története”. Százmilliók elherdálása, hiszen soha egyetlen forint hasznot
se tudott produkálni a cég a város lakosai számára.

ben, hogy a vendégek kiváló szolgáltatást vehessenek igénybe. A megfeszített
munka eredménye ma már jól látható. A
Hotel és a Kamilla panzió jól teljesít, a
fürdőben újra indult a gyógyászat is.

A komoly veszteséggel működő vállalkozás 2020. decemberében vált végleg
fizetésképtelenné, részben a világjárvány korlátozásai miatt. Ezt követően
vált szükségessé egy új koncepció megvalósítása, melynek célja az volt, hogy
a turisztikai szempontból fontos egységek hasznot is hozzanak. Így a Fürdő
üzemeltetését, a tulajdonos Balmazújvárosi Városgazdálkodási NKft. vette át,
a Hotelt pedig a Város által újonnan alapított Turisztikai Kft. kezdte el működtetni. Mindkét egységben több millió
forintos értékben megtörtént az évekig
hanyagolt karbantartás, annak érdeké-

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a
Balmaz Kamilla Kft. ingóságainak, vagyonelemeinek értékesítése. A felszámoló által meghirdetett árverésen, a vagyontárgyak egy része nagyon nyomott
áron végül értékesítésre került. Az árverésen részt vett a városi tulajdonú Turisztikai Kft is, hiszen az értékesítésre
szánt eszközöket kitűnően lehetett volna hasznosítani a tevékenysége során.
Meglepetésre az árverésen a Balmazújvárosi Futball Club is indult és nyert,
így igen kedvező áron jutott hozzá az
árverésre bocsájtott eszközökhöz. Ezek
döntőrészt vendéglátó egységekben

Történt mindez úgy, hogy van itt városunkban egy furcsa de szerencsére kis
létszámú csapat, amely ha a fürdő zárva
van, akkor a nyitásért hisztériázik, ha
nyitva van, akkor mindenféle mondvacsinált dologgal be akarja záratni azt.
Rosszindulatúak, hazugok, kártékonyak, városellenesek.

használható eszközök, míg másik része
a fürdő könnyebb működtetésében játszott szerepet, illetve a stadion öntözővízzel való ellátását tudja biztosítani.
A Városgazdálkodási Kft. megkereste
a BFC vezetését és felajánlott egy méltányos összeget a fürdő könnyebb üzemeltetéséhez szükséges eszközökért,
szivattyúkért. A BFC közölte, hogy nem
adja el az eszközöket, tegyen a Városgazdálkodási Kft. más ajánlatot. Ezzel
együtt semmiféle megoldási javaslatot
nem fogalmazott meg, viszont lezárták
a szivattyúházat, s folyamatban van az
eszközeik elszállítása. Közben kiiktattak egy másik szivattyút, amivel a fürdő
hidegvizes ellátása is veszélybe került.
Ez a fürdővel és a város lakosaival
szembeni rendkívül barátságtalan lépés. Az is igaz, hogy ami nem a város
közvetlen tulajdonában, vagy a gazdasági társaságai tulajdonában van, azok
a dolgok nem az egész lakosság érdekeit szolgálják.
Ez természetes dolog, csak akkor nem
kell egy egyesület vagyonának gyarapítását városérdeknek feltüntetni.

Ivóvíz fejlesztés
KEHOP-2.1.11-21

A városvezetés és a Balmazújvárosi
Városgazdálkodási NKft. vezetése, többszöri személyes egyeztetés
során jutott előrébb ennek a problémának a megoldásával kapcsolatban. A legutolsó személyes egyeztetés TRV Zrt. vezérigazgatójának
jelenlétével történt.

Természetesen a testület fog dönteni a javaslat elfogadásáról, hogy a
fürdőnk továbbra is magas színvonalon, minden közmű szolgáltatóval
rendezett számlázással működjön a
jövőben.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.01.24 és 2024.11.05 között
tervezi megvalósítani a Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító mű - Balmazújváros - Hajdúnánás - Hajdúböszörmény
távvezeték építése elnevezésű KEHOP
projektjét, melynek célja a rétegvíz
készleteink megkímélése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.

(VII.21.) Kormányrendelet alapján.
Ennek megfelelően a település ivóvízzel
való ellátását a Keleti Főcsatorna szabad
víztermelő kapacitásából tartja célszerűnek megvalósítani.

Arról, hogy a pályázó milyen tervek
alapján, milyen munkaütemben kívánja
elkezdeni a munkálatokat, az Önkormányzat további információkat kér a

pályázótól. Előzetes egyeztetések alapján, a város képviselőtestülete június
hónapban kap egy tájékoztatót a TRV
Zrt. műszaki igazgatójától arról, hogy
jelen pillanatban a víziközmű szolgáltatónk milyen információk birtokában
van, a tervvel kapcsolatban. Amint hiteles és valós információkat kap a városvezetés, a lakosságot is tájékoztatni fogja a
pályázattal kapcsolatos tudnivalókról.
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Majális
Pezsgés
a könyvtárban
Áprilistól rendszeresen jöhettek az érdeklődők kézműves foglalkozásainkra, melyeken készültek ajándékok
többek között anyák napjára, valamint gyermeknapra is. Meghirdettük workshopunkat is, melyen a jelentkező családok megtervezték egyedi sütikiszúrójukat, melyet aztán 3D nyomtatóval ki is nyomtattak.
A magyar költészet napja alkalmából
„vers utcát” alkottunk: zászlóinkkal
tűzdeltük meg a könyvtár környékét.
Az arra járók elolvashatták a zászlókon lévő verseket, vagy QR-kód olvasójukat használva megzenésített költeményeket is meghallgathattak.
A fenntarthatósági témahéten a Balmazújvárosi Református Általános Iskola teljes felső tagozatát fogadtuk játékos környezetvédelmi feladatokkal.

Április végén nyílt meg retró kiállításunk, melynek tárgyait mi könyvtárosok gyűjtöttük össze. Kialakítottunk egy régi játékokkal berendezett
gyermekszobát, de helyet kapott egy
konyha, szoba, sőt egy régi műszaki
cikkeket bemutató polc is a könyvtár aulájában. A kiállításhoz kapcsolódóan foglalkozásokkal is vártuk
a csoportokat. A könyvtár felnőtt
látogatói is örömmel fedezték fel
gyermekkoruk emlékeit, sőt többen
néhány saját kincsüket is behozták
nekünk, így tudtuk bemutatni például egyik olvasónk 31 darabból álló
iskolai köpeny gyűjteményét is.

Útjára indult Pozsonyi József Elődök,
utódok, rokonok című előadássorozata, melyen első alkalommal a Rőth,
másodszor a Vezendi család tagjai
tudhattak meg többet származásukról,
családi kapcsolataikról. Szerda délelőttönként a zenebölcsibe várjuk a családokat, csütörtökönként a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ nappali ellátottjainak készülünk különböző programokkal. Újdonságként helyet adunk a sakk-szakkörnek, valamint a jóslásnak is.

5. Vidám Városi Vetélkedőnket rendeztük meg 2022. május 20-án. 10
csapat játszott velünk, ez alkalommal
központi témánk a sport volt.
A játékosok városszerte keresték (és
meg is találták) a könyvtárosokat,
megtippelték a labdák súlyát, megismerkedtek Bélával, próbálták eltalálni a jó válaszokat a telefonos játéknál, igyekeztek gyorsan kikeveredni
a labirintusból, kipróbálták magukat
sportkommentátorként, és az önként
jelentkezők még zumbáztak is kicsit.
Bár péntek délután a többség már
kicsit fáradtan érkezett, reményeink
szerint végül mindannyian élményekkel tele, vidáman tértünk haza.
Köszönjük, hogy velünk játszottak!

A zsűri tagjai:
Dr. Bana Richárd,
Bánhegyi Zoltán, Tóth Gábor
Eredmények:
1. A „Szigetkert ovi” csapata
• Bereczné Juhász Anikó
• Király Hajnalka
• Várdainé Oláh Csilla
Bernadett
• Végh Ágnes

a Kastélykertben
Idén Május 1-én a Veres Péter Kulturális Központ szervezésében a Kastélykertben Majálison vehettek
részt a balmazújvárosiak. A tavaszi melegben mindenki találhatott kedvére való előadást a nap során, hiszen a szervezők sokszínű programsorozatot állítottak össze Balmazújváros szívében!
Az egész napos rendezvény délelőtt
kezdődött egy Anyák napi kézműves
foglalkozással. A foglalkozás ideje
alatt már elkezdtek készülődni a főzőversenyre benevezett csapatok is, akik
levesek, pörkölt és egytálételek kategóriában mérhették össze tudásukat!

16.30-tól a Z-Dance Tánccsoport
és Piruett Tánc Stúdió növendékei
léptek fel, majd egy újabb sztárfellépő, Koós Réka színésznő- énekesnő
következett. Délután 18.00 órától a
Lesz Dance Tánc és Sport Egyesület
társastánc előadását láthatták a nézők.

2. A „Sárga iskola” csapata
• Kerekes Péter
• Szilágyi István
• Zsadányi Péter
3. A „Rendőrség” csapata
• Dr. Berecz József
• Kis Ágnes
• Suba Sándorné
• Szabó József
Különdíjban részesült:
1. Az „Örökifjú nyugdíjasok”
csapata
• Csákódi Jánosné
• Gavallér Józsefné
• Hamza Imréné
• Szabó Andrásné
2. Sportkommentátorként:
Bereczné Juhász Anikó
3. Zumbázók közül:
Juhászné Holb Éva, Szabó Andrea
// A könyvtár dolgozói

Délelőtt a Búgócsiga Zenede gyermekműsorát láthatták, majd egy szép
hagyományt – májusfa állítás-elevenített fel a Kishimes Néptánccsoport
a Bojtár Citeracsoport közreműködésével.
Ebédidőben sem maradtak előadás
nélkül a parkba látogatók, hiszen
az Ifi Ház Balmazmurijairól már jól
ismert Bakator Zenekar adott koncertet. Őket helyi folklór csoportok
követték;a Kadarcs Népzenei Együttes, a Karinkó Népzenei Együttes,
a Himes Néptáncegyüttes majd a
Csürdöngölő Néptánccsoport szórakoztatták a nézőket.
Kora délután az Emberek zenekar
frontembere, Miller Zoltán előadását
láthatták, majd a Fantázia Mazsorett
Egyesület 3 csoportjának fellépése
következett.

Bach Szilvia humorista műsorát követően sor került a főzőverseny eredményhirdetésére. A zsűri feladatait
Kapitányné Katona Mariann és Pap
Sándorné vállalta, akik a következő
sorrendet állították fel:
Leves:
Babgulyás- ’48-as Olvasó Népkör
Pörkölt:
1. hely: Csürdöngölő néptánc�csoport (bivalypörkölt slambuccal
Csürdi módra)
2. hely: Drága József(Birkapörkölt)
3. hely: Kadarcs Hagyományőrző
Egyesület (harcsapaprikás)
Egytál étel:
1. hely: ’48-as Olvasó Népkör -toros
káposzta
2. hely: ’48-as Ifjak- Paprikás krumpli

A 2022. május 1-i Majális egész napos
műsorát a Vincze Lilla Trió akusztikai koncertje zárta.
A kellemes időben minden korosztály számára élvezhető programokkal kedveskedtek a Kulturális Központ munkatársai a balmazújvárosi
lakosoknak, hiszen az előadások, a jó
zene, a táncos fellépések mellett a kicsiknek ugrálóvárat is felállítottak a
Semsey Kastély parkjában. A koronavírust követő – átmenetekkel is közel
2 évig tartó- korlátozások után végre
méltóképpen lehetett kikapcsolódni
és lazítani a Munka ünnepén!
// Jónás Rita
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Egyszer volt, hol nem volt...
Egy szép tavaszi délutánon a férjemmel kikapcsolódásra vágytunk. Olyan kikapcsolódásra, ami kellemesen
feltölt, és amire sokáig emlékezhetünk. A színházlátogatás mellett döntöttünk, de nem akármilyen színházlátogatásra vágytunk, hanem olyanra, amit a városunk óvónői munka közössége visz színre, mert az ő
nevük garancia arra, hogy minőségi előadást láthatnak a nézők. Sokadik alkalommal bizonyították, hogy
profizmussal állnak színpadra és szívvel-lélekkel játszanak. Most sem volt ez másként. Rajongott értük a
közönség, de ne szaladjunk ennyire előre! Volt élményben részünk bőven…

KÖZÉLET Rendezvények

2022. JÚNIUS
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Kiállítás megnyitó
2022. május 18-án, a Múzeumok Világnapján új, időszakos kiállítás megnyitóján vehettek részt a meghívottak a Semsey Kastély dísztermében.
Palotai Erzsébet elsősorban pasztellel fest, tipikus témái az enteriőrök, parasztszoba-belsők, kastélybelsők. 2005-ben férjével, Subitz
István grafikusművésszel közösen nyerték el a
Balmazújváros kultúrájáért díjat.
Többszörös nívódíjas művész, akinek több,
mint 20 egyéni és közel 100 csoportos kiállítása volt világszerte! Munkáit nem csak Magyarországon, de Lengyelországtól Kínáig számos
országban állították már ki.
A művésznő legújabb egyéni kiállításának megnyitójára május 18-án, délután 17.00 órától került sor a Semsey Kastély emeletén. A kiállítást
Sári István, a Veres Péter Kulturális Központ
igazgatója rövid köszöntőjét követően Dr. Varga Mária néprajzkutató, a hortobágyi pásztorok
nagykövete, Balmazújváros díszpolgára nyitotta meg. „Az elhagyott gyermekek” című tárlat
május 18-túl június 11-ig látogatható a Semsey
Andor Múzeum nyitvatartási idejében.

Nekem már akkor felcsillant a szemem,
amikor egy közösségi portálon megpillantottam a felhívást: - A kiskakas
gyémánt félkrajcárja” című előadás újból megtörténik a csoda, gondoltam.
Tudtam, hogy ide nekünk menni kell.
Ez kihagyhatatlan! Akit már egyszer
megérintett AZ ÉLMÉNY, az nem tud,
és nem is akar szabadulni tőle. A társaságunkban elkezdtük a szervezkedést,
kivel és hogyan megyünk. Elindult az
egyeztetés, aztán a jegyvásárlás, ami
nem volt egyszerű dolog. A jegyeket
ugyanis kis túlzással „percek alatt elkapkodták”.
Azon a bizonyos, május 7-i szombati
napon beültünk a második előadásra. Igen, a másodikra, mert az elsőre,
már nem kaptunk jegyet. Teltház volt.
Elfoglaltuk helyeinket. Körülöttünk
mindenki örömtől sugárzó arccal izgatottan várakozott. Tíz perccel a kezdés előtt már a karzatra irányították
a nézőket, de a tömeg csak hömpölygött és hömpölygött. A végeláthatatlannak tűnő sor lassan megszűnt és

megkezdődött a várva-várt klasszikus
mese modern feldolgozása.
Az első pillanattól kezdve varázslat
történt a színpadon. A szereplők káprázatos, színes jelmezekben mozogtak
a gyönyörűen kialakított díszletek
között. A látvány bámulatos volt. A
humorral átszőtt előadáson felnőtt
és gyermek egyaránt önfeledten kacagott, nem számított, ki mit gondol.
Sőt, ki-ki fel is állt a helyéről, hangosan lelkesítve a kiskakast, nehogy
a török császár elkapja. Mert ez is
megtörténhetett… A főszereplő úgy
alakította a mese szálait - kiszaladva többször a nézőtérre a közönség
közé-, hogy azok aktív részesei lettek
az előadásnak. Ez az ötletes megoldás
nagyon tetszett, egyedivé tette a történet alkotását, mely így valósággá vált.
A remek forgatókönyv alapján színre
vitt előadás bővelkedett a fordulatokban és a dinamikus jelenetekben. Mi a
közönség soraiban csak nevettünk és
nevettünk és észre sem vettük, hogy

elrepült a műsoridő. Jó volt ott lenni
és megélni megint a CSODÁT. Akkor
és ott megkaptunk mindent, amit egy
mese nyújthat. Élményt, megnyugvást, feldolgozást, megoldást, boldogságot, örömet, igazságot, azt, hogy
minden lehetséges, csak hinnünk
kell benne. Mert tudjuk, a jó mindig
elnyeri jutalmát, a rossz pedig méltó
büntetését.
Ezen a délutánon egy fantasztikus
élményben volt részünk, amelynek
minden percét élveztük. Köszönjük az
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Hétszínvirág Színjátszó Munkaközösségének, hogy ismét megörvendeztettek bennünket egy remek
előadással. Legközelebb is itt leszünk
a Veres Péter Kulturális Központ színháztermében. További jó egészséget,
szép sikereket, lelkes felkészülést és
sok-sok új meseelőadást kívánunk a
társulat minden tagjának!
// Pálné Bajkor Beáta
meseszerető pedagógus

// Jónás Rita

43. Tour de Hongrie
Idén május 12-én érkezett Hajdú-Bihar megyébe a neves kerékpárverseny. Balmazújvároson a késő délutáni
órákban száguldottak át percek alatt a versenyzők.
A Tour de Hongrie-t 120 ország televíziónézői követhették élőben, és láthatták, ahogyan a résztvevők áttekertek
többek között Balmazújváros Főterén,
a Városháza előtt!

Az elsőként 1925. június 25-én elrajtolt versenyben eleinte csak magyar
versenyzők vettek részt, de pár év elteltével már külföldiek is neveztek. Az
első verseny 510,5 km-es távját a nyertes Jerzsabek Károly 22 óra és 10 perc
alatt teljesítette!

// Jónás Rita

Az eddigi leghosszabb verseny 1393
km volt, 1962-ben.
Az idén 905 km-es versenytávon 22
csapat 131 indulója, közülük 10 magyar versenyző állt rajthoz. A városunkon is áthaladó versenyt 2022-ben teljes egészében közvetítette a televízió.
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Atletizálók Bajnokcsapat!
Találkozója
„ Amikor egy hirtelen ötletből egy óriási dolog születik” a 80-as évek balmazújvárosi atletizálóinak találkozója

Együttesünk az utolsó öt mérkőzésből négyet megnyerve 15 pont előnnyel végzett a Megyei I. osztály első helyén, amiért kijár a csapatnak a gratuláció! Ez önmagában még nem jelent NBIII-ba való feljutást. A 19 megyei
és a budapesti bajnokra egy osztályozó vár, ami után 10 együttes kerül a magasabb osztályba. A korábbi évek
gyakorlata alapján mindig van néhány megyei első, akik nem vállalják az NBIII-at, így a sorsolás révén néhányan párharc nélkül kerülnek fel. (legutóbb a Hajdúszoboszló például így jutott fel) Ám az is benne van a pakliban, hogy egy roppant erős ellenfelet kapunk. Történjen bármi, ezt a bajnoki címet már nem veszi el senki!

2022. május 14-én egy találkozóra került sor a Fazekas ház elbűvölő környezetében, amelyen a legfiatalabb
sztori is elmúlt 30 éves, és amely átöleli Balmazújváros atlétikai életének alig több mint egy évtizedét.

Az utolsó mérkőzéseink a bajnokságban:

A 80-as években volt egy kis atlétikai
csapat, akik szívvel, lélekkel, egymást
támogatva szerény körülmények között rendkívüli eredményeket értek
el. 35 év eltelte után kilométereket,
fáradságot, időt nem kímélve a kis
csapat megint megmutatta azokat az
emberi értékeket, amelyekre annak
idején edzőink, Kovács Imre és Fábrik
Gyula neveltek bennünket. Leírhatatlan az az érzés, amit átélhettünk. Rengeteg kellemes, szép emlék került elő.

vácsolódott össze, akik edzését Imre
bácsi távozása után 1986-ban Fábrik
Gyula vette át nagy szeretettel. Ő is
megszerezte Nyíregyházán az edzői
képesítést. Kezei között lehetőségeink folyamatosan javultak, felszereléseink gyarapodtak, az edzésre járók száma növekedett. Sok nehézség
akadt továbbra is, de Dobi József a
Hexa-Metal ügyvezetője segítségével
lehetőség adódott eszköz vásárlására
és edzőtáborok szervezésére.

Történetünk Végh István tanár úr kezei között kezdődött 1976-ban, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a
balmazújvárosi atlétika elindításában.
A bánlaki iskola területén épített 200
méteres futópályán kezdődött minden. Egyidőben ezzel már létezett egy
atlétikai szakosztály, Bányai tanár úr
vezetésével, de pár lány megkereste
Végh tanár urat, hadd jöhessenek a pályára edzeni. Az ő vezetésével 1981-ig
edzettek itt a tehetséges gyerekek.

A versenyek természetes részévé váltak a mindennapjainknak. 1988-89ben már több mint 15 sportolója volt
a szakosztálynak. 1989-ben azonban
a szakosztály mindenki meglepetésére sajnos befejezte működését. A 14
éves működés során minden évben
érmes eredményekkel tértünk haza a
versenyekről.

1981-ben érkezett Kovács Imre Balmazújvárosra dolgozni, aki Végh István felkérésére kezdett el foglalkozni
a tehetséges gyerekekkel. Mestereitől
tanulta, hogy az utánpótlással foglalkozni kell. Elvégezte a Testnevelési
Főiskola edzői szakát. Nagy örömmel, odaadással foglalkozott a gyerekekkel az akadályok ellenére. Saját
furgonjával szállította a gyerekeket a
versenyekre. A gátfutáshoz a gátakat,
illetve rajtgépeket edző és sportolókészítették saját kezűleg.
A nehézségek ellenére szorgalmas,
összetartó, küzdeni akaró csapat ko-

Mi gyerekek a nehézségekből nem
sokat éreztünk, hisz nekünk a legfontosabb az volt, hogy edzhessünk,
együtt legyünk, és készüljünk a versenyekre.

A legtöbb atlétikai versenyszámban kiemelkedő eredménnyel szerepeltünk a
járási, megyei, országos versenyeken.

26. forduló - Április 30.

27. forduló - Május 7.

Kabai Meteorit SE – Balmazújvárosi FC 0–2 (0–2)

Balmazújvárosi FC – DASE 1–2 (0–1)

Köszönet és hála mindenkinek, aki
részese volt ennek a nem mindennapi találkozásnak!

28. forduló - MÁJUS 14.

29. forduló - MÁJUS 20.

Debreceni Sportcentrum Sportiskola–Balmazújvárosi FC 1–5 (1–2)

Balmazújvárosi FC–Hajdúböszörményi TE 8–0 (4–0)

Kovács Imre , Fábrik Gyula, Végh István,
Csige Judit, Dobi József, Németi Lajos,
Kis Margit, Koroknai Tibor, Pál János,
Pál Enikő, Pál Mihály, Tóth Erika, Tóth
Ferenc, Csige Anikó, Dobi Péter, Felhősi
József, Tóth Katalin, ifj Végh István, Dobi
Éva, Láda Sándor, Mocskonyi Judit, Bereczki Attila, Nagy Erzsébet, Buri Éva, Hegedűs Erzsébet, Bessenyei Attila

Vezette: Nagy N. (Kriston T., Horváth J.).
Balmazújvárosi FC: Nagy István- Rőth András, Molnár Szabolcs
(Bajusz Milán), Urbin Péter (Miterkó Bence), Tóth Gábor (Silling Máté), Kerekes Bence (Sallai Csaba), Nagy Zoltán (Prokisch Dominik), Bokros Tibor, Kovács Milán (Rákos Balázs),
Fodor Tibor, Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc.
Gól: Tóth Csaba 17’, illetve Nagy Zoltán 30’, Rőth András 42’,
49’, Molnár Szabolcs 71’, Prokisch Dominik86’.
Kiállítva: Cseke Bence (DSC-SI) 77’
Lajos Ferenc: Egy ilyen szentélyben játszani felemelő érzés,
mint az Oláh Gábor utcai Stadion. A játékosaim jól érezték magukat benne.

Az edzések és a versenyek hangulata mindenkiben, így 35-40 év után is
mély nyomot hagyott. A csapat újra
egy egész volt ezen a felejthetetlen estén. Szinte minden eszünkbe jutott a
rég nem látott kedves arcok láttán. Az
edzők meghatódva, büszkén figyelték
mivé váltak az egykori tanítványok,
mi pedig büszkék voltunk, hogy egy
ilyen csapathoz tartozhattunk.

250 néző. Vezette: Orosz J. (Lévai Z., Juhász D.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Rőth András (Rákos Balázs), Molnár Szabolcs (Silling Máté), Tóth Gábor, Galla Patrik,
Kerekes Bence (Veres Zoltán), Nagy Zoltán (Prokisch Dominik), Urbin Péter (Miterkó Bence), Bokros Tibor, Fodor Tibor,
Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Kerekes Bence 8’, Tóth Gábor 17’.
Lajos Ferenc: Mivel szombaton négy fordulóval a befejezés előtt
eldőlt, hogy bajnokok lettünk, köszönöm szépen a csapatomnak. Hajrá, Balmazújváros!

250 néző. Vezette: Gyuga Zs. (Nagy Z., Pusztai Z.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Rőth András (Kovács
Milán), Molnár Szabolcs (Liptai Balázs), Szabó Barna (Bajusz
Milán), Tóth Gábor (Rákos Balázs), Galla Patrik, Kerekes Bence
(Nagy Zoltán), Urbin Péter (Miterkó Bence), Bokros Tibor,
Fodor Tibor (Silling Máté), Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Miterkó Bence 93’, illetve Csák Zsolt 27’, 67’.
Kiállítva: Csorvási Tamás 21’.
Lajos Ferenc: Egy kiállítás, sok kihagyott helyzet, ezt a mérkőzést
elbaltáztuk, de a bajnokságot nem.

350 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Nagy T.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (Nagy István) - Rőth András
(Bajusz Milán), Molnár Szabolcs (Rákos Balázs), Tóth Gábor
(Bóz Attila), Galla Patrik (Sallai Csaba), Kerekes Bence, Nagy
Zoltán (Silling Máté), Urbin Péter (Miterkó Bence), Bokros
Tibor, Fodor Tibor, Sándor Huba. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Fodor Tibor 16’, Rőth András 34’, 40’, 54’ Sándor Huba 44’,
Miterkó Bence 70’, Silling Máté 80’, Kerekes Bence 81’.
Lajos Ferenc: A csapat a mai mérkőzéssel megkoronázta az egész
éves teljesítményét. Éremosztáshoz méltóan nagy fölényben
játszott és látványos győzelmet aratott, de még van feladatunk, a
kupameccset is meg akarjuk nyerni, illetve próbáljuk megnyerni
az osztályozó mérkőzést.

29. forduló - MÁJUS 28.
Derecskei LSE–Balmazújvárosi FC 0–4 (0–1)

100 néző. Vezette: Kovács Á. (Sütő J., Árva A.)
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás (Nagy István) - Rákos Balázs (Csiszár Szabolcs), Rőth András (Prokisch Dominik), Tóth Gábor,
Kerekes Bence, Nagy Zoltán (Sallai Csaba), Urbin Péter (Bajusz Milán), Bokros Tibor, Kovács Milán, Fodor Tibor (Silling Máté), Sándor
Huba. Edző: Lajos Ferenc
Gól: Urbin Péter 45’, Sallai Csaba 65’, Rőth András 77’, Prokisch Dominik 90’.
Lajos Ferenc: Bajnokként léptünk pályára, de megtisztelve az ellenfelet, és győzelemre akartunk törni. Köszönjük az éves szurkolást a
szurkolóinknak, és a csapat nevében köszönjük Feri bácsi éves munkáját, mindent megtett értünk.
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töltöm a nyarat”
Mentősök „Ezzel
Rajzpályázat

Napja

Május 10-én a magyarországi életmentés 135. és az Országos
Mentőszolgálat megalakulásának 74. évfordulóján tartják a
mentők napját.
Ezen a napon Hegedüs
Péter, Balmazújváros polgármestere köszönetét fejezte ki
a Balmazújváros Mentőállomás dolgozói felé áldozatos
munkájukért, hiszen Ők életüket annak szentelik, hogy
segítsenek másoknak. Köszönete jeléül a város nevében
ajándékcsomagot adott át a dolgozók részére.
Tisztelet és köszönet a mentősöknek fáradhatatlan munkájukért!

Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett a Goods Market, amelyen ajándékokkal örvendeztették meg a legjobbnak ítélt művek készítőit. A pályázat témája: „Ezzel töltöm a nyarat”.
A gyerekek képein megjelent pl. az önfeledt hintázás a virágok
között, a boldog fagyizás, a jóízű dinnyeevés, a hőn áhított tengerpart, a kerti fürdőzés, a sárkányeregetés, a horgászás, a lovaglás, az állatkerti séta, a sátorozás, a túrázás.
Minden nyertesnek szívből gratulálunk és kívánjuk, hogy teljesüljön a nyári szünetben az a vágyuk, amit a papírra vetettek!
// Forrás: Balmazújvárosi Általános Iskola facebook oldala

OXENWEG

Lezárás előtt álló Önkormányzati pályázat

Az elmúlt években, döntően 2020 után, több építési beruházást tartalmazó pályázat megvalósítását kezdte el az Önkormányzat. Ezek egyike a konzorciumban megvalósuló „Magyar szürkék útja – Oxenweg”
megnevezésű megyei turisztikai projekt, melynek keretén belül megépítésre került a Bethlen utcai Kézműves Közösségi Ház és a Veres Péter Emlékparkban található kiszolgáló épület.
Ezen épületek használatba vételi engedélyei már megvannak, de a berendezések beszerzése nem várt akadályokba ütköztek.
A pályázati megvalósítás során szigorú szabályok kötik a megvalósítókat az eszköz-beszerzésekre vonatkozóan.
Minden egyes eszközre árajánlatokat kell bekérnünk, ami az elmúlt
időszakban – egyrészt a koronavírus
miatti gyárleállások, másrészt az ukrán- orosz háború miatti alapanyag
problémák- miatt nehézkessé vált.

Az általános drágulás és a sok helyen
tapasztalható készlethiány miatt, az
épületek belső felszerelése lassabban
haladt a tervezettnél, de a projektmenedzsment igyekezetének köszönhetően a beszerzések lassan lezárulnak.
A projektben több Hajdú- Bihar
megyei település is részt vesz, így
Hajdúböszörmény,
Hajdúnánás,
Balmazújváros, Hortobágy, Nagyhegyes, Nádudvar, Hajdúszoboszló és
Debrecen városok önkormányzatai
együttesen is érdekeltek a projekt
2022. november végi sikeres lezárásában.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
lakossági véradást szervez
2022. JÚNIUS 23-án (csütörtökön)
12:00-17:00-ig Balmazújvároson
a Művelődési Házban (Kossuth tér 18. szám)
Szeretettel várunk minden segíteni
szándékozó véradót!
A véradásra személyi igazolványát, lakcímés TAJ- kártyáját kérjük hozza magával!
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2022 júniusi programok
18 Május 18-tól - Június 11-ig
Eldobott gyerekek - Palotai
Erzsébet festőművész kiállítása
Helyszín: Semsey Andor
Múzeum, Nagyterem
Tájékoztatjuk a kedves
érdeklődőket, hogy a Semsey
Andor Múzeum, illetve a
Tourinform iroda május 1-jétől
a nyári nyitvatartási rend szerint
várja a látogatókat (10:00-18:00)
2 Június 2. (csütörtök) 17:00
Elődök, utódok, rokonok
A Vezendi család
Pozsonyi József családtörténeti
sorozatának második előadása
Helyszín: Felnőtt Könyvtár,
Olvasóterem

10 Június 10. (péntek) 17:00

Megnyitó
Megtekinthető: 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 - Eltörölni Frankot
(18) magyar történelmi dráma, 99
perc, 2021
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi
Ház, MesePont
A program ingyenes, de
regisztrációhoz kötött!

25 Június 25. (szombat)
Nyárindító buli. Fellépők: Los
Orangutanes, Irie Maffia
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi
Ház, Udvar (Esőhelyszín: beltér)
A program ingyenes.
27 Június 27-től - Július 29-ig
Nyári Napközi - Napközi tábor
7-12 éves kor közötti gyerekek
részére
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház
Napidíj: 700 Ft/fő
Jelentkezni előre, a megadott
elérhetőségeken kell!
(4060 Balmazújváros, Arany J. u.
1/B-C, tel.: 06-52/ 821-021)

11 Június 11. (szombat) 17:00
Nyáresti hangverseny
Bristyán Jázmin (Bécs) fuvola
szólóestje
programelőzetes
3 Június 3. (péntek) 17:00
Helyszín:
Semsey
Kastély
A kapcsoló bennünk van
Díszterme. A rendezvény
Júliustól kezdődően
Esőné Kadnár Annamária előadása
megtekintése
díjtalan.
BALMAZ-ART kiállítása az elmúlt
Helyszín: Felnőtt Könyvtár,
20 év alkotásaiból
Olvasóterem
Helyszín: Semsey Andor Múzeum
17 Június 17. (péntek) 21:00
Jegyek 1.300 Ft-os áron
Június
18.
(szombat)
20:00
vásárolhatóak a Könyvtárban.
X. Motoros Fesztivál
2 Július 2. (szombat)
Helyszín:
Kossuth
tér,
Művelődési
Gyerünk anyukám!
3 Június 3. (péntek) 17:30
Központ
előtt
Tekerj apukám! Családi nap
Szabadság, szerelem
A
részletes
program
a
a Semsey Kastélyban. Bringás
Az Irodalomkedvelők Klubjának
későbbiekben
az
autósiskola
családi délelőtt. Népi játszótér,
irodalmiestje a Petőfi Emlékév
facebook
oldalán,
a
honlapon,
fotószínház, meseelőadás,
jegyében
illetve
a
kihelyezett
plakátokon
könyvbemutató, tombolasorsolás,
Helyszín: Művelődési Központ,
lesz olvasható.
Hajdu Steve est
Pódiumterem, A rendezvény
Helyszín: Semsey Andor Múzeum
megtekintése díjtalan.
20 Június 20-tól a nyári szünet
ideje alatt
6 Július 6. (szerda) 10:00
9 Június 9-10. (csütörtökNyári
Kézműves
Tematikus
Tábor
Első nyári mesedélelőtt és
péntek) 13:00-17:30
Helyszín:
Angyalliget,
Sütifarm
kézműves foglakozás
Felvételi és beiratkozás a
A
nyári
táborra
való
jelentkezést
az
Helyszín: Felnőtt Könyvtár, A
Balmazújvárosi Alapfokú
intézmény
elérhetőségein
várják
program ingyenes
Művészeti Iskolába
(tel.
06-20/8090-600,
e-mail:
(További foglalkozások időpontjai:
Helyszín: Balmazújvárosi Alapfokú
angyalliget@gmail.com).
07.13., 07.20., 07.27., 08.03.,
Művészeti Iskola, Zeneiskolai
08.10.)
tantermek.
A jelentkezők 20 féle hangszerből 23 Június 23. (csütörtök) 12:00
Véradás
11 Július 11. (hétfő)
választhatnak, melyeket ki is
Helyszín:
Művelődési
Központ,
Diplomakoncert
próbálhatnak, ezzel megkönnyítve
Tükrös
terem
Helyszín: Semsey Kastély Díszterme
a választást.

Júliusi

Állandó programok a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban:

Szerdánként: 9:30-tól és 10:30-tól Zenebölcsi és 16:15-től Sakk szakkör. Előzetes bejelentkezés alapján: jóslás
(Az állandó programokkal kapcsolatban további információért a Könyvtárhoz lehet fordulni.)
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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
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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: 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: Tourinform Balmazújváros

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

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

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

