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A Közös Önkormányzati Hivatal
működése
Az önkormányzati működést, a kötelezően ellátandó
feladatokat törvény szabályozza. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata a hatályos jogszabályokban foglalt
tevékenységek ellátása...
//2. oldal
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●

ÚJ információk A LABORRÓL
A végéhez közeledik a laborszolgáltatással kapcsolatos tárgyalássorozat, melyet a VESZ Kft. ügyvezetője, dr. Nagy
Zsolt és Balmazújváros Város polgármestere, Hegedüs Péter
kezdeményezett, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a régebbi
szolgáltató véglegesen felmondja a szerződését. //3. oldal
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XXIII. Kézi Aratóverseny

és VI. Aratófesztivál

Lancut városa, mely
Lengyelország délkeleti részén helyezkedik, kicsivel több, mint
18.000 lakost számlál.
Csodálatos turisztika
látványosságok és dinamikusan fejlődő gazdaság jellemzi. A lancuti
városnapok rendezvényeire és szakmai találkozókra kapott meghívást Balmazújváros
polgármestere Lancut
vezetőjétől, Rafel Ku// 5 oldal
mektől.

Július idusán rendezte meg a hagyományőrző rendezvényét a Rákóczi Olvasó Népkör. A
régi idők aratásait felidéző és bemutató rendezvény idén július 16-án, szombaton lett meg// 6 oldal
tartva, a hagyományoknak megfelelően, felvonulással kezdve és bállal zárva.

// Közélet

Manó Terasz
Már több, mint egy hónapja tart a nyári szünete
az iskolásoknak, akiket
június végén az óvodásokkal és a totyogósokkal együtt szeretettel
várta Kulturális Központ
kollektívája. // 8. oldal

// Közélet

// Kultúra

Elkeserítő látványt
nyújt a határ
2022 történelmi év. Nem csak a
februárban kitört orosz- ukrán háború, az egekbe szökő infláció vagy
az energiahordozókkal kapcsolatos
rendelkezések miatt, hanem az emberemlékezet óta nem tapasztalt
aszály miatt is. Már a téli időszak
sem hozta azokat a csapadékátlagokat, amikre szüksége lett volna a növényeknek és a talajnak. //9. oldal

„Akikért a harang szól”
Határainkhoz közel éppen háború zajlik,
aminek következtében falvak és városok
lakossága tizedelődik meg, ahol éjjelente
bombák zaját lehet hallani, ahol a férfiak
életéért rettegnek a nők. Nem volt ez másképp a török fenyegetettség idejében a Magyar Királyságban sem. 566 évvel ezelőtt
Hunyadi János csapatai szálltak szembe
a szultán teljes haderejével.. / 10. oldal
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A Közös Önkormányzati

Hivatal működése
Az önkormányzati működést, a kötelezően ellátandó feladatokat törvény szabályozza. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata a hatályos jogszabályokban foglalt tevékenységek ellátása, jogi, szervezési, gazdálkodási, végrehajtási,
ellenőrzési és nyilvántartási feladatok elvégzése, döntések előkészítése és azok végrehajtása.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat problémamentesen, hatékonyan működjön, fontos, hogy a hivatali feladatokat olyan munkatársak
végezzék el, akik képesek megoldani a
hozzájuk tartozó feladatokat, és elhivatottak abban, hogy a hivatali munka
zökkenőmentesen, törvényesen és hatékonyan menjen!
Ezen célok megvalósulása érdekében a
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati

Hivatalban több poszton is változások
történtek a közelmúltban!
2022. májusától a jegyzői feladatokat
Szilágyi Gábor látja el. Czifráné dr.
Urgyán Ilona aljegyzőként dolgozik
mellette. A titkársági osztályvezető
posztra Fényi Imréné került, míg a sokáig betöltetlen pénzügyi osztályvezetői státuszt Lenténé Éva Anna tölti be.
Kulcsár Zsolt pedig a hatósági osztályvezető.

A pénzügyi és a hatósági osztályra is érkeztek az adott munkakörben tapasztaltnak számító új kollégák. Eddigi tapasztalatok alapján az új munkatársak
zökkenőmentesen beilleszkedtek a
Hivatal életébe. Célunk továbbra is az,
hogy a törvényességi kereteken belül
maximumot nyújtva láthassuk el a feladatainkat.
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ÚJ információk

A LABORRÓL

A végéhez közeledik a laborszolgáltatással kapcsolatos tárgyalássorozat,
melyet a VESZ Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Zsolt és Balmazújváros Város
polgármestere, Hegedüs Péter kezdeményezett, miután nyilvánvalóvá
vált, hogy a régebbi szolgáltató véglegesen felmondja a szerződését.
A laborszolgáltatás a lakosság számára kiemelten fontos, hiszen nagy
könnyebbség egy laborvizsgálatot a lakóhely közelében végeztetni, mint
beutazni a megyeszékhelyre, amivel jelentősen növekszik a vizsgálatra
fordított idő.

A két Kft-be betett vagyon, ami 1,4 milliárd forintnyi önkormányzati vagyon,
hiába 100%-os önkormányzati tulajdonúak a cégek, abban a pillanatban,
hogy a Kft-khez kerültek, azok vagyonát képezték a továbbiakban.
Az önkormányzati tulajdonú cégek
esetében kiemelten fontos lenne, hogy
ezek a cégek, amennyiben lehetséges,
önjáróak legyenek, és saját bevételt
termelve, nyereségesen működjenek.
A 2012-től illetve 2015-től működő
Kft-k minden évben százmilliós nagy-

ságrendben igényelték az önkormányzat támogatását. (Viszonyításképpen:
1,4 milliárd forint az összes út felújítására, óvodafelújításra, intézmények
korszerűsítésére és a pályázati önerő
biztosítására elég lehetett volna).

// Balmazújváros Önkormányzata

A két, immáron felszámolás alatt álló
cég vagyona felett immáron a felszámoló rendelkezik, ő az, aki árverésre
bocsátotta többek között a Balmaz
Kamilla Kft. vagyonát, melyet az előbb
említett önkormányzati hozzájárulásból vásárolhatott meg a cég.
A tehát zömében önkormányzati forrásokból megvásárolt eszközvagyon lett
elárverezve és jutott árverezés útján a
BFC-hez 2022 tavaszán jutányos áron.
Így az önkormányzati vagyon (ami a lakosság vagyona) átvándorolt egy egye-

sület vagyontárgyai közé, mely felett az
egyesület elnöke, vezetősége dönt. Így
a két kft vagyona a továbbiakban nem
a közösséget szolgálja, hanem a BFC-t.
A múltból előbukkanó régi és új szerződéseknek köszönhetően még mindig nehezen átlátható a két felszámolás
alatt álló kft. működése, és nehezen kibogozhatóak a különböző szálak, melyekkel végre tisztán lehetne látni.

Ivóvíz
Ahogyan már a júniusi lapszámunkban is tájékoztattuk olvasóinkat, igen komoly fejlesztést indított az NPF Nemzeti Fejlesztési
Programiroda NKft. 2022. januárjától. A projekt 17 milliárd forintos költségvetéséből HajdúnánásHajdúböszörmény- Balmazújváros
települések ivóvízbázisát kívánják
modernizálni a hatályos rendeletekhez igazítva úgy, hogy a lakosság
továbbra is magas színvonalú kiszolgálást kaphasson.
Ahogyan júniusban már jelezte a városvezetés, mindenképpen szerettek
volna bővebb tájékoztatást kapni a
pályázótól. A kérdéses információkat azóta sikerült is megtudni, hiszen június 22-én rengeteg kérdésre
választ kaphatott az Önkormányzat.

Önkormányzati vagyon

Az Önkormányzat vagyona a lakosság
vagyona. Az elmúlt években nagy port
kavart két önkormányzati tulajdonú
Kft., a Sport Kft. és a Balmaz Kamilla
Kft. pazarló működése.
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Fontos tudni, hogy a szerződést a HQ Laborral köti meg a VESZ Kft. Ők
a második legnagyobb laborszolgáltatók a megyében, professzionális, hatékony és gyors munkát végeznek! Miután a szakszerű vérvétel megtörténik itt Balmazújvároson, a levett vér vizsgálatát a Kenézy Gyula Egyetemi
Kórházban végzik el.

1. A felszíni víztisztító műből
érkező víz a Keleti Főcsatorna
alatt lesz bevezetve településünkre, majd a kutakra csatlakoztatva jutna Balmazújvárosra
úgy, hogy ne keveredjen a jelenlegi rétegvízzel, mely a balmazújvárosiak ivóvízét adja. Így
tehát nem a rétegvizünk leváltása, hanem tartalékképzés a cél
Balmazújvároson!
2. Az ipari park vízellátását ebből a plusz vízmennyiségből biztosítani lehet a későbbiekben.

Így mindaz a közösségi vagyon, melyet
az Önkormányzat biztosított a két kft.
veszteséges működésére, a fent említett 1,4 milliárd forint, már nem szolgálhatja a balmazújvárosiakat, csak egy
bizonyos csoportot a továbbiakban.

3. Folyamatos lesz az információcsere a megvalósítók és az
Önkormányzat között.

// Balmazújváros Önkormányzata
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Kisebb várakozási/előjegyzési idő még előfordulhat, de az Egészségügyi
Szolgálat arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást
nyújthassa a betegeknek, az eddig már megszokott kereteken belül. Ehhez a szakembergárda, az eszközök és a helyszín biztosítva van, ahogyan
a bevizsgálásért felelős partner is, a már említett HQLab Egészségügyi
Szolgáltató Kft. személyében.
// Balmazújváros Önkormányzata

A találkozó során sikerült minden
kérdésre választ kapnunk, ezek közül
talán a leginkább fontos az volt, hogy
a mostani rendszert nem cserélik le,
az artézi kutakból származó víz adja
továbbra is településünk ivóvízkészletét!
// Balmazújváros Önkormányzata
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Balmazújváros

Testvérvárosi

Balmazújváros város önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló ipari park besorolású földterületeit,
eladásra, illetve bérbeadásra kínálja. A két ipari park egymás közelében, de helyrajzi szám szerint jól elkülöníthetően Balmazújváros belterületén, a város csendes ipari tevékenységre alkalmas részén fekszik.

Lancut városa, mely Lengyelország délkeleti részén helyezkedik, kicsivel több, mint 18.000 lakost számlál.
Csodálatos turisztikai látványosságok és dinamikusan fejlődő gazdaság jellemzi. A lancuti városnapok rendezvényeire és szakmai találkozókra kapott meghívást Balmazújváros polgármestere Lancut vezetőjétől,
Rafel Kumektől.

Az Észak-Keleti I. Ipari park 26 307 m2,
míg az Észak-Keleti II. Ipari park hasznosítható területe 30 977 m2. Mindkét
terület kiváló közlekedési és infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.

A meghívást elfogadva, 2022. június 24-26 között Lancut városában
járt Balmazújváros polgármestere,
Hegedüs Péter, a Balmazújvárosi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
vezetője, Kalmár Zoltán és a Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Máté Lajos.

ipari park látogatás
KIEGÉSZÍTŐ
INFORMÁCIÓK
Az ipari park területén az önkormányzat telekosztást csak korlátozottan tud végrehajtani. A befektetői igények megismerését követően
lehet konkrét választ adni az ilyen
irányú igényekre.

Észak-Keleti
Ipari park I.
Területnagyság: 26 307 m2
A terület jelenleg 4 részre van osztva
az alábbiak szerint:
4394/11 hrsz.: 3000 m2
4394/12 hrsz.: 3000 m2
4394/8 hrsz.: 8521 m2
4390/31 hrsz.: 11 786 m2
Korlátozottan lehetséges további telekmegosztás, minden esetben egyedi elbírálást követően.

Észak-Keleti
Ipari park II.
Területnagysága: 30 977 m2
Közművesítettsége: Az ipari terület
gáz, ivóvíz és elektromos áram bekötéssel rendelkezik.
Helyrajzi száma: 4390/26

Négyzetméter ár: 6000-8500 Ft/m2
Végleges vételár egyedi megállapodás
alapján.

Telekmegosztásra lehetőség van:
A minimum kialakítható telekméret
3000 m2

Megközelíthetősége: Szilárd útburkolattal ellátott közúton.

Bérleti díj:
Egyedi megállapodás alapján.

A területet határoló utcákban a vezetékes gáz, ivóvíz, villany és optikai szálas
hálózat kiépített.

Megközelíthetősége: Szilárd útburkolattal ellátott közúton.

Maximális építmény magasság: 12 m

A területet határoló utcákban az optikai
szálas hálózat kiépített.

Maximálisan beépíthető területarány:
40%

Maximális építmény magasság: 12 m
Maximálisan beépíthető területarány:
40%

A városlátogatás elsődleges célja a
tapasztalatok átadása és a kapcsolatépítés volt. A szakmai információk
cseréje mindenképpen érdekes volt
a cégvezetők számára, akik a 3 nap
során betekintést nyerhettek a hasonló tevékenységi körökkel működő városi cégek feladataiba.

A helyi építési szabályzat módosítására nincs lehetőség. Ennek értelmében a maximumként meghatározott 12 méteres épületmagasságtól,
illetve a maximális 40%-os beépíthetőségi értéktől eltérni nem tud az
önkormányzat. Az önkormányzat
a közművesítésben rendkívül korlátozott mértékben tud hozzájárulást
biztosítani.

MILYEN PARTNEREKET
VÁRUNK?
● Termék-előállító, összeszerelő

A városlátogatás során hasonló
programokon vett részt Lancut másik három testvérvárosának delegációja is, a Baktalórántháza, a szlovák
Lőcse és az ukrán város, Uman képviseletében érkező vendégek is!
Lancut kétszerannyi összegből gazdálkodhat évente, a saját bevételük a
költségvetés 30%-át teszi ki. Ezek abból adódnak, hogy ott teljesen más az
önkormányzati finanszírozás, mint
Magyarországon. Ez lehetővé teszi
a folyamatos karbantartás mellett a
fejlesztést is. Mivel szakmailag roppant hasznos 3 napot töltöttek kint
a cégvezetők, Balmazújváros polgármestere az augusztusi városnapokra
meginvitálta Lancut város polgármesterét és több önkormányzati vállalkozás vezetőjét is, remélve, hogy a
gyümölcsöző kapcsolat tovább épülhet a két város között!
// Balmazújváros Önkormányzata

üzemek

● Élelmiszeripari vállalkozások
● Fémipari vállalkozások,

elektronikai
termékgyártók
● Informatikai fejlesztők, kutatásfejlesztéssel foglalkozók
● Autóipari beszállítók
● Műanyagipari alapanyag
és termékgyártók
● Gyógyszeripari vállalkozások
● Megújuló energiával foglalkozó
cégek
// Balmazújváros Önkormányzata

Röviden a Közfoglalkoztatásról
A közfoglalkoztatás a munkaviszony
egy speciális formája, melynek célja,
hogy a közfoglalkoztatottakat vis�sza tudja juttatni az elsődleges munkaerő-piacra, így tehát átmeneti
munkalehetőséget biztosít azoknak,
akiknek hosszú ideig nem sikerült az
elhelyezkedés.
Balmazújvároson is működik közfoglalkoztatotti munkaprogram, mely
során kiemelten fontos munkákat lát-

nak el a dolgozók: öntözik a tereket,
fenntartják a város tisztaságát, elvégzik
a mezőgazdasági feladatokat Halomalján, készülnek a tojáscsomagoló üzem
megnyitására. A Polgármesteri Hivatal
kiemelten fontosnak tartja a közfoglalkoztatotti munkaprogram működését, hiszen bár néha láthatatlannak
tűnő feladatokat látnak el, mégis roppant hasznos részei a város életének.
A térkő gyártással kapcsolatban fon-

tos tudnivaló, hogy új telephely épül,
mert a jelenlegi telephely működése a
Vörösmarty utcán élők nyugalmát zavarhatja. Az új telephelyre vonatkozó
engedélyeztetési folyamatok zárását
követően, tervek szerint nyár végén
költözhet el a térkőgyártás, egy olyan
helyre, ahol már a lakóövezettől távolabb, kevésbé lesz zavaró a balmazújvárosiak számára.
// Balmazújváros Önkormányzata
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XXIII. Kézi Aratóverseny

és VI. Aratófesztivál

Július idusán rendezte meg a hagyományőrző rendezvényét a Rákóczi Olvasó Népkör. A régi idők aratásait
felidéző és bemutató rendezvény idén július 16-án, szombaton lett megtartva, a hagyományoknak megfelelően, felvonulással kezdve és bállal zárva.
Reggeli köszöntőjében Szanka István,
a Rákóczi Kör elnöke elmondta, hogy
az évtizedes múlttal rendelkező rendezvény segít életben tartani a régi
szokásokat és megismerteti az újabb
generációkkal is a kézi aratás menetét!

Idén a legidősebb versenyző Tóthné
Bujdosó Ibolya volt, aki 74 évesen,
marokszedőként segítette csapatát. A
legfiatalabbak pedig a tizenéves Szabó
gyerekek, akik az Ifjú Aratók csapatát
alkották!

Mai modern világunkban az aratás
folyamata jelentősen megváltozott,
hiszen a gépek, és eszközök már a tömegtermeléshez igazodnak, és egy
kombájn teljesítményéhez nem mérhető az emberi erő, amellyel eleink
aratták le a terményt.

A tény, hogy 10-74 év közötti versenyzők vettek részt a kézi aratáson, mindenképpen figyelemreméltó, hiszen
ez igazolja a Rákóczi Olvasó Népkör
céljait a rendezvénnyel, ami mindig is
az volt, hogy az új generáció tagjai is
tudják, milyen volt az aratás évszázadokon keresztül, a modern kombájnok
megjelenése előtt!

A Sintértelep melletti búzatáblán
8 csapat mérte össze az erejét, és
idén a következő csapatsorrend
született:
1. Kertbarát Kör Debrecen
Csapókert
2. Lisztesek
3. Fiatal Hagyományőrzők

Különdíjat kapott a legjobb kaszás,
Bujdosó Ferenc, a legjobb kévekötö,
Farkas Gáborné Éva. A hagyományőrző ruházatot tekintve a Lisztesek csapata teljesített legjobban. A legtisztább
tarlót pedig a Bényei Egységes Együtt
Rendszere elnevezésű csapat hagyta
maga után!

KÖZÉLET Rendezvények
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Nyári programok
a Kastélykertben
Izgalmas programokon vehettek részt azok, akik július első napjaiban a Semsey Kastély parkjában jártak!
Július 1-jén, péntek este szabadtéri
mozi programot kínáltak az érdeklődőknek a Veres Péter Kulturális Központ rendezvényszervezői. Nem is
akármilyen filmmel kedveskedtek a
nézőknek, hiszen a 2022-es év eddigi
legnépszerűbb darabját, a Top GunMavericket lehetett térítésmentesen
megtekinteni a Kastélyparkban.

Gratulálunk a résztvevőknek, minden
versenyzőnek, hiszen tisztelve népi
hagyományainkat, olyan hangulatot
teremtettek, amit szurkolóként is élvezetes volt végignézni!

A kellemes nyári estén plédeken, kerti székeken és a lépcsőkön ülve mozizhattak mindazok, akik kimentek a
parkba!

A délelőtti biciklitúrát sikeresen teljesítők fél 4-kor tombolasorsoláson
vehettek részt. Rengeteg ajándék talált gazdájára, többek között egy kerékpár is!

A délutáni programok 14.00 órakor
kezdődtek el a Hisztis királykisas�szony című zenés, interaktív mesedarabbal, mely zajos sikert aratott a
gyerekek körében.

Másnap Családi napot szerveztek a
Semsey Kastély munkatársai. A családi nap egy biciklitúrával kezdődött,
melyre a hőség ellenére több, mint
100-an regisztráltak! A délelőtti biciklizés célállomása a nagyhegyesi
Kis Gesztenye Fagyizó volt.
A délután helyi fellépő együttesek
előadásaival telt el, majd este egy vacsorával egybekötött Aratóbál zárta
városunk újabb, önkéntesek és civilek
segítségével megszervezett és lebonyolított hagyományőrző rendezvényét!
Külön köszönet illeti mindazon vállalkozásokat és magánszemélyeket, akik
felajánlásaikkal járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához!
// JR
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Délután, 16.00 órai kezdettel Dr. Mátyás Szabolcs érdekes előadását hallhattuk a magyar Nobel díjra jelöltekről, majd a nap Hajdu Steve Hajdu
youdo című stand up estjével zárult.
Az első Bringás családi nap a hőség
ellenére is sokakat vonzott színvonalas rendezvényeivel, így reméljük,
jövőre is megrendezik és egy szép hagyomány első rendezvénye lehetett a
Gyerünk Anyukám! Tekerj Apukám!
elnevezésű program!
// JR

Változások a BIC TV műsorkínálatában
Valószínű többek előtt már ismeretes, hogy a DIGI TV
megszünteti a műsor előállítást.
Ennek kapcsán augusztus 05-től megszűnik a DIGISPORT-1 , DIGISPORT-2, DIGISPORT-3. Ezen csatornák helyén az ARENA4 és MATCH4 sportcsatornák
jelennek meg a TV külön hangolása nélkül.

Szeptember 01-től megszűnnek a DIGI Life, DIGI Animal, DIGI World, Hit Music és Music Channel csatornák.
Ezek helyett bekerül a kínálatba a Spiler1 és Spiler2, Moziverzum, Jocky TV és Filmbox műsora. Ezek megkereshetőségéről külön tájékoztatást fogunk adni.
A változás miatt kérjük megértésüket.
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KÖZÉLET Kitekintő
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Manó Terasz nyújt a határ

Elkeserítő látványt

Már több, mint egy hónapja tart a nyári szünete az iskolásoknak, akiket június végén az óvodásokkal és
a totyogósokkal együtt szeretettel várt a Kulturális Központ kollektívája. A nyár egyik legszórakoztatóbb
gyermekprogramjaival készültek, amire többszáz gyermek és szülő volt kíváncsi!

Igazi gyermekparadicsommá vált június 24-én, vasárnap a Veres Péter Kulturális Központ előtti tér. A Kossuth
tér árnyas fái alatt délután fél 3 és fél 7
között előadások, játékok, arcfestés és
bábelőadás várta a kicsiket.

A Csodálatos Cirkuszi Akadémia öt
állomásos cirkuszi foglalkozással fogadta a gyerekeket, a Tintaló Társulat
pedig Sisak Péter és Sipos Katalin bábszínészek előadásaival szórakoztatta a
nagyérdeműt.
Nagy érdeklődés várta az Apacuka
együttes koncertjét, akik egy igazi
rockzenei klasszikussal (Gun’s and
Roses- Paradise City) hangolták a közönséget. A gyerekek tapssal fogadták
a zenekart, melynek tagjai, Pálfi Krisztina, Pálfi Viktor, Válóczy Balázs és Veres Péter igazán kitettek magukért annak érdekében, hogy tényleg mindenki
– a felnőttek is!- élvezetesnek találják a
műsorukat.

A hálás kis közönség tánccal, önfeledt
bulizással örvendeztette meg a zenekart, akik két lemezükről, a „Színes
világ” és a „Családfánk” albumokról
játszották le legnépszerűbb dalaikat!

A kellemes nyári délutánon mindenki,
aki kilátogatott a térre, jó hangulatban
mehetett haza, egy igazán szórakoztató és minőségi kikapcsolódást nyújtó
programkavalkád után!
// JR

Levendulafesztivál

A töretlen népszerűséget élvező dísz- és gyógynövény június végén és júliusban virágzik, ekkor mutatja meg igazi pompájában magát! De nem csak a látványa csodálatos, hanem kiváló tulajdonságai miatt
otthonainkban is felhasználhatjuk: fogyasztható teaként, használható illóolajként, segít az alvászavarok
leküzdésében, de a bogarak távoltartására is tökéletes! Isteni szörp készül belőle, de talán legtöbben a
megnyugtató illatáért szeretjük!
Balmazújvároson szépen lassan hagyománnyá nőtte ki magát a júliusi
levendulafesztivál, melyet a Vénkerti
Levendulásban szervez meg Csomor
Györgyi és családja a levendulavirágzás idején. Idén ötödik alkalommal
várták a háromnapos rendezvényre
a helyieket és a más településekről
érkezőket.
Minden évben megszoktuk már,
hogy újabb és újabb programelemekkel kiegészülve készülnek a vendégfogadásra, és ez idén sem volt másképp! A levendulaszüret lehetősége
mellett idén jóga, mesemondás, fes-

tés és Nagy Bogi koncert várta a látogatókat a csodálatos vintage-környezetben!

A kellemes nyári melegben rengetegen
voltak kíváncsiak a programokra, sok
hangulatos fénykép készülhetett el a
levendulabokrok között elhelyezett díszletben! De azok is nyugalomra találtak, akik csak relaxálni, kikapcsolódni
mentek ki a csodálatos illatú és látványú ültetvénybe!
Reméljük, a szép hagyomány nem törik meg, és jövőre is lehetőségünk lesz
igényes környezetben kipihenni a hét
fáradalmait, és kikapcsolódni egyénileg
vagy a család minden tagjával együtt a
Vénkerti Levendulásban!
// JR

2022 történelmi év. Nem csak a februárban kitört orosz- ukrán háború, az egekbe szökő infláció vagy az
energiahordozókkal kapcsolatos rendelkezések miatt, hanem az emberemlékezet óta nem tapasztalt aszály
miatt is, amely a Tiszántúlt kiemelten sújtja.
Már a téli időszak sem hozta azokat a
csapadékátlagokat, amikre szüksége
lett volna a növényeknek és a talajnak,
és erre jött egy kifejezetten aszályos
tavasz. Idén valahogy elmaradtak a
nagy esők, és a talaj vízellátottsága sosem látott mélységekbe zuhant.

A rendszerbe vetett hitet némiképpen
csökkenti az a tény, hogy júniusban
a Dunántúl és Közép- Magyarország
egyes részein dió nagyságú jég hullott, miközben a keleti országrész
évek óta nem tapasztalt csapadékhiánnyal szembesült.

Míg a Dunántúlon májusban és júniusban is jelentős mennyiségű csapadék hullott, a Tiszától keletre mintha
elpárologtak volna a megkönnyebbülést hozó esőfelhők.

Az, hogy ez valóban a jégkármérséklő – rendszer működéséhez köthető,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
teljes egészében elutasítja, de attól a
kirívóan ritka aszály kialakulásával
kapcsolatos találgatásokat és gyanút
mégsem tudták eloszlatni, így végül,
a talajgenerátor- üzemeltetőket ért fenyegetések miatt szüneteltették is működtetésüket. Jelenlegi adatok alapján
kiadós esőre továbbra sem lehet számítani, de talán már mindegy is a kukoricának, ami hatalmas területeken
szenvedett végzetes károkat.

Ennek okát sokan a jégkármérséklőrendszer működésében keresték. A
rendszert összesen 986 darab talajgenerátor alkotja, melyek ezüst jodid
tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami
feláramlással a felhőkbe jut, és ott
csökkentik a kialakuló jégszemcsék
méretét.

Az eső hiánya és a légköri aszály sem
kedvezett a virágzásnak, ami miatt a
növény nem tudott egészséges csövet
növeszteni. A termésátlag a töredéke
lesz az eddigi években megszokottnak, és több gazda jelezte, hogy nem
lesz betakarítás, helyette tárcsázással
fognak foglalatoskodni kora ősszel.
A csapadékhiány, a hőség, az élelmet
kereső állatok együttesen olyan helyzetet teremtettek, amely katasztrofális eredményt jelent a mezőgazdászok
számára. A betakarítás elmaradása
az egekbe tolhatja a terményárakat,
mely az állattartókat hozza lehetetlen helyzetbe. Júliusban az ország 3.
legnagyobb húsfeldolgozója csődöt
jelentett, de a takarmány költségei,
az áram és a gázolaj árának együttes,
drasztikus növekedése senkinek sem
kedvez az ágazatban!
A tapasztalatokat a NAK elkezdte ös�szegyűjteni a gazdáktól, és bár ez az
év sokaknak „elúszott”, a jövő évekre
vonatkozóan már érkeznek a fejlesztési ötletek, melyek a meglévő csatornarendszerek tisztítására és működtetésére vonatkoznak. Ezekkel ugyanis
sokkal biztonságosabbá lehetne tenni
a termelést, és a talajban lévő víz sem
zuhanna sohasem látott mélységekbe,
mely vízkorlátozáshoz vezet…
Fontos lenne a meglévő infrastruktúrára támaszkodni és feléleszteni
azokat a jól működő rendszereket,
melyekkel évek/ évtizedek óta nem
foglalkozott senki.
Nem a gazdákon fog múlni.
// JR
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„Akikért a
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SPORT Labdarúgás

Labdarúgó utánpótláscsapaink

harang szól”

eredményei az elmúlt bajnokságban
Fiú MLSZ Regionális U19 Észak-Kelet

Fiú MLSZ Regionális U17 Észak-Kelet

Fiú MLSZ Regionális U16 Alap Észak-Kelet

Fiú MLSZ Regionális U15 Kiemelt Kelet

Határainkhoz közel éppen háború zajlik, aminek következtében falvak és városok lakossága tizedelődik
meg, ahol éjjelente bombák zaját lehet hallani, ahol a férfiak életéért rettegnek a nők.

Nem volt ez másképp a török fenyegetettség idejében a Magyar Királyságban sem. 566 évvel ezelőtt Hunyadi János, Szilágyi Mihály (Hunyadi
sógora) és Kapisztrán János ferences
szerzetes csapatai szálltak szembe
Nándorfehérvárnál (mai Belgrád) az
egyik legtehetségesebb oszmán vezető, II. Mehmet szultán teljes haderejével.
Hatalmas volt a tét: ha Nándorfehérvár elesik, nyitva a kapu a Magyar Királyság belseje felé.
A belháború, a belpolitikai erőfitogtatás, a gyengekezű, fiatal uralkodó
együttesen gyengítette az országot,
így a török hadsereg egy igen kedvezőtlen helyzetben lévő Magyar
Királyság ellen indulhatott. Igaz,
Hunyadi János volt a főkapitány, a
főurakat zavarta a szerintük túl erős
hatalom, amivel rendelkezett tisztségében.
Külföldről sem sok támogatást várhatott az ország, hiszen a Pápa sem
foglalkozott eléggé a török fenyegetéssel, hiába volt nyilvánvaló, hogy a
Balkán felől északra indulnak meg a
török seregek. Miközben II. Mehmet
1455/1456 telét a hadi előkészületeknek szentelte, sem a pápai, sem
a magyar seregek nem jeleskedtek a
felkészülésben.
Így aztán az oszmán -közel 40.000 főt
számláló- sereg igen jó esélyekkel sorokozott fel Nándorfehérvár falai alá.

A taktikájuk egyértelmű volt, és győzelemmel kecsegtetett: folyamatos
ágyúzást követően egy erőteljes ostrommal bevenni a várat, megsemmisíteni a magyar haderőt, majd
haladni tovább, északra. A majdnem
tökéletes taktikába viszont egy komoly hiba csúszott, ugyanis a törökök nem jól osztották el a csapataikat, bár lett volna elegendő ember és
hadigépezet.
Ezt a hibát érzékelve először a török
flottát támadták és semmisítették
meg a magyarok mindenféle vízialkalmatossággal, ami rendelkezésre
állt: dereglyékkel, sajkákkal, kisebb
hajókkal. Majd, miután a török hajók elégtek, a várat ostromló oszmán
haderőnek álltak sikeresen ellent a
magyar-szerb és keresztes seregek.
Kétnapos, élet-halál ütközet vette
kezdetét július 21-én, melynek végére mindkét oldal kifulladt és jelentős
veszteségeket könyvelhetett el. Talán itt vége is lehetett volna az egész
ostromnak, ha Kapisztrán fanatikus
keresztesei nem rohannak neki a sebeiket nyalogató törököknek.
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De megtették, és a 24 éves szultán
olyan hibát vétett, amit egy Hunyadi János kaliberű katonai stratégával
szemben nem szabad: lovasságát elvonva a török tüzérségtől, a katonai
kiképzés nélküli hívekre támadott.
Hunyadi remekül ismerte fel a kínálkozó helyzetet, és a török állásokat
elfoglalva, gyakorlatilag a saját ágyúikkal lövette szét a török sereget.

Fiú MLSZ Regionális U-14 Észak-Kelet

Megyei Leány U15 Bajnokság

Az oszmán haderő zöme megsemmisült, a tisztek meghaltak, a felszerelés
magyar kézre került, így a törökök
sebeiket nyalogatva vonultak vissza,
és közel 65 évig nem is merészkedtek
a magyar határ közelébe!
Az akkor 24 éves szultán öngyilkos
gondolatokkal tért haza, miközben
Hunyadi János és Kapisztrán János a
pestissel néztek szembe, és mindketten áldozatául estek a járványnak.
1457-től a nándorfehérvári győzelmet kiharcoló hősökért szól a déli
harangszó, tisztelegve a fantasztikus
diadalt kiharcoló emberek előtt!
// JR
// Fotók: BFC facebook
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LAKOSSÁGI Tájékoztató
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Pályázati kiírás
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Pályázati feltételek:
● Magyar állampolgárság,
● Cselekvőképesség,
● Büntetlen előélet,
● Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség
● Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
● Fizikai-pszichikai alkalmasság
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
● Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060
Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115941/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
● Elektronikus úton Szilágyi Gábor jegyző részére a jegyzo@
balmazujvaros.hu e-mail címre
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.balmazujvaros.hu - 2022. július 30., www.kozigallas.gov.hu
A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
További információ: www.balmazujvaros.hu, Tel.: (52) 580-102

LAkossági FELHÍVÁS

Balmazújvároson a Daru községrészben veszettségre gyanús rókát láttak. Embertől nem félt, sőt, macskával próbált barátkozni.
Kérjük, ha valaki szelíd, rendellenesen viselkedő rókát
lát, azonnal jelentse a következő telefonszámok valamelyikén:

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a kutyák védőoltásának fontosságára is!

● az önkormányzatnak 06 52 580-102
● vagy a rendőrségnek 06-52 370-013
● vagy valamelyik állatorvosnak

A háború miatt megnövekedett a veszettség megjelenésének esélye. Ukrajna veszettség szempontjából kockázatos országnak minősült, ott korábban nem volt kötelező
a védőoltás.

Senki ne nyúljon ilyen szelíd rókához,
mert az hirtelen haraphat!

A menekültek sokan hoznak magukkal kutyát, macskát,
és nem biztos, hogy mindegyik állatorvos elé kerül.
A háború által megriasztott denevérek is új helyet keresnek maguknak, akár 500 km-t is képesek megtenni, magukkal hozva vírusaikat is.

Ha valaki élő vagy elhullott rókához hozzányúlt, mielőbb
kérjen védőoltás háziorvosától, mert a veszettség halálos
betegség.
Idejében végzett oltással megelőzhető, de ha a tünetei
megjelentek, már gyógyíthatatlan.

Ha valakinek esedékes a kutyaoltás (lejárt az érvényessége), azt az év bármelyik szakában kérheti. Különösen
figyeljünk a nőstény kutyák oltására, inkább korábban
oltassuk őket, mert a vemhesség és a szoptatás miatt nagyon el szokott csúszni az oltásuk.

dr. Bácsi Imre 06 70 376-11-50
dr. Csikos Csaba 06 30 945-03-71
dr. Huszenicza András 06 30 63-23-974

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
lakossági véradást szervez
2022. AUGUSZTUS 11-án (csütörtökön)
14:00-17:00-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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PRogramok augusztus
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2022 augusztusi programok
20 Június 20-tól

a nyári szünet ideje alatt

Nyári Kézműves Tematikus Tábor
Helyszín: Angyalliget, Sütifarm
A nyári táborra való jelentkezést az intézmény
elérhetőségein várják
Tel. 06-20/8090-600
e-mail: angyalliget@gmail.com
7 Augusztus 7. (vasárnap)
Szabadtéri Mozi
Helyszín: Kastélykert, Szabadtéri színpad
A részletes program a későbbiekben az intézmény
facebook oldalán, illetve a kihelyezett plakátokon lesz
olvasható.
11 Augusztus 11. (csütörtök) 14:00-17:00
Véradás
Helyszín: Művelődési Központ, Tükrös terem
11 Augusztus 11. (csütörtök) 17:00
Zárókiállítás a BALMAZ-ART Egyesület anyagából
Helyszín: Semsey Andor Múzeum
11 Augusztus 11. (csütörtök)
Kastélykerti Esték
Fellépők:
Diabolus In Musica
Nagy Bogi Live
LGT Zenevonat
Helyszín: Kastélykert szabadtéri színpad
12 Augusztus 12. (péntek)
Kastélykerti Esték
Fellépők:
Ötórai tea Benkő Péterrel
Aprilcut Zenekar
Chrome Rt
Irigy Hónaljmirigy
Helyszín: Kastélykert szabadtéri színpad
13 Augusztus 13. (szombat)
Kastélykerti Esték
Fellépők:
LAJTY és CUS, Kollányi Zsuzsi Akusztikus Duó,
Pápai Joci, Dj Hunter
Helyszín: Kastélykert szabadtéri színpad

13 Augusztus 13. (szombat)
Városi díjátadó ünnepség
Helyszín: Semsey kastély díszterme
20 Augusztus 20-21.

(szombat-vasárnap)

Ünnepi Szauna hétvége
Sűrített felöntési renddel és változatos
szaunaprogramokkal, illetve meglepetés kóstolóval.
A szeánszok 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00 órakor kezdődnek.
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
Előzetes regisztrációhoz a szaunamaraton nem kötött.
28 Augusztus 28. (vasárnap)
XX. Országos Bio Főzőverseny és Pásztortalálkozó
Népzene, néptáncegyüttesek, táncház, kulturális műsorok,
vásár és főzőverseny
Helyszín: Virágoskúti Rózsakert Biocsárda

Augusztus hónapban

Kenyér és tésztasütő verseny és bál
Helyszín: Rákóczi Olvasó Népkör

Szeptemberi

programelőzetes

8 Szeptember 8. (csütörtök) 17:00
Elődök, utódok, rokonok
A Koroknai család
Pozsonyi József családtörténeti sorozatának negyedik
előadása
Helyszín: Felnőtt Könyvtár, Olvasóterem
Az előadás megtekintése díjtalan.

Szeptember második felében

Éjszakai Szauna programsorozat
A szaunamesterek 4 szeánsszal készülnek.
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
A részletes program a későbbiekben
a fürdő honlapján és facebook oldalán lesz olvasható.

A fürdő minden nap nyitva tart 09:00-20:00 között. Medencezárás 19:30-kor.
A strand szezonális nyitvatartásának rendje: 2022.06.15.-2022.09. közepéig.

Állandó programok a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban:

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

2022. AUGUSZTUS

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

