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Költségvetés és ami A Jelenlegi
helyzethez vezetett
A költségvetés tervezése egy bonyolult folyamat, de le lehet egyszerűsíteni. Kötelező feladatok, önként vállalható
feladatok és egyéb kiadások. Az állami bevételek mellett, a
város saját adóbevételei egyre csökkennek.
//2. oldal
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Október 23-i Ünnepség
A XX. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseményére emlékezünk minden év október 23-án.
1956. október 23-án budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött az a népfelkelés, mely fegyveres harcokkal zárult le heteken
belül, november 11-én.
//3. oldal
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A Városi kitüntetések

Szalagavató a
középiskolában

ünnepi átadója

Ünnepélyes keretek között vehették át a városi kitüntetéseket az elismerésben részesülők október 27-én, a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Mindenki számára kiemelkedő érdem,
amikor hivatását, munkáját, mindazt, amit eddigi élete során tett és teljesített valamilyen formában elismerik, mintegy visszaigazolásként, hogy amit tesz elhivatottságból, azt a társadalom
// 4. oldal
számára is kiemelkedő.

A hetvenes éveiben jár
ma az a balmazújvárosi
lakos, aki először viselhette az iskolánk által
feltűzött szalagot. 54. alkalommal szervezett szalagavató ünnepséget intézményünk. // 6. oldal
// Közélet

Idősek napja
Az ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította
október 1-jét az Idősek
Világnapjának. A világon többszáz millió
idős ember él, akiket
nem csak ezen a napon
veszünk körül szeretetünkkel.
// 7. oldal
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Szüreti felvonulás
és bál a ’48-as Olvasó
Népkörben
Bár Balmazújváros környéke nem a
szőlőtőkékről híres, mégis tartja magát egy szórakoztató és látványos hagyomány, melyet a Balmazújvárosi
48-as Olvasó Népkör teremtett meg
sok évvel ezelőtt. Az időjárás nem
tudta megakadályozni a felvonulókat és az érdeklődőket abban, hogy
megnézzék a fellépőket! // 9. oldal

Hamarosan begyűrűznek
az energiaszámlák okozta
bezárások
Nehéz helyzetben vannak a települési
önkormányzatok, hiszen a számítások
alapján pont azokat az intézményeket
kényszerülhetnek majd bezárni, amelyek
meghatározó feladatokat látnak el egy
város, egy közösség életében. A rezsicsökkentés már a kezdetekkor csapda volt a
szakértők szerint.
// 10. oldal
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Költségvetés Október 23-i

és ami A Jelenlegi

helyzethez vezetett
A költségvetés tervezése egy bonyolult folyamat, de le lehet egyszerűsíteni. Vannak kötelező feladatok,
önként vállalható feladatok és egyéb kiadások. Vannak az állami bevételek, és vannak a város saját adóbevételei (egyre csökken az összege).
Tervezéskor a sor elejére odaírják a feladatot, a sor végére pedig azt, hogy a
szükséges fedezet miből lesz biztosítva.
A „Terv” és az év zárása soha nem egyezik, mert év közben változnak a feladatok, a bevételek és a kiadások is. Ezt
előre nem lehet tudni, de az esetleges
új feladatokról és azok fedezetéről a
testület határozatokkal dönt év közben.
Persze az eredetileg meghatározott feladatok finanszírozása is (pótlék, járulék változás stb.) módosulhat. Ezeket
a változásokat követi a hivatal és azon
belül a pénzügyi osztály. Állandó állami
(kincstári és számvevőszéki) ellenőrzés
mellett, szoros elszámolással folyik a
gazdálkodás.
Évek, sőt talán évtizedek óta, a most is
alkalmazott módszer szerint folyik az
önkormányzatoknál – sőt az államnál –
a költségvetés tervezése, felülvizsgálata,
módosítása, ellenőrzése és elfogadása.

A jelenlegi képviselő testületnek sem
volt ezzel kapcsolatban évekig kifogása.
Most azonban úgy néz ki, hogy változott a cél egyes képviselőknél:
● nem működtetni, hanem bármi áron
bedönteni
● nem együttműködni, hanem ellentéteket szítani
● nem az emberi kapcsolatok építése,
hanem mocskolódás, lejáratás, gyűlöletkeltés.
Lassan már 100 fölött van az alaptalan feljelentések száma, amellyel
az önkormányzatot, az intézményeinket, a közfoglalkoztatotti programunkat támadják. 1-2 minimális,
javítható hibán kívül semmi probléma. „Hangos propagandisták”
járják a boltokat, utcákat, hogy „26
törvénytelen döntést” hozott az önkormányzat. Várjuk a konkrétumokat, mert nem tud a hivatal egyről
sem. A költségvetés körüli „vita” is
ezen a vonalon halad. Akadályozni
a város működtetését. Önök kedves
balmazújvárosiak, már szeptember
óta követhetik a költségvetés kálváriáját szeretett városunkban.
Most azt állítják egyes képviselők, hogy
több mint 500 millió forintot fizettünk
ki „törvénytelenül”, ezért a költségvetés
módosítását nem fogadják el.

Önök szerint is „törvénytelen” volt
kifizetni a fizetéseket, pótlékokat,
közfoglalkoztatotti béreket, az intézmények megemelkedett rezsiszámláit, stb.?
Józan, megfontolt és szoros elszámolással működtetjük a várost.
Jól felkészült kollégák végzik a mindennapi munkát. Dolgozunk, ezért
néha vétünk hibát, amit természetesen
javítunk, hiszen azért vannak az ellenőrző szervek is.
Nincs veszélyben a város költségvetése. Csak az országos helyzet befolyásolhatja rossz irányba, mint bármely
más önkormányzatot.
Néhány képviselő azt a tanácsot kaphatta, hogy mindenben mondjon ellent
a város vezetésének (még a tények és
a józan ész ellenére is), hátha találnak
véletlenül valamit. Ránézésre minden
„tettük” a város érdekében történik, de
a dolgok mélyén nem ez látszik.
A „hatalom” veszélyes dolog, főleg ha
pénzzel és egoizmussal párosul. Én
megtartom magamnak a „szolgálatot”.
// Hegedüs Péter
Balmazújváros Polgármestere
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Ünnepség
A XX. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseményére emlékezünk minden év október 23-án.
1956. október 23-án budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött az a népfelkelés, mely fegyveres harcokkal zárult le heteken belül, november 11-én.
A békés tüntetés a kommunista pártvezetés szélsőséges reakciójának köszönhetően még aznap éjjel fegyveres
konfliktussá nőtte ki magát, mely rövid idő alatt a kormány bukásához vezetett. November első napjaiban egy
új kormány kezdte meg a tárgyalásokat a Szovjetunióval csapataik kivonásáról, a Varsói Szerződésből történő
kilépésről és Magyarország semlegességéről.
A szovjetek eleinte együttműködőek
voltak, de miután rájöttek arra, hogy
a nyugati nagyhatalmak nem fognak
beavatkozni a magyar belügyekbe, november 4-én tankjaik és hadseregük
támadásba lendült.
Hiába volt a hősies védekezés a magyar forradalmárok részéről, a hatalmas túlerővel támogatás nélkül esély
sem volt a győzelemre, a forradalom
elbukott.
Az 56-os forradalom után több százezer ember hagyta el az országot az
osztrák határon keresztül. A forradalomban résztvevők egy része tehát elmenekült, az itthon maradókra pedig
bebörtönzés, üldöztetés, retorzió várt.

!

Magát a forradalmat a kommunista
pártállam ellenforradalomnak nevezte és elítélte. Ez a rendszerváltásig
így is maradt, ekkortól viszont október 23-a kettős ünnepünk: az 1956os forradalom kitörésének napja és a
Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja egyben!

Balmazújvároson vasárnap 10.00 órától kezdődött a városi ünnepség a Veres Péter Kulturális Központ Színháztermében.

A Himnusz elhangzását követően Hegedüs Péter polgármester beszédében
a fiatalság erejét és az önvizsgálat fontosságát hangsúlyozta majd tiszteletét
fejezte ki a hősök és az áldozatok előtt.

A Bekton Ifjúsági zenekar előadását a
Csillag Musical Társulat „Dalok, versek, megemlékezések” című műsora követte, majd ezután az ünneplők
elhelyezhették koszorúikat az 56-os
emlékműnél és az Internáló táborok
megszüntetésének emlékére állított
kőtáblánál a Református Templom
kertjében
// JR

Közérdekű információ

Önkormányzati határozat alapján a következő intézmények időszakosan (2022. november 01.
- 2023. április 17.) zárva tartanak: Semsey Kastély, Tourinform, Iroda, Ifjúsági és Közösségi Ház.
További információk az intézmények honlapján és Facebook oldalán lesznek olvashatóak.
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A Városi kitüntetések

ünnepi átadója
Ünnepélyes keretek között vehették át a városi kitüntetéseket az elismerésben részesülők október 27-én
a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Mindenki számára kiemelkedő érdem, amikor hivatását,
munkáját, mindazt, amit eddigi élete során tett és teljesített valamilyen formában elismerik, mintegy vis�szaigazolásként, hogy amit tesz elhivatottságból, azt a társadalom számára is kiemelkedő.

A város napja alkalmából megrendezett ünnepségen néhány elismerésben
részesülő nem tudta átvenni kitüntetését, így október 27-én ünnepélyes keretek között adta át Hegedüs Péter az
okleveleket.

a lovas sport népszerűsítése, lovashagyományok értékeinek megőrzése. Az
egyesület keretében sportoló gyerekek
és felnőttek, szakmai támogatásának
köszönhetően kimagasló eredményeket érnek el.

A Himnuszt követően városunk polgármestere köszöntötte a jelenlévőket,
majd átadta a kitüntetéseket.

További okleveleket vettek át az egyesületek kiemelkedő teljesítményt
nyújtó egyesületi tagok:

Kosina Péter, tősgyökeres pásztorcsalád gyermeke, számos csikósbajnokság
győztese, ez évben kapta meg a Országos Junior prima díjat.

„Balmazújváros Városáért” kitüntető
díjat ebben az évben Dr. Berecz József
Balmazújváros Rendőrkapitányság vezetője részére adományozta.

Tóth Vivien, aki lovaglás terén kiemelkedő sikereket ért el. Döntőt lovagolt a
Nemzeti Vágta szimultán ugratásában,
ahol második helyezést ért el.

Szóbeli dicséretben részesültek
Tóth Anna, Csapó Mónika, Nagy Virág, Kelemen Zsanett, Németi Ildikó
és Fehér Judit

Dr. Berecz József a Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után rögtön Balmazújvárosi Rendőrkapitányságon kezdett
dolgozni nyomozóként. Kiváló vezetői
munkájának köszönhetően Balmazújváros biztonságos, élhető város.

Mihalkó Gerda, 2021 legeredményesebb stílusversenyzője, kilenc első helyezéssel.

Gratulálunk!

„Balmazújváros Kultúrájáért” kitüntető díjat a képviselő-testület 2022-ben
Szabó Ferencnek a Rákóczi Olvasó
Népkör alelnökének ítélte meg, akit a
városban mindenki ismer, hiszen akár
vőfélyként is jelen volt számos boldog
házasság kezdetén. Életének fő mozgatórugója az emberi kapcsolatok fenntartása, a paraszti és földműves kultúra, a népi hagyományok megőrzése.
„Balmazújváros Sportjáért” elismerést
ebben az évben Balla Imre a Balmazújvárosi Délibáb Hagyományőrző és Lovas Sportegyesület elnöke, lovasedző
részére adományozta.
Az egyesület 2016-ban Balla Imre kezdeményezésére alakult, melynek célja

Juhász Gábor, lovasdinasztia család
tagja, 21 első helyzést tudhat magáénak, valamint a 2022-es Nemzeti Vágta
szimultán ugrató számában harmadik
helyezést ért el.

// Tiliczky Katalin
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jogvita
A Sport kft. Körül
Balmazújváros Sport Kft. f. a. (felszámolás alatt, továbbiakban Sport kft)szerződés és ami mögötte van.Balmazújvároson régóta húzódó probléma, ellentét forrása a stadion üzemeltetése körül kialakult jogi vita.

Balmazújváros Város 66%-os tulajdonosa a városi stadionnak. A stadion
üzemeltetését a jelenleg felszámolás
alatt lévő Sport Kft. látta el, bérleti
szerződéses jogviszonyban (bérleti díjak évek óta nem érkeznek meg a város
számlájára).
A Sport Kft a tulajdonos önkormányzat
tudta nélkül kötött bérleti szerződést
a BFC-vel, (amelynek az elnökét,dr.
Tiba István Csabát a képviselőtestület
230/2014. (X. 21.) számú határozatában megbízta, hogy a Balmazújváros
Sport Kft.-ben Balmazújváros Város
Önkormányzatának a tulajdonosi jogait képviselje).
A szerződés alapján a Balmazújvárosi Football Club (továbbiakban BFC)
havi 50 ezer Ft-ért bérli az ingatlant a
Sport kft-től. Ez a szerződés rengeteg
jogi aggályt vet fel (többek közt azt,
hogy akár még törvénytelen is) és mint
most is kiderült, a város szempontjából rendkívül előnytelen.
A villamosenergia szolgáltató az ősz
elején, mint tulajdonost tájékoztatta a Várost, hogy sok milliós tartozás
gyülemlett fel a stadion villanyóráin és
amennyiben e tartozásokat nem rendezi a Sport Kft. ( az érvényben lévő villamosenergiaszerződés szerint a számlafizető a Sport kft) a szolgáltató felé, a
tulajdonos önkormányzatot fogja terhelni a költség, vagyis a város lakóinak
pénztárcáját. Ez azért felháborító, mert
az önkormányzat évek óta semmiféle
sport vagy egyéb tevékenységet nem
szervezett a stadion területén.

Balmazújváros városa elkötelezett a
sport támogatásában és abban, hogy a
sportolni szándékozó gyermekek, lakosok számára biztosítva legyenek a lehetőségek minden lehetséges formában!
Ennek okán a felszámolás ideje alatt
nem gátolta, nem korlátozta semmilyen
formában a stadion sport célú használatát, a Sport Kft. nevében eljáró felszámoló irányában. Ugyanakkor az önkormányzatot a folyamatos tartozásról
nem tájékoztatta előzetesen sem a szolgáltató, sem a Sport Kft. felszámolója.
A stadion sok milliós villanyszámlája azonban döntő részben nem a balmazújvárosi focisták/gyerekek miatt
keletkezett. Mint mindannyian tudjuk,
két éve a Balmazújvárosi FC adja bérbe
a stadiont a Város tájékoztatása és hozzájárulása nélkül. Egy évig a Nyíregyháza Spartacus FC bérelte a stadiont, az
idei évben pedig a hírek szerint Karcag
csapata edz és játszik a stadionban, sőt
a rendkívüli energia válság ellenére villanyfényes mérkőzéseket is szerveztek
az elmúlt napokban, amikor mindenki
takarékoskodni igyekszik!

Azt tudjuk, hogy vélhetőleg a BFC szedi a bérleti díjakat, de a villanyszámlák
már jó ideje nincsenek kifizetve senki
által. Balmazújváros felelős vezetői nem
nézhetik tétlenül, hogy a már gyakorlatban nem is létező Sport Kft., véleményünk szerint mára már átláthatatlanná
vált felszámolási folyamatán keresztül,
milliós károk érjék a Várost. A Sport
Kft.-vel a szerződés felmondása a legutóbbi testületi ülésen volt napirenden,
hogy egy tisztább, kétszereplős tulajdonosi (BFC- Önkormányzat) helyzet teremtődjön a Sporttéren, de érthetetlen
okból hat képviselő nem támogatta a
szerződés felmondását.
A gyerekeink és felnőtt lakosaink egészsége, sportoláshoz való joga és megfelelő lehetőségek biztosítása fontos feladata az önkormányzatnak. Ez azonban
nem jelentheti azt, hogy mindenféle
előnytelen szerződés fenntartásával, a
sporttal gúzsba kössék a várost. Nem
fizethetünk ki olyan szolgáltatásokat,
amelyeket nem a város vett igénybe.
A Sport Kft.-vel történő szerződés felmondása nem veszélyezteti sem a foci
utánpótlás nevelését, nem jelenti egyéb
sport lehetőségek megszűnését Balmazújvároson, csak tiszta tulajdon és
bérleti viszonyok alakulnának ki végre.
Tiszta viszonyok kellenek, mert nekünk
nem néhány nagyhangú ügyeskedőt és
törtetőt, hanem Balmazújváros egész
közösségét kell kiszolgálnunk!
Aki mást állít az csúsztat és hazudik.
// Hegedüs Péter
Balmazújváros Polgármestere
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Szalagavató Idősek napja

a középiskolában

A hetvenes éveiben jár ma az a balmazújvárosi lakos, aki először viselhette az iskolánk által feltűzött szalagot. 54. alkalommal szervezett szalagavató ünnepséget intézményünk.
Számos változást tapasztalhattunk azóta, de a jelkép nem veszített jelentéstartalmából. Azt üzeni, hogy viselője tartozik valahová, felnőttként hamarosan
felelősséget kell vállalnia önmagáért,
rövidesen számot kell adnia tudásáról.
Akinek van kamasz gyermeke, ismeri
azt a távolba révedő tekintetet, amiből
a szülő tudja, hogy csemetéje lélekben
épp valahol máshol jár. Ezt a tünetet a
„nagy szalcsiláz” idején az oktatók fokozottan érzékelik. A végzősök ilyenkor kicsit átteszik a hangsúlyt tanulmányaikról, teljesen más motiválja
őket. Hetekig mást sem hallunk, csak
frizura- és ruhatippeket, a táncpróbák
nehézségeit, a buliszervezés részleteit,
kis vitákat, nagy nevetéseket. Nagyon
készülnek. Ha nem is tudják maguknak megfogalmazni, érzik, hogy valami fontos következik, ahol majd „ott”
kell lenni, amiből nem lehet kimaradni. Ami csak róluk szól.

A középiskola szalagavatóján idén 88
diák és 5 osztályfőnök állt a rivaldafényben. A Rendezvénycsarnok zsúfolásig telt lelátóiról tengernyi szempár
figyelte őket, kattogtak a kamerák. És
miközben az izgatottságtól hol sápadtan, hol kipirulva, feszengve álltak,
talán lepörgött előttük az a hosszú út,
amit együtt megtettek, és talán, amikor
saját nevüket meghallották, rádöbbentek, hogy igen, ebben nekem is részem
volt, ez az én utam is. Ez az én ünnepem.

S bár egy ilyen rendezvény meglehetősen hosszú, ez a pillanat mindent
megér azoknak, akik az ünnep súlyát
igazán át tudják érezni: az érintett
diákok, a hozzátartozóik és az iskola
dolgozói. Ők azok, akik büszkék arra,
hogy ehhez a mérföldkőhöz kísérték
a gyerekeket, akik immár hamarosan
bebocsájtást nyernek a felnőttek világába.
Ahogy Hüséné Szabó Mária igazgató
asszony beszédében hangsúlyozta:„Bármerre is visz utatok, mi bízunk
Bennetek és számítunk Rátok. Számítanunk kell rátok, hiszen ti vagytok a
jövő. Ti vagytok szüleiteknek, de ennek a településnek, ennek a nemzetnek
is a reménységei.”
Az ünnepségen közreműködött a
Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, akik
idén is színvonalas darabbal színesítették a műsort.
Igazgatónőnek Tar Réka 12. A osztályos diákunk tűzte fel a szalagot, majd
az osztályok szalagtűzése következett.
Szabó Erika tanárnőtől a gimnázium
12. A nyelvi tagozatos diákjai, Gazdag
Péter tanár úrtól a 12. B végzősei kapták
meg a maturanduszoknak járó jelképet,
Varsányi Edit tanárnő távollétében a 12.
C gépész, vendéglátó és sport ágazat leendő technikusait Budai Attila tanár úr
avatta érettségizendő diákokká.

Posta Gábor tanár úr a 11. C osztály
pincéreinek és hegesztőinek, Nagy
Anita tanárnő a 11. D szakács és szárazépítő tanulóinak tűzte fel a szalagot.
Bepillantást nyerhettünk a diákok
tanórán kívüli mindennapjaiba is az
osztályok kisfilmjei által, melyek kiválóan megalapozták az est fénypontját,
a táncprodukciókat.
Nyitótáncként a 12. B keringőjét csodálhattuk meg, majd a 12. C diszkós,
házibulis ritmusba hozták a közönséget, végül a 12. A fülbemászó operett
dallamokra ropta lehengerlő táncát.
Ezek a táncok több dolgot sűrítenek
magukba. Egyszerű lépésekkel kezdődnek, az ember néha keresi bennük
magát, ismerkedik, elfogadja a partnerét, néha nem tetszik a koreográfia,
de tanul, igyekszik felvenni a ritmust,
egyszerre lépni, hisz ő is a nagy egész,
az összhang része szeretne lenni. Ez a
végzősöknek most sikerült.
„Ha csak azt nézzük, hogy ki milyen jól forog, táncol a színpadon,
az kevés. A történet nem erről szól,
hanem a gondolatról, az érzelemről, az emberről, a hitelességről,
az igazságról. Az életről szól. Ha ez
„átjön” a színpadról, az az ünnep.”
Markó Iván
Ha iskolánkban sikerült a történet néhány fejezetét átélni, örülünk. Ha az
igazság néhány szeletét általunk ismerték meg, örülünk. Mi igyekeztünk hitelesek lenni, az életre is tanítani diákjainkat. Ám szerepünk hamarosan véget
ér. Ők következnek a zárójelenettel.
Eredményes felkészülést kívánunk az
érettségi és szakmai vizsgákhoz!
// Tarcsai Ilona

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjának. A világon többszáz millió idős ember él, akiket nem csak ezen a napon veszünk körül szeretetünkkel.
Magyarországon a népesség 20%-a
60 év feletti. Sokan egyedülállóként
élnek, hiszen az egy évszázaddal korábban még oly jellemző többgenerációs együttélés főleg a városokban,
illetve, ahol nem kényszerűségből
alakul ki egy ilyen helyzet, megszűnőben van. Ezért is fontos, hogy időseink védelmében egészségügyi és
közösségi védőhálót hozzunk létre
vagy működtessünk sikeresen települési szinten.
Balmazújvárosban két Idősek Otthona működik, elégedett ellátottakkal,
és szakképzett munkavállalókkal,
akik mindenben segítenek a bentlakó
időseknek.

Könyvtár munkatársainak előadását,
mesélt nekik Szilágyiné Szabó Judit,
majd pedig október utolsó napjaiban
a Mandala Színház előadását és a Karinkó Népzenei Együttes műsorát tekinthették meg!
// JR

Idén október 4-én a Nefelejcs Idősek
Otthonában Megnyitó Ünnepséggel
indult az októberi Idősek Hónapja
programsorozat, melynek részeként
a bentlakó időseink ellátogathattak
a Mihalkó Kalapos Házba, meghallgathatták a Lengyel Menyhért Városi

Őszi programOK

a könyvtárban

Beköszöntött az ősz, új rendezvénnyel bővült intézményünk palettája: keddenként a Magyar örökség-díjas
Ringatónak adunk helyet, melynek Horváth Zsuzsa zenetanár a foglalkozásvezetője. A szülők és a gyerekek
átélhetik a közös éneklés és játék élményét, már néhány hónapos kisbabákkal is lehet jönni, a felső korhatár
pedig az óvodáskor kezdete.
Több óvodás csoport is ellátogatott
hozzánk az ősszel kapcsolatos könyvtári foglalkozásra, illetve könyvet kölcsönözni a gyermekkönyvtárba.
Sósné Mihalkó Emese kolléganőnk a
Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézményének felkérésére a Magyar Népmese alkalmából mondott
mesét az alsó tagozatos tanulóknak.
Ismét útjára indítottuk kézműves foglalkozásaink sorát, az ősz jegyében
gesztenyés sünis ajtókopogtatójukat
alkothatták meg az ügyes kezű résztvevők, következő alkalommal (október

25-én) töklámpások készítésére lesz
majd lehetőség.
Két előadást is szerveztünk erre az
időszakra. Pozsonyi József Elődök,
utódok, rokonok – balmazújvárosi
családok című előadássorozatának
következő alkalmával a Koroknai családok tagjai gyűltek össze szép számban könyvtárunkban szeptember 8-án.
Gombos László, balmazújvárosi kötődésű író A hidegháború és még 30 év
című könyvének bemutatóját pedig
október első keddjén, az érdeklődők
mellett a gimnázium 12. osztályos tanulóinak részvételével tartottuk.

Október az idősek hónapja. Ez alkalomból ellátogattunk a Nefelejcs
Idősek Otthonába, ahol először bemutatónkon a könyvtár történetével
ismerkedhettek meg a lakók, majd Az
öreg halász és nagyravágyó felesége
című mese feldolgozását adtuk elő.
E programok mellett minden szerda délután sakk szakkörre jöttek a
gyerekek intézményünkbe, illetve
rendszeresen ellátogatnak hozzánk a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ nappali ellátottjai is.
// A könyvtár dolgozói
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megemlékezés

Október 6-án
A balmazújvárosi Kossuth téren a Balmazújvárosi Általános Iskola diákjai színvonalas megemlékezéssel
tisztelegtek az aradi vértanúk előtt, 2022. október 6-án. A közel fél órás, mozgalmas műsorban az Aradon
kivégzett tizenhárom honvédtisztre és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek
a tanulók, majd gyertyát gyújtottak és koszorúkat helyeztek el a megjelent ünneplők.
Az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16 fő volt összesen, mi mégis tizenhárom tisztre emlékezünk: Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József,
Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner
György, Knézićh Károly, Nagysándor
József, Leiningen-Westerburg Károly,
Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey
Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes valamint Batthyány Lajos miniszterelnök halálára.
Október 6-a előtt még Ormai Norbert-,
Kazinczy Lajos- és Ludwig Hauk ezredesek végezték kivégzőosztag előtt vagy
megtébolyodva a börtönben. Ők mindannyian aktív -, vagy a Császári- Királyi hadseregből kilépett tisztek voltak,

akiket a forradalom és szabadságharc
leverését követő véres leszámolás és
terror kíméletlenül üldözött. Annak
érdekében, hogy minden szabadságharcos érezze a Habsburg birodalom ellen
elkövetett bűn súlyát, golyó általi halál
helyett a kötél általi halált preferálták.
Az aradi tizenhármak közül mindössze
4 tiszt állt kivégző sortűz elé. Közülük
hárman meghaltak, de Kiss Ernőt csak
a vállán érte a lövés, így őt végül közvetlen közelről lőtte le három katona.
A vértanúkra és a kivégzettekre 1867-ig
csak titokban lehetett megemlékezni, a
kiegyezés után lett országos gyásznap
október 6-a.

2001 óta nemzeti gyásznap, amikor a
hagyományok szerint a Kossuth téren
félárbocra engedik a nemzeti zászlót,
majd a Batthyány- örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti Batthyány
Mauzóleumnál pedig koszorúzással
emlékeznek a ’48-49-es forradalom és
szabadságharc végét követően kivégzett
hősökre.

a Németfalusi Templomban

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész kezdeményezésére 1975-től ünnepeljük október 1-jén a zene
világnapját.

Balmazújváros a megyeszékhelyekhez
képest kisebb lélekszámú település,
mégis olyan szerencsések vagyunk,
hogy minden zene iránt érdeklődő
gyermek számára lehetőség nyílik a ze-

netanulásra, ahogyan a felnőtteknek is
lehetőségük van fúvós és ütős zenekarok előadásait helyben megtekinteni!
A BAMI a zenei világnap alkalmából
szeptember 30-ára szervezte előadását
a Pódiumterembe.
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Szüreti felvonulás és bál
a ’48-as Olvasó Népkörben
Bár Balmazújváros környéke nem a szőlőtőkékről híres, mégis tartja magát egy szórakoztató és látványos
hagyomány, melyet a Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör teremtett meg sok évvel ezelőtt.
A Szüret időpontja a hagyományok
szerint jeles napokhoz kapcsolódott,
hiszen Szent Mihály napon (szeptember 29.) kezdődött és Simon- Júdás napjáig (október 28.) tartott. A
szüreti hangulatra a nótázás, dalolás,
öröm és vigasság volt jellemző és ez a
hangulat lelhető fel a balmazújvárosi
szüreti felvonuláson is!

Az időjárás nem tudta megakadályozni a felvonulókat és az érdeklődőket
abban, hogy megnézzék az előadásokat és megtapsolják az éneklő, táncoló
fellépőket!

Az október első szombatjára (idén
október 1.) eső Szüreti felvonuláson
lovasok, pónik és szekerek indultak
meg a köszöntőt követően, hogy keresztül- kasul bejárják a város utcáit.
A fellépők meg-megállva járták el a
táncaikat.

A felvonulást este Bál zárta le, melyre már az esemény előtt több héttel
elkelt az összes jegy! A Bálon a Kör
vezetősége és Hegedüs Péter polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
majd kezdetét vette a mulatság, mely
hajnalig tartott!
// JR

// JR

Zenei világnap- koncert

A zene mindennapjaink szerves része.
Hallgathatjuk a rádiót ébredéskor, kocsiban ülve, vagy a letöltött zenéinket
sportolás, közlekedés közben, munkaidőben vagy azon túl, de mehetünk komolyzenei koncertekre, előadásokra és
élvezhetjük közösségben is a felcsendülő muzsikát.

KÖZÉLET Rendezvények

2022. NOVEMBER

A koncertről készült felvételt „BAMI
zenei világnap 2022. szeptember 30.”
címen megtalálhatják a youtube-on
mindazok, akik lemaradtak róla!
Idén október 1-jén a Németfalusi Református Templomban teljes telt ház
előtt hallgathattuk meg a Balmaz Harmonika Együttes, a Balmazújvárosi Veterán Úttörőzenekar- karnagy: Radócz
Miklós és a Stimmen aus dem Deutchen Dorf kórusának koncertjét!
Élmény volt!
// JR

A Kadarcs Népzenei

Együttes elismerése
Október 15-én Nagyhegyesen a Hajdúháti Népzenei Fesztiválon és a KÓTA Aranypáva Térségi
és Országos Népzenei Minősítőjén vett részt az
Együttes.
Nagyon szép eredményekkel tért haza a csapat,
a KÓTA Aranypáva Térségi szinten Kiváló, illetve a Hajdúháti Népzenei FesztiválonHajdúháti
Gyémánt minősítést kapott a szakmai zsűritől,
Bárdosi Ildikó és Birinyi József személyében.
A művészeti vezető:
Kovácsné Kenyeres Márta
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Hamarosan begyűrűznek

az energiaszámlák okozta bezárások
Nehéz helyzetben vannak a települési önkormányzatok, hiszen a számítások alapján pont azokat az intézményeket kényszerülhetnek majd bezárni, hacsak a fűtésszezonra is, amelyek meghatározó feladatokat látnak
el egy város, egy közösség életében. A rezsicsökkentés már a kezdetekkor csapda volt a szakértők szerint.
Már javában az őszi hónapokat tapossuk. Magyarországon új szokások alakultak ki a lakosság körében, ami az
energetikai szakértők szerint egyébként már időszerű volt. Tanul a lakosság spórolni, felöltözni, villanyt, fűtést
lekapcsolni, korszerűsíteni vagy éppen
régi praktikákat bevetni.
Bizonyára az én korosztályom képviselői még emlékeznek, hogy télen bizony
hideg fogókat raktunk az ablak alá, vastag függönyök kerültek a bejárati vagy
épp az erkély ajtók elé. Ezek a lakosság
körében talán jól működő trükkök,
de az önkormányzatok, intézmények
már nehezebb helyzetben vannak.
Korábban már beszélgettünk Holoda
Attila energetikai szakértővel, most
ismét megkérdeztük, hol is tartanak az
önkormányzatok, illetve mit is javasol.
Az olcsó energia korszakának mindenkorra vége van, ezt tudomásul kell
venni, kezdte a szakértő. Alternatív
energiahordozóban kell gondolkodni.
Nem csak az önkormányzatok kapnak
borsos csekkeket, hanem vállalkozások, családok egyaránt.

Mindemellett az MVM kihasználja a
helyzetet, az önkormányzatok részére adott árajánlatok rendkívül nagy
szórást mutatnak. Debrecen például az
MVM-től 790 forint körüli áron, míg
a szentendrei önkormányzatnak 2600
forintos áron ajánlotta fel ugyanazt a a
földgázt. Ahogy Holoda Attila elmondta, olyan mintha versenyeztetés zajlana az önkormányzatok között, holott
nincs mit versenyeztetni.
A szakember szövetséget, összefogást
javasol az önkormányzatoknak, hogy
közösen próbáljanak fellépni.
Mind emellett véleménye szerint az
egyes kategóriában lehetne sávokat
felállítani. Vannak gazdagabb önkormányzatok, ahol több az iparűzési adó,
ott többet tudnak kigazdálkodni, és
bizony vannak kisebb lélekszámú települések, amelyek megsarcolása teljesen elfogadhatatlan. Nem a bezárások
a megoldás, hanem mindenképpen az
összefogás, és egy közös kialkudott ár
lenne az.
Az egyes városok számára pont azok az
intézmények adták az erejüket, amelyeket most be kell zárni.
Energiaközösségekbe tömörülve és
többféle energiahasznosításban lehet
gondolkodni, így akár a geotermikus
források, napelemek, szélenergia is
hasznosítható.

// Fotók: Pexels

A geotermikus energia felhasználás
sok városban kézenfekvő lehetne. A
potenciál a 30 foktól, akár 200 fokig is
terjed Magyarországon. Sajnos jelenleg csak a gyógyturizmusra használják
mindezt, holott távhőrendszer előfűtésére lehetne hasznosítani, ez rengeteg energiát takarítana meg földgázfelhasználásból. Hangsúlyozta tehát a
szakértő ismét, hogy hosszútávra kell
készülni, gondolkodni, hiszen az olcsó
energia korszakának vége.

Sport Labdarúgás

2022. NOVEMBER

Felemás
eredményekkel
A megye I-es felnőttlabdarúgóink a két „szomszédvártól”, Nánástól és Böszörménytől is fájdalmas vereséget szenvedtek, melyeket egy újfalui, 0-2-ről megfordított mérkőzésen elért győzelemmel tudtak kozmetikázni. Az ezt követő hétvégén nem volt bajnoki forduló, s bízunk benne, hogy ezt a szünetet csapat
majd eredményekben is megmutatkozva, hasznosan tudta felhasználni.

Az eredményeink az elmúlt időszakban:
7. forduló - október 1.
Hajdúnánás FK–Balmazújvárosi FC 5–2 (1–0)
Vezette: Hajdú I.(Katona L., Pintér Á.)
Balmazújvárosi FC: Ferenczi József- Kun Máté, Fehér
Zoltán, Silling Máté, Benke Norbert, Bóz Attila (Györfi
Bence), Galla Patrik, Kerekes Bence, Nagy László
(Bodnár Máté), Harangi Norbert (Szabados Norbert),
Kovács Milán. Edző: Pintér István
Gól: Újvári Zsolt 18’,60’,72’, Vadász László 57’, Tóth
Bertold 88’, illetve Benke Norbert 48’, Silling Máté 50’.
Ifjúsági mérkőzés: 2–0

Mindenképpen fontos lenne a lakosság
számára is a mérlegelés, hogy jelenleg
némi ráfordítással korszerűsíteni kell,
ezzel hatékonyabban hasznosítani az
energiát. Hiszen nincs annál jobb energiamegtakarítás, mint amit nem használunk fel.
Az önkormányzatok pedig, mivel nem
vehetnek fel kölcsönt, számukra mindenképpen az életképes pályázatok
mutathatnak utat, így például a geotermikus energia hasznosítása.
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8. forduló - október 8.
Balmazújvárosi FC–Hajdúböszörményi TE 0–2 (0–1)
350 néző. Vezette: Puskás Z. (Gyarmati I., Nagy Z.).
Balmazújvárosi FC: Ferenczi József- Kun Máté (Csige
Zsolt), Fehér Zoltán (Szabó Nándor), Szabó Barna,
Silling Máté, Benke Norbert, Galla Patrik, Kerekes Bence,
Nagy László, Harangi Norbert (Győrfi Bence), Kovács
Milán. Edző: Pintér István.
Gól: Komjáti Dániel 34’, Nagy Zoltán 85’.
Kiállítva: Pelles Dominik 55’, Komjáti Dániel 71’
(mindkettő Hajdúböszörmény).
Ifjúsági mérkőzés: 3-2

Igen sokan szeretnének a H tarifára
is átállni, amit a hőszivattyús rendszerek kiépítése után lehet használni,
viszont éppen azon van a hangsúly,
hogy igen sok lakás rendszere erre
nem alkalmas. Számos esetben teljes
átalakítás szükséges, érdemes ezt előre felülvizsgálni.
// Tiliczky Katalin

// Fotó: Hajdúnánás FK

9. forduló - október 16.
Berettyóújfalui SE–Balmazújvárosi FC 2–3 (0–0)
150 néző. Vezette: Gálfi F.(Kriston T., Sápi V.)
Balmazújvárosi FC: Ferenczi József- Bóz Attila, Nagy
László, Benke Norbert, Szabó Barna (Veres Zoltán), Galla
Patrik, Csige Zsolt, Fehér Zoltán (Radócz Szabolcs),
Harangi Norbert (Puskás Zalán), Silling Máté, Kovács
Milán. Edző: Pintér István
Gól: Trippon Péter 64’, Nagy István 72’, illetve Nagy
László 81’, 92’, Veres Zoltán 84’.
Ifjúsági mérkőzés: 2–0
Pintér István: Semmi közünk nem volt ennek a
mérkőzésnek a megnyeréséhez 75 percig. Az ellenfél
több góllal is vezethetett volna már, de az utolsó 15 perc
játékban megyei szinten fantasztikus volt. Gratulálok a
csapatnak, további sok sikert a Berettyóújfalu csapatának.
A tabella állása

/// fizetett tartalom

Biztosítók
egy helyen

Balmazújvároson

Már harmadik éve üzemel Balmazújvároson, a Kérész utcán független biztosítási alkuszi iroda, ahol az
ügyfelek 20 biztosító kínálatából tudják kiválasztani a számukra legmegfelelőbb ajánlatot s tudják intézni biztosítással kapcsolatos ügyeiket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
egyre többen fordulnak hozzánk
biztosítási ügyeikkel! – meséli Kobialka Krisztina, az iroda vezetője.
A legnagyobb forgalmunkat a kötelező gépjárműbiztosítás évfordulós
átnézése generálja. Mindenképpen javasoljuk, hogy az évfordulós értesítő
megérkezését követően szánják rá azt a
pár percet és jöjjenek be hozzánk, mert
a biztosítók által kiküldött díjnál sokszor ugyanazon cégen belül is tudunk
díjat csökkenteni.

A lakásbiztosítások évforduló előtti
átnézését kifejezetten kérjük Ügyfeleinktől! Az építőanyag- és az ingatlanárak jelentős emelkedése indukálja a
lakásbiztosítások aktualizálását, hogy
egy esetleges nagyobb kárnál (pl. lakástűz, csőtörés, tetőkár, stb.) olyan
biztosítási összeget fizessen a biztosító,
amiből újjá lehet építeni az ingatlant.

Az utóbbi időben előtérbe kerültek a
nyugdíjcélú és a szabadfelhasználású
megtakarítások is. Sokan felismerték
az öngondoskodás fontosságát, melyet
ösztönöz a nyugdíjra félretett összeghez igényelhető 20% adójóváírás is.

De a legfontosabb a saját és a családtagok védelme! Sokan bele sem gondolnak, hogyan változtathatja meg a saját
vagy a családjuk életét egy baleset vagy
egy betegség.

Miből fizetik tovább a hiteleket,
a gyerekek jövője hogyan alakul
vagy akár egy temetés költségét
hogyan teremtik elő?
A biztosítók abban tudnak segíteni,
hogy a bekövetkezett érzelmi megrázkódtatást ne kövesse anyagi trauma is.

Ugyanakkor a biztosítók közötti váltás
is elfogadottá vált, hiszen az irodában
mi intézünk mindent az ügyfél helyett,
a felmondástól az új szerződés megkötéséig, méghozzá számukra teljesen
díjmentesen. Ráadásul rendszerünk
folyamatos fejlesztése lehetővé tette,
hogy akár személyes találkozó nélkül,
online intézzünk mindent.

Kiemelném, hogy a Covid okozta halálesetre is nyújtanak védelmet a társaságok! Ráadásul a mai világban ezek a
védelmek nem számítanak drágának!
Ügyfeleinknek pár perc alatt be tudjuk
mutatni, hogy milyen díjért érhetik el
a különböző életbiztosításokat. Már
havi 2-3.000,-forintból lehet teljes értékű balesetbiztosítást kötni, akár 10
millió forintos, tehát komoly biztosítási védelemmel.

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy
a Kőrös-Blank Kft. 2019. után, 2021.
évben ismét elnyerte a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége által adományozott év alkusza címet.
Korábban még nem volt arra példa,
hogy a több, mint 300 alkuszcég közül
bármelyik is kétszer a cím birtokosa lehetett volna.
Biztosítói iroda nyitva tartása:
H, Sz, P: 8:30-12:30
K, Cs: 12:00-17:00
Elérhetőség:
Kobialka Krisztina 06-30/907-8350

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
lakossági véradást szervez
2022. november 17-én (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 novemberi programok
28 November 10. (csütörtök) 17:00
Közönségtalálkozó Szujó Zoltánnal
Helyszín: Felnőtt Könyvtár,
Olvasóterem. A részvétel díjtalan.

faültetése és szabadidős programja
Esőnap november 20.
Helyszín: Semsey A. utca végén
lévő szabadidőpark

28 November 12. (szombat) 13:00 28 November 19. (szombat)
Éjszakai Szauna.
Lego építő verseny
Az éjszakai szauna programok
Helyszín: Felnőtt Könyvtár,
20:00-00:30 tartanak, a
Olvasóterem. A részvétel díjtalan.
szaunamesterek
4 meglepetés programot adnak elő
28 November 12. (szombat) 19:00
Magyarország egyik legnagyobb
Márton-napi vigasságok, fellép a
„100 fős” szaunaházában.
Moni Band Trió
Helyszín: Németfalu,
A programok között a vendégeket
Hagyományok Háza, Jegyek
frissítők és gyümölcsök várják.
elővételben kaphatóak Takács
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
Erika programszervezőnél
A részvétel regisztrációhoz kötött.
(70/932-2891)
28 November 13. (vasárnap)

09:00-12:00

Vizes élőhelyláncolat LIFE
projektmegismerő séta
Az őszi madárvilág megtekintése
a Nagy-sziken és a Magdolnapusztában.
28 November 15-30. között
Lego kiállítás
Helyszín: Felnőtt Könyvtár, Aula
A részvétel díjtalan.
28 November 17. (csütörtök)

12:00-17:00

Véradás
Helyszín: Művelődési Központ
28 November 18. (péntek) 18:00
Mestermunka, Déryné Társulat,
színházi előadás
Helyszín: Művelődési Központ,
Soós Imre Színházterem. Jegyek
200 Ft-os áron vásárolhatóak a
Művelődési Központban.
28 November 19. (szombat)

9:00 - 12:00

Faültetés és családi nap.
Az egészséges környezetért
és jövőnkért tenni akaró
Balmazújvárosi lakosok,
csoportok, vállalkozások közös

28 November 22. (kedd)

16:00-18:00

Kézműves foglalkozás
Helyszín: Gyermekkönyvtár,
Olvasóterem. A programon való
részvétel díjtalan.
28 November 22. (kedd) 17:30
Egészségnap – Transzgenerációs
traumák hatásai a családok
életében. Előadó: Gál Miklósné
pszichológus
Helyszín: Németfalu Hagyományok Háza, Kisterem
28 November 26. (szombat)

9:00 - 12:00

Faültetés és családi nap
Az egészséges környezetért és
jövőnkért tenni akaró
Esőnap november 27.
Helyszín: Semsey A. utca végén
lévő szabadidőpark
28 November 27. (vasárnap)
Adventi ünnepség
Helyszín: Kossuth téri díszpark
A részletes program a
későbbiekben az intézmény
facebook oldalán, illetve a
kihelyezett plakátokon lesz
olvasható.

Decemberi

programelőzetes
6 December 3-10. között
100 és 300 forintos könyvek vására
Helyszín: Felnőtt Könyvtár, Aula
6 December 4. (vasárnap)
Adventi ünnepség
Helyszín: Kossuth téri díszpark
A részletes program a
későbbiekben
6 December 6. (kedd)

16:00-18:00

Kézműves foglalkozás
Helyszín: Gyermekkönyvtár,
Olvasóterem
A részvétel díjtalan.
6 December 10. (szombat)
MikulásnapiÉjszakai Szauna. Az
éjszakai szauna programok 20:0000:30 tartanak, a szaunamesterek
4 meglepetés programot adnak elő
Magyarország egyik legnagyobb
„100 fős” szaunaházában.
A programok között a vendégeket
frissítők és gyümölcsök várják.
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
A részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött.
6 December 11. (vasárnap)
Adventi ünnepség
Helyszín: Kossuth téri díszpark
A részletes program a
későbbiekben
6 December 17. (szombat)
Családi nap. A Családi napon a
nyitvatartás meghosszabbításra
kerül 24:00 óráig. Vízi tornára
invitálják a felnőtteket, a
gyermekeket pedig játékos
vetélkedő várja
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
A reggel vagy napközben
megváltott jegyek záróráig
érvényesek.

Semsey Kastély és az Ifjúsági Ház a téli időszakban zárva tart.
Állandó programok a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban:

Keddenként Ringató foglalkozás a felnőtt könyvtár olvasótermében - belépődíjas.
Szerdánként 16:15-től sakk szakkör a felnőtt könyvtár olvasótermében – belépődíjas
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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. NOVEMBER

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: Jónás Rita

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

