
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcím keretében 

„Látványraktár” (kocsiszín) építése és 
a VPKK-Semsey Andor Múzeumában 

állandó kiállítás megvalósítása



A Balmazújvárosi Tűzoltóság 
története 1889-ig nyúlik vissza, 
és annak az időszaknak a 
tárgyi emlékei ma is fellelhetőek. 
Sokan emlékezhetnek még 
azokra a vas- és deszka 
roncsokra, amelyek a 
Debreceni utcán lévő Semsey 
Andor Múzeumban (az egykori 
Grozdics iskola) már csak 
éktelenkedtek. Ezek is azok közé az emlékeink közé tartoznak, 
amelyek a semmivé válhattak volna a szemünk láttára. A 
roncsok viszont tartalmat is őriztek, hiszen a Balmazújvárosi 
Tűzoltóság egykori használati eszközei voltak, mégpedig azok 
a szerkocsik, amelyek számtalanszor mentették meg az itt élőket 
értékeik üszökké válásától. A száz évhez közeli eszközök tehát 
emlékeket és tartalmakat, ha úgy tetszik sokak számára értéket 
őriztek. Sok próbálkozás volt a megelőző évtizedekben, hogy 
megmeneküljenek az enyészettől, de az idő és sok esetben a 
bürokrácia nem engedte meg, hogy megújuljanak, és méltó helyet 
kaphassanak, emléket állítva elődeink erőfeszítéseinek. 2011-
ben azonban adatott a lehetőség, hogy Balmazújváros Város 
Önkormányzata, a Semsey Andor Múzeum és a Balmazújvárosi 
Tűzoltó Egyesület összefogásával ezen számunkra páratlan 
emlékek megújulhassanak. Ennek révén megújult a két szerkocsi, 
egy lőcsös szekér, egy első világháborús fertőtlenítő kocsi (ebből 

az országban is csak néhány 
darab található ebben 
az állapotában) és egy 
kisasszonyhintó. Ezeknek az 
értékeknek az elhelyezése 
azonban akkor még nem volt 
megoldott.



A Semsey Kastély és 
környezetének megújulása, 
valamint az, hogy a Semsey 
Andor Múzeum is abban 
kapott helyet, adta az ötletet, 
hogy mellette alakítsunk ki egy 
olyan kiállítóteret, melyben 
méltó módon bemutathatóak 
ezek a kocsik. Ennek érdekében 
nyújtottunk be pályázatot, 
melynek jóvoltából megépülhetett a Semsey Kastély mellett 
ez a Kocsiállás - látványraktár, melyben megbecsülten tudjuk 
bemutatni ezen értékeinket nemcsak a helyi, de a hozzánk 
látogató közösségeknek is, kifejezve elköteleződésünket helyi 
értékeink iránt.



A Kocsiállás – látványraktár a Semsey Kastély nyitvatartási 
idejében, a Semsey Andor Múzeum állandó kiállításának 
részeként látogatható.
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