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Testvérvárosi kapcsolataink
bemutatkozik Érmihályfalva
Érmihályfalva közel 10.000 fős lakosságú település a
román-magyar határtól mindössze 9 km-re, közvetlen
vasúti összeköttetéssel Nyírábránnyal. A város kalandos története 1270-től datálható...
//2. oldal
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Városi Díjátadó Ünnepség 2022
2022. augusztus 13-án, szombaton a Kastély
dísztermében került sor a kitüntető címek és
díjak átadására. A díjat egészségügyi és külföldi tartózkodás miatt többen egy későbbi alkalommal fogják átvenni. //4. oldal
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Balmazújváros

kenyere
A tradicionális hagyományokat ismerő balmazújvárosi asszonyok készítették el a város kenyerét.
Gondos előkészületek után, gyúrtak, pihentettek, dagasztottak, sütöttek, lapátra tették az új ke// 3. oldal
nyeret, majd átadták városunk polgármesterének Hegedüs Péternek.

Újabb eredmények a városi
közmunkaprogramban
A települések közmunkaprogramjaiban
dolgozókat legtöbben
az utcán, a lakosság
trehány tagjai után takarítókkal társítja. Balmazújvároson naponta
1-2 platónyi szemetet
szednek össze ezek az
emberek.

Ők
legnagyobbrészt
anyák, asszonyok, akik
ugyanolyan napi gondokkal küszködnek mint
bármely feleség, főznek
családjukra és gyermekeket nevelnek, hitelt és
számlákat fizetnek, de
valahogy nekik az jutott
munkául, hogy azzal
keresik meg a családjuk
betevőjére valót, hogy általában reggel 7:00-től az
eldobott szemetet szedjék össze.
// 6. oldal
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// kITEKINTŐ

Szeptemberi
tanévkezdés
A szeptember a legtöbb nevelésioktatási intézménybe járó gyermek
számára a nyári szünet végét jelenti.
Augusztus utolsó hetében az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Balmazújvárosi Református Óvoda már nem a nyári ügyeleti
renddel működött tovább, hiszen az
ovisok számára is megkezdődött az
új nevelési év.
// 8. oldal

Lesz elegendő
gáz és üzemanyag
Magyarország lakosságának jelentős
részét az az egy kérdés foglalkoztatja augusztus elseje óta a kormányzati
intézkedések tükrében, hogy milyen
mértékben megnövelt összegű számla
érkezik szeptemberben. Az árak olyan
drasztikus mértékben emelkednek,
hogy a jövőre gondolva mindenkinek
elkeseredésre ad okot..
// 10. oldal
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Testvérvárosi kapcsolataink

bemutatkozik
Érmihályfalva
Érmihályfalva közel 10.000 fős lakosságú település a román-magyar határtól mindössze 9 km-re, közvetlen vasúti összeköttetéssel Nyírábránnyal. A város kalandos története 1270-től datálható, hiszen ekkor
található meg az első írásos feljegyzés róla. A település fejlődése töretlen volt a török hódoltság idejéig,
amikor szinte teljesen lerombolták és majd csak az oszmánok elűzése után tért magához a város, és indulhatott meg újra a népességszám jelentős növekedése és az ipari fejlődés. A trianoni döntés értelmében
Románia területéhez csatolták, és csak egy rövid időre – a második bécsi döntést követően- lehetett újra
Magyarország része. Egyik- és talán legismertebb- szülötte Zelk Zoltán költő, prózaíró. Több magyar testvérvárosa van Hajdú- Bihar megyében, közülük az egyik Balmazújváros!

A testvérvárosi kapcsolatok erősítése és életben tartása fontos az érmihályfalvi városvezetés számára, így
rendszeresen eljönnek delegációik
városunkba; idén augusztusban többször is találkozott a két település küldöttsége, ezzel is mélyítve az amúgy
is aktív és jó kapcsolatot a két város
között!
Augusztus 11-13 között Balmazújvárosban a Városnapi rendezvényeken
vett részt az érmihályfalvi delegáció,
majd 2 héttel később a balmazújvárosiak tettek látogatást a testvérvárosban.

Érmihályfalván hagyományosan minden év májusában rendezik meg a
Nyíló Akác Fesztivált, ami a városnapi
ünnepség is. Ez a korábbi években a
pandémia, most pedig anyagi és egyéb
okokból maradt el. Sikerült azonban
Mihályfalvi Randevú elnevezéssel
egy négynapos rendezvénysorozatot
megszervezniük az Európai Unió támogatásával.
A rendezvényen kulturális és sportprogramok mellett helyt kaptak az
Európai Unióval, az uniós projektekkel kapcsolatos előadások, beszélgetések. A balmazújvárosi küldöttség
a Technológiai Líceum igazgatónőjének előadásán vett részt, ahol a szervezet vezetői bemutatták a nemrég
befejeződött és jelenleg is futó sikeres
pályázataikat.
A testvérvárosi küldöttségek – hiszen
több város, település is képviseltette
magát – lehetőséget kaptak arra, hogy
megtekinthessék az Érmihályfalván
futó, illetve befejezésközeli fejlesztési
projekteket.

Láthatták az átadás előtt álló Kultúrházat, a Városi Uszodát, a régi iskolaépület energetikahatékonysági
felújítását, az épülő kerékpárutat és
aszfaltutat.

2022. SZEPTEMBER
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Balmazújváros

kenyere
A tradicionális hagyományokat ismerő balmazújvárosi asszonyok készítették el a város kenyerét. Gondos
előkészületek után, gyúrtak, pihentettek, dagasztottak, sütöttek, lapátra tették az új kenyeret, majd átadták városunk polgármesterének Hegedüs Péternek.
Nagy sürgés forgás fogadott minket a
Fazekas házban, ahol balmazújvárosi
asszonyok gyülekeztek, kosaraikban
pedig megbújt számos alapanyag. Nem
volt titok mi is készül. Ebben az évben
ők sütötték meg a város kenyerét, hiszen az új búzából, új kenyér kell kerüljön az asztalra.
Tradicionális kovászos paraszt kenyeret készítettek, amihez egykettőre hozzá is láttak, hiszen jó kenyérhez, idő
kell.
A régi időkben teknőben gyúrtak, dagasztottak a háziasszonyok, most sem
történt ez másként, gyorsan elő is került egy, amibe lisztet tettek a segédek és fészket készítettek a kovásznak,
majd magára hagyták.

A bemutató során Karsai Attila alpolgármester úr és Nyakó József, a Nyíló
Akác Alapítvány elnöke részletesen
ismertették az egyes projektek megvalósításának történetét, majd büszkén
mutatták meg az elkészült infrastrukturális beruházások helyszíneit és az
átadásra került csodálatos épületeket!

KÖZÉLET ÖNKORMÁNYZAT

Az asszonyok egy másik csapata hozzálátott a hagyományos bográcsban készült gulyásleves elkészítéséhez, hiszen
mi más a legmegfelelőbb egy finom
friss kenyérhez, mint egy jó leves.

Mikor a kovász is alaposan felfutott,
folytatódhatott a munka. A teknőbe a
már elkavart langyos sós víz került a
megfelelő mennyiségben, és elkezdődött az összedolgozás.

Amikor a kemence felízott, sütőlapátra
kerültek a kenyerek, városunk polgármestere bevágta mindkettő tetejét, az
asszonyok pedig betolták az izzó melegbe.

Ez a folyamat és az adagolás nem receptszerűen történt, ez már az asszonyok kezében volt, akik elmondták ,
hogy édesanyáiktól, nagymamáiktól
tanulták a kenyérsütés fortélyait, tehát
sok év tapasztalata, rutinja van már a
kezükben.

Röpke két óra múlva megsült városunk
kenyere, asztalra került mindkét men�nyei finomság. Az egyikre szalag került, amit ünnepélyesen átnyújtottak
Hegedüs Péternek a rögtönzött pékek,
a másik pedig a tányérok mellé került a
megvágást követően.

Amikor a tészta összeállt, az alatta
megmaradó tésztát az asszonyok felkaparták, liszttel alaposan elmorzsolták,
egészen száraz állapotúra. Így került
dobozba, ami akár egy évig is eláll,
majd alapja lesz egy következő kenyér
elkészítésének.
A teljes száraz formában tárolt kovászt csak vízzel fel kell majd oldani és
ugyanúgy fogja a feladatát ellátni, mint
friss állapotában. Majd pihentetés,
dagasztás következett, amit az asszonyok felváltva végeztek, hiszen ahogy
mondták, ezt addig kell csinálni, amíg
csöpögni kezd a plafon.
Ezt követően kosárba kerültek a kenyerek ismét pihenni, egy az ünnepi
kenyér lett, a másik a gulyáshoz, a jól
végzett munka jutalmaként.
A kemence felfűtésében természetesen férfikezek segítettek, hiszen nem
mindegy, milyen hőfokon kerül be kenyér, és milyen melegen van tartva a
sütés alatt.

A jó hangulatban telt napot polgármester úr azon gondolatokkal zárta, hogy
bár felajánlás senki részéről nem érkezett, kívánja, hogy az új búzáig legyen
mindenkinek kenyere Balmazújvároson.
// TK
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Városi Díjátadó Ünnepség 2022

2022. augusztus 13-án, szombaton a Semsey Kastély dísztermében került sor a kitüntető címek és díjak
átadására. A díjat egészségügyi okok és külföldi tartózkodás miatt többen egy későbbi alkalommal fogják
személyesen átvenni.
Balmazújváros Város Önkormányzat
Képviselő- Testülete határozata alapján a következő díjakat adhatták át:
„Balmazújváros Városért” díjat Dr.
Berecz József, a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetője részére adományozta. Kiváló vezetői munkájának
eredményeként az egyik legbiztonságosabb város Kelet- Magyarországon
Balmazújváros. A tömegrendezvények zavartalan lebonyolításának biztosításával megteremtette a lakosság
nyugodt szórakozásának alapjait. Tevékenysége által az itt élők szubjektív
biztonságérzete egyre stabilabbá vált.
Pályafutása alatt kiemelkedő munkájával sokat tett és tesz a településünkön élő emberekért, életpályájával kifejezte elkötelezettségét ezen hivatás
mellett, ezért ,,Balmazújváros Városért” kitüntető díjban részesült.
A „Balmazújváros Kultúrájáért” kitüntető díjat 2022-ben Szabó Ferenc,
a Rákóczi Olvasó Népkör korábbi
elnöke, jelenlegi alelnök kapta meg.
Szabó Ferenc a 70-es évektől kezdve az Olvasókör oszlopos tagja, nagy
szerepet játszott abban, hogy az egyesület évtizedes hagyományai a mai
napig megszervezésre kerülnek. A

minden év júliusában tartott Kézi
Aratóverseny és Aratófesztivál számos alkalommal az ő irányítása alatt
valósult meg. Életének fő mozgatórugója az emberi kapcsolatok fenntartása, a paraszti- és földműves kultúra, a
népi hagyományok megőrzése, a fiatal
generációkkal való megismertetése.
Szabó Ferenc munkájával sokat tett
városunk kulturális, művészeti életének fellendítéséért, tevékenységével A Díjátadó Ünnepség keretén belül
hosszú időn át kiemelkedő eredmé- a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
nyeket ért el.
diákok elismerésére is sor került. A
2021/2022-es tanévben elért teljesít„Balmazújváros Sportjáért” elisme- ményük alapján a következő tanulók
rést ebben az évben Balla Imre, a Bal- részesültek kitüntetésben:
mazújvárosi Délibáb Hagyományőrző Szilágyi Jázmin, Silye Emma, Zagyva
és Lovas Sportegyesület elnöke, lo- Vivien, Deák Dorka, Pinczés Nelli,
vasedző részére adományozta a Kép- Szegedi Zsófia, Szilágyi Lara, Tóth
viselő Testület. A Balla Imre által Nelli, Varga Hanna, Tóth Andrea
alapított egyesület 2017 óta kiemelt A Balmazújvárosi Református Általácéljaként kezeli a lovaglás népszerű- nos Iskolából Györfi Boglárka, Király
sítését, a magyar lovas hagyományok Judit, Nagy Lilla, Radácsi Lilla, és Szamegőrzését. Az egyesület keretében badi Hanna részesült elismerésben.
sportoló gyerekek és fiatalok rendszeresen kimagasló eredményeket érnek
el a lovasversenyeken, öregbítve ezzel az egyesület és városunk hírnevét
is. Balla Imre munkájával sokat tett
Balmazújváros sportéletének fellendítéséért, tevékenységével kimagasló
eredményeket ért el!

Ezen kivételes tehetségű tanulókat,
nyolc éven át tartó kitűnő tanulmányi
eredményükért, példamutató magatartásukért és kitartó szorgalmukért
avárosi ünnepen Hegedüs Péter polgármester úr polgármesteri elismerésben és tárgyjutalomban részesítette.
Szívből gratulálunk az idei év díjazottjainak és kitüntetett tanulóinak, a továbbiakban sikerekben gazdag éveket,
jó egészséget kívánunk!
// Balmazújváros önkormányzata
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Városnapi programok
Benkő Péter Jászai Mari díjas színész,
Magyarország Érdemes Művésze tette
tiszteletét városunkban augusztus 12én, ahol a Városnapi programsorozat
Ötórai tea című beszélgetés vendége
volt. Benkő Péter már főiskolás korában megkapta első filmszerepeit, a
Koppányi aga testamentuma című tévéfilmben. Később olyan örökbecsű
filmekben vállalt szerepet, mint a Fekete város, az Egri csillagok vagy sokak
nagy kedvence, az Angyalbőrben.
De nem csak a tévéfilmekből jól ismert
színész járt Balmazújvároson augusztus 11 és augusztus 13 között, hiszen
a Veres Péter Kulturális Központ rendezvényszervezői igyekeztek olyan fellépőket felkérni, akiket sokan ismernek vagy ismerhetnek a városban!

A hagyományosan augusztus 20-i hétvége előtti hétvégére szervezett 3 napos Városnapok programjai nem csak
zenei koncertekre korlátozódnak. Ennek a hagyománynak megfelelően idén
is kiállítással indult a programsorozat:
a BALMAZ ART Egyesület anyagából
tekinthettek meg egy válogatást az érdeklődők.

Még aznap városunk egyik legtehetségesebb előadójának, Nagy Bogi énekesnőnek a koncertjét hallgathatták
meg azok, akik kilátogattak a Semsey
Kastély mögötti parkba.

A szombati program egyik legfontosabbja évek óta a Városi Díjátadó Ünnepség, melynek kiemelt vendégei a
kitüntetettek mellett a testvérvárosok
(Lancut, Érmihályfalva) delegációi
voltak.

A felejthetetlen hangú énekesnőt követően még két koncert következett, a
Diabolus in Musica után az LGT Zenevonat zárta az első napot.

Az ünnepségen a Trio Consort Vonós
Trió színvonalas előadását is meghallgathatták a résztvevők. Az esti program Lajty és Cus fellépése indította,
majd Kollányi Zsuzsi akusztikus koncertje következett. A háromnapos rendezvényt Pápai Joci koncertje után Dj
Hunter zárta.

A második napon került sor az Ötórai teára Benkő Péterrel, majd az esti
műsor ismét zenei fellépésekkel folytatódott: az Aprilcut zenekar után a
Chrome Rt. következett, majd a péntek
estét az Irigy Hónaljmirigy koncertje
zárta.

A programsorozat különböző előadásain, fellépésein mindenki megtalálhatta az ízlésének, érdeklődésének
megfelelőt, és ünnepelhette a kellemes
nyári estén a 2022-es Városnapokat.
// JR

SAJTÓKÖZLEMÉNy

2022 februárjában a városi újságban megjelent egy általam írt cikk „LÁSSUK TISZTÁN A VÁROSI SPORTÉLETET”címmel. Az országgyűlési képviselő dr.Tiba István
Csaba, büntető feljelentést tett ellenem rágalmazásért.
Meghallgatásom nélkül kötelezték az újságot egy helyreigazítás közzétételére. Ez meg
is történt. A bíróság jogerős döntését 2022.08.25-én kaptam meg. A bíróság megállapította, hogy nem követtem el rágalmazást. A várost érintő ügyekről írtam.
// Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere
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Újabb eredmények

a városi közmunkaprogramban

Ha mindig csak az lenne igaz, amit látunk, akkor sok igazságtól vonnánk meg magunkat.
A települések közmunkaprogramjaiban dolgozókat legtöbben az utcán,
a lakosság trehány tagjai után takarítókkal társítja. Balmazújvároson naponta (!) 1-2 platónyi szemetet szednek össze ezek az emberek.
Ők legnagyobbrészt anyák, asszonyok,
akik ugyanolyan napi gondokkal küszködnek mint bármely feleség, főznek
családjukra és gyermekeket nevelnek,
hitelt és számlákat fizetnek, de valahogy nekik az jutott munkául, hogy azzal keresik meg a családjuk betevőjére
valót, hogy általában reggel 7:00-től az
eldobott szemetet szedjék össze.
Tehát nem ők a szemetelők (!), nem
ők az ok - ők azok, akik összeszedik
a rengeteg szemetet az utcáinkon, a
parkjainkban, majd du. amikor haza
érnek családjukhoz, férjeik, gyermekeik ölelik át őket, - és néha talán egy
kis elismerést is bezsebelhetnének a
város lakóitól.
Városunk büszkélkedhet több alkotó,
teremtő közmunkaprogram elemmel
is. Így a főleg Halomalján működő
mezőgazdasági programmal, ahol a tavalyihoz képest lényegesen megnövelt
területen többek között paradicsomot,
paprikát, hagymát, uborkát, káposztát,
borsót, babot, retket termelünk.
Van egy betonüzemünk, ahol 6 és
8 cm vastag térkövet, ill. járdalapot
gyártunk, van egy kerítésdrótszövő üzemünk, egy állattartó telephelyünk - ahol tojós tyúkokat és disznókat tartunk -, ill. van egy savanyító
üzemünk is.
Erre az évre azt tűztük ki magunk elé
célként, hogy létrehozzunk egy tojáscsomagoló üzemet - abban a volt
óvodai épületben, ahol a savanyító
üzemünk is van -, ill. egy saját üzletet.

A tojáscsomagoló üzem létrehozására azért volt szükség, mert a megtermelt tojást értékesíteni saját intézményi kereteinken kívülre lépve csak
így tudjuk.
Egyik leglátványosabb előrelépésünk
„A mi boltunk”. Mivel elsődlegesen
minden saját termékünk - így a megtermelt zöldségeink, az azok feldolgozásából előállított igazi falusias ízű
savanyúság, a megtermelt tojás és
mindezek felett a térkő, a járdalap és
drótszövet - értékesítésének együttesen helyet adó üzlet/telephely létrehozása volt a cél, így ezek értékesítésére lehetőleg udvarral rendelkező
üzlet jöhetett szóba. Ezért került a
választás a Nádudvari u. 50. alatti telephelyre.Elmondhatjuk, hogy az augusztus 8-ai nyitást követően, a bolt
az elvárásokat szépen teljesíti. Árufeltöltésekkor én magam is sokszor
találkozok a szomszédos településekről – még Debrecenből is visszatérően
kijáró - itt vásárló emberekkel.

Árainkat is mindig úgy próbáljuk
kialakítani, hogy azokkal lehetőleg
tompítani tudjuk az utóbbi idők
sokkoló áremelkedését, biztosítva
ezzel minél szélesebb körben pl. a
megfizethető finom falatokhoz, a vitaminhoz jutást.
Büszkék lehetünk arra, hogy mindkét előrelépést a közmunkaprogram
saját nyereségét visszaforgatva tudta
elérni ill. arra is, hogy a tojáscsomagoló üzemmel és a bolttal is, 2-2 újabb
embernek tudtunk így tiszta, értékes
munkahelyet biztosítani.
Szeretettel várunk minden kedves új
és korábbi vásárlót a Nádudvari 50.
alatt, a kettős kanyarnál lévő „A mi
boltunk” üzletben!
// Tar Sándor
közmunkaprogram, munkavezető
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Hosszú, forró nyár

a könyvtárban is

Naptárunkban egészen május végéig lapozunk vissza, hiszen nálunk már akkor érezhető volt a nyár eleji
hangulat, szinte minden nap történt valami.
Könyvtárórákra, foglalkozásokra jöttek el iskolai csoportok, nagy érdeklődés övezte keddi kézműves délutánjainkat, a zenebölcsiket, a szerdai sakk
szakköröket is. A hónap utolsó csütörtökének délutánján Bugjó Juliánna Fátyol mögött című kötetének bemutatóját tartottuk, június első csütörtökjén
pedig Pozsonyi József Elődök, utódok,
rokonok című előadássorozatának következő állomásaként a Vezendi családok képviselői ismerhették meg elődeik történetét.
Ezzel azonban az a hét nem zárult le,
másnap Esőné Kandár Mariann A
kapcsoló bennünk van című izgalmas
előadásával folytatódott. Nagy sikere
volt a digitális élménybusznak is, ahol
az ifjúsági ház táborozói ismerkedhettek meg vendégeink segítségével a jövő
technikáival. A kézilabdás tábor résztvevői is ellátogattak hozzánk, játékos
feladatokkal vártuk őket, melyek közül
a diótörési ügyességi feladat lett a kedvencük.
A tanév lezárultával rögtön indítottuk
a közösségi szolgálatos diákok és a nyári diákmunkán résztvevők foglalkoztatását, akik a kézműves játékok előkészítésével, illetve az általuk készített
dekorációkkal hozzájárultak a nyári
foglalkozásaink sikeréhez is.
Évek óta hagyományosan minden héten vidám játékos, mesés délelőttöt
szervezünk, idén sem volt ez másként,
hat alkalommal meséltünk, játszottunk, kézműveskedtünk együtt a hozzánk ellátogató gyerekekkel, és szüleikkel, nagyszüleikkel. Bizony nem
könnyű feladat a nyári nagy melegben
50-70 főnek változatos programmal
szolgálni, de igyekeztünk mindent
megtenni annak érdekében, hogy minden korosztály jól érezze magát.

A gyerekek figyelmesen hallgatták a tanulságos meséket, érdeklődve nézték a
diavetítést, a könyvtárosok bábozását
és „színi előadását” is. Aktívan részt
vettek a játékokban, megismerkedtek
a kalapfajtákkal, kipróbálták fejlesztő
játékainkat, vagy éppen izgultak a cipő
csenő játékunkban. Láthatóan jóleső
izgalommal vetélkedtek egymással kicsik és nagyobbak, mindenki megtalálta a kedvére való játékot.
A délelőtti gyermek programok közé
ékelődve augusztus első csütörtökjén a
Loós családok tagjai látogattak el hozzánk, Pozsonyi József előadássorozatának következő állomására, majd 12-én
az Anyatejes táplálás világnapja alkalmából a kisgyermekesek és a védőnők
voltak vendégeink.
Mesedélelőttjeink, előadásaink sora,
és a közösségi szolgálatosokkal való
együttműködés augusztus közepén véget értek, de mi már készülünk a szeptemberre, hiszen 8-án, csütörtökön a
Koroknai családok tagjait várjuk Pozsonyi József soron következő család

történeti előadására, már tervezzük
a feladatokat az autómentes napra,
és készülünk a következő könyvvásárunkra is.

Hosszú, forró nyár után hamarosan
köszöntjük a gyönyörű őszt, amikor
ismét több időt tudunk szánni a bekuckózásra, egy jó könyvvel a kezünkben.
Szeretettel várjuk minden jelenlegi és
leendő olvasónkat a könyvtárban!
// A könyvtár dolgozói
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Szeptemberi
tanévkezdés
A szeptember a legtöbb nevelési- oktatási intézménybe járó gyermek számára a nyári szünet végét jelenti.
Van, aki boldogan várja már, hogy találkozzon az ismerősökkel, barátokkal, és vannak olyanok is – bizonyára szép számmal- akik szívesen ellettek volna még egy kicsit otthon!
Augusztus utolsó hetében az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény és
a Balmazújvárosi Református Óvoda már nem a nyári ügyeleti renddel
működött tovább, hiszen az ovisok
számára is megkezdődött az új nevelési év.

Idén is többszáz balmazújvárosi gyermek kezdte el tehát iskolai tanulmányait szeptember első napján, kívánunk nekik eredményekben gazdag
tanévet és sok sikert a tanulmányaikhoz!
// JR
// fotók: pexels

A 2022/23-as tanévet elsősként kezdők számára a Balmazújvárosi Általános Iskolában és a Balmazújvárosi Református Általános Iskolában iskolai
beilleszkedést segítő játékos foglalkozásokat szerveztek a pedagógusok a
kicsiknek, ahol mesékkel, bábozással,
sportjátékokkal hangolták rá a leendő
elsősöket az iskolai életre.
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Kenyérsütő verseny

a Rákóczi olvasókörben

Immáron negyedik alkalommal szervezték meg a Rákóczi Olvasó Népkör tagjai a Kenyérsütő versenyt, melyet idén látványsütéssel egészítettek ki.
Augusztus az Új kenyér hónapja volt,
igen komoly hagyományok és szokások kapcsolódtak hozzá. A kenyérszentelés évszázadokon keresztül az egyik
legjelentősebb momentuma volt az
évnek!

Az Olvasókör törekszik arra, hogy az
aratás hagyományai mellett a kenyérsütéshez kapcsolódó szokásokat is
jobban megismertesse az itt élő emberekkel.

-Vadász Nóra készítette a zsűri ítélete
alapján a legjobbat!

Augusztus 19-én összesen 10 kenyeret
vagy péksüteményt neveztek be készítőik, melyet háromtagú zsűri értékelt: Kiss
Erzsébet szakács, Tóth Margit konyhai dolgozó, és Haasbrant László chef.
A zsűri értékelése alapján 2022 legjobb
kenyerét Varga Mihályné kismacsi lakos sütötte, a legfinomabb kalácsot Vadász Józsefné nevezte be a versenybe,
a péksütemények közül pedig Németi

Gratulálunk a győzteseknek, és reméljük, 2023-ban folytatódik a hagyomány, melyet a Rákóczi Olvasó Népkör keltett életre 2018-ban!
// JR

IX. Népi játékok

Az Ifi Ház programjai
Az Ifi Házban már tavasszal is pezsgett az élet, hiszen a Balmazmuri zenés- táncos rendezvényei mellett az
idén megnyitott MesePont is változatos programokat kínált a gyerekeknek! De volt filmvetítés, és művészetielőadások is.
Ahogyan minden évben, az Ifi Házban idén nyáron is megszervezték és
lebonyolították a nyári tábort, mely
5 héten keresztül szórakoztatta színes
programjaival a gyerekeket! A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központtal közösen megvalósított tábor minden nap telt házzal
ment, 40-45 gyermek vett részt nap
mint nap a programokon! Volt bábelőadás, fürdőzés, kézműves foglalkozások, de a gyerekek megtekinthették
a Kuckó Művésztanya előadását is!

KÖZÉLET Rendezvények

2022. SZEPTEMBER

A felnőtteknek szervezett nyári programok között elsősorban könnyűzenei koncerteket találhattak az érdeklődők. Augusztus 5-én az ötödik
Évszak és Szabó Balázs bandája fellépését élvezhették a rajongók – a velük
készült interjú a Daru TV youtube
csatornáján megtekinthető- másnap,
augusztus 6-án pedig YEWO és az
Ivan and the Parazol szórakoztatta a
balmazújvárosi közönséget.
// JR

és Népi ételek fesztiválja

A Kadarcs Hagyományőrző Egyesület szervezésében 2022. szeptember 17-én kilencedik alkalommal kerül
megrendezésre a már-már hagyománnyá vált rendezvény. Idén újdonságként először kapcsolódnának programunkhoz a balmazújvárosi óvodás gyermekek. Őszi kompozíciót készítenek különböző terményekből.
Várjuk jelentkezését azoknak, akik
szívesen összemérnék tehetségüket, erejüket a legügyesebb és legerősebb paraszt címért, továbbá a
MÉTA bajnokságra olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik szívesen összemérnék ügyességüket
másokkal!

kerül megrendezésre. Erre 6 fős csoportok jelentkezését várjuk és külön
értékeljük, ha stílusosan érkeznek a
csoporttagok.

Családok, baráti társaságok,munkahelyi közösségek jelentkezését várjuk, akik népi ételeinket főzik meg
a hagyományokhoz hűen kialakított
portáikon, melyet külön díjazunk.

Színes programjaink között szerepel
a gyermekek részére népi játékokból
kialakított játszóház (szalmabálából
készült vár, gólyaláb stb.). Napközben népzenei műsorok szórakoztatják a közönséget, délidőben történetek gólyalábon hangzanak el. Este
táncházban és parasztbálon vigadhatnak vendégeink.

A délután folyamán a parasztolimpia

// Kadarcs Hagyományőrző Egyesület
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Lesz elegendő
Sok család kezdett bele a spórolásba, és
mérlegelt, hogyan tudja csökkenteni a
rezsit, a kötelező kiadásokat. Az árak
olyan magasba szöktek, hogy itt a nadrágszíj összébb húzása már kevés lesz.
Sajnos nemcsak a fűtésszámla vagy az
energiaárak növekedése terheli a pénztárcákat, hanem a rohamosan növekvő
élelmiszerárak, hogy a további kiadásokat ne is soroljuk.
De kiemelkedő felzúdulást okozott az
a kormányzati intézkedéscsomag, ami
lássuk be őszintén, egyáltalán nem családbarát.

Kérdésünkre, hogy a megállapított
villamos energia ár a legmagasabb-e
jelenleg Magyarországon, a szakértő
elmondta, hogy nem ez a legdrágább,
de az ország energia ellátásának 28-30
százaléka import. Szükséges lesz egy
nagyobb erőmű építésére, legyen az a
Paks II, vagy Paks III.
Földgáz esetében viszont a 700 Ft feletti ár a legdrágább Európában, amit
lakossági fogyasztók számára értékesítenek. Még Berlinben is csak 500 Ft,
ez az érték. Ott viszont a jövedelmek is
magasabbak.

Minden országban van támogatás,
amit rászorultsági szint alapján kapnak
meg a családok.

A szakértő csoport már a rezsicsökkentés bevezetésekor figyelmeztette a
kormányt, ez az intézkedés nem lesz
fenntartható, ráadásul nincs rendesen
előkészítve, kapkodó és átgondolatlan
– fogalmazott Holoda Attila energetikai szakértő.

A kormány feladata, hogy figyelembe
vegye az ország teherbíró képességét,
főként Magyarországon, ahol kisebb
ez a teherbírás. Minden országban van
szabályozott energiaár, a támogatás
mértéke változó, tehát ez nem egyedi
Magyarországon.

Továbbá elmondta, jelenleg óriási,
45 ezer milliárd forint adósságot halmozott fel már az ország, megduplázva a Gyurcsány kormány egykori
összegét. A felgyűlt restancia következménye, hogy a rezsicsökkentést
nem tudta tovább finanszírozni a
kormány.

A hétszeres magas ár azonban nem indokolt, olyannyira nem, hogy a kialakított lakossági piaci árnak semmi köze
nincs ahhoz, hogy mennyiért szerzi be
a kormány a földgáz mennyiséget.

Érdemes azon fogalmakat is tisztázni
és különválasztani a szakértő szerint,
mi is az uniós támogatás, és mi az uniós
hitel. Az előbbit nem kell visszafizetni,
az utóbbi pedig egy nagyon kedvező
kamatozású hitel, viszont ezt nem kapja meg az ország, pedig erre nagy szükség lett volna.

Egy család büdzséjéből a rezsi nagyon
sokat fog elvinni, van háztartás, ahol
akár a felét vagyis 50 százalékot is akár.
Holoda Attila itt úgy fogalmazott, hogy
a magyar kormány valami olyasmit
hajtott végre, amit még az őt megelőző kormány egyike sem tett meg soha.
A fogyasztók egy részét kiterelte arra
a szabad piacra, ahol senki, soha nem
fordult elő a lakosság részéről, hiszen
a lakossági jövedelmi viszonyok nem
ugyanazok, mint az ipar jövedelmi viszonyai, amit át tudnak hárítani, a lakosság viszont ezt nem tudja megtenni.

A rezsicsökkentésre semmilyen alternatívát nem dolgozott ki a kormány,
nem számolt a felmerülő problémákkal, így a társasházak esete is megoldandó probléma, amit szintén a lakosságra hárít a magyar kormány.
Mindenképpen a korszerűsítés fontosságára hívja fel a figyelmet a szakember, bár tudja, ez számos új költséget generál a családok életében, de
hosszú távon csak így fog boldogulni
a magyar nép.
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Korszerűbb eszközök, kazánok, ledes
lámpák, napkollektorok lecserélését
javasolja a szakértő, a kisnyugdíjasok
pedig csökkentsék a felfűtött szobák
számát. Ezek a praktikák sokat segíthetnek.

gáz és üzemanyag
Magyarország lakosságának jelentős részét az az egy kérdés foglalkoztatja augusztus elseje óta a kormányzati intézkedések tükrében, hogy milyen mértékben megnövelt összegű számla érkezik szeptemberben.
Az árak olyan drasztikus mértékben emelkednek, hogy a jövőre gondolva mindenkinek elkeseredésre ad
okot, de a családi kasszát mindenképpen megnyirbálhatja akárcsak a növekvő élelmiszer árak, és hogy
hol a vége?

Kitekintő válság
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A klasszikus kádárkocka házak szigetelésével 30-40%-ot lehet spórolni
mutatott rá konkrétan, persze ennyi
idő alatt sem pénz, sem szakember,
sem rendelkezésre álló anyag sincs. Ha
leveszünk csak egy fokot a hőmérsékletből az már 7%-os rezsicsökkentést
is jelenthet a felhasználásban-számoltunk. Ha már nem áll rendelkezésre
sem pénz, sem szigetelőanyag, vegyük
elő a régi szigetelési lehetőségeket, és
nyugodtan vegyünk fel egy pulóvert.

Az üzemanyagárak sem csökkentik a
családok költségeit. Hiszen az üzemanyag ársapka mindenkinek rossz, kivéve a magyar államot, mert megnőtt
az áfabevétele, az autósok pedig többet
tankolnak. A kereskedő viseli a terheket, ennek a következményeit. A százhalombattai finomító leállása is szükségszerű volt, hiszen évente két leállás
van, amiből a tavaszit már kihagyta az
üzem, viszont ez problémákat generál.
A kormány a csökkenő mennyiség miatt nyúlt a tartalékokhoz, de nem megfelelő módon. Nem az ársapka, hanem
a mennyiség korlátozás lett volna ennek a megoldása – mutatott rá Holoda
Attila.

// fotók: pexels

Fontos lenne, hogy az oroszok is belátással legyenek, hogy a háborút le kell
zárni, az ő gazdaságuk is megsínyli ezt
az időszakot. Rá kell venni Putyint,
hogy hagyja abba ezt az agresszor tevékenységet. Mindezek ellenére lesz
elegendő gáz a gáztárolókban, a hazai
és az import beszállításból – mondta
zárszóként Holoda Attila.
// TK

Rendőrségi felhívás!

Legyen körültekintő, mielőtt tűzifát vásárol!
Az energiaárak szabályainak változása következtében ismételten előtérbe került a hagyományos, fa tüzelésű
kályhák, kazánok használata, azonban a tűzifa vásárlást megelőzően alaposan meg kell fontolnia, kitől és milyen fát vásárol.A csalások ellen a leghatásosabb ellenszer, ha a vásárlók a tűzifavásárlás előtt körültekintően
tájékozódnak.
1. Törekedjen arra, hogy olyan telephellyel rendelkező kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljon tűzifát,
aki a termékre vonatkozó adatokkal
ellátott szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít, a Nébih-nél
regisztrálta tevékenységét, így EUTR
technikai azonosító számmal rendelkezik.
2. Legyen nagyon óvatos, ha a hirdető regisztrált székhelyétől távol vagy az ország
egész területére vállal szállítást. A magas
fajlagos szállítási költség mellett sem önnek, sem a kereskedőnek nem éri meg
kisebb mennyiséget messze vinni.
3. Kerülje a vételár vagy előleg előre
utalását, főleg ismeretlen hirdetőknek.
4. Lerakodás előtt ellenőrizze a kiszállított fa minőségét és mennyiségét.

5. Ha teheti, köbméterben mérve, térfogatra vegye a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a fa mennyisége, a
fa víztartalma pedig nem befolyásolja
a megvett mennyiséget.
6. Amennyiben köbméterben vásárol
tűzifát, figyeljen arra, hogy „erdei köbméterben” vagy - egyéb megjelölés nélkül – „köbméterben” van megadva a fa
mennyisége. Az 1 erdei köbméterben
megjelölt facsomóban a fadarabok 1
méter hosszan, 1 méter szélességben és
1.7 méter magasan vannak elhelyezve,
ezáltal a facsomó mérete ténylegesen
1.7 m3, míg 1 köbméter alatt 1 méter
hosszú, 1 méter széles és 1 m magas facsomó értendő. Fontos tisztázni tehát,
ha térfogatra vásárol fát, hogy 1 m3 vagy
1 erdei m3 mennyiségű fáról van szó.

7. Ha súlyra vásárol tűzifát, figyeljen
oda, hogy csak hitelesített mérlegen
mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján
kiállított számla birtokában fizessen.
A legbiztonságosabban úgy tudja ellenőrizni a súlyra megvásárolt tűzifa
tényleges mennyiségét, ha a fával megrakodott jármű hitelesített mérlegen
mért súlyából kivonja a lerakodást követően lemérésre kerülő jármű súlyát.
8. A tűzifa súlyát igen jelentős mértékben befolyásolja a víztartalma. Számítania kell arra, hogy az Ön által rendelt,
a kiszállításkor még valós súlyú tűzifa a
száradás alatt jelentősen veszít majd a
tömegéből.
// Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
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Sport kézilabda
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Kézilabdacsapataink

a különböző bajnokságokban
Hajdú-Bihar megyei női felnőtt

Férfi Ifjúsági II. osztály-Kelet
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Sport Labdarúgás
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Új csapattal
Nyáron a megye I-es együttesünk felnőtt labdarúgóinak többsége távozott, mint ahogyan Lajos Ferenc vezetőedző is, s így az újonnan kinevezett Tóth Gábor és Pintér István edzőpárosnak egy új csapatot kellett építenie, főleg a helyi labdarúgókra alapozva. Ezt a célt nagyszerűen szolgálta a Hidasnémeti elleni kupameccs is.
A csapatépítés természetesen időigényes, sok
munkával járó folyamat, s az első meccseken
nem is sikerült a pontszerzés, de csapatunk
egyik alkalommal sem játszott alárendelt szerepet. Az egygólos vereségek a Megyei Kupában,
a DASE elleni továbbjutással vettek fordulatot,
majd a Sárrétudvari ellen már megszereztük az
első bajnoki győzelmüket is. Mind a két alkalommal 0-1-ről fordítva 3-1-re nyerve! Az U19es, vagyis az ifjúsági csapatunk immár a megyei
I. osztályban, a fordulókban a felnőttek mérkőzése előtt lép pályára.

Hajdú-Bihar megyei férfi felnőtt

Fiú Serdülő I. osztály-Kelet

Eredmények:
Hajdú- Bihar megyei I. osztály
1. forduló 08.14.
Nyíradony VVTK – Balmazújvárosi FC 2–1 (0–1)
50 néző. Vezette: László J. (Percze Zs., Zámbó T.).
Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Kun Máté, Radócz Szabolcs

Leány serdülő III. osztály E csoport

(16.p Szabó Nándor, helyette Tiba Gergely (kapus) 63.p), Veres Zoltán, Szabó Barna, Silling Máté, Benke Norbert, Kerekes Bence, Harangi Norbert (Szabó Szabolcs), Fehér Zoltán (Draveczky László),
Kovács Milán. Edzők: Tóth Gábor és Pintér István. Gól: Kántor Tamás 64’, Bara Martin 86’, illetve Szabó Nándor 19’. Kiállítva: Csorvási
Tamás (Balmazújváros) 63.p. Ifjúsági mérkőzés: 2–2.
Pintér István: Saját magunkat vertük meg, egyéni hibák döntötték
el a mérkőzést. Mindamellett gratulálok a csapatnak, remek volt a
hozzáállás.

Fiú U16 II. osztály-Kelet

2. forduló 08.19.
Balmazújvárosi FC – DEAC II 0–1 (0–0)
150 néző. Vezette: Dobi Zs. (Pál G., Kiss A.)

Balmazújvárosi FC: Ferenczi József- Kun Máté, Fehér Zoltán, Silling
Máté, Szabó Barna, Veres Zoltán., Benke Norbert, Radócz Szabolcs
(Harangi Norbert), Bóz Attila, Kerekes Bence (Csige Zsolt), Nagy
László. Edző: Pintér István és Tóth Gábor
Gól: Orbán Alex (DEAC II) 91’. Ifjúsági mérkőzés: 1–0

3. forduló 08.27.
Balmazújvárosi FC – Sárréti DSK 3–1 (1–1)
100 néző. Vezette: Erdélyi T. (Hajdú I., Nagy R.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Kun Máté (Draveczky László), Fehér Zoltán (Györfi Bence), Szabó Barna, Silling Máté, Benke
Norbert, Galla Patrik, Bóz Attila, Nagy László, Csige Zsolt, Radócz
Szabolcs (Harangi Norbert). Edző: Pintér István és Tóth Gábor Gól:
Silling Máté 42’, Szabó Barna 53’, Nagy László 87’, illetve Balás Viktor
34’. Ifjúsági mérkőzés: 3–1

MOL Magyar Kupa Országos főtábla -1. forduló 08.07.
Balmazújvárosi FC- Hidasnémeti VSC
(Borsod-Abaúj- Zemplén megye I. osztály) 1-2 (0-1)

Balmazújvárosi FC: Csorvási Tamás- Radócz Szabolcs, Kovács
Milán, Szabó Barna, Silling Máté, Benke Norbert, Galla Patrik,
Bóz Attila (Kun Máté), Harangi Norbert, Nagy László (Fehér
Zoltán), Szabados Nándor (Veres Zoltán). Edzők: Tóth Gábor és
Pintér István. Gól: Silling Máté 73’, illetve Bucsák Szabolcs 18’, 93’.

Megyei Kupa 08.24.
DASE-Balmazújvárosi FC 1-3 (1-1)

Balmazújvárosi FC: Tiba Gergely- Kovács Milán (Györfi Bence),
Kun Máté (Szabó Nándor), Fehér Zoltán (Harangi Norbert),
Silling Máté, Szabó Barna (Draveczky László), Benke Norbert,
Galla Patrik, Bóz Attila, Nagy László (Szabados Nándor), Csige
Zsolt.Edző: Pintér István és Tóth Gábor Gól: Odunuga 21’, illetve Kovács Milán 36’, Fehér Zoltán 66’, Silling Máté 75’

Csapatunk hátralévő őszi bajnoki mérkőzései:
09.03. szombat 15:30 Balmazújvárosi FC- DASE
09.10. szombat 15:30 Debreceni S.centrum SI- B. újvárosi FC
09.17. szombat 15:00 Józsa SE-Balmazújvárosi FC
09.24. szombat 15:00 Balmazújvárosi FC- Bestrong SC
10.01. szombat 14:00 Hajdúnánás FK- Balmazújvárosi FC
10.08. szombat 14 :00 Balmazújvárosi FC- Hajdúböszörményi TE
10.16. vasárnap 13:30 Berettyóújfalui SE-Balmazújvárosi FC
10.29. szombat 13:30 Balmazújvárosi FC- Monostorpályi SE
11.06. vasárnap 13:30 Létavértes SC 97- Balmazújvárosi FC
11.12. szombat 13:30 Balmazújvárosi FC- Kabai Meteorit SE
11.19. szombat 13:00 Hajdúsámsoni TTISZE- Balmazújvárosi FC
11.26. szombat 13:00 Balmazújvárosi FC- Püspökladányi LE
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Esti koncert

a Kossuth téren
Egy forró augusztusi nap zárásaként a Kossuth tér fái alatt a BektonConcert Band karneváli hangulatot idéző koncertjét hallhatta
a balmazújvárosi közönség. A Bekton az Észak- Mecedóniába tervezett nemzetközi művészeti fesztiválra való elutazása előtt örvendeztette meg a szép számmal megjelent zenekedvelőket a parkban.
A zenekari műsorszámokat a mazsorettes lányok előadása tette
színesebbé.

// JR

CSALÁDI
SPORTÁGVÁLASZTÓ
Velük együttműködve fogom megszerkeszteni azt a táblázatot ami alapján
teljes képet és jó rálátást kaphat mindenki arra hogy milyen szabadidős
tevékenységek elérhetőek itt helyben .
Szeretnék bemutatkozni, hogy jobban
érthető legyen az indíttatásom. Nagy
Mónika Természetgyógyász vagyok,
itt születtem Balmazújvároson és itt is
élek. Több mint 20 éve dolgozom az
egészségügyben és kis gyerekkorom
óta a mozgás és a sportok fontos részét
képezik az életemnek.
Több maratont lefutottam, ultra terepfutó versenyeken is indultam,párszor
átúszta a Balatont és IRONMAN is
vagyok. Munkám és hivatásom is szervesen kapcsolódik az egészséges életmódhoz melynek fontos része a rendszeresen végzett testmozgás.

Sokan megkerestek mint egészségügyi
szakember vagy mint gyakorló sportoló,hogy segítséget kérjenek. Így született meg az EGÉSZSÉGES ÚJVÁROSÉRT csoport melynek keretein belül
igyekszem rendszeresen tenni azért
hogy minél több egészséges és boldog
ember éljen városunkban.
A helyi sportágak,foglalkozások és lehetőségek feltérképezése folyamatosan zajlik és minél több információs
csatornán szeretném az összesített listát eljuttatni minden balmazújvárosi
lakoshoz ezáltal kívánom segíteni a
családok összeszervezett szabadidős
tevékenységét.
Jó egészséget és jó sportolást kívánok
mindenkinek!
// Nagy Mónika
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2022 szeptemberi programok
Szeptember hónapban

22 Október 22. (szombat)
Éjszakai Szauna programsorozat
Véradás
A szaunamesterek 4 meglepetés
Helyszín: Művelődési Központ,
szauna programmal készülnek.
Tükrösterem
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
17 Szeptember 17. (szombat)
Az éjszakai szaunaprogramok re09:00
23 Szeptember 23. (péntek) 18:00
gisztrációhoz kötöttek.
Népi játékok és népi ételek fesztiválja
Balmazmuri – Táncház, tánctanítás,
A változtatás jogát a szervezők fennMéta bajnokság, parasztolimpia,
kézműveskedés
tartják, kérik a kedves vendégeiket,
főzőverseny, kulturális programok,
Helyszín: Ifjúsági és Közösségi Ház,
hogy előzetesen érdeklődjenek a
parasztbál
Nagyterem. A program ingyenes.
recepción, vagy a Kamilla GyógyfürHelyszín: Veres Péter Emlékpark
dő elérhetőségein!
A program ingyenes.
A Kamilla Gyógyfürdő Gyógyászaprogramelőzetes
tán különböző szolgáltatások igény17 Szeptember17-18.
(szombat- vasárnap)
bevételére van lehetőség szakorvosi
Szaunamaraton
Október
beutaló alapján.
A szeánszok mindkét napon 11:00,
Könyvtár: Pozsonyi József: Elődök,
A kezelések ára (önrész) 500 Ft/
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00,
utódok, rokonok- Balmazújvárosi
alkalom. A gyógyúszás ingyenes.
19:00 órakor kezdődnek.
családok- családtörténeti előadása
További információért a Kamilla
Helyszín: Kamilla Gyógyfürdő
Helyszín: Lengyel Menyhért
Gyógyfürdő recepciójához fordulElőzetes regisztrációhoz a szaunamaKönyvtár, Felnőtt Könyvtár,
hatnak.
raton nem kötött.
Olvasóterem
Zárókiállítás a BALMAZ-ART Egyesület anyagából
Helyszín: Semsey Andor Múzeum

22 Szeptember 22. (csütörtök)

12:00-17:00

OKTóBERI

A Bekton Ifjúsági Zenekar észak- macedón fellépéseiről a BektonConcert Band facebook oldalán olvashatnak bővebben!

Balmazújvároson élőknek szeretnék
segíteni abban,hogy minél egészségesebb,boldogabb és teljesebb életet tudjanak élni. Ezért családi sportágválasztót szervezek melyen a településünkön
fellelhető szervezetet,csoportot és
személyt felkeresek akik az egészséges
életmóddal kapcsolatos tevékenységet
folytat.

szeptemberi programok
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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. SZEPTEMBER

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: 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

