
 

 

 

„….ide kell hoznunk a nagyvilágot,  

ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes”. 

 

Településünk híres szülötte, Veres Péter fenti gondolatai jegyében dolgozik Balmazújváros 

Város vezetése. A célunk minden esetben az, hogy Balmazújváros folyamatosan fejlődjön, ne 

szakadjon meg az a 2006 óta töretlen fejlesztéssorozat, amely településünket egy élhető 

kisvárossá tette. Sokan talán nem is emlékeznek, milyen is volt Balmazújváros régebben és 

talán nem is tudják igazán értékelni, ami fejlesztésről fejlesztésre egymásra épül, mégis 

igazán maradandó dolgokat sikerült megvalósítani a településen élő és dolgozó, segítőkész 

emberek támogatásával. 

 

A fentiekkel ellentétben azért kiemelt jelentőségű ez az elkészült dokumentum, mert anyagát 

nem ide kellett hozni Balmazújvárosra, hanem össze kellett gyűjteni Balmazújváros 

történelmének ezen darabjait. Különös jelentőségű már maga a gondolata annak, hogy 

Balmazújvároson az országban elsőként jött létre együttműködés a megyében működő 5. 

Bocskai István Lövészdandár, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete, 

a helyi középiskola és az önkormányzat között. 

 

Balmazújvárosi lakosként mindig büszke voltam arra, hogy ide születtem és megtanulhattam 

szüleimtől, nagyszüleimtől, dédszüleimtől a balmazújvárosi gondolkodást: tisztelni a másik 

embert, dolgozni és tenni másokért, és ha néha sok győzködés árán is, szájukból hallhattam az 

általuk megélt történelmet. Mindig fontos volt számomra az, hogy én is tudjak hozzátenni 

valamit őseink cselekedeteihez. Kisiskolás koromtól igyekeztem hozzájárulni valamivel egy-

egy közösség eredményeihez és ennek nyomán egyre jobban megismertem településünk 

korabeli életét, történelmét. Veres Péter írásai hitelesen mutatják be az itt élőkkel megtörtént 

eseményeket. Ahogyan számomra is nagy jelentőséggel bírnak munkái, úgy a mai fiatalok és 

itt élők is sokat tanulhatnak írásaiból. Bizonyítja ezt ezen dokumentum egyik anyaga is (a 

Balog család története). 

 

Büszke vagyok minden balmazújvárosi diákra, akik részt vettek a feltárásban és 

összeállították a dokumentum anyagát. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Ruszin 

Romulusz dandártábornok úrnak a városunk irányába megnyilvánuló tiszteletéért és 

példamutató támogatásáért, Csákvári Sándor úrnak, az „Elfeledett emlékezet” kegyeleti 

kutatócsoport kutatásvezetőjének az alapos és tiszteletet parancsoló munkájáért. Hálásan 

köszönöm minden balmazújvárosinak, aki igyekszik megőrizni történelmünket és ápolja 

hagyományainkat. 
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