A mi szép városunk

Balkány

Szabolcs- Szatmár-Bereg megye
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„Amíg élek, oda kötöz –
a balkányi heges tájhoz.
Tört ágakba kapaszkodom;
görbülök lassan az éjszakához.”
Madár János: Amíg élek

Kedves Olvasó!

A balkányi születésű, József Attila-díjas Madár János versével
köszöntöm Önt az „Ablak a megyére” című kiadvány hasábjain keresztül! Örömömre szolgál, hogy e könyv lapjait
böngészve megállt településünk bemutatásánál, és néhány
percet szentel – ha csak ily módon is – szeretett kisvárosunknak. Ha még nem járt felénk, bízom benne, hogy az alábbi
sorok elolvasása után egyszer személyesen is ellátogat
Balkányba, és megismerkedik településünk szépségével és
értékeivel. Idegenvezetőként biztosan elmondanám Önnek,
hogy Balkány első írásos említése 1214-ből származik. Mesélnék arról, hogy milyen sajátos és kiterjedt tanyavilággal rendelkezik ez a nyírségi kisváros, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye negyedik legnagyobb területű települése is egyben. Elkalauzolnám Önt a Csiffy-tanyára, a híres BALKÁNYI MAMUTHOZ – a közel 160 éves mamutfenyőhöz, ami 2015-ben
az Év Fája-verseny magyarországi döntőjében a második
helyezett lett. S ha már a 24 élő tanyáink egyikén
szemlélődnénk, tovább invitálnám Önt egy körútra, hogy megmutassam a széles balkányi tanyavilág többi természeti és
néprajzi kincsét is. Visszatérve a belterületre büszkén ismertetném meg Önnel a legrégibb, a XIV. században épült, a XVIII.
századtól református templomként működő műemlékünket,
ami az 500 éves reformáció tiszteletére 2017–2018-ban teljes
rekonstrukción esett át. Ezek után elsétálnánk az árnyas fák

oltalmazta Kossuth kertbe, ahol a hőseink emlékét őrző
téglafalnál mesélnék Önnek a legbátrabb balkányiakról.
Megmutatnám Önnek a közelmúltban megújult középületeinket, közösségi tereinket, és beszélnék a jelenleg is folyamatban
lévő, az itt élők kényelmét és nyugalmát szolgáló beruházásainkról. Látogatásakor bepillantást nyerhetne színes kulturális életünkbe, a különböző ünnepkörökhöz köthető városi
programjainkba. Negyedévente időszaki kiállítások, színvonalas színházi előadások és egyéb szórakoztató rendezvények
várják Önt, ha úgy dönt, eljön városunkba. Kedvcsináló
programként
figyelmébe
ajánlanám
a
Balkányi
Hagyományőrző Lovas Egyesület által szervezett Lovas
Majális rendezvényünket, a sportprogramjainkat, a szeptember elején megrendezésre kerülő Balkány Város Napját, az adventi időszakban látható életnagyságú betlehemünket,
valamint a gyertyagyújtási programsorozatunkat. A Balkányban élő dolgos emberek szíves vendéglátók, köszönettel veszik
bárki érdeklődését, ha településükről van szó. Biztatom Önt,
győződjön meg erről Ön is személyesen! És ne feledje, ha erre
jár, feltétlenül kóstolja meg a híres és utánozhatatlan balkányi
töltött káposztát és töltikét!
Várom Önt szeretettel!
Pálosi László
polgármester

