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Május első vasárnapján 
köszöntjük az 
édesanyákat, 

nagymamákat!

Fotó: Katona Julcsi

„Édesanyám, anyám, anyácskám,
menedékem, kedvem, szép orcám,

víg napom, csillagom, világom,
fogadd el szerényke virágom!

Édesanyám, anyám, anyácskám,
anyukám, édesem, jó mamám,

kenyerem, illatom, virágom,
fogadd el szerényke virágom!

...
Ha megteszed, én is virágzom.” 

Kádár János: Anyáknak

MÚLTIDÉZŐ

– avagy egy különleges férfiú 
nyomában
Az alábbi sorokban arra teszünk kísérletet, 
hogy egy balkányi kötődésű, rendkívüli em-
bert mutassunk be Önöknek. Cikkünk azzal 
a szándékkal íródott, hogy továbbadjuk a 
róla összegyűjtött információkat, megfakult 
emlékét leporoljuk, és közös emlékezetben 
tartsuk ragyogó személyét.

Elsodort értékek

(Írásunk forrásanyagául levéltári adatok és helyiektől kapott közlé-
sek szolgáltak.)

Kedves Olvasók! Ahhoz, hogy 
a múlt homályából kiragad-

va Önök elé tudjuk tárni egy 
régen élt, igaz ember valódi alak-
ját, talán kezdjük történetünket 

ezúttal a mesékből kölcsönzött 
formulával...

(A cikk a 4. oldalon folytatódik.)
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Ahogyan arról már írtunk, a 
„Zöld város kialakítása Bal-

kányban” c. pályázat keretén be-
lül többek között a Kossuth kert 
is megújul. Az ott folyó munká-
latokat sokféle találgatás övezi. 
Ilyen a most látható kerítésosz-
lopok körül kialakult félreértés 

is. Megnyugtatásul tájékoztatjuk 
a város lakóit, hogy a tervezett 
kerítés – a felállított valamennyi 
oszlop végső méretre vágását kö-
vetően – egy, a jelenleginél jóval 
alacsonyabb, 1,20 m magasságú 
építmény lesz.

A ravatalozóban levő hang-
technika korszerűsítése 

érdekében az elmúlt hetekben 
az önkormányzat új hangosító 
berendezést vásárolt. A komp-
lett hangrendszer (hangfalak, 
erősítő, állványos mikrofon stb.) 
400.000 Ft értékben került be-
szerzésre.

Továbbá a kialakult járvány-
helyzetre tekintettel az Egész-
ségügyi Központban egy új, kö-
zel százezer forintos mosógépet 
bocsátottunk a szakdolgozók 
rendelkezésére, így hozzájárulva 
a még biztonságosabb működés-
hez.

Kossuth kert

Új beszerzések Büszkeség!
A Tappancs újság februári 

számában meghirdetett Far-
sangi jelmezem című rajzpályá-
zaton, intézményi kategóriában 
Gilányi Emma, 1.b osztályos 
tanulónk  rajza lett a nyertes.
Szívből gratulálunk neki!
Szeretettel öleli: Zsuzsa néni, 
Anita néni és az osztálytársak

A 2020. évben április 17-ig már 
16 riasztást kaptunk, ami 

kiemelkedő a korábbi évekhez 
képest. Ez sok. Avar-, gaz-, nádas-
tűzhöz 6 riasztást kaptunk már-
cius közepe óta. Az év első riasz-
tásában közlekedési balesethez 
vonultunk, majd még aznap dél-
után egyéb segítségnyújtáshoz 
indultunk, de azt közben már 
törölték. Februárban aztán volt 
fakidőlés, tűzriasztó-bejelzés, 
kisebb lakóháztűz. Gépjármű 
árokba borulásával folytatódott 
a következő esemény, de volt 
kéménytűz és magasban, veze-

téken lógó tárgy eltávolítása is. 
Minden alkalommal a vonulást 
5-9 percen belül kellő létszám-
mal meg tudtuk kezdeni.

Ki kell viszont emelnünk, hogy 
nem volt szándékos megtévesz-
tésünk. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség-
hez ebben az évben is pályázatot 
nyújtottunk be, sajnos szűkülő 
költségvetéssel és magasabb árak-
kal számolva a legszükségesebb 
eszközökre kértünk támogatást. 

Az IFA tűzoltó gépjárművünk-
ben évről évre több technikai 
probléma adódik (nem csoda, 30 

éves) és az alkatrész utánpótlás 
igen nehézkes és drága. Idén sze-
rencsére csak kisebb javításokra 
volt eddig szükség. A közeljövő-
ben is keressük a lehetőségeket, 
hogy hogyan tudnánk beszerezni 
egy lehetőleg új vagy sokkal fia-
talabb gépjárműfecskendőt, ami-
vel el fogjuk tudni látni a min-
dennapi feladatainkat, azonban 
ez tapasztalatunk szerint igen 
nehéz feladat, különösen most.

Sajnos a mindennapjainkra 
is rányomja a bélyegét az, hogy 
egyre drágábbak az eszközök, 
az energia, a szolgáltatások és az 
anyagok is. Azonban azért örü-
lünk, hogy eddig is sikerült bizto-
sítani a mindennapi feladataink 
ellátását, a lakosság életének és 
értékeinek a megóvását a nap 24 
órájában. Köszönetet mondunk 
Pálosi László polgármester úr-
nak, hogy az idei költségvetésün-
ket a tavalyi összeggel elfogadta, 
és az első felének átutalásáról 
már rendelkezett.

Közösségi életünk nemcsak az 

aktív vonulásokból áll, hanem 
ellenőrző gyakorlatokból, szakis-
mereteink rendszeres növelésé-
ből, rendezvényeken való megje-
lenésből is, mint például iskola, 
óvoda, városnap stb. 

Városunkban bemutatkozó 
tevékenységet egyelőre nem tar-
tunk, de ha véget ér a korlátozás, 
új ötletekkel próbáljuk felpezsdí-
teni az egyesület életét.

Addig: „Mi is szeretnénk ott-
hon maradni”.
Szilágyi Ernő
az ÖTE elnöke

OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
4233 BALKÁNY, KOSSUTH ÚT 5.

Adószám:18792296-1-15
Számlaszám:

OTP: 11744089-26230001

Tisztelt Támogatók!

A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Oktatásért Alapítványa 
köszöni támogatóinak, hogy adójuk 1%-nak felaján-
lásával hozzájárultak iskolánk tanulóinak támoga-
tásához.

Kérjük, ebben az évben is támogassa az alapít-
ványt adója 1%-val!

Oktatásért Alapítvány
adószáma: 18792296-1-151%

Gyakrabban vonulnak a tűzoltók

Bóbita, Bóbita játszik,...
Játékos név - játékos betűk!
Már csak a gyermekekre vár a város új intézménye.

Az oldalon
szereplő fotók:

Katona Julcsi

A Kossuth kert padjai fel-
újítás után a temetőben, a 
ravatalozó előtti területen 

kaptak új helyet.

„EGYSZÁZALÉK” – köszönet-
tel fogadjuk támogatóink fel-

ajánlását. Kérjük ebben 
a nehéz időszakban is 

segítse munkánkat, 
hogy mi is segít-

hessünk!

Adószámunk: 18812772-1-15
Ha lehetősége van, támogassa, a 

139 éves Balkányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület további munkáját!

Amennyiben Ön magánszemély, 
ÁFA fizetésre kötelezett magánsze-
mély, őstermelő, egyéni vállalkozó, 
akkor 2020. május 20-ig adhatja le 

adóbevallását a NAV (APEH)-nak 
és rendelkezhet adója 1+1%-áról. 
Amennyiben Ön rendelkezik ügyfél-
kapu regisztrációval, akkor a NAV: 
E-SZJA oldalán keresztül kitöltheti 
adó 1% rendelkező nyilatkozatát: 
https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#-
login

A kedvezményezett adószáma 
rovatba írja be kötőjel nélkül: 
18812772-1-15

Adóbevallása 2020. március 
15-től már elérhető ügyfélkapun 
keresztül!1%
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MÚLTIDÉZŐ MÚLTIDÉZŐ

Egyszer volt, hol nem volt, élt 
egyszer régen a Nyírségben 

egy igen ismert és elismert csa-
lád. Az apa a közösséget szolgál-
ta tudásával, intézte a faluban 
élők ügyes-bajos dolgait, segített 
nekik eligazodni a közemberek 
számára érthetetlen és bonyolult 
bürokrácia világában. Szerették 
és becsülték ezért az emberek, 
jóságát és szakértelmét messze 
földön is dicsérték. Ugyan más 
vidékről származott, de a ho-
mok borította nyírségi falvakat 
és különösen azt, ahol dolgozott, 
hamar a szívébe zárta. A falu pe-
dig rövid időn belül viszonozta 
szeretetét. Apaként példát mu-
tatott három fiának alázatból, 
emberszerető magatartásból, a 
köz javára végzett fáradhatatlan 
munkavégzésből. A gyerekek 
ezt látták, ebben nőttek fel, és jó 
fiúk lévén, sokat tanultak, ren-
geteg tudást gyűjtöttek, majd ők 
is édesapjukhoz hasonló pályát 
választottak maguknak. És ami 
a legfontosabb, mindhárman jó 
emberekké váltak atyjuk legna-
gyobb örömére. Talán mesénk itt 
véget is érhetne, hisz kerek tör-
ténet ez így is, ám bevezetőnk-
ben azt ígértük, egy különleges 
férfiút mutatunk be Önöknek az 
általunk összegyűjtött valós in-
formációk segítségével. A mesék 
viszont hiteles kép rajzolására, 
lássuk be, nem alkalmasak.

Ami tény, az az, hogy a fenti 
család apafigurája egy valódi 
személy volt, Nyírbalkány egyik 
meghatározó tisztviselőjeként 
ismerték. Benedek Sándornak 
hívták, Székelyföldről, Kisbacon-
ból származott, és mint jegyző 
dolgozott településünkön az 
1800-as évek derekán – nevét 
számos korabeli irat őrzi. Való-
ban nagyon tisztelték és becsül-
ték emberségéért az itt élők. Hat 
gyereke született, ám ebből csak 
három fiú maradt életben, Sán-
dor, Árpád és János. A fiúk tanult 
emberekké váltak, mert apjuk 
mindig fontosnak tartotta, hogy 
gyermekei kiváló iskolákba jár-
hassanak, és ezáltal szélesítsék 

látókörüket a korabeli világról. 
A legnagyobb fiú közigazgatási 
bíró, majd pénzügyminiszteri tit-
kár lett, és igencsak szép kort élt 
meg, 83 éves volt, amikor elbú-
csúzott a földi léttől. A középső 
gyermek, Árpád hivatalnokként 
dolgozott rövid élete során, őt 
sajnos korán, 48 éves korában 
ragadta el a halál. A legfiatalabb, 
János, no, ő volt a Benedek csa-
lád legfényesebben ragyogó csil-
laga! A Jóisten egyszerre adott 
számára sok jót: tehetséget, böl-
csességet, karizmát – egyszóval 
mindent, amivel boldoggá tehet-
te a körülötte élőket. És emellett 
– ahogyan az a legkisebb fiú ese-
tében lenni szokott a mesében 
– gyönyörű szerelmet is nyert 
Lamy Olga oldalán.

Benedek János nevét Balkány-
ban utca őrzi. Bizony, a Benedek 
utca miatta Benedek utca – itt 

született ugyanis 1863-ban.
Tanulmányait Budapesten 

végezte, majd ügyvédjelölt 
lett Debrecenben, ahol később 
ügyvédi irodát nyitott. Nagyon 
fiatalon kezdte politikai szerep-
lését, és csakhamar feltűnt úgy 
tüzes szónoklataival, mint ele-
ven hírlapi cikkeivel és hazafias 
költeményeivel. A függetlenségi 
párt lelkes tagjaként a szervezet 
jegyzői tisztét látta el, és szer-
kesztette a párt hivatalos lapját, 
a Debreczen című újságot. Itt 
ismerte meg Ady Endrét, akinek 
főnöke, majd hamarosan barátja 
lett. Ady később több publiciszti-
kai írásában megemlíti őt, mint a 
böszörményi hajdúk derék poéta 
követét, vagy nevezi tüzes lelkű 
barátomnak.

1901-ben országgyűlési képvi-
selővé választották, és egészen 
az országgyűlés 1918-as felosz-

lásáig Hajdúböszörmény kerü-
letének és a Hajdúság népének 
érdekeit védte.

A balkányi születésű dr. Be-
nedek János igazi népszónok 
volt. A falusi magyarok körében 
nagy népszerűségnek örvendett, 
sokan „aranyszájú”-ként is em-
legették, mert szépen szólónak 
és hiteles embernek tartották. 
A parlamentbe magyaros derűt, 
vidámságot vitt, szónoklatait, 
felszólalásait csillogó, sziporká-
zó egyénisége miatt mindig nagy 
örömmel hallgatták. A vidám 
külső és előadásmód ugyanak-
kor nagy komolyságot és odaadó 
munkálkodást is tükrözött, aki 
látta és hallotta őt beszélni, egy 
percre sem kérdőjelezte meg 
mondanivalójának igazságát. 

Különleges ember volt, aki 
nem harciasságával, hanem sze-
retetreméltó egyéniségével vívta 
ki politikai ellenfelei elismerését 
is. Ez a tulajdonság ritkaság-
számba megy ma is a politika vi-
lágában, ám talán épp ezért vált 
személye mindenki számára sze-
rethetővé. Ahogyan írták róla: 
„sohasem tanulta meg, hogy a 
könyökének is hasznát vegye, és 
mindig azt mondta el, ami a szí-
vén és a lelkén feküdt.”

Költeményei értékes gyöngy-
szemek, s bár csak két verses-
kötete jelent meg nyomtatásban 
(Költemények, Bp. 1886., Tábor-
tüzek – politikai versek, Bp., 
1893.), olvasva lírai gondolatait, 
tehetséges költőnek kell nevez-
nünk. Hírlapírói és közéleti mun-
kásságát mindvégig demokrata 
gondolkodásmód és cselekedet 
jellemezte, és ahogy más helyen 
lehetett ezzel kapcsolatban ol-
vasni róla: „gerinces magyar, 
szerény ember, nagy lélek volt.”

Amit eddig összegyűjtöttünk 
és leírtunk Benedek Jánosról, 
talán túl szépnek tűnik az Önök 
szemében, de kedves Olvasók, 
higgyék el, távolról sem adtuk 
vissza saját korának méltatását, 
amikor őt emlegették. Ritkán 
találkozni levéltári és korabeli 
sajtóban megjelent anyagokban 

olyan pozitív képpel, mint ami-
lyet mi kutatásaink során tapasz-
taltunk vele kapcsolatban.

Elfogultság nélkül állíthatjuk 
a sok-sok dokumentum olvasása 
után, Benedek Jánost valóban 
szerették, már életében nagy 
megbecsülésnek örvendett, ha-
lálát óriási veszteségként élték 
meg azok, akik ismerték.

1926. március 13-án, Budapes-
ten halt meg Balkány híres szü-
lötte, ott is temették el a Kerepesi 
úti temetőben, búcsúztatásán 
mintegy kétezren vettek részt.

A Debreczeni Független Újság 
már halála másnapján nekro-
lóggal emlékezett meg róla. A 
búcsúszöveg utolsó mondata op-
timista kicsengésű, jövőre utaló: 
„Emléke áldott lesz a remélhe-
tőleg nemsokára bekövetkező 
új magyar korszak nemzedéke 
előtt.” Ez a gondolat bizonyára 
sokáig adott ösztönzést az őt 
ismerőknek ahhoz, hogy méltó 
módon tartsák életben emléke-
zetét, ám mára – hisz lassan száz 
év telt el halála óta – Benedek 
János neve sokak számára isme-
retlenné vált. Pedig idehaza ha-
lála után egy évvel, pontosabban 
1927. november 13-án márvány 
emléktáblát avattak szülőháza 
falán a következő szöveggel:

„Itt született Benedek János 
ügyvéd, képviselő, író, költő, 

a magyar demokráciának bátor 
és igazlelkű harcosa. 

Küzdött az ország függetlenségé-
ért, a nép jogaiért, 

a magyarság fejlődéséért, az 
emberiség haladásáért.”

Az avatási ünnepséget több 
neves napilap hirdette (Magyar-
ország, Magyar Hírlap, Az Est, 
Pesti Hírlap, Népszava stb.), így 
az eseményen nagyon sok közis-
mert politikus, barát, rokon, is-
merős tette tiszteletét. A korabeli 
Balkány kiemelt társadalmi ün-
nepélyéről később ismét számos 
újság tartotta fontosnak, hogy 
olvasóinak pontos tudósítást 
adjon. Leírták, ki és mit mon-
dott, idéztek az ott elhangzott 

beszédekből, melyben minden 
esetben kiemelték az elhunyt 
emberi nagyságát. Talán az egyik 
legszebb hasonlat vele kapcso-
latban Pakots József országgyű-
lési képviselő szájából hangzott 
el, aki ezt mondta: „Tudjátok-e, 
ki volt Benedek János? Csak mi 
tudjuk igazán, akik felderültünk 
az ő aranyos lelkének derűjében. 
Az ő lelke színpompás volt, mint 
a pásztor kalapjának virágbok-
rétája.” 

Azt, hogy az emléktábla hová 
tűnt az azóta már lebontott szü-
lőház faláról, nem tudjuk. Mint 
ahogy arra sem találtunk magya-
rázatot, hogyan és mikor kopott 
le a Benedek János utca nevéből 
a keresztnév, s vált egyszerűen 
csak Benedek utcává. A helyi szó-
beszéd talán éppen ezért tartja 
úgy, valójában a nagy mesemon-

dóról, Benedek Elekről nevezték 
el, ám ahogy láthatják, erről szó 
nincs. Bár meg kell jegyeznünk, 
ezt a tévhitet táplálhatja az a 
tény, hogy a mi Benedekünk 
felmenői kisbaconiak, és talán 
nagyon sokan tudják, Benedek 
Elek is Kisbaconban született 
– családfájuk összevetésekor 
azonban csak üknagyapai vona-
lon találtunk kapcsolódást.

Ami pedig végképp érthetet-
len számunkra, idehaza nem 
bukkantunk olyan adatra, mely-
ből megtudhattuk volna, hogy 
az Óvoda utcát, Balkány egyik 
legrégibb utcáját kik és mikor 
nevezték el a századelő híres 
politikusáról. Bízunk benne, ha 
a mindenki által ismert járvány-
helyzet véget ér, személyes levél-
tári gyűjtőmunkánkat ez ügyben 
siker koronázza.

Kedves Olvasók! Cikkünk vé-
gére érve arra buzdítjuk Önöket, 
hogy amennyiben rendelkeznek 
a leírtakon túl bármiféle infor-
mációval, ami Benedek Jánossal 
kapcsolatos, illetve tudnak akár 
az emléktábláról, akár az utca-
név adásának körülményeiről, 
kérjük, osszák meg velünk! 

1927-ben Balkány megadta 
Benedek Jánosnak a legnagyobb 
tiszteletet, amelyet szülőföld szü-
löttjének adhat. Most, közel száz 
év után tegyünk meg mindent 
közösen annak érdekében, hadd 
válhasson Benedek János homá-
lyos alakja újra tiszta képpé Bal-
kányban, hogy mi, az utókor mél-
tóképpen gondozhassuk tovább 
egy igaz ember emlékezetét.

(A cikkben említett két verseskö-
tet a városi könyvtár állományát 
gazdagítja.)

balk.konyvtar@gmail.com
Tel.: 06-42-260-066

– véká

Benedek János: Útszéli vers 
(részlet)

Ballagok, ballagok az országút mellett,
Útszéli pacsirta csipog, énekelget,
A part jegenyéit zúgatja a szellő,
kergeti fenn egymást az egen a felhő,
Bíbic, kacsa vijjog, bukdácsol a rétben,
Tompa kolomp hangja bong messzire szépen,
A kállai torony vígan int, köszönget…
S lassan poroszkálok, míg szerte merengek.

Hejh, ez a föld nékem, ez igazi hazám,
Itt érezem itthon magamat igazán;
Akármerre járjak, akármerre keljek,
Egyedüli vágyam csak idáig terjed,
Idáig, e tájig, amelyen születtem,
Hol először sütött meleg nap felettem,
Hol ideje elszállt kis fattyú koromnak,
S ahonnan a vágyak el, messze sodortak.

…

(Nagykálló, 1881.szept. 29.)

Benedek János
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KÖZÉRDEKŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

2. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

3. V Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

4. H Dr. Szlinszky Éva Göblyös Józsefné

5. K Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

6. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

7. CS Dr. Katona Melinda Molnárné Kiss Katalin

8. P Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

9. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

10. V Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

11. H Dr. Szlinszky Éva Göblyös Józsefné

12. K Dr. Svéda Melinda Dobiné Szántó Emese

13. SZ Dr. Holubán József balkányi szolgálat

14. CS Dr. Katona Melinda balkányi szolgálat

15. P Dr. Svéda Melinda Dobiné Szántó Emese

16. SZ Dr. Katona Melinda balkányi szolgálat

17. V Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

18. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

19. K Dr. Terdik Anita Szakoly

20. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

21. CS Dr. Holubán József balkányi szolgálat

22. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

23. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

24. V Dr. Holubán József balkányi szolgálat

25. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

26. K Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

27. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

28. CS Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

29. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

30. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

31. V Dr. Terdik Anita Szakoly

Központi Háziorvosi Ügyelet
Telefon: (42) 361-644
2020. május

„Családi kör” – fotópályázatZárt kapus mérkőzés, 
avagy Isten nincs 
karanténban

Tisztelt Balkányiak!
Talán Önök is úgy érezhetik a 
„maradj otthon!”-időszak né-
hány hetes távlatából, a korábbi 
életük a jelenlegi járványhelyzet 
miatt jelentősen megváltozott. 
Hisz a gyermekek nem mennek 
reggel iskolába, óvodába, bölcső-
débe; a szülőknek is, ha munká-
juk lehetővé teszi, otthon kell 
maradniuk, és igencsak leszű-
kült a veszélyeztetettség okán a 
nagyszülőkkel való kapcsolattar-
tás is. Sajnos, sorolhatnánk még 
tovább a családok életében bekö-
vetkezett kényszerű változáso-
kat, gondoljunk akár az ügyinté-
zésekre, akár a bevásárlásokra. 
Ugye, mindenkinek hosszú ez a 
képzeletbeli lista?

Új élethelyzet ez, amit minden 
család másképp él meg, ki így, ki 
úgy. Mint minden új szituáció 
– függetlenül a nagyon szomo-
rú kiváltó októl – biztosan hoz 
vagy hozott magával felejthetet-
len történéseket, adott esetben 
vicces, tréfás pillanatokat. A 

Balkányi Beszélő és a Balkány 
Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház ezért gondolta úgy, közös 
versenyt hirdet „Családi kör” 
címmel. 

Fotópályázatunk célja, hogy 
képek segítségével összegyűjt-
sük, hogyan éljük, éltük meg a 
megváltozott körülményeket, 
mit tanultunk abból egymásról, 
önmagunkról, szüleinkről, gyer-
mekeinkről. 

Pályázati témakör: Olyan fotó-
kat (akár telefonnal készítettet 
is) várunk, amelyen a pályázó 
megmutatja, hogy a szorosabb 
összezártság milyen különleges/
nem megszokott/ helyzeteket te-
remtett a családja életében. A pá-
lyázaton a most jellemző, addig 
nem tapasztalt, esetlegesen vic-
ces eseteket is be lehet mutatni. 

Pályázók köre: balkányi csa-
ládok (14 év fölötti családtagok). 
Fontos, hogy minden családtag 
beleegyezésével történjen a ké-
pek benyújtása!

Beadás módja: Egy család 

maximum 3 fotóval pályázhat. 
A pályázat beadása (a helyzetre 
való tekintettel) csak elektroni-
kusan lehetséges. E-mail cím: 
balk.konyvtar@gmail.com. 

Kérjük, hogy nevét, címét, te-
lefonos elérhetőségét adja meg a 
fotók beadásakor, illetve néhány 
mondatban mutassa be, mi a tör-
ténete a képeinek. 

Formátum: a képeket JPG vagy 
PDF formátumban várjuk. 

Beadási határidő: 2020. június 
15. 

Eredményhirdetés: 2020. júni-
us 30.

Díjak: a pályázaton három he-
lyezett részesül díjazásban. 

Az I. helyezett jutalma egy 
profi családi fotósorozat.

További tudnivalók:
A beérkezett műveket szakmai 
zsűri bírálja el. A Kiírók a zsűri 
által kiválasztott műveket dí-
jazzák, amelyeket közzé teszik 
a Balkány Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház online felüle-
tén (feltüntetve az alkotót). A 
pályamű kizárólag a Pályázó 
(szerző) saját alkotása, szellemi 
terméke lehet. 

Fontos, hogy a Pályázó tu-
domásul veszi, hogy pályázata 
benyújtásával a pályamű fel-
használási jogát automatikusan 
átadja a Kiíróknak, azt a Kiírók 
a Pályázó külön, további enge-
délye nélkül nyilvánosságra hoz-
hatják, a nyilvánosság számára 
bármilyen módon hozzáférhető-
vé tehetik.

A 103. zsoltárban imádkoz-
zuk: „Mely igen fölségesek a 
te műveid, Uram, mindeneket 
bölcsességgel cselekedtél…” A 
zsoltár „profán változatában” 
a Kowalsky meg a Vega zene-
kar ugyanezt így énekli meg: 
„Valahogy minden összeáll, az 
Isten mindent jól csinál, min-
dent úgy ahogy kéne, mindenki 
kap, ahogy kérte…” Sem a zsol-
tárossal, sem Kowáékkal nem 
szeretnék vitába szállni: Isten 
tudja, hogy mi miért történik 
ebben a világban. Valamit bi-
zonyosan üzenni akar a Min-
denható az emberiségnek a ko-
ronavírussal. És üzenni akart 
ezzel a sajátos húsvéttal is…

Első üzenet: a nagyhéten be-
járta az internetet egy mém, 
amin Leonardo da Vinci Utolsó 
vacsorájáról hiányoznak a ta-
nítványok. Ott ül egyedül Jézus 
az asztalnál, s ezt mondja: „Meg-
várom, míg mindenki csatla-
kozik…” Az apostolok tartják a 
korlátozásokat és a távolságot, 
„karanténban” vannak, s online 
vesznek részt a vacsorán. Attól, 
hogy otthonainkban és közve-
títések által ünnepeltünk; attól, 
hogy idén a húsvétot külsőségei 
nélkül (körmenet, pászkaszente-
lés, stb…) tartottuk; attól, hogy 
idén saját Bibliánkból olvastuk 
el Jézus szenvedéstörténetét és 
nem a templomban éltük át a 
Passió eseményeit, az Isten ve-
lünk ünnepelt és számított ránk. 
Krisztus az Utolsó Vacsoráját is 
velünk akarta elkölteni! Tanul-

ság a vírus után is: soha ne hagy-
juk Őt magára!

Második üzenet: sajnos nem 
csak Pilátus mossa kezeit… Most 
szó szerint mindannyian ezt tesz-
szük. Mert muszáj. Persze Pilá-
tus nem a koronavírus jelentette 
veszély miatt tett így. A római 
helytartó hárítja a felelősséget 
ezzel a mondatával. Tegyenek 
Jézussal a zsidók, amit akarnak, 
ő semmiért nem felelős. Nézzünk 
tükörbe: nem ismerünk véletle-
nül magunkra? Nem én vagyok a 
hibás, mert nem voltam Liturgi-
án, de a gyereknek meccse volt, 
ebédet főztem, beteg a macska, 
elaludtunk, stb... Ezen a nagyhé-
ten tökéletes kifogás, alibi lehe-
tett: nem mehetünk a templom-
ba, most legálisan mulasztjuk 

a szertartásokat! Igen? Az Isten 
vajon azt akarta, hogy kihagyjuk 
az idei Húsvétból? Amikor a ki-
fogásokat keressük és a másikat 
hibáztatjuk, Pilátushoz hasonló-
an mi is kezeinket mossuk. Talán 
nem úgy, ahogy most az előírá-
soknak megfelelően tesszük, de 
ez a fajta „kézmosás” nem tesz 
tisztábbá bennünket. Lehet, azt 
hisszük, ez segít az életben mara-
dáshoz, de az Örök Élet felé egy 
tapodtat sem haladunk vele…

Harmadik üzenet: vegyük ész-
re az üres templom – üres sír 
párhuzamot. És a látszólagos kü-
lönbséget is: a templom bejárata 
előtt ott volt a kő, amit ugyan 
nem láttunk, de visszatartott 
attól, hogy az Isten Házában ün-
nepelhessük a Feltámadást. Idén 

húsvétkor az Isten otthonainkba 
költözött. Nagy lehetőséget ka-
pott a keresztény ember: végre 
rájöhetett arra, hogy hiába az 
a láthatatlan kő a templom be-
járatánál, Krisztus nincs bezár-
va a templom falai közé. Isten 
nincs karanténban! Idén nem 
ragaszkodhattunk ahhoz, hogy 
csak a templomban ünnepelhető 
meg a Feltámadás! Otthonaink 
váltak templomokká! Ha az on-
line térben, saját otthonunkban 
bekapcsolódunk az imádságba, 
a szertartásokba, az Egyház 
imádságába kapcsolódunk be. 
Ez pedig olyan, mintha saját egy-
házközségünkben, saját templo-
mainkban ünnepelnénk életünk 
húsvétjait, a vasárnapokat. 

Meggyőződésem, hogy ez a 
nagyböjt, ez a karantén, ez a 
kínkeserves állapot hosszú távon 
épülésünkre fog szolgálni. Az 
emmauszi tanítványokhoz ha-
sonlóan a mi szívünk is „lángol-
ni” fog, ha hetek, hónapok után 
újra találkozhatunk Krisztussal a 
templomban, az Oltáriszentség-

ben, az Úrvacsorában. Megtanu-
lunk vágyni rá és nem vesszük 
magától értődőnek az Eucha-
risztiát, a szentáldozást. Bizony, 
kiváltság az az embernek, hogy 
az Isten önmagát ajándékozta 
nekünk. Tanulság ez nekünk, lel-
kipásztoroknak is. Már sejtem, 
milyen lehet zárt kapuk mögött 

futballmeccset rendezni… Az 
üres templom csendje és látvá-
nya megtanít arra, hogy bár min-
dig szeretnénk több hívőt, több 
gyermeket, több családot az Isten 
Házában, értékeljük és becsüljük 
meg az 5, 10, 20, 50 embert is. Az 
Isten folyamatosan nevel és tanít 
bennünket – én személy szerint 
ajándékként és lehetőségként 
fogtam fel és éltem meg az idei 
húsvétot.

Furcsa volt és különleges. 
Nem akarunk ehhez hozzászok-
ni és nem akarjuk még egyszer 
átélni. De azt hiszem, ha meg 
akartuk élni és ünnepelni idén 
is az Ünnepek Ünnepét, az Isten 
nem állt az utunkba. A csend, a 
magány, az egyedüllét mindenki 
személyes húsvétját formálta, a 
Mindenható kegyelmét, jóságát 
és szeretetét ugyanakkor soha 
ne kérdőjelezzük meg! „Mekkora 
a mélysége az Isten gazdagsá-
gának, bölcsességének és tudá-
sának! Mily kifürkészhetetlenek 
szándékai, mily megfoghatatla-
nok útjai!  Vajon ki látta az Úr 
gondolatait, s tanácsot ki adott 
neki?  Ki kölcsönzött neki, hogy 
visszakövetelhetné tőle?  Minden 
belőle, általa és érte van. Dicső-
ség neki mindörökké! Ámen.” 
(Róm 11,33-36)
ifj. Obbágy László 
görögkatolikus segédlelkész
Fotók: Katona Julcsi

HITÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK • 2020. MÁRCIUS

Ebben a hónapban három pár fo-
gadott egymásnak örök hűséget:
Lipcsei Erzsébet és Pénzes Zoltán,
Benke Katalin és Németh Miklós, 
Szoták Gabriella és Szabó Péter.
Házasságkötésükhöz szívből gra-
tulálunk!

Gólyahír
1. Kisija Edin Ferenc 2020. 02. 02.
Néző Dóra és Kisija Ismet
2. Lakatos Gábor Hunor
 2020. 03. 03.
Lakatos Róza
3. Horváth Liliána Ramóna
 2020. 03. 18.
Horváth Petra

4. Bánházi Bianka 2020. 03. 20.
Tóth Henrietta és Bánházi Tamás
5. Bus István 2020. 03. 28.
Bus Erika
Nagyra nőjenek egészségben, 
sok örömben!

Halottaink
1. Béres Antalné (88)
2. Szuják István (86)

3. Kovács Sándorné (73)
4. Pásztor István (62)
5. Nagy János (59)
6. Illés János (66)
7. Sipos Jánosné (89)
8. Bakró Gyula (69)
Emléküket megőrizzük!
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Személyesen csak a papcsaládok vehettek részt a Szent Liturgián.

Pászkaszentelés a templomban.

Idén az otthonokban, a családfők áldották 
meg a húsvéti ételt. Képünkön a Sztancs 
család pászkaszentelése.



Rendkívüli időket élünk. Igaz 
ez a tanulásra is, hiszen az 

iskolák bezártak, a gyermekek 
tanulását otthon kell biztosítani, 
még akkor is, ha a pedagógusok-
nak számos lehetősége van arra, 
hogy ezt a folyamatot támogas-
sák. Pár gondolatot szeretnék 
ezzel kapcsolatban megfogal-
mazni.

Olyan a jelenlegi helyzet, amit 
a ma élők, különösen a fiatalabb 
generációk soha nem tapasztal-
tak meg. Nem lehet előre ter-
vezni, nem tudjuk, meddig tart 
a jelenlegi helyzet. Sokan rosszul 
viselik a bizonytalanságot, ennek 
ellenére most mégis kénytelenek 
vagyunk elviselni.

Bebizonyosodott, hogy az isko-
lának nincsen igazi alternatívája 
a tömegek számára. Elképzelhe-
tő, hogy vannak olyan gyerekek 
és családok, ahol ez jól működ-
het, ahol az otthoni tanulás alter-
natíva lehet, akár jobb hatású is 
az iskolával szemben. Ez a széles 
tömegekre, ahol rengeteg alap-
vető feltétel nem áll rendelke-
zésre az eredményes tanuláshoz, 
nem igaz. Mik ezek? Fizikai hely, 
motiváció, szervezeti keretek, in-
formációhoz hozzáférés, profesz-
szionális segítség és még lehetne 
sorolni.

A szülő nem pedagógus, nem 
is kell annak lennie. Ugyanazt, 
ugyanúgy, amit az iskola, az erre 
kiképzett szakemberek taníta-
nak a gyereknek, nem fog tudni 
az esetek zömében átadni. Arról 
nem is szólva, hogy a pedagó-
gus-gyermek viszony dinami-
kájában is teljesen más, mint a 
szülő-gyerek viszony. 

Mit tegyünk hát? Noha a hely-
zet nem szokványos és sok tekin-
tetben aggodalomra ad okot, így 

sem lehetetlen bizonyos dolgo-
kat elérni.

Fogadjuk el, hogy erre a hely-
zetre nem lehetett felkészülni! 
Minden próbálkozás, minden 
ötlet kényszer szülte és nem ki-
próbált, megalapozott elveken 
nyugszik. Hogy is lehetne arra 
felkészülni, hogy jön egy globális 
járvány, ami kvázi az egész vilá-
got korlátozásokra kényszeríti? 
Miért pont az oktatásügyben 
lenne erre kidolgozott forgató-
könyv, amit csak elő kell húzni a 
fiókból és alkalmazni?

Fel lehet ennek ellenére fe-
dezni új tanulási utakat, hiszen 
számos kidolgozott ötlet van, 
csak rá kell találni. Annak ellené-
re, amit az előbb írtam az iskola 
alternatívájának hiányával kap-
csolatban, rengeteg olyan lehe-
tőség van, amivel egyénre lehet 
szabni a tanulást, amivel ki lehet 
egészíteni, ha nem is kiváltani az 
iskolában töltött időt.

Legyünk türelmesek és empa-
tikusak. Szülőként, pedagógus-
ként, gyerekként egyaránt. Ha 
minden jól megy, az életünkben 
többször talán nem kell hasonló 
válsággal szembenéznünk. Most 
nincs igazán jó megoldás, de vi-
gyázzunk magunkra, egymásra, 
a kapcsolatainkra. Ez is, mint 
minden, elmúlik. Utána helyre-
áll a rend, és ha kellően bölcsek 
vagyunk, egy pozitívabb, egész-
ségesebb egyensúly állhat helyre 
– a jelenlegi helyzet, a jelenlegi 
tanulási folyamat (mert ez bi-
zony az, mindenkinek) tapaszta-
latait levonva, a korábbi hibákat 
kijavítva.
Dr. Erdei Róbert
pszichológus

TUDATOS SZÜLŐ

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS

Tanulás a korona idején

Telefonos 
táplálkozási- és 
életmód tanácsadás 
az EFI-ben

Kedves Gyerekek!
Áprilisi számunkban arra 

keressük a választ, hogy mikor 
szűnt meg a vasúti közlekedés 
Balkányban?

A helyes megoldást – nevetek 
és címetek megjelölésével – a 
balk.konyvtar@gmail.com címre 
várjuk május 15-ig.Játékra fel!

Eredményhirdetés
Az előző három hónapban egy-

egy kérdést tettünk fel rejtvény-
ként a gyerekek számára, és azt 
ígértük, negyedévente értékeljük 
a kapott válaszokat, valamint 
kisorsoljuk a pályázók közül a 
nyertest. 

Mielőtt azonban elárulnánk az 
illető személyét, lássuk a három 
helyes választ!

1. megoldás: 5 állat szerepel 
Balkány címerében: egy sas, egy 
pelikán és három fiókája

2. megoldás: epitáfium szó 
jelentése - a templomokban, sír-
kápolnákban a halottak emlékére 

állított, díszes keretű, föliratos kép, 
dombormű vagy föliratos tábla

3. megoldás: 2020-ban 19 éves 
lesz a Mentőállomás, mivel 2001-
ben kezdte meg működését.

Mindezek után örömmel je-
lentjük be, hogy a három helyes 
választ adók közül a sorsolás 
Lipcsák Tamarának kedvezett. 
Gratulálunk Tamarának, őt ju-
talmának átvételéről e-mailben 
értesítjük.

Valamennyi versenyzőnknek 
ezúton mondunk köszönetet ak-
tivitásukért, és kérjük őket, ma-
radjanak továbbra is játékban!

– véká
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A Nagykállói Járásban műkö-
dő Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai szerdánként 
9.00–12.00 között TELEFONOS 
egyéni tanácsadást tartanak. 
Tanácsadást a következő té-
mákban lehet kérni: egészségi 
állapotfelmérés, táplálkozás 
és életmód tanácsadás, illetve 
mentálhigiénés személyköz-
pontú tanácsadás. A telefonos 
tanácsadásra az alábbi elérhe-
tőségen van lehetőség: 
+36-42/563-850.

Kérdés esetén bátran keresse 
munkatársainkat!
(Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Já-
rás EFOP-1.8.19-17-2017-00029 Egészség-
fejlesztési Iroda létrehozása a Nagykállói 
járásban)

TUDTA-E?

Tudta-e, hogy Balkány első 
óvodája 1909-ben nyílt meg? 
Ehhez özv. Gencsy Béláné 1000 
koronát adományozott, valamint 
ingyenesen biztosított telket. Te-
lepülésünk első óvónője Szent-
györgyi Amália volt.

– véká


