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Egy folyamat véget ért, egy álom megvalósult

– átadásra került városunk legújabb intézménye, a Bóbita Bölcsőde
„Fenn, a felhő szélén, egy angyal mindent lát.
Hogy a világot a földön gyerekek rajzolják.
Kicsiny, hegyezetlen, színes ceruzák.”
(Kormorán)

„Az említett üzenet igazában minden szülőnek,
nevelőnek hinnie kell. Gyermekeink sokfélék,
tarkabarkák, kezükben a jövő valamennyi
lehetősége, s hogy mint színes ceruzák, minél szebb
világot teremtsenek számunkra, felnőtté válásukat,
tehetségük valódi kibontakoztatását nekünk, a
felnőtteknek kell minden eszközzel segítenünk.”

E

zen nyitó gondolatokkal vette
kezdetét a hivatalos átadóünnepség, majd Balkány Város Önkormányzata nevében Pálosi
László polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy a város 2015ben vásárolta meg azt a területet, amelyre a bölcsőde épült.
„Senki sem sejtette még akkor,
hogy később itt egy új bölcsőde
fog állni. 2016-ban Simon Miklós
képviselő úr hathatós segítségé-
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Szent István király, az
államalapítás és az új
kenyér ünnepe

Ez év augusztus 20-án a görögkatolikus templomban emlékeztünk államalapító Szent István
királyunkra, ahol egyúttal hagyományosan az új kenyeret is
ünnepeltük. A nemzeti színű sza-

laggal átkötött kenyeret a Szent
Liturgia végén Jaczkó Sándor,
parókus, és Bak Ádám, segédlelkész szentelte meg. Az ünnepség
a Himnusz, a Szózat, és a katolikusok néphimnusza, a Boldogasszony anyánk kezdetű ének
közös éneklésével zárult.
– szerk.

vel nyújtott be az önkormányzat
bölcsődeépítésre pályázatot, mely
intézmény mostanra már áll.”
Köszönetét fejezte ki Román
Istvánnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának és
Dr. Vonza Andrásnénak, a Nagykállói Járási Hivatal vezetőjének
a segítségükért.
Cikkünk folytatását a 2. oldalon
olvashatja.
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Pálosi László polgármester

„Nagyon kemény munka volt
ez. Akár az építkezés, akár a
szakhatósági engedélyek beszerzése, akár az, hogy ma itt állhatunk, és gyerekeket láthatunk az
épületben. Nagyon sokat dolgoztunk érte mi is és a kormányhivatal munkatársai is. Köszönöm,
hogy eljöttek, és egyúttal azt
kérem, nézzenek körül Balkányban! Külön kérem erre államtitkár asszonyt, csodálja meg
azokat a fejlesztéseket, amelyek
különböző pályázatok során valósultak, illetve valósulnak meg
a városban.”
Kifejtette, hogy a bölcsődével
a település kistérségi központi
szerepe bizonyosan még inkább
erősödni fog.
Dr. Simon Miklós, térségünk
országgyűlési képviselője arról számolt be, milyen sok ha-

sonló köznevelési beruházás vált
valóra a régióban.
„Nem is tudom, hányadik átadóünnepségen vagyunk, több
tucat lehet a számuk azoknak,
amelyeken az elmúlt években
részt vettünk.
A mögöttünk levő négy, illetve
tíz esztendőben annyi lehetőség
érkezett a Nyírségbe, hogy fel sem
tudjuk sorolni. Az Értékteremtés
a Nyírségben c. Facebook-bejegyzésekben ezzel próbálkozunk.
Ma már a 125. beruházás bemutatásánál járunk, és még korántsem értünk a végére.
Tizenhat iskola újult meg néhány év alatt, mintegy ötmilliárd
forintból, köztük Nyírbátorban
az állam jóvoltából és a római
katolikus egyház közbenjárásával 1,3 milliárd forint értékben a
Báthory István Gimnázium, ez a
legnagyobb.
Ezekkel a beruházásokkal azt
értük el, hogy mára a választókerületben nincs olyan település,
ahol valamilyen köznevelési intézmény ne fejlődött volna.
Megújult hét óvoda 1,2 milliárd forintból, épült tizenhárom új bölcsőde, amire 2,9
milliárd forintot fordítottak.
A cél az, hogy az itt, a Nyírségben
nevelkedő gyerekek a bölcsődétől
kezdve a gimnáziumig olyan tudással és neveltséggel rendelkezzenek, ami mintául szolgálhat az
országban. A mi közös felelősségünk, hogy ezek az intézmények
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Dr. Simon Miklós

jól működjenek.
És hogy milyen fejlődések mentek végbe Balkányban az elmúlt
időszakban?
Elindult a Zöld Város program,
kerékpárutat építünk, átadjuk
a bölcsődét és számtalan kisebb-nagyobb beruházás történt,
történik.
A közösségeink szépen fejlődnek, és ebben az egyházakra is
számíthatunk. Megújult a római
katolikus és a református templom, a görögkatolikusok pedig
egy kiváló közösségépítő pályázatban serénykednek. Számíthatunk az egyházak támogatására,
és számíthatunk arra, hogy az
egyházi intézmények olyan nevelést végeznek, amely erkölcsiségre, kitartásra és az élet szeretetére tanít bennünket.”
Említést tett arról is, hogy a
város mezőgazdászai 256 pályázatban több mint egymilliárd
forint támogatást nyertek az elmúlt időszakban, a vállalkozók
pedig 25 pályázaton keresztül
1,2 milliárd forint támogatásból
új munkahelyeket teremthettek,
s a térség gazdasági motorjává
tudtak lenni.
„Gratulálok Balkány városának, a közösségüknek, és kívánom, hogy ez a bölcsőde töltse be
hivatását, nevelje a gyermekeinket jóra és tisztességre!”
Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
kormánymegbízottja köszönetét fejezte
ki a veszélyhelyzet idején végzett
munkájukért valamennyi önkormányzati dolgozónak.
„Ez a beruházás azért nagyon
fontos, mert több minden más
üzenet mellett bizonyítja azt,
hogy a veszélyhelyzet idején
sem állt le az élet. Működtek az
önkormányzatok, működtek a
vállalkozások. Építettek, épített
ez az ország, és működtek a hivatalok is. Mindenki azon volt,
hogy minél hamarabb és minél
kevesebb veszteséggel legyünk
túl ezen a nehéz időszakon.
S ha már ilyen sok polgár-
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mesterrel lehetek itt egy körben,
akkor engedjék meg, hogy a polgármester hölgyeknek, uraknak
külön megköszönjem az elmúlt
hónapokban végzett munkáját.
Bizony, hogyha helyben nem lettek volna a helyzet magaslatán,
mint ahogy voltak, és annyi időt,
energiát nem szántak volna a

Román István

helyzetnek a kezelésére, akkor
bizonyára másabb lelkiállapotban lennénk itt, bizonyára nem
sikerült volna azt elérnünk, hogy
gócpontok ne alakuljanak ki a
megyében. Köszönöm, és kérem,
adják át köszönetemet a munkatársaiknak is!
A beruházás - azt gondolom
- azért is rendkívül fontos, mert
növeli a vidéknek az erejét. Nagyon sokan vagyunk itt, akik
valamilyen ekkora és ehhez hasonló nagyságú településen nevelkedtünk fel, ismertük meg a
munka becsületét, a közösségek
erejét. És azt, hogy ezek a települések éljenek és sokáig gondolják
azt az itt élő fiatalok, hogy nekik
az életüket itt kell leélniük. Ahhoz pedig az kell, hogy például
bölcsőde épüljön. Legyen olyan
hely, ahova a gyerekeiket el tudják helyezni, miközben ők elmennek dolgozni.
Gratulálok mindenkinek ehhez
a beruházáshoz, nyilvánvalóan
a megálmodóknak, a megtervezőknek, a polgármester úrnak
és munkatársainak. Gratulálok

elnök úréknak, akik a programot
kezelték, képviselő úrnak, aki
nyilvánvalóan sokat tett azért,
hogy ez megvalósuljon. És természetesen Magyarország Kormányának, államtitkár asszonynak
is köszönjük!
Zárásképpen még egy gondolatot engedjenek meg. Nem tudtam nem észrevenni - bár nem
tudom, hogy van-e benne valami
tudatosság -, hogy egy ’b’ betűvel
kezdődő településen szívesen neveznek el ’b’ betűvel kezdődő intézményeket: Barackvirág Óvoda, Bóbita Bölcsőde. Remélem,
hogy a biri és a bökönyi polgármesterek nem feszengenek most
emiatt. De egyszóval - ezek szerint akkor tudatosság van benne,
ahogy polgármester úr jelezte
- ehhez is gratulálok, hogy erre
is odafigyelnek, s akkor engedjék
meg, hogy zárásul kívánjak bort,
búzát, békességet, és leginkább
bőséges gyermekáldást a helyieknek.”
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés elnöke jövőbeni
beruházásokról számolt be. Elmondta, hogy egy tizenötmilliárdos újabb bölcsődei fejlesztési
projekt van folyamatban, melynek következtében a választókerület tizenhárom településén
épülnek bölcsődék. Ezzel együtt
a megyében több mint ötven új, a
kisgyermekek gondozását, nevelését szolgáló intézmény valósul

Seszták Oszkár

meg a következő néhány évben.
„…és akkor már elmondhatjuk, hogy a bölcsődei intézmény
olyan intézmény, amely nem csupán nagyobb városok kiváltsága,
hanem a kisebb településeken is
elérhető az ott vagy a környékükön élők számára.
Ezen fejlesztések eredményeképpen voltaképpen megadjuk
a választás szabadságát a gyermeket vállaló családoknak, hogy
ilyen intézményi típusú ellátásban vagy pedig az állam adta
egyéb lehetőségeket kihasználva
biztosítják gyermekeik fejlődését. Ehhez kívánok a fejlesztésben részt vevő polgármester kollégáknak sok sikert. Gratulálok
a balkányiaknak, akiknél mindez
mára megvalósult, és kívánom,
hogy használják mindannyiunk
javára, az egész közösség gazdagodásra!”
Magyarország
Kormánya
nevében Dr. Vitályos Eszter,
az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár
köszöntötte a megjelenteket.
Szólt arról, milyen sok a fejlesztés, a beruházás, amelyek
miatt gyakran jár a térségbe.
Csak uniós forrásokból kétmilliárd forint jutott a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban a városba.
„Ezek nem csak az önkormányzat projektjei, hanem tulajdonképpen ebbe valamennyi kedvezményezett beletartozik, aki
valamilyen módon Balkányhoz

Dr. Vitályos Eszter

köthető, de azt gondolom, hogy
ez egy olyan impozáns szám,
amellyel lehet büszkélkedni,
mert ebből is látható, hogy ez egy
olyan város, amelynek van jövője. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy egy ilyen beruházásba
fogtak, hogy bölcsődét létesítsenek. A helyi lakosok már nagyon
régóta vártak erre. Igaz, az óvoda próbálta segíteni a két és fél
évnél idősebb gyerekeknek az ellátását, de ez egy átmeneti megoldás volt, amely nem elégítette
ki megfelelően a helyi igényeket. .
Most egy olyan intézmény
kezdi meg a működését, amely
harminchat kisgyermek második
otthona lesz a jövőben.
Minden szülőnek nagyon fontos, hogy hova engedi el minden
nap gyermekét, milyen az a közeg, ahova bemegy, ahol a napjait tölti. Nagy öröm lesz ez mindannyiunknak, hogy egy ilyen jól
felszerelt, környezetbarát, akadálymentesített épületben kezdődhet el a kicsik nevelése.
Magyarország kormánya a
családok támogatása mellett nagyon fontosnak tartja azt is, hogy
ugyanolyan színvonalas közszolgáltatást kapjon mindenki, éljen
az ország bármely szegletében,
akár egy nagyvárosban, akár
kistelepülésen. A kisgyermeket
nevelő szülők akkor tudnak
munkát vállalni, ha jó kezekben
tudják közben a gyerekeiket. Ez
a 332 millió forint hazai és euró-

pai uniós támogatás, a balkányi
önkormányzat ingatlanán felépített új bölcsőde ezt fogja lehetővé
tenni. Sok gyermek családjának
mindennapjait, életkörülményeit
és munkalehetőségét segíti mostantól. Ami itt most Balkányban
megvalósult, mindenben egyezik
a kabinet szándékaival: vigyázunk közösen a környezetünkre,
támogatjuk a helyben maradást,
a gyermekek nevelését, munkahelyteremtést, a szülők munkába
való visszaállását.
A projekt műszaki tartalmát
a kisgyermekellátás területén
jártas szakemberek bevonásával kezdték és állították össze.
A környezettudatosság jegyében
megújuló energiaforrást, a napenergiát is tudják majd használni,
így a gazdaságos üzemeltetés, és
működés is biztosított lesz, hiszen az önkormányzat számára
sem mindegy, hogy hosszútávon
gazdaságilag is fenntartható
lesz-e az épület.
Nagyon fontos továbbá, hogy
az új bölcsőde nevelési programjában rögzítette a befogadó elvű
nevelési gyakorlat megvalósítását, vállalja a beilleszkedési és
egyéb magatartási nehézséggel
küzdők, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos
nevelési igényű gyermekek integrációs nevelését is.
Azoknak a településeknek van
megtartó erejük, ahol van munkahely, van iskola, óvoda, bölcső-
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Látogatóbarát
fejlesztés
Ö

de, hiszen a fiatalok akkor tudják
jövőjüket, családjukat és a közös
életüket helyben elképzelni, ha
ezek rendelkezésükre állnak. A
bölcsőde mai átadásával jelentősen megnövekszik Balkány
megtartó ereje, és ehhez az eredményhez őszintén és örömmel
gratulálok Önöknek. Közös munkánkhoz, közös munkájukhoz sok
sikert kívánok a jövőben is. Ránk
továbbra is számíthatnak. Isten
éltesse Önöket! Hajrá, Balkány!”
Az ünnepség a Barackvirág
Óvoda gyermekeinek műsorá-
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val folytatódott, majd a nemzeti
szalag átvágásával a Balkányi
Bóbita Bölcsőde hivatalosan is
átadásra került annak használói
és gondozói számára.
A program zárásaként a megvalósult beruházást a Balkányi
Görögkatolikus Egyházközség
parókusa, Jaczkó Sándor, valamint a helyi Római Katolikus Egyházközség plébánosa,
Bakó Sándor szentelte meg.
– szerk.
Fotók: Katona Julcsi

römmel számolhatunk be
arról, hogy a 2020. augusztus 4-én kihelyezésre került a
BALKÁNYI MAMUT információs
táblája. Reméljük, a Természetvédelmi Hivatal által is védetté
nyilvánított helyi értékünkről sikerült sok olyan új érdekességet
összegyűjtenünk, mellyel a fához
látogatók tovább gazdagíthatják
tudásukat.
Az önkormányzat köszönetét
fejezi ki a táblán látható fényképek készítőinek, Katona Julcsi
és Pásztor László fotósoknak,
valamint az ötletgazdáknak, a
szöveg és a terv alkotóinak, a Városi Könyvtár szakembereinek.
Balkány Város Önkormányzata

Fotó: Katona Julcsi

Programajánló
Tisztelt Balkányiak!
A helyi Gődény család leszármazottja, dr. Várdy-Huszár Ágnes
neve, aki 2014 óta Balkány Város Díszpolgára cím birtokosa,
bizonyára számos balkányi előtt
ismert. Az írónő Mimi című
könyve újabb, immáron harmadik kiadásának és annak első
magyarországi bemutatójának
ad otthont településünk a kiadó,
a Panoráma Világklub közreműködésével.
„A Panoráma Világklub egy
világméretű, értékalapú, harmonikus együttműködésen alapuló,
baráti civil szerveződés. Amely
– egyfajta szellemi hídként – az
elmúlt másfél évtizedben kapcsolatait egyfelől a Kárpát-medence
magyarsága és a világba szétszóratott honfitársaink között
szervezi, másfelől megszólítja
és bekapcsolja a Világklub-hálózatba Magyarország és a magyarság iránt rokonszenvet érző,

érdeklődő, barátságot ápoló
idegen népek, nemzetek fiait is.
Fórumaikon, rendezvényeiken a
magyar értékek és teljesítmények közvetítése, Magyarország
jó hírnevének erősítése a cél. Kiemelt eseményük az évenkénti
Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, melyre ezúttal, immáron tizedik alkalommal 2020.
szeptember 19 – szeptember 26.
között kerül sor Magyarországon és a határ menti országok
magyar közösségeiben.”
(http://www.vilagklub.hu/)
Igazodva a szervezet szellemiségéhez, egy reményeink szerint
nagy érdeklődésre számot tartó
balkányi rendezvényt tudunk kínálni Önöknek 2020-ban, a nemzeti összetartozás éve apropóján.
Tisztelettel kérjük Önöket,
tartsanak velünk 2020. szeptember 12-én, a délelőtt 11 órától
kezdődő könyvbemutatóval egybekötött kulturális találkozóra,

melyen vendégünk lesz dr. Tanka László, a Panoráma Világklub
alapító elnöke, a Mimi című
könyv kiadója; Kóródi Mária, a

Floridai Világklub Balkányból
elszármazott elnöke, valamint
több megyei Világklub-vezető.
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

HITÉLET

Emlékoszlop
Civilkapcsolatok
dr. Benedek Jánosnak erősítése

Nagy örömünkre intézményünk,
a Balkány Városi Könyvtár és
Művelődési Ház közművelődési stratégiájában (2018 – 2023.)
megfogalmazott céljaink soron
következő központi eleme a
konkrét megvalósítás fázisába
került.
Kezdeményezésünkre
Balkány Város Önkormányzata
településünk egyik frekventált
pontján, az Egészségügyi Központ előtt emlékoszlopot állított
Balkány híres szülöttének, dr.
Benedek Jánosnak. (A róla szóló
cikkünket a Balkányi Beszélő áprilisi számában olvashatták.)

FELHÍVÁS

Kedves Balkányiak!
Intézményünk, a Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház
egy régóta dédelgetett tervéhez
igényfelmérést végez a városban
élő, színházat szerető lakosság
körében.
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Lassan minden ezzel kapcsolatos tervünk révbe ér, egy őszi
képviselő-testületi határozat teszi véglegessé majd ezt a kiemelten fontos, közösségi emlékezetet szolgáló városi projektet.
Augusztus elején az emlékmű
környezete is megszépült, és
ugyan még nem teljes a kép, de
büszkén számolunk be róla.
Kérjük, ha erre járnak, szánjanak rá néhány percet, és tekintsék meg a balkányi Benedek utca
névadójának, dr. Benedek Jánosnak a tiszteletére készített városi
emlékhelyet!
– véká

Évek óta szeretnénk az itt élők
kulturális étvágyának kielégítésére egy olyan közösséget létrehozni, melynek fő profilja a megyeszékhelyünkön lévő Móricz
Zsigmond Színház előadásainak
csoportosan szervezett megtekintése.
Emellett nem titkolt célunk,
hogy esetenként az ország ne-

A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából intézményünk 2020. 08.
02-án egy tartalmas napot szervezett Lakitelek nagyközségbe.
A kiránduláson részt vevő
partnereink egy nagyszerű szín-

ves színházaiba is eljuttatnánk
mindazokat, akik időt és anyagiakat áldoznának egy-egy ilyen
programra.
Célközönségünket a felnőttek
köréből várjuk, hiszen a helyi általános iskola tanulói számára a
színházi nevelés – mint egyik kiemelt nevelési terület – évtizedek
óta dicséretes módon működik.

Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja

házi előadást tekinthettek meg,
majd megismerkedhettek a Lakitelken megvalósuló nagyszabású
közösségi fejlesztésekkel.
– véká

Tudjuk, településünkről sokan
járnak bérletes előadásokra családtagokkal, ismerősökkel. Mi
most azokat szeretnénk megszólítani, akik eddig társaság híján
nem jártak színházba, vagy az
utazás jelentett számukra akadályt.
Intézményünk vállalja, hogy
közösségben, általunk szervezett
formában, bérelt buszos utazással eljuttatjuk az érdeklődő balkányiakat ezekre az alkalmakra.
Tisztelettel kérjük Önöket, igényüket jelezzék számunkra személyesen a Városi Könyvtárban,
hogy megalakíthassuk a Színházbarátok Balkányi Körét.
– véká

Kedves
Balkányiak!

Ú

gy tartja a mondás, hogy a
változatosság gyönyörködtet! Hogy ez valóban így van-e,
nem tudom, mindenesetre görögkatolikus papként magaménak érezhetem ezt a kijelentést!
A lelkipásztorok időről időre új
szolgálati helyre kerülnek, hivatásukhoz hozzátartozik az újdonság, a változatosság varázsa
is, s ebben a tekintetben Balkány
különleges település, hiszen öt
éven belül a negyedik fiatal segédlelkész érkezett a városba.
Balkányban két évet töltöttem
el. Itt kezdtem el közös életemet
a Feleségemmel, itt született első
gyermekem, Teodor, aki első lépéseit is itt tette meg és sajnos
első bokatörését is itt szenvedte
el. Diakónusi és első papi szolgálati helyem is Balkány volt. Immár sok minden köt ide: ezután
kicsit mindig balkányi leszek és
mindig örömmel fogok visszatérni a városba. A hála és a köszönet
szavaival búcsúzom, s a görögkatolikus Szent Liturgia néhány
mondatát szeretném jókívánságként átadni a közösség minden
tagjának, a város lakóinak!
„Szeressük egymást, hogy
egyetértőleg valljuk!” Az egyik
kedvenc mondatom a Szent Liturgiából, amit a pap a hívek felé
mond, közvetlenül a Hiszekegy
elimádkozása előtt. Mert mi más
is lehet fontosabb a szeretetnél?
Az Evangélium legfontosabb
tanítása is erre épül, hiszen mit
mond Krisztus? „Szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek Titeket!” Új parancsot ad nekünk:
a szeretet parancsát! És ebbe a
parancsba nem fér bele a gyűlölködés, a harag, az ellenségeskedés, az irigység, az önzés... Akkor
miért jó mégis gyakran így élni?
Szent Pál apostol Szeretethimnuszát is jól ismerjük (1Kor 13),
s János apostol híres mondata
is ismerős lehet sokak számára:
„Isten a szeretet.” A szeretetnek
hármas útja van: felfelé, befelé

és kifelé kell szeretnünk. Felfelé
az Istent, befelé önmagamat, kifelé a külvilágot. Ha szeretem az
Istent, tudom szeretni önmagamat. S csak akkor tudom szeretni a másik embert, ha szeretem
magam. Sohase felejtsük el ezt a
hármas útmutatást!
„Emeljük fel szívünket!” A
hitvallás (Hiszekegy) után és az
átváltoztatás előtt hangzik el
ez a felszólítás a pap szájából.
Mindannyiunk élete Istennek
szentelt élet kell, hogy legyen.
Akkor is, ha nem papként vagy
az Egyházhoz közel éljük napjainkat vagy dolgozunk, mert Tőle,
az Atyaistentől kapjuk az életet,
meg a szabad akaratot is, de tulajdonképpen csak „kölcsönbe”,
teljes egészében nem rendelkezhetünk vele. Földi életünk végén
visszaadjuk és számot adunk
róla!!! És az ember alapvető célja
az üdvösség, a Mennyország, az
Örök Élet, az Istenhez való felemelkedés. Kapaszkodás valami
fogódzó felé! Mivel kell kezdenünk az Istenhez való felemelkedést, kapaszkodást? Szívünk
kitárásával, megnyitásával, hogy
befogadja a szépet, a jót, a tökéleteset, az istenit.
„Adjunk hálát az Úrnak!” Mert
mindig van miért... Nem kön�nyű... Kérni azt igen! De vajon
eszünkbe jut néha a köszönet?
A hálaadás? Nagy alázatra van
ehhez szükség. Elismerni azt,
hogy mindent önerőből nem
tudunk elérni, mindnyájan a
Jóisten kezében vagyunk, éppen
ezért hálával is tartozunk neki!
Gyakran esünk abba a hibába,
hogy elfelejtkezünk arról, hogy
mindent odafentről kapunk. Éppen ezért minden kegyelem a mi
életünkben. „Mid van, amit nem
kaptál?” - teszi fel a kérdést Szent
Pál apostol. És mit mond az ószövetségi igaz, Jób, miután mindenét elveszíti? „Meztelen jöttem
ki anyám méhéből és meztelen
is térek majd vissza. Az Úr adta,
az Úr elvette, legyen áldott az Úr
neve!” Komoly kihívás és feladat
az alázat gyakorlása, de keresztény életünk tökéletesítéséhez

hozzátartozik: hálát adni mindenért, akkor is, ha valami esetleg
nem úgy sikerül, ahogy mi elterveztük. Mert az Isten mindent jól
tervez, mindent jól rendez! Vagy
ahogy a Kowalsky meg a Vega
énekli: „Valahogy minden összeáll, az Isten mindent jól csinál,
mindent úgy ahogy kéne, mindenki kap, ahogy kérte.”
„Legyen meg a Te akaratod...”
A Mi atyánk egyik kulcsmondata, természetesen minden Szent
Liturgiában elhangzik. Az Istennek tetsző élet egyik alappillére
a ráhagyatkozás: tudom, hogy
nekem úgy a jó, ahogy az Isten kigondolta. Kik vagyunk mi, hogy
az Isten terveit felülírjuk? Egy
betegség, egy gyász, egy szerelmi
csalódás, egy magánéleti válság,
egy munkahelyről történő elbocsátás is akkor válik emészthetővé, feldolgozhatóvá, ha közben
az Isten tervét, célját, szándékát
keresem, látom és veszem észre.
Ugyanez igaz egy pap dispozíciójára, helyezésére is: hiszünk az
Isten kegyelmében, ezért igent

mondunk és rábólintunk az Ő
akaratára. Ha ez az alázat nincs
meg bennünk, ha mindent mi
akarunk eldönteni és irányítani az életünkben, ha nincs meg
bennünk a hit és a bizalom Isten iránt, nem leszünk jó papok,
nem leszünk jó keresztények.
„Önmagunkat, egymást és
egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!” Miért, ki
másnak ajánlanánk? Az egyik
legfontosabb és legszebb papi
imádság ez a Szent Liturgiában!
S az előző üzenetek foglalata
is: ha szeretjük egymást, ha felemeljük a szívünket, ha hálát
adunk az Istennek, ha a „legyen
meg a Te akaratod”-elv szerint
élünk, valódi Istennek szentelt
élet a miénk és biztosak lehetünk
abban, hogy Krisztus ítélőszéke
előtt is jó felelelet adunk majd.
A Jóisten bőséges áldását és
kegyelmét kérem Mindnyájuk
életére! Családom nevében is köszönünk mindent, Balkány!
Ifj. Obbágy László (Lacus atya)

Fotó: Katona Julcsi
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HITÉLET

Szolgálni érkeztem
S

Fotó: Katona Julcsi

zeretettel köszöntöm a kedves
olvasót! Ádám atya vagyok,
teljes nevemen Bak Ádám János.
1992. április 11-én születtem
Budapesten.
Gyerekkoromat
Ráckevén töltöttem, a családom
néhány éve Szigetszentmiklóson
él. Esztergomban érettségiztem,
a Ferences Gimnáziumban. Középiskola után egy évig Bécsben
éltem, nyelvet tanultam és dolgoztam. Ezek után Budapesten
tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Hittudományi

Karán és ezzel párhuzamosan
megkezdtem készületemet a
Központi Papnevelő Intézetben.
Tanulmányaim során Erasmus
féléven voltam Belgiumban.
2016-ban diakónussá, 2019.
márciusában Máriapócson pappá szenteltek. Eddigi szolgálati
helyeim: Lepsény, Székesfehérvár, Máriapócs, Saint-Remy
(Franciaország).
Nagy örömmel érkeztem Balkányba, ahova fiatalként két dolgot hoztam magammal: a tapasz-

ANYAKÖNYVI HÍREK

talatlanságot (ez idővel elmúlik)
és a lendületet (ezt igyekszem
megtartani). Nagyon szeretek
mozogni, kirándulni, nyelveket
tanulni.
Igyekezni fogok, hogy jó szolgálatot végezzek, hogy Önökért
legyek pap és Önökkel keresztény. Ehhez kérem, és köszönettel veszem imádságos támogatásukat.
Bak Ádám
görögkatolikus segédlelkész

Zarándoklat Balkányból,
Balkányba…
S
okan szomorúan fogadtuk,
hogy idén az ifjúsági zarándoklat a járványügyi helyzet miatt elmaradt, illetve rendkívüli
megrendezésre került. A rendkí-

vülisége abban állt, hogy online
be lehetett kapcsolódni a tervezett helyszíneken egy-egy szertartásba. Ebben Balkány városa
is szerepet kapott: augusztus 13án délben imaórát közvetítettek
a templomunkból.
Mi magunk pedig saját kis
zarándoklatot szerveztünk. A
köztemetőtől indultunk, itt Pa-
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nachidát végeztünk a vírus áldozataiért, majd a várost átimádkozva és a nyolc boldogságról
elmélkedve, megérkeztünk a tóhoz. Itt egy szabadtéri oltárnál amelyen elhelyeztük a máriapócsi Istenszülő képét - Parakliszt
imádkoztunk, így kértük men�nyei édesanyánk közbenjárását
családjainkért, nemzetünkért.
Ez a zarándoklat nem a teljesítményről szólt, hiszen nem
volt megterhelő távolság, de egy
zarándoklat nem is lehet pusztán teljesítménytúra. Szükséges,

hogy az út során az ember mindig belső utat is megtegyen és
felfedezze, hogy mi az ő célja:
megérkezni Isten országába! A
zarándoklat az ember életét jelképezi, indulástól, vagyis a szü-

letéstől a megérkezésig az igazi
élethez, Istenhez. Különleges
módon a temetőből indultuk,
jelezve, hogy az az életünknek
csak egy állomása, nem ott ér
véget, hanem onnan lépünk át a
számunkra előkészített örök boldogságra.
Nagyboldogasszony ünnepén,
boldogságokról elmélkedve felmerült az ötlet, hogy a tavat,
amelyet a településen mindenki
Téglagödörként ismer, nevezhetnénk Boldogítónak.
Reméljük, hogy sok program
keretében a boldogságunkat fogja szolgálni és valóban boldog
időket tölthetünk együtt igazi
célunk felé haladva.

Településünkön, június-július
hónapban nyolc pár fogadott
egymásnak örök hűséget:
Kékesi Sándor és Kun Bettina,
Madarász Tamás és Hamza Anikó,
Főczén Mihály és Gilányi Gabriella,
Mák Dávid és Gagna Nikoletta,
Gyurcsik János és Bagoly Nikoletta,
Pakusin-Juhász Attila és
Kévés Alexandra,
Kiss Gergő és Nagy Evelin,
Nagy Dániel és Papp Gabriella.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

A járványhelyzet enyhülése nyárra újra lehetővé tette az újszülött támogatások személyes eljuttatását.
Képeinken ezért most a május-június-július hónapokban született kisgyermekeket egyszerre mutatjuk be.

Pálosi László elsőként a Petromán családnak adta át az önkormányzat ajándékát

Bordás Boglárka Ibolya

Opre Zétény

Gólyahír

Román Ádám
2020. 06. 01.
Kukucska Anita
Kollát Luca
2020. 06. 04.
Oliár Krisztina
Somogyi Réka Gabriella 2020. 06. 04.
Pálinkás Zsuzsanna Mária
Bordás Boglárka Ibolya 2020. 06. 15.
Szilágyi Katalin
Petromán Lili
2020. 06. 19.
Szabó Dzsenifer
Őri Dominik
2020. 06. 17.
Bartha Ágnes
Nagy Máté Dániel 2020. 07. 06.
Czirják Szilvia
Opre Zétény
2020. 07. 15.
Madar Ildikó
Papp Bence István 2020. 07. 25.
Teremi Barbara
Pongó Denisz Kemál 2020. 07. 28.
Pongó Natália
Csabai Levente
2020. 07. 29.
Váradi Ilona
Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!

Petromán Lili

Csabai Levente

Erdei Szvetlána

Nagy Máté Dániel

Őri Dominik

Nagy Rozina

Pakusin-Juhász Bálint

Papp Bence István

Bulyáki Richárd

Pongó Denisz Kemál

Tóth Tamás

Román Ádám

Halottaink

Bak Ádám
görögkatolikus segédlelkész

Júniusban elhunytak:
Dán Ferencné (67)
Gilányi Istvánné (90)
Zih Jánosné (86)
Júliusban elhunytak:
Barnucz Zoltán János (59)
Balogh Béláné (82)
Papp Istvánné (73)
Nagy István (45)
Spekker Józsefné (76)
Emléküket megőrizzük!

Fotók: Katona Julcsi

Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Juhász Mercédesz

Somogyi Réka Gabriella
Kollát Luca

Fotók: Katona Julcsi
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Várdy-Huszár Ágnes: MIMI
A Mimi című családregény először angol nyelven jelent meg az
Amerikai Egyesült Államokban,
ahol osztatlan sikert aratott,
több egyetemen, főiskolán kötelező irodalomként is tanítják.
Idehaza immár harmadik kiadása látott napvilágot a napokban,
ezúttal a Panoráma Világklub
Kft. gondozásában. Szerzője az

amerikai és a hazai irodalmi-történészi körökben is jól ismert
Várdy-Huszár Ágnes, a Pittsburghben élő, magyar származású
írónő, irodalomtörténész professzorasszony, kinek több műve
is fémjelzi munkásságát.
A regény egy fiatal magyar bárónő hősiességgel átszőtt életét
tárja elénk, amelyhez háttérként
a második világháború előtti
évek szolgálnak. Szembeszállva
a kor felfogásával a balkányi Galánffy Mimi mély barátságot köt a
szegényparaszti sorban élő Marival és a zsidó származású Eszterrel. Később családja ellenzését és
osztálya szokásait félretéve feleségül megy a társadalmilag „alatta állónak” ítélt Vámos Péterhez.
1944-ben az üldöztetések idején
bátor küzdelmet folytat a totális
pusztulással fenyegetett magyar
zsidóság megmentésében, majd
társadalmi osztályának romjaiból kiszabadulva a nyugati hontalanságban keres menedéket.

A nagy érzékenységgel megírt
izgalmas, érdekfeszítő történet
a magyar történelem vészterhes
időszakában játszódik, üzenete,
mondanivalója egyetemes érvényességű.
Szerettük, mert: balkányiként
ráismertünk településünk helyszíneire. A szinte már filmszerű,
izgalmas cselekményű regény
őszinte és történelmi vonatkozásai miatt hiteles ábrázolást nyújt
az olvasónak.
Ajánljuk azoknak, akik szeretik a szórakoztató, könnyed
és élvezetes stílusban megírt, az
ismereteinket gyarapító és gondolkozásunkat nemesítő szépirodalmi regényeket.
A könyv üzenete: Embernek
maradni minden körülmények
között!
Kiadó: Panoráma Világklub Kft.
– véká

Telefon: (42) 361-644
2020. szeptember
1. K Dr. Szlinszky Éva

Göblyös Józsefné

2. SZ Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

3. CS Dr. Katona Melinda Molnárné Kiss Katalin
4. P Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
5. SZ Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

6. V Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
7. H Dr. Szlinszky Éva

Göblyös Józsefné

8. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

9. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
10. CS Dr. Katona Melinda Molnárné Kiss Katalin
11. P Dr. Komoróczy Péter Balázs Andrásné
12. SZ Dr. Katona Melinda Molnárné Kiss Katalin
13. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

14. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
15. K Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

16. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
17. CS Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

18. P Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

19. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

21. H Dr. Komoróczy Péter Balázs Andrásné
22. K Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
23. SZ Dr. Komoróczy Péter Balázs Andrásné
24. CS Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

25. P Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

26. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

27. V Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

28. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
29. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

30. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
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Kedves Gyerekek!
Augusztusi számunkban a Balkány Város Díszpolgára címmel
rendelkező Várdy-Huszár Ágnessel kapcsolatban tesszük fel
kérdésünket.
Melyik évben adták ki legelőször az írónő Mimi című nagysikerű regényét?

KÖZÉRDEKŰ

Központi háziorvosi ügyelet

20. V Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

nos iskola régi épületegyüttesét
illette a sajtó. A teljes beruházás
összege közel 24 millió forint
volt.
– véká

Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja

KÖZÉRDEKŰ

TUDTA-E?

Tudta-e, hogy 1975. augusztus
31-én avatták fel az úgynevezett „iskolapalotát” városunkban?
Ezzel a névvel a jelenlegi általá-

2020. augusztus

A helyes megoldást – nevetek
és címetek megjelölésével – a
balk.konyvtar@gmail.com címre
várjuk szeptember 20-ig.
Játékra fel!
– véká

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ
KAMAT
ÉS
ELJÁRÁSI
DÍJ
MENTES
BEFIZETÉSRŐL
KAMAT
– ÉS ––ELJÁRÁSI
DÍJDÍJ
MENTES
BEFIZETÉSRŐL
KAMAT
ÉS ELJÁRÁSI
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Kell-e félnünk az iskolakezdéstől?
Sok szülő számára nehéz döntést
jelent az iskola megkezdésének
kérdése. Menjen a gyerekem
vagy jobb lenne még, ha egy évig
óvodában maradna? Mi lesz, ha
elszakad az ovis barátaitól? Mi
lesz, ha nem Marika néni, hanem
Julika néni lesz a tanítónénije? Számos kérdés felmerülhet,
amikre a jelen kis irományban
nehéz megadni a választ. Néhány szempontot érdemes felvetni, amik segíthetik a döntést.
Soha nem az a döntést leginkább megalapozó tényező, hogy
a gyerek éppen aktuális barátai
is megkezdik az iskolát vagy sem.
6-7 éves korban a barátságok
még változékonyak, könnyen
kötődnek újak. Ha a gyereknek
megmaradnak az óvodás kori
barátai, akkor az nem attól függ
majd, hogy egy osztályba járnak-e az általános iskolában.
Az iskolára való alkalmassággal kapcsolatosan szülőként
ugyan nem kell szakembernek
lennünk, de azt talán célszerű
tudni, hogy mindenütt a világon jellemzően öt nagy terület
fejlettségének meglétéhez vagy
hiányához kötik a kérdés eldöntését. Ezek a jó fizikai állapot és a
mozgás fejlettsége, a szociális és
érzelmi képességek fejlettsége, a
tanuláshoz való viszony, a nyelvi
fejlettség, illetve a gyermek általános tudása és a kognitív képességek fejlettsége.
Kicsit kibővítve ezeket a területeket, elmondható, hogy az
ügyesen mozgó (nagy- és finommozgások is fontosak!), keveset
beteg, megfelelő önkontrollal,
érzelemszabályozással
bíró,
kortársakkal és felnőttekkel jól
boldoguló, tanulni és tudni vágyó, ezt megmutatni igyekvő,
a beszélt nyelvet megfelelően
használó, önmagáról, a szűkebb
környezetéről, idői és téri viszonyokról ismeretekkel bíró, a
világot hatékonyan megismerni
képes gyermek jó eséllyel érett
lesz az iskolakezdésre.
Számos esetben megállapítást
nyert már, hogy nem minden hatéves alkalmas az iskola megkezdésére. Ugyanakkor az is tény,
hogy vannak olyan hatévesek,

akik maximálisan felkészültek
erre. Nem elég az intelligencia
vagy az életkor figyelembevétele, a teljes személyiséget kell
szemügyre venni a döntés meghozatalakor.
Korábban erősen élt az a hit,
hogy az iskola egy adott tényező,
amihez a belépő gyereknek kell
alkalmazkodni. Ez ma már megdőlt. Ma az iskolára való érettséget, alkalmasságot leginkább egy
egyenlettel lehet leírni, amely
valahogy így néz ki: a gyerek iskolára való készenléte = a család
készenléte + a koragyermekkori
szolgáltatások (bölcsőde, korai
fejlesztés, óvoda) + a közösség
készenléte + az iskola készenléte
+ a gyermek sajátosságai. Ahogy
látható, számos szereplőnek
van tehát felelőssége abban,
hogy a gyermek felkészülten
lépje át az iskola kapuját. A
családnak is fel kell készülnie,
az iskolát megelőző intézményes
nevelésnek is lassan, fokozatosan fel kell készíteni a gyereket
a rá váró más jellegű kihívásra,
illetve az iskolának is készen kell
arra állni, hogy nagyon különböző gyermekekkel kell majd boldogulnia.
Korábbi vizsgálatok alapján
látható volt, hogy az iskolaérettségi vizsgálaton részt vettek
4%-a volt minden tekintetben

Forrás: www.nlc.hu

Fotó: Katona Julcsi

érett mindössze! Ez tehát azt
jelenti, hogy csekély az esélye
annak, hogy egy adott gyermek
minden tekintetben maximálisan felkészült legyen szeptember
első tanítási napján – de nem is
azért kell iskolába járnunk,
mert már mindent tudunk.
Az iskolakezdéssel kapcsolatos szülői aggodalmak között a
pedagógus személye is gyakori
kérdés. Ebben az ügyben nehéz
okosnak lenni, de az mindenképpen elmondható, hogy egy jó
iskola, egy jó pedagógus odafigyel arra is, hogyan érzi magát a
gyermek az adott intézményben,
közösségben – ugyanúgy, mint
ahogy egy jó óvoda vagy óvó
néni.
Az iskolába lépést a korai
gyermekkor legnagyobb átme-

neteként, legjelentősebb kihívásaként írják le, ami egyáltalán
nem túlzás, hiszen az iskolarendszeren belüli átmenetek már korántsem jelentenek akkora változást. Ennek megfelelően tehát
fontos és komoly kérdés minden
szempont mérlegelése, a gyerekünk elfogulatlan megítélése, a
felelős döntés meghozatala. Különösen amiatt kell ez, mert ha
mégsem a terveink szerint alakul az iskola, visszaút az óvodába már nem lehetséges. Hosszú
évek tapasztalata alapján talán
kijelenthető: a kisebbik rossz az,
ha a gyerek még inkább az óvodában „unatkozik” egy évig (ha
van erre lehetőség), szemben azzal, hogy felkészületlenül kezdi
meg az iskolát.
Az iskolakezdéstől tehát nem
kell félnünk, sem gyerekként.
sem szülőként, hiszen, ha mindenki elvégezte a dolgát az odáig
vezető úton és minden a tervek
szerint alakult, akkor a gyerek
várhatóan jól fog működni az
iskolai közegben is. Ha valami
miatt mégsem vagyunk erről
meggyőződve, akkor szülőként
változatlanul kezdeményezhetjük a további óvodai nevelést
hatéves gyerekünk esetében. Egy
év pedig rengeteget jelent ilyen
fiatal korban, számos lehetőség
nyílik még a gyerek fejlesztésére, erősítésére. Ideális esetben
a döntést mindig egyedi mérlegelés alapján kell meghozni,
nagyon fontos, hogy szülőként is
ezt tartsuk leginkább szem előtt!
Dr. Erdei Róbert
pszichológus

