BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS LAKOSSÁGÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám • 2021. január

Nagy sikere volt a város első
ablaKalendáriumának
Kedves Balkányiak!
Őszinte örömmel számolhatunk
be arról, hogy az előző év decemberében zajlott ablaKalendárium elnevezésű akciónkkal
kapcsolatban rengeteg pozitív
visszajelzés érkezett hozzánk.
Sokan köszönetüket fejezték ki
azért, hogy ezzel a közösségi
programmal a járványhelyzet
okozta lelki terheket sikerült
könnyebbé tennünk számukra,
valamint az adventi készülődés
izgalmát a séták és a szebbnél
szebb ablakok felkutatása men�nyire volt képes fokozni minden
résztvevőben.
Hálásak vagyunk, hogy sok
balkányi és környékbeli (nagykállói, kállósemjéni, biri) lakos
érezte úgy, bekapcsolódnak játékunkba, és szinte kötelező esti
programjuk részévé teszik a díszes ablakok megkeresését.
Jelen írásunk azért született,
hogy a fentieken túl itt mondhassunk külön köszönetet akciónk
főszereplőinek, az ablakdíszítőknek, akik mindannyian odaadással végezték munkájukat,
melynek eredményeként 25
csodálatos, téli hangulatú, ad-

venthez illő, fénylő ablakképpel
örvendeztették meg a sétálókat.
Úgy gondoltuk, hálánk kifejezéseképpen az új esztendő
első hónapjában nem csupán
Facebook-oldalunkon, hanem a
Balkányi Beszélő hasábjain keresztül is bemutatjuk ezeket az
egyedi és csodaszép ablakokat,
hadd lássa minden Olvasó, milyen látványos alkotások születtek városunkban 2020 adventjén.
Január első napjaiban intézményünk, a Balkány Városi
Könyvtár és Művelődési Ház
Balkány Város Önkormányzata
támogatásával emellett valamennyi „ablaktulajdonosnak”
személyesen is megköszönte,
hogy közel egy hónapig játszótársainkká váltak egy egész várost
megmozgató közös programban.
Városi Könyvtár
Az ablaKalendárium fényképeit
a 6. és 7. oldalon tekintheti meg.

Tisztelt Balkányiak!
A
koronavírus világjárvány miatt
nehéz évet tudunk
magunk mögött. Köszönet illeti a védekezésben résztvevőket, akik az embert
próbáló helyzetekben tudtak segítséget nyújtani!
Köszönet mindenkinek, aki akárcsak a fegyelmezett viselkedésével is részt vállalt a küzdelemben! Mindannyiunknak egy
kialakult, új életformához kellett
alkalmazkodnunk. Nehéz időszakot élünk most, de az élet nem
állhat meg. A kitűzött célokat, a
sikeres pályázatokat, beruházásokat - a járványügyi előírások
betartása mellett is - meg kell
valósítani. Az elmúlt éves munkánknak kézzel fogható eredményei vannak, melyek minden
településen szemmel láthatóak.
Ezekre a közösen elért eredményekre büszkék lehetünk, s
reménnyel tölt el valamennyiünket - ebben a legnehezebb helyzetben is, - hogy közösen képesek

vagyunk eredményeket elérni. Azon
dolgozunk,
hogy
térségünk minden
polgára
nyugodt,
biztonságos körülmények között élje
mindennapjait. Ezt
segítik a régiónkban megvalósult
beruházások. (Óvodák, bölcsődék, iskolák építése, felújítása,
utak, járdák, kerékpárutak, felújítása, megépítése, játszóterek,
parkok, sportpályák kialakítása,
munkahelyek megőrzése.)
Tisztelettel köszönöm térségünk valamennyi lakosának a
járványügyi helyzet miatt a türelmet, az együttműködést. Most
legfontosabb szeretteink egészsége és biztonsága.
Kívánok
mindannyiuknak
egészségben gazdag, sikeres új
évet!

dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő
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IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy városunk díszpolgára,
Rákos Imre 2021. január 3-án,
életének 94. évében elhunyt.
Imre bácsi élete végéig balkányinak vallotta magát, büszke
volt arra, hogy itt született.
Kérésének megfelelően végső
búcsúztatása Balkányban történt, január 7. óta településünk
Kállói úti izraelita temetőjében
nyugszik, és ezzel végleg hazatért.
Személyében egy országosan
elismert írót, nagyra becsült tanárt, igaz embert gyászolunk.
Emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük, és őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak, barátoknak.
Balkány Város Önkormányzata

In memoriam
Borús, szeles, igazán hideg időben gyülekezett az emlékezők
csoportja 2021. január 7-én,
mintha csak a tél ezen a napon
mutatta volna meg valódi erejét
először az idén. A temető komor
betonfalai között aztán valamelyest csillapodott a szeszélyes
időjárás, majd a zárt kerítés ölelésében egyre erősebben lehetett
érezni a sírkertből áradó végtelen nyugalmat és békességet, a
védő és oltalmazó erőt.
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„Életünk könyvének minden
lapjára a múltból hét szem figyel.
Úgy élj, hogy ne kelljen szégyenkezned élők és holtak tekintete
előtt! Úgy dolgozz, hogy hasznára légy embertársaidnak!
Úgy gondolkozz, hogy szüleid és
zsidóságunk büszkén nézzenek
reád!”
Rákos Imre temetési szertartása Rosenfeld Dániel Imre
kántor Zechárjá prófétától kölcsönzött gondolataival vette kezdetét, erős párhuzamot vonva
az elhunyt majd’ 94 évnyi földi
létével. Az idézet elhangzása
után egyszer csak alábbhagyott
a szél, hirtelen kisütött a nap, és
simogató erejét, melegséget adó
sugarait a búcsút vevő hozzátartozókra, barátokra és ismerősökre vetette, majd egészen a szertartás végéig ott tartotta, e szűk
körben. A szokatlan jelenséget
többen később úgy értelmezték,
Imre bácsi bizonyára fentről
mosolygott ekkor, megköszönve
imádott szülőfalujának, hogy ismét befogadja.
Rákos Imre 1927. január 13-án
született Balkányban. Itt töltötte
gyermekéveit az akkor még a faluban létező zsidó közösségben.
Mindig szeretettel emlékezett
erre az időre, és ahogy azt a családja előtt gyakran emlegette,
Balkányt élete végéig a „világ
közepének” tekintette.
1944 januárjában Pestre ment
szabósegédnek, és akkor még
nem sejtette, hogy családjának
nagy részét – köztük édesapját –
soha többé nem fogja látni.
A vészkorszakot a fővárosban
munkaszolgálatosként,
majd
kedves nagynénjével bujkálva
élte túl. A szovjet csapatok bevonulása és a lágerek felszabadítása után találkozhatott csak
újra édesanyjával és húgával,
akik hazatérhettek Auschwitzból.
Később egyetemen tanult és
tanított, majd újságíró lett. 1948ban megnősült, és szeretetben
élt feleségével, Katalinnal, annak
élete végéig. Az ötvenes években
megszületett lánya és fia, Kati és

Öcsi. Legnagyobb bánatára azonban fiát is el kellett temetnie.
Családszeretete legendás volt,
három unokájának életét a legnagyobb odaadással egyengette,
és hatalmas örömöt jelentett
számára dédunokájának megszületése.
Tágabb családját és a balkányi
zsidó közösséget, akik ma már a
világ számtalan helyén laknak,
összetartotta, ápolta velük a kapcsolatot.
S z ü l ő f a l u j á t
sosem felejtette
el, sokat tett múltunk megörökítéséért, a helyi
zsidó temető felújításáért, mely
tevékenységéért
Balkány Város
Ké p v i s e l ő - t e s tülete 2015-ben
díszpolgári címet
a d o m á ny o z o t t
számára.
Nyugdíjas éveiben is fáradhatatlanul munkálkodott a zsidó
közösségért, temetők helyreállításáért, ezt az
áldozatos munkáját a Mazsihisz
2017-ben
Zsidóságért díjjal
köszönte meg.
Több
könyv
és
tanulmány
megírása fűződik a nevéhez,
melyek közül A
szekér zörgése
merre visz? –
emlékezés a balkányi zsidó családokra című műve a legismertebb
Balkány témájú könyvek közé
tartozik. A kötet emléket állít
a holokauszt során elpusztított
több száz egykor Balkányban élt
zsidó vallású magyar állampolgárnak, és amely nem csupán hiteles helytörténeti, hanem több
más vonatkozásban is egyedülálló, hiánypótló és komplex könyv.
Rákos Imre példát mutatott
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arra, hogyan kell szerényen,
cselekedetekkel gazdagon élni.
Önzetlen, igaz ember volt, segítőkészsége belső kényszerből
fakadt, ahol és akivel tudott, jót
tett.
Megemlékező cikkünk befejezéseként tőle idézünk: „A fiziológiai halál elkerülhetetlen, az
emlékezésben való „továbbélés”
azonban megvalósítható; mindannyiunknak tenni kell érte, erkölcsi kötelességünk.”

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Újabb
fejlesztés
M

ajd tízmillió forintos támogatást nyert az önkormányzat a Barackvirág Óvoda konyhai
részének felújítására. A szám
szerint 9.969.578 forint költségvetési támogatásból a helyiség
új burkolatot, korszerű világítást
kap majd, modernebb kialakítású lesz a kiadóablak, és beszerzésre kerülnek új nagykonyhai
eszközök, gépek.

Ilyen most az óvoda tálalókonyhája

Fotók: Katona Julcsi

„Nyelvében él a nemzet”
K
azinczy Ferenc, Lőrincze Lajos, Grétsy László… mi a közös bennük? Az, hogy a magyar
nyelv ügyét nemcsak szívükön
viselték, hanem munkásságuk
napjainkban is ráirányítja figyelmünket szellemi-kulturális örökségünkre. Arra, hogy mi sem
felejthetjük el november 13-át,
amikor 1844-ben a magyart törvényesen államnyelvvé emelték.
Iskolánk kiemelkedő figyelmet
szentel a hagyományok tiszteletére, nemzeti kincsünk ápolására. Ennek apropójaként hirdettük meg felsős diákjaink körében
„A vers öltöztet” kreatív pályázatunkat, amelyre az ünnepek

közeledtével ötletes megoldások
születtek.
Köszönet a támogatóknak és
a résztvevőknek: Kurucz Petra
(7.b), Főczén Petra (7.a), Kocsán
Zsófia (7.b), Lőrinczy Gábor (5.a),
Bagoly Lilla (5.b), Balogh Lili
(5.a), Szilágyi Eszter (7.b), Katona Roland (7.b), Lipcsák Tamara
(5.a), Balogh Anna (5.a).
Reméljük, hogy a következő
években egyre többen kapcsolódnak be e jeles ünnep emlékezetesebbé tételébe, hiszen
„egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk: az anyanyelvünk”.
P. A.
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Ötéves lett a balkányi kézilabda
K
Rákos Imre

Kedves Imre bácsi, hálás szívvel köszönjük meg, hogy mindvégig hű maradt Balkányhoz,
köszönjük, hogy ismerhettük, és
tanulhattunk Öntől! Imre bácsi
megtette élete során, amit megtehetett, mi pedig ígérjük, őrizzük és továbbörökítjük az Ön
emlékét.
Városi Könyvtár

ereskai Adorjánnal, a Balkányi Ifjúsági Sportegyesület
(BISE) elnökével beszélgettünk
annak apropóján, hogy idén
ötéves évfordulóját ünnepli a
balkányi kézilabda. Ez alkalomból kérdeztem az elmúlt öt év
tapasztalatairól, eredményeiről,
tanulságairól, pénzügyekről és
további tervekről.
A kezdetekről már sokszor
esett szó. Egy felnőtt csapattal
indultál a megyei bajnokságon,
majd nem sokkal később kezdted
el megszervezni a gyermek és
ifjúsági utánpótlást. A korai nehézségeken átlendülve pedig egy

sikeres egyesületet építettél fel.
Hol tart most a BISE?
Valóban nem volt zökkenőmentes az indulás. Nulláról szerveződtünk, tárgyi eszközök nem
álltak rendelkezésre. Ez volt a
kisebbik baj, nehezebb volt megküzdeni a kishitűséggel, sokan
nem hitték el, hogy ezt fel lehet
így építeni, mások pedig azonnali eredményeket vártak. A
sport azonban nem így működik.
Mára elértük azt, hogy a felnőtt
női csapatunk megyei utolsóból
az NB2-be való feljutás küszöbén
áll, a tavalyi évben a Covid miatt
félbeszakított idényben a Kisvár-

da mögött álltunk egyetlen vereséggel és volt esélyünk a bajnoki
cím megszerzésére is. A NB2 mezőnyébe való feljutás óriási lehetőség, de nem siettetem, ugyanis
az utánpótlás még nagyon fiatal.
Céljainkat 2-3 éven belül szeretnénk megvalósítani. Jelenleg 12
csapat működik, ebből két felnőtt (női-férfi) és 10 utánpótlás,
ami összesen közel 300 játékost
jelent.
Ez elismerésre méltó eredmény, gratulálok! Azt látjuk,
hogy a környék nagyobb települései sem tudnak hasonlót felmutatni. Gondolom, nem lehet

könnyű ennek a napi szintű ös�szehangolása.
Bizony egyáltalán nem! Mindennapos elfoglaltsággal jár és
ezalatt nem csak munkanapokat,
hanem hétvégéket is értek. Nem
ritka, hogy este 10 óráig tartanak
a feladatok. A napi rutin része a
nevezések rendezése, az edzők

3

Balkányi Beszélő

XXV. évfolyam 1. szám
SPORT

irányítása, a továbbképzések, a
szövetséggel való tevékeny kapcsolattartás, az edzéshelyszínek
biztosítása, a mérkőzésekre való
odajutás összehangolása csapatonként, a hazai fordulók megszervezése, a szülőkkel való napi
szintű kommunikáció. Különösen fontos a könyvelés rendben
tartása. Immár harmadik éve
ingyenesen tudom biztosítani a
gyerekek nyári táborát, ez mindig öt hosszú hét a nyárban, mindennap velük vagyok. A koordinációs feladatokon túl ott van a
szakmai rész, az edzésekre való
felkészülés, videózás, edzéstervek elkészítése, mivel a klubvezetés mellett 3 csapatnál is aktív
edzői munkát látok el, illetve
bármelyik edző betegsége esetén
nagy részben én helyettesítek.
Ezeket a szakmai és menedzselési feladatokat egészíti ki a legfontosabb ügyvezetői tevékenység:
az anyagi források előteremtése.
Beszéljünk a számokról! Milyen
forrásokból működik az egyesület
és milyen költségvetéssel?
Minden évben az önkormányzat ad egy egyszeri támogatást,
amely most legutóbb 6.5 millió
forint volt. De ez nagyon kevés
lenne a tényleges működéshez,
ez az összeg a TAO pályázatunk
önrészét képezi. A TAO jelenleg a
sportegyesületek utánpótlás-nevelését támogatja. Minden évben
újra kell pályázni azt a keretet,
amivel fent tudjuk tartani az
egyesületet. A sikeres pályázat csak keretet ad, megszabja,
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KÖZÉRDEKŰ

Központi háziorvosi ügyelet
Telefon: (42) 361-644
2021. február
1. H Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

2. K Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
3. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
4. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
5. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

kosok érkeztek onnan és nagyarányú TAO támogatás segített
finanszírozni az egyesületet. Az
ebből kialakuló kapcsolat hozta
magával, hogy erkölcsi kötelességemnek éreztem segíteni az ottani sportéletet. Ennek a koncepciója lett, hogy mivel a geszterédi
futballnak nem volt egyesületi
háttere, ami miatt meg nem tudtak pályázatokban részt venni,
a mi egyesületünk szakosztályaként ezt már megtehették.
A labdarugó-szakosztály külön
költségvetéssel és TAO pályázattal rendelkezik, természetesen a
balkányi önkormányzati támogatást a támogatói szerződésnek
megfelelően csak a kézilabdára
használjuk. Anyagi összefonódás
egyáltalán nincs. Ez egy nagyon
sikeres térségi együttműködés,
ami mindkét sportágnak jót tesz.
A futsal-szakosztályban itthon
is sportolási lehetőséget tudunk
biztosítani a téli időszakban a
labdarúgást kedvelő gyerekeknek, amely keretein belül szervezetten, versenyrendszerben
sportolhatnak. Ezzel egy nagy
hiányt pótoltunk Balkányban,
mivel télen nem volt megoldott a
gyerekek edzése.
Tartalmas és eredményes 5 év
van mögöttetek. Hogyan látod
újabb öt év múlva magatokat?
A legfontosabb eredmény az
volt eddig, hogy letettük a sportág alapjait. Ma már úgy látom,
megértették a helyiek – és ez
nagyban fogja segíteni a további sikereket, – hogy nincsenek
napok alatt csodák. Feladták a
szkepticizmusukat, befogadták

azt a szemléletet, amit kezdetektől fogva képviselek, hogy
nem kész játékosokat hozunk
fizetésért játszani a gyors eredményért, hanem az utánpótlás-nevelésbe fektetjük az energiánkat és ez hozza magával a
megfelelő minőségi játékosok érkezését is úgy, hogy megmaradnak a saját nevelésű sportolóink,
mint érték.
Az igazi siker a következő öt
évben az lenne, ha utánpótlás
szinten minden korosztályban
és mindkét nemben tudnánk csapatokat indítani, ami 18 csapatot
jelent. Ezt az ötödik év végére,
azt gondolom, el tudjuk érni.
Ehhez mindenképp szükségünk
van az álmainkban szereplő új
sportcsarnokra, valamint arra,
hogy a térség vállalkozói a TAO
támogatások mellett szponzorokként is bekapcsolódjanak a
rendszerbe. Ha ez megtörténik,
akkor a felnőtt csapatokat is tovább álmodhatjuk és stabilan az
NB2-es mezőny tagjai lehetünk.
Ennek szakmai alapjait ebben az
évben letettük.
Az elmúlt évek sikerei nem kizárólag az én sikereim, a városéi.
Azon belül a támogató önkormányzaté, az edzőké, a szülőké, a
szurkolóké, a TAO-t biztosító vállalkozóké, de ami a legfontosabb,
hogy a gyerekeink nyernek vele,
akiknek aktívan épül be a sport
az életükbe.
A balkányi kézilabda mára
mindenkié lett!
– szerk
fotók: Balkányi Ifjúsági Sportegyesület
Facebook-oldala

6. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

7. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

ANYAKÖNYVI HÍREK
Településünkön, december hónapban öt pár fogadott egymásnak örök hűséget:
Molnár Edina és Keszler József,
Váradi Bianka és Dankó Péter,
Lendvai Nikoletta és Balla Zoltán,
Nagy Ramóna és Kajzer Krisztián,
Kecskeméti Nikolett és Szilágyi Zsolt.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

Gólyahír

Balogh Zoé
2020. 12. 03.
Nagy Brigitta Szilvia
Budai Zsombor
2020. 12. 27.
Bodogán Tímea
Pásztor Levente
2020. 12. 28.
Vasas Nikolett
Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!
Fotók: Katona Julcsi

Halottaink

Becz Pál (82)
Kurucz József (63)
Vajas István (91)
Ferencz István (31)
Szücs Sándor (75)
Pásztor László (75)
Keczán Istvánné (85)
Emléküket megőrizzük!
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

8. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
9. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

10. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
11. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
12. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

13. SZ Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
14. V Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
15. H Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

16. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

17. SZ Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
18. CS Dr. Holubán József

Tasi Zsófia

Balogh Zoé

Bartha Zoé

Molnár Petra Janka

Pongó Virág Amarilla

Budai Zsombor

balkányi szolgálat

19. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
20. SZ Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
21. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

22. H Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
23. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

24. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
25. CS Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

26. P Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

27. SZ Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
28. V Dr. Perneczky János Mackei Adrienn

Tisztelt Balkányiak!
Kérjük, engedjék meg, hogy néhány mondatban beszámoljunk
előző évi tevékenységünkről.
Alapítványunk, a „Meggyógyulok!” BALKÁNYI DAGANATOS BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY a daganatos megbetegedésben szenvedő
balkányi lakosok gyógyulásának
segítése céljából jött létre 2014ben.
Szervezetünk megalakulásától – a 2020. december 20-ai állapot
szerint – 191
esetben nyújtottunk
utalvá-

1%
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maximum mekkora összeggel
tölthetjük fel. A feltöltés, vagyis
a pénz tényleges előteremtése a
legnehezebb. Cégek jogosultak a
társasági adójuk bizonyos százalékát az egyesületeknek felajánlani. Bizony az elnyert keretet
akár 50 000 Ft-os felajánlásokból
kell összegyűjteni és feltölteni.
El lehet képzelni, hogy mekkora
munka ezeknek a társaságoknak
a felkutatása és a kapcsolat kialakítása.
Amikor az összeg megvan,
akkor – ahogyan a pályázat
megfogalmazza – ún. „zsebeket”
töltünk fel. Mint például munkabérek, ami a legnagyobb rész
(saját fizetésem mellett 9 foglalkoztatott edző jövedelme), valamint terembérlet, táboroztatás,
versenyeztetés, sporteszközök,
sportfelszerelés, személyszállítási költségek stb. Nagy álmunk
egy kézilabdacsarnok megvalósítása városunkban, de sajnos a
jelenlegi pandémiás helyzet nem
gyorsította fel ennek az elérését.
Jól tudom, hogy más szakosztálya is van már az egyesületnek? Ez azt jelenti, hogy több
sportággal is fogtok foglalkozni?
Igen, harmadik éve labdarúgással és futsallal (teremfoci) is
foglalkozunk. Nem tervezett dolog volt, de így alakult, és összefüggésben maradt a kézilabdával. Megalakulásunkkor, mivel a
balkányi kézilabda, mint olyan,
nem létezett, sok segítséget kaptunk a szomszéd Geszterédről.
Az elvi támogatáson túl játé-

2021. január

nyi támogatást a hozzánk forduló
városlakóknak. Ez a lezárt 2020-as
évet tekintve 37 alkalmat jelentett,
valamint emellett módunkban állt
a tavaszi járványhelyzetben 19 fő
számára rendkívüli támogatást is
juttatni. Ezek együttes értéke 2020ban 673 ezer forint volt.
Gyógyászati segédeszköz-állományunkat is sikerült gyarapítanunk az
év során, ezeket a tárgyakat a ráutalt
betegek életminőségének javítása
érdekében bármikor ingyenesen
igényelhetik partnereink alapítványunktól.
A karácsonyi ünnepek előtt ajándékot adhattunk partnereinknek,
ehhez két helyi vállalkozó, Járcsics

Barnabás és Mászlai György önzetlen felajánlása segített bennünket.
Köszönjük nagylelkű támogatásukat!
Ezúton szeretnénk kifejezni
hálánkat és nagyrabecsülésünket
rajtuk kívül is mindazoknak, akik
bármilyen formában támogatták
és támogatják karitatív tevékenységünket.
A NAV 2020. év novemberében és
decemberében közel 430 E Ft-ot utalt
alapítványunk folyószámlájára. Ez
az összeg is tükrözi, mennyi balkányi
és Balkányhoz kötődő ember tartja
fontosnak tevékenységünket, és szja
1%-ának odaítélésekor gondolja azt,
érdemesek vagyunk bizalmukra.
Amennyiben célkitűzésünk és an-

nak megvalósítási módja vonzó az
Önök számára, és alapítványunkat
anyagilag is támogatni kívánják,
tisztelettel kérjük, gondoljanak
ránk 2021-ben is adójuk 1%-ának
felajánlásakor.
Egyéb
felajánlásaikat
a
68800123-11107761-00000000
számlaszámon tehetik meg.
Adományaikat a rászorulók
nevében is köszönik, és kívánnak
Önöknek jó egészséget a Balkányi
Daganatos Betegekért Alapítvány
kuratóriumának tagjai.
A Balkányi Daganatos Betegekért
Alapítvány adószáma: 18625921-1-15
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Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja

ABLAKALENDÁRIUM

ABLAKALENDÁRIUM

Adonyi út
Lovasné Orosz Judit

Ady Endre út
Magyarné Pusztai Enikő

Ady Endre út
Pásztor Lászlóné

Ady Endre út
Tóth Sándor

Kállói út
Magyarné Tóth Ildikó

Kossuth tér
Boka Henriett

Kossuth út
Szent Miklós Udvara

Barackvirág Óvoda
Micimackó csoport

Benedek utca
Pálosi-Dán Csilla

Bocskai út
Koszta Nikolasz

Damjanich utca
Kovács Jánosné

Petőfi köz
Belényesi Adél

Rákóczi út
Budaházi Szabina

Szabolcs utca
Vass Gabrierlla

Damjanich utca
Szemán-Tóth Éva

Dobó utca
Bognár Orsolya

Fő út
Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

Szakolyi út
Dán Tüzép Kft.

Széchenyi utca
Rácz Rita

Széchenyi utca
Trelláné Varga Anita

TUDTA-E?

Tudta-e,…
Görgey utca
Kékesiné Gilányi Ágnes
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Ibolya utca
Csernyik Zsoltné

Jókai út
Oroszné Rácz Judit

Kállói út
Dankó Dominik

hogy 1849 januárjában Balkány felajánlja a református

templom harangját ágyúöntés
céljára?
Mészáros Lázár vezérőrnagy,
hadügyminiszter 1849. április
15-én kelt levelében köszönetet
mondott a balkányi református
egyháznak ezért a nemes cselekedetéért.
Városi Könyvtár

Kossuth út
Nagyné Hadházi Anita

Köszönetajándék az ablakdíszítőknek
fotók: Városi Könyvtár

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK
Kedves Gyerekek!
Városunk több nemesi kúriaépülettel büszkélkedhet. A központban találhatjuk a rendőrségnek
otthont adó kúriát, amely Balkány egyik legjelentősebb nemesi családjának tulajdonában állt
az államosítás előtt.
Ezzel kapcsolatban arra a kér-

désre keressük a választ, melyik
család nevéhez köthető ez az
épület?
A helyes megoldást – nevetek és
címetek megjelölésével – a balk.
konyvtar@gmail.com címre várjuk február 20-ig.
Játékra fel!
Városi Könyvtár
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KÖNYVAJÁNLÓ
Fucskár Ágnes - Fucskár
József Attila: A történelmi
Magyarország
A Magyarországot és a magyarlakta tájakat keresztül-kasul bejáró szerzőpáros új könyvében
látványos utazásra invitálja az
olvasót a magyar történelem
dicsőséggel és szenvedéssel teli
évszázadain át. A lélegzetelállító
fotókkal teli kötet lapjain életre
kel a történelmi Magyarország,
és feltárul előttünk fenséges
épületeink és gyönyörű tájaink
története. A történelmi Magyarország határán belül és kívül eső
részeinek bebarangolása során
nyomon követjük a magyarság
történetét, és megismerjük szereplőit – vitézeket, harcok hőseit, főnemeseket, várbirtokosokat
–, valamint a kulturális örökségünk megteremtésében játszott
szerepüket.
A kötet lenyűgöző képanyaga
méltóképpen tükrözi azt a sokszínűséget és elképesztő kulturá-

lis gazdagságot, amely mindig is
e tájak sajátja volt.
Szerettük, mert: a könyv a történelmi Magyarország legszebb
tájait járja körül, és mutatja meg
azokat a rejtett csodákat, amelyek mind itt vannak a közvetlen
közelünkben, mégsem feltétlenül
ismerjük őket.
Ajánljuk azoknak, akik az
album lapozgatása segítségével
szeretnének egy képzeletbeli,
csodálatos utazást tenni égig érő
hegyek, kristálytiszta patakok,
ódon templomok és lenyűgöző
várak felé. Elidőzni néhány perc
erejéig gondolatban ott, azokon a
helyeken, amelyek valaha fontos
szerepet játszottak a magyar történelemben.
A könyv üzenete: Keresd, kutasd, lásd a történelmi Magyarország értékeit, ezek segítségével
megértheted múltunkat és jelenünket!
Városi Könyvtár

TUDATOS SZÜLŐ

Édes anyanyelvünk,
avagy a beszédfejlődés
Az anyanyelvet az anyatejjel
szívja magába a gyerek - szól a
régi bölcselet. Valóban így van, a
gyerek beszédfejlődése a születés
pillanatától vagy még előbb, az
anyaméhben elkezdődik, hiszen
ide is beszűrődnek a „külvilág”
hangjai, a szülők, rokonok beszéde, melyet a magzat érzékel.
Számtalan tudományos kutatás,
cikk, riport, poszt témája. Miért
írok mégis erről? Tapasztalatom
szerint egyre több gyereket,
családot érint beszédfejlődéssel
kapcsolatos probléma.
A rendes beszédfejlődéshez
elsősorban ép hallás, jól működő
észlelés, feldolgozás szükséges,
és hogy a baba környezete érzékenyen reagáljon a kis jövevényre, megfelelő ingereket adjon
neki ehhez.
Mit is jelent ez pontosan? Az
anyuka egy idő után meg tudja
állapítani a babája sírásából,
hogy a kicsinek mire van szüksé-

ge (pl.éhes, törődésre vágyik, fáradt stb.), és ennek megfelelően
látja el őt. A gőgicsélés korszakában, ha érdeklődéssel figyeljük,
ha mi is „válaszolunk” a csecsemőnek, egyre szívesebben ad ki
különböző hangokat. Körülbelül
3 hónapos kora körül gagyogni
kezd, játszik a saját hangjával,
közben edzi a beszédhez szükséges izmait. Körülbelül a baba
1 éves korára tehető az első szavak megjelenése. Fontos, hogy
a gyerekek a beszédet, a gyakran használt szavak jelentését
már azelőtt értsék, mielőtt ők
maguk beszélni kezdenének.
A több szavas mondatok megjelenése (2, 3, 4 szavas) körülbelül
1,5 éves korra tehető.
Ebben a rövid írásban arra
szeretném felhívni a kisebb és
nagyobbacska gyerekek szüleinek figyelmét, mire ügyeljünk,
mikor forduljunk szakemberhez:
• ha a baba nem fordul a hang

Forrás: gyogyhirek.hu

irányába,
• ha nem gügyög, gőgicsél,
• ha a gügyögés vagy a gőgicsélés
abbamarad,
• ha „nem figyel”, „rosszalkodik”,
mást csinál, mint amit kérünk
tőle, esetleg túlságosan visszahúzódó,
• gyakran visszakérdez,
• nehezen jegyez meg új szavakat, nagyon hibásan eltorzítva
ejti ki ezeket,

• ha nem beszél, lányoknál 1,5
éves, fiúknál 2 éves korig.
A felsoroltak előfordulása esetén, vagy ha a szülőnek kétségei
vannak, érdemes a felmerülő
kérdésekkel a védőnőt, gyermekorvost, fül-orr- gégész szakorvost,
logopédust felkeresni.
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus

