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Különleges hangzású és látványos koncerttel segítette a karácsonyi 
ráhangolódást a miskolci Animus Csengettyű Együttes advent 2. vasárnapján.

Tisztelt Balkányiak!

Biztosan sokan ismerik ezt a 
kis történetet, de így kará-

csony előtt, az adventi időszak 
végén, ezekben a vírusos idők-
ben úgy gondolom, különösen 
érvényes hangsúlyoznunk mon-
danivalóját, és érdemes megszív-
lelnünk azt mindannyiunknak. 

Az adventi koszorún négy 
gyertya égett. Annyira nagy volt 
körülöttük a csend, hogy tisztán 
lehetett hallani, amit beszél-
getnek. Azt mondta az első: „Én 
vagyok a béke. De az emberek 
nem képesek életben tartani. 
Azt hiszem, el fogok aludni…” 
És néhány pillanat múlva már 
csak egy füstölgő kanóc emlé-
keztetett a hajdanán fényesen 
tündöklő lángra. Azt mondta a 
második: „Én vagyok a hit. Saj-
nos az emberek fölöslegesnek 
tartanak, nincs értelme tovább 
égnem…” A következő pillanat-
ban egy enyhe fuvallat kioltotta 
a lángot. Szomorúan így szólt a 
harmadik gyertya: „Én a szeretet 
vagyok! Nincs már erőm tovább 
égni. Az emberek nem törődnek 
velem, semmibe veszik, hogy mi-

lyen nagy szükségük van rám…” 
– ezzel ki is aludt. Hirtelen belé-
pett egy gyermek a szobába, és 
mikor meglátta a három kialudt 
gyertyát, felkiáltott: „De hiszen 
nektek égnetek kéne mindörök-
ké!” – és elkeseredésében sírva 
fakadt. Ekkor megszólalt a ne-
gyedik gyertya: „Ne félj! Amíg 
nekem van lángom, meg tudjuk 
gyújtani a többi gyertyát. Én 
vagyok a remény!” A gyermek 
szeme felragyogott! Megragadta 
a még égő gyertyát és lángjával 
életre keltette vele a többit. 

Tisztelt Városlakók! A remény 
lángja ott égett Máriában is, 
amikor szállást keresett, és sen-
ki nem akarta befogadni Őket. 
Hiszem, hogy a hit és a remény 
lángja ott ég minden emberben, 
csupán lángra kell gyújtanunk, 
s akinek csak lehet, annak to-
vábbadnunk, mert mindenkinek 
nagy szüksége van rá, hogy erőt 
meríthessen a mindennapok 
megpróbáltatásaihoz. Gondol-
janak a 4 gyertyára! Ha megért-
jük az ünnep lényegét, akkor ez 
az időszak más, különb lesz az 
átlagos hétköznapoknál. Legyen 
bennünk igaz hit, hiszen annak 

gyümölcse a szív békéje! A szív 
békéjének gyümölcse pedig az 
áldozatkész szeretet. A szeretet 
gyümölcse pedig a remény, mely 
értelmet ad az életünknek. 

Tisztelt Balkányiak! 
Kívánom, hogy ezen a legszebb 

ünnepen felejtsenek el minden 
bajt, gondot, és a lehető legtöbb 
pillanatát éljék át a karácsony 
csodájának mindazokkal, akik 
fontosak Önöknek. 

Kívánom mindenkinek, hogy a 
szeretet és a békesség tegye cso-
dássá az ünnepüket! 

És kívánom, hogy az előttünk 
álló új esztendő hozzon vala-
mennyiünk számára jó egészsé-
get, tengernyi örömöt és boldog 
megelégedettséget szeretteink 
körében! 
Pálosi László
polgármester

Születésnapja alkalmából otthonában köszöntötték a 90 éves Vasas Sándornét, akinek Pálosi 
László polgármester és Kissné Boros Anikó anyakönyvvezető adta át a város önkormányzatá-
nak ajándékát. Isten éltesse Erzsike nénit!

ÖNKORMÁNYZAT



Balkányi Beszélő

2

Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapjaXXV. évfolyam 12. szám 2021. december

3

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Impresszum
Balkányi Beszélő 
Balkány Város Önkormányzatának 
és lakosságának közéleti lapja

Kiadja Balkány Város 
Önkormányzata

Szerkesztőség: 
Polgármesteri Hivatal 
4233 Balkány, Rákóczi utca 8. 
Telefon/Fax: (42) 561-000

Felelős szerkesztő: 
Katona Zoltánné 
Tördelés: Szalay Krisztián 
Nyomtatás: Szendeczki Nyomda

ISSN 1786-531X

„Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el, mit ér a nő és mit ér a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
A szerelem dal, amelyet együtt kell megírni!”

Ötven évvel ezelőtt fiatalon, 
sok szép reménnyel, biza-

kodó várakozással indultak el a 
közös élet útján azok a Balkány-
ban élő házaspárok, akiket e je-
les alkalomból köszöntöttünk az 
önkormányzat nevében. 

Az akkor kimondott igennel 
felvállalták közös sorsukat, 

s ezzel egyszer s mindenkor-
ra felelősek lettek egymásért.  
Hűségükkel, szeretetükkel be-
bizonyították, hogy az egymás 
iránti szerelem nem csak fellán-
golás volt, hanem komoly elhatá-
rozás, mely a mai napig tart. 

Ezekben a pillanatokban bizo-
nyára végig pergetik magukban 
az együtt töltött ötven évet. 

Az emlékek között fel-felvillan 
egy-egy kedves esemény, ami 
mosolyt csal arcukra, a nagy el-
határozások, közös erőfeszítések 

hosszú sora. A saját otthon meg-
teremtésének nehézségei, gyer-
mekeik érkezésének öröme, az 
átvirrasztott éjszakák, az egész-
ségükért való aggódás. Eszükbe 
jutnak a szürke hétköznapok és 
az ünnepek meghitt melege, a 
kellemes esték családi körben, a 
pihenés jóleső csöndje. A válto-
zó idő, a virágos tavaszok, forró 
nyarak, színes őszi napok és ne-
héz telek.

Kívánom, hogy még hosszú 
éveken át legyen békesség és 
boldogság az otthonukban, csa-
ládjukban, hogy örömmel és 
büszkén tekintsenek vissza az el-

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az étkezési térítési díj fizeté-
sének szabályai 2022. január 
1-jétől megváltoznak.
A befizetés módjai 
2022. január 1-jétől:
- banki átutalás
- a számlaszámra történő kész-
pénzes befizetés a Takarék-
bank balkányi fiókjában
- ügyfélkapuval rendelkező ügy-

felek számára bankkártyás fi-
zetés az alábbi oldalon:
https://e-onkormanyzat.gov.hu

a „Számlák befizetése” menü-
pontban.

Kérjük, hogy a befizetésnél 
minden esetben tüntessék fel 
közleményben a gyermek ne-
vét és a számla sorszámát!

A fizetés minden esetben 
számla alapján történik. A szám-
la minden hónapban kiosztásra 

kerül a gyerekek részére az osz-
tályokban, illetve személyesen is 
átvehető a polgármesteri hiva-
talban, továbbá e-mail cím meg-
adását követően elektronikusan 
is igényelhető.

Bízunk benne, hogy a változ-
tatás jelentősen megkönnyíti és 
kényelmesebbé teszi ügyfeleink 
számára a térítési díj befizetését.

Tájékoztatás az étkezési térítési díj fizetésének változásáról

Forrás: pixabay.com

Tisztelt Polgárok!

Eredményekben és felada-
tokban bővelkedő esztendőt 

tudhatunk lassan magunk mö-
gött. A tavalyi évhez hasonlóan 
mindannyiunknak új kihívást 
jelentett a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek leküzdése. A 
pandémia súlyos nehézségeket 
ró mind a társadalomra, mind 
a gazdasági életre. A kormány 
minden lehetőséget megragad a 
károk enyhítésére. A gazdaság 
élénkítése mellett legfontosabb 
az emberi élet és az egészség 
megvédése. Szakmájukban elis-
mert, oltással foglalkozó szak-
emberek véleménye: az oltással 
enyhíteni lehet a megbetegedés 
tüneteit, és a halálozások szá-
mát nagymértékben csökkenti. 
Kérem, hallgassanak a szakem-

berekre, éljenek az oltás lehető-
ségével.

Az idei évben a helyi önkor-
mányzatokkal, a civil szerve-
zetekkel közösen minden tele-
pülésen nagyon sok eredményt 
tudhatunk magunknak. A meg-
valósított és folyamatban levő 
beruházásaink mindegyike a 
lakosság életminőségének a ja-
vulását eredményezi.

A magyar gazdaság eredmé-
nyes időszakot tudhat maga mö-
gött, szinte minden településen 
megújult az intézményhálózat, 
óvodák, bölcsődék épültek. Ke-
rékpár- és autóutak építésével 
biztonságosabbá vált a közleke-
désünk. 

A számtalan beruházás mel-
lett büszkék lehetünk a magyar 
kormány családpolitikájára. A 
lehetőségek hosszú sora közül 

engedjék meg, hogy néhányra 
felhívjam a figyelmet.

A nyugdíjasok megkapták a 80 
ezer forint nyugdíjprémiumot, 
és folytatódik a 13. havi teljes 
nyugdíj kifizetése. A fiatalok adó-
kedvezménye januártól vehető 
igénybe, a gyermekeket nevelő 
családok jövő év elején vissza-
kapják a befizetett adójukat. 

Legyünk büszkék a közösen 
elért eredményeinkre!

A fenti eredmények mellett a 
legnagyobb eredmény az a több 
ezer munkahely, amivel a mun-
kanélküliek száma térségünkben 
harmadára csökkent. 

Elmondhatjuk: munkával 
teli, de egyben eredményes évet 
tudhatunk magunk mögött, de 
a munka nem állhat meg. Közö-
sen, együtt tovább kell térségünk 
érdekében dolgoznunk, mert 

vallom, együtt jobbá és szebbé 
tehetjük mindennapjainkat.

Az elkövetkező ünnepekhez 
engedjék meg, hogy a térség min-
den lakójának kívánjak hitet és 
erőt, családjuknak pedig áldott, 
békés karácsonyt és egészségben 
gazdag, boldog új esztendőt!
dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő

múlt évekre, és mondják el egy-
másnak Ady Endre sorait:
"Nem tudom miért, s meddig ma-

radok meg neked, de a kezedet 
fogom, s őrizem a szemedet."
E jeles alkalomból ezúton is 

gratulálok azoknak a balkányi 
házaspároknak. akik immáron 
öt évtizede esküdtek egymásnak 
örök hűséget: 
Serbán Ilona és Juhász Béla 
1971. 02. 20-án, 
Máté Julianna és Kajzer Sándor 
1971. 03. 20-án,
Lakatos Ibolya és Makhándi 
József 1971. 09. 18-án,
Balogh Erzsébet és Deák János 
1971. 11. 06-án,
Máté Katalin és Dán Miklós 
1971. 11. 27-én.
Pálosi László
polgármester

Házasságban 50 éve

Lakatos Ibolya és Makhándi József Balogh Erzsébet és Deák János
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Meghitt és vidám pillanatokban 
egyaránt részük volt mindazok-
nak, akik a város ünnepváró 
programjain részt vettek. Képes 
beszámolónk következik a lap-
zártánkig lezajlott eseményekről.

Advent

Első alkalommal került megrendezésre karácsonyi kézműves kiállí-
tás és vásár a városban. A hétvégi rendezvény jó lehetőséget adott a 
helyi kézművesek bemutatkozására alkotásaik, termékeik által. 

Az adventi gyertyagyújtás-rendezvénysorozat állandó szereplői a Rad-
ványi Imréné Esztike néni vezetésével működő Református Szociális 
és Gondozási Központ énekkara, akik a református énekek mellett 
régi népi énekekkel és olykor egy-egy mai dallal is megörvendeztetik 
a programra látogatókat.

Lelkes énekszóval köszöntötték a Mikulást az óvodás gyermekek.

Advent 2. vasárnapján Szabó Csaba atya 
mondta el, melyek azok az értékek, amelyek 
meghatározzák a karácsonyvárás időszakát.

November 22-én a művelődési 
házban tartotta meg idei közmeg- 
hallgatását az önkormányzat.
Első napirendként Pálosi László 
polgármester számolt be a kép-
viselő-testület ez évi tevékenysé-
géről, illetve a jövő évi tervekről. 

Büszkeséggel és örömmel tölt 
el – mondta –, hogy a képvise-
lő-testületi ülések 2021. évben is 
határozatképesek voltak. A ren-
deleteket és a határozatokat a 
képviselő-testület nagy többség-
gel elfogadta. 
Gazdálkodásunk, pénzügyi hely-
zetünk továbbra is stabil, kifize-
tetlen számlánk továbbra sincs. 
Minden számlát határidőben, 
pontosan tudunk teljesíteni – 
tette hozzá. 
Ezt követően az alábbiakról tájé-
koztatta a jelenlevőket:
Költségvetési és finanszírozási 
bevétel
884.802.311 Ft
Önkormányzat működési támo-
gatása
425.388.702 Ft
Ebből:
Helyi önkormányzat működésé-
nek általános feladatai
184.700.759 Ft
Önkormányzat köznevelési fel-
adatai
57.844.500 Ft
Szociális és gyermekjóléti felada-
tok
169.439.353 Ft
Kulturális feladatok
13.404.090 Ft
Működési célú támogatás
államháztartáson belülről

32.380.602 Ft
Közhatalmi bevételek
59.145.118 Ft
Magánszemélyek kommunális 
adója
7.000.000 Ft
Iparűzési adó
50.294.118 Ft
Egyéb
1.851.000 Ft
Működési bevételek: 
szolgáltatás
57.927.798 Ft
közvetített szolgáltatás
1.361.547 Ft
ellátási díj
11.693.458 Ft
ÁFA  kiszámlázott
11.693.458 Ft
egyéb bevétel
187.000 Ft 
kamat bevétel
301.531 Ft 
Előző év költségvetési marad-
vány összege
280.759.311 Ft
Kiadások:
Működési célú kiadás
750.359.651 Ft 
személyi juttatás
320.718.752 Ft 
járulék
40.563.588 Ft
dologi kiadás
308.289.481 Ft 
ellátottak pénzbeli juttatásai
40.581.000 Ft 
egyéb
40.206.830 Ft
Felhalmozási költségvetési kia-
dás
117.427.112 Ft
(beruházásokat és felújításokat 
tartalmaz) 
Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése
17.015.548 Ft
Az önkormányzati törvény a he-
lyi önkormányzatok számára kö-
telező feladatokat ír elő, amelyet 
részben vagy teljes egészében 
finanszíroz, támogat. A támoga-
tással pontosan és időben el kell 

számolni, és csak a támogatott 
feladatra lehet felhasználni.
A helyi önkormányzat vállalhat 
olyan helyi közügy ellátását, 
amelyet jogszabály nem utal más 
szerv kizárólagos hatáskörébe, 
de ennek forrását az önkor-
mányzatnak saját bevételeiből 
kell biztosítania, és nem veszé-
lyeztethetik a kötelező feladatok 
ellátását.
A 2021. évben az alábbi költség-
vetési alapelvek teljesültek:
Takarékos, átlátható és biztonsá-
gos működés 
Kötelezően ellátandó feladatok 
biztosítása
Szociálisan rászorultak támoga-
tása 
Az elindított beruházások meg-
valósítása, a forrás biztosítása 
Takarékos városüzemeltetés 
Kapcsolódás az aktuális pályáza-
tokhoz, ezekhez pályázati önerő 
biztosítása 
Közmunkaprogram
A Start-munkaprogramban 282 
főt alkalmaztunk. 
30 fő hosszú közfoglalkoztatás.
A bér- és járuléktámogatáson 
kívül kiadásokra kaptunk tá-
mogatást. Ezzel kapcsolatban a 
mezőgazdasági termelést és a 
tésztaüzem fenntartását emel-
ném ki. 
A diákmunkások számát tovább 
növeltük, 2021-ben 126 főnek 
oldottuk meg a nyári diákmun-
káját. 
Civil szervezetek támogatása
Az egyesületek, alapítványok tá-
mogatására 25.000.000 forintot 
(azaz: huszonötmillió forintot) 
biztosított a 2021. évi költségve-
tésében a képviselő-testület.
A Balkányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet
2.000.000 Ft, 
a Balkányi Sport Egyesületet
13.800.000 Ft,
a Balkányi Polgárőr Egyesületet
500.000 Ft,
a Balkányi Nyugdíjas Klub Egye-

sületet
450.000 Ft,
a Balkányi „Esély az akáclombok 
alatt” Egyesületet
100.000 Ft,
az Oktatásért Alapítványt
300.000 Ft,
a Balkány és térsége Gazdakört
200.000 Ft,
a Városvédő- és Szépítő Termé-
szetvédő Baráti Egyesületet
450.000 Ft,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Falugondnoki Egyesületet
100.000 Ft,
a Balkányi KARATE Sportegyesü-
letet
600.000 Ft,
a Balkányi Ifjúsági Sportegyesü-
letet
6.500.000 Ft
támogatásban részesítettük.
Településünkön 2021. novem-
berében 396 gyermek jogosult 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre. Az óvodás és az 
1-8. évfolyamon tanulók étkez-
tetéséért nem kell fizetni, a kö-
zépiskolásoknak 50%-os térítési 
díjat kell megtéríteni.
A gyermekek ingyen tankönyvet 
is kapnak, valamint augusztus 
és november hónapban pénzbeli 
ellátást is. Problémát okoz, hogy 
több esetben későn igénylik eze-
ket a lehetőségeket a szülők. 
Szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a szülő vagy törvényes 
képviselő kérelmére déli meleg 
főétkezést kell biztosítania az 
önkormányzatnak, ingyenesen, 
a halmozottan hátrányos, hátrá-
nyos és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő 
gyermekek számára.
2021. évben a tavaszi szünetben 
103 gyermek, a nyári szünetben 
154 gyermek, az őszi szünetben 
105 gyermek igényelte mindezt 
4. 641.773 Ft értékben.
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben nem részesülő 
gyermekek, jövedelemviszonytól 
függetlenül 10.000 Ft/fő támoga-
tást kapnak az önkormányzat-
tól tanévkezdéskor 2017 óta. Ez 
2021. évben 403 gyermek eseté-
ben 4.030.000 forintba került.

Közmunka, kastély, körforgalom
– ezek voltak az idei közmeghallgatás leginkább körüljárt kérdései
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Települési lakhatási támogatást, 
amelyet sok önkormányzatnál 
forráshiány miatt megszüntet-
tek, 241 fő igényelt 4.230.000 fo-
rint értékben. A támogatás ápri-
lis 1-től – december 31-ig jár. Itt 
hívnám fel az érintettek figyel-
met, hogy ezt 2022. év elején újra 
igényelniük kell.
Temetési támogatásnál, úgy, 
mint már a tavalyi évben volt, 
a jövedelemviszonyokat nem 
vizsgáljuk, hanem 30.000 Ft jár 
a hozzátartozónak. Ebben az év-
ben 63 fő igényelte 1.890.000 Ft 
értékben, és köztemetésre is sor 
került három alkalommal 300. 
000 Ft értékben.
Gyógyszertámogatást 3 alkalom-
mal 15.000 Ft értékben igényel-
tek.
Ápolási díj kiegészítést 10 fő kap, 
havi 15.000 Ft értékben. Össze-
sen 1.800.000 Ft.
Települési támogatás 1271 
esetben került megállapításra 
8.516.000 Ft értékben.
Befejezéséhez közeledik a „Zöld 
Város kialakítása” című pályá-
zat. A második ütemben felújí-
tásra kerül a vizesblokk, a piac 
részbeni fedése, 10 db elárusító 
pavilon vásárlása és 70 db ősho-
nos fa telepítése valósul meg.
Közbeszerzés alatt van a Bel-
ügyminisztériumtól nyert támo-
gatásból az Ady utca részbeni 
felújítása. Remélem, jövőre foly-
tatjuk a belterületi utak felújí-
tását, természetesen elsősorban 
pályázati forrásokból. 
Új arculatot kapott a ruházati 
bolt előtti kis tér, a trianoni em-
lékmű is felállításra került.
A Kossuth kertben felállításra 
került az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hőseinek emlé-
kére a székelykapu, mely Hajdu 
László geszterédi népi faműves 
mester alkotása.
Díszes ivókút is kihelyezésre ke-
rült, valamint őshonos fákat is 
ültettünk.
TOP- pályázat keretében 
199.148.278 Ft támogatást ka-
pott a város, melyből forrásból 
a Bocskai utca – Kossuth utca, 
Adonyi út – Toldi utca csapa-

dékvíz elvezetése oldódik meg. 
A kiviteli tervek elkészítése fo-
lyamatban van, a közbeszerzés 
lefolytatása után valószínűleg 
tavasszal indul az építkezés. 
Közel 10 millió forint költségve-
tési támogatásból megújult a Ba-
rackvirág Óvoda konyhai része. 
Új burkolatot, korszerű világí-
tást, konyhai bútorokat és esz-
közöket kapott. (Mosogatógép, 
nagykonyhai tűzhely.) 
Sikerült megvásárolni a Szabolcs 
Coop Zrt.-től a presszó és az étte-
rem épületét. A Közút Zrt. a ki-
emelt fejlesztések közé sorolta a 
körforgalom építését. A hamaro-
san megjelenő TOP + pályázatok 
lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a Magyar Közút a terveket 
elkészítse és a beruházáshoz az 
önkormányzat biztosítja a terü-
letet, közelebb kerülhetünk a 
kivitelezéshez is. 
Kérem Önöket, segítsék munkán-
kat javaslataikkal, ötleteikkel, 
hogy azt a pályázatokba be tud-
juk építeni, és ezzel is egy még él-
hetőbb, komfortosabb Balkányt 
építsünk közösen!
2021. évben is támogattuk az első 
lakáshoz jutókat. 11 pályázatot 
támogattunk eddig, 2.600.000 
forint értékben fizettük ki ezt a 
támogatást. 
A jó gazdálkodásunknak köszön-
hetően ebben az évben húsvétra 
és karácsonyra minden háztar-
tás tartós élelmiszercsomagot 
kapott, illetve kap. Természete-
sen szigorú járványügyi szabá-
lyok betartásával. 
2021. január 1-től is minden bal-
kányi újszülött egy 10.000 forin-
tos ajándékutalványt kap az ön-
kormányzattól. Ebben az évben 
eddig 57 gyermeknek adtuk át az 
utalványt.
A beszámoló végeztével köszö-
netét fejezte ki a képviselő-tes-
tületnek az éves munkájáért, a 
járvány idején tanúsított konst-
ruktív együttműködésért.
A polgármestert követően Dr. 
Vonza Andrásné a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal Nagykállói Járási Hivatal 
vezetője köszöntötte a jelenle-

vőket. Arról szólt, hogy mindig 
örömmel tesz eleget a balkányi 
önkormányzat meghívásának, 
látva a város fejlődését. A jár-
ványhelyzetről is tájékoztatott, 
egyúttal felhívta a figyelmet a 
védőoltások fontosságára.
Ehhez csatlakozva Pálosi László 
polgármester is elmondta, maga 
is fontosnak tartja, hogy minél 
többen felvegyék a védőoltást, 
majd tájékoztatta a hivatal-
vezető asszonyt arról, hogy a 
nagykállói oltópont dolgozóinak 
ebédjét november 22-én és 23-án 
Balkány városa biztosította.

A továbbiakban elsőként Nagy 
János kérdezte a polgármestert 
arról, hogy miért van szükség 
több mint kétszáz közfoglalkoz-
tatottra, miközben Balkányban 
munkaerőhiány van.
Pálosi László válaszában kifej-
tette, hogy ez a kétszáznyolcvan 
fő mára a fele a három-négy 
évvel ezelőtti közmunkások 
számának. Ismeri a település 
vállalkozóinak, mezőgazdasági 
termelőinek problémáit. Meg- 
győződése – mondja -, hogy akik 
többet akartak keresni, azok 
már elhelyezkedtek a munkaerő-
piacon. Várhatóan a jövő évben 
is csökkenni fog a létszám, ám 
van egy olyan réteg, akikkel az 

önkormányzatnak foglalkoznia 
kell, munkát kell nekik adni.
Sérelmezik – mondja továbbá 
Nagy János – a balkányi vállal-
kozók, hogy nem tudnak a várost 
érintő közbeszerzéseken részt 
venni. Ebbe a közbeszerzésbe 
hogy lehet bekerülni? – tette fel 
a kérdést.
A közbeszerzésnek vannak fel-
tételei – kezdte válaszát Pálosi 
László. Ajánlom figyelmedbe az 
induló TOP-os pályázatokat – 
folytatta. Hozzátette, nagyon sok 
beruházást balkányi vállalkozás 
valósított meg, kevesebbet má-
sok.

Karsai István képviselő annak 
a véleményének adott hangot, 
hogy a közmunkásoknak olyan 
munkát kellene adni, amely 
válaszút elé állítja őket, amely 
értékteremtő, s aki nem tud-
ja vállalni, hogy itt is dolgozni 
kell, annak el kell hagynia ezt 
az úgynevezett védőhálót. Felve-
tette azon elgondolását, hogy az 
önkormányzatnak létre kellene 
hoznia egy olyan internetes fe-
lületet, amelyen egyik oldalról 
bejelentkezhetnének a munkát 
keresők, másik oldalról pedig a 
kapacitással rendelkező vállal-
kozások, akik dolgozókat keres-
nek. Egy ilyen börzét létrehoz-
hatna az önkormányzat a saját 
weboldalán – mondta. 
Javasolta továbbá a presszó és 
a Hegedűs-féle házak megvétele 
okán, hogy amíg a tervezett kör-
forgalom elkészül, alakítsanak ki 
ott egy parkot, teret a fiatalok, a 
balkányi lakosok számára, amit 
addig is használni lehet. Példa-
ként említette a karácsonyi for-

gatag megtartását, amikor nincs 
járvány. Szorgalmazott egy olyan 
vállalkozói összefogást, mely se-
gítségével el lehetne bontani az 
említett épületeket. 
A kastélykert rendbehozatalára 
is felhívta a jelenlevők figyelmét. 
Véleménye szerint egy olyan 
tér kialakításával, ahol helyet 
kaphat akár egy mobil színpad, 
illetve különböző rendezvények, 
fel lehetne hívni a figyelmet a 
kastélyra. 
Pálosi László polgármester a köz-
munkásokat érintő kérdésre azt 
felelte, azok az emberek, akik je-
len pillanatban fel vannak véve, 
szakképzetlenek, ezért nem 
alkalmasak az elsődleges mun-
kaerőpiacra. Hangot adott azon 
véleményének is, hogy szerinte 
igenis értékteremtő a közfoglal-
koztatottak munkája. Példaként 
hozta fel a tésztaüzemet, ahol az 
önkormányzat konyhájára készí-
tik a különböző száraztésztákat, 
továbbá megemlítette, hogy a 
településen 36 kiskertben ter-
melnek zöldségféléket, melyeket 
szintén felhasználnak a gyer-
mekétkeztetésben. Megjegyezte 
azt is ehhez kapcsolódóan, hogy 
mivel az állam már tíz éve nem 
emelte az étkezési normatívát, 
milyen nagy segítséget jelent ez 
a termelő munka az önkormány-
zat számára.
A közbeszerzéssel kapcsolatban 
elmondta, meghívásos pályáza-
tokat csak igen kis értékhatár 
alatt lehet kiírni. A nagy beruhá-
zások nyílt közbeszerzésen fog-
nak keresztülmenni. De tovább-
ra is azon lesz, hogy a balkányi 
vállalkozásokat részesítse előny-
ben, ahol, amikor csak lehet. 
Ami a körforgalmat, a megvá-
sárolt épületek bontásást il-
leti, felhívta a figyelmet arra, 
hogy van még egy lakás, amely 
nem az önkormányzat tulaj-
dona. Ha ezt is sikerül megvá-
sárolni, akkor maga is nagyon 
örülne egy a képviselő úr által 
említett összefogásnak a bon-
tási munkálatokat illetően.  
A körforgalom megvalósulását 
nem túl távolinak képzeli el, el-

mondta, hogy ezt a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. a kiemelt beru-
házásai közé emelte.
A karácsonyi forgataggal kapcso-
latban arról számolt be, hogy az 
idén is készülnek hasonlóra, a 
járvány miatt egyelőre kisebb, 
egyszerűbb formában, de terv-
ben van egy nagyobb volumenű 
karácsonyi vásár megrendezé-
se is a jövőben, amennyiben a 
vírushelyzet azt lehetővé teszi. 
Éppen erre, az adventi vásárra 
gondolva vett az önkormányzat 
tíz árusító pavilont a piacra.
Ami a kastélyparkot illeti, a Kar-
sai István által elmondottakat jó 
ötletnek tartja. Említést tett az 
úgynevezett TOP+ pályázatokról, 
amely lehetőséget adhat arra, 
hogy a parkot a 2010-es vihar 
előtti állapotába visszaállítsák.

A továbbiakban Hollik Csaba 
kért szót, s fejtette ki azon véle-
ményét, mely szerint a kastélyra 
szükségtelen pénzt fordítani. Egy 
szép közpark kialakítását helyén-
valóbbnak találja. Válaszában a 
polgármester úgy fogalmazott, 
ő nem látja ilyen pesszimistán a 
kastély helyzetét, mondván, több 
befektetővel is tárgyalt már ez 
ügyben, és vannak, akik látnak 
benne fantáziát. 
Rácz Imre a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Szabolcs-Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
elnöke a Gencsy-kastéllyal 
kapcsolatban egy neves építész 
által készített tanulmányra hi-
vatkozott, mely szerint az épület 
megmenthető. Olyan támogatási 
lehetőségeket kell keresni – 
mondta – amely az önkormány-
zatot nem terheli. 

A közmunkával kapcsolatban 
elmondta, azon dolgozik, hogy a 
közfoglalkoztatottak száma csök-
kenjen. 
Hollik Csaba újabb felszólalásá-
ban a jövő évi tervekről érdeklő-
dött. Pálosi László további pályá-
zatokat említett meg válaszában. 
Vannak elképzelések, – felelte – 
amelyekre pályázni szeretnénk. 
Nagyon sok energetikai fejlesz-
tés áll még az önkormányzat 
előtt. Szeretnék a polgármesteri 
hivatalt, és a postával szembe-
ni épületet is felújítani, melyek 
szintén energetikai beruházást 
igényelnek. Elmondta továbbá, 
hogy mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a belterületi utak 
megújuljanak. Turisztikát illető-
en komoly tárgyalásban vannak 
a Ficskovszky-kúria megvásárlá-
sa ügyében, ahol egy tájház, mú-
zeum kialakítását tervezik.
Csapadékvíz-elvezetést illetően 
is vannak tervei, elképzelései az 
önkormányzatnak. 

Papp István képviselő szintén a 
közmunkát említette, kiemelte, 
hogy volt arra példa, hogy aki 
jól dolgozott, azt segítették a 
munkaerőpiacon elhelyezkedni. 

Ezt kellene folytatni szerinte. Be-
számolt arról is, hogy részt vett 
a Szabolcs Volán  Közlekedési 
Zrt. egyik megbeszélésén, ahol a 
buszmegállókról tárgyaltak. Vé-
leménye szerint a Fő téren levő 
buszmegállót máshova kellene 
áthelyezni, ezért a körforgalom 
kialakításakor erre is gondolni 
kell majd. 

Béni Erzsébet elmondta, maga 
is közmunkásként dolgozik. Há-
rom gyermeket nevel, tanyán él, 
ezért számára a közmunka volt a 
megoldás. 
Érdeklődött afelől, lehet-e sűrí-
teni a tanyákra a buszjáratokat, 
mert szükség lenne rá. Nagyon 
sok iskolás gyermek utazik haza 
a háromórai busszal, ami elmegy 
Béketelepig, majd onnan a gyere-
kek több kilométert gyalogolnak 
hóban, sárban hazáig. Továb-
bá kérdezte, hogy várható-e a 
Déssytanyára vezető út felújítá-
sa, mert annak a széle nagyon 
rossz állapotban van.
Papp István képviselő erre vála-
szul elmondta, sok éve dolgoz-
nak már azon, hogy az említett 
utat rendbe hozzák. Továbbra is 
ezen vannak. A gyerekek utazta-
tását illetően elmondta, annak 
idején a KLIK elvette a járatot, a 
Volán felé váltanak bérletet.
Utoljára Pálosi László megkö-
szönte a jelenlevők részvételét, 
és arra kért mindenkit, adják to-
vább, amit itt hallottak. Kellemes 
karácsonyi ünnepeket, boldog új 
évet kívánt mindenkinek.
Végül 19.17-kor a közmeghallga-
tást bezárta.

Dr. Vonza Andrásné

Nagy János

Karsai István

Rácz Imre

Papp István

Béni Erzsébet
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TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Az év vége az elcsendesedésé, 
ami változásokat indíthat el 

bennünk. A változások jöhetnek 
felismerések, gondolatok, konk-
rét átalakulások formájában, és 
megtapasztalásuk mindenkép-
pen hatással lesz a testi és lelki 
működésünkre. Az év vége lehe-
tőséget ad arra is, hogy átgondol-
juk az elmúlt esztendőt, és terve-
ket szőjünk a jövőre.

Ezen időszak szépsége, hogy 
a kérdéseinket, megéléseinket 
megoszthatjuk azokkal, akik 
számunkra igazán fontosak. Az 

ünnep…az ünnep. Az emberiség 
és emberség ünnepe. A felisme-
rés ünnepe. A szeretet ünnepe. A 
szív beburkolása az érzések kö-
tött pulóverébe. És ezek az érzé-
sek biztonságot, reményt adnak, 
az újra épülés hitével adomá-
nyoz meg mindnyájunkat. Lehe-
tőséget kapunk a kapcsolataink 
gyógyítására és felkészülhetünk 
az elkövetkező időszakra. Ren-
dezgethetjük a körülöttünk lévő 
világot, a lakásunkat éppúgy, 
mint a lelkünket. Egy szóval: las-
síthatunk. 

A világ gyakran gyors tempót 
diktál, mégis fontos emlékeztetni 
magunkat arra, hogy csökkent-
hetjük a gyorsaságot, figyelmün-
ket fordíthatjuk a megéléseink-
re, legbelső gondolatainkra, 
érzéseinkre. A rohanást felvált-
hatja a nyugodtság, a csendes vá-
rakozás, az önmagunkba tekin-
tés, és a megbocsátás. Felváltja, 
amennyiben elfogadjuk, hogy mi 
is alakítói vagyunk életünk ese-
ményeinek.

Hogyan éljük meg az advent 
időszakát? Várjuk, vagy inkább 
félünk tőle?

Néhány gondolat, ami segíthe-
ti az elcsendesedésünket:

Gondoljuk át, mi az, amit meg 
akarunk tenni, venni. Így köny-
nyebbé válik a feszült ünnepi 
várakozás és készülődés. 

Alakítsunk ki adventi szokáso-
kat, amik színesebbé varázsolják 
a hétköznapokat, és felkészíte-
nek az ünnep, és a hit varázsá-
nak teljesebb megélésére, példá-
ul ünnepi zenehallgatás, adventi 
naptár-készítés, receptkeresés, 
koszorúkészítés.

Kezdjünk el időben foglalkoz-
ni az ajándékok kiválasztásával. 
Közben gondolkodjunk azon, 
hogy mit jelent az ajándékozás 
számunkra? Az ajándékozás al-
kalmával teljesebbé tehetjük a 
szeretetkapcsolatainkat. Várako-
zással és szeretettel eltelve ké-

szülődhetünk az ünnepre. 
Az év végéhez közeledve a fel-

törő mély érzéseket osszuk meg 
a számunkra fontos személyek-
kel. A fizikai és a lelki távolság a 
szeretet jegyében lecsökkenhet, 
és a tudat, hogy megoszthatjuk 
velük az érzéseinket, boldogság-
gal töltenek el. 

Az adventi időszakban a saját 
magunk lelki feltöltődésére is 
fontos figyelni. Keressünk időt 
az elcsendesedő pillanataink-
hoz, gondolataink rendezéséhez! 
Gyújtsunk egy gyertyát, párolog-
tassunk illóolajat, élvezzük ott-
honunk melegségét, vagy éppen 
a tél hangulatát. 

Segítsünk egymásnak, hogy 
az ünnep valóban ünnep le-
hessen, sokszor elég egy apró 
figyelmesség, például segítség a 
bevásárlásnál, egy csendes közös 
pillanat, egy ölelés és kedves sza-
vak: sajnálom, bocsáss meg, kö-
szönöm, szeretlek, hálás vagyok 
neked. 

Áldott, békés, szeretettel teli 
ünnepeket kívánunk: A Nagy-
kállói Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai: Besenyei Zsófia és 
Kelemen Anett
Kelemen Anett
EFI mentális egészségfejlesztő 
munkatárs
Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Telefon: 42/599-700 /2151
E-mail: efi.nagykallo@gmail.com

Elcsendesedő
Év vége. Elengedés. Új remény. 
Békesség. Várakozás. Elcsendesedés…

Forrás: istock.com

Forrás: istock.com

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Az egész világon az esztendő 
legszebb ünnepére, Jézus 

Krisztus születésének napjára, 
karácsony szép eseményére vá-
rakozunk, készülődünk. A Szent 
Jácint Görögkatolikus Óvodában, 
az adventi időszakban minden 
hét elején az óvoda dolgozói a 
gyermekekkel és a lelki vezető-
vel, Szabó Csaba atyával együtt 
lelki perceken veszünk részt. A 
közös imádságok alkalmával az 
adventi koszorún meggyújtjuk a 
következő gyertyát. Ezen a héten 
már a 4. gyertyánkat is megy-
gyújtottuk. Adventi, karácsonyi 
énekek éneklésével, Csaba atya 

lelki táplálékot nyújtó elmélke-
déseivel tesszük teljesebbé eze-
ket a pillanatokat. A karácsonyi 
készületeinkben nem csak a kül-
sőre figyelünk, a környezetünk 
tisztogatására, szépítgetésére, 
díszítésére, hanem a belsőnket, 
gondolatainkat is megpróbáljuk 
tisztára, szépre, harmonikus-
ra rendezni. Igyekszünk még 
jobban odafigyelni a jó Istenre, 
egymásra, megpróbálunk segí-
tőkészebbek, figyelmesebbek, 
megértőbbek lenni a körülöt-
tünk lévőkkel, a ránk bízott gyer-
mekekkel, hogy karácsony szent 
ünnepén boldogan, szeretetben 

várjuk az Úr Jézus születését.  
„Krisztus születik! Dicsőitsétek!”

A karácsony előtti várakozást 
élményekben gazdag, színes 
programokkal, tevékenységek-
kel igyekszünk megtölteni gyer-
mekeink számára. 

December első hetében a 
Mozgó Ócenárium látogatott el 
óvodánkba. Mesevetítésük se-
gítségével lemerülhettünk az 
óceán mélyére, ahol a gyerekek 
megismerkedhettek az állat- és 
növényvilággal, az óceánok élő-
világának védelmével. Az Óce-
nárium óriás cápája, a színes 
bohóchalak percekre odaragasz-

tották a kíváncsi gyerekszeme-
ket az akvárium falára.

Szintén élményekben gaz-
dag délelőttöt töltöttünk együtt 
„Csiszi és Csuszi” manókkal, akik 
egy zenés, mozgásos játékokkal 
teli előadás keretében szórakoz-
tatták a gyerekeket. 

Öröm volt nézni, hogy egy 
ilyen előadás mennyi mosolyt 
tud csalni gyermekeink arcára.

„A MI óvodánk más” 
– a Szent Jácint Görögkatolikus 
Óvoda pedagógusainak beszá-
molója spanyolországi tanul-
mányútjukról 
Az ERASMUS+ (2020-01-HU01-
KA229-078644)   Our Tales/ Mi 
meséink - projekt megvalósítása 
során első közös találkozónkat 
görög, bulgár és román part-
nereinkkel Spanyolországban, 
Alcala De Henaresben sikerült 
megszervezni. A közös munka, a 
látottak rengeteg élményt adtak 
nekünk. Megismertük a spanyol 
oktatási rendszert és azon belül 
is az óvodán volt a hangsúly. 

Nyitott szemmel jártunk, sok ér-
dekességet láttunk, hallottunk. 
Spanyol házigazdánk minden 
apró részletre figyelt. Élőben is-
merkedtünk meg az óvodai mód-

szertanokkal, pl. hogyan hasz-
nálják az interaktív táblát, mit 
jelent nekik a környezetvédelem, 
a projektmódszer. A meséléssel 
pedig egy csodálatos világba va-

rázsoltak bennünket, ahol megis-
merhettük többek között Rátítát, 
a huncut kis patkányt és az ő ka-
landjait. Tanultunk színészektől, 
bábművészektől, előadóktól és 
meseíróktól. A mesélés gazdag és 
csodálatos tárházát mutatták be. 
A záró napon közösen is írtunk 
és illusztráltunk egy mesét, amit 
elő is adtunk a gyerekek nagy 
örömére. És, hogy mit tanul-
tunk?  Nyitottságot, kedvességet, 
toleranciát és sok-sok, számunk-
ra érdekes újdonságot.  Köszön-
jük a spanyol házigazda meleg 
vendégszeretetét!
Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

Adventi várakozás a Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvodában
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Településünkön november hó-
napban 5 pár fogadott egymás-
nak örök hűséget:
Galambos András és Reha Katalin,
Fontos Zsolt és Felföldi Szabina,
Kanalas Zsolt István és Farkas 
Gabriella,
Orsó János és Mándi Ilona 
Erzsébet,
Mulik Mihály és Ferenc Erzsébet.
Házasságkötésükhöz szívből gra-
tulálunk!

Gólyahír
Szilágyi Kristóf Tibor 2021. 11. 04.
Dán Alexandra 
Németh Alina 2021. 11. 11.
Benke Katalin
Pongó Tamás István 2021. 11. 17. 
Pongó Hajnalka
Egészségben, sikerekben, bol-
dogságban töltött hosszú életet 
kívánunk!
Fotók: Katona Julcsi

Halottaink
Tarr Sándorné (87)
Csernyik Imre (63)
Farkas Erzsébet Ilona (54)
Papp Gábor (81)
Kormos Andrásné (89)
Kóródi Istvánné (69)
Morvai Imréné (51)
Kovács Sándor (75)
Kegyelettel emlékezünk váro-
sunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Pongó Tamás IstvánNémeth Alina Szilágyi Kristóf Tibor

Kedves Gyerekek!
Decemberi kérdésünk földrajzi/
matematikai vonatkozású. Írjá-
tok meg nekünk, mekkora a terü-
lete Balkánynak?

A helyes megoldást – nevetek 
és címetek megjelölésével – a 
balk.konyvtar@gmail.com címre 
várjuk január 15-ig.
Játékra fel!
Városi Könyvtár
A térkép forrása: Wikipédia

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK

Tudta-e,…
hogy hogy Móricz Zsigmond 
Balkányban járt 1898-ban?

Az akkor 19 éves Kisújszálláson 
tanuló gimnazista diákot az író 
anyai nagybátyja, Pallagi Gyula 
kérésére fogadta a Szakolyban 
élő dr. Balogh Péter jegyző. Mó-
ricz ekkor városunkban és Sza-
kolyban is teljesített szolgálatot 
karácsonyi legációban.
Városi Könyvtár

TUDTA-E?

www.pim.hu

MÚLTIDÉZŐMÚLTIDÉZŐ

Az 1924-es kormányzói láto-
gatás helyszíne Csiffytanya 

(Reviczkytanya), mely közigaz-
gatásilag ma is Balkányhoz tarto-
zik. 1920-ban 5908 fő élt telepü-
lésünkön, ebből a Csiffytanyán 
100 fő, a Jármytanyán 132 fő. 
Mára sajnos a két tanya lassan 
elnéptelenedik. A városunk és 
a még élő tanyáink lakosainak 
létszáma az utóbbi évtizedek-
ben folyamatosan csökkent. A 
2020. szeptember 22-ei adatok 
szerint lakónépességünk már 
csak 6177 fő. Ebből Csiffytanyán 
20 fő, Jármytanyán 21 fő lakik. A 
régi Reviczky-birtokot ma már 
mindenki ismét Csiffytanyaként 
ismeri. Az 1920-1930-as években 
Abapuszta részeként tartották 
számon e területet. (A mai ku-
tatók tájékozódását e témában 
megnehezíti, hogy az 1920-as 
évek környékén Kis-Jármytanyá-
ról és Nagy- Jármytanyáról is 
beszélhettünk.) 

2018. decemberében a MH. 
KIKNYP 6. KIÉI Nyíregyházi To-
borzó Iroda SZ. SZ. B. Megyei Ha-
disírgondozó Részleg beosztott 
szaktisztjének, Kertész József 
százados úrnak és az akkori rész-
legvezetőnek, Komiszár Dénes 

főhadnagy úrnak a volt Reviczky 
tanyaközpont helyét megmutat-
tam, mivel azt pontosan ők sem 
ismerték. A hadisírgondozók a 
Reviczkyekről, vitéz revisnyei 
Reviczky Lászlóról is szerettek 
volna többet megtudni. A kora-
beli adatok, dűlő- és tanyanevek 
sok kutató számára megtévesz-
tőek lehetnek, hiszen gyakran 
aszerint változtak - viszonylag 
rövid idő alatt -, ahogy a tulajdo-
nosuk személye változott. Ezért 
is elengedhetetlen esetünkben 
a helyismeret. 2021. szeptember 
elején Kertész József százados úr 
által a földhivatalból kikért régi 

térkép bizonyította ismereteim 
helyességét. A ma már nem lé-
tező tanyaközpont ott volt, ahol 
gondoltam. 

Az 1920-as években a Csiffy-
tanya névadója, új tulajdonosa, 
vitéz revisnyei Reviczky László 
(Tiszadob, 1864. május 3- Deb-
recen, 1934. június 28). Közép-
iskolai tanulmányait Kassán 
végezte, majd a Műegyetem 
hallgatója lett. Tartalékos, majd 
1888-tól tényleges szolgálatba 
lép. 1894-ben a honvédséghez 
helyezik. 1900-ban százados, 
1914-től a Magyar Királyi 4. 
honvéd gyalogezrednél ezredes. 
Harcol a szerb és az olasz fron-
ton. 1920 szeptemberétől a deb-
receni vegyes dandár parancs-
noka. 1921-től tábornok, majd a 
Szabolcsi Vitézi Szék kapitánya. 
Nevéhez fűződik a szabolcsi Vi-
tézi Szék megszervezése. 1933-
ban nyugdíjba vonul, a Vitézi 
Szék székkapitányi tisztségéről 
lemond. Kinevezik a Vitézi Szék 
örökös tiszteletbeli kapitányává. 

A Vaskorona-rend  III.  osztály 
kardokkal, a Lipót-rend lovagke-
resztje kardokkal, a katonai ér-
demkereszt kardokkal, a Német 
vaskereszt II. osztály, a Vöröske-
reszt tiszti keresztje II. osztály, 
a Lipót-rend lovagkeresztje, a 
Károly-csapatkereszt és a kor-
mányzói dicsérő elismerés tulaj-
donosa.

(Ha valaki jobban meg akar 
ismerkedni a tábornok katonai 
múltjával, sétáljon el a városi 
könyvtárunkba és keresse az I. 
Honvéd gyalogezred Története 
és Háborús Emlékalbuma című 
könyvet, melyben még több infor-
mációt találhat e témakörben.)

A kormányzói látogatás jelen-
tőségét mutatja, hogy a Nyírvi-
dék 1924. november 7-ei száma 
négy oldalon keresztül tudósított 
a vitézi birtokba iktatásról. Ekép-
pen:

„A kormányzó érkezése előtt 
már hetekkel megkezdődtek a 

készülődések.  Az ország és Sza-
bolcs vármegye címerével díszí-
tett diadalkapukat készítettek a 
Debrecenbe vezető útról leága-
zó, kastélyhoz vezető út bejáratá-
nál és a kastélynál. A kastély tor-
nácát kápolnává alakították át, 
melyet vadszőlő és krizantém dí-
szített. Mindenütt nemzetiszínű 
zászló és a vitézi címer ékesítette 
a helyszínt. Már a beiktatás előtti 
napon Reviczky László üdvözölte 
a megjelent vármegyei vitézeket, 
majd Barczaújfalusy Egon szék-
tartó közölte az új vitézi birtoko-
sok névsorát. A nap leszálltával a 
vendégek a szállásadó szomszé-
dos földbirtokosok, Jármy József 
és Jármy Tamás kastélyában tér-
hettek nyugovóra.

Másnap 1924. november 5-én 
vitéz nagybányai Horthy Mik-
lós, Magyarország kormányzó-
ja a balkányi vasútállomásra 
érkezett. A megyei elöljárók 
mellett a község vezetői Dr. Ba-
logh Péter főjegyző és Balkány 
község főbírája, Pásztor Károly 
vezetésével köszöntötték a kor-
mányzót, majd személyautókkal 
elindultak a Csiffytanyára. A 
kastélyhoz vezető út két oldalán 
a vitézek sorfala várta a vendé-
get. Reviczky László a birtok be-
járatánál fogadta a kormányzót, 
míg Reviczky Lászlóné és Jármy 
Józsefné a kastélynál várta Ma-

gyarország nagyurát.  Kállay 
Miklós főispán köszöntőjével az 
öreg tölgyfa alatt elkezdődött 
a beiktatás. Vitéz Toókos Gyu-
la törzskapitány beszéde után 
Soltész Elemér és Marnó Gyula 
esperes megáldotta a birtokot. 
Ezután következett a kormányzó 
beszéde és vitéz revisnyei Re-
viczky László vitézi birtokba ik-
tatása. „Hogy ha vitézt iktatnak 
be birtokába, - kezdte a beszédét 
a kormányzó- mindig, az az ér-
zésem, hogy egy tölgycsemetét 
ültetünk el, amely gyökeret ver 
a televényes, véráztatta magyar 
földben.  Megerősödik, hatalmas 
törzse lesz minden egyes tölgy-
nek, s a hatalmas törzsek évszá-
zadok viharaival küzdhetnek, új, 
friss hajtásokat hoznak a haza 
örömére. Ez a vitézi rend hivatva 
van az egészségesebb, boldogabb 
Magyarország megteremtésére.” 
(Nyírvidék 1924.)

Az ünnepséget vitéz revisnyei 
Reviczky László köszönő szavai 
és a magyar Hiszekegy zárta. A 
vitézi birtokba iktatást fogadás 
követte, amely után a felsorako-
zott vitézek vonultak el a kor-
mányzó előtt. 

A Vitézi Rendet még Horthy 
Miklós alapította 1920-ban. 

Kormányzóvá választásakor 
lemondott a királyi előjogok 
gyakorlásáról, így nemesi cí-
meket sem adományozhatott. A 
korábbi király általi nemességa-
dományozás megszűnése után 
egy űrt töltött be a Vitézi Rend, 
mely lehetővé tette a vitézi tet-
tek jutalmazását. Mindenkép-
pen jutalmazni akarta a nemzet 
szolgálatában kimagasló tetteket 
véghezvitteket és azokat, akik a 
nemzet iránti hűségüket bizo-
nyították. A létrehozott Vitézi 
Renden keresztül vitézi címeket 
és vitézi telkeket adományozott. 
Jutalmazásával elidegeníthetet-
len kisbirtokokat hozott létre. 
Elsősorban szegényebb sorsú 
emberek jutalmazását tűzték ki 
célul, de ez nem azt jelentette, 
hogy nemest, vagy anyagilag job-
ban állót nem avattak vitézzé.
Molnár Zoltán

Egy vitézi birtokba iktatás emléke - I. rész
Kormányzói látogatás a balkányi tanyavilágban

Az út, amelyen a kormányzói konvoj haladt.

Revisnyei Reviczky László (1864-1934)

A Vitézi Rend címere

Jármy-kastély (Balkány, Jármytanya)



TUDATOS SZÜLŐ

A minap az egyik népszerű kö-
zösségi oldalt böngészve egy 

kedves ismerősöm a következő 
sorokat osztotta meg: 

„Ahogy öregszel, a karácsonyi 
kívánságlistád egyre rövidebb 
lesz, és a dolgok, amiket az ün-
nepekre akarsz, nem megvásá-
rolhatók.”

A következő pillanatban arra 
gondoltam: ha ezt már most is 
így gondolom, csak nem azt je-
lenti, hogy öreg vagyok?! A tü-
körbe nézve aztán szerencsére 
nyugtázhattam: nagyon hasonlí-
tok a tegnapi önmagamra.

Bevallom, annyi utóélete azért 
volt a posztnak, hogy összegyűj-
töttem egy listát - így karácsony 
közeledtével -, amelyen csupa 
olyan dolog szerepel, ami nem 
megvásárolható, mégis remé-
lem, maradandó élményekkel, 
szép emlékekkel vértezi fel csa-
ládom tagjait.

Advent idején minden évben 
előkerülnek a kedves karácsonyi 
történetek. Estéről estére lélek-
ben is egyre közelebb kerülünk a 
közös történetolvasással a szent- 
estéhez. 

Az adventi koszorút hagyomá-
nyaink szerint kizárólag csak a 
már meglévő dolgainkból ké-
szítjük el. A dédmamák egy-egy 
régi díszéből, a kertben álló tuja 
ágaiból, az éppen karácsonyfára 
fel nem kerülő díszekből felhasz-

nálunk bármit, amiről úgy gon-
doljuk, jól mutat. 

A várakozási időszak utolsó 
hetében lelkesen készítjük a 
kézműves ajándékainkat a csa-
ládtagoknak. Igyekszünk valami 
személyes meglepetést kitalálni. 
Így készült már karácsonyi likőr, 
házi szappan, illatosító, egyedi 
feliratos mézeskalács, bonbon 
és még számtalan dolog az évek 
során. 

Mára már elértem azt, hogy 
kevésbé stresszelem túl a menüt 
és a vendéglátást, csak magunk-
nak akarok megfelelni, ezért a 
tradicionális elvárásokat elen-
gedtem. Igyekszem a kedvelt, 
egyszerű és gyorsan elkészíthető 
ételeket, édességeket elkészíteni, 
mert nem szeretném az egész 
ünnepet a konyhában tölteni a 
család nélkül. Persze, ha együtt 
főzőcskézünk, az más. Egy él-

mény, amibe azért a gyerekek is 
szívesen bekapcsolódnak. 

S ha már a szokásinknál tar-
tunk, karácsonykor mindannyi-
an - a család apraja-nagyja, öre-
gebbje-fiatalabbja - szeretünk 
társasjátékozni. Ilyenkor előke-
rülnek a nagy kedvencek mellett 
a már-már elfeledett régiek is a 
polcok aljáról. És olykor készül-
nek vicces, és egyúttal szívet me-
lengető fotók is az eseményekről.  
Nem csak karácsony idején, de 
ekkor különösen jó érzés a meleg 
szobában, esténként, összebújva, 
együtt egy jó filmet vagy rajzfil-
met megnézni.

 Ebben az évben is ezek kerül-
nek fel az én karácsonyi kíván-
ságlistámra: együtt játsszunk, 
alkossunk, emlékezzünk, neves-
sünk, hogy együtt legyünk. 

Kívánom mindenkinek, hogy 
elkészíthesse a saját és családja 
„nem megvásárolható” kívánsá-
gainak listáját! Hogy az azon sze-
replő "dolgok" által új hagyomá-
nyokat teremthessen, és tegyen 
szert olyan élményekre, hangu-
latokra, illatokra, ízekre, együtt 
töltött vidám órákra, emlékekre, 
melyeket egyszer majd maguk is 
továbbadhatnak.
Belényesi Adél 
fejlesztőpedagógus

Forrás: startlap.hu

Forrás: taste.com

Kívánságlista karácsonyra


