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A hazának szeretete
„A hazaszeretet ott kezdődik,
amikor egymást szeretik azok,
akik egy hazában élnek.
De ezt olyan nehezen értik meg
az emberek.”
(Wass Albert)
1848 márciusának fiataljai nem
olvashatták Wass Albert sorait,
mégis szívükben hordozták ezeket a gondolatokat.
Nem töprengtek, nem hezitáltak, nem latolgatták a következményeket, hanem cselekedtek.
Cselekedtek és döntéseket hoztak. Nehéz időben kemény, határozott, de jövőt építő döntéseket.
Mindent elsöprő szenvedéllyel és
akarattal merték szeretni hazájukat: szeretni egymást rangtól,
vallástól, származástól függetlenül. Tudták, hogy a magyarság
jövője – bárhogy is alakul a forradalom, a szabadságharc ügye –
rövid és hosszú távon egyvalamitől függ: tudják-e szeretni a hazát

és benne egymást. Tisztelettel
tartozunk bátor kiállásukért és
önfeláldozásukért.
Az azóta eltelt évtizedek bebizonyították, hogy március 15-e
az az ünnep, amit szinte mindig
magunkénak érezhetünk. Ez
az ünnep minden tekintetben
rólunk, magyarokról szól, hiszen ha visszatekintünk történelmünkre, azt érezhetjük, a
bajban mindig csak magunkra
számíthattunk. Sokszor, sokan
szerettek volna korlátot szabni
szabad akaratunknak és szabadságunknak.
Nehéz napokat élünk át. A
szomszédunkban háború dúl.
Ezekben az embert próbáló
időkben bele kell kapaszkodjunk
1848. március 15-ének emlékébe,
kapaszkodnunk kell egymás kezébe! Nem szabad engednünk,
hogy a pusztító szavak és eszmék
megmérgezzék lelkünket!
Cikkünk folytatását a 2. oldalon olvashatja.
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Óvodai beiratkozás

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

Kedves Anyukák és Apukák!

Ezért őriznünk kell hagyományainkat,
ünnepeinket!
Szeretnünk, tisztelnünk kell
egymást, mert egyedül ez lehet megmaradásunk záloga!
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott
városi megemlékezésünkön lélekemelő ünnepi műsort láthattunk a Szabolcs Vezér Általános
Iskola tanulóitól. Köszönöm a
felkészítő pedagógusoknak, az
őket segítő munkatársaiknak és
a részt vevő gyerekeknek, hogy
méltó módon emlékezhettünk
meg nemzeti ünnepünkről.
Pálosi László
polgármester
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Eljött a tavasz, és itt az ideje,
hogy óvodát válasszanak legdrágább kincsüknek, gyermeküknek. Engedjék meg, hogy bemutassuk, mit tud nyújtani a Szent
Jácint Görögkatolikus Óvoda a
minket választó szülőknek és
gyermekeiknek.
Ideális létszámú csoportokban, nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező pedagógusok, családias légkörben foglalkoznak a
gyerekekkel. Jól felszerelt épület, új játékokkal ellátott tágas
udvar, speciálisan a kicsiknek
kialakított tornaszoba várja a
gyerekeket.
Intézményünk
katolikus
szemléletben nevel, de kiemelt
feladatunknak tekintjük a természetvédelmet is. Örökös Zöld
Óvodaként otthonos és emberba-

Tisztelt Támogatók!
Városi megemlékezésünkön
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi műsort Pásztor Angelika és Turán Zsuzsanna állította
össze. A táncos koreográfiát Marinka Tibor alkotta és tanította
meg a gyerekeknek. A digitális
munkát Légrádi Levente Alex, a
hangosítást, világítást Jeszenszky
Zoltán végezte.

A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Oktatásért Alapítványa köszöni támogatóinak,
hogy adójuk 1%-nak felajánlásával hozzájárultak iskolánk
tanulóinak támogatásához.
Kérjük, ebben az évben is támogassa az alapítványt adója
1%-val!
Oktatásért Alapítvány
adószáma: 18792296-1-15

OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
4233 BALKÁNY, KOSSUTH ÚT 5.
Adószám:18792296-1-15
Számlaszám:
OTP: 11744089-26230001
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rát légkört teremtünk az óvoda
kertjével, melyben a felnövekvő
gyermekek is humánusabb felnőtté válhatnak. A kertészkedés
folyamán megérzik a természet
körforgását és tudatos környezetbaráttá válhatnak. Saját, fény-

terápiás sószobánkban segítjük
a légutak egészséges működését,
nyáron Kneipp taposót használunk, és kerékpározni tanulunk

„Segíts, hogy
segíthessünk!”
Mi, a balkányi mentőállomás dolgozói ezúton szeretnénk megköszönni azt a példaértékű összefogást, amit a helyi vállalkozók,
illetve lakosok mutattak a közelmúltban, amikor segítségre volt
szükségünk. A közösségvállalásnak köszönhetően egy régóta
dédelgetett álmunk vált valóra
egy nagy értékű, ipari minőségű,
magasnyomású mosóberendezés
beszerzésével. A gép révén gyorsabban és hatékonyabban tudjuk
a napi akár többszöri takarítást
elvégezni a mentőautóinkon.
Az eszköz megvásárlásához
az alábbi személyek nyújtottak
nagylelkű támogatást: Papp István, Varga Sándor, Kovács Attila,
ifj. Rau András, Kígyósi Imre, Katona Tamás, Mulik József, Nagy
János, Bánházi Barna, Keszler
Krisztián, Karsai István, Rácz
Imre, Sándor Zoltán, Rácz Imre
István, Keszler János, Győri Sán-

a közlekedési pályánkon preventív céllal. Speciális szolgáltatásaink a szülői igények alapján a
Bozsik-program, ahol az ügyes
örökmozgók tanulhatnak focizni, valamint az ovis angol, játékos, angol nyelvű fejlesztés, ami
a nyelv iránt érdeklődőknek
nyújt lehetőségeket. Országos
rendszerben megvalósuló tehetséggondozó programokkal
rendelkezünk, melyekben igyekszünk felismerni a gyermekekben bujkáló kiváló képességeket.
A gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe
ágyazva, illetve kiscsoportos
tehetséggondozó foglalkozások
keretében. Várjuk a kis tehetségeket a Bóbita néptánccsoportba, amely a Tulipános Program
alapján dolgozik, illetve a mazsorettcsoportba. Leendő ovisaink
részt vehetnek a Bee bot méhecske robotikafoglalkozásokon,
ahol padlórobotokkal fejlesztjük
dor, Kirnyák József, Rajtik Mihály, Marjánné Rinyu Ilona.
De még nem állhatunk meg,
nem pihenhetünk. Ahhoz, hogy
munkánkat továbbra is magas
színvonalon tudjuk végezni, ismét az Önök támogatását szeretnénk kérni.
Mentőállomásunk zökkenőmentes működéséhez nagyon
fontos lenne a meglévő, régi
mellé egy korszerűbb lélegeztetőgép. A professzionális és sajnos
nagyon drága eszköz mindan�nyiunk életének biztonságát jelentené, beszerzéséhez azonban
újabb összefogásra van szükségünk.
Tudjuk, a koronavírus-járvány, a szomszédban dúló
háború a családok életét más
kerékvágásba terelte, ám a mindennapok kényszerű, olykor sürgős beavatkozást igénylő helyzeteire most is maximálisan fel kell
készülnünk.
Bízunk abban, hogy a megváltozott körülmények ellenére
újra számíthatunk a lakosság

az algoritmikus gondolkodást
óvodáskorban.
Intézményünk férőhelye 150
fő, melynél több gyermeket nem
tudunk fogadni, ezért kérjük a
jelentkezni kívánókat, hogy időben írassák be gyermeküket!
BEIRATKOZÁS: 2022. április 20–26. között a Szent Jácint
Görögkatolikus Óvodában (Balkány, Fő utca 11.).
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

segítségére, és anyagi támogatásuk lehetővé teszi a berendezés
megvásárlását.

Kapcsolattartó:
Áncsák-Farkas Ibolya
(06 30/5588321)

Facebook elérhetőség:
Mentőállomás Balkány
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TUDATOS SZÜLŐ

TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Van segítség! Van megoldás!
A

z elmúlt két hónapban arról írtam, melyek azok a
jelek a gyermekek fejlődésében,
amelyekre érdemes figyelni csecsemő-, kisgyermek-, és óvodáskorban. Most a kisiskoláskori
„gyanús eseteket” járom körül.
Ezek első olvasásra elég aggasztónak tűnhetnek, azonban nem
kell rögtön kétségbeesni. Van
segítség! Van megoldás! A gyerekek és általában az ember idegrendszere, agya egy csodálatos
szerkezet, amely ebben az életkorban még rendkívül jól alakítható, fejleszthető.
Hogy pontosan mikor is kérjük
ki szakember véleményét, tanácsát? Ha az alábbiak bármelyikét
tapasztaljuk.
Ha kisiskolásunk még mindig
ügyetlenül mozog, nagymozgásai összerendezetlenek, nem
ügyes a társaival játszott és
testnevelésórai játékokban. Még
mindig nincs tisztában a saját
testrészeivel, a téri irányokkal.
(Ebben az esetben, a könyvben
és a füzetben is nehezen tud tájékozódni.) Amikor folyamatos
rendetlenség uralkodik körülötte az íróasztalán otthon, és az
iskolában is a padon. (A tanító

Tisztelt Balkányiak!
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Alapítványunk, a BALKÁNYI DAGANATOS
BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2014-ben
azzal a céllal alakult, hogy segítse a nehéz
anyagi helyzetben lévő, daganatos megbetegedésben szenvedő balkányiak gyógyulását.
Megalakulásunk óta – a 2022. március 16-ai
állapot szerint – 247 esetben nyújtottunk
utalványi támogatást a hozzánk forduló városlakóknak.
Nagy örömünkre szolgál, hogy megalakulásunk óta egyre többen érdeklődnek munkánk iránt. Magánemberek, kisvállalkozók,
egészségügyi alkalmazottak, szociálisan
érzékeny balkányi emberek nyújtanak
számunkra továbblépési lehetőségeket anyagi vagy tárgyi támogatási
formával, segítő szándékukkal,
jelzéseikkel. Hírét viszik
működésünknek, illetve
hozzánk irányítják
mindazokat, akik
rászorultak segítségünkre.
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ezt minden esetben jelzi a szülőknek.) Ha nehezen összpontosít a megoldandó feladatára.
Nagyon lassú a munkatempója.
A füzetei maszatosak, gyűröttek,
az írásképe keszekusza. Nem tud
a vonalrendszerben dolgozni, túl
görcsösnek tűnik az írásképe, a
ceruzafogása, a csuklómozdulatai. Problémára utal az is, ha
nagyon kedvetlen, motiválatlan
az iskolában, és a tanulással kapcsolatban. Az otthoni rendszeres
gyakorlás ellenére is nagyon
lassan sajátítja el a tananyagot,
nem tudja felidézni a betűket, a
számok alakját, sorrendjét. Ha
nehezen hallja meg, nem tudja
megkülönböztetni egymástól a
szavakban hallott hangokat. Nehezen tanulja meg a verseket.
Nem tud tízes számkörben sem
tájékozódni, összeadni, kivonni,
nem ismeri fel a mennyiségeket.
Gyakorlás után sem képes két-,
vagy hárombetűs szótagokat ös�szeolvasni az első osztály végére.
Nehezen érti meg a feladatokhoz
fűzött magyarázatokat, a tanítója utasításait. Ha magatartásproblémák merülnek fel nála
az iskolában töltött időben vagy
akár otthon: például nagyon agEzúton is szeretnénk kifejezni hálánkat
és nagyrabecsülésünket mindazoknak,
akik bármilyen formában támogatták
eddigi karitatív tevékenységünket.
A NAV 2021. év decemberében 712 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 annak
megvalósítási módja vonzó az Önök számára, és alapítványunkat anyagilag is
támogatni kívánják, tisztelettel kérjük,
gondoljanak ránk 2022-ben is adójuk 1%ának odaítélésekor.
A kedvezményezett adószáma: 18625921-1-15
Egyéb felajánlásaikat a 68800123-1110776100000000 számlaszámon tehetik meg.
Adományaikat a rászorulók nevében is köszönik, és kívánnak Önöknek jó egészséget a
„MEGGYÓGYULOK!” Balkányi Daganatos
Betegekért Alapítvány tagjai!

resszív, nagyon visszahúzódó,
nem tud egy helyben egy percet
sem megülni, zavarja a többieket
vagy szorong. Figyeljünk arra is,
ha iskolásunk magatartása hirtelen változik meg! Nem úgy halad
az iskolában, ahogy tőle elvárható lenne, folyamatosan azt érezzük, hogy a gyerekünk többre
lenne képes, alulteljesít.
Állandó testi tünetei jelentkeznek, például hasfájás, fejfájás,
szédülés, végtagzsibbadás, hasmenés, hányás. Ha rendszeresen
felbukkannak, semmiképpen ne
hagyjuk figyelmen kívül ezeket.
Mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel. Ha semmilyen
szervi eltérés, betegség nem áll
a háttérben, ezeket a tüneteket
okozhatja a gyerekre nehezedő
nagyfokú nyomás és stressz, illetve az ezekkel való megküzdéshez
szükséges „praktikák” hiánya.
Megoldásuk mindenképp szakemberrel közös munkát igényel!
A felsorolt, valamilyen akadályra utaló jeleket a teljesség
igénye nélkül vettem számba,
elsősorban a fontosabbakra
összpontosítottam. Ezekben az
esetekben indokolt elsődlegesen
a tanító véleményének kikéréTUDTA-E?

Tudta-e,…

Forrás: hegylakomagazin.hu

se, majd szakember felkeresése.
Ezenkívül bármely esetben - és
ezt már sokszor hangsúlyoztam
-, ha úgy érezzük, valami szülőként aggaszt bennünket, folyamatosan ott motoszkál a gondolat, hogy ez vajon normális-e
a gyerekemmel kapcsolatban,
akkor ne szégyelljünk segítséget
kérni minél hamarabb! Megfelelő szakember és terápia segítségével sok elmaradás, lemaradás
javítható, sőt, meg is szüntethető. Minek következtében a gyermekünk közérzete, önbecsülése
és persze a hangulata is sokkal
jobb lesz.
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus
REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK
Kedves Gyerekek!

Jármy Ferenc 1848-as huszár
főhadnagy volt. Édesanyja a világosi fegyverletételt követően
rejtette el legidősebb fiát ide, a
balkányi tanyavilágba. Akkoriban azon a helyen hatalmas
tölgyerdő állt, ezt színesítette
Jármy Ferenc fenyőfélékkel, és
csodaszép parkot alakított ki.

Márciusi kérdésünk Balkány
első patikáját érinti. Szeretnénk,
ha megírnátok, mi volt a neve az
1864-ben nyílt gyógyszertárnak?
A helyes megoldást – nevetek
és címetek megjelölésével – a
balk.konyvtar@gmail.com címre
várjuk április 15-ig. Játékra fel!
Az előző hónapban feltett
kérdésünkre a helyes válasz:
1878-ban kapta meg Balkány az
országos vásártartási jogot. (A
vásártér ekkor a mai Kossuth
kert helyén volt.)

Városi Könyvtár

Városi Könyvtár

hogy a híres balkányi mamutfenyő Jármy Ferenc hatalmas
fenyőgyűjteményébe tartozott?

Forrás: tura-baratok.hu

A lélek immunrendszere

L

elkünk immunrendszerének
védelme, folyamatos és tudatos karbantartása éppoly fontos,
mint testi egészségünk védelme. Tudjuk, és nagyon sokszor
tapasztaljuk is – ha akarjuk, ha
nem –, ahogyan érezzük magunkat lélekben, úgy érezzük
fizikálisan is. A test és a lélek
szoros kapcsolata vitathatatlan,
egymásra kihatással vannak,
lelkünknek megfelelő állapotban
kell lennie ahhoz, hogy testileg is
rendben legyünk.

Mi a kulcsa lelkünk erősítésének?
Reziliencia, ami a pszichológiai
értelemben vett rugalmas ellenálló képesség. Életünk telis-tele van váratlan akadályokkal,
krízisekkel, történésekkel, amikre nem számítunk, ezáltal nem
is tudunk rá adekvát módon
felkészülni, biztonságérzésünk
meginog. Lelki békénk megőrzése prioritást kell élvezzen
mindenek felett. Hiszen, ha nem
vagyunk jól, az kihatással van
életünk minden területére. Társas kapcsolatainkra, munkánkra, önnön magunkra. Reziliens
az az ember, aki hamar vissza
tudja nyerni egyensúlyát váratlan életesemények után.

Hogyan erősíthetjük,
fejleszthetjük lelki ellenállóképességünket?
Tudatosítani kell magunkban,
hogy az életünkben, ami állandó,
az a változás. Alakul körülöttünk
a világ, változunk mi és a minket körülvevő emberek is. Egyik
nagyon hatásos módszer, ha egy
adott élethelyzetet több perspektívából is megvizsgálunk. Váltsunk nézőpontot, keressük tudatosan azt a megközelítést, amely
a legkomfortosabb számunkra.
Semmi nem fekete vagy fehér,
gondolkodjunk árnyalatokban.
Rendkívül fontos az önismeret.
Ismernünk kell magunkat, tisztában kell lennünk a bennünk zaj-

Forrás: filantropikum.hu

ló folyamatokkal, fel kell ismerni
saját gyengeségeinket, dolgozni
kell rajtuk. Ezzel párhuzamosan
el kell fogadnunk magunkat a
hiányosságainkkal együtt, hiszen a nap végén, amikor álomra
hajtjuk a fejünket, önmagunkkal
maradunk – ezért érdemes magunkkal jóban lenni. Belső monológjainkban ügyeljünk arra, hogy
kedvesek, bátorítóak legyünk, ne
ostorozzuk magunkat, ne záporozzanak a negatív kijelentések.
A múltunkhoz is nagyon tudatosan kell hozzáállnunk, abból
annyit pakoljunk a csomagunkba, amennyi a jelenünkhöz és a
jövőnkhöz szükséges. A „mi lett
volna ha” kezdetű mondatoktól
kíméljük magunkat, válasz nincs
rájuk, elméletekkel pedig az
időnket pazaroljuk. Sose felejtsük el, a változás belőlünk kell,
hogy kiinduljon, mindenki a saját életéért és érzéseiért felelős.
Ne a körülmények és a körülöttünk lévő emberek határozzanak
meg bennünket! Teremtsük meg
mi magunk azokat a feltételeket,
amelyek által lelkünk megnyugvásra talál. A szabad akarat ajándékával születtünk, döntsünk
hát a saját javunkra, és ne adjuk
ki a kezünkből a döntés jogát, de
mi se döntsünk mások helyett.

Legyünk kitartóak mindenben,
ha valami nem sikerül századjára, majd sikerül százegyedjére; vegyük körbe magunkat a
számunkra fontos emberekkel
– az időnket ők érdemlik meg
a leginkább; tűzzünk ki kisebbnagyobb célokat, tegyünk értük
minden nap egy picit. Higgyünk!
A világon bármiben, bárkiben,
bárhogyan hihetünk. Ezt az olvasóra bízom. A hit tárgya nem
releváns abból a szempontból,
hogy mit ad. Minden formában
erőt és reményt. Nem hiányozhat egy reziliens ember eszköztárából.
Lelki egészségünk egyensúlyban tartása egy egész életen át
tartó folyamat, azonban az erre
való törekvésünk törvényszerűen kifizetődik. Egy Wass Albert
idézettel engedem útjára, kedves
olvasóm:
„Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésekben erő van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen.
S van benne bölcs tudása annak,
ami emberi megpróbáltatások
fölött magasan lebeg, és méltóságos tisztán, Isteni igazságnak.
Mely abból áll, hogy élünk. Mégis
élünk. És süt reánk a nap.”
Dalanics-Sipos Gabriella
EFI mentális egészségfejlesztő
Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Telefon: 42/599-700 /2151
E-mail: efi.nagykallo@gmail.com
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Erdélyi menekültek Balkányban (106 éve történt...)

apja gazdaságát. Balkányban 520
holdon gazdálkodott. Tagja volt
a vármegyei törvényhatósági
bizottságnak, az OMGE- nek és
a Protestáns Egyesületnek. 1945
után a kúriáját államosították.
Az épület ma is áll. A többszöri
átépítés hatására ma már a régi
tulajdonosai sem ismernének rá.
Oroszlány Gábor írásában szállásadója Gödény László mellett
még dr. Török Ferencről és Nagy
Józsefről is megemlékezik. Dr.
Török Ferenc orvosként dolgozott Balkányban. Nemes Nagy József Balkány főjegyzőjeként közel négy évtizedig állt a település
élén. Munkássága alatt fejlődött
Balkány a vármegye egyik legvirágzóbb községévé. Munkaszerető, szorgalmas ember volt. Még
betegen, 70 évesen is bejárt a hivatalába. Főjegyzőként Szabolcs
vármegye törvényhatósági bizottsági tagjaként, a balkányi református egyház presbitereként
nagy tiszteletnek örvendett. 70.
születésnapját Balkány község
képviselő-testületének rendkívüli közgyűlésén ünnepelték. Közösen kérte a képviselő-testület és
a vármegyei jegyzőegyesület dr.
Meskó László főispánt, és Mikecz
Dezső udvari tanácsos alispánt,
hogy Nagy Józsefet terjesszék

Településünkön február hónapban három pár fogadott egymásnak örök hűséget:

1916. június 19-én 18 óra 10 perckor sötétbe borult az ég Balkány
felett. Hatalmas szélvihar pusztított Balkány, Geszteréd, Szakoly és Nyírbogát településeken.
Balkányban és a hozzátartozó
tanyákon volt a legnagyobb a
pusztítás. A vihar hatalmas fákat csavart ki, vagy tört derékba.
„A háztetőket pehely módjára
dobálta le a házakról és vitte
tovább több méternyire. A református templom óriás pléh fedelét
teljesen elvitte, a torony ledőlt
és a gombja a szomszédos ház
konyhájába fúródott bele.” (Nyírvidék, 1916.)
A károk rendbetételére, a romok eltakarítására külső segítség érkezett. Segített a vármegye,
a települések, amelyeket elkerült
a vihar, a magánemberek és az
egyházak is.
Aztán, amikor a Nyírség még
ki sem heverte a természeti csapás okozta megpróbáltatásokat,
máris új próbatétel elé állította a
sors: erdélyi honfitársain kellett
segítenie, kik a román hadsereg
elől menekülve kényszerültek

A régi leányiskola épülete
Fotó: Molnár Zoltán
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elhagyni szülőföldjüket. Az első
világháború kirobbanása egyik
nagyhatalmat sem érte váratlanul. Sérelmek, ellentétes érdekek mérgezték a birodalmak
közti kapcsolatokat. A háborús
okot, Ferenc Ferdinándnak, a
Monarchia trónörökösének és feleségének szarajevói meggyilkolása szolgáltatta. A hadüzenetek
egymást követték, és kirobbant a
nagy háború. A következménye
rendkívül súlyosan érintette és
érinti napjainkban is hazánk és
a magyarság történelmét. A harcok nem csak fegyverekkel folytak, hanem a háttérben titkos
szerződések is köttettek. 1916.
augusztus 17-én katonai egyezményt kötött Románia az antanttal. Az antant megígérte, hogy
győzelme esetén Románia megkapja Erdélyt, Bánátot, és Bukovinát. Ennek következményeként Románia hadserege 1916.
augusztus 27-én 21.00 órakor átlépte a magyar határt. A hír hallatára egész falvak kezdtek pánikszerűen menekülni az ország
szíve, Budapest felé. A menekül-

tek érkeztek gyalog, szekéren,
vonattal. Gyakran csak egy kis
batyuval, a rajtuk levő ruhában.
Megsegítésükre az egész vármegye, az egész ország megmozdult. A vármegyei központ városi
pénztárába folyamatosan érkeztek felajánlások. Ruhát, fehérneműt gyűjtöttek, segítve ezzel
is a menekülés közben gyakran
szinte mindenüket hátrahagyókat. Biztosították az utazók élelmezését. Szervezetten végezték
az egészségügyi feladatokat, így
a védőoltások adását is. Gyakran
családtagok, rokonok keresték
hozzátartozójukat, mert menekülés közben elveszítették egymást. A Vöröskereszt Budapesti
Központja segítette a keresést. A
Nyírvidék „Ki tud róla?” címmel
cikksorozatot indított segítve a
családok egyesítését, melyben
a keresőt és a keresettet is megjelölték. Az 1916. október 5-ei
számában 187 menekült nevét
találjuk 9 erdélyi településről,
akik Balkányban leltek menedéket. Érkeztek Ilyésmezőről, Szovátáról, Székelyszentistvánról,

Gegesről, Korondról, Parajdról,
Erdőszentgyörgyről, Kibédről és
Sóváradról.
Minden Balkányba került
menekült nevét ismerjük, így
bízunk benne, hogy sikerül felvenni a menekültek leszármazottaival a kapcsolatot. Hátha
maradtak fenn a családokban
emlékek ezekről az időkről. Több
esetben találtam adatokat az erdélyi menekültekről. Nyolc-tíz
alkalommal a balkányi református elemi leányiskola anyakönyvének és kettő újságcikknek
köszönhetően. Az egyik cikket
Oroszlány Gábor Maros-Torda
megyei lapszerkesztő, honvédzászlós írta a Nyírvidék 1916.
október 8-i számában: „A mi
fajtánktól ne idegenkedjen senki.
Derék, becsületes emberek ezek.
Ami vadság bennünk él, az csak
az üldözött, portájáról kilakoltatott férfi elkeseredése. Épp ezért
jólesett, hogy a jó szabolcsiak az
ide menekülő családokat rokoni
melegséggel fogadták. (…)
Most a balkányi homokos utakat járom. Épp most pöröl a falu
derék jegyzője: Nagy József úr,
hogy az éhes gyermekek friss,
üdítő és éltető tejet kapjanak.
Dr. Török Ferenc orvos úr pedig
közöttünk él, mint egy igazi édesapa féltő szeretetével. A gondoskodás nagy káoszában, amidőn
mindenki helyet kér magának,
hogy egy lépéssel elősegítse a menekültek ügyét, el is felejtettem
ebben a lelki versengésben, hogy
az én családom is menekült. Gödény László földbirtokos kapuja
nyitva, és azon egy remegő as�szony siet felém, a feleségem…
És én az idegen férfit öleltem először keblemre!”
Otthonát, biztonságát vesztett,
minden segítségért hálás ember
gondolatai ezek. Olyané, aki
tudja, hogy segítő barátok, magyarok között van, de mégsem
találja a helyét, mert ahol az ő

nemes Nagy József főjegyző

otthona van, ott most háború
pusztít. Lehet, hogy nem is lesz
hova hazatérnie. És lehet, hogy
olyannyira semmije nem maradt, hogy most egész élete belefér a magával hozott batyuba.
Oroszlány Gábor dolgozott a
Székelység, a Székely ellenzék,
a Derű, a Parázs című lapoknál.
Édesapja, Oroszlány István Marosvásárhely alpolgármestere
volt. Színes egyénisége volt a
sajtóéletnek. 1911-ben párbajozni kényszerült egy keményebb
hangvételű írása miatt. Megsebesült és hosszabb ideig nem
dolgozott. 1916-ban menekültként, Balkányban, farkasfalvi
és gödényházi Gödény
László okleveles gazda,
református presbiter,
földbirtokosnál volt feleségével elszállásolva.
Hálája jeléül írta a cikket, melyben a szabolcsi
nép mellett szállásadóját
és pár balkányi lakost is
megemlít. Gödény László 1879-ben Balkányban
született. Középiskoláit
Hajdúböszörményben,
Késmárkon, a gazdasági
akadémiát Debrecenben
végezte. Tanulmányai
befejezése után, mint
önkéntes vonult be a Magyar Királyi 11. honvéd
gyalogezredbe. 1914-ben
ismét a 11. gyalogezredbe került, majd hazatérése után átvette édes- A csonkatornyú református templom

Paál Ferenc és Terdik Gréta,
Fekete Sándor és Kámán
Henrietta,
Tonté Roland és Sági Éva.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

Gólyahír
Dr. Török Ferenc orvos

fel a legmagasabb királyi kitüntetésre. A két cikk mellett még
jó pár esetben találtam a balkányi elemi iskolai anyakönyvben
menekült tanulókat. Két tanuló
neve mellett balkányi lakhely
és házszám található, mely a kis
tanulók befogadójának lakcíme
volt. Sajnos a naplók hiányosan
vannak kitöltve. Így csak Dózsa
Lídia (születési hely: Kibéd, ideje: 1909.05.09., vallása: református, édesapja neve: Dózsa János),
és Sánta Jozefa (születési hely:
Sóvárad, ideje: 1910.08.15., vallása: református, édesapja neve:
Sánta Péter) balkányi lakhelyét
és adatait tudjuk beazonosítani. Pár hónap múlva a
menekültek elmentek
Balkányból. Hogy letelepedett-e közülük valaki,
vagy mindenki visszament a szülőhelyére,
nem tudni. Ezért várom
azoknak a családoknak
a jelentkezését, kiknek
tudomása van róla,
hogy családjuk ekkor az
erdélyi menekültekkel
érkezett Balkányba és
itt telepedtek le. Bízom
benne, hogy sikeres lesz
a kapcsolatfelvétel a
menekültek volt erdélyi
lakhelyeivel is, és választ
kapunk a sorsuk további
alakulásáról. De ez már
egy másik történet.
Molnár Zoltán

Szoták Boglárka
2022. 02. 15.
Kévés Beáta
Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!
Fotó: Katona Julcsi

Halottaink
Lőrinczy Gábor (77)
Gilányi Lászlóné (81)
Kaposi Tibor Lajos (69)
Serbán Sándor (71)
Lovácsi Miklós (76)
Maár Imréné (91)
Dzsurbán Józsefné (58)
Gál László Györgyné (65)
Kereskényi Julianna (83)
Kegyelettel emlékezünk városunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Szoták Boglárka
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Kedves Balkányiak!

A

húsvéti ünnepek közeledtével ismét egy közös készülődésre invitáljuk a városlakókat.
A Balkány Városi Könyvtár és
Művelődési Ház szeretettel hívja
és várja az idén

„DÍSZÍTSÜNK
EGYÜTT
TOJÁSFÁT
BALKÁNYBAN!”
címmel településünk óvodásait,
iskolásait, különböző szervezetek és klubok tagjait, intézmények dolgozóit, családjait, valamint egyéb közösségeit húsvéti
tojásfa-díszítési akciójára.
Szeretnénk, ha programunk az
ünnepi készülődés mellett a közös élményszerzést és az összefogást is jelentené. Ennek kapcsán
nemcsak a régi hagyományok

elevenednének meg, hanem a
városunk lakói egy minden bizonnyal sikeres cél érdekében
közösen munkálkodhatnak.
Terveink szerint a program
a Rákóczi úti kistér, a Bóbita
Bölcsőde előtti útszakasz fácskáinak, valamint a városi szökőkút
köré ültetett fák feldíszítésével
valósulna meg az április 4-től április 14-ig tartó időszakban.
Tegyük együtt színesebbé a
város szívében lévő díszfákat
saját készítésű húsvéti tojásokkal, szalagokkal!
Amennyiben
csatlakoznak
kezdeményezésünkhöz, kérjük
Önöket, a fácskák közelében elhelyezett gyűjtőedényben hagyják ott névjegyüket!
A húsvétváró akciónkkal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén keressenek bennünket bizalommal akár személyesen, akár
Messenger-üzenetben!
Városi Könyvtár

