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„A nemzeti függetlenség
és a társadalmi rend
demokratikus felépítése:
ez a magyarság vágya.”
Tamási Áron (1956)

Dicsőség a
Hősöknek!–1956

A

z 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulójának alkalmából - a járványügyi
helyzetre való tekintettel idén
irodalmi emlékműsor nélkül, kizárólag koszorúzási ünnepséggel
emlékezett a város a hatvannégy

Fotók: Katona Julcsi

évvel ezelőtti eseményekre. Az
önkormányzat mellett a helyi
intézmények és civil szervezetek
képviselői is lerótták kegyeletüket az ’56-os hősök előtt október
23-án délelőtt, a Kossuth kerti
emlékműnél.

Mindenszentek és
halottak napja

http://kkghuman.blogspot.com

N

ovember 1-je mindenszentek
ünnepe, november 2-a a halottak napja a keresztény világban, amely fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról
való általános megemlékezéssé.
Elterjedt szokás, hogy mindenszentek napjára rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat,
amelyeken gyertyát gyújtanak
a halottak üdvéért. A gyertya
fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a „temetők nagy
keresztjénél” ma is elimádkozzák mindenszentek litániáját, és
megáldják az új síremlékeket.
Magyarország egyes vidékein
ezen a napon harangoztattak a
család halottjaiért, máshol ételt

ajándékoztak a szegényeknek.
E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink
emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek
az a célja, hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek” visszataláljanak sírjukba, ne kísértsenek, ne
nyugtalanítsák az élőket. Azért
kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen
maradjanak lakhelyükben. A bukovinai magyarok - ahogy más
kultúrákban is szokásos - még
ennivalót is vittek ilyenkor a temetőbe.
Mindenszentek Magyarországon 2000 óta, fél évszázad után
ismét munkaszüneti nap.
forrás: www.mult-kor.hu

Balkányi Beszélő

XXIV. évfolyam 10. szám

2020. október

Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja

ÖNKORMÁNYZAT

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Rajzverseny a népmese napja alkalmából
B
enedek Elek, a nagy mesemondó születésnapján, szeptember 30-án a népmeséinket
ünnepeltük.
A mesehallgatás és meseolvasás személyiségformáló hatással
rendelkezik. A mesék a kisgyermekek értelmi és érzelmi fejlődése szempontjából is kiemelke-

dő jelentőséggel bírnak, hiszen
hozzájárulnak a képi szimbolikus világ kialakulásához és további fejlődéséhez.
Azok a gyerekek, akiknek
mesélnek otthon, élénkebb fantáziával és jobb rajzkészséggel
rendelkeznek. Emellett a mesék
segítenek korán megkülönböz-

tetni a jót a rossztól, az igazságost az igazságtalantól, a helyest
a helytelentől.
A rajzversenyre évfolyamonként több pályamunka érkezett.
A kijelölt mesékből kellett egy
számukra tetsző jelenetet ábrázolni. A zsűri évfolyamonként választotta ki az első három helye-

1. évfolyam

zettet. Köszönjük a munkájukat!
A tanulók az eredmény kihirdetésén átvehették a megérdemelt jutalmukat.
Szöveg és fotók: Bonyhády Éva
munkaközösség-vezető

2. évfolyam

Fotók: Katona Julcsi

Megvalósított
fejlesztések

I. Nagy Emma 1.b

II. Orosz Lili 1.c

II. Balogh Zoé 1.b

I. Kiss Jázmin 2.b

3. évfolyam

II. Sipos Milán 2.a

III. Gődény Kitti 2.a

4. évfolyam

– és még nincs vége...
Készen várja
A
a kicsiket és
nagyokat a város
új játszótere és
kondiparkja.
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Sportcentrum
fejlesztése
azonban ezzel még korántsem ért véget, hiszen egy friss
határozat szerint a város a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program IV. ütemében támogatásban részesült, melynek
köszönhetően további 150 négyzetméter területen újabb, szám
szerint 15 db eszközzel felszerelt,
gumi talajburkolatú létesítmény
épül a közeljövőben.
– szerk

I. Boldizsár Hanna 3.a II. Balogh Tara 3.b

III. Szilágyi Dániel 3.a

Felső tagozat

Köszönet
A

Fotó: iskola

Fotó: iskola

I. helyezett: Szabó Zsombor
II. helyezett: Bányi Jázmin és Tóth Zsófia
III. helyezett: Karalyos Jázmin
Különdíj: Kovács Bence

II. Sebők Aranka 4.b

III. Vass Gabriella 4.a

A legjobbak
döntője
A

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola köszönetét fejezi ki az ajándékba kapott pingpongasztalért Kovács Gábornak,
a Steel-Building Kft. ügyvezető
igazgatójának. Diákjaink szívesen töltik szabadidejüket pingpongozással.

I. Nagy Hanna 4.a

járványügyi helyzet miatt
erre a tanévre csúszott az
Oktatási Hivatal Nyíregyházi
Pedagógiai Oktatási Központ
által szervezett és lebonyolított
Országos Angol Tanulmányi
Verseny döntője.
A nyíregyházi megyei fordulót
iskolánk tanulója Kiss Hanna
Angelika nyerte meg. Így ő képviselhette megyénket a békéscsabai országos döntőben, ahová
csak a legjobbak kerülhettek. A
rangos versenyen 36 tanuló kö-

Fotó: Lőrinczyné Csonka Tünde

zött Hanna a nagyon előkelő 10.
helyezést érte el.
Büszkék vagyunk rá, és további sok sikert kívánunk neki!
Felkészítő tanára:
Lőrinczyné Csonka Tünde
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RIPORT

Korongtól a katedrára

J

eszenszky Zoltánné, Katika
néni (ahogyan egykori tanítványai nevezték és nevezik ma is),
negyven évnyi pedagógusi pálya
után idén már nem kezdett szeptemberben új tanévet. Nyugdíjba
vonulása kapcsán beszélgettünk
az elmúlt évtizedekről.
- Katika! Amikor kisgyerekként
megkérdezték tőled, mi leszel, ha
nagy leszel, akkor feleltél-e úgy:
tanító néni?
- Csak ez volt a válaszom. Emlékszem, alig vártam, hogy apukám hazajöjjön a munkából, s
akkor leültettem, tanítottam.
Nem is tudtam volna elképzelni
más foglalkozást.
Bár a szüleim eleinte nem igazán örültek ennek. Édesapám
cserépkályhás és fazekasmester
volt, aki engem is megtanított
korongozni. Ő nagyon szerette
volna, ha én is ezt a mesterséget
folytatom. Ám én ragaszkodtam
az elképzelésemhez, és mindvégig kitartottam mellette.
- Volt valaki a környezetedben,
aki a tanítói pálya felé terelt?
- Nem igazán. Abszolút belső
indíttatású volt ez számomra.
Nagyon szerettem iskolába járni,
szerettem a tanítóimat, tanáraimat, azt az egész közeget, amit
az iskola jelentett. A házunk is az
iskolával szemben, attól néhány
méterre volt az utca másik oldalán, úgyhogy lehet mondani, az
iskola mellett nőttem fel. Igaz,
a nagybátyám, aki Budapesten
a Műszaki Egyetemen tanított,
örült a választásomnak, de nem
miatta gondoltam, hogy tanítónő
szeretnék lenni.
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Az érettségi évében, 1977-ben
kezdtem meg a tanulmányaimat Nyíregyházán, a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán.
Nappali tagozatra jártam, és
a gyakorlóiskolába kellett mennünk tanítani. Ezeket a gyakorlati órákat nagyon szerettem.
Amikor csak tehettem, a kötelező
óráimon túl is tanítottam.
Mielőtt végeztem, fel is ajánlottak egy tanítói állást a főiskola
gyakorlójában.
Csakhogy, mivel a diploma
átvétele után - még aznap - férjhez mentem, olyan munkahelyet
kellett keresnünk, ahol szolgálati lakást is tudtak biztosítani.
Így kerültem Abapusztára, ahol
1980-tól két éven át tanítottam.
Később a két nagyobb gyermekem születése után már a béketelepi iskolába álltam vissza dolgozni, s maradtam is itt harminc

zat, ahogyan a munkáját végezte.
Az az alaposság, ahogyan az óráira készült. A mai napig emlékszem a mintafüzeteire, az óraterveire, amiben még a gyerekek
várható munkáit is megtervezte.
Sokat jelentett a számomra, hogy
egy ilyen kollégával kezdtem a
pályafutásomat.
- Aztán tíz évvel ezelőtt a balkányi tantestület tagja lettél.
- Akkoriban már rebesgették,
hogy a béketelepi iskolában
belátható időn belül meg fog
szűnni az oktatás. Hívtak, és bár
sajnáltam, nem sokat gondolkodtam a válaszon.
Egy jó ideig hiányzott az idilli
környezet: a nagy udvar, a természet közelsége, a hosszú séták,
a téli szánkózások. Idővel aztán
a városi iskolát, a maga egyedi
adottságaival együtt is megszoktam és megszerettem.

Abapuszta, 1982. márciusa
Forrás: Jeszenszky Zoltánné saját archívuma

éven át. Az életem meghatározó
időszaka volt ez a három évtized.
Egy összetartó, lelkes tantestület
tagja lehettem, ahol élveztük a
szülők bizalmát, a gyerekek szeretetét, ahol mindvégig a kölcsönös tisztelet jellemezte a tanyasi
emberek és az iskola, a pedagógusok kapcsolatát.
- Volt-e a pályád során olyan
kollégád, aki meghatározta a te
tanítói munkádat, akire példaként tekintettél?
- Szűcs Lászlóné Icuka kolléganőm, akivel Abapusztán tanítottam. Példaértékű volt az az alá-

- Az elmúlt negyven évben sokszor kellett szakmailag megújulni, alkalmazkodni a különböző
változásokhoz. Új pedagógiai
módszerek jelentek meg, változott az oktatási rendszer maga
is.
Egészen más fejlettségi és neveltségi szintű gyerekek lépik
át ma az iskola küszöbét, mint
negyven évvel ezelőtt.
Ha visszatekintesz a pályádra a kezdetektől napjainkig,
mennyire volt könnyű, vagy épp
ellenkezőleg, nehéz mindehhez
alkalmazkodni?

HITÉLET
- A változással együtt mi is
változunk. Ahogy követelnek tőlünk, vagy amilyen irányba kell
haladnunk, fel kell vennünk a
ritmust, nincs mese. Régen azt
gondoltuk, az volt a jó, ahogyan
akkoriban tanítottunk, ahogy
akkoriban gondolkodtunk a
szakmáról. Most azt, hogy ez a jó,
ahogyan ma van, ahogyan manapság elvárják tőlünk.
Bő harminc éve még szakfelügyelők jártak meglepetésszerűen ellenőrizni a munkánkat,
most portfóliót kell készíteni,
minősülni kell.
De akkor is készülni kellett az
órákra, most is. Akkor is az volt a
feladat, hogy minden gyerekből
a legtöbbet kihozzuk, amit csak
lehet, amire csak képes, és ez
most is így van. Minden időszaknak megvolt, megvan a maga nehézsége, és amellett a szépsége,
öröme is ugyanúgy.
- Melyek a legkedvesebb emlékeid?
- Szívesen emlékszem vissza
a tanulmányi kirándulásokra, a
téli szánkózások örömére.
Amikor a régi tanítványok rám
köszönnek, beszélgetnek, beszámolnak az életük alakulásáról,
vagy írnak, érdeklődnek, ezek
nagyon jólesnek.
- Mik a terveid a nyugdíjas éveidre?
- Lehetőleg minél több időt
tölteni az unokáinkkal. Öten
vannak már, és mivel a kisebb
lányom, Helga is hamarosan
férjhez megy, remélhetőleg még
többen leszünk. Zoltán fiamnál
három kisunokánk van, Katikánál kettő. A fiamék Érden laknak, Katikáék Debrecenben, Helga Budapesten. Sokat utazunk,
hogy velük lehessünk. Most erre
- bízom benne - több idő jut.
- Végezetül, mit tanácsolsz a
kezdő, vagy leendő tanítóknak?
- Hogy soha ne adják fel, ne
engedjék elveszni a gyerekekbe,
a szakmába vetett hitüket. Soksok türelmet is kívánok nekik
mindehhez. És legalább olyan
örömteli pedagóguspályát, mint
ami nekem jutott.
– szerk

Kerékpáros zarándoklat Máriapócsra
A
z elmúlt szombaton, október
10-én egy maroknyi elszánt
csapattal reggel hét órakor nemzeti kegyhelyünkre, egyházunk
szívébe indultunk, hogy ott
mennyei Édesanyánk közelségében megerősödjünk.
Buzgón siettünk az Istenszülőhöz, hiszen a tervezett
időpontnál kicsivel hamarabb
érkeztünk, bizonyítva, hogy a
zarándoklat igénye már régóta
ott lappangott mindannyiunk
szívében.
Az altemplomban pannichidát
imádkoztunk elhunyt szeretteinkért, köszöntöttük a kegyképet,
és a fatemplomban Szent Liturgiát ünnepeltünk.

Büszkeséggel töltött el minket,
hogy búcsúzáskor egy kiránduló csoport is bekapcsolódott az
énekünkbe, s hogy láthatták,
milyen kiemelkedő szerepe van
a máriapócsi Istenszülőnek a mi
életünkben.
Köszönjük a kegyhely parókusának és munkatársainak a
szívélyes fogadtatást, köszönjük
egymásnak az imádságos zarándoklatot és a barátságot, és mindenekfelett köszönjük az Úrnak,
hogy eljuthattunk célunkhoz, s
emellé kedvező időjárást ajándékozott!
Bak Ádám
görögkatolikus segédlelkész

Fotók: Balkányi Görögkatolikus Egyházközség

50 éves
jubileum
Ö

römünnepre gyűltek össze
a rokonok és barátok október 10-én templomunkban, ahol
Bíró Gábor és felesége, Farkas
Ilona házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából a Jóisten
színe elé járultak, hogy áldását
kérjék további közös életükre, s
hogy hálát adjanak az együtt eltöltött évek szépségeiért, örömeiért és nehézségeiért.
Balkányi Görögkatolikus
Egyházközség
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Településünkön, szeptember hónapban 4 pár fogadott egymásnak örök hűséget:
Néző Ferenc Lóránd és Biánki Bernadett,
Benke István és Éles Hajnalka,
Gorzó György és Turán Zsuzsanna,
Mezei Zsolt István és Tóth Zsuzsanna.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

Gólyahír

Dán János
Antal Mária
Vinkler Gréta Panna
Piskóti Anita
Kassai Nola
Csorba Petra
Farkas Marcell Dezső
Szabó Krisztina
Marozsán Szofia
Léka Alexandra

2020. 09. 15.

Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!

2020. 09. 16.

Halottaink

2020. 09. 18.
2020. 09. 20.
2020. 09. 22.

Településünkről szeptemberben
eltávoztak:
Madár Zsolt (45)
Fehér Lászlóné (72)
Szulyák Mihály (92)
Czivik Mihály (84)

KÖZÉRDEKŰ
Juhász Ernő (62)
Juhász Ernőné (92)
Bagi József (70)
Besnyi Jánosné (65)
Szabó Sándor (79)
Emléküket megőrizzük!
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető
Fotók: Katona Julcsi

Központi háziorvosi ügyelet

Színházbarátok
Balkányi Köre

Kedves Ismerőseink, Támogatóink és Partnereink!

2020. november

Köszönjük mindazoknak, akik
október 10-én velünk tartottak az első általunk szervezett
csoportos színházlátogatásra a
nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházba. Bízunk benne, a kulturális programra vállalkozó 38
fő jól szórakozott az Oscar című
előadáson, és egy kellemes színházi élménnyel lettek gazdagabbak.
Ezúton egy újabb időpontot
kínálunk a színházat kedvelők
számára.
A szeptemberben meghirdetett, majd elhalasztott Balfácánt vacsorára! című komédiát
NOVEMBER 24-ÉN, KEDDEN
játssza a színház. Várjuk azok
jelentkezését, akiket érdekel ez
a darab, részvételi szándékukat
személyesen a városi könyvtárban lehet megtenni november
10-ig.

Nagy örömmel tájékoztathatjuk Önöket arról, hogy a 2019.
adóévi szja 1%-os felajánlások
összesítése alapján a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal a közelmúltban 430 113 Ft-ot utalt alapítványunk pénzforgalmi számlájára.
Köszönjük szépen annak a 106
adófizető
magánszemélynek,
akik rendelkezésükkel ily módon
segítik további munkánkat.
Köszönetnyilvánításunk mindazoknak is szól, – közülük is kiemelten: Kóródi Balázs egyéni
vállalkozónak és Balkány Város
Önkormányzatának – akik eseti támogatásukkal, bárminemű
egyéb felajánlásukkal és segítségükkel évek óta hozzájárulnak
tevékenységünk hatékony végzéséhez.
Hálásak vagyunk mindezért,
hiszen e közös segítségnyújtás
2014-től napjainkig 181 alkalommal tudta megkönnyíteni beteg
partnereink életét.
Pályázatainknak, támogatóinknak hála, lehetőségünk volt
arra is ebben az évben, hogy a
tavaszi járványhelyzet alatt 19
fő részére rendkívüli támogatást
adhassunk.
Tisztelettel kérünk mindenkit,
amennyiben módjukban áll, segítsék továbbra is munkánkat!
Jó egészséget kívánunk kedves
mindnyájuknak!

Telefon: (42) 361-644

1. V Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
2. H Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
3. K Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

4. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
5. CS Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

6. P Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
7. SZ Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
8. V Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
9. H Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
10. K Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

11. SZ Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
12. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
13. P Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

14. SZ Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
15. V Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat
16. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
17. K Dr. Komoróczy Péter balkányi szolgálat

Vinkler Gréta Panna

Kassai Nola

Farkas Marcell Dezső

Marozsán Szofia

18. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
19. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
20. P Dr. Svéda Melinda

KÖZÉRDEKŰ

Dobiné Szántó Emese

21. SZ Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

Csatlakoztunk a
Bursa Hungaricához
A pályázat benyújtásának
módja és határideje
A pályázatok kezelésére a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszer szolgál. [elérhetősége:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx]
A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció
szükséges. Azok a pályázók,
akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben,
nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó
birtokában léphetnek be a rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik
adataikat. Az itt elkészített
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és véglegesített pályázatot
kinyomtatva, aláírva kell benyújtani a Balkányi Polgármesteri Hivatalhoz.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2020. november 5.
A pályázók köre
„A” típusú pályázatot nyújthatnak be:
azok a Balkány közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mester-

képzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatot nyújthatnak be:
azok a Balkány közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik:
a) a 2020/2021. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz
részt
- kizárólag külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban
Az ösztöndíj időtartama
„A” típusú pályázat: 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév
második féléve és a 2021/2022.
tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév (a 2021/2022.
tanév, a 2022/2023. tanév és a
2023/2024. tanév).

22. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

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

Molnár Lászlóné

25. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
26. CS Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

27. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

28. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

29. V Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

Ami változatlan:
• buszos szállítás
• indulás aznap 17.45-kor a
Kossuth úti parkolóból
• közösségi élmény
• kiváló hangulat
Várjuk jelentkezésüket!
A program megvalósulását Balkány Város Önkormányzata támogatja.
– véká

30. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Meghívó
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

közmeghallgatást tart
2020. november 23-án (hétfőn)
18.00 órai kezdettel.
A közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház (Balkány,
Kossuth u. 3.)
A közmeghallgatás
napirendjei:
1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2020. évi tevékenységéről, a
2021. évi tervekről
Előadó: Pálosi László polgármester
2.) Egyebek
A közmeghallgatáson a lakosság
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot
tehetnek, a képviselő-testület
tagjaihoz és a jegyzőhöz kérdést
intézhetnek.

„MEGGYÓGYULOK!”
Balkányi
Daganatos
Betegekért
Alapítvány

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK
Kedves Gyerekek!
Októberi számunkban azt
szeretnénk megtudni tőletek,
hogy a Kossuth kertben álló
„A második világháborúban
és az 1956-os forradalomban
elesett balkányiak emlékműve” c. alkotáson hány balkányi hős neve szerepel?

A helyes megoldást – nevetek és címetek megjelölésével
– a balk.konyvtar@gmail.com
címre várjuk november 20-ig.
Játékra fel!
EREDMÉNYHIRDETÉS
Örömmel számolunk be arról,
hogy gyerekek számára meg-

hirdetett játékunk értékelését
követően újra nyertest sorsolhattunk.
Ezúttal Kurucz Petra lett a
szerencsés azok közül, akik a
legutóbbi három lapszámban
feltett egy-egy kérdésünkre
helyesen válaszoltak. Gratulálunk Petrának, őt jutalmának

átvételéről e-mailben értesítjük.
Valamennyi versenyzőnknek ezúton mondunk köszönetet aktivitásukért, és kérjük
őket, maradjanak továbbra is
játékban!
– véká
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David Bailey:
Az Aranycsapat története
1953. november 25-én – hatvanöt
éve – a magyar labdarúgó válo-

TUDTA-E?

gatott „az évszázad mérkőzésén”
6:3-ra legyőzte az angolokat. David Bailey könyve ezzel a mec�csel kezdődik: a Vasfüggönyön
túlról jött „mágikus magyarok”
nemcsak játékukkal nyűgözték
le a zsúfolásig megtelt Wembley
stadion közönségét, hanem egészen modern szerelésükkel is.
Mintha a múlt és a jövő találkozott volna. És sok angol szurkoló akkor úgy érezte, nem lehet
annyira rossz az a kommunista
ország, amelynek ilyen ragyogó
futballistái vannak.
A Magyarországon élő David
Bailey több mint tíz évvel ezelőtt határozta el, hogy megírja
az Aranycsapat történetét: meg
akarta érteni, hogy ebben az
országban - amely immár az

otthona, s ahol futballrajongóként be kell érnie a gyengécske
mai magyar focival - az ötvenes
években hogyan bukkanhattak
fel egyszer csak káprázatosan
tehetséges focisták tucatjai. Mi a
titka az Aranycsapatnak?
Szerettük, mert: a könyv egyszerre precíz és olvasmányos, és
a kényes kérdések vagy furcsa
ellentmondások feltárásától sem
riad vissza.
Ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek Aranycsapat tagjai
iránt, és többet szeretnének tudni az akkori politika és a sport
összefonódásairól.
Kiadó: Helikon
– véká

Tudta-e,…

hogy a Kossuth kertben álló
II. világháborús és 1956-os
emlékmű bronz turulmadara a budapesti Sztálin-szobor
kanadai adományozók által
zsákmányolt darabjaiból készült?
A három méter magas kőoszlopon lévő madár Torontóból
érkezett Balkányba, majd 1990es évek derekán került az akkor
még a Rákóczi téren lévő emlékmű tetejére.
– véká

TUDATOS SZÜLŐ

Külön(ösdi)

Külön angol, foci, zene, lovaglás,
művészeti foglalkozás, programozó szakkör, balett, sakk, modellképzés…
Mai világunkban a lehetőségek
szinte végtelenek. Lépten-nyomon belebotlunk ajánlatokba,
amik külön foglalkozásokat,
szakköröket hirdetnek gyerekeknek. Azt gondolhatjuk, hogy
minél többre juttatjuk el a gyerekünket, minél fiatalabb korától
kezdve, annál sikeresebb lesz
az életében. Vagy azon sajnálkozunk, hogy nem engedhetjük
meg magunknak, hogy biztosítsuk számára a nagyobb városokban elérhető programkavalkádot.
Vajon hány éves korától és
mennyi különórára van szüksége egy gyereknek ahhoz, hogy jól
boldoguljon az életben?
Nos, az előbbi kérdésre nem
lehet egyértelmű választ adni.
Csupán néhány támponttal szolgálhatok a kedves gyereknevelő
olvasóimnak, hogy ennek megválaszolását megkönnyíthessem.
Vekerdy Tamással értek egyet
abban, hogy az óvodás gyermeknek nincs szüksége semmilyen
különórára. Hagyjuk gyereknek
lenni, és otthon önfeledten játszani, ennek az életkornak ez a
legfőbb feladata. Töltsünk vele

annyi időt, amennyit csak tudunk, meséljünk, beszélgessünk,
kiránduljunk, válaszoljunk a
kérdéseire vagy csak hagyjuk,
hogy segítsen a házimunkában.
Ahogyan cseperedik gyerkőcünk
már más a helyzet. Alsóban és
főleg elsőben, egy teljesen új
helyzetben találja magát szülő is,
gyerek is. Hagyjunk neki időt (és
magunknak is), hogy megszokja
az iskolát, az új feladatait. Ha
mégis szeretnénk valamire járatni, az olyan tevékenység legyen,
amit szeretne kipróbálni, szívesen csinál és egy- két alkalomnál
ne legyen több hetente. Azt, hogy

Forrás: irocimborak.blogspot.com

idővel mennyi és milyen foglalkozásokra járatjuk a gyereket,
sok minden befolyásolhatja. Biztosítsuk számára azt, hogy - lehetőség szerint - minél több mindenben kipróbálhassa magát.
Válasszon magának olyanokat,
amit jó kedvvel csinál, feltölti,
erősíti az önbizalmát. Vegyük
figyelembe a gyerek terhelhetőségét, az anyagi lehetőségeinket,
a helyben elérhető foglalkozások
körét. Semmiképpen ne essünk
át a ló túloldalára azzal, hogy
minden délutánra több különóra is jusson. A nagyobb gyerekkel beszéljük meg, mire muszáj

járnia (felzárkóztatóóra, fejlesztés, gyógytorna stb.) és cserébe választhasson olyat, amire
hobbiból, saját indíttatásból jár.
Ügyeljünk arra, hogy maradjon
ideje az iskolai kötelezettségek,
és különórák mellett a pihenésre és szabadidőre. Ha azt ves�szük észre, hogy folyamatosan
fáradt, kedvetlen, fásult, esetleg
többet betegeskedik, gondoljunk
arra, hogy esetleg túlterhelt lehet. Fokozottan előfordulhat ez
kamaszkorban, amikor élettanilag amúgy is fáradékonyabbak.
Ilyenkor gondoljuk át újra, vajon
nem túl sok-e a délutáni elfoglaltság? Ha valamire nagyon nem
szeret járni, mert időközben rájön, hogy nem érdekli, nem neki
való, arra ne kényszerítsük.
A fentebb leírtakból is látszik,
hogy rengeteg dolgot kell figyelembe venni, mérlegelni a szülőnek a különórák kiválasztásánál.
Minden család és gyerek más
és más, ezért nincs egységes recept erre. Arra biztatok minden
dilemmázó szülőt, hogy alaposan gondolja át a fenti szempontokat, bízzon magában és a
gyermekében. Egy jól működő
szülő-gyermek kapcsolat esetén
porontyunk úgyis jelezni fogja az
igényeit, és ezt igyekezzünk észszerű keretek között kielégíteni.
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus

