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Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni oltás Balkányban is.
Képünkön Sunyavecz István, aki már a második AstraZeneca oltást kapja meg háziorvosától.

Tisztelt Balkányi Polgárok! „Örök tábládra
vésd föl ezt a
nagy napot!”

A

koronavírus harmadik hullámának kezdete óta jelentősen megnövekedett a betegek
száma. Az előrejelzések szerint
sajnos további emelkedés várható. Elsősorban az idősek vannak
veszélyben, de egyre több fiatalabb is megbetegszik. A járvány
megfékezése és az egészségügy
tehermentesítése
érdekében
most különösen fontos az óvintézkedések betartása! Az életbe
lépett szigorúbb intézkedések
célja, hogy megfékezzük a betegség terjedését és csökkentsük
a kórházakra nehezedő terhet.
Ezért mindenkit arra kérünk,

hogy tartsa be a járványügyi
óvintézkedéseket, és minél
többen éljenek a védőoltás
lehetőségével. Az oltás az egyetlen eszköz, hogy megszabaduljunk a vírus okozta súlyos megbetegedéstől. Az idősek védelme
most a legsürgetőbb. Célunk,
hogy a regisztráltak húsvétig
megkapják a védőoltást, ehhez
persze az is kell, hogy elegendő
vakcina érkezzen az országba.
Az oltás ingyenes. Aki az önkéntes regisztrációhoz segítséget igényel, azoknak Balkány Város Önkormányzata és a munkatársaim
készséggel állnak rendelkezésükre. Higgyenek a szakemberek
véleményében, az oltás a leghatékonyabb fegyver a vírus ellen! A védekezésben részt vevő
egészségügyi dolgozók oltása a
végéhez közeledik. Most a rendvédelmi dolgozók, katonák, és a
jelenléti munkarend szerint foglalkoztatott pedagógusok, iskolai
dolgozók kaphatnak védőoltást.
Cikkünk folytatását a 2. oldalon
olvashatja.

A székelykapu Hajdu László geszterédi
népi faműves mester alkotása.

Monumentális és impozáns emlékművet
állítottak nemrégiben a Kossuth
kertbe, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseinek emlékére.

A

város vezetésének régi elképzelése volt, hogy egyszer
valamelyik közterünket székelykapu díszítse. Most, hogy adódott
a lehetőség, élt is vele az önkormányzat.
Kezdetben a megújuló park
egyik bejárataként képzelték el a
gazdagon díszített fakaput, ám a
kerítés kovácsoltvas jellege miatt
végül ezt elvetették.
Így került aztán a régi, szintén
a ’48-asoknak emléket állító kopjafa helyére a műremek.
Balkányban több Erdélyből
áttelepült család él, illetve sokan
vannak, akikhez városunkba lá-

togatnak székelyföldi rokonok,
barátok. Rájuk is gondoltak, amikor az emlékmű ötlete felmerült.
Annak, hogy a folyamatosan
szépülő, épülő közparkban éppen egy székelykapu emlékeztet
a forradalom és szabadságharc
hőseire, a város közösségi összetartozásának erősítése mellett
fontos üzenete van: mégpedig,
hogy tisztelnünk és ápolnunk kell
hagyományainkat, kultúránkat
és nemzeti múltunkat egyaránt.
— szerk
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Erre azért van szükség, hogy a
járvány elleni egészségügyi és
rendvédelmi védekezés, az ország közbiztonsága és határvédelme továbbra is zavartalan legyen.
Elmondhatjuk, hogy most egy
kicsit több aggodalom van bennünk, de bizakodunk, s azon
dolgozunk, hogy térségünk valamennyi polgára biztonságos
körülmények között élje mindennapjait.

Tisztelettel köszönöm Balkány
valamennyi lakosának a járványügyi helyzet okán a türelmet,
az együttműködést. Most legfontosabb, hogy minél több ember
kapja meg a védőoltást. Kérem,
regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon! A védőoltás életet ment, mert már
az első oltás is jelentősen növeli a védettséget a betegség
súlyos lefolyása ellen.

Közeledik húsvét, a kereszténység egyik legnagyobb és
legfontosabb ünnepe. Az élet
győzelmét ünnepeljük a halál
és bűn fölött. Most, amikor a
járvány miatt otthonainkban
vagyunk, megtapasztalhatjuk
emberi korlátainkat, mivel másképp éljük az életünket, mint
ezelőtt. Örömhír ezért a járványhelyzetben, hogy a digitális istentiszteleti rendnek köszönhetően

ÖNKORMÁNYZAT
a feltámadás üzenete mindenkihez eljuthat. Szánjunk rá időt!
A feltámadás örömhírével
áldásokban gazdag húsvéti
ünnepet kívánok a település
minden polgárának!

Dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő

Balkány város
az elmúlt évek
nyertese

A

z elmúlt évek jelentős
mértékű fejlődést hoztak
Magyarország, a térségünk és
Balkány város számára is. A
közösen elvégzett munkánk
eredményeként olyan fejlesztések valósulhattak meg, amelyek korábban csak az „álom”
kategóriájába tartoztak. A
Pálosi László polgármester úr
által vezetett csapat a fejlesztések terén a lécet magasra teszi, ami a térségre is igencsak
jótékonyan hat. A közös mun-
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kánk célja a helyi gazdaság
erősítése, vonzó, élhető város
megteremtésén keresztül a
város népességmegtartó erejének növelése.
Ezen célt szolgálják az eddig
megvalósult fejlesztések, beruházások, és ezen cél mentén fogalmazzuk meg a terveinket is.
Balkány fejlesztése az elmúlt
időszakban bővelkedett a nagyértékű beruházásokban.
2018-ban 1,18 milliárd forint
EU-s és kormányzati támogatás
jóvoltából továbbépült a város
szennyvízhálózata. Az addig 70
%-os lefedettségű városi szennyvízhálózat 8913 méter hosszúságú gravitációs szennyvízvezeték,
1206 méter hosszúságú nyomóvezeték és 616 db bekötés kiépítésével teljessé, azaz 100%-os
lefedettségűvé vált. Ha figyelembe vesszük a 143 millió forintos
ivóvízminőség-javító programot,
akkor kijelenthetjük, hogy ezen
beruházásokkal jelentősen jobb
lett a településen élő lakosok
életminősége.
Kiépült a kerékpárút – melyet
tavaly nyáron Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
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minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
céljából.
Konzorciumi tagként pedig
részt vesz a helyi identitás és
kohézió erősítését célul kitűző
55 millió forint támogatású EU-s
programban.
Mindannyiunk örömére megújult a református templom 38,1
millió forintos és a római katolikus templom 27 millió forintos
pályázati támogatással. Hamarosan elkészül a görögkatolikus
óvoda új épülete.
A görögkatolikus egyházközség társadalmi kohézió erősítésére, közösségépítésre 49,3 millió

forint EFOP támogatást, a római
katolikus egyházközség helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására
6,6 millió forint VP támogatást
kapott.
Összegezve: Balkány város
közössége az elmúlt időszakban
20 pályázatban több mint 3 milliárd forint fejlesztési támogatást
nyert.
Az elmúlt években a város
gazdaságának megerősítését, a
foglalkoztatás bővítését, a cégek,
vállalkozások kapacitásbővítését, technológiai korszerűsítését
szolgálta a 21 balkányi cég, illetve vállalkozás által 32 pályázatban elnyert mintegy 1,5 milliárd

forintnyi uniós pályázati támogatás és 7 helyi cégnek a fejlesztések megvalósításához nyújtott
mintegy 600 millió forintnyi kedvezményes hitel.
Ugyancsak erősödött a város
gazdasága, amikor mintegy 200
helyi mezőgazda és agrárvállalkozás 270 esetben 1,9 milliárd
forint értékű támogatást kapott
különféle jogcímen: erdősítés
támogatására, kisüzemek létrehozására és fejlesztésére, fiatal
mezőgazdasági termelők induló
támogatására, öntözés és vízgazdálkodás fejlesztésére, kertészet
korszerűsítésre, gépbeszerzésre,
ültetvénytelepítésre, termény

és trágyatároló létesítésére, környezetgazdálkodás támogatására, ökológiai gazdálkodásra való
áttérésre, mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásra, helyi fejlesztési stratégiák
megvalósítására, éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatok
csökkentésére, nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására
és erdei termelési potenciál javítására.
Az eddigi eredmények jó esélyt
adnak a jövő terveihez, amelyek
megfogalmazása folyamatban van.
Dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő

Fotó: Bakos Zsolt

adott át – 364 millió forint ráfordítással Biri és Balkány között,
ami által javult a közlekedésbiztonság és a járási székhely megközelíthetősége is, de jó szolgálatot tesz a biciklizést sportként
kedvelők körében is.
Ugyanígy 2020-ban adtuk át
a régen várt 3 csoportos Bóbita
Bölcsődét, amely 342,5 millió
forintból épült meg a Területés Településfejlesztés Operatív
Program keretében. Ezzel egy
régi álmunk vált valóra Balkányban is.
A 300 millió forintos Zöld Város program három üteméből
már kettő elkészült. Megújulóban a Kossuth kert, megépült a
kondipark a fiatalok, a játszótér
a gyerekek örömére a Sportcentrum kebelén belül, és hamarosan
kezdődik a piac fejlesztése is.
Több mint 104 millió forint
ráfordításával a Vidékfejlesztési
Program (VP) jóvoltából a Nagymogyorós, Vecser és Csiffytanya

érintésével útstabilizáció valósult meg. Az érintett útszakaszok
zúzottköves stabilizációján túl
egy új, az utak karbantartásához
is használható MTZ traktorral
gazdagodott a város munkagépállománya.
39,5 millió forint pénzügyminisztériumi támogatással megújult az önkormányzat 600 adagos konyhája, 9,9 millió forint
ráfordítással pedig hamarosan a
Barackvirág Óvoda konyhája is.
A Belügyminisztérium 15 millió
forintos támogatásával felújításra került a Petőfi utca. Közösségi
terek felújítására összesen 17, 3
millió forintot, kamerarendszer
kiépítésére 2,1 millió forintot
fordíthatott vidékfejlesztési pályázat jóvoltából a város.
Az önkormányzat a Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi
EU-s program révén 50 millió
forint támogatást kapott a társadalmi felzárkózásjavítás, a területi különbségek csökkentése, a

Fotó: Bakos Zsolt

Fásítás

H

amarosan végső helyére kerül az a 30 db őshonos fa,
melyet az Országfásítási programban nyert az önkormányzat.
Ültetésüket kertészeti szakemberek irányításával végzik majd,

a tervek szerint a város több
pontján: a bölcsőde udvarán, a
Polgármesteri Hivatal környezetében, a belterületi körgyűrűben
több helyütt. A Kossuth kertben
már látható is néhány belőlük,
de ide ezen felül abból a 70 db
fából is ültetnek majd, melyeket
a „Zöld város kialakítása” c. projekt keretéből várnak. — szerk
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Fotó: Bakos Zsolt
Fotó: nlegezseg.hu

Egyesületi siker
N

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!

milyen munkát is végzünk a
Balkányi Hagyományőrző Lovas
Egyesületben, melyek az eddigi
eredményeink, illetve jövőbeni
céljaink.
Köszönjük az elismerő szavakat, és bízunk képviselő úr további segítő támogatásában.

Oktatásért Alapítvány
adószáma: 18792296-1-15

1%

emrégiben dr. Simon Miklós,
térségünk országgyűlési képviselője látogatott el hozzánk. Elmondta: a tavaly novemberben
beadott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a Bethlen Gábor Alapkezelő 2.650. 000
Ft támogatást biztosít számunkra a közeljövőben.
A találkozó kiváló alkalom
volt arra, hogy bemutathassuk,

Tisztelt Támogatók!

id. Oláh János
egyesületi elnök

OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
4233 BALKÁNY, KOSSUTH ÚT 5.
Adószám:18792296-1-15
Számlaszám:
OTP: 11744089-26230001

NEKROLÓG

Amikor búcsúznunk kell…
F
ebruár közepén még bíztunk
abban, hamarosan újra itthon lesz, és a gondos gyógykezelésnek hála, leküzdi betegségét.
Sajnos nem így lett…
Váratlanul ment el tőlünk,
fájdalmas űrt hagyva mindazokban, akik szerették és ismerték
őt. Számtalan közös rendezvényünk segítő társa volt, tettrekészségét, munkaszeretetét, a
közösségért munkálkodó egyéniségét mindig ámulattal szemléltük, mert tudtuk, alapbetegsége
miatt régóta nem élhetett teljes
életet. Ő mégis tenni akart! Már
fiatal családanyaként elfogadta
megromlott egészségi állapotát,
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és mindvégig arra törekedett,
megváltozott munkaképessége
ne befolyásolja mindennapjait.
Optimista életszemlélete nem
engedte, hogy másképp gondolkozzék, hogy az önsajnálat maga
alá gyűrje. Fontosnak tartotta,
hogy a nehézségek ellenére is a
lehető legkerekebbé tegye családja, közössége és önmaga számára az életet, példát mutatva
ezzel másoknak az újrakezdésre.
A Nyugdíjas Klub Egyesület
fél évtizede talán éppen ezért
a tulajdonságáért választotta
elnökévé, holott korát tekintve
még közel sem volt nyugdíjas
korú akkoriban. Ma sem lenne

az, öregségi nyugdíjazását már
nem élhette meg. Határozottságát, küzdő szellemét számos
alkalommal bizonyította közösségi munkájában: terveket
szőtt, programokat szervezett,
pályázati munkában vett részt,
egyenes derékkal és nyílt szívvel vezette a nyugdíjasok civil
szervezetét. A közművelődésért
felelős intézményként, támogató
partnerként öröm volt látnunk,
hogy mennyire megtalálta helyét, szerepét az általa irányított
egyesületben.
Juhász Lászlóné mindössze 59
évet élt. Nehéz búcsút vennünk
tőle, hiánya még mindig felfoghatatlan számunkra. De most
búcsúznunk kell, Erzsike nincs
többé, a korán jött halál mosoly-

gós, derűlátó lényét emlékké változtatta. Mi pedig ezt az emléket
kegyelettel és tisztelettel őrizzük.
Drága Erzsike, nyugodj békében!
Városi Könyvtár

Belső utakon
Gondolkodunk és érzünk

Az érzések és gondolatok jobban
és mélyebben meghatározzák a
mindennapi életünket, mint gondolnánk.
Mindannyian egyediek vagyunk, és a saját valóságunkban
teremtjük meg azokat a belső
utakat, amelyeket járunk vagy
járni fogunk életünk folyamán.
Nincs egy meghatározott út,
nincs két egyforma haladási napló. A múlt – jelen – jövő hármasa
készíti el számunkra az útirányt.
Belső világunk megismeréséhez
több út vezet. Ezeket figyelembe
véve tekintsük át azokat a tényezőket, amik alakították és alakítják a saját haladási tervünket,
térképünket.
A múlt – jelen – jövő hármasát, érzelmi kihatását a „haladási
térképünkre” néhány kérdésen
keresztül gondoljuk át, ezzel
segítve első lépésben, hogy közelebb hozzuk magunkat belső
világunk felé.
Miként határoznak meg a
múltban történt események, érzések engem? Egy gyermekkori
emlék, egy évekkel korábban
történt esemény - legyen az pozitív vagy negatív - elkísérhet bennünket éveken keresztül, melyek
gyakran úgy válnak részeivé a

mindennapi életünknek, hogy
nem is tudunk róla.
Hogyan emlékezünk a múltbéli eseményekre? Milyen kihatással vannak a jelen életünkre?
Mire gondolunk vissza szeretettel? Van-e olyan múltidéző érzés,
ami elszomorít minket? Okoznak-e elakadást az életünkben?
A múlt a jelen építőköve, ahogyan a jelen a jövőé. A jelenben
megélt pillanatok hasonlóképpen nagy jelentőséggel bírnak
az érzéseink alakulására, ugyanúgy, ahogyan a múlt eseményei
a jelenre. Hogyan éljük meg és
mivel töltjük a napjainkat? Milyen gondolatok foglalkoztatnak
bennünket?
Ezekkel a kérdésekkel való
őszinte szembenézés megadja az
alapját a jövőnek. Erősíti a jelen
átgondolása az önismeretünket,
valamint belső, homályosnak
tűnő térképünket.
A jövőről való gondolkodás
pedig átszövi a mindennapjainkat, megmutatja azt az utat,
amelyen járni szeretnénk, segít
megfogalmazni célokat, melyek
elérésének motiválása pedig
erős küzdővé formálja a személyiségünket. Az, hogy mikor és
hogyan tudunk arra az útra lép-

ni, ami a szívünkben él, egyaránt
épül a múltban megélt pozitív/
negatív tapasztalatainkra, és a
jelenben meghozott döntéseinkre, azok megélésére és elengedésére egyaránt.
A második lépés „a haladási
térképünk” alakításában az évszak megélése, jelen helyzetben
a tavasz érkeztével egy külső
– belső nagytakarítást végezhetünk a lélek megújulásáért.
Ilyenkor tavasszal érezhetjük,
hogy a lélek is vágyik erre a fajta
felszabadulásra. Nincs halogatni
való időnk, legjobb, ha a megújításba azonnal belefogunk.
A takarítás frissíti a lakást, a
kertet, ezek pedig szükségszerűen magukban hordozzák a
lelkünk tisztulási folyamatait.
Megválhatunk egy régi ruhadarabtól, kitakaríthatunk egy – egy
fiókot, szekrényt. Átnézhetjük,
mire van szükségünk, mi az, ami
már „haszontalan” számunkra.
Elengedhetjük azokat a dolgokat,
amik nyomasztanak, vagy dönthetünk úgy, hogy a fontosságuk
miatt megjavítjuk ezeket. Ebben
a folyamatban előhívhatjuk kreativitásunkat, ügyességünket.
Már egy apróbb változtatás is
jóleső érzésekkel tölthet el bennünket. A belső utunk valódi
megtaláláshoz elengedhetetlen,
hogy időközönként megálljunk
és számot adjunk magunknak

arról, hogy mi fontos és értékes
számunkra. Alkothatunk, mozoghatunk, olvashatunk, filmet
nézhetünk, süthetünk – főzhetünk, de akár takarítás közben
is rátalálhatunk önmagunkra. A
vágyaink, érzéseink és a gondolataink mind lehetőséget adnak
a jelent megélni, és továbblépni
a jövő felé.
Kezdjük el a frissítést, tegyünk
kívül-belül rendet, keressük meg
az útjelzőinket!
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
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Balkányi Beszélő

XXV. évfolyam 3. szám
ANYAKÖNYVI HÍREK

Településünkön az év második
hónapjában 5 pár fogadott egymásnak örök hűséget:
Váradi Angelika és Zelei Viktor,
Máté Henriett és Kóka Tibor,
Váradi Jázmin és Pongó Elemér,
Kiss Ilona és Kaposvári Mihály,
Enyedi Klára és Rektor László.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

Gólyahír

Juhász Áron
2021. 02. 03.
Juhász Anett
Áncsák Panna
2021. 02. 05.
Farkas Ibolya
Urbin Lívia
2021. 02. 11.
Szikora Beáta
File-Páter Fruzsina 2021. 02. 11.
File Ibolya
Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!

Halottaink

Zsoldos Istvánné (82)
Tálas Mihály (49)
Felföldi Istvánné (74)
Gombos István (87)
Juhász Lászlóné (59)
Emléküket megőrizzük!
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Központi háziorvosi ügyelet
Telefon: (42) 361-644
2021. április
1. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
2. P Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
3. SZ Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

4. V Dr. Berényi Bence

balkányi szolgálat

5. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
6. K Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

7. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Kedves Hölgyek!
Az Egészségfejlesztési Iroda
Nagykállói Járás március 31-én
15 órai kezdettel elindítja NŐI
SZESZÉLY – nők egymás között
című beszélgetéssorozatát.
Az első alkalom témája: Hogyan változott meg az életem az
elmúlt egy évben?
Továbbiak, melyeket érintünk
az alkalmak kapcsán: Nő vagy,
vagy varázsló?, Naponta tanulom szeretni magam, Női agyalás – avagy stresszforrások és
kezelésük.
Hívunk minden kedves érdeklődőt egy lazító, kikapcsolódást
segítő beszélgetésre.
A részvétel ingyenes, azonban
regisztrációhoz kötött, mely az
alábbi linken érhető el:
https://forms.gle/
SYS9aFbxBNoXhNgU7

File-Páter Fruzsina

Urbin Lívia

8. CS Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

9. P Dr. Berényi Bence

balkányi szolgálat

10. SZ Dr. Berényi Bence

Mackei Adrienn

11. V Dr. Berényi Bence

balkányi szolgálat

12. H Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

13. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

14. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
15. CS Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

16. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
17. SZ Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
18. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

19. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
20. K Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
21. SZ Dr. Berényi Bence

balkányi szolgálat

22. CS Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

23. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

24. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

25. V Dr. Perneczky János Mackei Adrienn
26. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
27. K Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Várunk szeretettel:

28. SZ Dr. Berényi Bence

Egészségfejlesztési Iroda
Nagykállói Járás munkatársai

29. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn
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KÖZÉRDEKŰ

Fotók: Katona Julcsi

Áncsák Panna

2021. március

30. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

balkányi szolgálat

KÖNYVAJÁNLÓ
J. K. Rowling: Az Ickabog
A szerző, miután megírta az
utóbbi évtizedek legsikeresebb
és talán legfontosabb gyerekkönyv-sorozatát, óriási gazdagságra tett szert. A Harry Potter befejezése után egy ideig csak
a filmváltozatok felügyeletével
foglalkozott, és ideje nagy részét
azzal töltötte, hogy tudatosan
adakozott, majd saját jótékonysági szervezeteket is alapított.
Irányításával árváknak, mélyszegénységben élő gyerekeknek
teremtenek jobb jövőt, küzdenek a gyerekmunka és a modern
rabszolgaság ellen, innovatív
gondozási modelleket vezetnek
gyermekotthonok helyett a világ
több pontján.
Ez volt az elsődleges elfoglaltsága éveken át. Aztán lassacskán, kényelmesen elkezdett újra
írni, a művekből származó bevételt azóta már alapítványaiba
fekteti.
Majd jött 2020, amikor mindenhol a világban a romló vírushelyzet kezdte keseríteni a
mindennapokat, és a tavaszi,
első „otthonmaradós” időszakban Rowling újra elővette egy
korábbi kéziratát, az Ickabog
című művét. A gyerekek a világ
minden táján szenvedtek, a napjaik egyformán és bezártságban
teltek, ő pedig azzal igyekezett
enyhíteni ezen, hogy napról nap-

ra, fejezetről fejezetre jelentette
meg ingyen, online ezt a könyvet.
Hogy bevonja őket a műve születésébe, felkérte az olvasókat,
küldjenek a történethez illusztrációkat. Így tette közös munkává a regényt, elfoglaltságot adva
ezzel az ifjúságnak.
Ahogy a Harry Potterben is, itt
is egyenes és jóravaló gyerekek
szállnak szembe a gonosszal. Itt
is győznek. Nem könnyen, nem
nehézségek és küzdelem nélkül,
de győznek. Szembeszállnak a
gonosszal, le tudják győzni azt,
majd nekiállnak felépíteni egy
igazabb, igazságosabb világot.
Ebben az időszakban, ahol a félelem, a szorongás napjaink részévé vált már immáron több mint
egy éve, nem is lehet elképzelni
most időszerűbb ifjúsági irodalmat.
A hazai kiadás illusztrációi a regény online megjelenése kapcsán
meghirdetett rajzverseny ifjú magyar győzteseinek munkái.
forrás: pocketbook.hu
Szerettük, mert az Ickabog a
szeretet erejéről szól a gyűlölködéssel szemben. A regény kidolgozott, olvasót magába szippantó világa telis-tele van elbűvölő
részletekkel és árnyalt karakterekkel.
Ajánljuk azoknak, akik már
önállóan tudnak meseregényt olvasni, és azoknak is, akik ugyan

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK

már jóval idősebbek, de egy mesébe oltott politikai thrillerként
is élvezhető olvasmányra vágynak. Tehát 7 éves kortól 99 éves
korig bárkinek.
A könyv üzenete: Rowling az
életre neveli a vállalkozó kedvű
olvasókat, a meseregény példázat a hatalom és a tisztességtelen

emberek természetrajzáról. A jó
mesék túlmutatnak önmagukon,
és a királyfik, királykisasszonyok
és hétfejű sárkányok lélegzetelállító történetein kívül valami
fontosat is el akarnak mondani a
világról. Az Ickabognak mindez
sikerül.
Városi Könyvtár

TUDTA-E?

Kedves Gyerekek!
Márciusban arra a kérdésre keressük a választ, hogy hol volt a
XX. századi balkányi zsidó közösség imaháza (zsinagógája) településünkön?
A helyes megoldást – nevetek és
címetek megjelölésével – a balk.
konyvtar@gmail.com címre várjuk április 19-ig.
Játékra fel!
Városi Könyvtár

Tudta-e,…

hogy a Nyíregyháza – Nyíradony közötti vasúti vonalat,
melynek egyik állomása Balkány volt, 1911-ben adták át?
Ezáltal a környező tanyavilág
is kapcsolatba került a debreceni
és a nyíregyházi piacokkal. Több
feltételes megállóhely, valamint

Forrás: vasutallomasok.hu

rakodóval rendelkező megálló
is működött ezen a szakaszon –
például a szakolykerti bejárónál,
ahol a Gencsy Béla birtokán termelt árut rakodták.

A 23 km hosszú vonalon 2007. március 3-án állt le a
személyszállítás.
Városi Könyvtár

7

TUDATOS SZÜLŐ

Minden korosztály
számára ajánlott:

Forrás: csaladokeve.hu

Édes anyanyelvünk

- avagy a beszédfejlődés elősegítése óvodáskorban

S

zülőként szeretünk büszkélkedni azzal, hogy gyermekünk
milyen szépen ír, ügyesen olvas,
megérti az olvasott szöveget. A
felsoroltakhoz szükséges készségeket, képességeket óvodáskorban alapozzuk meg. Az óvodai
nevelésen kívül ebben nagyon
fontos szerep jut a családnak.
Segítségül álljon itt néhány egyszerű ötlet, amelyeket a mindennapokban használhatunk és a
játék vagy tevékenység közben a
család minden tagja élvezni fog.

Kis- és középső
csoportosoknak:
Séta közben vagy a lakásban figyeltessük meg a környezetünk
hangjait a gyerekkel. Először

csak hívjuk fel rá a figyelmet,
például: „Hallod, milyen érdekes
hangot ad a kukásautó, amikor
ürítik a kukát?, Hű, de szépen
énekel a kismadár, te is hallod?”
Később kitaláltathatjuk vele, mit
hallott: „Te is hallottad, vajon milyen jármű mehetett el az utcán?

Beszélgessünk a gyerekkel mindennapi tevékenységek közben.
Kérdezzük meg, mit csinált az
óvodában? Kivel játszott ma?
Mit játszottak az udvaron? Hogy
érezte magát? stb.
Hagyjuk, hogy meséljen és kérdéseket tegyen fel! A kérdéseire
mindig válaszoljunk!
Olvassunk vagy meséljünk
neki rövid történetet, utána kérdezzük meg, kik, mik szerepeltek
a történetben, mi történt? Kérjük
meg, mesélje Ő el újra a történetet a saját szavaival.
Olvassunk a gyereknek minden este mesét! Ennek fontosságát, meghatározó szerepét
nem lehet elégszer hangsúlyozni. Bizonyított tény, hogy
annak a gyereknek, aki rendszeresen hall mesét, gazdagabb a szókincse, jobban működik a fantáziája, jobban tud
szöveget alkotni, magasabb
szintű a szövegértése. Adjuk
meg gyermekünknek a kön�nyebb iskolai boldogulás esélyét azzal, hogy lefekvés előtt
mesét olvasunk neki! Mindamellett, hogy ezeknek az esti
alkalmaknak a hangulata egy
életen át elkíséri.
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus

Nagycsoportosoknak:

, Milyen gépet kapcsolt be apa?„
Mondjunk/énekeljünk együtt
ritmusos mondókákat, énekeket.
Súgjunk a fülébe szavakat, kérjük meg, ismételje el hangosan.
Nézegessünk képeskönyvet,
kérjük meg, hogy az adott lapon
mutassa meg, hol a kutya, kisfiú,
néni, vagy hogy mi úszik, hol lakik stb.

Játszhatjuk a népszerű Mit visz
a kishajó? c. játékot. Feltesszük
a kérdést: Mit visz a kis hajó? Almát. Aztán a gyerek következik,
neki kell olyan dolgot mondania,
ami „a” hanggal kezdődik. Csak
olyan dolgot vihet a kishajó,
amilyen az először mondott szó
kezdőhangja. Érdemes először
a magánhangzóval kezdődő szavakkal próbálkozni, ha azok már
jól mennek, akkor próbálkozhatunk a mássalhangzóval kezdődőkkel is.
Kezdjünk el egy mesét és kérjük meg, fejezze be a történetet.
Meséltessük képekről, ha először nem sikerül, segítsünk neki
kérdésekkel. Például: Kik vannak
a képen? Szerinted mi történhetett? Milyen évszak van? stb.

Forrás: felelosszulokiskolaja.hu

