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Magas állami kitüntetés
az értékőrző munkáért
Elismerésben részesítette Madár János költőt Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere idén március 15-én. A balkányi
születésű alkotónak – aki 2014 óta a város díszpolgára – kiemelkedő
irodalmi tevékenységéért a magyar irodalom egyik legmagasabb
szakmai kitüntetését, a József Attila-díjat adományozta.

E jeles alkalom okán a Montázsmagazin készített riportot a költővel. Az alábbiakban ebből idézünk néhány
gondolatot. Az eredeti, teljes beszélgetést a https://montazsmagazin.hu/madar-janos oldalon olvashatják.
„Rangos állami díjban részesültél március 15-én. Milyen
érzés e magas szakmai elismerés tulajdonosának lenni?
Hogy érzi magát ma egy József
Attila-díjas költő? Ki terjesztett föl? Volt-e valamilyen hivatalos online díjátadás?
A József Attila-díj természetesen jó érzéssel tölt el engem is.
Ebben a kivételes pillanatban
egyszerre szólal meg bennem

József Attila és március. A nagy
költő sorsköltészete és a magyar
nép forradalmisága annyira eleven lüktetés bennem, hogy kimondatlanul is meghatározóvá
vált minden cselekedetemben.
Ha vágom a fát, házat építek,
vagy egy hajléktalant látok – akkor is.
Ki terjesztett föl? – kérdezed.
Nyolc évvel ezelőtt a Magyar Írószövetség kezdeményezte, majd

terjesztett föl József Attila-díjra.
A Magyar Írószövetségnek régi
tagja vagyok, több ciklusban
választmányi tagja is voltam.
Közel egy évtized telt el, hogy
végre megkaptam ezt a díjat. A
hivatalos, ünnepi díjátadás még
nem történt meg. A járvány most
megbénítja az életünket. De reménykedjünk, hogy ez a nép, ez
a nemzet él és élni akar… Ebben
a szent küldetésben – ahogyan
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Ady Endre is írja – a művészet,
az irodalom sokat segíthet.
…
Tudom, sok tollforgató emberrel kerültél kapcsolatba
már fiatalon. Kik segítettek az
indulás éveiben? Nevezz meg
néhány alkotót, akik hatottak
költészetedre!
Cikkünk folytatását a 2. oldalon
olvashatja.

Balkányi Beszélő
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Benedekkel, Utassy Józseffel,
Nagy Gáspárral… Meg kell még
említeni két nevet, akik sok tekintetben meghatározták irodalmi kibontakozásomat. Elsőként
Katona Béla nevét, aki a főiskolán tanárom volt, később igen jó
barátságba kerültünk. És vissza
kell kanyarodnom Tatabányára,
ahol nekem ugyan oroszt tanított
Szilvási Csaba, de vele és a már
említett Zsoldos Jóskával mindig
az irodalomról beszéltünk.
Szilvási Csabával ma is a legszorosabb barátságban vagyok.
Kitűnő ember, kitűnő tanár és
kitűnő irodalomtörténész. Ma
is Tatabányán él, több könyve
jelent meg. Váci Mihály nevét
kell még megemlítenem, akinek
ismertem az édesanyját, Zsuzsika nénit, az édesapját, Mihály
bácsit, és ismertem Váci Mihály
öccsét, Andrást is. Mihállyal, a
nagy költővel sohasem találkoztam személyesen. Csak üzengettünk egymásnak…
Ha bementem az Új Írás szerkesztőségébe, mondták: Mihály
üdvözöl, most ment le Nyíregyházára. Ha Nyíregyházán elmentem a Mihály szüleihez, akkor
szinte egyszerre mondta Zsuzsika néni és Mihály bácsi: Misu
üdvözöl, most ment vissza Pestre
a hathuszassal. Máig nem tudom
megfejteni a sorsnak ezt a különös játékát, hogy Váci Mihállyal
így kerülgettük egymást…
Mint említettem, a népi-nemzeti értékek őrzőjeként
is jegyeznek, ám a Magyar
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Múzsában a népi-nemzeti
identitású költők, írók mellett
megszólaltatod a posztmodern, az avantgárd vonalat
képviselő alkotókat is. Mi a
véleményed, mit gondolsz a
napjainkban oly divatos szabadversről, és azokról a szerzőkről, akik a posztmodern
eszközével tagadják a tradíciókat?
A népi–nemzeti értékek őrzése… Igen, ez a legfontosabb.
A Magyar Múzsa folyóiratban,
amelynek szerkesztője vagyok,
viszont helyet kapnak a posztmodern és avantgarde irányt képviselő alkotók is. Ezzel igyekszünk
kifejezni azt a nyitottságunkat,
hogy senkit nem szeretnénk kirekeszteni, akiben közeledés, jó
szándék munkál. Nem is beszélve arról, hogy a szabadvers műfajában mennyi lehetőség is van
a népi és nemzeti érintkezésre.
Gondoljunk Juhász Ferenc vagy
éppen Csoóri Sándor hatalmas
költészetére.
Abban igazad van, hogy ma
divatos lett egy direkt támadás,
bomlasztás a posztmodernek részéről. Hogy ezek az alkotók mitől modernek, máig nem tudtam
megfejteni. Azt viszont látom,
tapasztalom, hogy rombolnak.
Rombolnak családot, emberséget, szent közösségeket sokszor.
Velük szemben sürgősen tenni
kell valamit… Ez a mi közös feladatunk, hogy őrizzük meg emberként, alkotóként népünk és
nemzetünk értékeit.

Aktív szerepet töltesz be a
hagyományőrzésben.
2002ben Pro Civitatae kitüntetést
kaptál irodalmi, művészeti,
helytörténeti munkádért. Kutatómunkád mire irányul elsősorban?
A hagyományőrzés nagyon
szorosan kapcsolódik a népi,
nemzeti értékeink őrzéséhez,
védelméhez. Az árnyalat viszont
arra utal – amit szintén évtizedek óta igyekszem hangsúlyozni
–, hogy az úgynevezett néplélek
történelemben és emberi sorsban gyökerező kincseit sem szabad a feledésnek odadobni. A
legkisebb falvakban is vannak
olyan értékek (szokások, babonák, hiedelmek, néprajzi vonatkozások), amelyek elengedhetetlen értékei a megmaradásnak, a
közösség megtartó erejének.
Balkány, Szakoly tanyavilágában évekig kutattam,
és néprajzi, irodalmi téren
egyaránt kincsekre találtam.
Mindkét településről helytörténeti monográfiát írtam,
szerkesztettem. Vendégségben
Szabolcs-Szatmár Bereg megyében címmel pedig több mint
kétszáz települést átfogó könyvet
szerkesztettem. Valószínű ezért
is kaptam a Pro Civitatate kitüntetést 2002-ben. Úgy érzem, ehhez a tevékenységemhez kötődik
az az elismerés is, hogy Balkány
Város Díszpolgára kitüntetést
kaptam. Vagy éppen később a
Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj
is, amivel néhány éve tiszteltek
meg.
…
Végezetül: Mit üzensz a mai
magyar költőknek, alkotóknak?
Üzenem minden kortársamnak, hogy műveikkel és személyes jelenlétükkel, példamutatásukkal szolgálják népünket,
nemzetünket. Tudom, hogy ezek
nagy szavak. De azt is tudom,
hogy egy kis országnak csak akkor van esélye a megmaradáshoz, ha történelmének, sorsának
hűséges vállalásával szólal meg a
költők, írók anyanyelvén.”

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK
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Könyvbemutató a Csepel Galériában
Fotó: Csepel.hu

A Művelődési Ház és Könyvtár
„Hintsd a verset!” elnevezésű,
költészet napi kezdeményezéséhez a József Attila-díjjal kitüntetett költőnk, Madár János Tiszta
című versével kapcsolódunk.
TISZTA
Jöttömet egyszerű
füvek várták.
Bölcsőmet
aprócska tüzek
és bogarak
körülállták.
– Arcomra
tanyák melege,
göröngyök vére
hűlt. Fölém
nagyapám
szikkadt tenyere,
megszegett
ég terült. Engem
nádtetős haza,
elárvult tenger,
vékonyka – – –
csillag avat.
Szegénységből
és tisztességből
építették őseim
– – – utamat.
Lépteimet kísérik
romlott hangok.
Bármerre indulok
tiszta szívvel,
jönnek és jönnek
a bitangok.
Madár János

Köszönet a támogatásért
A
Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetése és diákjai köszönetüket
fejezik ki Kovács Gábornak, a
STEEL- BUILDING Kft. ügyvezető
igazgatójának azért az egymillió
forintos támogatásért, melyből

nemrégiben fontos, a gyerekek
testedzését, sportolását szolgáló
sporteszközök kerültek beszerzésre.
Oláh János
intézményvezető

Támogassa a 140 éves Balkányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját!
Amennyiben Ön rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, akkor a
NAV: E-SZJA oldalán keresztül kitöltheti az 1% adóról rendelkező
nyilatkozatát: https://eszja.nav.
gov.hu/app/login/#login
A kedvezményezett adószáma
rovatba írja be kötőjel nélkül:
18812772-1-15 !
2020-ban 139 főtől
513.542 FT felajánlás
érkezett, melyért
köszönetünket
fejezzük ki.

1%

Már általános iskolás koromban írtam. Balkányban Kotricz
János tanár úr – aki Veres Péterrel levelezett –, volt az első
bátorítóm, támogatóm. Majd
Kurityánban a vájáriskolában
valóságos kis irodalmi közösség
alakult ki, voltunk hatan-nyolcan. Aztán Miskolcra kerültem
a bányaipari technikumba, ahol
a Hősök terén nagyszünetekben
más középiskolás fiatalokkal is
találkoztunk. Így ismerkedtem
meg Bari Károllyal, akivel jó barátságba kerültem.
Tatabányán fejeztem be a bányaipari technikumot, ahol volt
egy iskolatársam, Zsoldos József.
Már diákként megjelentek a
versei a megyei lapban, iskolai
ünnepségeken az ő verseit adták elő. Jóska nagyon jó barátom
volt, naponta megbeszéltük a
verseinket. Osztályfőnököm volt
Gál István, a Kossuth-díjas író
édesapja. Pista bácsi – ahogyan
szólítottuk – egyszer elvitte a
verseimet a megyei laphoz, majd
az Új Írás folyóirathoz, ahol a
fia dolgozott. Ott ismertem meg
Juhász Ferencet, Bihari Sándort,
Kalász Mártont, Ágh Istvánt és
másokat. De csak később jelentek meg írásaim az Új Írásban.
Kik hatottak rám? Az előbbiekben említett alkotók valamennyien, de aztán szorosabb
kapcsolat alakult ki Rákos Sándorral, Fodor Andrással, Kiss
Tamással, Ratkó Józseffel, Kiss

2021. április

ANYAKÖNYVI HÍREK
Településünkön március hónapban 6 pár fogadott egymásnak
örök hűséget:
Máté Boglárka és Juhász István,
Szuna Bettina és Hajdu Dénes,
Dán Nikolett és Keszler Gergő,
Győri Bernadett és Palugyai
Dávid,
Mészáros Nikolett és Makhándi
Norbert,
Kányási Eszter Enikő és Biró
János Zoltán.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

Diczkó Laura

Gólyahír

Diczkó Laura
2021. 03. 03.
Diczkó Enikő
Keczán Marcell
2021. 03. 03.
Szabó Nikoletta
Farkas Márk
2021. 03. 14.
Gellér Katalin
Boros Rikárdó
2021. 03. 29.
Boros Georgina
Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!
Fotók: Katona Julcsi

Farkas Márk

Halottaink

Fehér János (71)
Völgyi Mihály (84)
Tóth Mihály (67)
Nagy Edéné (92)
Benke Erika (37)
Horváth Zsolt János (16)
Gorgyán István (59)
Szücs János (89)
Pásztor Lajos (55)
Hanzel Istvánné (94)
Kegyelettel emlékezünk városunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Keczán Marcell
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NEKROLÓG
„Istennek köszönjük, hogy miénk
volt és marad, mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem
halt meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)

Tisztelt Balkányiak!

Szomorú szívvel és mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették
őt, hogy Vitai László apát úr,
városunk díszpolgára 2021. április 8-án, életének 83. évében
elhunyt.
Balkány Város Önkormányzata személyében egyszerre gyászolja a Tanítót, a Pásztort, az
Embert. Kivételes életéért Istennek hálát adva búcsúzunk tőle.
Kegyelettel és nagy tisztelettel
őrizzük emlékét.

IN MEMORIAM
Vitai László

László atya 1938. július 16-án
született Kenderesen. Hatgyermekes iparos család gyermeke
volt. Középiskolai tanulmányait
Esztergomban, a ferenceseknél
végezte, majd az érettségi után
az egri Hittudományi Főiskola
hallgatója lett. 1962-ben szentelték pappá, majd 10 évnyi
káplánságot követően került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe.

1972-től 2005-ig, 33 éven át
vezette Balkány római katolikus
egyházközségét. A kezdetektől
évente szervezett zarándoklatokat az ország határain belül és
túl. Hitéleti tevékenységét mindvégig kimagasló emberszeretet,
őszinte odafordulás és segíteni
akarás jellemezte.
Vitai László – a papi hivatásában eltöltött sok-sok évtized alatt
– Balkány városa mellett a szomszédos településeken, Biriben,
Nagykállóban és Szakolyban is
szolgálta az egyházat és a hívőket. Ő maga így fogalmazott a
kezdés éveiről: „Az ember sosem
egy kietlen szigetet talál, hanem
embereket talál. Egyházra való
nyitottságot, jó szándékú embereket találtam itt. És ez végig
elkísérte életemet igazából.”
Vitai László atya pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját,
aranymiséjét 2012 júliusában
ünnepelte hívei körében Nagykállóban és odahaza, szülőföldjén. A következő évben, 2013. augusztus 1-jétől vonult nyugdíjba.
Nyugdíjas éveit Biriben élte.
Vitai László apát gyakran bekapcsolódott a települések közéletébe is. A rendezvényeken,
ünnepi eseményeken aktívan
részt vett, s a városfejlesztés te-

rén is segítőkésznek bizonyult.
2004-től magára vállalta az akkor
működését kezdő Szent Antal
Idősek Otthona lelki vezetői feladatát, ami sok éven át volt még
balkányi kapocs az életében.
Balkány Város képviselő-testülete Vitai László atyának 2015ben díszpolgári címet adományozott, köszönetül valamennyi
áldozatos tettéért, melyet Balkány város hitéletében nyújtott.
Önmagát a történelmi római
katolikus egyház olyan képviselőjének tartotta, aki eleven
láncszemként kapcsolódott a
múlthoz, akinek a tevékeny papi
szolgálat nem csupán az egyház
és a hívek szolgálatát jelentette,
hanem az embertársaink iránti
tisztelet és megbecsülés megőrzését és hagyományozását is.
Ezen értékek közvetítése érdekében gyakran írt cikkeket a helyi
Balkányi Beszélőbe, többször
vállalt szerepet városi rendezvényeinken, tevékeny közösségi
életet élt nyugdíjba vonulását
követően is.
A belőle áradó hallatlan nyugalom, emberbaráti türelme,
személyes kisugárzása különlegessé tette őt ebben a felgyorsult
világban, egy olyan biztos pont
volt Balkány életében, akire min-
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dig és mindenhol lehetett számítani. Fontosnak tartotta, hogy
szeretett közösségét a legjobb tudásával támogassa még akkor is,
amikor már betegségek gyötörték. Értünk élt és dolgozott élete
végéig. Ám a lelkes szív megfáradt, a dolgos test elgyöngült. A
Teremtő szólította, és ő elment
hozzá, hogy megköszönje életét.
Néhány évvel ezelőtt egyik
interjújában ezt mondta Vitai
László atya: „Papi hivatásomat
Isten ajándékának tartom. Ha
még egyszer születnék, akkor is
pap lennék.”
Kell-e szebb záró gondolat ennél egy gyönyörű életpálya legeslegvégén?
Balkány a feltámadás reményében és az örök élet hitében
búcsúzik Öntől, Vitai László apát
úr!

„Forgasd a botot, suhints a fokossal, csattanjon a karikás!”
Elment a nagy Táncos. 2021.
március 5-től e világban a fenti
felszólítás számára már nem
értelmezhető, ahogyan az Ő szájából sem hangzik el soha többé
instrukcióként egyetlen tanítványa felé sem. Pedig, hej, de
sokszor megtette! Határozottan,
szigorúan, mégis tele emberséggel és hittel.
A nyíregyházi Szabolcs Volán
Néptáncegyüttes alapítótagja,
Balkány sok évtizeden át meghatározó közösségi embere, a
korábbi balkányi József Attila
Művelődési Ház vezetője, Tóth
István életének 77. évében örökre lehunyta szemét.
1965 májusában került Balkányba, és már ennek az évnek
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a végén megalapítja a helyi
Nyírség Néptáncegyüttest. A
kultúrház, ahogyan régen a művelődési házat nevezték, általa
megtelik élettel, pezsgéssel. Rövid időn belül Balkány új névvel
látja el szeretete, tisztelete jeléül
a „messziről jött embert”, ő lesz
a Kultúr Pista. Mindvégig büszke
volt erre a névre, hiszen mi mást
jelentene ez, ha nem az őszinte
befogadást és elismerést. A népnyelvnek köszönhetően így vált
eggyé mindazzal, aminek mindig
is fáradhatatlan és megingathatatlan képviselője volt, a magyar
kultúrával.
Utódintézményként úgy véljük, mi lenne szebb és méltóbb
búcsú annál, ha egy ízig-vérig

közösségért dolgozó embertől a
személyével kapcsolatos emlékeik felidézésével maga Balkány
közössége köszönne el. A teljesség igénye nélkül álljék tehát az
alábbiakban 12 olyan gondolat,
melyek egykori tanítványokban,
barátokban, ismerősökben fogalmazódtak meg emlékezésként.
„Pista bácsi szerettette meg
velem a magyar népzenét, néptáncot, a magyar néphagyományokat, melyeket most én adok
tovább a gyermekeknek.”
„Neki köszönhettem, hogy életem első külföldi útjára eljutottam (Franciába). 7 évig tanított
néptáncolni.”
„Hármónknak is levetítette a
moziban a Csillagok háborúját.”

A Sörkert varázsa még vonzóbbá tette a rendezvényeit. A
neve is a tevékenységét jellemezte. Nekünk Ő volt Kultúr Pista.”
„Szerette, ha minél többen vagyunk a színpadon. Számon tartott mindenkit. A közvetlensége

és a humora mögött, egy szigorú,
fegyelmet követelő ember volt.”
„Minden nap a kis kétkerekű
kocsival vitte a mozifilmet a vonathoz és hozta a másikat.”
„…én szavaltam, Kultúr Pistáék pedig táncoltak (Katival, a
feleségével). Csodálattal néztem
őket, mert nagyon helyes párt alkottak, és fergetegesen ropták a

táncot. Belém égtek ezek a képek,
nem lehet elfelejteni.”
„Annak idején, amikor általános iskolás voltam, akkor
kaptunk néhány néptáncórát
Pista bácsitól, Anyuci is az Ő
vezénylése alatt táncolt. Sosem
felejtem el, amikor egyik alkalommal közölte velem Pista bácsi, hogy „nem hiszem el, hogy

anyád lánya vagy...” Pedig Anya
is próbált tanítani, de sajnos nagyon botlábú vagyok. De ez olyan
kedves emlék, amit Anyucival is
többször emlegettünk és mindig
jókat nevettünk.”
„Nekem a végtelen nyugalma
maradt meg.”
„Ő egy igazi népművelő volt!
Nagyon sok táncolni vágyó fiatal
köszönhette neki, hogy megtanította őket a népi tánc sok-sok
csodás lépésére!”
„Még így, sok-sok év távlatából
is a fülemben cseng csizmájának
dobbantása.”
„Minden táncolni szerető
egyénből ki tudta hozni a maximumot, jól látta, hogy ki mire
képes. Isten tartsa a tenyerén! Jó
lélek volt...”
Ezek csak azok a gondolatok,
melyek kimondattak vele kap-

csolatban. Tudjuk, számtalan
maradt kimondatlanul, melyeket
nagy becsben őriznek a balkányi
szívek.
Kívánjuk, lelje meg nyugalmát
és békéjét az égi táncosok között!
Isten Önnel, Pista bácsi!
Városi Könyvtár

TUDATOS SZÜLŐ

Mit tehetnék érted?
A
z édes anyanyelvünk cikksorozat utolsó részéhez
érkeztünk. Ezen írásomban az
iskoláskorú, kamaszodó gyerekek szüleinek szeretnék néhány
ötletet, tanácsot adni, hogyan segíthetik nagyobb, 7-14 éves gyermekeik anyanyelvi fejlődését.
Ebben az életkorban nagyon
fontos, hogy pozitív élményekhez juttassuk a gyereket az
olvasással, a gondolatainak kifejezésével kapcsolatban. Számtalanszor, sok helyen és sokan
buzdítanak olvasásra, nem
véletlenül. Egy, a gyerek érdeklődési körének, korának, olvasási szintjének megfelelő szintű
könyv vagy szöveg nemcsak a
fantáziáját mozgatja meg, gazdagítja érzelemvilágát, és észrevétlenül gyarapítja anyanyelvvel
kapcsolatos ismereteit is. Bővíti
a szókincsét, szófordulatokkal, nyelvtani szerkezetekkel
ismerteti meg, melyet később
beszélgetéseiben kamatoztathat
és hatással van a helyesírására

és szövegértésére is. Fontosnak
tartom, hogy bátorítsuk keresgélésre a gyerekünket, hogy találja
meg, amit szeret, ami kikapcsolja, amit örömmel olvas. Legyen
az képregény, valamilyen magazin, könyv.
A szülők által adott minta
nagyon fontos, és meghatározó
ebben a korban. A gyerekeink
általában ránk szeretnének hasonlítani, a mi szokásainkat tartják követendőnek. Ha azt látják,
hogy könyvet, magazinokat, szórakoztató irodalmat olvasunk,
rejtvényt fejtünk, nekik is ez lesz
a természetes.
A városi könyvtárba a gyerekekkel együtt ellátogathatunk
és anyagi befektetés nélkül válogathatunk a különböző kötetek
között.
Az egészen kicsiknek már ötéves kortól kapható az OLVASÓ
sorozat, amely kötetei között az
olvasás szintjének megfelelően
választhatunk az olvasólétra segítségével.

Szerencsére a játékboltok kínálatában már rengeteg olyan
hasznos és izgalmas játék megtalálható, amely azon túl, hogy
szép ajándék, kikapcsolódást és
szórakozást nyújt a család minden tagjának, közben pedig észrevétlenül fejleszti az anyanyelvi
kompetenciákat.
Néhány általam is jól ismert és
kipróbált játékot – melyek akár
kiváló ajándékozási ötletek is lehetnek – hadd ajánljak:
Activity, Szótagdominó, TickTack Bumm játékok, Story kockák, Bla Bla Bla társasjáték,

Beszélj mellé!, Abc Dring – Djeco szókincsfejlesztő társasjáték,
Dixit társasjáték, Dice Academy
-Dobd a témát!, Itt van a nyelvemen - pörgős társasjáték. Nagyon jók az UNO kártyajátékok,
ennek megjelenésésben egészen
sok változata van: a kicsiknek
állatos, lányoknak Jégvarázs, nagyobbaknak Harry Potter grafikájú is.
Kellemes olvasást és jó játékot
kívánok mindenkinek!
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus
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Egy estém otthon

Központi háziorvosi ügyelet
Telefon: (42) 361-644
2021. május
1. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Hazaérek. Vége a munkaidőnek.
Hogyan tovább? Mit teszek otthon?
Mivel töltöm az időmet, és kivel?

A

z elmúlt időszakban számos
cikk, olvasmány jelent meg
arról, hogy hogyan kell eltöltenünk egy estét az otthonunkban,
netalántán egy egész napot. Otthon lenni mindannyiunknak
mást jelent, hiszen mindannyian
különböző kikapcsolódási formát választunk. Egyvalamiben
azonban egyetértünk: az otthon
olyan hely, ahol feltöltődhetünk,
testileg és lelkileg egyaránt. A
jelenlegi járványhelyzetben átértékelődik az eddigi „otthon
lenni” kérdéskör, hiszen sokan
kötelezettségből vagy akár munkavégzésből adódóan maradnak
otthonunkban. Kiemelten fontos,
hogy áttekintsük, mi is az oka az
otthonmaradásunknak.
Hogyan lehet eltölteni egy estét? Milyen (lehet) egy este otthon?
Ennek számos módja, lehetősége van. Érdemes megvizsgálni a
kérdéskört több szempontból is.

Forrás: bien.hu
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Az otthoni környezetünket
tekintve: Hogyan néz ki a lakásunk? Milyen gyakran takarítunk, vagy rendezzük át a teret,
ahol élünk? Ezek mind árulkodnak saját magunkról másoknak,
és arról, hogy mi hogyan érezzük
magunkat otthon, és milyen az
aktuális lelkiállapotunk.
Milyenek a társas kapcsolataink, azaz hogyan élem meg az
egyedüllétet, hogyan viszonyulok a páromhoz, a gyerekeimhez,
a családhoz?
Mi a célja az otthon töltött
időnknek? Miképpen tudunk
feltöltődni? Mennyire tudunk figyelni a társas kapcsolatainkban
arra, hogy a másik fél számára is
pozitív legyen az együtt töltött
idő? Mi az, ami számunkra az
otthonunkban biztonságot, jóleső érzéseket nyújt?
Fontos szempont az otthoni
időtöltés hosszának vizsgálata.
Hogyan töltöm el az időm, ha

2. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

3. H Dr. Berényi Bence

balkányi szolgálat

4. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

5. SZ Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

6. CS Dr. Berényi Bence

Mackei Adrienn

7. P Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

8. SZ Dr. Berényi Bence

Mackei Adrienn

Forrás: agroinform.hu

Forrás: egeszsegtukor.hu

egyedül élek? Milyen módon osztom meg az időmet saját magam
és a családom között? Milyen
arányban osztódik meg a szabadidő és a feladatvégzés időtartalma?
Javasolt módszerek az otthon
töltött időre, amivel a lelki feltöltődés elősegíthető:
Mielőtt bármibe kezdenénk
hazaérkezés után, gondoljuk végig, milyen teendőink vannak,
amiket mindenképpen el kell végeznünk. Majd vegyük számba,
hogy mi az, amit lehet halasztani. Igyekezzünk, hogy maradjon
idő a „más”-ra. Egy társasjáték a
családdal, egy jó könyv olvasása,
egy meleg kakaó vagy tea társaságában. Beszélgetni kedves
barátokkal telefonon vagy az internetes felületek egyikén.
Megoldás lehet még a lelki
feltöltődésre, ha úgynevezett
„üresjáratban” vagyunk. Ilyenkor a kimerültség következtében
gyakran tör ránk a „csak lenni”
érzése, és jólesik egyszerűen a
pihenés ébren töltött idejét ebben az állapotban tölteni. Ez az
érzés időszakosan jelentkezhet,
hosszabb – rövidebb ideig. Ám,
ha általánossá válik, jelzése lehet
a kimerültségi állapotunknak.
Az esték fontos részévé válhat, hogy a szeretteinkkel
együtt költsük el a vacsorát, és
beszélgessünk „akármiről és
bármiről”, ami fontos számukra

és számunkra egyaránt. Ekkor
hallgatjuk őket, és ők hallgatnak
minket, ami az otthoni bizalom
megteremtésének egyik alapja.
Híres költőnk, Petőfi Sándor is
megemlíti az Egy estém otthon
című versében:
„Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött;
Még a szinészetről is
Sok más egyéb között.”
Mi mivel tehetjük kellemesebbé
az esténket?
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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Haladékot kapott az avarégetés,
de ez csak átmeneti megoldás

Főképp tavasszal és ősszel tapasztaljuk, hogy füstbe borul
a táj, mivel általában ilyenkor szokták elégetni a kerti
hulladékot a tulajdonosok.
Eredetileg január 1-től ez a
tevékenység tilos lenne, de a
koronavírus-járvány idejére
bevezetett veszélyhelyzetre
tekintettel a tiltást a kormány
felfüggesztette, illetve addig is
az önkormányzat hatáskörében marad.
A lakosság egészségének és
a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti
hulladék égetése csak március 1-jétől május 1-jéig, illetve
szeptember 15-étől november
30-áig végezhető, hétköznapokon reggel 7.00 órától este 18.00
óráig, szombaton reggel 7.00 órától 12.00 óráig. Ünnepnapokon és

vasárnap avar és kerti hulladék
égetése tilos!
A növényi hulladék égetése lakó- és gazdasági épülettől
kellő távolságban, biztonságos
módon, cselekvőképes nagykorú
személy állandó felügyelete mellett történhet.
Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel
kell lenni. Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz
időben szabad. Tilos az avar és
kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös, esős időben, valamint
tűzgyújtási tilalom idején.
Az égetés helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell

TUDTA-E?

Tudta-e,…

hogy mi történt Balkányban
1944. április 16-án?
Ez a nap Balkány történelmének gyászos napja. Ekkor
hurcolták el csendőri kísérettel

az egykori zsinagóga udvarára
összegyűjtött balkányi zsidó lakosságot, hozzávetőlegesen 500
főt. Közülük 381-en – ebből 160
gyerek! – a népirtás áldozatai
lettek. Nevüket a Kállói úti izraelita temetőben felállított emlékmű, emléküket a Fő utcai imaház
helyén épült postahivatal falán
elhelyezett márványtábla őrzi.
Városi Könyvtár

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladék, stb.).
Tilos nagy mennyiségű füstöt
termelő anyagot – nedves kerti
hulladékot – égetni. A tüzelést
végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet
eloltani és a levegőszennyezést
megszüntetni.

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK
Kedves Gyerekek!
Áprilisban azt szeretnénk tőletek
megtudni, kinek a sírhelyét őrizte Abapusztán négy oroszlán?
A helyes megoldást – nevetek és
címetek megjelölésével – a balk.
konyvtar@gmail.com címre várjuk május 15-ig.
Játékra fel!
Városi Könyvtár

7

