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Virágzik a
városközpont
Ahogy egyre szebb az idő, 

melegebben süt a nap, úgy 
szépülnek itt-ott a város terei 
is. A figyelmes járókelő több he-
lyen is felfedezhet valami újat, 
valami egyedit, valami szemnek 
és szívnek egyaránt tetszőt. Az 
alábbi képsorozat csupán ízelítőt 
ad ezekből. Egy kellemes séta a 
Kossuth kertben, délutáni játék a 
játszótéren, vagy egy, a szökőkút 
melletti fagyizás során személye-
sen is meggyőződhetünk róla, a 
város szépülése, épülése tovább 
folytatódik.

Mi más is illene jobban egy játszótéri padhoz, mint egy kiszámoló mondóka? Hogy mi minden 
még, csak fel kell kerekedni, és elolvasni. Biztosra veszem, hogy a gyermekkorhoz kapcsolódó, 
sokunk által ismert sorok régi, kedves emlékeket ébresztenek.

Mostantól díszes ivókútnál olthatják a szom-
jukat a parkban sétáló, pihenő balkányiak.

A Kossuth kertben értékes, pozitív üzenetet közvetítő idézetekkel, verssorokkal, dalszövegrész-
letekkel találkozhatunk.

„Kis kút, kerekes kút...”
- az Egészségügyi Központ előtti téren
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tását csökkentse energiahaté-
konysági beruházások, valamint 
megújuló energiahordozók al-
kalmazásával. Ezáltal a felhasz-
nálat fosszilis energia, valamint 
az üvegházhatású gázok légkör-
be került mennyisége is jelen-
tősen csökkenhet.

A megvalósult beruházás kö-
vetkeztében a telephely villamo-
senergia ellátása csaknem 100%-
ban megújuló energiahordozó 
által biztosított, így lehetővé vált 
az üzemben a termékek zölde-
nergia felhasználásával történő 
előállítása. A telephely CO2 mér-
lege csökkeni fog évente 24,83 
tonna széndioxid egyenérték-
ben. Az éves villamos energiafel-

használás költsége is megtakarí-
tásként fog jelentkezni.

A beruházás során egy 30 kWp 
névleges teljesítményű napelem 
rendszer került telepítésre és 
beüzemelésre. A rendszer 91 db 
panelből áll, melyekből 90 db 
330 Wp névleges teljesítménnyel 
és 1 db 300 Wp névleges teljesít-
ménnyel rendelkezik. A napele-
mekhez egy, a közcélú hálózatra 
kapcsolódó 33 kVA csatlakozási 
teljesítményű inverter csatlako-
zik. A napelemek az üzem épü-
letének déli irányzatú tetőfelüle-
tén találhatók.

A projekt nagyban hozzájárul 
a nemzetgazdasági célokhoz, 
csökkenti hazánk üvegházhatá-

si gázainak 
kibocsátását, 
illetve növe-
li a megújuló 
energia részará-
nyát. A beruházás 
következtében gaz-
dasági szempontból 
is erősítheti a cég termé-
keinek értékesítését, mivel a 
termékeket zöldenergia felhasz-
nálásával állítják elő. Továbbá 
az üzemeltetési költségekben 
jelentős megtakarítás érhető el. 
Nem utolsósorban a beruházás 
pedig tovább népszerűsítheti a 
megújuló energiahordozók al-
kalmazásának lehetőségét a vál-
lalkozás munkavállalói között.

További információ kérhető:
Kígyósi Imre - Ügyvezető
Elérhetőség: +36 30 953 6426
info@spec-profil.hu
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Akik mindig segítenek 
– a tűzoltók
Azt már megszokhattuk, hogy 

a Balkányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület sokrétű munkájával 
segíti a város lakosait. Tudjuk, 
hogy biztosan számíthatunk 
rájuk tűzoltásban, baleset vagy 
balesetveszély elhárításában, és 
a fiatalok nevelésében, a közös-
ség összetartásában is, amikor 
tűz- és balesetmegelőzési céllal 
bemutatókat szerveznek, bonyo-
lítanak le, vagy amikor a telepü-
lésünket képviselve versenyeken 
vesznek részt.

Idén tavasszal annak adták 
bizonyítékát, tűzoltókollégaként, 
magyarként hogyan tudnak má-
sok segítségére lenni.

Év elején az egyesület – né-
hány éve igen aktívan működő 
– Facebook-oldalára kaptak se-
gélykérő üzenetet.

Egy erdélyi település, Gyergyó-
ditró fiatal, önkéntes tűzoltójától 
jött az üzenet: támogatnák-e a 
munkájukat néhány, a balkányi-
ak számára már nélkülözhető 
felszereléssel. Pillanatig sem volt 
kérdéses, hogy hozzálátnak az 
adománygyűjtéshez.

Szilágyi Ernő így számolt be a 
történetről:

„Elmondtam, milyen bevetési 
ruháink vannak, amelyeket mi 
már tudunk nélkülözni.  Itthon, 
ami az éves rendes ellenőrzés 
után nem kap tanúsítványt, az 
bevetésen nem használható. Vol-
tak ilyen ruháink, csizmák, sisa-
kok. Mindennek nagyon örültek.  
Megkeresésünkre Pálosi László 
polgármester is az ügy mellé állt, 
és pénzbeli támogatással járult 
hozzá határon túli munkatársa-

ink támogatásához. Így tudtuk 
a saját eszközeinket továbbiak 
vásárlásával bővíteni, s kerültek 
a csomagba még munkavédelmi 
kesztyűk, komplett ruhák, mellé-
nyek, tömlő, sugárcső stb.”

A szállítást ugyan nehezítették 
az időközben bevezetett járvány 
miatti korlátozások, végül azt is 
sikerült megoldani.

„Fűrészárut szállító teherautó 
vitte helybe a dobozokat, ami az 

elindítása után közel három hét 
után érkezett meg. Egy kísérő 
levelet is mellékeltem, melyben 
gratuláltam és sok sikert kíván-
tam a tevékenységükhöz.

Szívesen vittem volna szemé-
lyesen, de a jelenlegi járvány-
helyzet miatt erről most le kellett 
mondanom.

Az a hála, amit később üze-
netben kifejeztek a kollégák, na-
gyon megérintett. Ahogyan az a 
reményteli tenni akarás is, mely 
annak idején engem is az önkén-
tesek közé léptetett és tart itt ma 
is.„

A történet ennél a pontnál 
bizonyosan nem ért véget, mert 
mostanra mindkét oldalról szö-
vődnek jövőbeni tervek a továb-
bi együttműködésre.

– szerk.

A küldött adomány egy része

Forrás: facebook.com/balkanyituzoltok

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Spec-Profil Gyártó és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelős-

ségű Társaság az Európai Unió 
támogatásával a Széchenyi 
2020 Program keretében sike-
res projektet valósított meg 

Fotovoltaikus rendszer kiala-
kítása a Spec-Profil KFT-nél 
címmel. A támogatás mérté-
ke az elszámolható költségek 
55%-a, 4 233 284 Ft volt. A be-
ruházás az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és a hazai köz-
ponti költségvetési előirány-
zatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában, vala-
mint önerő felhasználása mel-
lett valósult meg.

A fejlesztés elsődleges célja a 
fosszilis energiahordozók hasz-
nálatából eredő károsanyag ki-
bocsátás csökkentése, valamint 
az energia függőség kiváltása 
volt. Az üvegházhatás és klíma-
változás elleni küzdelem egyik 
fontos pillére, hogy a legnagyobb 
kibocsátó, vagyis az ipar fogyasz-

Záró Sajtóközlemény
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a 
Spec-Profil KFT-nél
GINOP-4.1.4-19-2020-01109
2021.02.28.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Településünkön április hónap-
ban négy pár fogadott egymás-
nak örök hűséget:
Petromán Attila és Szabó 
Dzsenifer,
Herczku János és Bezdán Fanni,
Krankovics László és Jaksi 
Nikoletta,
Móricz Zoltán és Tóth Dóra.
Házasságkötésükhöz szívből gra-
tulálunk!

Gólyahír
Kósa Levente 2021. 04. 01.
Oliár Orsolya
Hajdu Kristóf 2021. 04. 05.
Szuna Bettina
Kálucz Krisztián 2021. 04. 07.
Belényesi Dóra

Kajzer Krisztián Tibor 2021. 04. 13.
Nagy Ramóna
Horváth Marcell 2021. 04. 20.
Horváth Nikoletta
Orgován Molli Sztefani 2021. 04. 21.
Pongó Vanessza
Váradi Dilen Norbert 2021. 04. 24.
Botos Fatime Dalma
Egészségben, sikerekben, bol-
dogságban töltött hosszú életet 
kívánunk!
Fotók: Katona Julcsi

Halottaink
Nagy Istvánné (88)
Farkas Béla (60)
Belme Sándorné (62)
Ács Jánosné (97)
Jobbágy János (82)
Agárdi Imréné (81)

Zih István (58)
Patka Attila (52)
Katona László (59)
Seszták Sándorné (64)
Plangár Mihályné (74)
Koncz Sándorné (74)
Pados Istvánné (71)
Sebők Mihályné (84)

Gombos Emma (79)
Tóth György (69)
Kegyelettel emlékezünk váro-
sunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Hajdu Kristóf Kajzer Krisztián Tibor Orgován Molli Sztefani Váradi Dilen Norbert

Krisztiánnak szavai még nincsenek, de alig egyhónaposan is ki tudja fejezni, mit gondol a 
délutáni alvásidőben tett látogatásunkról. 
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TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Vegyen egy mély lélegzetet! 
Figyelje meg a levegő útját! 

Érezze, ahogyan a levegő mélyen 
szétárad a tüdejében, és friss ér-
zéssel tölti el testét, lelkét! 

A tüdőnk optimális működése 
elengedhetetlen a testünk egész-
sége, oxigénhez jutása szempont-
jából. Minden egyes légvétellel 
oxigén árad a tüdőnkbe, majd a 
véráram útján jut el a szerveink-
hez, kilégzéssel pedig az elhasz-
nált levegő távozik a szerveze-
tünkből. Így különösen fontos, 
hogy miként bánunk tüdőnkkel.

Milyen tényezők segítenek a 
tüdőnk normál működésének 
megtartásában?

A legerősebb külső befolyás, 
a levegő. A levegő láthatatlan, 
de nélkülözhetetlen. Érezte-e 
már azt egy mély lélegzetvételt 
követően, hogy felfrissül, meg-
nyugszik, erősebbé válik? Ha 
igen, tudatosult-e Önben ennek 
a jelentősége? A légzés/lélegzés 
folyamata a maga természe-
tes módjára gondolva mégsem 
olyan természetes metódus? Fi-
gyelnünk kell arra, hogy tiszta 
levegőt lélegezzünk be, ezáltal 
erőt, frissességet, élményt nyújt-
sunk a testünknek, lelkünknek. 
Időnként érdemes beiktatni friss 
levegőn töltött időt a minden-
napokba. Egy erdei kirándulás, 

vagy a természetben töltött idő, 
a sportolás biztosítani tudja a 
tüdőnk mosolyát.

A tüdő egészségének megóvá-
sa az, amikor tudatosan dönt lég-
zőszerve füstmentesítéséről. A 
füstmentes élet számos előnnyel 
bír, elkerülése nyugodtabbá te-
szi, valamint a teste könnyebben 
látja el feladatait, ezáltal jobb a 
szív, az izmok és a szervek mun-
kája. Amennyiben lehetősége 
van rá, kerülje a füstös helyeket, 
és ne használjon dohányt vagy 

dohányzást imitáló eszközöket.
A test belső támogatásán túl a 

lélek támogatása is fontos a füst-
mentes élethez. Felteheti a kér-
dést, hogy „Hogyan szeretném 
jól érezni magam?, Mit tehetek a 
jóérzések elérése érdekében?”. A 
jó érzések megéléséhez, megtar-
tásához a belső egyensúly megta-
lálása, folyamatos keresése elen-
gedhetetlen. A dohányzás együtt 
jár számos érzelmi reakcióval, 
melyek tudatos megfigyelése, 
lehetővé teszi, hogy közelebb ke-
rüljön önmaga megértéséhez. Ez 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
megbillent egyensúlyának okait 
feltérképezze, megoldja, és ezál-
tal az egyensúlyt visszabillentse. 
Ehhez fontos, hogy a megküzdési 
láncban ne a füst stresszmente-
sítő hatását alkalmazza, hiszen 
az éppen a stresszes életmódja 
fenntartását eredményezi. Éljen 
füstmentes életet!

Tehát vegyen egy mély levegőt, 
érezze ahogy a tüdejébe áramlik! 
Frissüljön fel, engedje, hogy a jó 
levegő átjárja testét, lelkét!

Emlékezzen erre a tanításra 
és gyakran lélegezzen mélye-
ket. Kifújáskor pedig játsszon el 

azzal a gondolattal, hogy néha 
erőteljesen, néha lassan fújja ki 
a levegőt… figyelje meg miként 
hat Önre. 

Élvezze a természet adta fris-
sesség erejét, a tisztaságot! 
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

Tiszta tüdő! – füst nélkül

Forrás: civilhetes.hu

KÖZÉRDEKŰ

Parlagfű-mentesítés
– közös érdek, közös felelősség

Az élelmiszerláncról és ha-
tósági felügyeletéről szó-

ló 2008. évi XLVI. törvényben 
megfogalmazottak értelmében 
az ingatlantulajdonosoknak és 
földhasználóknak eleget kell ten-
niük a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének. A törvény 
hatálya kiterjed az ország teljes 
területére és az összes ingatlan-
tulajdonosra.

A parlagfű ellen kézi gyomlá-
lással, kaszálással és kapálással 
vagy vegyszeres gyomirtással 
kell védekezni.

A törvény szerint a földhasz-
náló köteles az ingatlanján a 
parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezen állapotot a 
vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani. A föld-

használónak vagy bejelentett 
földhasználat hiánya esetén a 
tulajdonosnak gondoskodnia 
kell a megelőzésről. A hatósá-
gok – belterületen a jegyző, kül-
területen a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztály hatósági el-
lenőrzés keretében és lakossági 
bejelentések alapján ellenőrzi a 
jogszabályi kötelezettség betar-
tását.

A parlagfű elleni védekezési 
kötelezettség elmulasztása ese-
tén a hatóság eljárást indít és 
közérdekű védekezést rendel el. 
Amennyiben a földhasználó nem 
mentesíti önként a területet, 
kényszerkaszálás végrehajtására 
kerül sor. A kényszerkaszálás és 
minden ezzel járó hatósági fela-
dat költsége a mulasztót terheli, 
amely költségek adók módjára 
behajthatók. A parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmu-
lasztása esetén a kormányhiva-
tal növényvédelmi bírságot szab 
ki, amelynek mértéke 15 000 fo-
rinttól akár 5 000 000 forintig is 
terjedhet, attól függően, hogy az 
adott fertőzött ingatlan külterü-
leten vagy belterületen fekszik, 
továbbá, hogy mekkora a fertő-
zött terület nagysága és a fertő-
zöttség mértéke. A növényvédel-
mi bírság és a kényszertakarítási 
munkálatok költsége egyaránt 
köztartozásnak minősül, amely-
nek végrehajtását a nemzeti adó-
hatóság foganatosítja.

A földhasználót terhelő kö-
telezettség tehát kettős: a par-
lagfű virágzásának megakadá-
lyozása és ennek a preventív 

magatartásának a – vegetáci-
ós időszak alatti – folyamatos 
biztosítása.

A leírtak alapján kérjük va-
lamennyi ingatlan használóját, 
illetve tulajdonosát, hogy az in-
gatlan területén és a hozzá tar-
tozó közterületi részeken a vé-
dekezési munkálatokat önként 
végezze el, hozzájárulva ezáltal 
a parlagfű elleni védekezési fel-
adatok eredményes elvégzésé-
hez, és a parlagfű által okozott 
gazdasági és egészségügyi károk 
csökkentéséhez, hiszen a meg-
előzés a leghatékonyabb mente-
sítési megoldás, amely feladatot 
azonban csak a lakosság aktív 
részvételével lehet hatékonyan 
és eredményesen véghez vinni.
Dr. Tóth János
jegyző

A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges 
környezet biztosítása közös célunk, eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el.

Forrás: mezohir.hu
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KÖZÉRDEKŰKÖZÉRDEKŰ

1. K Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

2. SZ Dr. Svéda Melinda Dobiné Szántó Emese

3. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

4. P Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

5. SZ Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

6. V Dr. Berényi Bence Krisztán Attiláné

7. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

8. K Dr. Holubán József Balázs Andrásné

9. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

10. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

11. P Dr. Holubán József Balázs Andrásné

12. SZ Dr. Holubán József Lipcsei András

13. V Dr. Berényi Bence Mackei Adrienn

14. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

15. K Dr. Svéda Melinda Dobiné Szántó Emese

16. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

17. CS Dr. Berényi Bence Balázs Andrásné

18. P Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

19. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

20. V Dr. Perneczky János Mackei Adrienn

21. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

22. K Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

23. SZ Dr. Berényi Bence Krisztán Attiláné

24. CS Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

25. P Dr. Holubán József Lipcsei András

26. SZ Dr. Holubán József Lipcsei András

27. V Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

28. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

29. K Dr. Horváth József Molnár Lászlóné

30. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné

1. CS Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Központi háziorvosi ügyelet
Telefon: (42) 361-644
2021. június

Kedves Gyerekek!
Májusi számunkban egy magunk-
ra vonatkozó kérdést teszünk 
fel számotokra. Arra szeretnénk 
választ kapni tőletek, mi volt a 
könyvtár régi neve, azaz kiről ne-
vezték el intézményünket?
A helyes megoldást – nevetek és 
címetek megjelölésével – a balk.
konyvtar@gmail.com címre vár-
juk június 15-ig.
Játékra fel!
Városi Könyvtár
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Tudta-e,…
hogy Balkányban taliszgyár 
működött?

(A talisz héber eredetű szó: 
világos, kék csíkokkal átszőtt 
pamutvászon kendő, melyet a 
felnőtt zsidó férfiak a liturgikus 
imádkozás alkalmával magukra 
öltenek, illetve magukkal visznek 
a sírba.)

Az 1920-as évek elején Li-
chtenstein Kisziel rabbi által 
alapított manufaktúraszerű szö-
vödében fő termékként taliszt 
és mellette imarojtot (ciceszt), 
valamint fapálcikákat átszövő 
ablakredőnyöket is készítettek. 
A szövöde érdekességét az adja, 

hogy a vállalkozás a 20. század 
első felében (egészen 1944-ig) 
Balkányt nem csupán Magyar-
országon, hanem külföldön is 
ismertté tette.
Városi Könyvtár

TUDTA-E?

Forrás: izrael-immanuel.net

2021. január 7 – től jelentősen 
megemelkedett az állattartási 

szabályok megszegéséért kiszab-
ható büntetés összege.

Az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény, valamint a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló  41/2010. (II. 
26.) kormányrendelet  szabályai 
alapján a kutyatartás főbb sza-
bályai az alábbiak.

Az állattartó gondoskodni kö-
teles az állat megfelelő és bizton-
ságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének meg-
akadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, 
közepes testű ebet 15 m2-nél, 
nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 
területen, a kistestű ebet 4 m-nél, 
közepes testű ebet 6 m-nél, nagy-
testű ebet 8 m-nél rövidebb esz-
közzel tartósan kikötve tartani.

Közterületen az eb tulajdono-
sának biztosítania kell, hogy az 
eb sem más állatot, sem embert 

harapásával ne veszélyeztethes-
sen. Belterület közterületén ku-
tyát csak pórázon lehet vezetni, 
és ezt csak olyan személy teheti, 
aki az eb irányítására, kezelésére 
és féken tartására képes.

Az állattartó köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet 
veszettség ellen – saját költségén 
– állatorvossal beoltatni.

Aki tevékenységével vagy mu-
lasztásával az állatok védelmére, 
kíméletére vonatkozó jogszabály 
vagy hatósági határozat előírását 
megsérti, vagy annak nem tesz 
eleget, magatartásának súlyá-
hoz, ismétlődéséhez, és különö-
sen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazo-
dó mértékű állatvédelmi bírsá-
got köteles fizetni.

A határidőre meg nem fizetett 
állatvédelmi bírság adók módjá-
ra behajtandó köztartozás.

Az állatvédelmi bírság összege 
igen magas lehet, az állatvédelmi 
törvény 2021. január 7. napjá-

tól a korábbi 15.000 Ft helyett, 
75.000 Ft-ban határozza meg az 
alapösszeget.

A köz- és magánterületeken 
felügyelet nélkül kóborló – eset-
leg még védőoltással sem rendel-
kező – ebek veszélyt jelentenek 
mind az ember, mind az állat 
egészségre, illetve a közlekedés 
biztonságára, a vagyonbizton-
ságra.

Embertársaink egészségének 
és testi épségének megóvása ér-
dekében kérünk minden kutya-
tartót, hogy az ebet a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően 
tartsák ingatlanon belül, kötele-
ző mikrochippel és védőoltással 
való ellátásáról gondoskodja-
nak!

A település nyugalma érdeké-
ben segítő közreműködésüket 
köszönjük.

Kutyatartók figyelmébe!

Forrás: allatvedelemert.hu

Kezdődik az egyéni 
gazdaságok összeírása

A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai 
szolgáltatás nagy múltú cent-
ruma, tudásbázis, amely magas 
szakmai színvonalú munkájával 
átfogó adatokat és elemzéseket 
ad a gazdaság és a társadalom 
minden szegmensét meghatá-
rozó kérdésekben. A hivatal 
önálló szakmai szervezet, euró-
pai szinten is jegyzett, elismert, 
nemzetközileg aktív intézmény. 
Tevékenysége a döntéshozók, a 
gazdasági szereplők, a kutatók 
és a társadalom minden tagjának 
minél magasabb szintű, tényala-
pú tájékoztatását szolgálja. 
Olyan, alapvető értékek mentén 
végzi munkáját, mint a szakmai 
függetlenség, a pártatlanság, az 
objektivitás, a megbízhatóság és 
a minőség iránti elkötelezettség.

A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) idén május 15. és 

június 15. között hajtja végre 
aktuális mezőgazdasági összeí-
rását. Az adatgyűjtés célja, hogy 
naprakész információkkal szol-
gáljon a hazai és a nemzetközi 
döntéshozók, illetve a gazdálko-
dók számára, valamint a kapott 
adatok felhasználásával a KSH 
tesz eleget az Európai Unió iránti 
adatszolgáltatási kötelezettségé-
nek.

Az összeírás keretében – a 
2020-as agrárcenzus folytatása-
ként – a gazdáknak a használa-
tukban lévő földterületről, továb-
bá az állatállomány nagyságáról 
kell adatokat szolgáltatniuk. A 
kérdőív ugyanakkor jelentősen 
lerövidült a korábbi években 
használtakhoz képest, köszönhe-
tően annak, hogy a KSH ebben a 
felmérésben már felhasználja a 
Magyar Államkincstár egységes 
területalapú támogatási adatait, 
így a válaszadóknak azokat nem 
kell megadniuk.

Az összeírásban országszer-
te mintegy 21 ezer, matemati-
kai-statisztikai módszerrel ki-
választott egyéni gazdaság vesz 
részt. Számukra a válaszadást 
kormányrendelet írja elő, az 
adatokat a KSH statisztikai célra 
gyűjti, azokat kizárólag összesít-

ve, név nélkül publikálja.
A kérdőívet két módon is kitölt-

hetik az érintettek. Az összeírás 
május 15-25. között online, a 
www.maja.ksh.hu oldalon ke-
resztül zajlik. „A járványügyi 
helyzetre való tekintettel szeret-
nénk kérni válaszadóinkat, hogy 
lehetőség szerint minél többen 
vegyék igénybe az online kitöl-
tési felületet. A KSH valameny-
nyi érintett részére május 14-ig 
elektronikus vagy postai levélben 
megküldi a belépéshez szükséges 
kódot” – hívja fel a figyelmet 
Tóth Péter, a KSH statisztikai 
tanácsadója. Május 26. és június 
15. között pedig fényképes iga-
zolvánnyal rendelkező összeírók 
keresik fel mindazokat, akik 
nem kívántak élni az elektroni-
kus önkitöltés lehetőségével. „A 
járványhelyzetre való tekintettel 
idén ők az összeírókkal egyeztet-
ve, telefonon keresztül is adatot 
szolgáltathatnak” – tette hozzá 
Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet 
legkésőbb május 25. éjfélig on-
line kitöltik és véglegesítik, nye-
reményjátékban vehetnek részt, 
aminek keretében 100 000 forint 
értékű vásárlási utalványt nyer-
hetnek.

Kiemelt egyéni gazdaságok 
felmérése. Az egyéni gazda-
ságok összeírásával egyidő-
ben tartja a KSH több mint 
4000 kiemelt egyéni gazdaság 
mezőgazdasági tevékenysé-
gének felmérését is. Ezeket 
a gazdaságokat a részükre 
küldött felkérőlevelekben 
tájékoztatja a KSH az össze-
írásról, számukra május 15. 
és június 15. között kötelező 
az online adatszolgáltatás, 
az összeírók az e felvételben 
érintetteket nem keresik fel.
Az egyéni gazdaságok összeí-

rásának részleteiről a www.ksh.
hu oldal nyújt további tájékozta-
tást.
Sajtóinformáció:
kommunikacio@ksh.hu 

SZEMÉLYES-,  
vagy  

TELEFONOS  
válaszadás:  

május 26–június 15.  

között

ONLINE  
KITÖLTÉS  

május 15–25. között,  

a  www.maja.ksh.hu  

oldalon

Tartsuk be a járványügyi  
előírásokat, vigyázzunk  

egymásra!

ÖSSZEÍRÁSA

EGYÉNI
GAZDASÁGOK

2021. május 15–június 15.

További információ: www.ksh.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK!
A kérdőívet május 15–25. között online kitöltők között a KSH  
egy darab,  100 ezer forint értékű  vásárlási utalványt sorsol ki!

A gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá  
az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk.

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni 
gazdaság részvételével kezdi meg 
május 15-én a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok 
összeírását. A válaszadók május 
25-ig online, azt követően pedig 
június 15-ig összeírók segítségével, 
személyesen vagy telefonon keresztül 
válaszolhatnak a kérdésekre.



KÖNYVAJÁNLÓ

Linn Skåber:
A szívem egy bezárt bódé
Figyelemfelkeltő cím és tökéletes 
metafora a kamaszkor lényegé-
nek megragadására.

Az utóbbi évek legnagyobb 
norvég ifjúsági könyvsikere re-
mek ötletből indult: a szerző ka-
maszokkal készített interjút az 
életükről. E beszélgetéseket fel-
használva aztán Skåber 31 fiktív 
monológot írt, Lisa Aisato pedig 

finom, érzelemgazdag, bár néha 
a giccs határát súroló illusztráci-
ókat készített hozzájuk. 

A fiatalok a fullasztóan unal-
mas hétvégéikről, a hálószobá-
ban sóvárgással töltött magányos 
óráikról mesélnek. Érzékenyek, 
nehezen viselik, hogy már nem 
olyan szerethetők, mint kisgye-
rekként, és szüntelenül sóvárog-
nak: a szerelem, a több like, az 
átlagosabb vagy épp az izgalma-
sabb élet után. De a szomorú és 
dühös történetek mellett akad-
nak a könyvben egészen bájosak 
is. A rövid, többnyire pár oldalas 
írások ezt a közismerten nehéz 
életszakaszt sokféle irányból kö-
zelítik, közös azonban bennük a 
személyesség, a természetesség 

és a letaglózó őszinteség. A mi-
tesszeres orr, a hirtelen megnyúlt 
végtagok, a rejtegetett/képzelt 
túlsúly ugyanúgy előkerülnek, 
ahogy az első szerelmek, a vi-
szonzatlanság, a baráti kapcso-
latok, az iskolai problémák, a 
kirekesztés, de olyan fajsúlyos 
kérdések is, mint a szülő halála.

(A https://magyarnarancs.hu/
sorkoz/ nyomán)

Szerettük, mert a fiatalok a 
könyvben görbe tükröt tartanak 
a felnőtteknek, és rámutatnak 
arra, milyen rossz is az, amikor 
nemcsak magukkal küzdenek, 
hanem az őket körülvevő világ-
gal is. A könyv nem csupán a mai 
fiatalokról szól, hanem a fiatal-
ságról – évszámtól függetlenül. 

És, ugye, ide tartoztunk valami-
kor mi is… 

Ajánljuk azoknak, akik ka-
maszok, valamint azoknak is, 
akik a kamaszokra kíváncsiak. 
Az előbbiek magukra ismer-
hetnek, és ez talán enyhítheti 
bennük az egyedüllét érzését, a 
szülők pedig saját gyerekeiket 
érthetik meg a lapokon.

A könyv üzenete: a kamaszlét 
zárt világ, ezért boldogul vele ne-
hezen a szülő és maga a kialaku-
lófélben lévő felnőtt.  Megértés, 
szeretet, empátia, ugyanakkor 
bölcs visszavonulás, nyugodt fi-
gyelem és fegyelem szükségelte-
tik „működésükhöz”.
Városi Könyvtár

TUDATOS SZÜLŐ

„Minden felnőtt volt egyszer gyerek”
Kedves Olvasó!
Vajon melyik az az ünnep május-
ban, amit az anyák napján kívül 
nagyon várnak a kicsi és „nagy” 
gyerekek?

Valószínűnek tartom, hogy ezt 
könnyű volt megválaszolni: a 
nemzetközi gyermeknapról van 
szó. 

Ahogy eredete után kutattam, 
érdekes meglepetésként ért, 
hogy tavaly volt 100 éve, amikor 
a világon először, Törökország-
ban megünnepelték. Magyaror-
szágon az 1920-as évek eleje óta 
rendszeresen ünneplik a gyere-
keket, de csak 1954 óta tartjuk 
ezt május utolsó vasárnapján. 
Szintén ebben az évben javasolta 
az ENSZ, hogy minden ország-
ban emlékezzenek meg a világ 
gyermekeinek testvériségéről,  a 

gyermekek jólétéért folytatott 
küzdelemről. Azóta a világ szá-
mos országában tartanak gyer-
meknapot az év különböző nap-
jain, és persze más-más szokások 
kapcsolódnak hozzá.

Ilyenkor természetes, hogy 
a gyermekeinkre még a szoká-
sosnál is nagyobb figyelmet for-
dítunk. Ha szeretnénk valami 
egyedit, különlegeset, igazán 
róla és neki szólót adni, akkor 
szívből ajánlom az alábbiakat.

Olyan ötleteket szedtem sor-
ba, amelyek az együtt töltött 
idő élményével ajándékozzák 
meg gyermekeinket, és termé-
szetesen minket, szülőket is.

Készítsük egész nap a gyerme-
künk kedvenc ételeit és persze a 
kedvenc sütijét is megsüthetjük, 
akár vele együtt is.

Rendezhetünk nagy „családi 
mozidélutánt”, a gyerek által vá-
lasztott film/mese megnézésével, 
pattogatott kukoricával, nasival 
vagy akár „családi társasjáték 
maratont”.

Készítsünk egy róla szóló 
társasjátékot. Csomagolópapír 
segítségével, vagy rajzlapra. Bá-
bunak használhatunk gombokat, 
dugókat, kupakokat. A játékhoz 
kapcsolódó kérdések róla és a 
családról szólhatnak. (Például: 
Mi lett volna a neve, ha lánynak/

fiúnak születik?, Mi volt az első 
szava?, Ki volt óvodában a barát-
ja? stb.)

Rendezhetünk foci, tollaslab-
da, szivacslabda, labdadobó, tá-
volugró, lufi- pingpong „családi 
bajnokságot” saját családi kupá-
val, érmekkel, amiket már előre 
elkészíthetünk.

Ha a család szeret biciklizni, 
birtokba vehetik a Balkány-Nagy-
kálló közti kerékpárutat, vagy el-
tekerhetnek a mamutfenyőhöz. 
Ezt a programot összeköthetjük 
egy szuper családi piknikkel, és 
közös fagyizással is. A kaland-
vágyóbbak megkereshetik a 
mamutfenyőnél elrejtett geoca-
ching ládát is. A játékszabályok-
ról itt tájékozódhatsz:
https://www.geocaching.hu/

Akit szívesen átélne egy kis 
borzongást, annak ajánlom a 
„gyermeknapi éjszakai kincske-
resést”, ez egyszerűen megold-
ható a kertben, zseblámpával 
és az általunk készített térkép 
segítségével. Az eldugott kincsről 
persze nekünk kell gondoskodni.

És még egy, ami az én  szemé-
lyes kedvencem:

Három kívánság: kérjük meg a 
gyerekünket, hogy írja le/mond-
ja el, hogy gyermeknapon mi az 
a három dolog, amit szívesen 
csinálna velünk, szülőkkel. Ne-

künk nincs más dolgunk, csak 
teljesíteni! 

Bízom benne, hogy tudtam né-
hány – nem megszokott – ötletet 
adni az idei gyermeknap emlé-
kezetessé tételéhez, és esetleg 
megmozgattam a kedves szülők 
és nagyszülők fantáziáját.

Biztatok minden szülőt, nagy-
szülőt, hogy bátran vesse be a 
saját és gyerekei ötleteit ezen a 
napon. 

Nagyon kellemes, szeretettel-
jes, jó időben és közös élmények-
ben gazdag gyermeknapot kívá-
nok Balkány minden kicsi, nagy 
és „örök” gyermekének!
Minden felnőtt volt egyszer gyerek,
S felnő majd az új gyerek sereg.
Többet, jobban törődjetek velünk,
Mert eljön majd a nap, amikor 
mi is felnövünk.
Ha nem neveltek jól, akkor majd 
rosszabbak leszünk.
(Bródy J.)
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógusForrás: kreativotthon.hu

Forrás: manoprogram.hu


