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Fotó: Katona Julcsi

„Mert nem
lehet feledni,
nem, soha”
A város nemrég megszépült kis
közparkja - mindannyiunk örömére új emlékművel gazdagodott.

A

Fő utca és a Rákóczi utca sarkán álló trianoni mementó
alkotója Győrfi Ádám, püspökladányi szobrász, aki Balkány
Város Önkormányzatának felkérésére 2020-ban, a békediktátum
100 éves évfordulójának emlékére készítette el alkotását.
Terveink szerint már abban
az évben, november 1-én helyére kerülhetett volna a kéttonnás
andezittömb felhasználásával
készült szobor, de a korán jött
rossz idő ezt az elképzelésünket
akkor meghiúsította.

Idén viszont már nem volt akadálya annak, hogy június 4-én, a
nemzeti összetartozás napján
városunk lakói elhelyezhessék
az új köztéri alkotás lábánál az
emlékezés virágait és mécseseit.
Köszönetünket fejezzük ki
ezért legfőképpen a kezdeményezőknek és koordinátoroknak,
azaz a Balkány Városi Könyvtár
és Művelődési Ház két munkatársának, Dankó Zsuzsának és dr.
Horváthné Csinga Erzsébetnek.
Balkány Város Önkormányzata

Fotó: Bakos Zsolt

Fotó: Katona Julcsi
A Balkányi Hagyományőrző Lovas Egyesület szervezésében ismét fellobbant az összetartozás
tüze június 4-én, 20 óra 21 perckor a nemzeti összetartozás napján, a trianoni békediktátum
emléknapján.
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Csapadékvíz-elvezetés az
Adonyi és a Kossuth utcán
B

Fotók: Önkormányzat

alkány Város Önkormányzata sikerrel pályázott a
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések című
felhívásra, mely keretében
199.148.278.-Ft összegű támogatást ítéltek meg a városnak.
A projekt keretében az Adonyi út, Toldi utca, a Bocskai út,
Kossuth Lajos út, és a Kossuth
Lajos tér csapadékvíz-elvezetése valósul meg, hosszútávon
biztosítva az épített környezet
csapadékvíz/belvíz elleni védettségét, megelőzve az anyagi kár

keletkezését, valamint a vízelvezetőkben megálló víz baleseti
és egészségügyi kockázatának
felszámolását.
A fejlesztés a csapadékvíz levezetése mellett megvalósítja
a csapadékvíz helyben tartását
is (nem vízzáró elvezető, helyi
befogadóba vezetés) a csapadékszegény időszak áthidalására, a
környezettudatos csapadékgazdálkodás megvalósítása érdekében.
Molnár Enikő
pályázati ügyintéző

Piac

Az áhított „nagy szerep”
A

Folytatódnak a Zöld város kialakítása Balkányban c. projekthez
kapcsolódó munkálatok, melyek
most a piacteret érintik. Ennek
következtében a szombati vásárok helyszíne a munkálatok idejére – várhatóan jövő év februárjáig – a Gencsy-kastély melletti
területre költözött.
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Kupakgyűjtő

közelmúltban Budapesten,
a Független Színház Czinka
Panna - Boszorkánycsárdás című
darabjában játszotta a női főszerepet a balkányi Farkas Ramóna.
Az előadás, ahogyan írják róla:
zajos siker, melynek kapcsán a
Népszava készített riportot Ramónával és a darab rendezőjével, Boda-Novy Emíliával.
Ez a nepszava.hu oldalon a Nők
szupererővel címmel olvasható.

Aki pedig szeretné látni Ramóna produkcióját, az a https://independenttheater.hu/
eloadasok/ vagy az Independent
Theater Hungary elnevezésű
Facebook-oldalon tájékozódhat
a soron következő előadás időpontja felől.
fotók: Színházi bemutatók/Szedő
Iván

Egyedi helyet kaptak a segítő
szándékkal, vagy éppen a környezettudatosság jegyében ös�szegyűjtött műanyag kupakok a
szökőkút mellett.
A szabolcsi almát formázó alkotás tervezői és kivitelezői is
helyi szakemberek: a Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak elképzelését Mezei István,
balkányi lakatosmester valósította meg, a festés ifj. Dán Imre
(Tormási Dán Kft.) munkája.
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Szerzők nyomában
A
tanév utolsó napjaiban rendhagyó irodalomórán vettek
részt azok a 6., 7. osztályos tanulók, akik a megújult Kossuth
kertben a padokon elhelyezett
idézeteket bűvölték.
A Városi Könyvtár e nagyszerű
kezdeményezéséhez csatlakoztunk, amikor a többek között József Attila, Hofi Géza, és a Magna
Cum Laude együttes szívet-elmét
melengető szavait mutattuk meg
tanítványainknak.

Lipcsei Zalán
MÓTA III. hely

A gyerekek örömmel fogadták
a játékos versenyt, és nagy izgalommal fotózták, keresték az idézetek „forrásait”.
Jó szívvel ajánljuk mindenkinek, hogy a pihenés perceiben
mélyedjenek el a múlt és jelen
rejtelmes üzeneteiben.

I. helyezést elért csapat: Matekzsenik (4.o.): Bihari Ábel, Sándor
Noel, Sebők Balázs, Vass Gabriella
felkészítő tanár: Katonáné
Simon Tímea

Pásztor Angelika

Okoskodók
eredménye
A
z iskola alsó tagozatán helyileg szerveztek matematikaversenyeket, ahol a tanulók
teljesítményét évfolyamonként
értékelték, jutalmazták.
A legjobb matematikusok:
a 2. évfolyamon: Kovács Panka,
a 3. évfolyamon: Lipcsei Zalán,
a 4. évfolyamon: Sebők Balázs.

Országos és megyei sikerek
„Míg megnövök,
addig játszom,
addig tanulok,
addig tapasztalatokat gyűjtök,
addig versenyeken szerepelek.”

akik szabadidejükben is matekoztak, nyelvészkedtek, olvastak.
Fényesen csillogó sikereket értek el, ezáltal iskolánk „híre-neve fennmarad örökre”.

redményesen teljesítették a
háromfordulós online kihívásokat alsós és felsős diákjaink,

Az országos versenyeken az
alábbi helyezéseket érték el iskolánk tanulói:

Kovács Panka
MÓTA I. hely

„Olvasni nem ciki!” – szövegértés, szövegalkotás

Matekzsenik

BetűSzerviz

„Nyelvészkedők” – nyelvtan, helyesírás

Olvasni nem ciki

II. helyezést elért csapat: Ati és
angyalai (5.b): Bagoly Lilla, Katona Viktória, Kocsán Fruzsina,
Kovács Dávid, Minier Lilla, Teremi Tamara, Sztancs Attila
felkészítő tanár: Pásztor Angelika

VIII. helyezést elért csapat: A
négy nyelvtörő (3.o.): Lipcsei
Zalán, Mező Sára, Subert Hanna,
Tóthszegi Andrea Nóra
felkészítő tanár: Bonyhády Éva
Katalin
Móra Matek (MÓTA) megyei
matematikaverseny döntőbe
jutott diákjai:
Kovács Panka (2.o.) – I. helyezés
Lipcsei Zalán (3.o.) – III. helyezés
felkészítő tanárok: Turán Zsuzsanna, Bonyhády Éva Katalin

IV. helyezést elért csapat: Tollás(z)ok (5.a): Balogh Lili, Katona
Mirkó, Lipcsák Tamara, Lőrinczy
Gábor, Papp Bence József
felkészítő tanár: Pásztor Angelika

Büszkék vagyunk tanítványainkra és felkészítő tanáraikra, a következő tanévben is hasonlóan
szép eredményeket kívánunk!

„MatekGuru”- matematika
III. helyezést elért csapat: Okoskodók (8.b): Katona Hanna,

Okoskodók

V. helyezést elért csapat: BetűSzerviz (2.o.): Gilányi Emma,
Kiss Jázmin, Kovács Panka, Orsós
Tamara
felkészítő tanár: Turán Zsuzsanna

A négy nyelvtörő
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SzámSzerviz

I. helyezést elért csapat: SzámSzerviz (2.o.): Klepács Mátyás,
Kovács Panka, Orsós Tamara,
Raffel Róbert
felkészítő tanár: Turán Zsuzsanna

Fotók: iskola

E

Klepács Gábor Hunor, Kovács
Balázs Attila, Molnár Zsófia
felkészítő tanár: Katona Ferenc

Fotók: iskola

Pásztor Angelika
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„Most búcsúzunk és elmegyünk…”

A

város valamennyi nevelési, oktatási intézményéből
elballagtak a gyermekek, akik
szeptembertől már az óvoda,
vagy egy másik iskola falai
között kezdik meg tanulmányaikat.

Az idei év egyik különlegessége, hogy a város legfiatalabb
intézményében, a Bóbita Bölcsődében először volt ballagási ünnepség.
Míg a másik, hogy ezen a nyáron nem csak a ballagó gyerekek

búcsúztak az alma matertől, hanem nyugdíjba vonuló pedagógusok is. Negyven év szolgálata
után elköszöntek választott hivatásuktól: Bodogán Lászlóné,
Gyeskó Jánosné, Irinyi Sándorné és Ladányi Miklósné.

Fotó: Szent Jácint
Görögkatolikus Óvoda

Egészségben, örömökben bővelkedő, hosszú-hosszú nyugdíjas éveket kívánunk valamen�nyiük számára, és köszönjük a
balkányi gyermekekért végzett
odaadó munkájukat.
Fotó: Barackvirág Óvoda

Fotó: Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda
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Fotó: Bóbita Bölcsőde/Lovas Zsófia

Fotó: Bóbita Bölcsőde/Lovas Zsófia

Fotó: Katona Julcsi

Fotó: Barackvirág Óvoda

Szilágyi Mihály, aki évekig az iskola portás bácsija volt, szintén megkezdi nyugdíjas éveit az idén.
Fotó: Lőrinczyné Csonka Tünde

Fotó: Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda
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TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Gyógynövények lelkünk védelmében
Levendula, komló, citromfű, kamilla, macskagyökér és még megannyi más…
Növények, melyek segítenek a mindennapi feszültség enyhítésében, hozzájárulnak
a test és lélek harmóniába kerüléséhez, egy teljesebb élet eléréséhez.

Fotó: mindmegette.hu

A

Fotó: Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

Fotó: Bóbita Bölcsőde/Lovas Zsófia

Fotó: Lőrinczyné Csonka Tünde

Fotó: Katona Julcsi
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kertünkben is megtalálható
növények sokszínű felhasználási lehetőséget biztosítanak
a mindennapjainkban, melyeket
prevenciós céllal, és enyhe elváltozást mutató tünetek esetén,
mint például stresszes állapotok,
megbomlott egyensúly, bátran
használhatjuk, különböző felhasználási módozatokban.
Fontos, hogy a gyógynövényeket körültekintően használjuk,
figyelve arra, hogy kiváló minőségű alapanyagokat tartalmazzanak az általunk használni
kívánt termékek (pl.100%-os illóolaj, szálas tea a filteres helyett),
vagy ha magunk készítjük, akkor
szintén kiváló minőségű, vegyszermentes növényekkel dolgozzunk!
Felhasználási javaslatok a nyári időszakban:
Ezeknek a növényeknek a biztonságos felhasználása minden
esetben körültekintést igényel a
fogyasztója részéről. Szakkönyvekből, szakemberektől, különböző honlapokról, a hivatalos
forrásokat mindenképp előnyben részesítve tájékozódnunk
kell ezek szervezetre gyakorolt
hatásáról, a lehetséges mellékhatásokról.

A gyógynövények felhasználása a konyhában nem csupán
tea formájában történhet, noha
valóban ez a legelterjedtebb
formája, hanem készülhetnek

hetik salátáinkat, főzelékeinket,
húsételeinket, leveseinket. A fahéj, a gyömbér, de a jól ismert
petrezselyem, oregánó, köménymag is pozitív hatással van a
szervezetre. A tárkony pedig az
idegrendszeri működést is jótékonyan befolyásolja. A test és az
emésztőrendszer jó működése
kihat a lelki hogylétünkre. Így
a közismert gyógynövényeken
túl a főzéshez használt fűszerként ismert növényeknek is van
nyugtató hatása, azáltal, hogy a
bélrendszer működését segítik.
A táplálkozással sokat tehetünk
azért, hogy ne csupán a testünk,
hanem a lelkünk is megőrizze
egészségét.

A menta külső használatban
kiváló hűsítő, rovarcsípés esetén
csökkenti a duzzanatot és a viszketést.
A fenyő, a rózsa, a citrom illóolaja párologtatva kellemes
illatán túl, jobb közérzetet biztosít. Ezeket külsőleg használjuk,
fürdővízhez csepegtetve vagy párologtatásra. Egy kellemes fürdő
vagy lábfürdő minden bizonnyal
feltölti a testet és lelket. A bazsalikom, borsmenta, rózsa és a citrom élénkítő, frissítő hatású. Míg
nyugtató hatása a levendulának,
majoránnának, kamillának van.
A teafaolaj fertőtlenítő hatása
révén segít a lábgomba kialakulásának megelőzésében, kezelésében.
Felhasznált források:
https://gyogyszernelkul.com,
https://gyorgytea.hu/gyogynovenyek-betegsegekre/,
Herbárció – A népi gyógyreceptek magazinja 2020/1

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

Fotó: szupervumen.hu

belőlük frissítő italok is. A citromfű, levendula, menta akár limonádék, szörpök alapanyaga is
lehet. Valamint szerepet kaphatnak süteményeink ízesítőjeként,
mint a krémek, vagy a tészták
kiegészítője. A menta teaként
gyomor és bélpanaszok esetén
ad enyhülést. A citromfű teája
fej-, fog-, fülfájás esetén nyugtató, bélnyugtató, vírus- és baktériumölő hatású.
A gyógynövények fűszerként
is kiválóan használhatók. Ízesít-

A fentebb részletezettek mellett krémek, kenőcsök, szappanok
is készíthetők gyógynövényekből.
Így a bőr szépségét, egészségét,
nyugtatását is elérhetjük használatukkal. Ilyen növények közé
tartoznak a kertjeinkben is megtalálható virágok, mint például a
rózsa, melyet alkalmaznak pattanások, mitesszerek kezelésére, és
amely frissíti a bőrt, gyógyítja az
ajkak berepedezését. Teája szorongáscsökkentő, nyugtatja az
idegrendszert.
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Településünkön május hónapban öt pár fogadott egymásnak
örök hűséget:
Vasas Tamás és Mihali Nóra,
Poór Dénes és Bacskai Gitta,
Szilágyi Zoltán és Gilányi Gréta,
Szilágyi Tibor és Dán Alexandra,
Jakab Sándor Krisztián és
Pakusin-Juhász Rebeka.
Házasságkötésükhöz szívből gratulálunk!

Gólyahír
Balogh Brendon Szabolcs 2021. 05. 04.
Balogh Zsanett
Bordás Zsolt Sándor 2021. 05. 20.
Szilágyi Katalin
Bordás Dorottya Erika 2021. 05. 20.
Szilágyi Katalin
Pongó Elemér Morgan 2021. 05. 21.
Váradi Jázmin
Hamza Mirella Kincső 2021. 05. 21.
Rostás Julianna
Bus Léna
2021. 05. 24.
Goda Laura
Farkas Dorka
2021. 05. 31.
Kalu Kitti

Balkány Város Önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja

KÖZÉRDEKŰ

Központi háziorvosi ügyelet

Halottaink

Telefon: (42) 361-644

Belényesi Gyula (72)
Pongó András (36)
Vass László (53)
Juhász Ibolya (44)
Linfer István (83)
Bartha Edit (60)
Mulik Istvánné (80)
Nagy István (73)
Ványi Istvánné (85)
Dzsurbán Ferenc (90)
Bihari István (63)

2021. július
1. CS Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Kegyelettel emlékezünk városunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

2021. június-július

2. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

3. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

4. V Dr. Berényi Bence

Mackei Adrienn

5. H Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

6. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

7. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
8. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

Balogh Brendon Szabolcs

9. P Dr. Svéda Melinda

KÖZÉRDEKŰ

Gyepmesteri megállapodás Ebösszeírás júliusban
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Balkány Város Önkormányzata szerződést kötött
Egyek Nagyközség Önkormányzatával a gyepmesteri feladatok
ellátására, ami alapján az Egyeki Gyepmesteri Telep fogadja
a Balkány területén befogott
gazdátlan és kóbor ebeket.
A kóbor ebek bejelentését
továbbra is a polgármesteri hivatal felé kell megtenni, a bejelentéseket a veszélyhelyzet ideje
alatt elsősorban írásban, illetve a

jegyzo@balkany.hu e-mail címen
elektronikus formában várjuk.
Nyomatékosan kérjük az ebtartókat, hogy tegyenek eleget a
jogszabályi kötelezettségüknek,
és jelöljék meg kedvencüket
transzponderrel (mikrochippel),
mivel az elszállított, jelöletlen
állataikat kizárólag a szállítási
és tartási díj megtérítése után
válthatják majd ki a gyepmesteri
telepről.
dr. Tóth János
jegyző

Dobiné Szántó Emese

10. SZ Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
11. V Dr. Berényi Bence

Mackei Adrienn

12. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
13. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

14. SZ Dr. Svéda Melinda

Dobiné Szántó Emese

15. CS Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

Egészségben, sikerekben, boldogságban töltött hosszú életet
kívánunk!

16. P Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

17. SZ Dr. Holubán József

balkányi szolgálat

Fotó: AFP

18. V Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Fotók: Katona Julcsi

TUDTA-E?

19. H Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Bordás Zsolt Sándor
és Bordás Dorottya Erika

Bus Léna

20. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

21. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
22. CS Dr. Berényi Bence

balkányi szolgálat

23. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
24. SZ Dr. Berényi Bence

Mackei Adrienn

25. V Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

26. H Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
27. K Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

28. SZ Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
29. CS Dr. Horváth József

Molnár Lászlóné

30. P Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné

Farkas Dorka
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Hamza Mirella Kincső

Pongó Elemér Morgan

31. SZ Dr. Katona Melinda Mackei Adrienn

Tudta-e,…

hogy 1916. június 19-én (hétfőn) Balkányban óriási vihar
okozott jelentős károkat a
2010. június 14-ei ítéletidőhöz
hasonlóan?
A 12-13 percig tartó förgeteg
fákat csavart ki a földből, az utcákat járhatatlanná tette, háztetőket dobott le és vitte messze,
és nem kímélte a református
templom pléhből készült fedelét
sem. A templom tornya is ledőlt,
gombja a szomszédos ház konyhájába fúródott bele. Az ítéletidő

Református templom

sajnos egy halálos áldozatot is követelt, egy 40 év körüli asszonyt
sújtott agyon egy rádőlt fa.
Városi Könyvtár

felhívás kötelező adatszolgáltatásra

Tisztelt Ebtartók! Az állatvédelmi törvény alapján az önkormányzat háromévente legalább
egy alkalommal kötelező ebös�szeírást végez. A legutóbbi ebös�szeírás 2018. júliusában volt,
ezért 2021. július 1-31. között
az önkormányzat a Balkány közigazgatási területén tartott ebek
összeírását végzi.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért
felhívjuk a figyelmet, hogy a
formanyomtatvány beszerzése az ebtartó kötelessége! Egy
nyomtatványon egy ebet lehet
bejelenteni, ezért kérjük, hogy
a nyomtatványt a szükséges darabszámban szerezzék be!
Az adatlap elérhető a Balkányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, illetve
letölthető az önkormányzat honlapjáról.
Az ügyfélkapuval rendelkező
ebtartók a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon elérhető
nyomtatványon is megtehetik a
bejelentést. (Ügyindítás menü
– ágazat: általános vagy egyéb
igazgatási ügyek, ügytípus: ebnyilvántartás.)
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek:
7.30-13.30) személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a 42/561-000 telefonszámon kérhető.
Az ebösszeíró adatlapot az
alábbi módokon lehet benyújtani:
- személyesen vagy postai úton a
Balkányi Polgármesteri Hivatal,
4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.
alatti címre,
- az e-papír szolgáltatás használatával a https://epapir.gov.hu/
internetes portálon keresztül,
- a https://e-onkormanyzat.gov.
hu oldalon elérhető űrlap beküldésével.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. július 31.

Felhívom az ebtulajdonosok
figyelmét, hogy:
Négyhónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel megjelölve
tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem
tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel nem rendelkező
ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a
központi nyilvántartásban már
szereplő, valamint a bilétával
rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell
jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebös�szeírást követően is kötelesek
az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát
a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az
állatvédelmi bírságról szóló
kormányrendelet alapján - minimum 30 000 Ft pénzbírság.
Együttműködését köszönöm!
dr. Tóth János
jegyző
REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK
Kedves Gyerekek!
Ezúttal arra szeretnénk választ
kapni tőletek, a településünk postaépületében mikor létesült az
első telefonállomás?
A helyes megoldást – nevetek és
címetek megjelölésével – a balk.
konyvtar@gmail.com címre várjuk augusztus 15-ig.
Játékra fel!
Városi Könyvtár
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TUDATOS SZÜLŐ

Hurrá,
vakáció!
N

ekünk, nagyobbacska gyerekeket nevelő szülőknek sokszor ott motoszkál a vissza-vis�szatérő kérdés a fejünkben:
Kell-e tananyagot gyakorolni a
nyári szünetben?
Ha a szemünk fénye sikeresen
zárta a tanévet, akkor véleményem szerint nem, vagyis nem
hagyományos értelemben. Hogy
mit értek pontosan ez alatt? Azt
biztosra vehetjük, hogy valamennyit mindenképpen felejt
a megtanultakból, ami természetes jelenség, hiszen az olyan
dolgokat, amit nem használunk
minden nap, elfelejtjük, az
emléknyom halványodik, de a
tanév eleji ismétlésnél alkalom
nyílik ezeknek a felidézésére és
elmélyítésére. Azt gondolom,
hogy a nyári szünet a kikapcsolódás, az élményszerzés és
a mindennapi iskolai rutinból
való kilépés időszaka kell, hogy
legyen. A táborokban, a családi
nyaralások alkalmával, a szülők
által rájuk bízott feladatok elvégzésével, vagy csak a barátokkal
eltöltött kötetlen játék, biciklizés, bunkerépítés során a fejlődő
idegrendszert sokféle és másféle
hatások érik, mint az iskolában.
Ilyenkor is tanul és ismeretekkel
gazdagodik a gyerekünk, ez az
ismeretszerzés azonban élmény
alapú, pozitív érzelmekkel telített, gyakorlatias.
Összegyűjtöttem néhány tipikusan nyári időtöltést arra az
esetre, ha már kifogytunk az ötletekből:

Amit kár kihagyni ilyenkor,
az egy jó könyv olvasása, mely
elvarázsolja és megmozgatja a
fantáziát.
Minél több szabad levegőn
végzett tevékenység: biciklizés,
sározás, pancsolás, hintázás,
trambulinozás, fára mászás, „felfedező út” nagyítóval a lakásban,
kertben, a nagyszülőknél.
Egy új dolog kipróbálása, például új ételrecept, sütemény,
házi jégkrém, jégkása készítése
is remek és hasznos szórakozás.
Ahogyan megtanulni horgászni, gördeszkázni, görkorcsolyázni vagy lekvárt, szörpöt, csúzlit
készíteni is.
Éjszaka kifeküdni a kertbe és
csillagokat lesni (akár távcsővel is), mezítlábas út készítése
a kertben, ami jól megdolgoztatja a talp izmait és masszíroz
is, nagyon kellemes érzés. Ami
használható hozzá: tüskés felületű lábtörlő, fű, kerek kavicsok,
gesztenye, rongyszőnyeg, szivacsdarabok, homok, fakéreg, kókuszrost lábtörlő.
Végül, ami biztosan sokunkban kedves emlékeket is ébreszt:
egy régi játék megtanulása és kipróbálása: gombfoci, üveggolyózás, méta, malom stb., és ezekben biztosan örömmel segítenek
a nagyszülők, szomszéd bácsik,
nénik.
Az interneten rendszeresen
osztanak meg pedagógusok,
bloggerek nyári szünetre vonatkozó kihívásokat, ötletlistákat,
amelyek közül bátran szemezgethetünk.
Gondoljuk végig, hogy mi, szülők mire emlékszünk vissza szívesen gyerekkorunk nyaraiból
és használjuk ezeket a kedves
emlékeket a gyerekeink nyári
elfoglaltságainak tervezésekor.
Kérdezzük meg, hogy Ők mit
szeretnének csinálni és vegyük
figyelembe, amennyire lehetséges. Az együtt töltött idő, a közös
élmények kellemes emlékekké
válnak, amiről majd élménybeszámolót tarthatnak szeptemberben, az iskolában.
Kellemes és tartalmas nyári
szünetet kívánok mindenkinek!
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus

Fotó: hegylakomagazin.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

Párizs királynője
– Regény Coco Chanel életéről
Coco Chanelt a legendás divattervezőt kifinomult stílusáért
csodálják – amiatt a bizonyos
ikonikus kis fekete ruha miatt –,
leghíresebb kreációja a részegítő illatú Chanel No. 5 parfüm. A
közismert figura mögött azonban
bonyolult személyiség lakozik,
akit intrikák értek, akiről sokféle

gyanús pletyka terjedt. E regény
lapjain megelevenedik a második
világháború, Párizs négy éven
át tartó német megszállása és
Chanel titkos élete ebben a zűrzavaros időszakban.
Szerettük, mert rétegzett,
izgalmakkal teli regény volt, emlékezetes karakterekkel. A kötet
lenyűgözően precíz részletekkel
kelti életre a második világháborús Párizst, miközben feltárja
Chanel jellemének változásait.
Ajánljuk azoknak, akik fordulatos, elejétől végéig szórakoztató kalandra vágynak, és valós
tényekből és pletykákból szőtt
regényt szeretnének olvasni egy
kiemelkedően tehetséges divattervezőről.
A könyv üzenete: Mivel a
kötet témája inkább a morál,
semmint a divat, a könyv arra
emlékeztet, a hírnév még nem
garancia arra, hogy egy személy
jóságos és szerethető. Hiába lengi
körül „dicsőség”- és parfümillat…
Városi Könyvtár

HIRDETÉS

