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Másodszor is „káposztáztunk”!
Az előző lapszámban már ol-

vashattak arról, hogy két év 
szünet után ismét meghirdette 
Balkány Város Önkormányzata 
a 2019-ben hagyományteremtő 
szándékkal indított gasztronó-
miai versenyét, a Balkányi „Töl-
töttkáposzta-versengést”. Az idei 
versenyünkre kilenc csapat re-
gisztrált, így aztán államalapító 
Szent István királyunk ünnepén, 
augusztus 20-án délelőtt balká-
nyi intézmények, civil szerve-
zetek és baráti társaságok közel 
100 főnyi csoportja kezdte el 
munkáját. A csapatok ezúttal is – 
hasonlóan az első versengéshez 
– integrált intézményünk udva-
raiban készítették el a finomabb-
nál finomabb töltött káposztá-
ikat és töltikéiket, majd csodás 
tálalással vitték a kétfős szakmai 
zsűri elé a változatos módon töl-
tött és főzött ízletes ételeiket.

Mint ötletgazda és szervező 
intézmény nagy örömmel ta-
pasztaltuk, hogy a versenyzők 
csoportja a nap során folyama-

tosan növekedett, pártoló tagok, 
családtagok látogatták meg a 
csapatokat, szurkoltak nekik és 
támogatták munkájukat. Ennek 
köszönhetően csakhamar nyüzs-
gővé vált a helyszín, ami termé-
szetszerűleg magával hozta a 
jókedvet, a nevetést, ez pedig 
aztán tartalmas beszélgetéseket 
generált. Eközben pedig alapos 
megfontolást követően a zsűri 
meghozta döntését, amit ezennel 
az alábbiakban ismertetünk az 
olvasókkal.

I. helyezést ért el, és ezzel egy 
éven keresztül a vándordíj, az 
arany fakanál büszke őrzője lett 
a „Káposztavarázslók” csapata, 
azaz a Balkányi Nyugdíjas Klub 
Egyesület.

II. helyezést szerzett az „Örök 
Fiatalok” nevű csapat a Polgár-
mesteri Hivatal képviseletében.

III. helyezésben részesült a 
Balkányi Ifjúsági Sportegyesület 
„Töltött Labdák” csapata.

Cikkünk folytatását a 4. oldalon olvashatja.

Első helyezést ért el, és ezzel egy éven 
keresztül a vándordíj, az arany fakanál 
büszke őrzője lett a „Káposztavarázslók” 
csapata, azaz a Balkányi Nyugdíjas Klub 
Egyesület.
Fotó: Katona Julcsi
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Több megvalósult, illetve új 
nyertes pályázatról számol-

hatunk be a lakosságnak.
A tormáspusztai és a perked-

pusztai közösségi házakhoz új 
kerítés épült a VP6-19.2.1-67-1-
17 „Helyi hagyományápolás, kul-
turális és közösségi, egyéb szaba-
didő hasznos eltöltését szolgáló 
kezdeményezések és fejlesztések” 
elnevezésű pályázat keretében. 
A perkedpusztai házba a vízbe-
kötés is ezen belül valósult meg. 

Elkészült az Ady Endre út 
felújítása a Dózsa György út és 
a Dobó István út közötti szaka-
szon, melyet a Belügyminisztéri-
um 20.000.000 Ft-tal támogatott.

Három új nyertes pályázata is 
van a városnak. Az egyik a TOP-
PLUSZ-1.2.1-21 – „Élhető Telepü-
lések” c. projekt, mely lelátó, vi-
zesblokk és futópálya építésével 
lehetővé teszi a sportpálya fejlesz-
tését. Erre 118.584.678 forintot 
nyert az önkormányzat. A másik 
a TOP_Plusz-1.2.1-21 „Kerékpá-
rút kialakítása Szakoly-Balkány 
települések között” elnevezésű 
pályázat, melyben Balkány Város 
Önkormányzata konzorciumi 
partnerként vesz részt. A harma-
dik egy 99.359.344 Ft összköltségű 
TOP-os pályázat, melyből a Műve-
lődési Ház és az önkormányzat Fő 
utcai épületének komplex energe-
tikai felújítása fog megvalósulni.

Rezsitámogatás veszi át az ünnepi 
csomagosztás helyét
Tisztelt Balkányiak! Az elmúlt 

években megszokhatták, 
hogy az önkormányzat minden 
háztartás részére húsvéti és ka-
rácsonyi élelmiszercsomagot biz-
tosított. Ezt az önkormányzat a 
szociális feladatok ellátására ka-

pott normatívából finanszírozta, 
azonban a kormányhivatal jelez-
te, hogy a szociális keret terhére 
immár kizárólag rászorultsági 
alapon, kérelemre adható ellá-
tás, így a csomagosztást sajnos 
meg kell szüntetnünk.

Mivel tudjuk, hogy ez sokak-
nak érdemi segítséget nyújtott, 
az élelmiszercsomag helyett a 
képviselő-testület egy új, ké-
relemre nyújtható támogatási 
formával egészítette ki a helyi 
szociális rendeletet. A rezsitá-
mogatás nevű egyszeri segély 
összege 8000 Ft, háztartásonként 
egy fő igényelheti. Az igénylés 
feltétele, hogy a háztartásban 
az egy főre jutó jövedelem ne 
haladja meg a 199  500 Ft-ot. A 
kérelmek szeptember 1. és ok-
tóber 31. között nyújthatóak be 
a polgármesteri hivatalban. A 
formanyomtatvány elérhető a 
polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán és a www.balkany.hu 
honlapon.
Dr. Tóth János jegyző

Október elsejétől változnak a 
temetési helyek megváltási 

és újraváltási díjai és az üze-
meltető által biztosított temetési 
szolgáltatások díjai is.

Az egyes sírhelyek megváltási 
díja az I-IV. parcellákban 15.000 
Ft, a kettes sírhelyeké ugyan-
itt 30.000 Ft, más parcellákban 
10.000, illetve 20.000 Ft a meg-
váltási díj. Egy urnafülke 35.000 
Ft-ért váltható meg. A ravatalozó 
használati díja 15.000 Ft, a ha-
lotthűtésért pedig napi 6.600 Ft-
ot kell fizetni.

Az eddig fizetendő összegek a 
környékbeli települések áraival 
összevetve is alacsonyak voltak, 
és 2011 óta változatlanok. Emelé-
sük a rezsiköltségek növekedése 
miatt vált indokolttá.

Belterületi 
útfelújítások
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-

ságot, hogy a város több bel-
területi útján is felújítási munká-
latok várhatók.

Ezek a Benedek utca, a Gábor 
Áron utca Szakolyi út és Jókai 
utca közötti szakasza, az Ady 
Endre utca a Dobó István és Ár-
pád utca között, a Dózsa György 
utca Fő utca és Ady Endre utca 
közti szakasza, továbbá a Petőfi 
utca még fel nem újított része.

A fejlesztéssel érintett terüle-
teken a munkagépek jelenlétére, 
a közúti forgalomban az építési 
anyagok beszállítása miatt a te-
hergépjármű-forgalom megnö-
vekedésére is számítani kell.

Egyes szakaszokon néhány 
óráig teljes lezárásra is sor kerül-
het, erről az érintett lakosokat 

előzetesen értesítjük.
Kérjük az említett utakon köz-

lekedőket, vezessenek óvatosab-
ban és figyelmesebben, vegyék 
figyelembe a kihelyezett közúti 
táblák utasításait!

Számítunk a lakosság türelmé-
re és megértésére.

Bízom benne, hogy a progra-
mokat tekintve minden kor-

osztály megtalálja majd a számá-
ra legmegfelelőbb szórakozást 
és a felhőtlen kikapcsolódás 
lehetőségét szeptember második 
hétvégéjén.

Az immáron sokéves hagyo-
mányt követve idén is ingyenes 
színpadi előadással veszi kezde-
tét Balkány ünnepe a városnap 
előestéjén, szeptember 9-én, 19 
órától. Betegség miatt ugyan mű-
sorváltozás történt a korábban 
közölt előadó és műfaj tekinte-
tében, ám nem hagyjuk előadás 
nélkül a nézőket, így aznap egy 
igazán fergeteges zenés-táncos 
Abba-showt láthatnak a Művelő-
dési Házban a ShowPro Europe 
produkció neves művészeinek 

jóvoltából.
Másnap reggel a Balkányi Lo-

vas Egyesület szervezésében ze-
nés felvonulás ébreszti a várost, 
majd 11 órától a Béketelepen a 
vaslovasok, azaz a motorosok ta-
lálkozója nyújt alkalmat a moto-
ros életérzés megtapasztalására, 
illetve az ebbe való beletekintés-
be. 13 órától elindul a menetük a 
belvárosba, majd 13.30-tól a nap 
leghangosabb programja kerül 
megrendezésre egy izgalmas 
Streetfighter bemutató formá-
jában. (Ennek pontos helyszíne 
még szervezés alatt.) Ha a mo-
torosokkal tartanak a további-
akban is, a béketelepi ebédet 
követően a tanyai iskolaépület 
udvarán felállított színpadon 15 
órától Száraz Tamás élő koncert-

je várja a rockzene kedvelőit.
A Város Napja rendezvény fő 

helyszínén, a Városi Sportcent-
rumban, valamint a Kossuth út-
ról nyíló parkolóban változatos 
programok fogadják az ünnepel-
ni vágyókat.

Az edzőpályán felállított szín-
padon 13 órától civil szervezetek 
és intézmények mutatkoznak 
be, így az eseményre látogatók 
megtekinthetik a Szent Jácint 
Görögkatolikus Óvoda, valamint 
a Barackvirág Óvoda kicsinyei-
nek műsorát, illetve két néptán-
cos műsort az Almafa Tánciskola 
balkányi táncosainak és Száraz-
berek néptáncegyüttesének (Lá-
zári) köszönhetően.

Őket követően A Dal című 
produkcióból is ismert remek 
énekesnő, Erdős Fruzsi lép szín-
padra, aki ezúttal zenekarával 
szórakoztatja az igényes zene 
szerelmeseit, majd a nyíregyházi 
mazsorettesek és fúvósok rövid 
játéka után 17 órakor kezdetét 
veszi az ünnepi és díjátadó mű-
sor.

Az esti színpadi program 
19.00-kor a Kelemen Kabátban 
együttes koncertjével folytató-
dik, végül 21 órától lép a közön-
ség elé a különleges látványt és 
hangzást ígérő Punnany Massif. 
A város 18. születésnapi rendez-
vénye – ahogy korábbi években 
is mindig – ezúttal is tűzijátékkal 
zárul.

Az ünnepnapot számos kísérő 
program színesíti még az em-
lítetteken kívül, így bizonyára 
mind a családok, mind a baráti 
társaságok, kicsik és nagyok, fia-
talok és idősebbek is megtalálják 
a számukra legmegfelelőbb szó-
rakozási lehetőséget.

E programokkal teli szeptem-
beri hétvége szóljék a felnőtt-
korba lépő Balkányról, Balkány 
pedig Önökről és Önökért!

Balkány Város Önkormányza-
ta nevében szeretettel hívom és 
várom az ünnepelni vágyókat.

Pálosi László
polgármester

Ünnepeljünk újra együtt! 
– közönségcsalogató a 18 éves város születésnapjára
Tisztelt Városlakók! Ahogy az előző 
lapszámban olvashatták, két év 
szünetet követően 2022. szeptember 
10-én ünnepeljük Balkány várossá 
válásának 18. évfordulóját.

Nyertes 
pályázatok

Temetési 
díjak

A kép forrása: bbc.com

A kép forrása: infostart.hu

A képek forrása: Művelődési Ház és Könyvtár-Balkány 
Facebook-oldala
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INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Igazán kreatív főzési tudomá-
nyáról tett tanúbizonyságot a 
Szent Jácint Görögkatolikus Óvo-
da „Töltikék” elnevezésű csapata, 
akik a zsűri különdíját kapták.

A négy, serleggel díjazott csa-
pat mellett fantasztikus ételköl-
teményeket kóstolhattunk meg 
még az Ötről a Hatra Egyesület, 
a 8.b-s öregdiákok alkotta bará-
ti társaság, a Városvédő Baráti 
Egyesület, a Kihívással Élők 
Nappali Intézménye és a Balká-
nyi Sportegyesület jóvoltából. 
Köszönjük mind a kilenc csapat 
fáradhatatlanságát, lelkesedését, 
rugalmasságát és leleményessé-
gét. Ezeket mint fűszert minden 

ételbe belefőzték, és ettől vált a 
nap teljessé.

Ahogyan az a megnyitón is 
elhangzott, bízunk abban, a kö-
vetkező években még többen 
vesznek részt majd rendezvé-
nyünkön, és azt a főzőverse-
nyen túl egyéb más, a műfajhoz 
illeszkedő családias programmal 
tudjuk bővíteni. Reméljük, hogy 
versengésünk ezáltal városunk 
lakói számára egy olyan augusz-
tus 20-ai rendezvénnyé válik az 
évek során, ahol bárki – legyen 
az versenyző vagy érdeklődő lá-
togató – a finom ételek mellett 
szórakoztató és igényes közössé-
gi élményekkel is „jóllakhat”.

Városi Könyvtár

Balkányi intézmények, civil szervezetek és baráti társaságok közel 100 főnyi csoportja készítette el finomabbnál finomabb töltött káposztáit és töltikéit.

(A címlap cikkének folytatása.)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Juhász Levente Dominik

Nyilas Marcell Nolen

Kirnyák Hanna

Plangár Júlia

Kiss Tamás

Pongó Flóra

Magyar Zselyke

Simon Zejnep Tímea

Metercsik Lara

Szoóh Lilla

Nagy Zétény Béla

Zih Léna

Településünkön június és július 
hónapokban ötaniko pár foga-
dott egymásnak örök hűséget:
Nagy István és Szép Marianna,
Juhász László és 
Molnár Erzsébet,
Danó Zoltán és 
Vanka Vanessza Tünde,
Oláh Tamás és Simon Julianna,
Szép Dávid és Sopronyi Olívia.

Házasságkötésükhöz szívből gra-
tulálunk!

Gólyahír
Zih Léna 2022. 06. 07. 
Nyárádi Cintia
Magyar Zselyke 2022. 06. 08. 
Szabó Bettina 
Nyilas Marcell Nolen 2022. 06. 18. 
Tóth Mária
Juhász Levente Dominik 2022. 06. 20. 
Saliga Nikoletta
Szoóh Lilla 2022. 06. 26. 
Szuhi Szabina Ibolya
Nagy Zétény Béla 2022. 06. 30. 
Csatlós Eszter
Simon Zejnep Tímea 2022. 07. 09. 
Balogh Vivien

Plangár Júlia 2022. 07. 11. 
Gergely Petra
Kirnyák Hanna 2022. 07. 14. 
Somogyi Margit 
Kiss Tamás 2022. 07. 15. 
Bede Beáta 
Metercsik Lara 2022. 07. 22. 
Cseke Éva 
Pongó Flóra 2022. 07. 22. 
Óber Mercédesz
Egészségben, sikerekben, bol-
dogságban töltött hosszú életet 
kívánunk!

Fotók: Katona Julcsi

Halottaink
Balogh Ferenc (66)
Győri István (88)
Szikora Sándor (57)
Kóródi Sándorné (90)
Bagi Csaba Kálmán (41)
Kegyelettel emlékezünk váro-
sunk elhunyt lakosaira.
Kissné Boros Anikó
anyakönyvvezető

Kedves Gyerekek!
Tudjátok-e, hogy a Kossuth kert-
ben álló II. világháborús és 1956-
os emlékmű bronz turulmadarát 
melyik híres szobor darabjaiból 
készítették?

Segítségként eláruljuk, koráb-
bi lapszámaink egyikében már 
olvashattatok erről. A helyes 
megoldást – nevetek és címetek 
megjelölésével – a balk.konyv-
tar@gmail.com címre várjuk 
szeptember 15-ig. Játékra fel!

Az előző hónapban feltett kérdé-
sünkre a helyes válasz: Telepü-
lésünkön először 1963. szeptem-
ber 13-án, majd huszonhárom 
évvel később, 1986. október 
10-én volt lottósorsolás.
Városi Könyvtár

REJTVÉNY • 14 ÉVEN ALULIAKNAK

Tudta-e,…
hogy egy 1869-es adat 
szerint Balkányban 3700 
fő élt?
A szomszédos Biriben akkori-
ban 415-en, Szakolyban 1300-an, 
Geszteréden 1109-en és Nyíra-
donyban 2500-an laktak.

Balkányban a legnagyobb nö-
vekedés a lélekszám vonatkozá-

sában 1890 és 1900 között volt 
tapasztalható, a tíz év alatt közel 
1000 fővel, 4399 főről 5351 főre 
nőtt az itt élők száma. 

A 2021. december 31-ei adat 
szerint városunk lakossága 6037 
fő. 

A lakások száma 2464, a né-
pességet tekintve ez 2,5 főt jelent 
lakásonként.  
(Forrás: nepesseg.com)

Városi Könyvtár

TUDTA-E?

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újabb Európai Uniós 
pályázatot nyert el a Steel- 
Building Kft.
GINOP Plusz-1.2.1-21 mikro-, kis- 
és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz 
való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása című 
felhívásra támogatási kérelmet 
nyújtott be a Steel- Building Kft. 
és elnyerte a technológiafejlesz-
tés lehetőségét. 

A pályázat keretében első 
lépésben megépül egy 1200 m2 

alapterületű gyártócsarnok, a 
hozzá tartozó iroda és szociális 
blokk. A csarnokban kerül el-
helyezésre a pályázat részeként 

beszerzett Loyal Mak CNC plaz-
mavágógép LPL-20/60 (ProCut) 
Hyperterm XPR-170 CORE típus, 
valamint Great Dragon ZY100-
305 CZU fogaskerekes típusú 
szelemen gyártósor. A szelemen 
gyártósor Z és C típusú hidegen 
hengerelt szelvényeket képes 
előállítani 1-2-3 mm vastagság-
ban, magas szilárdságú horgany-
bevonatos acél alapanyagokból. 
A fentieken kívül egy pellet 
kazán is beszerzésre kerül, va-
lamint a pályázat részét képezi 
még képzés és tanácsadás igény-
bevétele.

A Steel-Building Kft. a beru-
házást Balkányban, székhelyén 

valósítja meg, a Bocskai u. 18-22. 
szám alatt.

 A pályázati támogatás segítsé-
gével társaságunk magas műsza-
ki színvonalú berendezésekkel 
gazdagodik, támogatva a magas 
fokú igények kiszolgálását, be-
szerzésükkel versenyelőnyre 
tehetünk szert a konkurenciával 
szemben. A pellet kazán beszer-
zésével a megújuló energiák 
hasznosítását célozzuk meg. A 
képzés és tanácsadás igénybevé-
telének célja, hogy a vezetőség 
és az alkalmazottak széleskörű 
ismeretekre tehessenek szert, 
szakmai látásmódjuk formá-
lódjon, a vezetőség stratégiája, 

pénzügyi gondolkodásmódja 
naprakész legyen.

A kedvezményezett neve:
STEEL-BUILDING Fémtechnikai és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság
4233 Balkány, Bocskai utca 18-22.
Telefon: 42/561-058
E-mail: titkarsag@steelbuilding.hu
A projekt címe: „Technológiafejlesztés 
a Steel- Building Kft.-nél”
A projekt azonosító száma: GINOP_
PLUSZ-1.2.1-21-2021-00590
A szerződött támogatás összege: 
307.253.870 Ft
A projekt teljes költsége: 438.934.100 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 70 %, fel-
tételesen visszatérítendő támogatás
A projekt megvalósításának határideje: 
2022.12.31.

Fotó: Katona Julcsi
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Az életben vágyakozunk a 
megmagyarázhatatlan „cso-

dákra”. Mégis gyakran ez a vágy 
az, ami elfedi szemünk elől a 
titkot. Mi a valóság csodája? Ho-
gyan tudod észrevenni azt?

Csodák márpedig vannak. 
Mindenki szívében el van rejtve 
egy mag, amit, ha hagy megnőni, 
akkor lassabban vagy gyorsab-
ban, de növekedésnek indul. Ez a 
mag pedig TE vagy. A napok egy-
más után rohanva telnek. Alig 
vesszük észre, és máris eltűnt 
a szemünk elől az éppen meg-
élt hét, a nap, az óra, a pillanat. 
Szoktuk mondani azt, hogy a je-

lent annak minden szépségével 
és nehézségével fontos megélni, 
ennek ellenére sokunknak okoz 
nehézséget mindez, ami a világ 
ritmusát figyelembe véve termé-
szetes. Nincs szükség arra, hogy 
minden percben a jelen felé for-
dítsuk a figyelmet, ugyanis a je-
len csakis a múlt és a jövő együt-
tesében értelmezhető. Időnként 
vissza kell tekintenünk, hogy 
megleljük a csodát. Időnként elő-
re kell tekintenünk, hogy a jelen 
nehézségeit a jövő illuzórikus ké-
peivel tegyük elviselhetővé.

A csoda szó jelentéseit meg-
nézve megtudjuk, hogy az va-
lamely természetfeletti vagy 
emberi esemény, megmagyaráz-
hatatlan, hihetetlennek tűnő, 
rendkívüli dolog, mely ámulatba 
ejt. A kérdés az, hogy nekünk mit 
jelent a csoda. Egy nap hányszor 
ejtjük ki a szánkon, hogy „ehhez 
csoda kell”, „ezen már csak a cso-
da segíthet”, vagy azt, hogy „cso-
dálatosan érzem magam” „cso-
dás napom volt”? A csoda ilyen 
formán mindennapjaink része. 
Mindeközben észrevesszük a 
valódi „csodáinkat”, azt, amikor 

a csoda végül is segít? Egymásra 
találások, egy eszünkbe jutott 
megoldás, egy segítség váratlan 
helyről, egy lehetőség… Amint 
meg tudjuk mondani, hogy szá-
munkra mit jelent a csoda, akkor 
meg is tudjuk figyelni azokat az 
életünkben. Mindennapi csodá-
ink ott vannak az emlékeinkben, 
a terveinkben, a jelenünkben. 

Első lépésként határozzuk 
meg mi mit tartunk csodának, 
aztán tudatosítsuk magunkban, 
hogy a csoda elérhető számunk-
ra a múltban, a jelenben és a 
jövőben. Valamint meg kell ér-
tenünk, hogy a csoda nem egy 
távoli, misztikus ködbe burkoló-
dzó elérhetetlen valami, hanem 
a megélt apró dolgok összessége, 
a képesség arra, hogy megfigyel-
jük a környezetünket, és megél-
jük az örömünket.  

Következő lépésként igyekez-
zünk a nehézségek közepette 
is észrevenni azokat az apró 
dolgokat, amik erőt adnak (egy 
személy, egy ölelés, egy kedves 
gesztus, egy segítő gondolat, egy 
természeti szépség, egy könyv 
stb.).

Összességében csodaként él-
hetjük meg a napjainkat, noha a 
legtöbb esetben nem értjük, hogy 
miért történik velünk és körülöt-

tünk az, ami. Mégis könnyebb 
átélni „egy csipet varázslattal”, 
mint nélküle. 

A csoda ott rejtőzik a világ ösz-
szes mosolyában, reményében, a 
szívekben, a kék égben. A csoda-
várás helyett tanuld, keresd, lásd 
a csodát!
Forrás: https://www.arcanum.com/hu/online-
kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-
ertelmezo-szotara

Kelemen Anett
EFI mentális egészségfejlesztő 
munkatárs
Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Telefon: +36 42/563-853
E-mail: efi.nagykallo@gmail.com

TESTI-LELKI EGÉSZSÉG

Mindennapi csodáink

Kacskaringó. Ez a szép magyar 
szavunk azt jelenti, tekervé-

nyes vonal, amely többszörösen 
ide-oda görbül, hajlik, gyakran 
hurkokat alkot. 

De miért is kezdtem ezzel a 
szóval az írásomat? Mert egy em-
ber életútja, testi-lelki fejlődése, 
kicsiből naggyá cseperedése a 
legkevésbé sem írható le lineá-
risan. Szülőként valamennyien 
azt szeretnénk, hogy a kisfiunk, 
kislányunk az általa kitűzött cé-
lokat a lehető legkevesebb „kacs-
karingóval” érje el az életében, 
mire felnő. Azt szeretnénk, ha 
szeptemberben az iskolapadba 
beülve könnyebben tudná telje-
síteni a rá váró új kihívásokat.

A Kacskaringó Mozgás és Kog-
nitív Fejlesztőműhely szervezé-
sében első alkalommal vehettek 
részt óvodás korú gyerekek Bal-

kányban is egyhetes napközis 
táborban. A július második 
hetében szervezett tábor célját 
a fejlesztőműhely neve hűen 
tükrözi. Családias légkörben, az 
egyéni fejlettséget figyelembe 
véve, játékos formában, ám an-
nál intenzívebben készültek a kis 
táborlakók a nagycsoportos és is-
kolás életre. Rengeteg csapatépí-
tő, szociális készséget fejlesztő 
játékban, mozgásfejlesztésben és 
az iskolai tanuláshoz szükséges 
részképességek fejlesztésében 
volt részük. Kiegészülve a min-
dig nagy sikerű drámajátékkal, 
sok-sok mesével és szabad játék-
kal. 

A hét végére a gyerekek és 
mi, a szervezők is kellemesen 
elfáradtunk, azonban valameny-
nyiünket bőségesen kárpótolt 
a sok-sok új ismeret, élmény, és 
barátság.
Belényesi Adél
fejlesztőpedagógus

TUDATOS SZÜLŐ

Kacskaringó

Fotók: Minier Panna

Fotók: Katona Julcsi




