
Ballagásokra helyfoglalás! 
Hétvégi és ünnepi kedvezményes menük!

Pizza helyben fogyasztható és elvitelre is rendelhető!

Búcsú napján, június 14-én frissen sültek 
kedvezményes áron!

Kedden és csütörtökön 
helyben fogyasztható 12.00-22.00 óráig: 

meghatározott főétel 
akciós áron 1000 Ft/adag, és meghatározott 

leves akciós áron 400 Ft/adag
Előfizetéses étkeztetés! 

OTP SZÉP Kártyát elfogadunk!
Internet, WIFI

Nyitva tartás: minden nap 10.00-22.00 óráig,
de rendezvény esetén későbbi időpontig is!

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXi. ÉvFolyam  2015. JÚniUs

Bűnmegelőzési kiadványokat kapnak a tanyán élők

Fontos bűnmegelőzési vagyon- és áldozatvédelmi taná-
csokat, hasznos információkat tartalmazó kiadványokat 
kap a tanyai lakosság.
6. oldal

Nyári fóliagyűjtés

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola ismét gyűj-
ti a használt mezőgazdasági fóliákat, amelynek bevételé-
vel iskolai programokat támogatnak.
7. oldal

Védőnői méhnyakszűrés Balástyán

A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást, a 
méhnyakszűrést a meghívólevéllel rendelkező 25-65 év 
közötti nők vehetik igénybe a Védőnői Tanácsadóban.
10. oldal

A négy ifjúsági szállásegység beruházásának építési, kivi-
telezési munkái május végére befejeződtek, és ünnepélyes 
átadása a Szent Antali Búcsú napján lesz. 

Elkészült a négy ifjúsági 
szállásegység

Szent Antali Búcsú Balástyán
június 14-én, vasárnap a Vadásztanya Vendéglő körüli téren

10.00 Ünnepi szentmise. Misét mond Tapolcsányi Emmánuel, tor-
dai plébános
11.30  A négy ifjúsági szállásegység (Kóródy u. 10.) ünnepélyes 
átadása. Közös ima Forgó Miklós plébánossal. A beruházás a régi 
óvodaépület átalakításával valósult meg, amelyben négy önállóan 
használható ifjúsági szállásegység készült el a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatának 100 százalékos, 
28,5 millió forint támogatásával.
22.00 Tűzijáték a sportpályánál
Egész nap a Vadásztanya Vendéglő körüli téren kirakodó vásár, 
és Lunapark, Horváth Vidámpark késő estig!

Díjugrató verseny 
Június 14-én, vasárnap 9 órától a Zrínyi utcai lovaspályán  
B kategóriás díjugrató versenysorozat Csongrád megyei fordulóját 
és Aranypatkó Kupát rendez a balástyai Leon-Cavallo Lovasklub. 
A tavalyi évben a balástyai 1. csapat (Móricz Tamás, Karakás Dóra, 
Varga Melinda) a helyiek lelkes biztatásának köszönhetően meg-
nyerte a Balástyai Búcsú Kupa Aranypatkó Díját, a 2. csapat pedig 
(Ferenci Richárd, Varga Eszter, Zsidai-Galgóczy Nikolett) 4. helye-
zést ért el.
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényekre meghívja 
Önt és kedves családját! Szeretettel várjuk, legyen a vendégünk!

Szent Antali kereszt-járás
Június 9-én, kedden a községünkben található útszéli keresztek kö-
zül néhányhoz kerékpártúrát tesznek az általános iskolások a tan-
évzáró szentmise után. A kerékpárosokhoz 10 órakor, az általános
iskolánál csatlakozhat a lakosság is. 

A meglévő, összesen 19 kereszt, 
feszület, utak mentén és a ta-
nyai iskoláknál van, amelyeket 
magánszemély vagy család, ta-
nyaközösség, esetleg egy egész 
faluközösség állított sok évvel 
ezelőtt vagy a közelmúltban. 
A keresztállítás az Alföldön a 
XIX. század második felében a 
tanyai iskolák kiépülésével ter-
jedt el. A keresztek nagy részét 
fogadalomból, hálából, termé-
szeti katasztrófák elkerüléséért 
emelték, a keresztény kultúrkör-
ben Jézus megváltó szenvedésé-
nek és Isten tökéletes szereteté-
nek a jelképeként.   



önkormányzat  Balástyai ÚJság • 2

1.

2.

3.

4.

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Több mint 7800  tő 
egynyári virágot ültetett a 
közterületekre az önkor-
mányzat

A szennyvízberuházás zárásáról
A befejezett szennyvízbe-

ruházás elszámolási részét is 
rendben találta az ellenőrző ha-
tóság. Egy lépés maradt még, a 
Víziközmű Társulat, mint önál-
ló jogi személy megszüntetése. 
A végelszámolásnál van egy-
szerűbb megoldás, amit a Cég-
bíróságon kell intézni. Május 
végén, a küldöttgyűlésen a múlt 
évi mérleg, beszámoló elfoga-
dásával együtt a megszüntetés 
tényéről is határozat születik. 
Ezt követően kezdődik a jogi és 
elszámolási folyamat. Az elszá-
molás az önkormányzat és a tár-
sulat között történik. Ebben az 
esetben, ha kintlévősége vagy 
plusz bevétele van a társulatnak, 
mindkettő átkerül a Víziközmű 
Társulat megszüntetése után az 
illetékes önkormányzathoz.

A befizetésekkel és a beköté-
sekkel jól halad a szennyvízcsa-
torna ügye. Van néhány lakos, 
aki a korábban meghatározott 
minimális érdekeltségi hozzá-
járulás összegének befizetését 
sem teljesítette. Az ide vonatko-
zó törvény alapján a megszűnő 
Víziközmű Társulat átadja ezt 
az ügyet is az önkormányzat el-
sőfokú adóhatóságának, a jegy-
zőnek, és hivatalból a jegyző 
rendelkezik majd a pénzössze-
gek behajtásáról. 

Az újonnan létrejött érték, ez 
a víziközmű-vagyon az önkor-
mányzat vagyonkataszterébe 
belekerült. Az ezzel kapcsola-
tos elszámolások, amortizációs 
költségek ettől kezdődően ter-
mészetesen az önkormányzatot, 
mint tulajdonost terhelik. Azt 
a lakosság már tudja, hogy a 
törvény értelmében az idei év 
január elsejétől az Alföldvíz 
Zrt. üzemelteti nemcsak Balás-
tyán, hanem három megyében 
egyformán a víziközműveket, 

az ivóvíz-rendszeren kívül ahol 
van szennyvíztisztítás, ott azt 
is. Így Balástya is oda tartozik, 
ezért bármilyen műszaki és 
egyéb kérdésben az Alföldvíz 
Zrt. által közzétett információs 
csatornákon lehet megkeresni a 
céget. Ami jó hír, hogy a koráb-
bi vízmű-telep kezelője, Hege-
dűs István munkakörében ma-
radt, a szennyvíz-telepnél pedig 
továbbra is a balástyai Nagy 
Gábor végzi a feladatot. 

A „TiszTA víz” ivóvízminőség-jA-
víTó progrAmról

Az ivóvízminőség-javító prog- 
ramnál az összes műszaki meg-
oldás kivitelezése megtörtént. 
Jelenleg a technológia beüze-
melése folyik. Három mintavé-
telnek kell negatív eredményt 
hoznia ahhoz, hogy a hatóság 
megadja az engedélyt az Alföld-
víz Zrt-nek. Ha ez megtörténik, 
akkor az új technológia segítsé-
gével biztosítják majd számunk-
ra az ivóvizet. Az önkormányzat 
mindent megtesz, hogy az elő-
ző üzemeltetőhöz hasonlóan jó 
munkakapcsolatban legyen az 
új céggel, ami a településünk ér-
deke is. A jó kapcsolatra példát 
is tudok említeni. A vízmű-telep 
területére az önkormányzat sa-
ját költségvetéséből fákat, cser-
jéket telepítetett, ugyanis a telep 
az önkormányzat tulajdona, és 
hosszú távon az is marad, ezért 
ugyanúgy gondoskodunk róla, 
mint bármelyik középületünkről 
vagy közterületünkről. 

Az ivóvíz-szolgáltatáshoz kap- 
csolódik a volt Móra majori 
vízbekötések ügye. Oda szin-
tén kiépült az ivóvízvezeték, 
és néhány fogyasztó már rákö-
tött. Most árajánlatot kértünk a 
szolgáltatótól az új rákötések 
tervezésére, engedélyezésé-
re, a vízóra aknák telepítésére, 
mert ha ezt az önkormányzat 

rendeli meg, akkor lényeges 
árcsökkentésre van lehetőség. 
Ezért az ebben érdekelt lako-
sokat rövidesen összehívjuk, és 
a lehetőségekről tájékoztatást 
adunk. A jogszabályok miatt a 
majorban levő, rossz állapotú 
vízmű-telepet meg kell szün-
tetni az új vezetékek kiépítése 
után, valószínűleg az év máso-
dik felében. Természetesen az 
önkormányzat ad rá lehetőséget, 
hogy mindazok, akik szeretnék 
bevezetni az ivóvizet a major 
környékén, saját költségükön 
megtehessék. Összefogás ese-
tén az önkormányzat segítséget 
tud adni, de jelentős részét a 
bekerülési költségeknek az in-
gatlanok tulajdonosainak kell 
vállalni ugyanúgy, mint a bel-
területi ivóvíz vagy szennyvíz 
bekötéseknél. Ugyanis a pályá-
zati támogatás az ingatlanon be-
lüli bekötésekre egyáltalán nem 
vonatkozott. Ezzel a lehetőség-
gel ennek a külterületi résznek 
biztosítottá válik az egészséges, 
jó minőségű ivóvízzel való ellá-
tása.

KözTerüleTeK virágosíTásA, szé-
píTése

Május második felében az őszi 
ültetésű árvácskákat felszedték 
az önkormányzat munkatár-
sai, mert már elvirágoztak és a 

következő növényt már ültetni 
kellett a tenyészidejét figye-
lembe véve. Az önkormányzat 
saját költségvetéséből vásárolt 
több mint 7800 tő egynyári vi-
rág került a közterületeinkre, 
parkjainkba. Erre nincs sem-
milyen pályázati lehetőség.  
A közmunka programban részt-
vevő munkatársaink telepítik, és 
ugyanúgy, mint korábban a nö-
vényvédelmet, növényápolást 
is ők végzik majd. Szeretném 
kérni, hogy mindenki vigyázzon 
a virágainkra, hogy szebb lehes-
sen községünk.

KözmunKAprogrAm
Az idén is beindult a Start 

Minta Munkaprogram, és ahogy 
korábban is említettem, bővül-
ni fog. Ugyanúgy a burgonya-
termesztést folytatjuk, és az 
ültetése már megtörtént. Volt 
még egy hatezer négyzetméte-
res erdőtelepítés a téli és egyéb 
értékteremtő közfoglalkoztatás 
elnevezéssel. Továbbá a már 
meglévő több mint tizenegy 
hektár erdő ápolási, kapálási 
munkái folyamatban vannak. 
Ami új a programban, hogy 
fűszerpaprika termesztést is be-
tervezett az önkormányzat saját 
területén. A palánták ültetése 
Pünkösd utáni héten történik. 
Ehhez pályáztunk egy ültető-
gépre, de finanszírozás hiány 
miatt ki kellett venni a program-
ból, saját költségvetési keretből 
nem terveztük a megvásárlá-
sát, ezért kézzel, hagyományos 
módon ültetik el a palántákat a 
közfoglalkoztatottak. A termést 
megszárítva, őrleményként a 
közétkeztetésben használjuk 
fel, adunk a rászorultaknak Ka-
rácsony előtt, és egy részét ér-
tékesíteni is fogjuk, amelyből 
a bevételt vissza kell forgatni 
ebbe a munkaprogramba.

Folytatás a 3. oldalon
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Kerékpárok regisztrációja a 
rendőrök fogadó óráján

ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA

Segítség megváltozott 
munkaképességűeknek

Tisztelt balástyai Ebtartók !
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdés rendelkezésének eleget téve 
a Balástya Községi Önkormányzat 2015. évben  ebösszeírást tar-
tott, amely összeírásra történő felhívásnak köteles eleget tenni az 
ebtartó.
Köszönjük a felhívásnak megfelelő aktív együttműködésüket. 
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a 4 hónapos kort betöltött 
ebeket, a transzponderrel történő megjelölését követően, és a le-
adott adatokban történt változást a Balástyai Polgármesteri Hiva-
talban bejelenthetik. 

Magyar Mihályné jegyző            Mucsi Mihályné ügyintéző

Akik a kerékpárjuk regiszt-
rálását a májusi időpontokban 
nem tudták intézni a körzeti 
megbízottak irodájánál, lehe-
tőség van a továbbiakban is a 
csütörtöki fogadó óra alkalmá-
val ugyanott ezt megtenni.  
A balástyai lakosság számára 
a Kisteleki Rendőrkapitányság 
ismét 200 darab regisztrációs 
matricát biztosított, amiből még 

több mint száz felhasználható. 
A körzeti megbízottak elérhe-
tőségei: Király Roland rendőr 
törzsőrmester, telefon: 06 (20) 
209-5338, Dékány Attila rendőr 
zászlós, telefon: 06 (70) 363-
5878.

A regisztráció alkalmával a 
körzeti megbízottak megmutat-
ják a kerékpárok KRESZ-sza-
bályok szerinti felszereltségét. 

Balástyán az Erdőközi is-
kolában találkozót szerve-
zünk 2015. július 18-án, 10-
16 óráig, azoknak a kedves 
GYERÖKÖKNEK, akik itt jár-
tak általános iskolába.

Hozzál magaddal vizet, zsíros 
kenyeret, mert remélem lesz né-
hány órád, hogy beszélgessünk, 

együtt emlékezzünk iskolás 
éveinkre..

Régi fényképeket is hozzál! 
Ha a szervezéssel kapcsolatban 
kérdésed, javaslatod van, tele-
fonálhatsz Böbinek: 62/257-832 
vagy 06 (70) 701-4426

   Rozsnyai Erzsébet
  Kistelek, Diófa u. 39.

A Csongrád megyében élő, 
aktív korú, 18-65 év közötti 
megváltozott munkaképességű-
eknek nyújt segítséget a Napra 
Forgó Nonprofit Közhasznú 
Kft. szegedi irodája. Személy-
re szabottan, tartós támogatást 
nyújtanak a munkahelykere-
sésben, a munkába állásban, a 
munkahelyi beilleszkedésben.  

Ügyfélfogadás: hétfőtől csü-
törtökig 8.00-15.00 óráig előze-
tes időpont egyeztetéssel. 

Szeged, Dugonics u. 42. 
Telefon: 62/673-507 •  06 (20) 

470-4063 •  infoszeged@napra-
forgo.hu • Napra Forgó Nonpro-
fit Közhasznú Kft.
2030 Érd, Budai út 7/b, Pf. 118.

Telefon: 06 (23) 520-683

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány felhívása

Sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait meg-

sértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetősé-
geken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgá-
latot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során. E-mail: panasz@cchr.hu

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-

ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06 (70) 330-5384
www.emberijogok.hu  • E-mail: info@cchr.hu

A sporTcsArnoK előTTi Tóról
A sportcsarnoknál a parkban a 

tó megújítása folyamatban van, 
és az általános iskolai ballagá-
sig elkészül. A szigetelő fóliát 
meg kellett javítani, és a tó kö-
rül a kőzúzalék helyett díszbur-
kolat készül.

KözTéri KAmerArendszer
A köztéri kamerarendszer ki-

alakítása május végére elkészül, 
és egy önkormányzati mun-
katárs feladatai közé tartozik 
majd július 1-től a közterület 
felügyelői munkakör, ebben a 
kamerák felügyelete is. Számí-
tógépes program alapján bármi-
kor vissza tudja nézni az adott 
területeken lévő mozgásokat. 
Korábban már említettem, hogy 
középületeinknél, valamint a te-
lepülés be- és kivezető főútjai-
nál lesznek a kamerák elhelyez-
ve. A jövőben tervezzük még a 
rendszer további bővítését, kor-
szerűsítését, ha lesz rá pályázati 
lehetőség. 

TornAszobA
Az óvodai tornaszoba építése 

május végén az alapkő letétellel 
megkezdődik, és a pályázat sze-

rint december végéig kell meg-
valósítani, de a közbeszerzési 
eljárással kiválasztott kivitele-
zővel történt egyeztetés alapján 
szeptember végére elkészül az 
épület.

pályázAT
A Belügyminisztérium pályá-

zatán 85 százalékos támogatás-
sal, 15 százalék önerővel lehe-
tőség van a közétkeztetésben 
konyha bővítésére. A képviselő-
testület döntése alapján az ön-
kormányzat tulajdonában levő 
Vadásztanya Vendéglő konyhá-
ját teljes egészében, a belső te-
rét részben újítanánk fel ennek 
segítségével. Bár kész terveink 
is vannak a teljes épület felújí-
tására, de ezzel a pályázattal, 
ha elnyerjük a támogatást, első 
lépésként csak részben tudjuk a 
korábbi elképzeléseinket meg-
valósítani. A mostani pályázati 
támogatás abban mindenesetre 
segítene, hogy a teljes közét-
keztetés, óvodai, iskolai, szo-
ciális ellátás étkeztetése egy 
helyen legyen megoldható. Ez-
által a már régóta elavult iskolai 
konyhát megszüntethetnénk.  
A beadott pályázatokról a kiírás 
szerint szeptember végére vár-
ható a döntés.



 

Május elsején zenés ébresz-
tővel kezdődött a balástyai 
Majális. A vendégzenészekkel 
kibővített helyi Big Band ze-
nekart a polgármesteri hivatal 

előtt Ujvári László polgármes-
ter köszöntötte. A reggeli pálin- 
ka és szendvicsek elfogyasztá-
sa után a zenészek májusfával 
feldíszített traktor vontatóján 

ülve vonultak fel falu utcáin. 
Több helyen megálltak, mert 
a családok itallal és finomságok- 
kal kínálták őket. A zenészek 
útba ejtették a község vendég-
látóhelyeit is. A felvonulás vé-
gén, dél körül térzenét adtak a 
Sajtkukacparknál, ahol egész 
délelőtt az önkormányzat mun-

katársai, a művelődésszerve-
ző és a könyvtárosok sportos 
Majálisra várták a lakosságot. 
A kézműves foglalkozások és 
sportolási lehetőségek után dél-
ben, a könyvtárban előzetesen 
megváltott ebédjegyek ellené-
ben vegetáriánus gyrossal kí-
nálták a résztvevőket.
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Majális Balástyán 

Anyák napja ünnepség 
időseknek 

Vadászmajális

Május 14-én a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat a művelő-
dési házban tartott Anyák napi 
ünnepséget az Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub tagjainak és az 
Integrált Szociális Intézmény 
nappali ellátásában részesü-
lő időseinek. Ujvári László 
polgármester Nagy Ferenc 
„Édesanyám” című versével 
köszöntötte a nagymamákat, és 

az ünnep fontosságáról beszélt. 
Ezután az óvodások Anyák 
napjára összeállított műsora 
következett, majd az ünnepel-
tek csokival kedveskedtek a kis 
szereplőknek. A bensőséges ün-
nepségen Ujvári László az óvo-
dásokkal együtt virágot adott át 
a meghívottaknak, és sütemény-
nyel, üdítővel vendégelték meg 
őket. 

A Balástyai Földtulajdonosok 
Vadásztársasága május 16-án, 
szombaton Vadászmajálist tar-
tott. A gajgonyai állandó ren-
dezvényhelyszínükön, Hegedűs 
Sándor és Hegedűs Tibor föld-
területén már reggel gyülekez-
tek a vadászok és családtagjaik, 
valamint vendégeik. A kezdet-
ben borús idő később kellemes 
napsütésre változott. Már dél-
előtt elkezdődött a koronglövé-
szet, amelyben a vadászok és 
barátaik mérték össze tudásu-
kat. Közben három bográcsban 
140 adag pörkölt főtt, külön sós 
vízben pedig egy jó nagy adag 
köménymagos krumpli. A ver-
seny eredményhirdetését ebéd 
után tartották. A díjakat – háti-

zsákokat, táskákat és vadászati 
kellékeket – a föld tulajdonosai 
ajánlották fel. A vadászok kö-
zötti versenyben 1. helyezést 
ért el Dencs Viktor, 2. helye-
zést Berta Tibor, 3. helyezést 
ifj. Berta Tibor. A női kategória 
nyertese Bitó Pálné lett, a ven-
dégek versenyét pedig Rajnai 
Zsolt nyerte. 

A koronglövészet délután is 
folytatódott, akkor már a hatal-
mas üveg pezsgő megnyerése 
volt a tét. Egész nap a büfében 
olthatták szomjukat a résztve-
vők, és délután óriás palacsintát 
kóstolhattak. A Vadászmajális 
lényege a jó hangulatú közös 
együttlét, a találkozás, az idén 
is teljesült. 

A rendezvények képei Balástya honlapján
A Majális, az Anyák napi ünnepség időseknek és a Vadász-

majális képei a www.balastya.hu oldalon a galériában láthatóak.   
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Testvértelepülésünk, Torda 
legnagyobb ünnepe a templom-
búcsú, Nepomuki Szent János 
védőszent napja, május 16-a. 
Több évtizede ez egyben Falu-
nap is, és azóta mindkét ünnepet 
ehhez a dátumhoz legközelebbi 
hét végén tartják meg. Erre az 
időpontra a lakosság szépítge-
ti, virágosítja a települést saját 
örömére, és hogy az odaláto-

gatóknak környezetük minél 
jobban elnyerje a tetszését.  
A mostani rendezvénysorozat-
tal a szórakozásról is gondos-
kodtak a szervezők. A pénteki 
horgászverseny után este lako-
dalmas zenekarok muzsikáltak 
a szabadtéri színpadon. Szom-
baton a templomban szentmisé-
vel kezdődött az ünneplés, majd 
a vendégeket állófogadással 
várták, és sokféle finomság-
gal kínálták. Ezután kispályás 
bajnoki labdarúgó tornával és 
főzőversennyel folytatódott a 

program. Később, az eredmény-
hirdetés után majorettek vala-
mint a balástyai hastáncosok 
műsora következett. Estére már 
két-három ezer ember gyűlt ösz-
sze, mert koncertek és tűzijáték 
zárta a napot. Vasárnap a temp-
lomban szentmise volt, majd 
búcsúi forgataggal ért véget a 
rendezvénysorozat. 

Balástya képviseletében a 

Hayat Hastánc Egyesületen kí-
vül Juhász Jenő alpolgármes-
ter és felesége Juhász Jenőné, 
Vincze Mihály önkormányzati 
képviselő, Virágh István az 
önkéntes tűzoltóság elnöke és 
felesége, Virágh Istvánné uta-
zott Tordára. Virágh István is 
benevezett a főzőversenyre, és 
különdíjat, egy tordai kenyeret 
kapott a részeges bakonyi be-
tyár csirke ételéért. A focicsapa-
tot és a fellépő majoretteket is 
megvendégelte finom főztjével.   

Balástya, Széchenyi u. 12. szám alatt a
Márvány Építőkő Kft.

Telefon: 06 (70) 940-2179, 06 (70) 947-4139
Központi iroda: Kistelek, Temető sor 1. 
Telefon: 62/597-360
E-mail: info@marvanyepko.hu

Temetkezési szolgáltatásai
Teljes körű temetkezési szolgáltatás megrendelése esetén 
Kistelek járás területén a halottszállítás ingyenes, az ügyin-
tézés és hűtés díjmentes.
• Minőségi kegyeleti tárgyak, kellékek árusítása                                                    

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ
Halottszállítási ügyelet: 06 (30) 958-9667

Síremlékkészítés márványból, gránitból, műkőből  

•  Pultok, könyöklők, burkolások, kerti kiegészítők egyedi, 
minőségi gyártása

AKCIÓ: BROWN STAR gránitból 
 2 személyes síremlék 260 000 Ft+áfa

Tordán templombúcsú és 
Falunap volt

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs ügyfélfogadás        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs ügyfélfogadás  

Balástya képekben című könyv önkormányzati 

példányai  megvásárolhatóak a könyvtárban, 1400 Ft/db.



A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság a „Közösen 
a Dél-Alföldi Régió külterüle-
teinek biztonságáért, az élhe-
tőbb tanyavilágért” elnevezé-
sű pályázat keretében 52 ezer 
„Dél-alföldi Pusztázó” című 
kiadványt készített el. A négy 
oldalas bűnmegelőzési tájékoz-
tatót a tanyákon élők közbiz-

tonságérzetének erősítése érde-
kében a rendőrség a régióban, 
így Balástyán is valamennyi 
külterületi postai címhelyre el-
juttatja. 

A Balástyai Polgárőr Egyesü-
let a rendőrséggel kötött együtt-
működési megállapodása alap-
ján, a körzeti megbízottakkal 
közös szolgálatteljesítéseken 
kívül – amikor egy rendőrrel 
egy polgárőr járja a tanyavilá-
got  –, időseknek ajtóék riasz-
tót és kulcstartó lámpákat ad át 
és a tanyai lakosság körében a 
„Pusztázó” című szórólapot is 
terjeszti.   

Mindkét kiadvány fontos 
bűnmegelőzési vagyon- és ál-
dozatvédelmi tanácsokat, hasz-
nos információkat tartalmaz.
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Polgárőrök évzáró közgyűlése

Országos Tűzoltó Találkozón vettek 
részt a balástyai önkéntes tűzoltók

Bűnmegelőzési kiadványt 
kapnak a tanyán élők

Boldizsár Ferenc kitüntetése

Május 8-án a Balástyai Pol-
gárőr Egyesület évzáró közgyű-
lést tartott a Vadásztanya Ven-
déglőben. Az eseményen részt 
vett Batiz István, a Csongrád 
Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége elnöke, Magyari 
Béla, a Csongrád Megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetségé-
nek sajtóreferense, az Országos 
Polgárőr Szövetség tiszteletbeli 
elnökségi tagja, Ficsor Zol-
tánné, Dóc alpolgármestere, 
Sejben Győző rendőr őrnagy, 
a Kisteleki Rendőrkapitány-
ság rendészeti osztályvezető-
je, kapitány-helyettes, Farkas 
Zoltán százados, a sándorfalvi 
rendőrőrs parancsnoka, Ujvári 
László polgármester és Juhász 
Jenő alpolgármester, valamint 
az együttműködő szervezetek 
képviselői. 

Dékány Péter, az egyesület 
elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, és ismertette a közgyűlés 
napirendi pontjait, majd né-
hány mondatban kiegészítette 
az írásbeli beszámolót, amelyet 
minden tag korábban megka-
pott. Az egyesület taglétszáma 
22 fő, két tag megvált a tagsági 
viszonyától, de 14 új tag, közü-
lük 6 nő felvételéről is döntött 
a közgyűlés. Az új polgárőrök 
ünnepélyes fogadalomtétellel 
erősítették meg önkéntes szol-
gálatukat. Az elnök bevezető 

mondatai után Molnár Maja 
mondott el egy verset a pol-
gárőrök munkájáról. Dékány 
Péter ismertette Dóc község-
gel való együttműködésüket, 
és egy ottani polgárőrcsoport 
újraszervezésének lehetőségei-
ről beszélt, amelyet a 250x100 
kiemelt bűnmegelőzési minta-
program keretében vállaltak.   

Ficsor Zoltánné, Dóc alpol-
gármestere és Ujvári László 
polgármester megköszönte a 
polgárőrök áldozatos munkáját, 
amelyet a települések védel-
mében, a lakosság biztonság-
érzetének növelése érdekében 
végeztek. Sejben Győző 40 da-
rab ajtóék riasztót és kulcstartó 
lámpákat adott át az egyesület 
elnökének, hogy az idős, egye-
dülálló tanyai lakosság körében 
osszák szét. Kiemelte, hogy a 
közbiztonság megőrzése érde-
kében nagyon fontos a rend-
őrség és a polgárőrség együtt-
működése, amit megköszönt 
az egyesületnek. Batiz István, 
a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége elnöke 
az egyesületnek szóló köszö-
nő oklevelet adott át Dékány 
Péternek, és méltatta a polgár-
őrök elmúlt évi tevékenységét. 
A közgyűlés végén a Balástya 
Községi Önkormányzat vacso-
rával vendégelte meg a polgár-
őröket. 

A Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai május 
2-án Pilisszentivánon vettek 
részt a VII. Országos Tűzoltó 
Találkozón és Börzén, amelyen 
Csongrád megyét is képvisel-
ték. A kötélhúzó versenyen 3. 
helyezést ért el a csapat, amely-
nek tagjai: Csányi Nikolett, 

Dékány Péter, Király Roland, 
Nagy Ernő, Szemerédi István. 
A tűzoltókészülék hajító ver-
senyen Király Roland országos 
1. helyezett lett, Nagy Ernő pe-
dig országos 3. helyezést ért el.  
A csapatot elkísérte Virágh Ist-
ván, az egyesület elnöke.

Április 18-án, a szegedi Me-
gyeháza nagytermében tartotta 
meg éves beszámoló közgyű-
lését Csongrád Megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetsége, 
amelynek 58 tagegyesülete 
van, és annak 1709 polgárőr 
tagja.

Az ünnepségen a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója, Szat-
mári Imre tűzoltó ezredes a 
katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtásában való áldozatos 
munkája és szerepvállalása el-
ismeréséül Magyarország Szol-
gálatában a Biztonságért érmet 
és emléklapot adományozott 
Boldizsár Ferencnek, a Balás-
tyai Polgárőr Egyesület, és a 
Balástyai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjának. 

Dr. Lukács János dandártá-
bornok is köszönetét fejezte ki 
Boldizsár Ferencnek.  

Az önkéntes tűzoltók képei Balástya honlapján
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó egyesület munkájáról 
szóló képek a www.balastya.hu oldalon a híreknél az esemé-
nyek után, a civilszervezeteknél és a galériában láthatóak.   



Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a Munká-
csy Mihály Katoli-
kus Általános Iskola 
ismét gyűjti a hasz-
nált mezőgazdasági 
fóliákat és a fölösle-
gessé vált sátorcsö-
veket (PVC csöve-
ket), amellyel iskolai 

programokat kíván támogatni. Kérjük Önöket, hogy a köny-
nyebb szállítás és jobb értékesítés érdekében viszonylag tisztán, 
összekötve, zsinórok és szögek nélkül gyűjtsék és szállítsák a 
kijelölt helyre a megadott időpontokban a fóliát. A locsolócsö-
vek és öntöző rendszerek újrahasznosításra nem alkalma-
sak, ezért kérjük, ezeket ne helyezzék el a gyűjtőhelyen! 

Fóliagyűjtés helyszíne: a balástyai TÜZÉP melletti volt fel-
vásárló telepen (régi MEZŐKER) a kijelölt helyen.

Időpontja: 2015. június 15-én, hétfőn 8-15 óráig, június 17-
én, szerdán 12-15 óráig, június 19-én, pénteken 8-12 óráig. 
Fóliát elhelyezni csak ezekben az időpontokban felügyelet 
mellett lehet!

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az elhasznált fóliákat 
ne égessék el, mert azért a környezetvédelemről szóló törvény 
értelmében környezetvédelmi bírságot kell fizetni. Ha a fenti-
ekben megadott helyszínre szállítják ezt a hulladékot, akkor díj-
fizetés nélkül helyezhetik el. Ezzel lehetőség lesz arra, hogy a 
hulladékból – újrahasznosítást végző üzembe szállítva – ismét 
felhasználható nyersanyag legyen!

A gyűjtéssel kapcsolatban érdeklődni Márkus Mariannánál le-
het: 06 (30) 626-2187. Segítségüket előre is köszönjük!

A Csongrád megyei II. 
osztályban szereplő együt-
tes négy meccsen hét pontot 
gyűjtve tartja távol a tabella 
alsó szekcióját.

A tavasz eleji rossz szériát 
a Móravárosi Kinizsi elleni, 
idegenbeli 2:1-es győzelem 
szakította meg. A mérkőzés 
mindkét balástyai gólját Papp 
Dávid szerezte. A következő 
fordulóban a Bordány SK elle-
ni hazai meccsen hatvan percig 
jól tartotta magát a csapat a 
bajnokaspiráns vendégek ellen, 
ám végül 2:0-ás vereséget szen-
vedett. Ezután következett a 
dorozsmai vendégjáték, ahol a 
kezdőcsapat átlagéletkora nem 
érte el a 22 (!) évet sem. Ezért 
is szép teljesítmény, hogy sike-
rült kiharcolni az 1:1-es dön-
tetlent. A csapat gólját ismét 
Papp Dávid jegyezte. A sort a 
sereghajtó Gyálarét elleni hazai 
találkozó zárta, amelyen végre 
sikerült hazai pályán is győzel-
met aratni, Papp pedig meglőt-
te huszadik meccsén a tízedik 
gólját a szezonban, mellette 
Szűcs József, Vámos Tamás és 
Batancs Zsolt góljai kellettek 
a 4:1-es sikerhez. Hódi Mihály 
együttese így nyolc ponttal elő-
zi meg a kieső, 14. helyen álló 
Deszk csapatát az utolsó öt for-
duló előtt.

Az U19-es csapat mindössze-
sen két hazai mérkőzést játszott 
az elmúlt időszakban. Egy-egy 
méretes vereség és győzelem 
jött össze ifjúsági csapatunk-

nak a Bordány és az L-IT-
SZEAC csapatai ellen.

A csapat júniusi mérkőzései: 
29. forduló –  2015. június 7., 

vasárnap 18:00 Balástya – 
Szentmihálytelek (U19: 15:45)

30. forduló – 2015. június 13., 
szombat 18:00 Szőreg – 
Balástya (U19: 15:45)

Befejezte az U15 a szezont
Legfiatalabb nagypályás csa-

patunk be is fejezte nagyon 
rövid bajnokságát. Az együttes 
szeptember végén, egyetlen kö-
zös edzés után már mérkőzést 
játszott. Ősszel hét meccsen 
négy győzelem mellett három 
vereség a mérleg. Tavasszal ez 
az arány megfordult a veresé-
gek javára. Tizennégy meccs-
ből tehát hét győzelem és hét 
vereség született, ami a bajnok-
ság 5. helyére volt elég. Tóth 
Dániel 38 gólt szerzett a szezon 
során, amivel valószínűleg be-
gyűjtötte a gólkirályi címet! (A 
bajnokságból még egy meccs 
van hátra.) 

Az együttes az utolsó mér-
kőzés után a Tanodában egy 
„uzsonnával” zárta le a sze-
zont. A csapat tagjai a tanév – 
és a felnőtt bajnokság – végéig 
továbbra is megtartják edzése-
iket.

További információk a 
balástyai labdarúgással kap-
csolatban a www.balastyafoci.
hu-n és a www.facebook.com/
balastyafoci Facebook-oldalon.

Fodor Tamás
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A Falugazdászok hírei Papp Dávid góljaival menekül 
meg a felnőtt csapat

NYÁRI FÓLIAGYŰJTÉS

Azok a termelők, akik a 2015-ös egységes kérelem beadásakor 
kérték a termeléshez kötött lucerna, illetve a termeléshez kötött 
zöldségtermesztési támogatást, azért hogy a vállalt kötelezettsé-
güknek eleget tegyenek, június hónapban keressenek bennünket a 
gazdálkodási napló vezetésével kapcsolatban.

Az Agrárkamarai tagdíj bevallási határideje június 1-től június 30-
ig tart.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8.00-16.00 óráig – Halászné Ács Éva, 
                                                                  telefon: 06 (30) 338-0162
Kedd: 8.00-16.00 óráig – Halászné Ács Éva
Szerda: 8.00-16.00 óráig – Halász Zsolt, telefon: 06 (30) 337-2535
Péntek: 8.00-12.00 óráig – Halász Zsolt

Halászné Ács Éva
falugazdász

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
július 30-31. és augusztus 1-2.
1. nap: indulás Balástyáról – Szalonta – Nagyvárad – Királyhágó – Ko-

lozsvár – Marosvásárhely. Szállás: Gernyeszeg. 2. nap: Parajd – Korond 
– Székelyudvarhely – Csíksomlyó. Szállás: Csíkkarcfalva. 3. nap: Gyi-
mesi hágó – Gyimesbük (1000 éves magyar határ) – Gyilkos tó – Békás 
szoros. Szállás: Csíkkarcfalva. 4. nap: Székelyudvarhely – Fehéregyháza 
– Segesvár – hazaérkezés Balástyára. 

Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. Reggeli és vacsora. 
Jelentkezés június 10-ig. Érdeklődni: 06 (20) 541-3410



Alsós helyesírási verseny
Április 15-én iskolánkat hat 

tanuló képviselte a Bakson 
rendezett területi helyesírási 
versenyen. Rogoz Adrienn 2. a, 
Répa-Antal Hanna 2. a, Faragó 
Eszter 3. a, Goldmann Boglárka 
3. a, Szél Erzsébet 4. a, Virágh 
Ádám 4. b osztályos tanulóink 
lelkesen és kitartóan oldották 
meg a nyelvtani feladatokat, va-
lamint a tollbamondást. Évfo-
lyamonként 12 tanuló vehetett 
részt a megmérettetésen, diák-
jaink a 4-7. helyeken végeztek. 

Elemgyűjtés
Iskolánkban évek óta folyik 

a szelektív hulladékgyűjtés. 
Lehetőség van a PET palack, 
a papír, és a használt elemek 
gyűjtésére. Március végén a 86 
kg, veszélyes hulladéknak szá-
mító használt elemet és elektro-
nikai hulladékot szállítottak el.  

Szakma-Sztár
Április 21-én iskolánk 17 

diákja vett részt Budapesten 
a Szakma-Sztár programon. 
Tanulóink megnézhették a kö-
zépiskolások országos szakmai 
vetélkedőjét, döntőjét, ame-
lyen bepillantást nyerhettek a 
különböző szakmák munkafo-
lyamataiba, megtekinthették 

az elkészült remekműveket.  
A programhoz a szegedi Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
nyújtott segítséget. A tanulókat 
Nagymihály Zsuzsanna osz-
tályfőnök kísérte el. 

Papírgyűjtés
Április 29-én tartottuk a ha-

gyományos tavaszi papír- és 
PET-palack gyűjtést. A környe-
zetvédelem jegyében rendezett 
programon mintegy három 
tonnányi papír és 70 kg PET-
palack gyűlt össze. A gyűjtést 
Jenei Norbert és Vén László 
szervezte és bonyolította le.

A Hónap Szentje
A Hónap Szentjeként, Szent 

II. János Pál pápa személyében 
egy olyan embert ismerhettek 
meg tanulóink, aki a katolikus 
egyház fejeként a népek és 
vallások közti egyetértést szor-
galmazta, a béke híveként több-
ször felemelte szavát a háborúk 
ellen. Számos országban tett 
látogatást, amiért a világsajtó-
tól az „utazó pápa” nevet kapta. 
Ő volt a harmadik leghosszabb 
ideig hivatalban lévő pápa. 
2014. április 27-én, Húsvét 
második vasárnapján, az Isteni 
Irgalmasság ünnepén szentté 
avatták. 

Színházlátogatás
Május 9-én az óvodai nagy-

csoportosok Kecskemétre  
látogattak a Katona József Szín-
házba.

Anyák napja
Anyák napi ünnepélyeinket 

május 8-án, pénteken tartottuk 
délután 3 és 4 óra kezdettel. 
A sok köszöntő vers, mondóka, 

dal és tánc kíséretében az édes-
anyák gyermekük kéznyoma-
tával díszített bevásárlótáskát 
kaptak a nap emlékére.

Pillanatképek a legkisebbek Anyák napi készülődéséből
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Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - április
1. a: Farkas Miranda, 1.   b: Silló Bence, 2. a: Tóth Zoltán, 3. a: 
Czibolya Helga, 4.   a: Széll Erzsébet, 4. b: Pásztor Csanád, 5. a: 
Nagynemes Dávid, 6. a: Kauczki Gréta, 6. b: Nagynemes Szabolcs, 
7. a: Karsai Richárd, 8. a: Szentesi Virág

Általános Művelődési Központ
Bölcsőde

Óvoda



Sporthírek
Március 18-án, a kistele-

ki általános iskola rendezte 
a Diákolimpia körzeti mezei 
futóversenyt. Iskolánkat felső 
tagozatos diákok képviselték a 
versenyen. Kiemelkedő ered-
ményt ért el 4. korcsoportos 
fiú csapatunk, akik a csapatver-
senyben a 2. helyezést szerez-
ték meg. Egyéniben 2. lett Bitó 
Martin 8. a, 3. lett Tóth Dániel 
8. a, 5. helyen végzett Karsai 
Krisztián 7. a osztályos tanu-
lónk. Felkészítő tanáraik Vág-
völgyiné Albert Tünde és Vén 
László.

Március 31-én a Bozsik In-
tézményi Labdarúgó Program 
körzeti tornáján 3. korcsoportos 
lány csapatunk 1. helyezést ért 
el. Felkészítő tanár Vén László.

Április 21-22-én rendeztük a 
Labdarúgó Diákolimpia körzeti 
tornáit Balástyán. Iskolánk csa-
pata mellett Kistelek és Baks fo-
cistái vettek részt a versenyen. 
A csapataink az 1-2-3. kor-
csoportban 2. helyezést értek 
el, míg a 4. korcsoportos fiúk 
elsőként továbbjutottak, de az 
április 25-i megyei elődöntőben 
Csólyospálostól vereséget szen-
vedve kiestek. A 4. korcsopor-
tos leány csapatunk a zsombói 
körzeti tornán második lett.  
A csapatok felkészítői: Fodor 
Tamás, Förgeteg József, Sári 
Csaba Levente és Vén László.

Május 7-én Kisteleken körze-
ti atlétika versenyen vett részt 
3. korcsoportos lány-fiú csapa-
tunk. Az összetett versenyben 
mindkét csapat 2. helyezést ért 
el. A 60 m-es futásban 1. helye-
zett Csatordai Roland 6. a osztá-
lyos tanuló, a 600 m-es futásban 
2. helyezett Sipos Ákos 6. b 

osztályos tanulónk lett. Felké-
szítőjük Vén László.

Anyák napja
Iskolánk tanulói májusban 

ajándékot készítettek az édes-
anyáknak, amit a gyermekek 
hazavittek és köszöntötték édes-
anyjukat, vagy osztálykeretben 
rendezték meg a hagyománnyá 
vált Anyák napi és Szülők napi 
ünnepségeket.

Dr. Beretzk Péter Komplex 
Természetismereti és Környe-
zetvédelmi vetélkedő

Május 4-én rendezték meg 
Dócon a területi a Dr. Beretzk 
Péter Komplex Természetisme-
reti és Környezetvédelmi vetél-
kedőt. A 11 csapat sok érdekes 
feladatban mérhette össze tudá-
sát. Versenyzőink – Bárkányi 
Mónika 7. a, Molnár Maja 7. a 
és Bitó Adrienn 8. a – második 
helyezést értek el. Felkészítő 
tanáruk: Koréh Istvánné. Kö-
szönjük községünk önkormány-
zatának az utazáshoz nyújtott 
segítséget.

Madarak és Fák Napja
Május 8-án Algyőn Algyőn 

rendezték meg a Madarak és 
Fák Napjához kapcsolódó 
„Csak együtt létezünk” megyei 
természetismereti vetélkedőt. 
A játékos vetélkedőn 17 csa-
pat mérte össze tudását az „Év 
madara” és az „Év fája” téma-
körökben. Répa Antal Hanna 
2. a, Goldmann Boglárka 3. a 
és Bitó Marcell 4. a osztályos 
tanulók az elméleti versenyen 
a 7. helyen, míg az ügyességi 
vetélkedőn a 3. helyezést értek 
el. Felkészítő tanáruk: Koréh 
Istvánné.
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Ballagás
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya vég-

zős diákjai szeretettel meghívják Önt és kedves családját 2015. 
június 12-én, pénteken 17 órakor kezdődő ballagásukra.

Osztályfőnök: Márkus Marianna

Ballagó diákok: 
Antal Renáta
Asztalos Alexandra
Balogh Máté Dezső   
Bitó Adrienn
Bitó Martin
Bóta László    
Csányi Bettina
Csányi István József
Elekes Ibolya Vivien
Fodor Alex Arnold   
Fogas Dániel    
Gémes Balázs
Gombos Petra Alexandra
Gyulai Edina Kata
Hegedűs Máté
Jónás Klaudia Alexandra  
Juhász András
Kapás Roland József
Kónya Rita
Kovács Attila
Kovács-Nyulassy Sarolt Kinga
Kővágó Krisztián
Palotás Martin
Papp Adél
Répa Robert-Hunor
Szentesi Virág Mirjam
Tóth Dániel    
Vermesi Boglárka

Az alábbi idézettel búcsúzunk a nyolcadikos ballagó diákok-
tól. Kívánjuk, hogy legyenek eredményesek új iskolájukban és 
érjenek el szép sikereket.

„Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték hatvan perc-
nyi van,
minden kincsével bírod ezt a Földet, s ami még több, ember 
vagy, fiam.”

                                                                   /Joseph Rudyard Kipling/

Eladó ház 
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház

 4 100 m2-es telekkel eladó. 
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Törzsi Tímea ügyvéd
 minden hétfőn 11-től 13 óráig ingyenes jogi 
tanácsadást tart a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 06 (20) 923-0308 



Miért is jó kerékpározni?
A jó idő beálltával egyre több és több ember kezd el kerék-

pározni.  Az összes közúti balesetben elhunytak 2 százalé-
ka kerékpáros, valamint az összes sérültet tekintve szintén 
2 százalék a biciklisek aránya. A 15 éves, vagy annál fiata-
labb gyerekek különösen nagy veszélynek vannak kitéve. 
Fontos, hogy ne csak vegyünk egy biciklit a gyereknek, az-
tán útnak engedjük, hanem fordítsunk sok időt arra, hogy 
megtanítsuk biztonságosan közlekedni.

A súlyos vagy halálos biciklis balesetek leggyakoribb oka 
a bicikli és motoros jármű a vezetők hibájából vagy figyel-
metlenségéből bekövetkezett ütközése. Egyéb okai is le-
hetnek az ütközésnek a nem biztonságos útviszonyok, mint 
például az útra kiszóródott kavicsok, homok, gödrök, kátyúk 
stb. Nem meglepő módon a sebesség növeli a baleset koc-
kázatát, mivel gyorsabb reakciót igényel a kerékpárostól.  
Az esőtől csúszóssá vált útfelület szintén gyakran játszik 
közre a balesetek kialakulásában. A bukósisak használata 
ütközés esetén nagymértékben növeli a túlélés valószínűsé-
gét. A halálos balesetek közel 70 százalékában játszik sze-
repet fejsérülés, mégis csak a kerékpárosok 25 százaléka 
hord bukósisakot. Mindig törekedjünk arra, hogy jól látható-
ak legyünk. Kerékpáros-sérülések miatt főleg a 19 év alatti 
gyerekek kerülnek a sürgősségi osztályra vagy sebészetre.  
A leggyakoribbak a kar- és lábsérülések, a legsúlyosabbak 
viszont a fejsérülések.

A kerékpározásnak azonban számos pozitív, a szervezet-
re gyakorolt hatása ismert. A biciklizés az aerob, ciklikus 
mozgásformák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kerékpá-
rozás során ugyanaz a mozdulatsor egymás után gyorsan 
ismétlődik, és a mozgás dinamikus, vagyis oxigén jelenlété-
ben megy végbe. A legfontosabb egészségügyi vonatkozás, 
hogy kiválóan edzi a szív- és vérkeringési rendszert. Kerék-
pározás közben a légzésszám emelkedik és a szív munkája 
fokozódik: a pulzus nő, a vérnyomás emelkedik, ezáltal a 
vérkeringés élénkül, ami azt jelenti, hogy a szervezet sejt-
jeihez azonos idő alatt nagyobb mennyiségű oxigén jut el, 

mint nyugalomban. Ezen hatások eredőjeként a rendszeres 
kerékpározás nagymértékben javítja a terhelhetőséget, a 
szervezet fizikai teljesítőképességét, a mozgás során lezaj-
ló biokémiai változások kövtkezményeként pedig kedvező-
en befolyásolja a vér zsírsav- és lipidtartalmát.

A kardiovaszkuláris hatások mellett a kerékpározás több 
más jótékony hatást is közvetít. A mozgás zsírégető hatá-
sa miatt jobban láthatóvá válnak az izmaink, a rendszeres 
igénybevétel okozta vérbőségtől pedig szebb lesz az izom-
tónusunk. Az ízületekhez kíméletes, jóval kisebb terhet ró 
az azokra, mint a kocogás vagy a futás. Értelemszerűen 
csökkenti az elhízást és rendszeres gyakorlással nagy-
szerűen megelőzi azt. Mint munkába járó eszköz, sokak 
számára nagy segítséget jelent a reggeli-délutáni stressz 
elkerülésében illetve levezetésében. Mivel a kerékpározás 
a környezetre való nagyfokú odafigyelést igényel, kiváló 
gondolatelterelő módszer lehet, ami a stressz csökkentésé-
nek összes pozitív hatását magában foglalja. Éljünk a lehe-
tőséggel, és TEKERJÜNK AZ EGÉSZÉGÜNKÉRT!

Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Köz-
pont Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002 
„Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk” - egészség-
fejlesztési programok a kisteleki kistérségben című pályá-
zatának keretén belül készült.

Kovácsné Szabó Edit
ápolási igazgató, EFI – szakmai vezető
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Védőnői méhnyakszűrés Balástyán 
Balástyán  is elérhetővé vált 

a védőnői méhnyakszűrés.  
A térítésmentes népegészség-
ügyi szolgáltatást a meghívó-
levéllel rendelkező (25-65 év 
közötti) nők vehetik igénybe. 
A szűrésre a védőnővel egyez-
tetett időpontban, lakóhelyükön 
kerül sor, így megspórolhatják 
a szakrendelőbe utazást és a 
várakozást. Erre kínál lehető-
séget egy európai uniós projekt 
(TÁMOP-6.1.3/A), amit az 
Országos Tisztifőorvosi Hiva-

tal koordinál. Célja a védőnői 
méhnyakszűrés országos kiter-
jesztése, illetve, hogy javítsa a 
méhnyakszűrés elérhetőségét 
és hozzáférhetőségét az érintett 
nők számára.

Magyarországon naponta 
meghal egy nő méhnyakrák 
következtében, annak ellené-
re, hogy a méhnyak kezdeti 
elváltozásainak felismerésével 
és kezelésével a betegség gyó-
gyítható. A méhnyak rosszin-
dulatú elváltozásait vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a méh-
nyak daganatos nők 65 szá-
zaléka egyáltalán nem, vagy 
több mint három éve nem volt 
méhnyakszűrő vizsgálaton. 
Ezért különösen fontos, hogy 
elmenjenek a szűrésre.

Amennyiben a védőnő a szű-
rés során, vagy a labor eredmé-
nyek ismeretében elváltozást 
észlel, a pácienst nőgyógyászati 
szakorvosi vizsgálatra irányítja.

A méhnyakszűrést a Védő-
női Tanácsadóban végezzük 

csütörtöki napokon 7.30-9.30 
óráig. Jelentkezni lehet Molnár 
Lilla védőnőnél személyesen a 
tanácsadóban, vagy a 06 (30) 
869-5037 telefonszámon. 

Egészsége érdekében javasol-
juk, keresse fel tanácsadónkat. 
Ha kapott meghívólevelet, vár-
juk jelentkezését!

A szűrés életet ment. Tegyen 
az egészségéért, vegyen részt az 
ingyenes szűrésen, önmagáért, 
családjáért.

Molnár Lilla védőnő



A p r ó h i r d e t é s
Balástyán, a Móra F. u. 7. szám alatti 2 szobás családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06 (30) 295-1854

Eladó: 2 db bontott beltéri ajtó, tokkal együtt, az egyik 
üveges. Érdeklődni: 06 (30) 345-5053

A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár június 11-én, 
csütörtökön 9-12 óráig lesz a 
művelődési ház ifjúsági klub-
jában. 

A következő vásárok időpont-
jai: július 9., augusztus 13., 
csütörtök.

A szervezők továbbra is 
várnak tiszta, használható 
ruhaneműket, működőképes 
játékokat, mesekönyveket, 
amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön időpont egyezte-
téssel adhatnak át. 

Márkus Andrásné – telefon: 
62/278-405 és 06 (30) 478-5084 

Kérjük, segítsenek rászoru-
ló embertársaikon!

Házasságkötés
• Laszli Attila János és 

Kondász Eszter

Születés
• Sári Anitának és Becsey Zol-

tánnak: Gréta Karolina

Keresztelő
• Bitó András Márton, szülei: 

Kauczki Anikó Éva és Bitó 
András

Elhunytak
• Botka János Ferencné Ábra-

hám Anna Rozália, élt 74 évet
• Vágvölgyi János László, élt 

69 évet
• Fülöp Ibolya, élt 44 évet
• Jandek Josef, élt 53 évet
• Kócsó Antal, élt 94 évet
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ANYAKÖNYVI hírek
Június 3.:  A gyopárosfürdői kirándulás szervezése
Június 10.:  Szabadfoglalkozás
Június 17.: Mindenki névnapja ünnepség szervezése
Június 24.:  Szabadfoglalkozás
Július 1.:  Szabadfoglalkozás
Július 4.: Kirándulás a gyopárosi fürdőbe
Július 11.: Mindenki névnapja ünnepség a művelődési házban

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Június 6-7.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Június 13-14.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Június 20-21.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Június 27-28.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Július 4-5.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267

Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: dr. Dakó Zoltán – 
Telefon: 06 (70) 424-4455

Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
Felelős szerkesztő: Illin Klára – Telefon: +36 (30) 345-5053 • E-mail: mediairoda@invitel.hu, www.illinklara.hu 
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Megjelenik: 1450 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

Állatorvosi ügyelet

VÖRÖSKERESZTES vásár

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu május 1-től október 31-ig 6.00-20.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak 
gépjárművel behajthatnak a temető területére.

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1990-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intéz-
ni a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda nyitva tartása: kedden 8-12 óráig, 
pénteken 12-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő 
egyeztetéssel: 06 (20) 483-0550

Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371

VÉRADÁS
2015. június 9-én, kedden 10.30-13.30 óráig Véradó Nap lesz 
a Tanodában.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes vér-
adás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente 
500 000 egység vérre van szükség. Ehhez közel félmillió ember-
társunk önkéntes véradományát, önzetlen segítségét várják beteg 
embertársaink. Szeretettel várunk minden egészséges, segítőkész 
felnőttet! • Kérjük Önöket, hogy a személyigazolványt, lakcím-
kártyát, TAJ kártyát hozzák magukkal!

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – 7.30-15.30 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047

sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
62/474-374

kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820

kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Balástyai Újság 
következő lapszáma
A Balástyai Újság következő, júliusi lapszáma 4 olda-
las lesz, és június utolsó napjaiban jelenik meg. 
Hirdetéseket a szeptemberi lapszámhoz fogadunk, 
amit augusztus 13-ig lehet a Teleházban feladni.
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 
7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773

A hulladékudvar nyitvatartási ideje: 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig, hétfő, 
szerda, vasárnap: szünnap, Ünnepnapokon zárva tart.



ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS
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A temetésekkel kapcsolatban
 mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető 

ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig. 
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:

06 (20) 483-0550

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, kegytárgyak értékesítése, temetések 
lebonyolítása.

Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott 
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 

és sírgondozást is vállalunk. 

Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371

Balástya Község Önkormány-
zata megbízásából a balástyai 
köztemetőt a Kisteleki Temető 
Üzemeltető Kft. üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  650 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 350 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG!

BALLAGÁSOKRA 
HELYFOGLALÁS!
Lágyfagylalt kapható!


