
Szeptember 25., péntek
Rendezvényház mögötti tér
16.00 Fesztiválfutás
16.30 Horse Dance 2015 – a Leon-Cavallo Lovasklub
           „A Fantom” című bemutatója
17.30 A balástyai Big Band zenekar fellépése
18.30 Sztárvendég: Bunyós Pityu

Szeptember 26., szombat
  9.00  A veterán és technikai járművek kiállítása a Vadásztanya
           Vendéglő parkolójában
10.00  XVI. Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok megnyitója
           a rendezvényházban
Köszöntőt mond: Ujvári László polgármester és Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő • A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület új defibrillátor készülékének hivatalos átadója • A Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei igazgatóság megyei 
falugazdászainak tájékoztatója • A Kiss Ferenc Vadászkürt Együttes 
koncertje
11.00 A Kistelek Járási Esélyegyenlőségi Program véleményezte-
          tése a könyvtárban
11.00 Az új óvodai tornaszoba ünnepélyes átadója
11.00 IV. Főzőverseny
Rendezvényház mögötti tér
Színpadi műsorok
12.00 A tordai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület műsora
12.30 Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub Tátika Népdalkörének 
          előadása
13.00 Balogh Kata énekel
13.00 A Magyar Vöröskereszt és a Balástya Község Önkéntes
          Tűzoltó Egyesület elsősegély bemutatója
13.00-16.00 Véradás a Tanodában
13.30 A Hayat Hastánc Egyesület bemutatója
14.00 Fogatos szüreti felvonulás Balástya utcáin
14.30 A Bábabokra Néptánc Együttes, a Munkácsy Mihály 
          Katolikus Általános Iskola Balástya növendékeinek néptánc
          bemutatója
14.45 A Grimm-busz színház gyermekműsora
15.45 Juhász Andrásné Jutka énekel
16.00 A Hayat Hastánc Egyesület bemutatója
16.30 Horse Dance 2015 – a Leon-Cavallo Lovasklub 
          „A Fantom”című bemutatója
17.30 Sztárvendég: Kocsis Tibor
18.30 Sztárvendég: Két Zsivány
19.00 Szüreti mulatság a balástyai Big Band zenekarral

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre 
szeretettel várja Önt és kedves családját! 

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXi. ÉvFolyam  2015. oktÓBer

Defibrillátor beszerzéséhez adománygyűjtő dobozt 
helyezett el a Lila ABC-ben az önkéntes tűzoltó egye-
sület
A gyűjtés eredményeként a készülék megvásárlásához 
már csak 155 000 forintot kell összegyűjteni az ünnepé-
lyes átadásig, a Falunapok időpontjáig. 3. oldal

Új védőnő került községünkbe

Világos-Balla Erzsébet védőnő rövid ideig tudta a védő-
női szolgálatot ellátni a 2-es körzetben, helyette június-
tól Varga Vanesszát alkalmazta az önkormányzat.
 4. oldal

Meghívó Idősek Világnapjára

Balástya szépkorú lakosságát október 18-án, 15 órára 
várja a művelődési házban tartandó Idősek Világnapja 
ünnepségre Ujvári László polgármester. 

7. oldal

A négyegységes ifjúsági szálláshely megkapta a működési 
engedélyt. A helyiségeket saját költségvetéséből rendezte be 
az önkormányzat. A pályázati támogatást nyújtó Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal augusztus 27-én záró hely-
színi szemlét tartott.    Bővebben a 2. oldalon

Megérkeztek a bútorok az ifjúsági 
szálláshelyre

XVI. BALÁSTYAI FALUNAPOK
Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok

XVI. Balástyai Falunapok
Díjugrató verseny a Zrínyi utcai Lovaspályán
Szeptember 27., vasárnap

9.00-17.00 Balástyai Virágkupa „B” kategóriás  díjugrató verseny 
Csongrád megyei bajnoki forduló
Az Aranypatkó csapatverseny döntője
Minden érdeklődőt szeretettel vár a versenyt szervező balástyai 
Leon-Cavallo Lovasklub!

A zöldség-, virág-, képzőművészeti- és 
gyűjtemények kiállítása megtekinthető
a rendezvényházban:
péntek     12.00-től 18.00 óráig
szombat    9.00-től 18.00 óráig
vasárnap 10.00-től 15.00 óráig

Meghívó a Falunapok előkészületeihez és a rendezvényre 
A Falunapok kiállításának kivitelezéséhez, a kiállítandó termékek 
elrendezéséhez, összeállításához tisztelettel várok minden érdek-
lődőt, támogatót, a segítőket, és a programokra meghívom a ked-
ves lakosságot, és minden vendéget.  

Ujvári László polgármester
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Megérkeztek a sport-
pályához az új 
futballkapuk és a 
védőhálók.

A Polgármesterek XVI. Nem-
zetközi Főzőversenyén, a XXI. 
Deszki Falunapokon három 
kategóriában 41 résztvevő ké-
szített ételeket marha, birka és 
egyéb kategóriában. Balástyát 
Ujvári László polgármester 
megbízásából, távollétében Vi-
rágh István, Nagy Ernő, Bodáné 
Kormányos Zsuzsanna, Bárká-
nyiné Szél Erzsébet, Virágh Ist-
vánné, Módra Luca, Módra Ju-
dit, Molnár Maja, Molnár Milla, 
Csányi Nikolett képviselte.

Tárcsás ragut főzött a csapat 
vezetője, amelyben pulyka fel-
sőcomb filé, csibemáj, gomba 
zöldségek voltak összepárolva, 
sültszalonna kockákkal össze-
sütve, amit héjában főtt krump-

lival tálaltak, és balástyai pa-
rasztragu elnevezéssel került a 
zsűri elé. Egyéb kategóriában 
különdíjat kaptak érte. A ren-
dezvényen tortadíszítő versenyt 
is tartottak. Hungarocell ko-
rongokat kellett a csapatoknak 
színes marcipánból saját ma-
guk által formált virágokkal és 
más dekorációkkal feldíszíteni.  
A versenyző 2-3 fős csapatok 
között voltak hivatásos cukrá-
szok is, és azokkal községünk 
amatőr csapatai felvették a ver-
senyt, mert 2. és 3. helyezést ér-
tek el, harmadik csapatunknak 
nem sikerült befejezni az adott 
időre a munkát, ezért tudásukat 
nem értékelhette a zsűri.

Polgármesterek főzőversenye Deszken

IfjúságI szálláshely
A régi óvoda helyén kialakított 

ifjúsági szálláshelyre, a négy 
különálló lakáshoz megérkezett 
a teljes berendezés. Az eszkö-
zök egy részét még pályázati 
támogatással, a bútorokat az ön-
kormányzat saját erőből vásá-
rolta meg. Jelenleg az ágynemű 
beszerzése van folyamatban, és 
a Falunap időpontjáig teljesen 
kész lesz a testvértelepülésekről 
érkezők fogadására. Ezután itt 
ifjúsági táborokat lehet majd az 
iskolai szünetekben szervezni 
vagy a Falunapokra, bármilyen 
közösségi eseményünkre az 
önkormányzat meghívásából 
településünkre látogató vendé-
geinknek szállást tudunk bizto-
sítani.

új futballkapuk a sportpályán
Folytatódik a sportpályánk fej-

lesztése. A közelmúltban nem-
csak az épület újult meg, hanem 
a környezete is. Az új műfüves 
pálya, a kerítés, az újra telepített 
növények, a füves pálya, ahhoz 
az öntözőberendezés fejlesztése 
– mind olyan beruházás, ame-
lyet sikerült megvalósítanunk. 
Az öntözés korszerűsítésének 
nagy haszna volt a nyáron, mert 
így a füvet a legnagyobb me-
legben is jó állapotban tudtuk 
megtartani. 

A további beruházáshoz a 
Társasági Adó támogatás kere-
tében látványsport pályázaton 
a Sportkör ismét nyert eszköz-
fejlesztésre összesen 5,6 millió 
forintos támogatást, így lehető-
vé vált a futballkapuk és védő-
hálók kicserélése, az utánpótlás 
neveléséhez szükséges sport-
szerek beszerzése. 

Ha lehetőségünk lesz rá, a kö-
vetkező években is ugyanennek 
a pályázatnak a segítségével 
további fejlesztéseket valósíta-
nánk meg.

új autó a tanyagondnokI szolgá-
latnak

Az idén májusban adtunk be 
az alapszolgáltatások fejleszté-
sére igénybe vehető eszközfej-
lesztésre, gépjármű cserére szó-
ló pályázatot a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 
Célunk a Ford Ranger lecseré-
lése volt a tanyagondnoki szol-
gálatnál. Nettó 100 százalékos 
támogatást nyertünk, 5 millió 
forintot terepjáró gépjárműre, 
egy Suzuki Vitara ALLGRIP 
Premium 1.6 benzines autó vá-
sárlására. Tavaly a két gépjármű 
közül az egyiket cseréltük le 
egy terepjáróra, a Ford Transit 
9 személyes busz helyett Volks-
wagen Transportert vásároltunk 
ugyanilyen pályázati lehetőség-
gel.

településfejlesztés
A település hosszú távú fej-

lesztési elképzeléseiről beszél-
getve több javaslat elhangzott. 
Például a Vadásztanya Vendéglő 
és környékének a felújítása, az 
iskolánk és a rendezvényház, a 
rendezvénytér területének to-
vábbi hasznosítása, megújítása. 
A ma már tizenöt éve elkezdett 
településközpont kialakításá-
nak egy következő állomása 
előtt állunk. A Vadásztanya 
Vendéglő felújítási tervének 
engedélyeztetése folyamatban 
van, és heteken belül jogerőre 
emelkedik. Korábban adtunk 
be ehhez az átalakításhoz pályá-
zatot, de a túljelentkezés miatt 
nem sikerült nyerni. Most sa-
ját költségvetésből legalább az 
első lépéseket meg tudjuk ten-
ni, megkezdhetjük a felújítást. 
Amikor elkészül a látványterv, 
az újságban is megjelenik majd, 
és a jövő év tavaszára tervezzük 
a munka megkezdését.

A rendezvényház környéké-
nek, a rendőriroda mellett, és a 

vele szembeni üres területnek – 
ahol szociális tűzifát és gépeket 
tárolunk – a fejlesztési elképze-
lésekhez megbíztam egy építész 
irodát, hogy terveket készítsen, 
különböző, hosszútávon meg-
valósuló lehetőségeket vázoljon 
fel a képviselő-testület számára. 
A döntést követően készülnek 
majd a stratégiai tervek, ame-
lyek alapján a most induló pá-
lyázatokon mindenképpen sze-
retnénk részt venni, támogatást 
szerezni. Ennek első ütemében 

egy olyan piactér, többfunkciós 
rendezvénytér kialakítása a ter-
vünk, amelyről korábban már 
beszéltem, hogy jobb körülmé-
nyek legyenek a piaci és más 
árusoknak, de az értékesítési 
lehetőség mellett nyári progra-
moknak, előadásoknak is szín-
helye lehetne.

Továbbá lakásokat is sze-
retnénk építeni. Ha pályáza-
ti lehetőséget találunk, akkor 
bérlakásokat építenénk, mert 
ezekre nagy szükség van a fi-
atalok helyben tartása miatt. 
Valamint önerőből is tervezünk 
lakásépítést, és azokat piaci ala-
pon értékesítjük. Az autópálya 
és a főútvonal miatt jó közle-
kedési lehetősége van Balástyá-
nak. A szegedi lézerközpont, az 
ELI beruházása Szeged északi 
kapujánál készül, az ottani tu-
dásközpont munkalehetősége-
ket adhat a községünkben élők-
nek is, és ha a lakhatás helyben 
biztosítható, akkor a lakosság 
létszámát megtarthatjuk.
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ÖNERŐBŐL NEM SIKERÜLT VOLNA BALÁSTYÁN 
SEM AZ IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Defibrillátor beszerzéséhez adománygyűjtő 
dobozt helyezett el a Lila ABC-ben az 
önkéntes tűzoltó egyesület

Felhívás főzőversenyre!

2015. augusztus
Korszerű víztisztító rendszer kiépítése, meglévő hálózat részleges re-

konstrukciója, új kezelőépület építése és a víztorony évek óta esedékes 
külső-belső felújítása a főbb elemei, a „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javí-
tó projektnek Balástyán. 

A vas és ammónium tekintetében az egészségügyi határértéket több 
mint 20-20 %-kal meghaladó vezetékes ivóvizet, korszerű technológi-
ával tisztítják már Balástyán is. Az Európai Uniós és hazai forrású pá-
lyázati támogatásból 11 településen megvalósított projekt, szerencsére 
e község önkormányzatától sem igényelt önerőt. 

Ujvári László polgármester szerint kiemelt fontosságú ez a beruházás, 
hiszen saját erőből mindezt hosszú évek alatt sem tudta volna Balástya 
megoldani. Mind a modern tisztítási technológia, a vízműtelep felújí-
tása és egy új épület felépítése, a belterületi vízhálózat megújítása, új 
fogyasztók bekötése a hálózatba, új tűzcsapok, és a víztorony felújítása 
sem valósulhatott volna meg, ha nincs ez a lehetőség. A kevés lakossági 
észrevétel azt jelzi, hogy jól tolerálták az emberek a munkálatokkal járó 
apróbb nehézségeket.

A „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító projekt a 11 településen hozzá-
vetőleg 22 500 embert érint, nettó összköltsége mintegy 2,348 milliárd 
forint.     

„Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130.
Telefon: +36 (62) 575-130, fax: +36 (62)  575-131                   
E-mail: tisztavizt@gmail.com                                             
Honlap:  http://tisztaviz.szankinfo.hu/

Szívinfarktus bármikor kialakulhat, munkában, pihenéskor vagy 
sportolás közben, ezért a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
pályázatot nyújtott be egy életmentő defibrillátor készülék beszerzésé-
re, hogy Balástyán is legyen elérhető, ha gyors segítség kell. A vásár-
láshoz szükséges összeg felét nyerte el az egyesület, és a másik részt 
adományokból szeretnék összegyűjteni. Virágh István elnök augusztus 
9-én adománygyűjtő dobozt helyezett el a Lila ABC-ben az üzlet egyik 
tulajdonosa, Kardos József hozzájárulásával és jelenlétében.  

A gyűjtés eredményeként a készülék megvásárlásához hiányzó 
400.000 forinthoz már csak 155 000 forintot kell összegyűjteni az ünne-
pélyes átadásig, a Falunapok időpontjáig, amelyhez bármilyen összegű 
felajánlást köszönettel vesz az egyesület e nemes cél érdekében.

Adományát eljuttathatja az egyesület számlaszámára is:
57400152-10002429 (a közleménybe kérjük, írják be, hogy AED),
vagy csekket lehet kérni Boldizsár Ferenctől, Virágh Istvántól és a 
Gombos szódástól.

Civil szervezetek, baráti társasá-
gok, családok, utcabeliek figyel-
mébe!

Elő a bográcsokkal, tárcsákkal, 
grillekkel és fakanalakkal!

Egy alternatív főzőversenyre hí-
vunk és várunk mindenkit szept-
ember 26-án, szombaton 11.00 
órától XVI. Zöldség-, Virágfesz-
tivál és Lovasnapok alkalmából 
rendezett IV. Főzőversenyre, 
amely a rendezvényház mögötti 
téren lesz.

Csapatok jelentkezését várjuk 
szeptember 21-ig a Teleházban 
személyesen vagy telefonon  
06 (30) 768-4773-as számon.

Amit biztosítunk: sorszámozott 
főzőhelyek, 1 db asztal, 2 db sör-
pad, jutalom a legjobbaknak.

Amiről a csapatoknak gondos-
kodniuk kell: a tűzrakáshoz és 
a főzéshez szükséges eszközök, 
alapanyagok, tányérok, evőesz-
közök. Lángterelő használata kö-
telező!

A csapatoknak egy adag ételt 
kell legkésőbb 17.00 óráig átadni 
a zsűrinek.

A verseny bírái az értékelés so-
rán kiemelt figyelmet fordítanak 
a főzés helyszínére, rendjére, a 
csapat megjelenésére, a tálalás, 
felszolgálás színvonalára és nem 
utolsó sorban az étel ízvilágára és 
minőségére.

A rendezvényre szeretettel vár 
mindenkit a Balástya Községi 
Önkormányzat!
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Új védőnő került községünkbeBalástya is bemutatkozott 
a Kettesfogathajtó Világbajnokság 
alkalmával rendezett kiállításon

Világos-Balla Erzsébet vé-
dőnő rövid ideig tudta a vé-
dőnői szolgálatot ellátni a 2-es 
körzetben, helyette júniustól 
Varga Vanesszát alkalmazta 
az önkormányzat.

Az új védőnő 2014. júliusában 
végezte el a Szegedi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi és 
Szociálisképzési Kara védőnő 
szakirány képzését. A tovább-
tanulás mellett döntött és a 
Semmelweis Egyetemre jelent-
kezett Táplálkozástudományi 
mesterképzési szakra. Fél évig 
nappali képzésben vett részt, és 
jelenleg munka mellett folytatja 
a tanulmányait, mert a védőnői 
hivatást főállásban szerette vol-
na gyakorolni. Pályakezdőként 
került Balástyára.

„Mindig vonzódtam a bioló-
giához és az orvostudományok-
hoz. A húgom születése után a 
csecsemőgondozás kezdett ér-
dekelni. A gimnáziumban már 
csak a védőnői hivatást tudtam 
elképzelni magamnak. A cse-
csemőgondozás mellett a váran-
dósság, a születés folyamata az, 
ami gyönyörködtetett mindig. 
Elég szerteágazó a védőnői hi-
vatás: a várandósgondozás, a 
csecsemő- és kisgyermekgon-
dozás és az iskola egészségügy 

tartozik a feladatkörömbe.
Nem tudok egyet választani 

ezek részterületeiből, annyira 
színes, sokféle. Amit rendkívül 
fontosnak tartok a védőnői hi-
vatásban, az az optimális vagy 
pozitív családtervezés, de általá-
ban a védőnői hivatással a köz-
tudatban nem kapcsolják össze. 
Örülnék, ha a leendő anyukák, 
családtervező párok felkeresné-
nek, hogy segíteni tudjak nekik 
a fogantatás előtti szakaszban 
a testi, életmódbeli és lelki fel-
készülésben, továbbá majd a 
gyermek fogadására. A szakdol-
gozatomat is ebből a témából 
írtam. Ehhez végzett kutatásaim 
azt bizonyították, nagyon sok 
mindennel nincsenek tisztában 
a párok a gyermekvállalás előtt. 
Például a folsav szedése három 
hónappal a várandósság előtt 
szinte köztudott, de sokan nem 
mennek el méhnyak-rákszűrés-
re, hüvelyváladék tenyésztésre, 
mert esetenként a meddőség-
nek is oka lehet egy gyulladás, 
amit éppen ezzel a vizsgálattal 
ki lehet mutatni. Vagy ha a férfi 
naponta meleg fürdővízben ül, 
akkor az is hatással van a meg-
termékenyítésre, és ez szintén 
oka lehet, hogy nem lesz vá-
randós a nő. Tehát, ha a párok 
odafigyelnek, ezek a problémák 
megszűnnek. 

Azért összességében a pozitív 
családtervezés nem a meddő 
pároknak szól, hanem a cél az, 
hogy egészséges körülmények 
között foganjon meg a baba, ez-
által nagyobb lesz az esély arra, 
hogy a várandósság zavartalan 
legyen, és egészségesen szüles-
sen meg.”

Fábiánsebestyénben szeptem-
ber 9-én a XVI. Kettesfogathajtó 
Világbajnokság programjának 
első közönségrendezvényeként 
Jakab István, az Országgyű-
lés alelnöke nyitotta meg az 
„Észak-Csongrád kincsei” című 
kiállítást, amely a térség 23 tele-
pülésének kulturális, turisztikai 
és gasztronómiai értékeit mutat-
ta be. Az alelnök kiemelte annak 
a térségi összefogásnak a jelen-
tőségét, amely nagymértékben 
hozzájárult a rendezvény előké-
szítéséhez és lebonyolításához. 
Úgy vélte, a sport esélyt adott 
arra, hogy ezek a környékbeli 
települések bemutatkozzanak a 
világnak, hiszen a világbajnok-
ság apropóján rengeteg ember 
megfordul Fábiánsebestyénben. 
Farkas Sándor, a térség ország-
gyűlési képviselőjeként köszö-
netet mondott a településeknek 
és a Csongrád Megyei Önkor-
mányzatnak a lovasverseny 
szervezésében nyújtott segítsé-
gért.

Ujvári László a választóke-
rület polgármesterei nevében 
köszönte meg azt a lehetőséget, 
hogy a települések bemutatkoz-
hattak a rendezvény alkalmával. 

Balástya, a múltjáról és je-
lenéről készült két fényképes 
tablóval, zöldség- és virágkom-
pozíciókkal jelent meg a kiállí-

táson, amelynek látványterve-
zője Egriné Sztancs Mária és 
segítője Stiebel Mária volt.

A kiállítás megnyitója után a 
fábiánsebestyéni Kinizsi Park-
ban Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő megnyitotta a 
XVI. Kettesfogathajtó Világ-
bajnokságot, amely látványos 
ünnepséggel folytatódott. Többi 
között felvonult a 20 nemzet 66 
hajtója, egykori világbajnokok, 
a résztvevő nemzetek fogathajtó 
csapatai és a közreműködő tele-
pülések vezetői fogatokon egy-
egy népi ruhába öltözött kísérő-
vel. Ujvári László polgármester 
mellett Molnár Lilla védőnő ült. 

A megnyitót követően négy 
napon át a világ legjobb 
kettesfogathajtói versenyeztek 
egymással.

        Illin Klára

        Illin Klára

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy eddig az idő-
pontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu címre. • A hirde-
téseket szintén lapzártáig lehet feladni a Teleházban. 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
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Általános Művelődési Központ
Beszoktatás a bölcsődébe

Óvoda

Folyamatosan érkeznek a bölcsődébe az új apróságok… 

Óvodai ballagás
2015. június 6-án óvodai 

évzáró-ballagás keretében el-
búcsúztattuk iskolába készülő 
nagycsoportosainkat. A ren-
dezvényházban tartott szombat 
délelőtti programon először a 
kiscsoportosok csigás műsorát 
nézték meg a családtagok és a 
rokonok. Ezután következett a 
középsősök műsora „Tücsök és 
hangya” címmel. A 25 nagycso-
portos sok verssel és egy szép 
előadással búcsúzott óvodájá-
tól.

Tanévnyitó a volt nagycsopor-
tosokkal

Szeptember 1-én elkísértük 
a nagycsoportosokat az isko-
lai tanévnyitóra, ahol még egy 
utolsó vers elmondásában az 
óvónők irányították volt nagy-
csoportosaikat, majd elkísérték 
a gyerekeket az első iskolai tíz-
óraijukra.

Új nevelési év kezdődött az 
óvodában

Szeptember 2-ától elkezdő-
dött az új gyermekek beszok-

tatása óvodánkba. 2015-ben 29 
kisgyermek iratkozott be, így 
ebben a tanévben összesen 92 
gyermek jár majd a négy cso-
portba: 

A 2015-16. év óvodai cso-
portjai

Felhőcske csoport: 24 gyer-
mek
Óvodapedagógus: Palotás Csil-
la, Kovács Judit
Dajka: Rabiné Gémes Anna

Napocska csoport: 24 gyermek
Óvodapedagógus: Bagi Mária, 
Lantos Tímea
Dajka: Tóth Istvánné

Csillag csoport: 24 gyermek
Óvodapedagógus: Czékusné 
Kovács Zsuzsa, Bitóné Kauczki 
Anikó
Dajka: Dékány Péterné

Szivárvány csoport: 20 gyer-
mek
Óvodapedagógus: Czirok Ta-
másné, Lengyelné Czakó Pat-
rícia
Dajka: Bürgés Lászlóné

Tanévnyitó
Szeptember elsején  az új tan-

évet az iskolában Gállné Leiner 
Ilona irányításával a hatodikos 
tanulók sokszínű műsora nyi-
totta meg. Kedves versekkel bú-
csúztatták a nyarat és a vakáci-
ót. Vidám jelenettel bevezették 
az elsősöket az iskola izgalmas 
világába, akik ezután örömmel 
vették át a varázsceruzákat, és 
a minden hibát kijavító csoda  

radírokat Rabi Edit Éva igaz-
gatónőtől. A tanévnyitó be-
szédében az intézményvezető 
mindenkit szeretettel köszön-
tött, örömökben és feladatok-
ban gazdag tanévet kívánt a 
diákoknak. Az ünnepségünkön 
vendégünk volt Ujvári László 
polgármester és Forgó Miklós 
plébános. Műsorunk a temp-
lomban Veni Sancte tanévnyitó 
misével zárult.

Mély megdöbbenéssel és fáj-
dalommal hallottuk a hírt, hogy 
Kónya Ilona, volt kollegánk el-
távozott közülünk. 

Visszaemlékezésünkkel fel-
idézzük életútját, személyisé-
gét.

Fiatal matematika-kémia sza-
kos pedagógusként Petőfiszál-
láson kezdte pályafutását 1972-
ben. Szülőfalujába, Balástyára 
két év múlva került diákotthoni 
nevelőtanárnak, ahol  munka-
társaival hét közben éveken át 
otthont teremtett a tanyai kol-
légista gyerekeknek. Az iskola 
közösségi életébe aktívan kap-
csolódott be, sok vidám kirán-
dulás kötődik nevéhez. Később 
napközis nevelőként és mate-
matika-kémia szakos tanárként 
következetesen, szigorúan, de 
mindig segítőkészen foglalko-
zott diákjaival. Munkája során 
lelkiismeretességről, pontos-
ságról tett tanúbizonyságot, 
szemléletesen, türelmesen ma-
gyarázta el az összefüggéseket 
a gyerekeknek, ha valami nem 
sikerült, adott esélyt a javításra.

A napköziben gondosan 
ügyelt arra, hogy a tanulók el-
készítsék a házi feladataikat, 
majd a szabadidejüket hasz-
nosan és jókedvűen töltsék el. 
Igazi játékmesterként sokféle 
játékot tanított és játszott a gye-
rekekkel, hagyománnyá váltak 
a takarékossági és fele sem igaz 
vetélkedői, számtalan szebbnél 
szebb kézműves munka díszí-
tette a csoportszobájukat, gyak-
ran hallatszódott harmonikaszó 
a termükből. Tájékozott, művelt 
tanárként sok érdekes dolgot 
mesélt tanítványainak. 

Kollégaként mindenben lehe-
tett rá számítani, szívesen vett 
részt az iskolai programokban, 
színes egyénisége gazdagította 
a bálok műsorát, sok sütemény-
receptet tanultunk tőle.

Nyugdíjba vonulása után szí-
vesen látogatott meg bennün-
ket. Az iskola fennállásának 
50. évfordulója alkalmából sok 
féltve őrzött tárgyat hozott el a 
kiállításunkra.

Személyében egy értékes 
embert veszítettünk el, aki hiá-
nyozni fog kollegáknak és tanít-
ványoknak egyaránt. 

Az alábbi gondolattal búcsú-
zik Tőle a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola ne-
velőtestülete és dolgozói:

„...minden egyénben rejlik 
valami leírhatatlan, valami, ami 
csak rá jellemző és ezért teljes-
séggel pótolhatatlan.”

 Nyugodjék békében!

Iskolai ESEMÉNY

In memoriam Kónya Ilona

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 
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ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

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 

A Márvány Építőkő Kft.
Szeged, Kálvária tér 32. • info@marvanyepko.hu
Telefon: 06 62/548-870, 06 62/597-360

EGYEDI, MINŐSÉGI
munkákat készítünk

gránitból, márványból, műkőből, mészkőből

síremlékek: már 120 000 Ft+áfá-tól
Brown Star gránitból 260 000 Ft+áfa
Érdeklődni: 06 (70) 940-2181, 06 (70) 940-2179, 
06 (70) 947-4139
Irodáink: Balástya, Széchenyi u. 12.
Sándorfalva, Szabadság tér 3.
Kistelek, Temető sor 1.
Temetés ügyintézését vállaljuk ingyen
• Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes
• Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése

HALOTT SZÁLLÍTÁS 06 (30) 958-9667
ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN

(A járóbeteg
szakellátóval szemben!)
Telefon: 62/258-104 
              06 (30) 858-7071



A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár október 8-án, 
csütörtökön 9-12 óráig lesz a 
művelődési ház ifjúsági klub-
jában. 

A következő vásár időpontja: 
november 12., 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
• Király Orsolya és Mucsi Sán-

dor 

Születés
• Kapás Ilonának és Majlat Pál-

nak: Szandra Brigitta
• Bács Emesének és Kiri Endré-

nek: Réka
• Hasicza Noéminek és Magony 

Tivadarnak: Ében Tivadar
• Nagy Ella Daniellának és 

Nagy Leventének: Levente 
Ferenc

Elhunyt
• Kónya llona Ildikó, élt 65 évet
• Arucknecht László István, élt 

48 évet 
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ANYAKÖNYVI hírek
Október 7.: A községi Idősek Napja ünnepség szervezése
Október 14.: Az őszi és téli programok tervezése
Október 18.: Községi Idősek Napja ünnepség a művelődési   
      házban
Október 21.: Vendégünk Molnár Lilla védőnő, aki az Egészség  
                      heti programokat ismerteti
Október 28.: Felkészülés a Böllérnapi programokra 
November 4.: Szabadfoglalkozás

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Október 3-4.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Október 10-11.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Október 17-18.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Október 23-24-25.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Október 31., november 1.: dr. Dakó Zoltán 
            – Telefon: 06 (70) 424-4455

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 

Grafika: Csikó Tímea • Hirdetésfelvétel a Teleházban – Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, +36 (30) 768-4773 • Nyomda: Innovariant Nyomda Algyő – Telefon: 62/493- 626 
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 8.00-12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig. 
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 
06 (20) 483-0550
Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371

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

MEGKEZDTÜK 
az őszi vetőmagok
rendelésfelvételét:

búza, árpa, tritikálé, zab, lucerna
Ugyanitt szarvasmarha, sertés, intenzív baromfi, nyúl, bárány, 
lótápok, tejpótlók, takarmány kiegészítők, premixek, koncent-
rátumok, problémamegoldó készítmények kaphatók.

Nyitva tartás:   Déli-Farm Kft.
Hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,  6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
Pénteken 7.30-15.00 óráig  Telefon: +36 62/556-130

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

Meghívó Idősek Világnapjára
Szeretettel meghívom és várom településünk 
szépkorú lakosságát, azokat is, akik nem tagjai az 
Őszi Alkony Nyugdíjas Klubnak, és nem veszik 
igénybe az Integrált Szociális Intézményünk nappa-
li ellátását, október 18-án, 15 órára, a művelődési 
házban tartandó Idősek Világnapja ünnepségre.

Ujvári László polgármester 
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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!

Lágyfagylalt 
kapható!

Szeptember 25-26-27-én, 
a balástyai Falunapok alkalmával

 akciós ajánlatunk:
sertés raguleves 420 Ft, rántott sajtszeletek 1000 Ft, 

rántott sertésszelet 1000 Ft, falusi göngyölthús 
1200 Ft, velővel töltött sertés szelet 1200 Ft, sajttal, 

sonkával töltött sertés szelet 1200 Ft

Hétvégi és ünnepi kedvezményes menük!
Pizza helyben fogyasztható és elvitelre is rendelhető!

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 PÉKSÉG 
6764 BALÁSTYA, RÁKÓCZI UTCA 17.

Fatüzelésű kemencében, saját kovász felhasználásával, a 
régi idők gyártási módszereivel, széles termék palettával, mér-
sékelt árakkal, várjuk kedves vásárlóinkat a hét mindem nap-
ján. • A cukrászatunk is elsősorban a természetes alapanyagok 
felhasználását részesíti előnyben. • A fő termelési irányvona-
lunk a házias ízekben lelhető fel. • Ezért  a napokban elkezdtük 
a hagyományos, ismertebb, torta fajták gyártását is! A tortákat 
felszelve, szeletenként, de terméseztessen rendelés szerint 
egyben is értékesítjük! 
A BALÁSTYAI PÉKSÉG ÉS A CBA LILA ABC KÖZÖS AKCIÓJA 

2015. SZEPTEMBER 25-TŐL!
Minden 2000 Ft feletti vásárláskor megajándékozzuk Önt 

egy fél kilós panír morzsával.
PÉKSÉGÜNK ÉS CUKRÁSZATUNK AKCIÓJA

 2015. SZEPTEMBER 25-TŐL:
Sós perec -  35 Ft/db • Croissant kakaós  - 99 Ft/db

Lúdláb szelet - 159 Ft/db

A CBA LILA ABC AJÁNLATA: vásároljon készpénzzel 
10 000 Ft fölött és 5% árkedvezményt adunk!

CBA LILA ABC is a FACEBOOK-ON!!! Hasznos információk, 
akciók! Minden nap 1-2 kiemelt termék akciós áron!!


