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112 millió forintot nyert községünk a belterületi utak 
és járdák felújítására
A kormányhatározat szerint Balástyát 112 millió forint 
vissza nem térítendő támogatás illeti meg, mivel nem 
részesült adósságkonszolidációban.

3. oldal

Balástyát is érinti a szarvasmarhák kéknyelv beteg-
sége
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye 
szerint Balástyán is találtak kéknyelv betegséget, vírussal 
fertőzött szarvasmarhákat. 

3. oldal

Egészséghét lesz november 9-től november 13-ig

Sokféle díjmentes és díjazás ellenében végzett szűrés-
sel, testi és lelki egészséggel kapcsolatos előadásokkal 
várja a lakosságot az önkormányzat és a védőnők.   

6-7. oldal

Böllérfesztivál Balástyán
2015. november 6-7-én, a Rendezvényház melletti téren
November 6., péntek
17.30 A Balástyai Big Band zenekar zenés vendégvárója
18.30 Disznó-sirató versek felolvasása
          Nevezés a helyszínen 18.00 órától
19.00 A Balástyai Big Band zenekar műsora
20.00 Sztárvendég: Dobrády Ákos
          Tábortűz, szalonnasütés 
          (Támogató jegy: 200 Ft – szalonna, kenyér, nyárs)
November 7., szombat
8.00   A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval – megnyitja a Tá-

pióbicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat. A böllérek 
és a vendégek köszöntése. Megkezdődik a sertések vágása, a 
tájjellegű vágások bemutatása

8.30    Kézműves vásár
9.00   A főzőverseny és a süteménykészítő verseny megnyitója
 A főzőverseny zsűri elnöke Németh József, a Magyar Gaszt-

ronómiai Szövetség Hagyományőrző Bizottságának Venesz-
díjas elnöke és a Szabadtűzi Lovagrend Kódex Nagymestere, 
valamint Bakos László mestercukrász, Tóth Béla és Vér Já-
nos, a Fehérasztal Lovagrend tagjai 

10.00 A balástyai óvodások műsora
10.30 Az Őszi Alkony Nyugdíjasklub Tátika Népdalköre énekel
10.45 Testvértelepülések műsora (Balatonakali, Torda, Újszentes)
14.00 A főzőverseny és a süteménykészítő verseny eredményhir-

detése
Egész nap húsipari és sajtkészítő cégek vásárlással egybekötött ki-
állítása, vásári árusok sokadalma, a gyerekeknek játszóház, ugráló 
vár, bungee jumping. Büfé és éttermi szolgáltatások: hurka, kol-
bász, frissen sült pecsenye, birkapörkölt, pacal és töltött káposzta, 
valamint forralt bor és pálinka.
Az ételt a bordányi Vadgesztenye Étterem, az italt a Juhász Kocsma 
biztosítja. A Vadásztanya Vendéglőben frissensültek kaphatók. 
Szombat este – Böllérbál
18.00 Vendégvárás 
19.45 Hayat Hastánc Egyesület műsora
20.00 A bál megnyitója 
          Vacsora: aperitif, raguleves, vegyes sültes tál, sütemény
          Zene: Makói Party zenekar 
          Sztárvendégek: Sihell Ferry és Henna
          Jegyek elővételben kaphatók a polgármesteri hivatalban 
          Túriné Török Ilonánál – 06 (30) 533-1406
          A rendezvénnyel kapcsolatos információ:
          Kiss József – 06 (20) 541-3410

A Balástya Községi Önkormányzat szeretettel várja
 Önt és kedves családját!

112 millió forintot nyert községünk a 
belterületi utak és járdák felújítására

November 6-7-én, 
a Böllérfesztivál idején 

 akciós ajánlatunk:
sertés raguleves 420 Ft, rántott sajtszeletek 1000 Ft, 
rántott sertésszelet 1000 Ft, pacalpörkölt 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!

Bővebben a 3. oldalon

Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520 
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Útjavítás
Az önkormányzat munkatár-

sai megkezdték a külterületi 
utak javítását. Az elmúlt hetek-
ben csaknem 100 milliméter 
csapadék esett, ami komoly 
gondokat okozott: sok helyen 
alakultak ki kátyúk és vannak 
olyan útszakaszok is, ahonnan 
nem folyik el a víz. Az önkor-
mányzat gépeivel, eszközeivel 
igyekszünk megoldani a prob-
lémákat. Ahová szükséges, kő-
zúzalékot is szállítunk. Jelenleg 
minden helyre nem jut, de már 
zajlik egy jelentős tétel beszer-
zése. Addig is kérem a lakosság 
türelmét, és segítségét az uta-
kon kialakult víztócsák elveze-
tésében, mert amikor kiszárad a 
terület, hatékonyabban lehet az 
utat javítani. Akinek van saját 
gépe, eszköze, azokat a lakoso-
kat is kérem, segítsenek, hogy 
az utak minél gyorsabban jár-
hatóvá váljanak. Ahol elkészült 
az utak javítása, ott viszont jó 
lenne, ha mindenki vigyázna rá!

Pályázatokról
Önkormányzatunk a tanya-

gondnoki szolgálat számára a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal eszközfejlesztési 

pályázatán nyert egy Suzuki 
Vitara terepjárót, ami megérke-
zett és már használatba is vet-
tük, a legrégebbi járművünket 
cseréltük le vele.

Egy szintén nyertes pályá-
zattal a polgárőr egyesületünk 
jutott saját Suzuki Vitarához. 
Mivel októberben lehet átven-
ni az autót, a képviselő-testület 
döntése alapján a megpályázott 
és elnyert összeget az önkor-
mányzat megelőlegezte a pol-
gárőr szervezetnek. A pályázat 
lebonyolítását az önkormányzat 
munkatársai végzik, és amint 
a pályázati támogatás össze-
ge megérkezik a polgárőrség 
számlájára, továbbítják az ön-
kormányzatnak.

A Vadásztanya Vendéglő és 
Szálláshely átalakítása terve-
inek engedélyeztetése meg-
történt, megkaptuk a jogerős 
építési engedélyt. Következik 
az egyeztetés a beruházás sza-
kaszolásáról, és természetesen 
úgy szeretnénk megoldani a ki-
vitelezést, hogy az étterem mű-
ködését minél kevésbé zavar-
juk. Előreláthatóan az év végi 
ünnepek után megkezdődnek 
a munkálatok, és valószínűen 
akkor be kell zárni, amit a ter-
vezővel és a vendéglő munka-
társaival egyeztetünk. Később a 

külső környezetet is szeretnénk 
majd szebbé tenni.

A szennyvízberuházás utolsó 
szakaszának ügyintézéséhez 
tartozik a Víziközmű Társulat, 
mint önálló jogi személy meg-
szüntetése, amely folyamatban 
van, a cégbíróság a dokumen-
tumokat elfogadta, és jelenleg 

a banki elszámolások, illetve az 
adóhatósággal való egyeztetés, 
elszámolás folyik. Amikor ez 
megtörténik, akkor rövidesen 
lesz egy záró küldöttgyűlés, 
ahol a cég megszűnését mondja 
ki majd a Víziközmű Társulat. 
Hivatalosan ezzel fejeződik be 
Balástyán a szennyvízprojekt.

a műanyagok égetéséről
Lakossági panaszként jutott el 

hozzám, hogy a település bel-
területén időközönként valahol 
műanyagot vagy gumit égetnek, 
ezért felhívom az érintettek fi-
gyelmét, hogy ezzel nemcsak 
környezetszennyezést valósí-
tanak meg, komoly egészségi 
kockázatot jelent saját maguk-
ra és a környezetükben élőkre 
egyaránt a füst belélegzése. Az 
égetést tettenérés esetén súlyos 
szabálysértési, környezetterhe-
lési bírság követi.
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A Balástya Községi Önkor-
mányzat az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együtt-
működve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alap-
ján kiírja a 2016. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók 
számára: a 2015/2016. tanév 
második és a 2016/2017. tanév 
első félévére vonatkozóan „A” 
típusú pályázatra, valamint 
felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára – „B” típusú pályázatra 
vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatása. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében egyszeri pályázói 

regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx

A pályázat rögzítésének és 
az önkormányzatokhoz törté-
nő benyújtásának határideje: 
2015. november 9.

Balástya Községi Önkor-
mányzat 17/2008. (XII. 18.) 
számú rendelete a „Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázathoz történő csatlako-
zás helyi szabályairól” alapján 
a támogatás (ösztöndíj) akkor 
állapítható meg, ha a pályá-

zó családjában az egy főre eső  
jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 150 százalékát, azaz 
a 42 750 forintot.

A beérkezett pályázatokat 
2015. december 7-ig az illeté-
kes települési önkormányzat 
bírálja el. 

További információk: http://
www.emet.gov.hu/hatter_1/
bursa_hungarica/ és www.
balastya.hu/kiemelt hírek

Bursa Hungarica

Mucsi Mihályné
igazgatási ügyintéző 

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Összesen 7500 tő árvács-
kát ültettek a közterüle-
tekre az önkormányzat 
közfoglalkoztatott 
munkatársai.

Köszönjük Gera Nándorné háziorvosi asszisztens 38 évi munkáját. 
Nyugdíjas éveiben jó egészséget, és Arany János soraival minden jót 
kívánunk.
„Élj soká! S legyen életed, / Mint derűs nap, tiszta, víg, / Mely piros 
hajnalból támad, / S ismét abban áldozik”

Balástya Községi Önkormányzat  

Köszönet Gera Nándornénak
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal közleménye 
szerint újabb szarvasmarha ál-
lományokban mutatták ki a kék-
nyelv betegséget, a többi között 
Csongrád megyében, Balástyán 
is találtak vírussal fertőzött ál-
latokat, ezért a hatóság módo-
sította a megfigyelési és védő-
körzetet.  A betegségben nem 

csak a szarvasmarhák, hanem 
minden kérődző állat, a juhok 
és kecskék is érintettek.

További tájékoztatást az ál-
latorvosoktól lehet kérni és a 
http://portal.nebih.gov.hu/-/
keknyelv-betegseg-kitores-
magyarorszagon-2015 oldalon 
lehet olvasni.

Balástyát is érinti a szarvasmarhák 
kéknyelv betegsége

Újraavatták a vereckei 
millenniumi emlékművet 
Ópusztaszeren

112 millió forintot nyert
 községünk a belterületi utak 
és járdák felújítására

Október 3-án az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark-
ban 119 év után újraavatták a 
Vereckei-hágóról az 1960-as 
években eltávolított millenniu-
mi emlékművet, amelyet Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 
és Kertész Péter, az emlékpark 
igazgatója leplezett le. Ebből 
az alkalomból lehetősége volt 
a környékbeli településeknek, 
hogy a házelnök számára egy-
egy asztalon gasztronómiai be-
mutatót tartsanak a legjellem-
zőbb terményekből és ételekből. 
Balástya bemutatóját Virágh 

István és felesége, Éva együtt  
együtt állította össze. Közsé-
günk képviseletében részt vett 
az eseményen Ujvári László 
polgármester és Fodor Tamás 
művelődésszervező is. Kövér 
László elidőzött asztalunknál, 
beszélgetett Ujvári László pol-
gármesterrel, és a településün-
ket képviselőkkel, megkóstolta 
a süteményeinket, és a hagyo-
mányos szikvizesüvegből is 
fogyasztott szódavizet. A ren-
dezvény után községünk elis-
meréseket kapott színvonalas 
részvételünkért.

Még 2014 tavaszán a kor-
mány úgy döntött, hogy azok az 
önkormányzatok, amelyek nem 
részesültek az adósságkonszoli-
dációban, a jó gazda gondossá-
gával vigyáztak a vagyonukra, 
nem költöttek többet, mint a 
bevételi forrásuk, így nem adó-
sodtak el, a település nagyságá-
tól függően kapnak támogatást. 
A kormányhatározat szerint Ba-
lástyát a lakosság száma alap-
ján 112 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás illeti meg 
2018 tavaszáig. Először tavaly 
a kisebb, a 2000 lélekszám alat-
ti települések kapták meg a rá-
juk eső forrásokat. 2015-ben, az 
állami költségvetésben eredeti-
leg 9 milliárd forint volt erre a 
célra elkülönítve, amit később 
9,5 milliárdra emeltek. Október 
közepén érkezett meg az írásbe-
li tájékoztatás, hogy ebből tele-
pülésünk még az idén megkapja 
a 112 millió forintos támogatást 
teljes összegben. Korábban a 
képviselő-testülettel döntést 
hoztunk, hogy ezt a pénzt mire 
szeretnénk költeni. Természete-
sen ehhez egy pályázatot kellett 
beadni, amelyben pontos mű-
szaki tartalommal kérték leírni, 
mit és milyen költségvetéssel 
szeretnénk megvalósítani. Úgy 
döntöttünk, hogy a pénzből 

olyan beruházást viszünk végig, 
amihez várhatóan nem nyerhe-
tő el a jövőben uniós támogatás, 
de fontos lenne Balástyának. 
Például lakóutak és járdák rend-
betételére nem lesz pályázati 
forrás, ezért úgy határoztunk, 
felméretjük az állapotukat, és 
erre adjuk be a pályázatunkat, 
amit meg is nyertünk. További 
lépésként útépítő mérnököket 
bíztunk meg, hogy egy teljes 
belterületi utca és járda leltárt 
készítsenek, nézzük meg, me-
lyik utcában mennyibe kerülne, 
milyen költségvetési tartalom-
mal tudnánk megoldani a jobb 
közlekedés lehetőségét. Ennek 
alapján rangsoroljuk a felada-
tokat, és ha szükséges lesz, az 
önkormányzat saját költségve-
téséből is ad hozzá pénzt. A kö-
vetkező években szeretnénk ut-
cáinkat, járdáinkat rendbe tenni, 
minden utcában valamilyen fej-
lesztést megvalósítani. A felmé-
rés után döntünk a munkálatok 
megkezdésének sorrendjéről, és 
majd a közbeszerzési pályázat 
lefolytatása után kezdődhet a 
munka a kiválasztott vállalko-
zásokkal, ugyanis a járdát és az 
utakat külön kivitelezővel kell 
építtetni.

Ujvári László 
polgármester

Az emlékműről
A vereckei millenniumi emlék-

művet Bereg vármegye emelte 
1896. július 20-án a honfoglalás 
tiszteletére. Tervezője Dvorák 
Ede, készítője Balduzzi Andrea 
volt. A trianoni döntést követő-
en Csehszlovákia részévé vált a 
vidék, a határkőről leszerelték 
az emléktáblákat a hatóságok. 
1939-ben az anyaországhoz 
való visszatérés után részlege-
sen felújították az emlékművet. 
A második világháborút követő-
en a térséget a Szovjetunióhoz 

csatolták. Az 1960-as években 
az emlékművet elbontották, és 
a galíciai Tuholka faluba szál-
lították. Felső részét 1975-ben 
szovjet katonai emlékműként 
avatták föl. 2014-ben az emlék-
kő darabjait az ukrán-magyar 
jószomszédi kapcsolat jegyé-
ben a Szkolei járás és Tuholka 
vezetősége a magyar államnak 
adományozta. Az emlékmű res-
taurálását, a hiányzó talpazat és 
táblák hiteles másolatainak el-
készítését Matl Péter kárpátaljai 
szobrászművész végezte el.

Köszönet
Virágh Istvánnak és Virágh Istvánnénak köszönöm a 

gasztronómai asztal összeállításához nyújtott segítségét.
Ujvári László polgármester
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Az Idősek Világnapja alkal-
mából október 18-án a Balás-
tya Községi Önkormányzat 
ünnepségre hívta meg közsé-
günk szépkorú, nyugdíjas la-
kosságát.

A délutáni műsorban először 
Nagynemes Szabolcs Bitó Jó-
zsefné Gera Eszter szeretetről 
szóló versét mondta el, majd 
Ujvári László polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében emlékeztetett arra, 
hogy az önkormányzat a szo-
ciális hálózaton keresztül segít 
községünk idős lakosságának. 
A házi gondoskodás, az étel 
házhoz szállítása, a tüzelő be-
szerzés sok esetben nagy jelen-
tőségű, mert van, akire csak a 
gondozónők nyitnak ajtót, ők az 
egyedüli kapcsolat a külvilág-
hoz. Az idősek nappali ellátá-
sában résztvevőknek és a nyug-
díjas klubba eljáróknak szintén 
nagy segítség a közösségi élet, 
az egymással való kapcsolat. 
A polgármester kiemelte, hogy 
idős korban mennyire fontos a 
bölcsesség, azzal együtt az élet-
szeretet, a kedvesség, mert nem 
számít az ősz haj, a ráncok, a 
fiatalság belülről árad.

Ezután Márkus Andrásné, az 
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub 
vezetője köszönte meg az idő-
sek nevében az önkormányzat 
gondoskodását, amellyel érde-
kükben szociális hálózatot mű-

ködtet, támogatja a nyugdíjas 
klubot, karácsonyi csomagot ad 
az időskorúaknak, és ünnepsé-
geket szervez számukra. Em-
lítést tett arról is, hogy kiemelt 
szerep jut ma a családokban a 
nagyszülőknek, dédszülőknek, 
mert a felgyorsult világunkban 
kevesebb idő jut egymásra, 
ezért a megélt éveik tapaszta-
latával szeretetet és nyugalmat 
kell sugározniuk a fiatalokra. 
Urbán Istvánné, az „Életet az 
Éveknek” Nyugdíjas Klubok 
Csongrád Megyei Egyesülete 
elnöke is köszöntötte a résztve-
vőket, majd Gera Levente szin-
tén Bitó Józsefné egyik versét 
olvasta fel. Az önkormányzat 
munkatársai süteménnyel, te-
ával és forralt borral kínáltak 
mindenkit. Juhász Andrásné 
dalcsokorral szórakoztatta a 
közönséget, és Csányi Attila 
zenéjére végül többen táncra 
perdültek.

Október 12-én ünnepelte 
családja körében 100. szüle-
tésnapját Magony Gáspárné 
Farkas Ilona. Ujvári László 
polgármester is köszöntötte 
községünk második legidő-
sebb lakóját. A legidősebb 
balástyai lakos, Kapás Antal-
né Halász Erzsébet augusztus 
19-én volt 101 éves.

Ilka néni Sövényházán, a mai 
Ópusztaszeren született és ott élt 
a szüleivel, majd 1935-ben, há-
zasságkötése után a férjével is. 
Mezőgazdasági termeléssel, ál-
lattartással foglalkoztak. 1939-
ben született fiuk, lányuk 1942-
ben. A férje 1984-ben halt meg, 
és azután egyedül volt, majd 
1992-ben Gajgonyába költözött 
a lányához. Szemüveg nélkül 
olvassa a Délmagyarország 
napilapot és a Balástyai Újsá-
got. Jó az egészsége, nem szed 
semmilyen gyógyszert. Két év-
vel ezelőtt még betapasztotta 
a tyúkól falát, a járda réseiből 
késsel a füvet és a gazt kiszede-
geti, minden nap délutánonként 
valamit tevékenykedik. Szeret-
né még megélni a másik déd-
unokája jövő nyári esküvőjét.

Ujvári László polgármester 
köszöntötte születésnapján 
Ördögh Józsefnét, aki lánya 
és unokája körében tortával 
ünnepelte a kerek évfordulót. 

Ördögh Józsefné Papdi Etelka 
1925. szeptember 25-én szü-
letett, és azóta Balástyán élt, 
Gajgonyában, a Papdi soron. 
Ott édesapjának szélmalma 
volt, annak helyére épült később 
a házuk. Öten voltak testvérek. 
1950-ben ment férjhez, mező-
gazdasági munkából éltek. Egy 
lányuk született. Amikor a férje 
elhunyt, 1987-ben beköltözött 
falusi házába, ahol lánya segí-
ti a mindennapokban. Eta néni 
szereti a rendet, minden nap 
tesz érte, hogy tisztaság legyen 
a környezetében, és naponta 
gondozza a virágait.

Időseket köszöntött az önkor-
mányzat a művelődési házban

100 éves özv. Magony Gáspárné

90 éves Ördögh Józsefné

A Társadalmi Operatív Prog-
ram egy pályázata keretében 
nyert egy számítógépet és egy 
nyomtatót a Mozgáskorlátozot-
tak Csongrád Megyei Egyesüle-
tének balástyai csoportja mun-
kájuk elősegítése érdekében.  
A megyei szervezet a csoportok 
vezetőinek elektronikus formá-
ban, e-mailben küldi a tájékoz-

tatókat, ezért szükségessé vált 
hogy a helyi csoportok internet 
hozzáféréssel kapjanak számí-
tástechnikai eszközöket. Gera 
Jánosné helyi csoportvezető 
továbbra is várja a tagokat, és 
segítséget nyújt ügyeik intézé-
séhez előzetes időpont egyez-
tetéssel. 

Telefon: 06 (30) 467-6070   

Számítógépet kapott 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének balástyai csoportja

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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Szívinfarktus bármikor 
kialakulhat, munkában, pi-
henéskor vagy sportolás köz-
ben. Éppen ezért a Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület pályázatot nyújtott 
be egy életmentő defibrillátor 
készülék beszerzésére, hogy 
Balástyán is legyen elérhető 

ilyen eszköz, ha gyors segítség 
kell. A vásárláshoz szükséges 
összeg felét nyerte el az egye-
sület, a másik részt adomá-
nyokból gyűjtötték össze.

A készüléket a XVI. Balástyai 
Falunapok alkalmával az ünnepi 
megnyitó végén a Defibrillátor 
Plusz Kft. ügyvezetője, Varga 
Erika adta át Virágh Istvánnak, 
a tűzoltó egyesület elnökének. 
Ezután a rendezvénytéren felál-
lított színpadon az ügyvezető és 
munkatársa bemutatták a készü-
lék használatát, az életmentés 
folyamatát. Vasárnap délelőtt a 
Tanodában tanfolyamot tartot-
tak az önkormányzat minden 
intézményéből delegált mun-
katársaknak, továbbá négy tűz-
oltónak, az egyik házorvosnak, 
és az egyik körzeti megbízott 
rendőrnek, akik először elméleti 
oktatást hallgattak meg a készü-
lék működéséről, és arról, hogy  
miért fontos a gyors beavatko-

zás a mentők megérkezéséig. 
Ugyanis a hirtelen szívmegállás 
esetén az összeomlott keringés 
miatt oxigénhiányos állapot 
keletkezik a szervezetben. Az 
oxigénhiányt testünk minden 
sejtje nehezen viseli, de összes 
sejtünk közül az agyban lévő 
idegsejtek a legérzékenyebbek 

erre, ezért az agyszövet súlyo-
san károsodhat a percekig tar-
tó oxigénhiányos állapotban. 
Újraélesztés nélkül 4-5 perc 
elmúltával, már visszafordítha-
tatlan idegrendszeri károsodá-
sok alakulnak ki. Ha az áldozat 
szíve a mentők riasztásának 
pillanatában áll, megkezdett 
újraélesztés nélkül nincs reális 
túlélési esélye. Viszont az au-
tomata defibrillátor használa-
tával a mentők megérkezéséig 
a kevésbé gyakorlott segítők is 
el tudják látni az újraélesztést, 
mert a készüléken jelmagyará-
zat és megszólaló hang segíti a 
gyors újraélesztést. A tanfolya-
mon a résztvevők gyakorolták 
az életmentés minden fázisát.  
A defibrillátort a képzés után a 
24 órában nyitva tartó Hotel Or-
chidea recepcióján helyezték el.

A Kisteleki Egészségügyi 
Központban két éve működik 
a Kisteleki Egészségfejleszté-
si Iroda, amely egy országos 
hálózat része. Az egészséget 
szolgáló, egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmód-
programok szervezését, meg-
valósítását vállalták fel a járás 
lakossága életminőségének ja-
vítása érdekében. 

Jelenleg havi rendszeres-
séggel cukorbeteg klubot mű-
ködtetnek. A Kardió-klub havi 
foglalkozásain belgyógyász 
szakorvos vezetésével az érdek-
lődők igényeinek megfelelően 
különböző témákat beszélnek 
meg. A Mozgásterápia klubot 
gyógytornász vezeti, ahová el-
sősorban a nehezen mozgó pá-
cienseket és hozzátartozóikat 
várják. Az Egészség klubban 
szakorvosok tartanak előadáso-

kat a rosszindulatú daganatos 
elváltozásokról, azok megelő-
zéséről. Torna-klubba is várják 
az érdeklődőket, és október kö-
zepétől a Fogyi-klubhoz is lehet 
csatlakozni. A klubfoglalkozá-
sok mindenki számára ingyene-
sen vehetők igénybe. Az egész-
ségi állapotuk iránt érdeklődők 
nyitvatartási időben általános 
állapotfelmérésben vehetnek 
részt. A kapott az információk 
birtokában egyénre szabott ét-
rendi és testmozgás tanácsadás-
ban részesülnek a páciensek. 

Egészségnapok szervezésével 
csatlakozik az iroda a járási te-
lepülések szűrőnapjaihoz, így 
például a balástyai Egészség-
héthez is. 

A Kisteleki Egészségfejlesz-
tési Iroda programjairól érdek-
lődni lehet a 62/258-455-ös te-
lefonszámon. 

Defibrillátora van Balástyának, 
amivel a laikus is életet menthet
Tanfolyamot tartottak a Tanodában a defibrillátor 
használatáról 

A Kisteleki Egészségfejlesztési 
Iroda a lakosság szolgálatában 

Illin Klára
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HÉTFŐ, november 9. KEDD, november 10. SZERDA, november 11.

Védőnői Tanácsadó
Számítógépes érvizsgálat
A szív- és érrendszeri betegségek még a tünetmen-
tesség ideje alatt felismerhetőek. A vizsgálat javasolt 
egészségeseknek, sportolóknak, magas vérnyomású-
aknak, cukorbetegeknek, dohányosoknak, túlsúlyosak-
nak, változó korban lévőknek illetve azoknak, akiknek 
a családjában már az előző betegségek bármelyike 
előfordult. Mindenki hozza magával az esetleges előző 
vizsgálat és a koleszterin mérés eredményét. A vizsgá-
lat előtt sok folyadék fogyasztása szükséges, illetve két 
órával megelőzően mellőzze a dohányzást és a koffe-
infogyasztást!
A szűrőnapon BEMER készülék ingyenes kipróbálásá-
ra nyílik lehetőség.
Időpont: 13.00-18.00 óráig
A vizsgálatot végzi: dr. Frányó Ildikó
Az érvizsgálat díja: 4 000 Ft 
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:  
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Ifjúsági klub
Komputeres szemvizsgálat: látásvizsgálat, szürke 
és zöld hályog szűrése 
Rendel: dr. Vincze Katalin szemész főorvos
A vizsgálat díja: 2 000 Ft 
Időpont: 8.00-10.30 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges Szél Viktóriánál:  
06 (30) 858-707

Kossuth utcai gyermekklub
Spinracing
Időpont: 19.00-20.00 óráig
Az Egészséghét alkalmával ingyenes!
Tartja: Balázs Anikó, akinél előzetes bejelentkezés 
szükséges – 06 (20) 402-2290

Dr. Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és asszisz-
tense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Györe rendelő

Dr. Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és asszisz-
tense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Tanoda
Baba- és kismama masszázs
Kedvezményes áron szakképzett gyógymasszőr és ba-
bamasszázs oktató tart egyéni, személyre szabott fog-
lalkozást. Bővebb információ a védőnőknél.
Díja: 1500 Ft
Időpont: 8.00-16.00 óráig
Tartja: Horváth Mária, akinél előzetes bejelentkezés 
szükséges – 06 (30) 654-1111

Beszélgetés a bölcsességről
Időpont: 17.00 órától
Tartja: Illin Klára újságíró

Művelődési ház
Zwikker Optika
Ingyenes látásvizsgálat, szürke hályog szűrés.
Igény szerint szemüvegkészítés, későbbikben ingyenes 
házhozszállítással.
Időpont: 9.00-10.30 óráig
Előzetes bejelentkezés a 06 (70) 389-1483 telefonszá-
mon

Kóródy u. 6. szám alatt 
Menedzser-masszázs
Az irodai masszázs széken ülve történik, fej és a nyak 
átmasszírozását jelenti.
Az Egészséghét keretében ingyenes!
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, a 
06 (30) 289-0174 telefonszámon.

Védőnői Tanácsadó
Fül- orr- gégészeti szakrendelés (hallásszűrés)
14 éven aluliak számára eszközös szakvizsgálat
Díja: 1000 Ft
Időpont: az érdeklődők számától függően.
Végzi: dr. Somi Ildikó főorvos

Nővédelmi tanácsadás
Molnár Lilla és Varga Vanessza védőnők szeretettel 
várják a 18 év feletti nőket az alábbi problémákkal: 
fogamzásgátlás, meddőség, menstruációs zavarok, vál-
tozókori problémák (klimax), vizelettartási zavarok.
Időpont: 9.00-12.00 óráig

Dr. Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és asszisz-
tense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Tanoda 
Baba- és kismama masszázs
Kedvezményes áron szakképzett gyógymasszőr és ba-
bamasszázs oktató tart egyéni, személyre szabott fog-
lalkozást. Bővebb információ a védőnőknél.
Díja: 1500 Ft
Időpont: 8.00-16.00 óráig
Tartja: Horváth Mária, akinél előzetes bejelentkezés 
szükséges: 06 (30) 654-1111

Bellyfitdance és hastánc
A gyakorlatsorok alkalmasak életkori, rugalmasságbeli 
és erőnléti differenciálásra. Tudatos felépítésüknél fog-
va karcsúsítanak, szálkásítanak, erősítenek. Az órákon 
nagy súlyt fektetnek a tartásjavításra, a helyes légzés-
technika megtanítására.
Az órák alapja: a teljes testi-lelki-mentális jelenlét.  
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt hasznos!
Tartja: Bertáné Farkas Szilvia orientális tánc- és 
bellyfit oktató
Időpont: 18.00-20.00 óráig
A részvétel ingyenes!

Kóródy u. 6. szám alatt
Menedzser-masszázs
Az irodai masszázs széken ülve történik, fej és a nyak 
átmasszírozását jelenti.
Az Egészséghét keretében ingyenes!
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, a 
06 (30) 289-0174 telefonszámon.

Ifjúsági klub
Komputeres szemvizsgálat: látásvizsgálat, szürke 
és zöld hályog szűrése 
Rendel: dr. Vincze Katalin szemész főorvos
A vizsgálat díja: 2 000 Ft 
Időpont: 8.00-10.30 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges Szél Viktóriánál:  
06 (30) 858-7071

Filmklub – Super Size Me
A Super Size Me (magyar címén gyakran Mekizd 
magad vagy McDagadsz) egy 2004-es amerikai doku-
mentumfilm, mely a rendszeres gyorséttermi étkezés 
veszélyeire próbálja felhívni a figyelmet.
A filmvetítést követően beszélgetés a védnőkkel.
Időpont: 17.00 órától

Védőnői Tanácsadó
Komplex nőgyógyászati vizsgálat (rákszűrés + 
ultrahang)
A vizsgálatot végzi: dr. Kajtár István szülész nő-
gyógyász főorvos
A vizsgálatra a TAJ kártyát és a befizetésről szóló 
igazolást feltétlenül hozza magával!
A vizsgálat díja: 3 000 Ft, amit előzetesen kell befi-
zetni a védőnőknél
Időpont: 9.00-12.00 óráig 
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:  
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Dr. Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és asszisz-
tense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Györe rendelő

Dr. Veidner Tibor rendelője
Urológia 
Prosztata vizsgálat, merevedési zavar, vizelettartási 
problémák – nőknek is. Inkontinencia betét felírás-
hoz szükséges javaslat kiadása. Hozza magával előző 
vizsgálati eredményét abban az esetben, ha részt vett 
már hasonló vizsgálaton.
A vizsgálat ingyenes!
A vizsgálatot végzi: dr. Szalai István főorvos
Időpont és helyszín: 14.00-16.00 óráig, Veidner ren-
delő

Tanoda
Reflexológia 
A reflexológiai kezelés segít beindítani a szervezet 
öngyógyító erejét azáltal, hogy segíti a vérkeringést, 
javítja a szervek, szövetek salaktalanítását és a vér-
keringését. 
Végzi: Bárkányi Edit reflexológus, természetgyó-
gyász
Díja: 2000 Ft
Időpont: 8.30-13.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:  
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Callanetics- mélyizom és intimtorna ismertető és 
bemutató
A test mélyizmainak erősítésén kívül, alakformálásra 
alkalmas mozgásforma. Nem dinamikus, az ízülete-
ket kímélő gyakorlatokból álló torna, ezáltal minden 
korosztály számára ajánlott a test fitten tartásának 
érdekében. 
Az Egészséghét alkalmával ingyenes!
Időpont: 16.00-18.00 óráig
Tartja: Tasi Beatrix

Idősek klubja
Szerelempatak című film vetítése
A film témájának feldolgozása Tasi Beatrix vezeté-
sével.
Időpont: 14.00 órától

Ifjúsági klub
Légzés funkció- és allergia vizsgálat
Az allergia teszt bőrpróbával történik, 5 éven aluliak-
nál nem végezhető el a vizsgálat. 
A vizsgálat ingyenes!
Időpont: 13.30-15.00 óráig
Végzi: dr. Selypes Ágnes tüdőgyógyász szakorvos és 
asszisztense
Előzetes bejelentkezés nem szükséges, a vizsgálat 
érkezési sorrend szerint történik.

Kóródy u. 6. szám alatt
Svéd hátmasszázs
Díja: 1500 Ft
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, 
a 06 (30) 289-0174 telefonszámon.

Egészséghét november 9-től november 13-ig
Minden vizsgálatra kérjük, hozza magával a TAJ kártyáját!
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Mottó: „Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem egyben a külső és belső környezettel kialakult 
testi, lelki egyensúly, ami ugyanakkor az ember testi-szellemi és társadalmi jólétét jelenti.” (WHO)
A programokról bővebb tájékoztatást Molnár Lilla és Varga Vanessza védőnőknél kaphatnak.

Beszélgetés a bölcsességről 

Illin Klára újságíróval
Tanoda  •  november 9., hétfő 17.00 óra
Ki a bölcs? Mi a bölcsesség? Közeli időben, 
környezetünkben is találunk erre magyará-
zatot. Elődeink a régi paraszti kultúrában 
azokra az idős emberekre mondták, hogy 
bölcsek, akik megbékéltek önmagukkal, 
már semmi sem mozdította ki őket a belső 
középpontjukból. Nagy élettapasztalatuk mi-
att tanácsot kértek tőlük. Hogyan juthatunk 
el ma ehhez az életélményhez? Milyen ér-
tékek tartoznak a bölcsesség körébe, és ma 
mit jelentenek nekünk? Például az együttér-
zésre, kötelességtudatra, felelősségtudatra, 
elvárás-mentességre miért van szükségünk? 
Hogyan engedjük el fájdalmainkat és félel-
meinket, továbbá azokat az embertársainkat, 
akik közel álltak hozzánk, de az életünkből 
eltávoztak valami okból. Milyen érzelmi ál-
lapotok vannak, és közöttük mi a különbség: 
jól érzem magam, örülök, boldog vagyok. 
Ezekről az emberi értékekről esik szó, amit 
életünk végén, mint egy „csomagot” viszünk 
magunkkal a megfoghatatlan világba, ahol a 
racionalitásban, a földi életünkben szerzett 
javaink már értéktelenné lesznek.

Menta Gyógyszertár
Mindannyian szeretnénk idős korunkban 
aktív életet élni, ehhez nagyon fontos, hogy 
vigyázzunk egészségünkre. Az Egészséghét 
ideje alatt keresse a balástyai Menta patiká-
ban a gyógytea keverékeket, melyekből kós-
tolót is kínálunk.

Spinracing
Kossuth utcai gyermekklub • november  9.,  
19.00-20.00 óráig 
A spinracing zenés, csoportos, teremke-
rékpározási fitnesz  tréning, mely az egyik 
legkiválóbb zsírégető és állóképesség fej-
lesztő kardió edzésforma. Szépsége abban 
rejlik, hogy eltérő korú, nemű és edzettségi 
állapotú emberek együtt, egy nagy csapatban 
tekerhetnek, egyszerűen használható terem-
kerékpárokon.

Fogászati állapotfelmérés 
Évente egyszer, még ha panasza nincs is, 
menjen fogorvoshoz, még abban az esetben 
is ha teljes fogpótlása van. A vizsgálat során 
egy teljes körű fogászati állapotfelmérés tör-
ténik, mely tartalmazza a szájnyálkahártya 
vizsgálatát, jó- és rosszindulatú elváltozá-
sok felkutatását, pontos és részletes kezelési 
tervet, valamint egy átfogó fogászati tanács-
adást.
Az Egészségházban a fogászati rendelőben: 
hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken 8.00- 
12.00 óráig, valamint kedden: 14.00-18.00 
óráig. 
Előzetes időpont egyeztetés a 62/278-284 
telefonszámon lehetséges. 

CSÜTÖRTÖK, november 12. PÉNTEK, november 13.

Védőnői Tanácsadó
Ultrahang diagnosztika 
Rendel: dr. Ádám Edit radiológus szakorvos
Hasi vizsgálat díja: 3000 Ft • Mell vizsgálat díja: 3000 Ft 
• Pajzsmirigy vizsgálat díja: 3000 Ft • Here vizsgálat díja: 
3000 Ft
A hasi vizsgálatot megelőzően 5 órával étkezni nem szabad, 
a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni! Egy személy leg-
feljebb 2 vizsgálatot kérhet.
Időpont: 8.00-15.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél: 
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Művelődési ház
Vöröskeresztes vásár
Csere-bere, tiszta, használt ruhák és játékok osztása. Aki 
mások számára még használható ruhát, játékot szeretne 
adományozni, a vásár idején adhatja át az ott jelenlévő 
szervezőknek. 
Időpont: 9.00-12.00 óráig

Dr. Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és asszisztense 
végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Györe rendelő

Dr. Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és asszisztense 
végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Tanoda
Bellyfitdance és hastánc
A gyakorlatsorok alkalmasak életkori, rugalmasságbeli és 
erőnléti differenciálásra. Tudatos felépítésüknél fogva kar-
csúsítanak, szálkásítanak, erősítenek. Az órákon nagy súlyt 
fektetnek a tartásjavításra, a helyes légzéstechnika megta-
nítására.
Az órák alapja: a teljes testi-lelki-mentális jelenlét.  
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt hasznos!
Tartja: Bertáné Farkas Szilvia orientális tánc- és bellyfit 
oktató
Időpont: 18.00-20.00 óráig
A részvétel ingyenes!

Ifjúsági klub 
Szervterheltség-mérés   
Hagyományos kínai orvosláson alapuló műszeres diagnosz-
tikai vizsgálat. Ennek segítségével kimutathatóak a méreg-
anyagok, amelyek kívülről jutnak a szervezetbe, vagy oda-
benn keletkeznek, és negatív irányba befolyásolják például: 
a hormonrendszer, idegrendszer, immunrendszer, valamint 
a keringési, emésztő, kiválasztó rendszer működését.
Az Egészséghét alkalmával ingyenes!
Végzi: Rózsavölgyi Attila természetgyógyász
Időpont: 8.00-16.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:  
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Hellinger-terápia
Hellinger-féle családállítás bemutatása, igényszerint kipró-
bálásra, gyakorlásra is van lehetőség.
Díja: 1500 Ft 
Tartja: Halmágyi Piroska családállító
Időpont: 17.30 órától

Könyvtár
Beszélgetés a szüléssegítésről, dúlaságról
A részvétel ingyenes!
Tartja: Tóthné Gulyás Gabriella védőnő és dúla
Időpont: 16.00 órától

Kóródy u. 6. szám alatt
Svéd hátmasszázs
Díja:1500 Ft
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál,  
a 06 (30) 289-0174 telefonszámon.

Védőnői Tanácsadó
Fül- orr- gégészeti vizsgálat
Fül-orr-gégészeti rákmegelőző állapotok felkutatása és 
általános fül-orr-gégészeti státuszfelmérés.
A vizsgálat az Egészséghét keretében ingyenes!
Időpont: 13.00-18.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:  
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola
Újraélesztés bemutatása és gyakorlása 8. osztályos tanu-
lók számára
Izgalmas előadás az elsősegélynyújtásról, majd Ambu-
baba segítségével bemutatjuk a manuális újraélesztés 
valamint a defibrillátor használatának technikáját, amit 
egyénileg kipróbálhatnak és gyakorolhatnak az érdek-
lődők.
Időpont: 11.45 órától
A bemutatót tartják a kisteleki mentőállomás munkatár-
sai

Tanoda
Csontsűrűség mérés
Csontsűrűség mérés csontritkulásban szenvedő bete-
geknek, nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott 35 év 
felett. Csonttörésen átesett, klimax körüli életkorban levő 
nőknek, vagy olyanoknak, akiknek a családjában csont-
ritkulásra visszavezethető törés fordult elő. Hormonális 
betegség vagy felszívódási zavar, vagy cukorbetegség 
esetén.
Időpont: 13.00-18.00 óráig
A vizsgálat ingyenes. Előzetes bejelentkezés szükséges 
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Bőrgyógyászati szakvizsgálat
Melanóma szűrés: rákszűrés anyajegyek vizsgálatával
Időpont: 13.00-18.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:  
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Háziorvosi rendelők
Mozgásszervi betegségek szűrése
Ízületi és mozgásszervi panaszok szűrése, vizsgálata
Időpont: 13.00-18.00 óráig, Veidner rendelő
A vizsgálat ingyenes, Előzetes bejelentkezés szükséges 
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Belgyógyászat – EKG
Szív-érrendszeri elváltozások, magasvérnyomás-beteg-
ség szűrése belgyógyász szakorvos által.
Időpont és helyszín: 12.00-17.00 óráig,  Györe rendelő
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges 
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Művelődési ház 
„Kalandozás a gasztronómia világában” – saláták
Idén, mint minden évben a hagyományoknak megfelelő-
en az Egészséghét záró programja egy ételkóstolással és 
versennyel egybekötött előadás, melynek idén a témája a 
homoktövis és annak gyógyhatása, felhasználási lehető-
ségei. Az előadást Henczné Palotás Zsófia tartja. 
Ebben az évben zöldség vagy gyümölcssalátával lehet 
nevezni, a zsűri által három legfinomabbnak ítélt saláta 
készítője értékes ajándékcsomagot nyer. 
Jelentkezni a védőnőknél lehet a 06 (30) 869-5037 vagy 
06 (30) 462-6368 telefonszámon.
Az ételeket 16.00 és 17.00 óra között várjuk, valamint 
ebben az időben homoktövis készítmények vásárolhatók. 
Az előadás 17.00 perckor kezdődik. Eredményhirdetés 
az előadás után.

Ifjúsági klub 
Thai-masszázs bemutató
A bemutató alanya a megjelentek közül, önként vállal-
kozó személy. A masszázs talajon, szabadidőruhában 
történik. 
A részvétel ingyenes!
Időpont: 14.00-15.00 óráig
Tartja: Dékány Gábor gyógymasszőr



önkormányzat  Balástyai Újság • 8

A borús idő és a szemerkélő 
eső ellenére is sok látogatója 
volt a XVI. Balástyai Faluna-
poknak. A péntektől vasárnap 
délutánig tartó események 
közül a legtöbb nézőt a lovas 
programok és a sztárven-
dégek fellépései vonzották.  
A sportcsarnokban rendezett 
zöldség- és virágkiállítás min-
den évben új kompozíciókkal, 
újabb látványelemekkel káp-
ráztat el, ezt hagyományosan 
a gyűjtemények bemutatója 
és a képzőművészeti kiállítás 
egészíti ki. Még vasárnap, a 
meghirdetett záróra után is  
csoportokban jöttek gyönyör-
ködni a látogatók.

Fesztiválfutással kezdődtek a 
pénteki programok. A balástyai 
származású Tari János szervezé-
sében több korcsoportban indult 
a község utcáin a futóverseny.  
A legügyesebbeknek póló és toll 
volt a jutalom. Közben a helyi 
Leon-Cavallo Lovasklub fiatal 
lovasai zenés, jelmezes bemu-
tatóval készültek. „A Fantom” 
címmel Ferenciné Kinyó Karo-
lina tanította be a koreográfiát, 
amit kétszer mutattak be a Fa-
lunapokon. Szombaton délután 
ismét felhangzottak az ismert 
dallamok, amelyre a lovasok 
és a lovak meghatóan szép pro-
dukcióját láthatta a közönség.

Az új tagokkal bővült Balás-
tyai Big Band zenekar megala-
kulása óta nagy rajongótábor 
előtt lép fel községünk ren-
dezvényein. Ez alkalommal is 
háromszor hallhattuk játéku-

kat, pénteken este a színpadon, 
szombaton délután a fogatoso-
kat kísérték a felvonuláson, este 
pedig a sátorban a mulatsághoz 
biztosították a zenét. Mindany-
nyiszor nagyon nagy sikerrel. 
Pénteken este a sztárvendég, 
Bunyós Pityu szintén a várt 
színvonalon szórakozatta a szép 
számban összegyűlt nézőket.

Szombaton a sportcsarnokban 
a kiállítás területén ünnepi meg-
nyitóval kezdődött a program. 
Ujvári László polgármester kö-
szöntötte a vendégeket és em-
lékeztetett a tizenhat évvel ez-
előtti szüreti felvonulásra, ami 
kezdete volt a Falunapoknak, 
amelyben a hagyományok ápo-

lása mindig szerepet kapott. A 
programok felsorolásával meg-
nyitotta az idei rendezvényt, 
majd a település fejlődésének 
ebben az évben elért eredmé-
nyeit, és további főbb terveit 
ismertette.

Farkas Sándor országgyűlési 
képviselő ünnepi köszöntőjé-
ben elmondta, készült erre a 
napra, mert Balástyára jönni 
számára öröm és megtisztelte-
tés. Hosszú évek óta gyönyör-
ködik a kiállított zöldségekben, 
virágokban, az egész település 
rendjében, tisztaságában, az 
itteni összefogásban. A kép-
viselő a gazdálkodók szakmai 
hozzáértését, elhivatottságát 
méltatta, és kiemelte, hogy a 
további fejlődés érdekében vál-
tozatlanul éljenek a pályázatok 
adta lehetőségekkel. Továbbá 
a Fábiánsebestyénben tartott 

XVI. Kettesfogathajtó Világ-
bajnokságról tett említést, ahol 
a körzetébe tartozó 23 település 
példaértékű összefogása, segít-
sége kivívta a lovassport kép-
viselői, a lovas szakma elisme-
rését. Farkas Sándor mindezért, 
és az ottani kiállításon a község 
értékeinek bemutatásáért is, egy 
oklevél átadásával mondott kö-
szönetet Ujvári László polgár-
mesternek. 

Ezután testvértelepülésünk, 
Torda polgármestere, Dobai 
János elismerését fejezte ki az 
elért eredményekért, mert Ba-
lástya számukra példaértékű 
település. Megjegyezte hogy 
összetartozásunkat a határok ma 
már akadálytalanná tették.

Az ünnepségen a Defibrillátor 
Plusz Kft. ügyvezetője, Var-
ga Erika átadta az életmentő 
készüléket Virágh Istvánnak, 

a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnökének. A 
készülék árának felét pályázati 
támogatásból, a másik részét 
adományokból sikerült előte-
remteni. A defibrillátort Virágh 
István meghatottan vette át, 

amit a 24 órában nyitva tartó 
Hotel Orchideában a recep-
ción helyeztek el. A készülék 
használatát a cég munkatársai 
a rendezvénytéren később be-
mutatták a közönségnek, majd 
vasárnap a Tanodában több in-
tézmény és szervezet delegált 
munkatársak képzésen tanulták 
meg az életmentés mozzanatait.

A Kiss Ferenc Vadászkürt 
Együttes vadászathoz tartozó 
kürtjeleinek bemutatója zár-
ta a Falunapok megnyitóját, 
majd az új óvodai tornaszoba 
avatójához vonultak át a ven-
dégekkel együtt az iskola ud-
varára. Ujvári László avatóbe-
szédében hangsúlyozta, hogy a 
pályázat előírása szerint az év 
végére kellett volna elkészülni 
az építkezéssel, de kérésére a 
Sári Architect Kft. szeptember 
végére befejezte a beruházást.  

A határidő előtt, jó minőségben 
elvégzett munkáért köszönetét 
fejezte ki Sári János cégvezető-
nek. A nemzeti színű szalag át-
vágásával Farkas Sándor ország- 
gyűlési képviselő, Ujvári Lász- 
ló polgármester és Sári János 

Falunapok tizenhatodszor



megálltak a múltunk életképe-
it, a régebbi kor ruhaviseletét 
megcsodálni, amelyhez továb-
bi képek felajánlását várja az 
önkormányzat.

A Falunapok eseményei eb-
ben az évben is betöltötték sze-
repüket: együtt volt községünk 

lakosságának jelentős része, 
sok vendég jött el, beszélget-
tünk egymással, szórakoztunk, 
gyönyörködtünk, örültünk, mu-
lattunk.
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építési vállalkozó felavatta a 
tornaszobát, majd a lakosság 
megnézhette az új intézményt.

A főzőversenyhez közben 
már elhelyezkedtek csapatok az 
egyik nagy sátor alatt. Az idén 
kevesebben fogtak fakanalat, de 
a zsűri így is ki tudta választani, 
kié lett a legfinomabb étel. Az 
értékelés után a színpadon Uj-
vári László polgármester adta át 
a kupát a legjobbaknak. A győz-
tes szakács Sári Attila lett, aki 
segítőivel tárcsán sütött többfé-
le húst, és különböző salátákkal 
tálalta.

A fogatos felvonulás a község 
több utcáját érintette. Menyhárt 
József irányította a Balástyai 
Big Band zenei kíséretével in-
duló 21 fogatot, amelyet elöl 
Böröcz Pál lipicai fehér lovas 
fogata vezetett. A felvonulókat a 
Móra utcában a képviselő-testü-
let tagjai és a községünkbe érke-
ző vendégek italokkal kínálták.

A Tanodában szombaton dél-
után a fogatos felvonulás és a 
színpadi műsorok idején a Ma-
gyar Vöröskereszt véradó napot 
tartott, amelyen 35 jelentek meg 
és 32-en adhattak vért segítsé-
gül beteg embertársainknak. 

A színpadon közben folya-
matosan kulturális műsorokat 

láthatott a közönség. A tor-
dai Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület és a Bábabokra Nép-
tánc Együttes balástyai általá-
nos iskolás néptáncosai, az Őszi 
Alkony Nyugdíjas Klub Tátika 
Népdalköre, Balogh Kata, Ju-
hász Andrásné, a Grimm-busz 
színház, a Hayat Hastánc Egye-

sület szórakoztatta a nézőket. 
Este hatalmas tömeg gyűlt ösz-
sze a sztárvendégek koncertje-
ire. Kocsis Tibor és a Két Zsi-
vány nagy sikert aratott. A buli 
a sátorban a Balástyai Big Band 
zenészeivel folytatódott és kora 
hajnalig tartott.

Vasárnap a Zrínyi utcai 
lovaspályán a Leon-Cavallo 
Lovasklub szervezésében folyt 
a Balástyai Virágkupa „B” kate-
góriás díjugrató verseny Csong-
rád megyei bajnoki fordulója és 
az Aranypatkó csapatverseny 
döntője, amelyben öt csapat 
és húsz lovas állt rajthoz. Har-
madik lett a Leon-Cavallo 2-es 
csapata, Bódi Rebeka Vanda, 
Bihari Csenge, Nagy Tamás és 
Ferenci Richárd. A nagyobb 
részben borús idő miatt kevesen 
nézték meg az ügyes lovasok és 
lovaik teljesítményét.

A zöldség- és virágkiállítás-
sal nem lehetett betelni. Vasár-
nap záróra után is csoportosan 
jöttek a látogatók a káprázatos 
kompozíciókban gyönyörködni, 
ami elsősorban Egriné Sztancs 
Mária tervei alapján készült és 
fő segítőivel, Stiebel Máriával, 
Gémes Jánossal és Balázs And-
rással, valamint számos szorgos 
kéz munkájával, a balástyai és 

környékbeli zöldség- és virág-
kertészek adományaival, leg-
szebb terményeivel tettek na-
gyon látványossá.

A gyűjtemények bemutatója 
és a képzőművészeti kiállítás 
mellett Balástya helytörténeti 
fotógyűjteményéből válogatott 
képek is helyet kaptak. Sokan 

„Az idei kiállítás rendezésé-
nek alapgondolata továbbra is a 
természetes termelőközeg látta-
tása. A parkot, a fákat, a növé-
nyeket természetesen nem egé-
szen úgy rendeztük, mint ahogy 
megterem, hanem egy más né-
zőpont, látvány szerint, színen-
ként, növényenként, fajtánként, 
külön a virágok és körülötte 
pedig a zöldségek. Ami újdon-
ság volt, hogy burgonya fajta-
bemutatót tartott egy berzencei 
cég. Egy másik már korábban 
is részt vett a kiállításokon, de 
most a bemutatni hozott zöld-
ségfajtákból kóstolót tartottak, 
libazsíros kenyéren többféle 
szeletelt zöldséggel, amihez a 
kenyeret a helyi pékség adta. A 
termelők létszáma sajnos egyre 
inkább fogy, mert sokan abba-
hagyták a zöldségtermesztést és 
a virágtermesztést. Ma összesen 
öt vágottvirág-termelő, és egy 
cserepes dísznövényeket, egy-

nyári virágokat termelő vállal-
kozás működik községünkben. 
Néhány lakos cserepes növényei 
is díszítették a belső térben fel-
állított faházat, továbbá a szege-
di Tölgyesi faiskola konténeres 
növényeivel évek óta támoga-
tója a kiállításnak. A víz, mint 
éltető erő minden évben megje-
lenik a kiállítás látványtervében. 
A tavacska mellett akváriumban 
láthattunk egy kicsi leguánt, ami 
jövőre nagyobb helyet igényel 
majd, amikor másfél vagy két-
méteresre megnő. A kiállításon 
szokásosan voltak balástyai 
és környékbeli településekről 
képzőművészeti és kézimunka 
kiállítók. Továbbá községünk 
helytörténeti fotógyűjteménye 
tablói előtt is többen elidőztek. 
Örülök, hogy még ennyi év után 
is újabb emberek jelentkeznek, 
és tevékenyen részt vesznek a 
munkában, és szívesen segíte-
nek.”                                   I. K.

Köszönet
Köszönöm a Falunapok minden segítőjének, támogatójának, 

közreműködőjének a munkáját!
Ujvári László polgármester

A kiállításról
Egriné Sztancs Mária

Illin Klára
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Böröcz Pál nagyapjának 
1936-ban már engedélyezett 
ménje volt, így a ló szeretetét 
gyerekkorából hozta, családi 
hagyományként foglalkozik 
lótenyésztéssel. Korábban 
magyar félvéreket, hagyomá-
nyos fajtákat tartott, de 15 
éve lipicai lovakat tenyészt. 
2002 óta tagja a Magyar Li-
picai Lótenyésztők Országos 
Egyesületének. Ménesében a 
nyolc lipicai törzsből a Favory 
és a Siglavy Capriola törzsbe 
tartozók vannak, és saját te-
nyésztésű lovaival országos 
elismeréseket ért el.

Idén szeptember 23-27-e kö-
zött rendezett Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásáron a Siglavy 
Capriola törzsbe tartozó, 2007. 
május 28-án született Orsolya 
nevű, deres kanca ezüstérmet 
nyert. Orsolyának még nem 
született csikója, majd a jövő év 
tavaszán, a tenyészbírálat után 
lehet erről szó.

A Favory törzsbe tartozó 
Laska nevű ló 2012 őszén volt 
először ménvizsgán az ötéve-
sek sorában, és aranyérmes lett, 
majd 2013. szeptemberben az 
Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás és Vá-
sáron szintén aranyérmet nyert. 
Böröcz Pál ménesében 2007. 
május 22-én született Laska, 
fedeztetési engedéllyel rendel-
kezik, ezért más tenyésztőknél 
is született utódja, és eddig 15 
csikója van.

A minősítéseken öttagú bi-
zottság bírálja elsősorban a ló 

küllemét, és a lipicai standard 
méret szerint azokat a tulajdon-
ságokat veszik figyelembe, ami 
megtalálható az egyedben a faj-
tatípuson belül. A legfőbb jel-
legzetességek a ló magassága, 
csontozata, de azt is figyelembe 
veszik, milyen szülőktől szár-
mazik, hogy eredményesek vol-

tak-e a szülei. Például Laskának 
az apja kiemelkedő eredményű 
volt, mert a fogathajtó sportban 
vett részt, kettes és négyes fo-
gatban, a fogathajtásban neves 
Hódi Károly fogatában.

Böröcz Pál lovaival hobbi szin-
ten szokott bemutatókon szere-
pelni, például a fábiánsebestyéni 
Kettesfogathajó Világbajnokság 
megnyitóján kettes fogattal 
vett részt, és Ujvári László pol-
gármestert vitte a tribün elé, a 
Farkas Sándor országgyűlési 

képviselő körzetébe tartozó 
polgármesterek felvonulásán. A 

balástyai Falunapokon és a kör-
nyező települések rendezvénye-
in szintén szerepel a fogatával.

A lipicai ló Magyarorszá-
gon 2004 óta nemzeti kinccsé 
nyilvánított lófajta. Az egész 
világon elterjedt, 400 éve faj-
tatisztán tenyésztik. Az 1800-as 
évek elején alkalmazott egyetlen 
arab cseppvérkeresztezéstől el-
tekintve idegen fajtát soha nem 
alkalmaztak tenyésztése során. 
A nyolc ma is létező genetikai 
vonalat alkotó mének és a tör-
zsek ugyanazok, mint a kezde-
teknél alapítottak, s a tenyésztés 
ezekre épül. A magyarországi 
állomány kiemelkedő genetikai 
értékével tűnik ki. Tenyésztő-
szervezete a Magyar Lipicai 
Lótenyésztők Országos Egye-
sülete.

Böröcz Pál arany- és ezüstérmes lipicai lovai

Illin Klára

Balástyaiak a kisteleki Gasztronómiai 
Fesztiválon

Kisteleken október 17-
én tartották a XVI. Sajt- és 
Gasztronómiai Fesztivál és 
Mezőgazdasági Kiállítást. 
Az ételkészítésből a Balástya 
Községi Önkormányzat csa-
pata is kivette részét. Virágh 
István lecsót főzött, nem is 
akármilyen mennyiségben. 
A finomsághoz 15 kg vörös-
hagymát, 40 kg paprikát, 40 
kg paradicsomot, 12 kg kol-
bászt, 5 kg tarhonyát, 4 liter  

 
étolajat, 1 kg cukrot használ-
tak fel, a kellő mennyiségű 
só, bors, fűszerek hozzáadá-
sával. A lecsó kavarásában 
és a paprikával megszórt zsí-
ros kenyerek elkészítésében  
Bárkányiné Széll Erzsébet és 
Tari Csilla segített. A nagyon 
finomra sikerült lecsót a fesz-
tivál minden résztvevője meg-
kóstolhatta.

A fotók a www.balastya.hu/
hírek oldalon láthatóak.

Az ezüstérmes Orsolya

Az aranyérmes Laska
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Lezárult a TÁMOP-3.3.8. B-12 „Mert ő még 
minden lehet”:
a balástyai Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola esélyegyenlőségi alapú 
fejlesztése című projekt.

Általános iskolánk pályázatot nyert a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyegyen-
lőségének támogatása érdekében.
A program legfőbb célkitűzései: erősödjön az együttműkö-
dés és a kapcsolattartás a hátrányos és halmozottan hát-
rányos helyzetű családokkal, javuljon a hátrányos helyzetű 
gyermekek oktatási esélyegyenlősége, támogassuk az át-
meneteket óvodából általános iskolába, innen a középisko-
lába, bővüljön a pedagógusok módszertani tárháza.

Projektidőszak: 2013. július 01. – 2015. szeptember 30.
A projekt összes költsége 30 millió forint.

Tevékenységek: 
Valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekünknek kompetencia-mérést végeztünk. Az ered-
mények alapján egyéni fejlesztési tervet készítettünk, mely 
meghatározta milyen fejlesztés, mentorálás szükséges ok-
tatási esélyegyenlőségük növelése érdekében. Két tanéven 
keresztül végeztünk egyéni fejlesztést, mentorálást.
Iskolánk pedagógusai projektpedagógia képzésen vettek 
részt, kooperatív tanulási formában kaptunk új ismereteket 
a projektkészítés folyamatáról, módszertanáról. A projekt-
módszer színesebbé tétele érdekében jó gyakorlatot is vá-
sároltunk és adaptáltunk.
A program gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkatárs 
alkalmazását tette lehetővé, aki számos tevékenységgel 
támogatta diákjaink oktatási sikereit: diákrelax program 
keretében minden felső tagozatos diák megismerkedett 
a relaxáció és a stresszoldás alapjaival.  Kézműves fog-
lalkozásokon alsós gyermekek önismeretét, kreativitását, 
kommunikációs képességeit fejlesztette. Folyamatos kap-
csolatot tartott a hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel, 
életvezetési tanácsokkal segítve helyzetüket. Hogyan ne-
veljünk boldog gyermeket? címmel szülőklub foglalkozások 

keretében beszélgetett a szülőkkel a gyermekneveléssel, 
vagy az otthoni felkészüléssel kapcsolatos problémáikról.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját, oktatási si-
kerességét gyógypedagógus támogatta.
Az 5. évfolyamos diákok a Tanulni jó program keretében 
tanulás módszertani foglalkozásokon vehettek részt. A szü-
lőknek 1. és 5. évfolyamon nyújtottunk segítséget, hogyan 
támogassák gyermekük otthoni tanulását.
Családi napokat, családi ajándékkészítő délutánokat ren-
deztünk a karácsonyhoz és a húsvéthoz kötődve. 
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében többi 
között játékos, sportos feladatok, kézműves foglalkozások 
során ismerkedtek meg a gyermekek leendő tanító nénijük-
kel. Augusztusban az óvónők és az elsős tanító nénik gó-
lyatábort szerveztek, ahol óvodásaink szinte észrevétlenül 
váltak iskolásokká.
A 4-5. osztály átmenet megkönnyítése érdekében sportos, 
játékos napot szerveztünk negyedikes tanulóinknak a közeli 
lovas tanyára, ahol szabadidős programokon ismerkedhet-
tek a leendő ötödikesek és osztályfőnökük.

Szakmai vezető: Zónai Márta
Pénzügyi vezető: Vajda Sándorné
Projektmenedzser: Kocsisné Benkő Beáta

Hász Béláné Nagy Ilona 
tanítónő 83 éves korában 

örökre megpihent. Búcsúzta-
tása szeptember 25-én, volt a 
balástyai temetőben.

Hász Béláné Nagy Ilona 1932. 
szeptember 26-án, Szegeden 
született. Az Állami Tanítókép-
ző Gimnázium befejezése után 
1953-tól Csengelén tanított, és 
1957-ben a balástyai Erdősar-
ki iskolába került. Később a 
vedresszéki, majd az erdőközi 
iskolákban tanított osztatlan 
alsó tagozatban 1963-ig. Mivel 
erdész férje a kecskeméti erdé-
szetnél kapott állást, így a csa-

lád Helvéciára költözött. 1971-
ben jöttek vissza Balástyára. 
Először napközis nevelőként, 
majd az 1972-73-as tanévtől 
már tanítóként dolgozott. 1982-
ben a Magyar Népköztársaság 
Minisztériuma a Kiváló Mun-
káért Kitüntető Jelvényt adomá-
nyozta neki. 1993-ban, 40 éves 
tanítói pályafutás után nyug-
díjba ment. Kedves, barátságos 
tanító néni volt. Úgy oktatta, 
nevelte, tanította a gyerekeket, 
hogy a felsős tanárok elégedet-
ten vették át tőle az osztályokat. 

A munkáját maximálisan, be-
csülettel végezte, nagyon sze-
rette a gyerekeket. Volt kollégái, 
tanítványai nagy tisztelettel, 
szeretettel emlékeznek vissza 
az együtt töltött időkre. 

Hász Béláné 2013-ban kapta 
meg a „Balástya Község Dísz-
polgára” címet.

Emlékét kegyelettel őrzi a Ba-
lástya Községi Önkormányzat, 
a Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános iskola volt diákjai és 
tanárai, valamint tisztelői.

Elhunyt községünk díszpolgára, Hász Béláné
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Általános Művelődési Központ SPOrTHírEK
Óvoda

Beszoktatás
Mind a négy csoportba meg-

érkeztek az új gyerekek és 
szeptemberben elkezdődött be-
illeszkedésük az óvoda életébe. 
Összesen 29 új gyermeket fo-
gadtunk a hónap során.

Szülői munkaközösségek
Az első szülői értekezleten 

megválasztották a csoportok az 
új szülői munkaközösségi tago-
kat. 

Csillag csoport: Farkas Zsu-
zsanna – kiscsoport • Királyné 
Zoltai Noémi – középső csoport 
• Bitó Szidónia – nagycsoport 

Felhőcske csoport: Bárkányi-
né Bacsa Krisztina – kiscsoport 
• Csongrádi Marianna – középső 
csoport • Szemerédiné Szabó 
Mónika – nagycsoport

Napocska csoport: Horváth-
Zsikóné Kiri Mária – kiscsoport 
• Fehér Szilvia – középső cso-
port • Virágh Andrea – nagycso-
port

Szivárvány csoport: Traum 
Éva Eszter – középső és kiscso-
port • Gajdácsné Gombos Erika 
– nagycsoport

„Egészséges alapanyagok – 
egészséges életmód”

A Nemzeti Család és Szo-
ciálpolitikai Intézet a Debre-
ceni Egyetemmel, illetve az 
Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Inté-
zettel együttműködve a TÁMOP-
6.1.2.B-14/1-2015-0001 szá-
mú, „Egészséges alapanyagok 
– egészséges táplálkozás” című 
projektje keretében játékos fog-
lalkozásokat tartott a témában 
szeptember 30-án az óvodában. 
A rendezvény keretein belül a 
gyerekek négy helyszínen, négy 
különböző módon ismerkedhet-
tek a zöldségekkel és a gyümöl-
csökkel.

Az első állomáson többféle 
mozgásos feladat volt, a máso-

dikon a gyermekek egy prezen-
tációs buszba beülve hallgattak 
mesét, és válaszolhattak külön-
böző, az egészséges életmóddal 
összefüggő kérdésekre. A har-
madik helyszínen gyümölcsöket 
kóstolhattak, majd az utolsón 
letakart kosárban levő gyümöl-
csökről tapintás alapján kellett 
megmondani, hogy mit tartanak 
a kezükben. 

Minden gyermek az első ál-
lomáson egy saját kiskönyvet 
kapott és ebbe gyűjtötték ösz-
sze az állomások „teljesítését” 
jutalmazó pecséteket, e mel-
lé az utolsó feladat elvégzése 
után egy oroszlános matricás 
piros almát is kaptak jutalmul.  
A program változatos és érdekes 
volt; minden gyermek örömmel 
mutatta szüleinek a kiskönyvet 
és a piros almát.

Köszönjük a szervezőknek 
a kellemes napot és azt, hogy 
Csongrád megyéből a balástyai 
óvoda kapta meg az egészség-
nap lehetőségét!

Elkészült a kerékpárút az óvo-
da udvarán

A Balástya Községi Önkor-
mányzat finanszírozásával elké-
szült a nagyon várt kerékpárút 
az óvodaépület mögötti terü-
leten, mellyel tovább bővült a 
gyermekeknek nyújtott mozgás-
lehetőségek köre.

Madarak Fák Napja
Október 7-én tartottuk a Pe-

dagógiai Programunkban meg-
határozott őszi Madarak Fák 
Napi megemlékezésünket. 
Hagyományosan ez évben is a 
Szegedi Vadasparkba látogat-
tunk el, és a kellemesen hűvös 
időben körbejártuk az évről évre 
folyamatosan szépülő területet, 
megcsodáltuk a park új és régi 
lakóit. A kirándulásról alaposan 
elfáradva, de friss élményekkel 
gazdagodva tértünk haza.

Váltakozó forma
A 2015-2016-os bajnoki 

idényt is a Csongrád megyei II. 
osztályban kezdte meg a KSE 
Balástya felnőtt csapata. A csa-
pat élén Hódi Mihályt elődje, 
Cserenkó Szabolcs váltotta.  
A kerethez három-három játé-
kos csatlakozott a Szegedi VSE 
és a Szeged 2011 csapatától.

Október közepén a hullámvas-
út minden pontján járt a gárda, 
hiszen jelentős vereségeket és 
könnyed győzelmet is aratott. 
Két győzelem, egy döntetlen és 
öt vereség a mérleg.  

Eddig jól helytáll a fiatal ifi
U19-es csapatunk eddigi hét 

mérkőzéséből négyet nyert 
meg, egyet hagyott döntetlenre 
és kétszer szenvedett veresé-
get. A csapat annak ellenére is a 
mezőny felső részéhez tartozik, 
hogy jelentősen fiatalabb vetély-
társainál. 

Egy győzelem az U14-ben
Öt meccsükből négyszer vesz-

tesen hagyták el a pályát Vén 
László tanítványai. A fiatalok 
egy kivételtől eltekintve szoros 
mérkőzéseket játszottak az ősz 
első felében, és egy ízben a győ-
zelem is sikerült. 

A felnőtt csapat további prog-
ramja

2015. október 31., szombat 
13.30 órakor Balástya – Móra-
város

2015. november 8., vasárnap 
13.30 órakor Csengele – Balás-
tya

2015. november 14., szombat 
13.30 órakor Balástya – Csany-
telek

2015. november 21., szombat 
13.00 órakor Baktó – Balástya

2015. november 28., szombat 
13.00 órakor Balástya – Szék-
kutas

Fodor Tamás



Munkácsy-nap
Október 5-én, hétfőn rendeztük 

meg a diáknapot, amelyre pedagó-
gusaink változatos programot állí-
tottak össze. A reggeli közös zenés 
torna után váltóversenyen mérték 
össze a csapatok ügyességüket. Ezt 
követően érdekes programok vár-
ták a gyerekeket. Alsós tanulóink 
gyümölcssalátát készítettek, vetél-
kedtek, izgalmas számháborúban 
küzdöttek meg egymással, felsőse-
ink pedig előadásokat hallgattak, 
ping-pong versenyre nevezhettek 
be. Nagy sikere volt a grundbirkó-
zásnak, ahol nemcsak az erő számí-
tott, de az ügyesség és a kitartás is. 
A kerékpáros ügyességi versenyen 
fontos volt a figyelem, a koncent-
ráció és a pontosság. A sport-egész-
ség Activity és a tájékozódási futás 
szintén izgalmas volt és sikert ara-
tott. A sportpályán, a sportcsar-
nokban valamint a tankonyhában 

egyaránt a jeleskedtek tanulóink.  
A program délután kézilabda-házi-
bajnoksággal és kapitánylabda já-
tékkal ért véget.

A Hónap Szentje
Október szentjei közül Lisieux-i 

Szent Teréz életét ismerhették meg 
tanulóink. A szerzetesnőt sokan Kis 
Szent Teréz néven ismerik. Legin-
kább olvasni szeretett. Már nagyon 
fiatalon jelentkezett a karmelita 
rendbe, de ifjú kora miatt kétszer is 
elutasították. Ezt követően apjával 
elzarándokolt Rómába, ahol XIII. 
Leo pápa engedélyét kérte, hogy 
beléphessen a rendbe. Novíciaként 
kezdett el verseket írni. Megörökí-
tette gyermekkori élményeit és ön-
életrajza, Egy lélek története cím-
mel jelent meg. 1925. május 15-én 
avatták szentté. Ő lett Szent Johan-
na mellett Franciaország második 
védőszentje.

Megemlékezés az aradi vérta-
núkról

Hagyományainkhoz híven októ-
ber 6-án délben, a harangszó után, 
a kopjafánál emlékeztünk a 13 aradi 
vértanúra. A 7. évfolyamos tanulók 
versekkel, levélrészletekkel idézték 
fel a vértanúk szerepét az 1848-
49-es forradalomban és szabadság-
harcban, életük utolsó óráit az aradi 
várbörtönben, majd elhelyezték a 
kopjafán a megemlékezés koszorú-
ját. A műsort összeállította: Geráné 
Buknicz Mária és Vén László.

Sporthírek
Szeptember 27-én a Bozsik Intéz-

ményi Labdarúgó Program körzeti 
tornáján vett részt 1. és 2. korcso-
portos csapatunk. A mérkőzéseket 
három győzelemmel és egy vere-
séggel zárták a gyerekek. Kiemel-
kedő teljesítményéért különdíjat 
kapott Csóka Zsolt és Csikós Ervin.  
A csapatokat Förgeteg József és 
Vén László készítette fel.

Az új szezonban egy teljesen új 
vállalkozásba is belefogott a „Köz-
ségi Sportkör Balástya” Egyesület. 
Női vonalon eddig még hivatalos 
csapat nem indult a klub színeiben. 
Idén azonban megalakult az U17-es 
lánycsapat. Augusztus elejétől nagy 
létszámban, jó hangulatban edzenek 
a balástyai lányok, és célkitűzésük 
mindössze a csapat összetartása 
és a futball alapjainak elsajátítása.  
Ebben a bajnokságban szereplő csa-
patok többségének jelentős múltja 
van a női futballban, és ezeknél az 
együtteseknél a mieink jóval fiata-
labbak, így komolyabb elvárások 
nélkül néznek a szezon elé. 

Az SZVSE elleni első mérkőzés 
is azt támasztotta alá, hogy a csa-
patnak nagyon kemény lesz az idei 
bajnokság, és kevés sikerélmény 
mellett kell összefogni a társasá-
got. Nagyarányú vereséggel kezd-
ték balástyai női futball históriáját.   
A második találkozón, Mórahal-
mon már hatalmasat küzdve gól 
nélküli döntetlent értek el, így 
megszületett az első bajnoki pont.  

A szentesiek elleni hazai meccsen 
már nem csak az első gól jött össze 
a lányoknak, hanem az első győze-
lem is, 3:1-es arányban. A követke-
ző hétvégén a St. Mihály FC láto-
gatott Balástyára és 5:0 vereséggel 
térhettek haza. Egy héttel később a 
SZEAC együttese ellen harcoltak ki 
rossz időjárási körülmények között 
1:1-es döntetlent. Ám a mérkőzés 
három pontja így is Balástyát illeti 
meg, hiszen az ellenfélnél több, a 
korosztályban nem szerepeltethe-
tő játékos is pályára lépett. Egy 18 
éves és két 19 éves lány mellett egy 
21 éves hölgy is játszott a vendég-
csapatban. Ez a balástyaiak 13 éves 
átlagéletkora fényében legkevésbé 
sem tolerálható, a szabályok ér-
telmében pedig az óvás indokolt. 
Amely meg is történik.

Jelenleg 17 fő alkotja a kere-
tet. Ez a társaság jó alapot adhat a 
balástyai női futballnak. Tehetséges, 
jó hozzáállású lányok színesíthetik 
a balástyai sportéletet. Sok sikert 
nekik!                  

Fodor Tamás
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Iskolai ESEMÉNYEK

Történelmi csapat, remek teljesítmény

Búcsúzunk...

Hónap diákjai - szeptember
1. a: Gunics Gréta, 2. a: Palotás Réka, 2. b: Nagy Milán, 3. a: Nagy 
Sára, 4. a: Rézsó Bíborka, 5. a: Kapás Erika, 5. b: Pásztor Csanád, 
6. a: Pál Vivien, 7. a: Kiszi Tamás, 7. b: Keszég Renáta, 8. a: Kristof 
Csaba

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Álló sor: Pápai Antónia, Bitó Fruzsina, Asztalos Alexandra, Antal Renáta, Gombos Petra, Csányi Bet-

tina, Kauczki Gréta, Ilyés Loredana, Fodor Tamás – edző. Guggoló sor: Szekeres Cintia, Nagy Friderika, 

Csoma Adrienn, Keszég Renáta, Szatmári Luca, Tóth Alexandra, Deák Noémi, Losonczi Edit. 

A képről hiányzik: Papp Adél

„A hit, a remény, a bizakvó tudat cserben hagy, 
s csak egy kép marad, 
melyet örökre megőrzünk a szívünkben, 
mert az emlékek azok, 
amit még az idő sem vehet el.”

Mély fájdalommal búcsúzunk diáktársunktól, 
tanítványunktól, Nagy Krisztinától.

Az iskola tanulói és dolgozói
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A falugazdász híre
Tisztelt Termelők!

November 4-én, szerdán 
17.00 órai kezdettel a Tanodá-
ban, falugazdász tájékoztató 
lesz, melynek témája a 2015-
2020 Vidékfejlesztési Program 
mezőgazdasági termelőket érin-

tő része, különösen részletez-
ve a már kiírt Agrárkörnyezet 
Gazdálkodás program pályázati 
feltételeit, lehetőségeit.

Minden érdeklődőt tisztelettel 
várok!

Halász Zsolt
falugazdász

Falugazdászok ügyfélfogadási rendje
Hétfő:       8.00-16.30 óráig   Halászné Ács Éva  

Telefon: 06 (30) 338-0162
Kedd:       8.00-16.30 óráig   Halászné Ács Éva
Szerda:     8.00-16.30 óráig   Halász Zsolt

                Telefon: 06 (30) 337-2535
Péntek:     8.00-12.30 óráig   Halász Zsolt

Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a Munká-
csy Mihály Katolikus 
Általános Iskola ismét 
gyűjti a használt me-
zőgazdasági fóliákat 
és a fölöslegessé vált 
sátorcsöveket (PVC 
csöveket), amellyel 
iskolai programokat 

kíván támogatni. Kérjük Önöket, hogy a könnyebb szállítás és 
jobb értékesítés érdekében viszonylag tisztán, összekötve, zsi-
nórok és szögek nélkül gyűjtsék és szállítsák a kijelölt helyre 
a megadott időpontokban a fóliát. A locsolócsövek és öntöző 
rendszerek újrahasznosításra nem alkalmasak, 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. november 9-én, hétfőn 8-15 óráig, 
november 11-én, szerdán 12-15 óráig, november 13-
án, 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!

őszi FÓLIAGYŰJTÉS

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) 359-4948

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 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS
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Házasságkötés
• Gilicze Csaba és Zana Erika
• Czang Zoltán és Csányi Bernadett 
Klára
• Dudás Tibor és Bárkányi Ildikó
• Rumpf Tamás és Holló Judit (Sze-
ged)
• Bozsó Andrea Kata és Tajti Róbert 

Születés
• Tamás Éva Ildikónak és Rézmű-
ves Elemérnek: Vanessza Hanna
• Bitó Szidóniának és Csanádi Ta-
másnak: Kolos

Elhunytak
• Dékány Sándorné Gajdacsi Irén 
Eszter, élt 68 évet
• Nagy György, élt 83 évet
• Sztankovics Miklósné Illés Mária 
Anna, élt 69 évet
• Gémes Sándor, élt 51 évet
• Paragi Józsefné Balogh Mária, élt 
77 évet
• Kondász Tiborné Fűz Erzsébet, élt 
81 évet
• Nagy Krisztina, élt 14 évet
• Bitó Sándor, élt 89 évet
• Tóth István, élt 83 évet

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)

ANYAKÖNYVI hírek
November 4.: Szabadfoglalkozás
November 6-7.: Részvétel a Böllérnapon
November 11. 14 órakor: Egészség heti előadás 
November 18.: Vendégünk Illin Klára újságíró
November 25.: Vendégünk Ujvári László polgármester
December 2.: Tájékoztató a Csongrád megyei klubvezetői 
tanácskozásról

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

November 7-8.: dr. Farle Csaba – Telefon: 06 (70) 330-4504
November 14-15.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
November 21-22.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
November 28-29.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624

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

Állatorvosi ügyelet

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el 

kellett indulni. Szívemben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, 
nézzetek az Égre. Fájó szívvel emlékezünk

KUNSZABÓ SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára. 

Feleséged és fiad

Alakformáló és erősítő edzés
minden szerdán 17.00 órakor az általános iskola tornatermében. 

Amit hoznotok kell: polifoam, üdítő, törülköző. 
Részvételi díj: 500 Ft. 

Érdeklődni: Ferenczi-Németh Betti, 06 (30) 405-7360

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

A következő vásár időpontja: 
december 10., 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!

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 1-től április 30-ig 6.00-16.00 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: pénteken 12.00-16.00 
óráig, október 20-tól november 2-ig naponta.  
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 
06 (20) 359-4948
Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371

A p r ó h i r d e t é s
Kisgyermekes család bármilyen tűzifát vásárolna részletfizetésre: 
06 (30) 649-3922
Móra u. 37. szám alatti családi ház eladó.
Érdeklődni: 06 (70) 389-2582

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

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

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

VÖRÖSKERESZTES vásár

A BALáSTyAI HuLLADÉKuDVAR nyitva tartási ideje: 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig, hétfő, 
szerda, vasárnap: szünnap, ünnepnapokon zárva tart.
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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 320 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!

Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINŐSÉgI HúSOK BOLTjA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!

• FűSZEREZETT HúST RENDELHET NáLuNK.
• PÖRKÖLTNEK MARHAHúS EgÉSZBEN
  VAgy KOCKáZVA
• CSEVAP, PLESKAVICA, MITITEI 1499 FT/Kg
• RÖFI FÜSTÖLT KOLBáSZ 1600 FT/KG 
• SERTÉS ZSíR 500 FT/Kg

SAjáTMáRKáS TERMÉKEINKRŐL
 KÉRDEZZÉK ILDIKÓT!

Balástya, Széchenyi u. 12. • Telefon: 06 (30) 729-1627
Szeged, juhász gyula u. 3. • Telefon: 06 62/461-067
Szeged, Dorozsmai út 189. • Telefon: 06 62/461-067
Üllés, Dorozsmai út 47. • Telefon: 06 (30) 963-8882

                                             

Torta rendeléseket  felveszünk!
16 szeletes torta árak: 

• Gyümölcs torta 3200 Ft + díszítés 
• Gesztenyés torta 3900 Ft + díszítés 

• lúdláb torta 3700 Ft + díszítés 
• Akciós csoki tortánk 16 szeletes 2900 Ft + díszítés!  

Péksütemény Akció: „Hármat fizet négyet, vihet”
 minden nap más ajándék péksüti!

A LiLA ABc-Ben nyeRJe VissZA
 nOVemBeRBen és DecemBeRBen A BLOkkOn 

sZeRePLŐ VÁsÁRLÁsi éRtéket! 
a játék november 2-án indul! November 8-tól december 31-ig 
a heti vásárlók között minden vasárnap 10 órakor kisorsoljuk a 
nyertest. • Hetente ViGAsZDÍJ eGy csOki tORtA 

annak, aki az elmúlt héten a legnagyobb összeget fizette!
Vásároljon készpénzzel 10 000 Ft fölött és 5% árkedvezményt 

adunk! • lIla aBC is a FaCeBook-oN!!! • Hasznos infor-
mációk, akciók! Minden nap 1-2 kiemelt termék akciós áron!!
Várjuk szeretettel! Az iris kft. valamennyi munkatársa

iRis kFt.
Balástya, rákóczi u. 17. • telefon: 62/278-440  

BALÁSTYAI PÉKSÉG


