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Magyar Mihályné jegyző elköszön

A Balástya Községi Önkormányzat jegyzője 40 év köz-
szolgálati jogviszony után nyugdíjba megy, és január 
közepétől szabadságát, majd felmentési idejét tölti. 

3-4. oldal

Tankönyve jelenik meg Bárkányi Anikónak

A Műszaki Tankönyvkiadónál jelenik meg a turisztikai 
szervező képzéshez "A turizmus alapjai" című új tan-
könyv, amelyet a balástyai Bárkányi Anikó írt. 

5. oldal

Húsüzem épül Balástyán

Kiskapacitású vágó- és feldolgozó húsüzemet épít 
Gömöri Endre és családja a saját szürkemarha állomá-
nyunkban született borjúk vágásához és feldolgozá-
sához.                                                                               6. oldal

A polgármesteri hivatal megújul

Decemberben pályázati támogatással megtörtént a polgár-
mesteri hivatal tetőcseréje, és önkormányzati költségvetésből 
az épületek éjszakai megvilágítást kaptak, továbbá néhány 
nyílászárót cseréltek a kivitelezők. 2019-ben vakolatjavítások-
kal és homlokzat festéssel folytatódik a felújítás. 

Tisztelt Balástyaiak!
Örömömre szolgál arról beszá-

molnom, hogy a 2018-as évet is 
sikerült nagyon eredményesen 
zárnunk! A nyertes pályázatok-
kal és a saját költségvetésünkből 
rendelkezésünkre álló összegek-
ből a múlt évben megvalósuló 
beruházások által az egymilliárd 
háromszázmillió forintot köze-
lítette meg az az összeg, amely-
lyel egyrészt nőtt közösségünk 
vagyona, másrészt tudásban 
gyarapodott a lakosság. Ebben 
az épített környezetünk és a 
munkákhoz szükséges eszközök 
beszerzésén kívül a magasabb 
színvonalú óvodai és általános is-
kolai oktatásunkhoz hozzájáruló 
pályázatok biztosította pénzügyi 
keretek is benne vannak, továb-
bá több lakossági réteget érintő 
támogatás szintén ide tartozik. 
Például a Védőnői Tanácsadó 
épületének és eszközbeszerzésé-
nek köszönhetően településünk 
legifjabb lakosainak jobb ellá-
tása, az idősek nappali intézmé-
nye épületének felújítása által, 
akik ezt a szolgáltatást igénybe 
veszik, korszerűbb körülmé-
nyek között tölthetik napjaikat, 
valamint a pályázatok támoga-
tásának köszönhetően számos 
rendezvényen lehettünk együtt.  
A folyamatban lévő projektek 
közül kiemelem a "Balástya he-
lyi, megújuló, geotermális ener-
giájának kiaknázása a független 
és fenntartható hosszútávú ener-
giaellátás jegyében" pályázatun-
kat, amelynek kivitelezése ebben 
az évben megindul, és amely-
lyel terveink szerint elsősorban 
közintézményeink költségve-

téseiben a fűtésre betervezett 
összegeket minimalizálhatjuk.  
A megvalósult és folyamatban 
lévő pályázatainkról, az elnyert 
támogatásokról a 2. oldalon 
részletes összesítést olvashat-
nak. Ezek a feladatok nagyon 
nagy összefogást, rendkívül 
sok időt, energiát igényeltek a 
munkatársaim részéről, illetve 
a beruházásokat és fejlesztése-
ket kivitelező szakemberek is 
kiemelkedően sokat dolgoztak. 
Mindannyiuk áldozatos munká-
ját ezúton is köszönöm!

Balástya fejlődéséért képvise-
lő-társaimmal együtt a legjobb 
tudásunk szerint szintén mindent 
megtettünk, arra törekedtünk, 
hogy döntéseinkkel fejlesztési 
elképzeléseinket mindig a lehető 
legkedvezőbb módon, takarékos 
gazdálkodással oldjuk meg. Köz-
feladataink ellátásán kívül igyek-
szünk figyelmet fordítani arra 
is, hogy községünk minél kelle-
mesebb hely legyen. 2019-ben 
ősszel lesznek az önkormány-
zati választások, és amennyiben 
Önök ismét bizalmat szavaznak 
nekünk, szeretnénk folytatni te-
lepülésfejlesztő munkánkat!

A Balástya Községi Önkor-
mányzat nevében Mentovics 
Éva: Újévi köszöntő című versé-
vel kívánok Önöknek jó egész-
séget, sikerekben gazdag, békés, 
áldásos 2019-es évet!
"Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!"

Ujvári László polgármester

Újévi köszöntő
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2018-ban beadott, értékelés előtti pályázatok
Összköltség Támogatás

KEHOP-3.2.2 Hulladékgazdálkodás korszerűsí-
tése, térségi komposztáló telep kialakítása, erő- 
és munkagépek beszerzése külterületi utak és 
közterületek tisztántartásához

114,5 millió Ft 114,5 millió Ft

LEADER helyi felhívások, kántor ház felújítása    22 millió Ft    15 millió Ft

Folyamatban lévő és megvalósult pályázatok
TOP-3.2.2 Balástya helyi, megújuló, geotermális 
energiájának kiaknázása a független és fenntar-
tható hosszútávú energiaellátás jegyében

246,5 millió Ft 246,5 millió Ft

IPA szerb-magyar pályázat: rendezvények lebo-
nyolítása Torontáltordával   28,3 millió Ft    21 millió Ft

TOP-1.1.3 Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi 
termelők termékeinek priorizációja érdekében   55,9 millió Ft   55,9 millió Ft

TOP-5.3.1 Rendezvények általi közösségépítés, 
konzorciumi partnerek Pusztaszer és Csengele

  28 millió Ft   24,5 millió Ft

TOP-1.1.1 Ipari övezet infrastruktúra kiépítése   53 millió Ft    50 millió Ft

EFOP-3.3.2 Pályázat óvodásoknak tehetségku-
tatás, iskolásoknak táborok, szakkörök, foglal-
kozások

   25 millió Ft    25 millió Ft

WIFI4EU Wifi  telepítés pályázat     4,5 millió Ft     4,5 millió Ft

GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Számítástechnikai eszközök 
beszerzése

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – 
művelődési ház irodák felújítása     0,6 millió Ft     0,3 millió Ft

TOP-3.1.1 Kerékpárosbarát közlekedés fejlesz-
tése Balástya község területén a vasútállomás 
könnyebb megközelíthetősége érdekében

   94,4 millió Ft    70 millió Ft

TOP-2.1.3 Balástya A3 számú vízgyűjtő terül-
eten csapadékvíz elvezető hálózat építése    90 millió Ft    90 millió Ft

TOP-4.2.1 Idősek nappali ellátását szolgáló 
épület felújítása   16,5 millió Ft   15 millió Ft

Védőnői szolgálat épületének felújítása és esz-
közök beszerzése     8,4 millió Ft     6,6 millió Ft

Tanyaprogram     2,2 millió Ft      2 millió Ft

Adósságkonszolidációban nem részesült telepü-
lési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
2016 (temető, polgármesteri hivatal, művelődési 
ház tető, járdák)

 112 millió Ft   112 millió Ft

EFOP-3.3.7 Informális tanulási alkalmak 
megvalósítása a balástyai iskolában    75 millió Ft    75 millió Ft

EFOP-3.7.3 Programok az egész életen át tartó 
tanulásért a balástyai könyvtárban    80 millió Ft    80 millió Ft

Sportcsarnok felújítása, kézilabdapálya kialakí-
tása   42,9 millió Ft   30,03 millió Ft

Erdőközi út 3. szakaszának felújítása  111 millió Ft   99,9 millió Ft

EFOP-1.3.8 Balástya Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület pályázata: Önkéntesség személyre 
szabva

221,8 millió Ft   221,8 millió Ft

Összesen                                                                 1.296 millió Ft      1.230,3 millió Ft

December 11-én, a Tanodá-
ban tartott Falugyűlést, köz-
meghallgatást Ujvári László 
polgármester. Az összejövete-
len részt vett Magyar Mihály-
né jegyző is. 

A polgármester a megjelen-
teknek beszámolt a 2018-ban 
pályázati támogatással megva-
lósult és folyamatban lévő beru-
házásokról és a beadott, értéke-
lés előtti pályázatokról.  

Falugyűlést, közmeghallgatást 
tartott Ujvári László polgármester

Testvértelepülésünkkel, Torontáltordával közös nyer-
tes pályázatunk keretében december 13-án és 14-én 
karácsonyi kézműves foglalkozásnak adott helyet a 
művelődés ház. Majd december 16-án a Páduai Szent 
Antal római katolikus templomban Falukarácsonyt tar-
tottunk.

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 3. prioritástengelyének – 
Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés 
ösztönzése – 3.2. akció – Együttműködés a kulturális, 
közösségi események, a sport, a szabadidős tevékeny-
ségek és a természetvédelem terén – keretében valósul-
hat meg a „Balástya és Torontáltorda hagyományok és 
hagyományos értékeket képviselő kulturális rendezvé-
nyek terjesztése fi ataloknak” elnevezésű projekt.

A balástyai projektrész Európai Uniós hozzájárulása 
59 500 euró, a hazai társfi nanszírozás 7 000 euró, az 
önrész 3500 euró, amelyből egy éven át 12 rendezvény 
valósul meg.

KARÁCSONYI PROGRAMOK 
BALÁSTYÁN

Mozgáskorlátozottak
összejövetele Balástyán

November 29-én a Tanodá-
ban tartotta évzáró közgyű-
lését a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesületé-
nek Balástyai csoportja.

A csoport vezetője, Gera Já-
nosné köszöntötte a meghívott 
vendégeket, Vincze Andreát, a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének elnökét, 
Szabó Edit dóci, és Fülöpné Tari 
Katalin ópusztaszeri csoporttit-
károkat, Fodor Tamás művelő-
désszervezőt, valamint Ujvári 
László polgármestert, akinek 
megköszönte, hogy az önkor-

mányzat támogatja a csoportju-
kat. Ebben az évben is autóbuszt 
biztosított a kirándulásukhoz, a 
megyei csoport összejövetelek-
re eljutásukhoz, és az összejö-
vetel utáni ebéddel szintén az 
önkormányzat vendégelte meg 
őket. Az ebéd után a közgyűlés 
résztvevői a sütemények elfo-
gyasztása mellett az Adventről 
beszélgettek. 

Aki szeretné felvenni a kap-
csolatot a Gera Jánosnéval, a 
06 (30) 467-6070-es telefonszá-
mon keresheti.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs ügyfélfogadás        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs ügyfélfogadás  
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Tisztelt Lakosok! 
Kedves Balástyaiak!

Talán közhelyként hangzik, 
azonban mégis igaz, hogy aminek 
kezdete van, annak vége is van. 

Az én közszolgálati jogvi-
szonyom is lassan a végéhez 
közeledik. Régen volt már a 
kezdet, 1978. szeptember 1-e, 
amikor, mint közigazgatási gya-
kornok kezdtem dolgozni, az 
akkori Kistelek Nagyközségi 
Tanácsnál, egy év múlva pedig 
megkezdtem tanulmányaimat 
Budapesten az Államigazgatá-
si Főiskola nappali tagozatán, 
amelyet később levelező tago-
zaton folytattam és fejeztem be. 
Régen volt 1981. március 1-e is, 
amikor tétován álldogáltam a 
balástyai tanácsháza szűk, sötét 
folyosóján és próbáltam tájéko-
zódni, hogy melyik ajtón kell 
kopogni, hogy megérkeztem, 
én vagyok az új dolgozó. Rácz 
Ferenc tanácselnökön és Kern 
Gyuri szociális ügyintézőn kívül 
személyesen senkit sem ismer-
tem, annak ellenére, hogy nem 
teljesen idegenként érkeztem 
Balástyára, hiszen apukám itt élt 
szüleivel és testvéreivel az er-
dőközi tanyavilágban, ahol még 
ma is élnek rokonaim.  Kezdeti 
zavaromon gyorsan átsegített 
a kedves fogadtatás, a megis-
merkedés gyorsan történt mind 
a munkatársaimmal, mind az új 
munkakörrel, hiszen a rám váró 
feladatot folyamatosan el kel-

lett látni. Akkori munkatársaim 
bizonyára kis fenntartással, de 
mégis bizalommal fogadtak, 
sokat bátorítottak és segítettek. 
Nem felejtem el Feketéné Kati 
kedves humorát, mindig jó ked-
vét, Csányi Nelly szókimondó 
őszinteségét, Rácz Feri halk 
szavú, de egyértelmű elvárásait, 
Benkőné Évike és Kern Gyuri 
nyugodt, reális iránymutatását 
a jogszabályok alkalmazásának 
útvesztőiben, kedvesen és sze-
retettel terelgettek ők a tapaszta-
lataikon alapuló helyes irányba. 
Sajnos néhányan már nincsenek 
közöttünk, emléküket kegyelet-
tel és szeretettel őrzöm. 

Főiskolai tanulmányaim során 
megszerzett elméleti tudást a 
mindennapok feladatainak gya-
korlati megvalósítása igazolta. 
Ahogy teltek az évek a közigaz-
gatás szinte valamennyi ügy-
körében dolgoztam, a pénzügyi 
igazgatás és műszaki, építész-
hatósági ügykörök kivételével.  
A gyámügyi, gyámhatósági 
ügyek, a polgári jogi ügyek (bir-
tokviták), a szabálysértés ügyek 
intézése éveken át a munkakö-
römbe tartozott.

Életem és munkám legmeg-
határozóbb állomása azonban 
2001. január 1. Ettől az időpont-
tól új közigazgatási szervként 
– Dóc és Balástya települések 
képviselő-testületeinek közös 
döntése alapján – létrejött a 
Balástya-Dóc Községek Kör-
jegyzősége. Balástya település 

polgármestere, Ujvári László 
megtisztelt bizalmával és arra 
kért, hogy adjam be pályázato-
mat a körjegyzői munkakörre. 
Nagy megtiszteltetés volt ez 
számomra, bízott bennem és al-
kalmasnak ítélt erre a feladatra, 
amit ezúton is szeretnék neki 
megköszönni. A két település 
képviselő-testületének egybe-
hangzó döntése alapján körjegy-
zői kinevezésemre 2001. január 
1-től került sor, ezt követően 
négy évig igyekeztem a mun-
kámat a legjobb tudásom sze-
rint ellátni és mindkét település 
lakosainak érdekeit szolgálni.  
A kistérségek kialakulása során 
a területi és földrajzi adottságok 
miatt Dóc település a Szegedi 
Kistérségbe, míg Balástya a Kis-
teleki Kistérségbe került besoro-
lásra. Ezt követően a körjegyző-
ségi hivatal helyett újra önálló 
polgármesteri hivatalok jöttek 
létre településenként. 2004. ja-
nuár 1-től Balástya település 
polgármestere és képviselő-tes-
tülete újra bizalmat szavazott 
nekem, azzal, hogy engem bízott 
meg a Balástya Községi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivata-
la vezetésével. Munkám során 
igyekeztem ennek a bizalomnak 
és megtiszteltetésnek eleget ten-
ni, az elvárásoknak megfelelni, 
és a jogszabályok adta lehető-
ségek szerint a legjobb döntést 
hozni, a feladatban nemcsak az 
ügyet látni, hanem az embert és 
a körülményeket. Voltak köny-
nyű és voltak nehéz, szívszorí-
tó, szomorú esetek, mind-mind 
emberi sorsokhoz kötődtek, és a 
döntések nem mindenki számára 
voltak kedvezőek. Születtek jó 
és kevésbé jó döntések, de sze-
rencsére nagy hibák, törvénysér-
tések és kudarcok nem történtek. 

Az elmúlt négy évtized alatt 
sok változás történt, a rend-
szerváltással történt történelmi 
átalakulás új feladatokat és új 
lehetőségeket hozott a település 
életébe. A gyorsan múló évek 

azt igazolták, hogy Balástya tu-
dott élni az új lehetőségekkel, 
a falu szépen fejlődött és fejlő-
dik, a középületek, a közterek 
megújultak, megszépültek, az 
infrastruktúra kiépült, jelentős 
beruházások gyarapították és 
gyarapítják  a település vagyo-
nát, munkahelyek jöttek létre és 
még hosszasan lehetne sorolni, 
hogy mennyi és milyen sok vál-
tozás történt a település életében. 
Megtisztelő számomra, hogy a 
jegyzőként eltöltött 19 év alatt én 
is részese lehettem az elért ered-
ményeknek, ami azonban nem 
az én érdemem, hanem a polgár-
mesteré, a mindenkori képvise-
lő-testületé, az elmúlt évek so-
rán,  és jelenleg is,  a munkámat 
segítő valamennyi munkatársa-
mé, az intézményvezetőké, az 
intézmények alkalmazottaié, az 
orvosoké, a védőnőké, a felettes 
és társ-szerveké és nem utolsó 
sorban a balástyai lakosoké, hi-
szen segítségük és támogatásuk 
nélkül nehéz lett volna vagy ta-
lán nem is sikerült volna helyt-
állni.  Tisztelet és köszönet érte 
valamennyiüknek.

Az előttünk álló 2019. év is 
hoz majd változást mindenki 
életében, nem tudjuk, hogy jót 
vagy rosszat tartogat számunkra, 
de valamiben biztosan más lesz 
majd, mint az előző.

2019. június 30. napjával az 
én életemben egy mozgalmas, 
munkával eltöltött, szép szakasz 
lezárul, mert 40 év közszolgálati 
jogviszony után, a lehetőséggel 
éve nyugdíjba megyek. 2019. ja-
nuárjától szabadságomat, majd a 
felmentési időmet fogom tölteni. 
Balástya, amíg élek életemnek 
része lesz, az elmúlt 40 év nem 
múlik el nyomtalanul sok szép 
emléket fogok őrizni.

Távollétemben munkakörömet 
Koczkáné dr. Szabó Gabriella 
aljegyző fogja ellátni, kérem 
Önöket, hogy fogadják őt biza-
lommal és szeretettel. 

Folytatás a 4. oldalon

Magyar Mihályné jegyző elköszön
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Páduai Szent Antal Római Ka-
tolikus templom előtt december 
2-án, Advent első vasárnapján, 
gyertyagyújtásra és a karácso-
nyi fényfüzérek felkapcsolásá-
nak közös ünneplésre hívta a 
lakosságot a Balástya Községi 
Önkormányzat. Jenei Norbert 
hitoktató gitárkíséretével a hit-
tanos gyerekek karácsonyi da-
lokat énekeltek. Műsoruk után 
Antal Imre plébános beszédé-
ben kiemelte, a karácsonyi fé-
nyek meggyújtásához hasonló-
an jó lenne, ha az emberekben 
a szeretet fénye ugyanúgy fel-
lobbanna, mint ahogy a fény-

füzérek felgyulladnak. Ujvári 
László polgármester karácsonyi 
köszöntőjében az egymásra fi-
gyelés fontosságáról, a karácso-
nyi készülődésről beszélt, majd 
a megújult adventi koszorún az 
első gyertya és a fényfüzérek 
világítását felkapcsolták. Az 
ünnepi gondolatokat követően 
a polgármesteri hivatal munka-
társai kaláccsal, forró teával és 
forralt borral kínálták a megje-
lenteket. A forró italokat katonai 
gulyáságyúban Palotás Sándor 
és Szanka Péter főzte, amit be-
szélgetés közben sokan megkós-
toltak. 

December 16-án, a Páduai 
Szent Antal római katolikus 
templomban a Falukarácsony a 
hódmezővásárhelyi 5. Bocskai 
István Lövészdandár Zenekara 
koncertjével kezdődött. Fodor 
Tamás művelődésszervező a 
zeneszámok között ismertetőt 
olvasott fel az elhangzott mű-
vekről, majd Ujvári László pol-
gármester köszöntötte a lakos-
ságot, békés, boldog Karácsonyt 

kívánt mindenkinek, valamint 
megköszönte a rendezvény lét-
rejöttét segítők munkáját, és 
köszönetet mondott a műsorért 
a katonazenekarnak. Ezután to-
vábbi ünneplésre hívott minden-
kit a templomkertben felállított 
sátorba, ahol húsos káposztá-
val, forralt borral, forró teával, 
diós és mákos bejglivel várták 
a lakosságot a Balástya Községi 
Önkormányzat munkatársai.

December 13-án sok segítő 
összefogásával készült el a Jé-
zus születését felidéző betlehe-
mi életkép a balástyai Páduai 
Szent Antal katolikus templom 
kertjében. 

Fotók: www.balastya.hu/hírek

A Balástyai Polgárőr Egyesü-
let vezetője, Dékány Péter ha-
tárőr találkozót szervez azoknak 
az egykori katonáknak, akik a 

határőrségnél teljesítették sorka-
tonai szolgálatukat. 

Telefon: 06 (30) 456-6453 

2018. november 28-29-én ren-
dezték meg Szegeden, a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal 
nagytermében az V. Közfoglal-
koztatási Kiállítás és Vásárt. A 
Balástya Községi Önkormány-
zat második alkalommal vett 
részt a rendezvényen, ahol a me-
zőgazdasági és a helyi sajátossá-
gú mintaprogramok keretében 
előállított értékteremtő terméke-
ket állította ki. A hagyományos 
eljárással készült savanyúsá-
gok, szörpök, lekvárok mellett 
mangalica és hús jellegű sertés 

szalonna, sonka, csülök bemu-
tatóját és ételkóstolót tartottak 
mindkét napon, melynek nagy 
sikere volt. A kiállításra elvitték 
az Állatsimogatónál 2018-ban 
létrehozott Népi Emlékgyűjte-
mény néhány berendezési tár-
gyát is.

A megye 44 településén zajló 
113 járási startmunka program-
ban 2018-ban összesen 1876 
embert foglalkoztatnak, és az 
idén összesen 24 kiállító vett 
részt a Közfoglalkoztatási Kiál-
lítás és Vásáron.

Gyertyagyújtás a templom 
előtt Advent első vasárnapján 

A vásárhelyi katonazenekar 
koncertezett a balástyai 
Falukarácsonyon

Betlehem a balástyai 
templomkertben

Határőr találkozó

Balástya is részt vett az V. Közfog-
lalkoztatási Kiállítás és Vásáron

Folytatás a 3. oldalról
Kedves Balástyai Lakosok!

Szeretném megköszönni a sok 
éves együttműködésüket, sze-
ressék Balástyát, legyenek büsz-
kék arra, hogy itt élnek és arra, 
hogy amikor elmondják, hogy 
„balástyai vagyok…” az embe-
reknek az jut eszébe, hogy Ba-
lástya egy szép, nyugodt, kis falu 
valahol a Dél-alföldön, ahol az 
a sok szép virág nyílik, az a sok 
szép zöldség és a híres paprika 
terem, és amely az Önök kitar-

tó szorgalma és munkája nélkül 
nem lenne ilyen igényesen szép 
és barátságos. 

Ezeknek a gondolatoknak 
jegyében kívánok Önöknek 
nagyon boldog új évet, magán-
életükben sok örömet és boldog-
ságot, munkájukban sok sikert 
és elégedettséget, de mindenek 
felett jó egészséget!

Tisztelettel és szeretettel,  
 Magyar Mihályné

 Harmath Irén

Térítésmentes
 informatikai képzések indulnak Balástyán

A GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elnevezésű pá-
lyázat támogatásával térítésmentes informatikai képzések indulnak 
községünkben. A jövő digitális – tanulj meg élni benne! 
Telefon: Péterné Bárkányi Tímea, 06 (30) 851-3396
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A balástyai Bárkányi Anikó 
történelem-földrajz szakos ta-
nárként diplomázott 2007-ben 
a Szegedi Tudományegyete-
men. Az egyetemi tanulmányai 
utolsó évében idegenforgalmi 
szakmenedzseri képzésben 
vett részt, majd elvégezte a 
szolnoki főiskolán a turizmus-
vendéglátás közgazdász sza-
kot, ott szálloda menedzsment 
és egészségturizmus szak-
irányt választott. Ezután kez-
dett földrajzot és turizmussal 
kapcsolatos tantárgyakat taní-
tani. Először a Szegedi School 
of Business Tagintézményben 
idegenforgalmi szakmenedzse-
reket oktatott, azután a Dózsa 
György Szakgimnáziumban 
Kiskunmajsán, majd Örkény-
ben a Pálóczi Horváth István 
Szakközépiskolában tanított 
szintén turizmussal, vendég-
látással kapcsolatos tantár-
gyakat. Kecskeméten a Lestár 
Péter Szakközépiskolában a 
vendéglátó eladók képzésében 
vett részt. Azért kezdett tan-
könyvírásba, mert szakmailag 
szeretne előbbre lépni, és jó re-
ferencia, ha valakinek van egy 
tankönyve, ráadásul a tanári 
minősítési eljárásban is fontos 
szempont lehet. 

Mikor kezdett a tankönyv-
íráshoz?

- 2013-ban jött annak az ötle-
te, hogy írnék egy tankönyvet a 
szállodaismerethez, mert kevés-
bé volt gyakorlatias az akkori 
tankönyv. Írtam a Műszaki Tan-
könyvkiadónak, és azt a választ 
kaptam, hogy ehhez a tantárgy-
hoz van szerzőjük és tanköny-
vük, de egy másik témában, a 
turizmus rendszere tantárgyhoz, 
ami akkor került be az új keret-
tantervbe, nincs még tankönyv-
írójuk. A több mint 200 oldalas 
tankönyvet így öt évvel ezelőtt 
kezdtem írni.

A tankönyvíráshoz hogyan 
fogott hozzá?

- A turisztikai szervező képzés-
nek van egy állami kerettanter-
ve, és minden tantárgynak meg-
határozott fejezetei, ami alapján 
felépítettem a tankönyvet. A tu-
rizmus alapjai című könyvem a 
gazdálkodás és a turizmus alap-
fogalmaival, a turizmus intéz-
mény- és kapcsolatrendszerével, 
a magyarországi turizmus szer-
vezetével foglalkozik. Képet 
ad a turizmus nemzetgazdasági 
szerepéről és jelentőségéről, 
gazdasági hatásairól, a hazai és 
a világturizmus fejlődési ten-
denciáiról. Szerepel a könyvben 
a turizmus fő területeinek és for-
máinak ismertetése, a turisztikai 
piac bemutatása, a színvonalas 
turizmushoz elengedhetetlen 
közlekedési infrastruktúra rövid 
áttekintése, valamint a fenntart-
hatóság és a turizmus kapcso-
lata is. A diákok megismerik a 
világörökség és a nemzeti érté-
kek fogalmát és hazai példáit, 
valamint nemzeti parkjainkat. 
Külön fejezet foglalkozik a fo-
gyasztóvédelemmel, ezen belül 
az utazási szerződés tartalmával 
és a jogorvoslati lehetőségekkel.

Hol lehet elérni a tanköny-
vét?

- A turizmus alapjai című új 
tankönyv már online megvásá-
rolható a Műszaki Tankönyv-
kiadónál. Ebben a formában 
még ajánlott irodalom, de már 
a tankönyvvé nyilvánítási eljá-
rás utolsó fázisában a kirendelt 
szakértő jóváhagyta, a nyom-
dai munkálatok megkezdésé-
hez decemberben megérkezett 
a minisztériumi határozat, és a 
nyomtatás után lesz tankönyve 
a turizmust tanulóknak. Az in-
terneten a https://okkonyvek.
hu/mkoweb/portal/szakmai/
vendeglatas/turizmus-alapjai 
oldalon a könyvborítóra rákat-
tintva betekintést lehet nyerni az 
első tíz oldalba.

Tankönyve
 jelenik meg Bárkányi Anikónak

Összetartó közösségnek látja Ba-
lástyát a kisteleki rendőrkapitány

Szalay Zoltán Szabolcs rend-
őr alezredes 2018. július 1-vel 
kapott megbízást a Kisteleki 
Rendőrkapitányság vezetői te-
endőinek ellátására.

- Honnan került a Kisteleki 
Rendőrkapitányságra?

1995-ben Szegeden, a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnügyi osztályán kezdtem 
nyomozóként dolgozni, majd 
csoportvezető, alosztályvezető, 
osztályvezető-helyettes, megbí-
zott osztályvezető lettem. Ezután 
a Szegedi Rendőrkapitányságon 
bűnügyi osztályvezetői beosz-
tást kaptam, és kapitányságveze-
tő-helyettes voltam.

- Milyennek látta az elmúlt 
fél évben Kistelek járás bűn-
ügyi helyzetét?

Mivel korábban bűnügyi 
szakterületen dolgoztam, és ka-
pitányságvezető-helyettesként 
is szélesebb feladatkört kellett 
ellátni, rálátásom volt minden 
szakterületre. A Kisteleki Rend-
őrkapitányság Kistelek járás hat 
településén végzi a feladatát, és 
összehasonlítva a nagyobb vá-
rosok bűnügyi helyzetét ezzel a 
területtel, itt a kisebb súlyú va-
gyon elleni bűncselekmények 
és szabálysértések elkövetése 
fordul elő, de szerencsére ez sem 
nagy számban. Úgy gondolom, 
békés, élhető települések tartoz-
nak Kistelek járáshoz. Balástya 
például nagyon összetartó tele-
pülés, a lakosok figyelnek egy-

másra, a polgárőrség a körzeti 
megbízottal együttműködik.

- Mire hívja fel a lakosság fi-
gyelmét?

A vadbalesetek ezen a környé-

ken elég gyakoriak. Az óvatos 
vezetésre, a sebességkorlátozá-
sok betartására hívom fel a gép-
járművezetők figyelmét, mert 
azzal csökkenthetjük ezeket a 
baleseteket, legalábbis a szemé-
lyi sérülés elkerülhető. Az ittas 
vezetéssel kapcsolatban elmond-
ható, hogy országos szinten nö-
vekedett a balesetek száma, és 
ezek egy része az ittas vezetésre 
vezethető vissza. Az ittasság be-
folyásolja a vezetési készséget, 
ezért Magyarországon nulla to-
lerancia van érvényben az itta-
san vezetőkkel szemben.

Szerencsére kevés bűncselek-
mény történik ugyan Balástyán, 
de azért figyeljenek a bűnesetek 
megelőzésére. A lakatlan tanyák, 
hétvégi házak értékeit óvják 
meg, a lakott házakban minden-
ütt zárják a kapukat, ajtókat, a 
szomszédok is figyeljenek egy-
másra. Főleg az idős embereket 
felkereső csalókat, házalókat ne 
engedjék be házaikba. Kerüljék 
a telefonos nyereményjátékokat, 
az interneten a gyanús szövegű, 
adathalász leveleknél adataikat 
soha ne adják meg.

A rendőrkapitány fogadó 
órája: minden hónap első szer-
da, 14.00-16.00 óráig

Illin KláraIllin Klára
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Kiskapacitású vágó- és 
feldolgozó húsüzemet épít 
Gajgonyában Gömöri Endre 
és családja.

- Mi vezetett a húsüzem épí-
téséhez?

Libatenyésztéssel foglalkoz-
tunk, és amikor 2004. május 
elsejével belépett Magyaror-
szág az Európai Unióba, a libát, 
mint legeltethető állatot nem 
lehetett tovább legeltetni. Ak-
kor már volt 60 hektár legelőnk, 
és hasznosítani kellett. 2005. 
áprilisában az első 13 darab 
szürkemarhát megvettük, mert 
csak a kérődző állatok legeltet-
hetőek, de fejni nem akartunk. 
Később az állatvédők a libaté-
pést, tollfosztást meggátolták, 
és a szabályok betartása mellett 
nem volt gazdaságos a libatar-
tás, ezért azt 2013-ban befe-
jeztük. Ekkorra a szürkemarha 
állomány 50 anyatehénre fel-
fejlődött. A piaci körülmények 
nagyon nagy ingadozást mutat-
tak és mutatnak a mai napig. A 
szürkemarha bizonyítottan jó 
minőségét nem fizették meg a 
vásárlók. Az élősúlyú 400-800 
forint közötti eladási ár több-
nyire az alsó határon volt, és az 
élősúlyhoz képest 30 százalék 
körüli a színhús kihozatal. Ezért 
a libatartás befejezésekor már 
felmerült a feldolgozás lehető-
sége, hogy növeljük a nyeresé-
gességet.

- Az ötletükhöz mikor talál-
tak pályázati támogatást?

2016. február 19-én építési 
engedéllyel rendelkeztünk egy 
vágópontra, amelynek az elne-
vezését éppen azon a napon egy 
kormányrendelet megszüntette. 
Helyette egy kiskapacitású vá-
góhíd létesítésére volt lehető-
ség. Ezután hosszú ügyintézés 
következett, ami hatalmas költ-
ségekkel járt, de 2016. április 
20-ra ismételten lett tervrajzunk 
és építési engedélyünk, valamint 
NÉBIH engedélyünk a szarvas-
marha vágáshoz, egy kiskapaci-

tású vágó- és feldolgozó üzem 
építéséhez, amit ekkor benyúj-
tottunk a pályázathoz. Huszon-
három hónap várakozás után 
2018. április 6-án született egy 
határozat, amelyben a projektet 
a Magyar Állam 50 százalékos 
támogatásban részesítette, és így 
2018. június 8-án megnyitottuk 
az építési naplót, megindult az 
építkezés, amely még jelenleg is 
folyamatban van. A pályázat és 
a tervek tartalmazzák a füstölő, 
a szikkasztó és érlelő helyiséget 
is. Az üzem ugyan kicsi, 200 
négyzetméteres, de a feldolgo-
zási folyamat minden részleté-
re lehetőséget ad, és 71 millió 
forint plusz áfa költségvetéssel 
épül meg. Reméljük, hogy ebből 
az összegből megoldható lesz az 
építkezés, bár a tervek elkészí-
tése óta az építőanyag árak és 
a kivitelezői munkadíjak jelen-
tősen nőttek, a KSH adatai sze-
rint 30 százalékkal emelkedtek. 
A pályázatból kivették az artézi 
kút fúrásának költségét, viszont 
jogszabály írja elő, hogy ivó-
víz minőségű víz szükséges az 
üzem működéséhez. Ezt még az 
üzem átadásáig meg kell oldani, 
mert az engedélyeket akkor kap-
hatjuk meg. 2019. október 30-ig 
kell befejezni a beruházást, amit 
előreláthatóan meg tudunk való-
sítani.

 - A húsüzemben mit készíte-
nek majd? 

Elsősorban a saját szürkemarha 
állományunkban született 
borjúk hízlalás utáni vágása 
és feldolgozása, kifejezetten 
szárazáru, kolbász és szalámi 
gyártása a cél. A gazdaságunk 
biogazdaságnak van minősítve, 
a szürkemarhák biominősítéssel 
rendelkeznek. A feldolgozás-
hoz szükséges szalonna és ser-
téshús beszerzése még kétsé-
ges, hogy biogazdálkodásból 
lehetséges-e, de ez a végcél. 
Kezdésnek valószínű, hogy 
csak biomarhahúsból készült 
árukat állítunk elő, ami a teljes 

Húsüzem épül Balástyán biominősítésnek ugyan nem fe-
lel meg, viszont garantálni tud-
juk, hogy semmiféle mestersé-
ges anyagot nem használunk fel 
a szalámi készítéséhez, csak hús, 
szalonna, só, bors, köménymag, 
fokhagyma, őrölt paprika lesz a 
kész szárazáruban.

- Hol értékesítik a termékei-
ket?

Mivel kisüzemi kategóriába 
sorolt a húsüzemünk, Csongrád 
megyében, a telephely 40 kilo-
méteres körzetében és Budapes-
ten lehet az értékesítést megolda-
ni. Amennyiben a biominősítést 

sikerül megszereznünk, akkor 
elsősorban a Biokontroll Hungá-
ria által üzemeltetett budapesti 
nagybani piacon értékesítünk, 
és ezen kívül a gyermekeink 
segítségével majd webáruházat 
üzemeltetünk. A szalámiknak 
a tervezett 3000-3500 forintos 
kilogrammonkénti áron való ér-
tékesítésével reményeink szerint 
lesz piaca, és ezzel már gazda-
ságosan üzemeltethető a húsüze-
münk, biztosítja a saját állatál-
lomány folyamatos, stabil, egy 
árszinten való értékesítését.

Illin Klára

Kiskapacitású vágó- és feldolgozó 
húsüzem épül Balástyán

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és 
erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldol-
gozásban elnevezésű pályázat 50 száza-
lékos támogatását nyerte el kiskapacitású 
vágó- és feldolgozó húsüzem építéséhez 
Gömöri Endre Tivadar.

A támogatás összege: 35,16 millió forint
A projekt azonosító száma: VP-3-4.2.1-15
A projektet a Magyar Állam és az Európai 
Unió támogatja

Eladó földterület
Balástyán, Gajgonyában eladó 

a 0,29/123 hrsz., 
4,3 hektáros földterület.

Érdeklődni: 06 (70) 518-2870



A 2018-as évben sok válto-
zás következett be a Községi 
Sportkör Balástya Egyesület 
életében.

A felnőtt csapat jó szereplése 
mellett az utánpótlásban egy 
nem kötelezően indítandó csa-
patot is nevezett az egyesület, 
mert a taglétszám továbbra is 
bővül. A sportkör égisze alatt 
130-140 aktív labdarúgó jár hét-
ről-hétre edzésre, mérkőzésre. 
A női vonal továbbra is erős, a 
létszám ott is bővült a szezonra. 

Fontos kiemelni, hogy a Bo-
zsik-programban résztvevő 
gyermekek szülei sokat segíte-
nek. Az egyesület nagy hálával 
tartozik azoknak, akik segítettek 
a hazai Bozsik fesztivál lebo-
nyolításában.  

Külön öröm még, hogy idén 
nagy érdeklődés mellett rendez-
tük meg az I. Balástya Sportna-
pot a júniusi búcsúval együtt, 
amelyet a jövőben is folytatni 
szeretnénk. Reméljük, a Sport-
bál újjáélesztése hasonlóan sike-
rül 2019. januárjában. 

Rég nem látott jó szereplés
A 2018-2019-es futballszezon 

őszi fele kifejezetten jól sikerült 
a Községi Sportkör Balástya 
Egyesület felnőtt csapatának 
a megyei II. osztályban. Nyá-
ron nem sok változás történt 

Nyerges Dániel vezetőedző ke-
retében, meghatározó távozó 
játékos nem volt. Lippai Péter, 
Simon Gergely és Hauk Martin 
érkezésével három jó képessé-
gű játékossal erősítettük meg a 
keretet. A csapat mindössze né-
hány gyengébb meccsel a háta 
mögött végül a negyedik helyen 
vonul a téli szünetre, ami a me-
gyehármas bajnoki cím óta a 
legjobb eredményünk. Nagyon 
nehéz sorsolás vár a társaságra, 
hiszen az őszi pályaválasztóijog-
cserék miatt, tavasszal a tizenöt 
mérkőzésből kilencszer fognak 
idegenbe utazni. A felnőtt csa-
pattal kapcsolatban feltétlenül 
meg kell említeni, hogy nagyon 
jó közösség alakult ki. Ennek és 
az eredményeknek köszönhető-
en több alkalommal látták ven-
dégül a szurkolók az együttest, 
amit ezúton is köszönünk. 

Az U19-es csapatnál szintén ki 
kell emelni a kiváló közösséget, 
a bajnokságban is az erős közép-
mezőny tagja a legidősebb után-
pótlás csapat. 

Az U17-es korosztály Nyerges 
Dániel és Tóth Gergő edzők ve-
zetésével a legjobban teljesítő 
balástyai csapat. A fiúk három 
ponttal lemaradva a bordányiak 
mögött második helyen állnak a 
bajnokságban. 

Az U14-es csapatot Vén Lász-

ló edző most tanítja a nagy-
pályás labdarúgás alapjaira.  
A gyengébb kezdést követően, 
a szezon második felében már 
egyértelműen látszott a fejlődés 
a gyerekeknél. 

Idén nem indult utánpótlás le-
ány csapat Balástyán. Ehelyett 
a még mindig utánpótlás korú 
lányok a felnőtt női bajnokság-
ba neveztek. Az U14-es korosz-
tályhoz hasonlóan, jól fejlődött 
a csapat, amely szépen lassan 
beleérik a felnőtt mezőnybe. 

A Bozsik-programban ismét 
négy korosztállyal képviselteti 
magát a KSE Balástya. A ruzsai 
és mórahalmi fesztiválok és tor-
nák mellett egy alkalommal a 
balástyai sportpálya adott helyet 
a soron következő U7-U9-es 
Bozsik fesztiválnak. A csapato-
kat Hegedűs Klaudia, Förgeteg 
József, Gémes Ferenc készíti 
fel Vén László utánpótlásvezető 
koordinálása mellett. 

Az U9-es és U11-es csapat 
szeptemberben tornán vett részt 
Üllésen. Mindkét korosztályban 
aranyérmes lett a balástyai csa-

pat. Az U11-esek októberben 
Kisteleken is az első helyen vé-
geztek. 

Fejlesztések
Az év elején a sportöltözőben 

befejeződtek a belső felújítási 
munkák. A korábban felújított 
öltözők mellett megújultak a vi-
zesblokkok és a szertár is. Utób-
biba önerőből új öltözőbútorok 
is kerültek. 

Nyáron a sportpályán kiépült 
az új automata öntözőrendszer, 
amely az őszi tesztüzemet köve-
tően jövőre már teljesen átveszi 
a centerpálya öntözését. 

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség az Országos Pályaépítési 
Program keretében lehetőséget 
biztosított tárgyi eszköz beszer-
zésre és fejlesztésre. A 2017-ben 
beadott és 2018-ban megnyert 
pályázattal a télen új cserepa-
dok, új eredményjelzőkészülék, 
valamint edzőpályavilágítás lé-
tesül a balástyai sportpályán. 
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Pozitívumok éve a sportkörnél

Defibrillátor a sportöltözőben
Nyáron a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatának köszön-

hetően a sportöltözőbe került egy defibrillátor készülék, amely-
nek széles körben elérhető elhelyezése még folyamatban van. 

Fodor Tamás
elnök

Kovács Zoltán káplán segíti a plébános munkáját
Kovács Zoltán Mezőtúrról 

származik, és érettségi után 
Szegeden végezte el a papi sze-
mináriumot.

- Mikor döntötte el, hogy pap 
lesz?

A középiskola utolsó évében 
éreztem erős hívást Istentől 
imádságos élményben. Addig 
mérnöknek készültem, és a fizi-
ka-matematika szakot próbáltam 
megcélozni. De az Istentől jövő 
hívás olyan érzéssel járt, annyira 
szeretetteljes meghívás volt, ami 
lenyűgözött, ezért a papi pályát 
választottam. 

- Honnan került ebbe a kör-
zetbe?

Öt év tanulás alatt készültem 

a szolgálatra, és közben Üllésen 
meg Mórahalmon voltam gya-
korlaton. A pappá szentelésem 
után kerültem Kistelekre, ahová 
Balástya, Csengele, Pusztaszer, 
Baks, Ópusztaszer és Tömör-
kény tartozik.

- Hogyan osztják el a felada-
tot Antal Imre plébánossal?

Segédlelkészként, káplánként 
segítem a plébános munkáját, 
és minden héten egyeztetjük 
a teendőket. Igyekszem min-
denben a szolgálatára lenni.  
A káplánok rövidebb ideig 

tartózkodnak egy-egy helyen.  
A papi életút során a kápláni évek 
alatt a szemináriumból kikerülve 
beosztottként is teljes értékű papi 
munkát tudunk végezni, gyón-
tatni, szentmisét tartani, esketni, 
keresztelni, temetni. Ezalatt a 
gyakorló idő alatt, ha tehetsé-
gesen végezzük a dolgunkat, 
majd plébánosként folytathatjuk.  
A plébános feladatköre széle-
sebb körű szervezőmunka, na-
gyobb felelősséggel jár.

Illin Klára
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„Törd a fejed”
November 13-án a hetedik és 

nyolcadik osztályosok egy-egy 
csapata „Törd a fejed” mate-
matikai vetélkedőn képviselte 
iskolánkat. A kisteleki Árpád 
Fejedelem Katolikus Gimná-
zium és Szakgimnázium által 
szervezett vetélkedőn a nyolca-
dikosok csapata 4. helyezést ért 
el. A gyerekek a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat segítségével 
utaztak. Kísérő tanáruk: Hege-
dűs Marianna

Papírgyűjtés
November 14-én tartottuk ha-

gyományos őszi papírgyűjtésün-
ket. Az akció során több mint két 
konténer telt meg, ami az utóbbi 
években rekordnak számít. Az 
ebből származó bevételt a Diák-
önkormányzat programjainak tá-
mogatására és a gyerekek fejlő-
dését segítő eszközök vásárlásra 
költjük. A programot Vén László 
szervezte.

Pályaválasztás
November 12-16. között a 8. év-

folyamos tanulóknak egyéni pá-
lyaválasztási konzultációt tartott 
dr. Tóth Éva. A szülők és gyer-
mekeik együtt térképezték fel az 
érdeklődési köröket, hogy köny-
nyebb legyen az iskolaválasztás.

Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny iskolai fordulója

Novemberben rendeztük meg 
a felsős évfolyamok számára a 
helyesírási versenyt. Évfolya-
monként 4-4 tanuló nevezett 
be. A versenyt Geráné Buknicz 
Mária és Zónai Márta szervez-
te meg. Első helyezettek: Lip-
pai Zsófia 5. b., Horváth-Zsikó 
Mária 6. a., Gyöngyösi Norina  
7. a., Kapás Erika 8. a.

Nyílt napok
November 27-én alsó tagozat-

ban, 28-án a felső tagozatban 
tartottuk a hagyományos nyílt 
napokat. Az érdeklődő szülők 
tanítási órákon betekinthettek 
az iskola mindennapjaiba. Részt 
vettek tanítási órákon, napközis 
foglalkozásokon. Képet kaptak 
gyermekük iskolai munkájáról, 
az elvárásokról, az elért ered-
ményekről. A pedagógusoktól 
segítséget kaptak az otthoni 
tanuláshoz. Alsó tagozatosok-
nál 61 szülő élt a lehetőséggel, 
ami a tavalyi részvételhez ké-
pest kissé csökkent. Az előző 
évben 69 szülő volt kíváncsi 
az iskolában folyó munkára.  
A felső tagozatosoknál a tavalyi 
évhez hasonló volt a részvevő 
szülők száma. Ott is inkább az 
5-6. évfolyamon tapasztaltunk 

nagyobb érdeklődés, bár idén a 
7. és 8. évfolyamon is volt ér-
deklődő szülő. A kamaszok nem 
veszik szívesen, ha a szülő eljön 
a nyílt napra. 

Takarékossági vetélkedő
November 29-én rendeztük 

meg a már hagyománnyá vált 
takarékossági vetélkedőnket.  
Évfolyamonként 3-3 tanuló ne-
vezhetett be a felső tagozatból. 
A versenyhez a 3A Takarékszö-
vetkezet balástyai fiókja bizto-
sított hasznos ajándéktárgyakat. 
Eredmények: 

1. helyezés: 8. a: Bitó Marcell, 
Kapás Erika, Karsai Máté

2. helyezés: 7. a: Asztalos Pet-
ra, Nagymihály László, Rézsó 
Bíborka

3. helyezés: 6. a: Ferenczi 
Gréta, Répa-Antal Hanna Tí-
mea, Balogh Edit Nóra

A versenyt szervezte és meg-
rendezte Zónai Márta és Vág-
völgyiné Albert Tünde 

Köszönjük a takarékszövet-
kezetnek a versenyhez nyújtott 
segítséget.

Mozilátogatás
December 3-án a 3. és 4., dec-

ember 7-én az 1. és 2. osztályos 
napközis csoport Szegedre láto-
gatott. Megnézték a karácsonyi 
fénybe öltözött Kárász utcát, az 
óriáskereket, a Dugonics téren a 
rénszarvast és a Télapó szánját, 
majd a Cinema Cityben a Dió-
törő és a négy birodalom című 
mesefilmet látták. A programra 
a gyerekeket Majevszki-Bernát 
Evelin, Rabi Ágnes, Gondáné 
Frankó Valéria, Borbola Kitti, 
Koréh Istvánné és Juhász Rita 
kísérte el.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Canterbury 

Szent Tamás lett a hónap szent-
je. Ő Oxfordban, Londonban és 
Párizsban tanult. II. Henrik an-
gol király 1157-ben kancellárrá 
nevezte ki. 1162-ben megkapta 
Anglia érseki és prímási székét. 
Innentől kezdve az élete telje-
sen megváltozott. Maximálisan 

védte egyháza érdekeit, ha kel-
lett, még a királlyal is szembe 
helyezkedett. A király félni 
kezdett tőle.  Négy  nemese az 
oltár előtt meggyilkolta Tamást. 
1173-ban avatták szentté. 

Ereklyéiből Magyarországra, 
Esztergomba is került. Lékai 
László esztergomi bíboros kez-
deményezésére minden évben 
gyertyát gyújtanak emlékére az 
ereklyéje előtt.

Sport
2018. november 14-én Ruzsán 

rendezték a Bozsik Intézményi 
Program őszi fesztiválját az 1-2. 
korcsoportos gyerekek részére. 
A tornán több állomáson külön-
böző feladatok, játékok, mérkő-
zések során bizonyíthatták tudá-
sukat a résztvevők. A csapatokat 
Hegedűs Klaudia és Förgeteg 
József kísérte.

December 13-án diákolimpi-
ai selejtezőn jártak diákjaink. 
Futsal sportágban a IV. korcso-
portos fiúk a körzeti döntőben 
2. helyezést értek el. A csapat 
tagjai: Pásztor Csanád, Újszászi 
Zsolt, Szobácsi Dávid, Szél Ke-
vin, Ruskó Róbert, Gera Dávid, 
Kis Norbert, Faragó Benjámin, 
Kiss Benjámin, Nagymihály 
László és Farkas Zalán. Felké-
szítő tanáruk Vén László.

Adventi készülődés
December 4-én kezdődött is-

kolánkban a karácsonyi ünnepre 
készülődés, és ekkor az Adventi 
koszorún meggyújtottuk az első 
gyertyát. 

Mikulás
Idén is december 6-án érkezett 

hozzánk a Mikulás. A hűvös idő 
nem vette el a gyerekek kedvét, 
lelkesen hívták-várták a nagy-
szakállú Télapót, aki időben meg 
is érkezett hozzájuk. Kísérői, a 
manók, egész évben készítették 
az ajándékokat. A rénszarvasok 
alig bírták a szánt húzni, any-
nyi ajándék várta a diákokat. A 
Mikulás zsákja ismét válogatott 
finomságokat rejtett. A sok cso-

Folytatás a 9. oldalon

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - november
1. a: Falusi Zóra Emma, 2. a: Szabó Nóra, 3. a: Szemerédi Domi-
nika, 3. b: Virágh Zsófi, 4. a: Molnár Dezső, Körmendi Zsombor,  
5. a: Komáromi Attila, 5.b: Csatordai Csongor, 6. a: Ruskó Szilvána, 
7. a: Szél Luca, 8.a: Krasznai Árnika, 8.b: Horváth Zoltán Roland
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December 6-án megérkezett 
a Mikulás a bölcsőde mindkét 
csoportjába és édességcsomagot 
meg Mikulás párnát kaptak tőle 
a kisgyermekek. A szülők gyü-
mölcsöt és csemegét hoztak, amit 

a délelőtt folyamán fogyasztottak 
el a gyerekek.

A párnákat készítették: Kalmár 
Edit és Sutkáné Kothencz Juli-
anna. 

Mézes reggeli az óvodában
Sztankovics Attila és Varga Edit 

szervezésében, országos kam-
pány keretében mézes reggelit 
kaptak novemberben a balástyai 
óvodás gyermekek. Köszönet 
érte a szervezőknek.

Adventi varázs az óvodában
November végén az Őszi Al-

kony Nyugdíjas Klub tagjai po-
gácsa sütésével kezdődött el az 
óvoda hagyományos felkészülése 
a Karácsonyra. Weisz Zoltánné, 
Tóth Ferencné, Dékány Józsefné, 

Balogh Antalné az óvoda előteré-
ben folyamatos gyermeklátoga-
tók körében gyúrták meg a Luca 
pogácsát, amit a délutáni családi 
napon fogyasztottak el az óvodás 
gyermekek a családtagjaikkal, és 
itt készítették el otthonuk adventi, 
karácsonyi dekorációját.

Mikulás az óvodában
Ez évben is meglátogatta az 

óvodás gyermekeket a legjobban 
várt téli vendég, a Mikulás. Zsák-
jában rénszarvas agancsot és rén-
szarvas tároló cserepet hozott a 
gyümölcsök és édességek mellé.

Bölcsőde

Óvoda

Folytatás a 8. oldalról 
mag mind gazdára talált, amit a 
tanulók lelkesen bontogattak ki. 
Néhány gyermek próbára tette 
a krampuszok és rénszarvasok 
türelmét, akik az udvaron igye-
keztek elcsípni a huncutkodó 
diákokat. Az ügyesebbek pedig a 
szaloncukrot kaptak. Köszönjük 
a „Mikulásnak”, hogy ellátoga-
tott hozzánk, és szívesen látjuk 
jövőre is.

Karácsonyváró
December 13-án hetvennégy 

tanulót hívott meg a Balástyá-

ért Közalapítvány a hagyomá-
nyos karácsonyi készülődésre, 
ajándékkészítésre. A két órás 
ünnepi hangulatú foglalkozáson 
sok szép ajándék készült: kará-
csonyfadíszek, képeslap, szalvé-
tagyűrű, kincses dobozka. Sza-
loncukor, ceruza, matrica, finom 
meleg tea és többféle kalács várta 
a szorgos gyermekeket. Köszön-
jük minden közreműködőnek és 
támogatónak a rendezvényhez 
nyújtott segítséget, amellyel 
szebbé varázsolták tanulóinknak 
a karácsonyi készülődést. 

Karácsony
December 21-én, az év utolsó tanítási napján meghitt karácsonyi 

műsorral ünnepeltünk.  Jenei Norbert hitoktató tanítványaival betle-
hemes játékot varázsolt a színpadra. A művészeti iskola tanulói furu-
lyáztak, fuvolán karácsonyi dallamokat szólaltattak meg. Rabi Edit 
Éva igazgatónő Tóth  Marianna versével kívánt tanulóinknak áldott, 
békés ünnepeket. A karácsonyfán a csillagszórókat a 3. évfolyamosok 
gyújtották meg. 
Betlehemi csillag
Betlehemi csillag vándorol az égen,
Örömmel hirdeti: holnap ünnep lészen,
Zengő énekszóval jötted várva vártuk,
Féltő szeretettel szívünket kitártuk.
Angyalsereg virraszt most a kisded fölött,
Édesanyja ragyog a csillagok között,
Mennyei Megváltót dajkálgat kezében,
Született egy gyermek igazi mesében.
Érkezése Földnek ajándéka lenne,
Minden ember lelje örömét meg benne,
Őszinte kívánság mind valóra váljon,
Kegyelmes Istenünk mindenkit megáldjon!

Balástya hírei a honlapunkon
A www.balastya.hu oldalon a hírek főmenüben számolunk be a Ba-
lástyai Újság megjelenései között történt eseményekről, továbbá a 
galériában a nagyobb rendezvények fotóit és filmfelvételeit láthatják.  
Több közérdekű információ, továbbá a Balástyai Újság aktuális és 
korábbi lapszámai megtalálhatóak községünk honlapján.

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 



Balástya, kultúrház megállóhelyről
H O V Á M I K O R
Baks, autóbusz váróterem  .   5.56  . 19.57  V 22.11
Budapest, Népliget  6.41  7.52  8.38  13.57  14.47  17.27
Csengele  V  14.26 16  16.01 + 16.11 �  16.31 
Csongrád, autóbusz állomás  7.11  10.31
Kecskemét, autóbusz állomás 23  4.24 5.47  6.41  7.52  8.38  11.17
 1 12.04 92 12.29 13.57  14.47  V15.42 17.27  

 1 20.04 28 20.29
Kiskunfélegyháza, autóbusz állomás 5.47  6.41  7.52  8.38  11.17 13.48  

 13.57 14.47  V 15.42  17.08  17.27    
Kiskunmajsa, autóbusz váróterem  . 15.07
Kistelek, autóbusz váróterem  10  4.36 5.47  . 5.56  6.41  7.11  7.52  

 V   8.01 8.38  9.16  10.31 11.17  . 12.41  
 + 13.01  ▲ 13.11  13.48 13.57  . 14.06  V 14.26 
 14.47  14 15.01 . 15.07  15.31  V15.42  16 16.01  
 +  16.11  16       16.11 �16.31  V 16.31 �16.51  V 17.01  
 17.08 17.27 V18.11   18.51  +  19.02  . 19.57  
 15 20.01  21.06  V22.11 23.16

Kömpöc, iskola  . 15.07  + 19.02
Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark .  5.56 
Pusztaszer, központ  7.11 10.31  . 12.41  + 13.01  .14.06  V 14.26
 15.31 16 16.11   V16.31 � 16.51  V17.01  18.51  

 21.06 23.16
Zöldmező Tsz. major, Forráskút, Üllés  ▲ 14.50
Deszk, Szanatórium  17.36
Makó, autóbusz állomás 14.03  17.36
Horgos, Subotica, Palics, autóbusz stan.  9.33
Szatymazi elágazás [1]  16   4.39  4.39  .   4.49  10  5.04 V  5.49  6.04  

 V    6.14 ▲  6.30  ▲ 6.39  V            6.39 .  6.44  .  6.49  
 ▲   7.04 V   7.44  ▲ 7.44 ▲    8.24 8.29 8.57  
 16 8.59  10.09  V10.47  � 11.09  V 11.09  11.29 
 . 12.29  . 13.39  . 14.09  + 14.14  14.57  . 15.09 
 14 15.24  + 15.26  1 15.51 V 15.54  16 16.31   � 16.44  
 10 16.44 16 17.04 17.36 + 17.48  . 17.59   19.27  
 19.54  + 20.49 . 20.53 

Szeged, autóbusz állomásra    16  4.39     4.39  .  4.49  10  5.04  V 5.49 6.04  
 V  6.14 ▲  6.30 V   6.39  ▲  6.39    .  6.44  .   6.49 
 ▲  7.04  .  7.07  +   7.07 23   7.26 ▲  7.44  V 7.44 
 ▲  8.24  8.29  8.57  16  8.59  9.33 10.09  
 V      10.47  � 11.09  V 11.09  11.20  11.29  . 12.29 
 12.39 . 13.39  14.03  . 14.09 + 14.14  14.57  
 .  15.09 V 15.11 + 15.24  14  15.24 92 15.26 1 15.51 
 V 15.54  16 16.31 � 16.44 10 16.44 16 17.04 17.36  
 + 17.48  . 17.59  19.27  19.54 + 20.49  . 20.53  
 96 21.03  2 23.26 

Szeged, autóbusz állomás megállóhelyről
KÁ   H O V Á  M I K O R
5      Balástya, kultúrházhoz  23 4.00   10 4.05 5.20   . 5.25 6.15  6.40  

 ▲ 7.10 7.25 V  7.30  8.10  8.45   .   9.20  
 10.00 10.50   1 11.40   .12.10  + 12.30  ▲ 12.40  
 13.20  13.30 . 13.35 V13.55  14.20  . 14.30  
 . 14.35  15.00 V 15.15 16 15.30 16 15.40  + 15.40  
 � 16.00  V 16.00  V 16.20 �16.20 V16.30   V 16.40  
 V 16.40 17.00  V 17.40  18.20  + 18.30 . 19.20  
 1519.30  1 19.40 28 20.05  20.35 V21.40  22.45

4      Balástya, kultúrházhoz .  5.20 92 12.05 14 14.30 
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28 =  hétfői munkanapok kivételével munkanapokon, valamint 
           munkanapot megelőző munkaszüneti napokon
92 =  hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a
           MERCEDES-gyár munkarendje szerint
96 =  naponta, de nem közlekedik XII.hó 24-én
 +    =  munkaszüneti nap
▲                         =  iskolai előadási napokon
� =   szabad- és munkaszüneti napokon
KÁ =  kocsiállás

AUTÓBUSZ MENETREND

JELMAGYARÁZAT 
.  =  munkaszüneti napok kivételével naponta
V  =  munkanap
�  =  szabadnap
1    =   hétfői munkanapokon
10  =  nyári tanszünetben munkanapokon
16  =  tanév tartama alatt munkanapokon
23  =  munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a
           MERCEDES-gyár munkarendje szerint

Az aláhúzással jelölt járatok az emelt szintű országos személyszállítási szolgáltatási körbe tartoznak, ezért kiegészítő jegy váltásával vehetők igénybe!
A zöld színnel jelölt járatok megállnak a Balástya, 148-as km kő megállóhelynél. A kultúrház megállóhelytől a menetidő 2 perc.

+

+   
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Születés
• Böröcz Erzsébet Magdolnának és 
Réczi Pálnak: Dorka
• Maróti Ágnesnek és Szűcs Tamás-
nak: Janka
• Kovács Juditnak és Horváth-Zsikó 
Andrásnak: András

Elhunyt
• Tari Józsefné Csányi Margit 
(1940)
• Kiss István (1948)
• Tóth Mihályné Bárkányi Rozál 
(1930)

2019. január 24-én, 8.00-15.00 
óráig a Védőnői Tanácsadóban 
dr. Ádám Edit radiológus szak-
orvos ultrahang diagnosztikai 
vizsgálatot tart. 

A hasi, mell, pajzsmirigy, here 
vizsgálat díja 4 000 Ft vizsgála-
tonként.

Abban az esetben, ha valaki  
2 féle vizsgálatot kér, az 7 000 Ft, 

ha 3 db vizsgálatot szeretne, ak-
kor 10 000 Ft. A hasi vizsgála-
tot megelőzően 5 órával étkezni 
nem szabad, a vizsgálatra telt 
hólyaggal kell érkezni. Kérjük, 
hozza magával a TAJ kártyáját!

Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges a védőnőknél: 06 (30) 869-
5037 vagy 06 (30) 462-6368

ANYAKÖNYVI hírek

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig, 
munkaidő: 8.00-16.00 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: 
– 104
kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820
kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

Vöröskeresztes vásár
 A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. január és 

februárban a művelődési ház felújítási munkái miatt szünetel. 
Megértésüket köszönjük! 

Január 12-13.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Január 19-20.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Január 26-27.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Február 2-3.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   

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

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a

 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Állatorvosi ügyelet
Halottszállítás éjjel és nappal: Lévai János – 06 (30) 451-0371

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van. 
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban 
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! 
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem 
a sírokon! 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1994-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban te-
lefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

KÖSZÖNET
Balástyai részvétel nélkül nem teljes a ruzsai lakodalmas
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett ruzsai XVII. 
Hagyományos Paraszt-Lakodalmas rendezvényen Bozsó Gábor 
balástyai kertész és családja hafflingi fajtájú fogatukkal vettek 
részt. A fogat a nagy létszámú menet része volt és méltán képvi-
selték a balástyai gazdaközösséget.  
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki szíves segítségü-
kért!        Szanka János egyesületi elnök

MŰANYAG HULLADÉKÁT INGYEN, 
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,

AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepegtető 

szalagot, belső és csomagoló fóliát, 
műanyag ládát, vödröt, cserepet.

A szállítást megoldjuk,
 kis és nagytételben egyaránt.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06 (30) 879-9305

Ismét ultrahang diagnosztika
Védőnői Tanácsadóban

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA  
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 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.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG! Legmodernebb, új csövekkel!

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 

Enni kell?

       Röfi-Ker
                        ENNI KELL! RÖFIKER:
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Hagyományos eljárással készült
 adalékmentes, sajátmárkás termékeink 

széles választékával (füstölt kolbász, májas 
hurka, lecsókolbász, hagyományos sózású, 

darabolt sonkák, szalonnák), valamint állan-
dóan friss sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, 
kacsahúsok várják az éhes balástyaiakat.

Disznóvágáshoz pótlás: kolbászhús, 
belsőség, fej, belek – Ilditől kérheted.

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.


