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Tűzgyújtási tilalom!

Védekezzünk a parlagfű ellen!

A sportkör várja a sportolni vágyó fiatalokat

2017. június 20-tól az egész országra vonatkozó tűzgyújtási tilalom van érvényben, mert a melegben a száraz
aljnövényzet és az avar könnyen meggyulladhat.
2. oldal

Július 1-jétől a hatóságok megkezdik a parlagfüves területek felderítését. A földhasználók és tulajdonosok földjeiken kötelesek elvégezni parlagfű irtását.
2. oldal

A Községi Sportkör Balástya Egyesület a 2017-2018-as
labdarúgó szezonban is várja a fiatalok, a 2005 és 2012
között született fiúk és lányok jelentkezését.
7. oldal

Ujvári László polgármester
kitüntetést kapott

Termálkút létesítéséhez nyert
pályázatot az önkormányzat
A Települési Operatív Program
pályázatán termálkút kivitelezéséhez 246,5 millió forint összegre kapott községünk támogató
döntést. A szerződés aláírásáig
megkezdődött az egyeztetés a létesítési engedélyezési tervek elkészítéséhez, amelyeket valószínűen az év végéig hagynak

Ujvári László polgármester a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége Csongrád megyei tagozatvezetőjeként,
sikeres településvezetőként az önkormányzatok érdekében
több évtizede végzett következetes és eredményes munkájáért
TÖOSZ Aranygyűrű kitüntetésben részesült.
Bővebben a 3. oldalon

jóvá. A projekt tartalmazza a kút
megépítését, az önkormányzati
ingatlanok fűtéséhez csővezetékeken a melegvíz odaszállítását, a
hőcserélőt, amit a meglévő kazán
helyett kell beszerelni. A teljes
beruházás 300 millió forint, és a
pályázati támogatás összegén felüli rész önkormányzati sajáterő.

Átadták a megújult
Vadásztanya vendéglőt

A FELÚJÍTOTT

VADÁSZTANYA VENDÉGLŐBEN, SZÉP KÖRNYEZETBEN, A RÉGI, MEGSZOKOTT ÍZEKKEL
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Előzetes asztalfoglalást felveszünk!

Családi, baráti rendezvények, születésnap, osztálytalálkozó, rendezvények lebonyolítása 120 főig!
Hétvégi és ünnepi kedvezményes menük!
Előfizetéses étkeztetés!
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk! • Internet, WIFI
Rendezvényekre foglalásokat a 62/278-520 és a
06 (30) 313-4650-es telefonszámon felveszünk!
Nyitva tartás: 11-23 óráig, de rendezvény esetén
későbbi időpontig is!

Balástya, Széchenyi u. 1.

Balról jobbra: dr. Juhász Tünde kormánymegbízott, Rákossy Balázs államtitkár,
Ujvári László polgármester, Farkas Sándor országgyűlési képviselő, dr. Kiss-Rigó
László püspök, Sári János építési vállalkozó, a kivielezés vezetője
Június 1-jén tartotta a Balástya Községi Önkormányzat a tulajdonában lévő, felújított Vadásztanya vendéglő átadó ünnepségét.
Bővebben a 3. oldalon

Balástyai Falunapok

Felhívás háziasszonyoknak!

Szeptember 15-16-án lesz a XVIII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál, ahol kamrabemutatót tervezünk.
Bővebben a 2. oldalon
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Nyertes pályázatokról
Kerékpárút

A Kóródy és Rákóczi utcák
kereszteződésénél kezdődő, és a
kapitánysági vasúti átjáróig húzódó kerékpárút megvalósításához 70 millió forintot nyertünk
a Települési Operatív Program
pályázatán, amelyhez már megkötöttük a támogatási szerződést.
Néhány héten belül elkészülnek
a létesítési engedélyezési tervek,
és a nyár végére az engedélyezés
is megtörténik. A kiviteli tervek
elkészülte után lehet a közbeszerzési eljárást elindítani, és a
kivitelező kiválasztását követően
kezdődik a beruházás. Szeretnénk a munkálatokat késő ősszel
megkezdeni, és tavasszal befejezni. Elképzelésünk szerint ahol
lehetséges, az élő környezetre
vigyázunk, a fákat meghagyjuk.

Csapadékcsatorna

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések pályázaton belterületi csapadékcsatorna kivitelezésére nyertünk
90 millió forintos támogatást,
amelyhez már korábbról vannak engedélyezett tervek. A kivitelezési tervek készítése és a
közbeszerzési eljárás indítása
folyamatban van, és a támogatási
szerződés aláírása után ősszel indulnak a munkálatok.

Járdaépítés

Az első 112 milliós adósságkonszolidációs
pályázaton

elnyert támogatásból finanszírozott járdaépítés első szakasza
augusztus végére fejeződik be.
Az idei 112 milliós adósságkonszolidációs pályázati támogatás
beruházásait, a járdaépítés további folytatását, a temető és a
polgármesteri hivatal két épülete
felújítását 2018. december végéig kell befejezni, ezért a munkálatok még nem kezdődtek el.

További pályázatok

Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése címen 15 millió forint
támogatást nyertünk a Települési
Operatív Program pályázatán az
Integrált Szociális Intézményünk
idősek nappali ellátását biztosító épületének felújításához.
A támogatási szerződés aláírása a
következő hetekben várható.
A piactér kialakítására beadott
pályázatunk első körben nem
nyert, de a második körben napokon belül ismét pályázunk.
A művelődési ház felújítására
beadott pályázatunkkal kapcsolatban tavaly április óta még nem
született döntés.
A napokban adtunk be egy közművelődési érdekeltségnövelő
pályázatot a Belügyminisztériumhoz, mellyel a művelődési
ház eszközállományát szeretnénk megújítani.
Ujvári László
polgármester

Balástyai Falunapok

Felhívás háziasszonyoknak!
Szeptember 15-16-án lesz a
XVIII. Balástyai Falunapok,
Zöldség- és Virágfesztivál, ahol
kamrabemutatót tervezünk. Ehhez kérjük a háziasszonyokat,
hogy mindenféle gyümölcsből
eltett lekvárokat, dzsemeket,
szörpöket, ivóleveket, befőtteket,
valamint bármilyen zöldségből
savanyúságot készítsenek, és
hozzák el a közös kamra polcára. Az üvegekre ragasszanak
címkét, amelyre írják rá a nevüket, és azt is, mi van az üvegben,
továbbá mellékeljék a receptet.
Palacsinta partin vesz részt, aki

lekvárt vagy dzsemet hoz, ezért a
kóstolásra számítva hozzon még
egy üveggel. Mutassuk meg a
kamrapolcon a látogatóknak és
egymásnak, milyen finomságokat tudunk készíteni az itt termett
gyümölcsökből és zöldségekből,
elevenítsük fel együtt régi értékünket, a befőzés hagyományát!
A korábbi évekhez hasonlóan
várjuk a zöldség, gyümölcs, virág
felajánlásokat is a kiállításhoz,
amellyel kapcsolatban részleteket, és a Falunapok programját
a szeptember elején megjelenő
Balástyai Újságban olvashatják.

Zöldségfelajánlásokat fogadunk
az Állatsimogatóban
Kérjük a lakosságot, hogy akinek étkezési célra nem alkalmas
zöldségtermékei vannak, hozza
el az Állatsimogatóba az állatok
takarmányozására. A felajánlá-

sokat korlátozott mennyiségben
fogadjuk, ez ügyben egyeztetni a
helyszínen vagy a polgármesteri
hivatalban lehet.

Tűzgyújtási tilalom!
2017. június 20-tól az egész
országra vonatkozó tűzgyújtási
tilalom van érvényben. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az
avar jelenti, ami nagyon könnyen
meggyulladhat.
További tájékoztatás: a www.
balastya.hu/fontos információk,

vagy Molnár Krisztina tűzoltó
főhadnagy, Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője, a 06 (20) 467-5257,
vagy a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke,
Virágh István, 06 (30) 436-1508.

Aratási gépszemle nyomVédekezzünk a parlagfű ellen! tatványok

Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően július elsejétől a hatóságok – belterületen az illetékes
jegyző, külterületen a kormányhivatal – megkezdik a parlagfüves
területek felderítését. Felhívjuk a
földhasználók illetve a tulajdonosok figyelmét, hogy területükön
június 30-ig a parlagfű virágbimbójának kialakulását kötelesek
megakadályozni, és ezt követően

ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (gyakorlatilag az első
fagyokig) folyamatosan fenn kell
tartani. Amennyiben elmulasztják kötelezettségüket, egyrészt
közérdekű védekezést (magyarul
kényszer-kaszálást) lehet elrendelni, másrészt a földhasználó
növényvédelmi bírsággal sújtható. Részletek: www.balastya.hu/
fontos információk

A Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy aratási gépszemle nyomtatványok

letölthetőek a www.balastya.hu
oldalról. Bővebb tájékoztatás:
Virágh István, 06 (30) 436-1508

ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA

2017. augusztus 5-én, 10-16 óráig Balástyán, az Erdőközi iskolában ismét találkozót tartanak az egykori iskolások.
Bővebb tájékoztatás:
Rozsnyai Erzsébet 62/257-832 vagy 06 (70) 701-4426
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Ujvári László polgármester
Átadták a megújult
Vadásztanya vendéglőt kitüntetést kapott
Június 1-jén tartotta a Balástya Községi Önkormányzat a
tulajdonában lévő, felújított Vadásztanya vendéglő átadó ünnepségét. A megnyitón részt vett
Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós
források felhasználásáért felelős
államtitkára, Farkas Sándor országgyűlési képviselő, dr. Juhász
Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, dr. Kiss-Rigó László,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, dr. Kovács Beáta,
a Csongrád megyei közgyűlés
alelnöke, dr. Szalai Gabriella, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatalának
vezetője, dr. Lázár Szvetozár
Aurél rendőrőrnagy, a Kisteleki Rendőrkapitányság helyettes
vezetője, valamint Kormányos
Sándor Csengele, Barna Károly
Szatymaz, Máté Gábor Pusztaszer polgármestere, Darabos
Gábor Kistelek alpolgármestere,
illetve testvértelepülésünk, Torda
polgármestere, Dobai János.
Az ünnepségen Fodor Tamás
művelődésszervező
bevezető
szavai után Rákossy Balázs méltatta a felújítás jelentőségét, és
elmondta, hogy a kormány ös�szességében több száz milliárd
forintot költ arra, hogy a gyermekétkeztetésben a balástyaihoz
hasonló korszerű konyhában
készülhessen az ebéd. Felidézte,
hogy a beruházáshoz a kormány
36,8 millió forintot adott a konyha megújítására, ami lehetőséget
biztosít arra, hogy a következő
években az óvodás és iskoláskorú gyermekek megfelelő ételhez
jussanak.
Farkas Sándor úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy most már
korszerű technológiával felszerelt konyhában tudnak a gyerekeknek és az idelátogatóknak
minőségi ételeket készíteni.
Ujvári László polgármester

köszöntötte a meghívott vendégeket és községünk lakosságát.
Hangsúlyozta, hogy régóta vártunk erre a fejlesztésre, és erre
a napra, amikor átadhatjuk a
megújult vendéglőt. A polgármester a vendéglő községünkben
betöltött szerepéről is beszélt, és
a képviselő-testület döntéséről,
ami alapján a 2009-ben eladóvá vált épületet megvásárolta az
önkormányzat. Az átépítéshez
nagyon sok szakma összehangolt munkájára volt szükség.
A korábbi 80 fős befogadó képességű teret megnövelték, és most
120 fő kiszolgálására alkalmas.
Továbbá kiemelte, eredetileg a
gyermekétkeztetés lebonyolítása
is a vendéglőben lett volna, viszont egyeztetve az óvoda és az
iskola vezetőivel, meghagyták az
iskolai konyhának a tálaló szerepet, így a vendéglő 300 adagos
korszerű konyhájában készülnek
az ételek, de az iskolába átszállítva, a régi ebédlőben fogyasztják
el az ételt a gyerekek. A diétás
étkezés kiszolgálására is lesz lehetőség ebben az új rendszerben.
A továbbiakban a polgármester
a beruházás adatait sorolta fel.
Elmondta, hogy az épület teljes
kivitelezési költsége bruttó 126
millió forint volt, a konyhai eszközök, a konyhatechnika 16,7
millió forint, így összesen 143
millió forintba került. Végül
megköszönte mindazoknak a
támogatását, segítségét és munkáját, akik hozzájárultak a beruházás megvalósításához.
Ezután a Bábabokra Néptánc
Együttes, a Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskola tanulói két műsorukat mutatták be.
A szalag átvágását követően a
jelenlévők együtt megnézték a
vendéglőt, és a felújításáról szóló
rövidfilmet a falra szerelt televíziónkon láthatták.
Bővebben: www.balastya.hu/
hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017.
június 8-án, Budapesten tartotta
éves küldöttgyűlését, amelyen az
Európa Tanács Kongresszusának
vezetői, hazai állami vezetők,
hazai és külföldi partner önkormányzati érdekszövetségek képviselői is részt vettek, előadást
tartottak.
A rendezvényen az elnökség Ujvári Lászlónak, Balástya polgármesterének TÖOSZ
ARANYGYŰRŰ
kitüntetést

adományozott, és megköszönte
a helyi önkormányzatok érdekében végzett következetes és eredményes munkáját.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége 1989-ben
alakult, és a TÖOSZ ARANYGYŰRŰ kitüntetést Csongrád
megyéből először 1999-ben Ott
József, Kistelek korábbi polgármestere, majd 2016-ban Kakas
Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Sándorfalva volt
polgármestere vehette át.

Benkő Lászlónétól búcsúzik
az önkormányzat

Benkő Lászlóné Halász Éva 74
éves korában 2017. május 22-én
váratlanul elhunyt.
A Balástya Községi Önkormányzat megrendülten búcsúzik
egykori munkatársától, aki több

évtizeden keresztül, 1965 és
1998 között látta el településünk
gazdasági életének (az egészségügyi alapellátás, az oktatás,
a közművelődés, a közszolgáltatások valamint a településfejlesztés) pénzügyi feladatait.
Munkáját mindig a legnagyobb
lelkiismeretességgel, pontossággal és igényességgel végezte, ami
példaértékű lehet az Őt követő
generációnak. Nyugodj békében
Évike!
A képviselő-testület és valamennyi munkatársa nevében
Ujvári László polgármester és
Magyar Mihályné jegyző

A Vadásztanya Vendéglő és
Panzió működéséről
Június 2-tól megkezdődött az
önkormányzati tulajdonú Vadásztanya Vendéglő üzemeltetése. A megújult épületében
minden adottság rendelkezésre
áll a gazdaságos működtetéshez. A panzió szobáinak festése,
a vizesblokkok felújítása, és a
burkolatok cseréje folyamatban
van. Néhány héten belül ott szállóvendégeket is tudunk fogadni.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy

a vendéglőben változatlanul házias ízekkel és hagyományosan
jó vendégszeretettel fogadják
munkatársaink az oda betérőket.
Egyúttal kérem a dolgozóinkat,
hogy mindent tegyenek meg
azért, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást tudjunk nyújtani, amit egyébként folyamatos
ellenőrzéssel elvárok tőlük.
Ujvári László
polgármester

közÉlet, oktatás

„Őseink nyomában: tehetségfejlesztés a
balástyai általános iskolában” címmel tehetség-

gondozó programsorozatot valósítottunk meg iskolánkban. A pályázat száma: NTP-KKI-16-0118. A támogatás
összege 1.985.000 Ft.
Projektidőszak: 2016.08.18-2017.06.15.
A projekt célkitűzései: átfogó célkitűzés, hogy a természettudományokban és történelemben jeleskedő tehetségpalántákat, komplex módon, főként tapasztalati úton
szerzett ismereteken keresztül fejlesszük.
A program tevékenységei:
Márkus Marianna tanárnő hagyományőrzés témában
vezettet foglalkozásokat két kis csoportban, 15-15 tehetségpalántának. Az őskorhoz kötődő 60 órás programban
a gyerekek kisﬁlmek, regényrészletek és játékos feladatok
segítségével megismerkedtek különböző eredetelméletekkel, az emberré válás folyamatával, híres régészeti leletekkel, az őskori ember életével. Kipróbálták az ősember
rekonstruált eszközeit, makettet és újkőkori ételt készítettek, anyagoztak, szőttek. Vén László tanár természetismeret témában gondozta a tehetséges ﬁatalokat.
Az iskolai foglalkozásokat kirándulások színesítették.
Szeptember 19-20-a között tanulmányúton, szeptember
21-23 között pedig táborban vettek részt a gyermekek.
Őseink nyomában járva, különböző foglalkozásokon, túrákon megismerték a Bükk növény- és állatvilágát, őskori
történelmi helyeit, barlangjait, kézműveskedtek. Kísérők
voltak: Márkus Marianna, Vágvölgyiné Albert Tünde, Vén
László és Zónai Márta.
A projektet egy két részből álló vetélkedővel és kiállítással zárták.

A könyvtár leltár utáni nyitva tartása
Tájékoztatom az olvasókat, hogy a könyvtár a leltár után előre láthatóan 2017. július 24-től lesz nyitva nyári nyitva tartással, hétfőtől
péntekig, 9.00-17.00 óráig. Ebédidő: 12.00-13.00 óráig.
Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető

Térítésmentes informatikai
képzések indulnak Balástyán
GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése
elnevezésű pályázat támogatásával térítésmentes informatikai képzések indulnak községünkben.
A jövő digitális – tanulj meg élni benne!
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea
06 (30) 851-3396
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„Hagyományőrzés a balástyai általános
iskolában” címmel pályázatot nyújtott be iskolánk a

Nemzeti Tehetségprogram keretében „A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” című kiírásra.
A projektötlet 800.000 Ft támogatásban részesült, mely a
tervezett programok és beszerzések bekerülési költségének 100 százaléka.
Projektidőszak: 2016.08.15 - 2017.06.15.
A program célcsoportja: alsós tehetségpalánták, mindösszesen 30 fő.
Célkitűzések:
Iskolánk tehetségfejlesztéssel kapcsolatos legfőbb célkitűzése, hogy valamennyi gyermekben felfedezzük a
tehetséget, sikerélményekhez juttassuk, lehetőséget biztosítsunk számukra az önmegvalósításra. Az alsó tagozatban még nem specializálódik a tehetség, de már látjuk,
kik bírnak kiemelkedő képességekkel. Célunk, az intellektuális képességek, a memória fejlesztése, az érdeklődés
felkeltése, a kitartás, céltudatosság, kudarctűrő képesség
növelése. A kisiskoláskor alapozó szakasz a tehetség fejlesztésében, így a tehetség általános képességeihez tartozó elemeit kívánjuk fejleszteni.
Tevékenységek:
Szombathelyi Ágnes tanárnő vezetésével textilművészet
foglalkozássorozaton vettek részt gyermekeink, ahol megismerkedtek a szövés történetével, honfoglalás kori népi
motívumokkal, megtanultak különböző szövési technikákat: szádfa hengerszövés. A foglalkozások zárásaként
Berei Andrea, a népművészet ifjú mestere tartott a gyermekeknek egy foglalkozást.
Szathmáry Éva és Kalmár Gergő pedagógusok közreműködésével néptánc foglakozásokon vettek részt a
gyermekek. Szatmári népzenével, viseletekkel, táncokkal
ismerkedtek. A záró kiállításon mutatták be tánctudásukat
társaiknak és az érdeklődő szülőknek.
A foglalkozássorozat kiegészítésként táborban vettek
részt a gyermekek, ahol a lovaglás, az íjászat, a tűzgyújtás, a kenyérsütés, a ceruzakészítés mesterségével, valamint huszárhagyományokkal ismerkednek a gyermekek
április 26-28 között.
„Az élmény dús, változatos, nevetéssel teli programok örökre az emlékezetünkbe vésődtek, melyeket a
Szentgyörgy Kaland Tanyán élhettünk át. Ínycsiklandó,
bőséges hagyományőrző ételeket falatoztunk. Kényelmes, tiszta szálláson lazultunk a pajta tetején. Ez a pajta
biztosított otthont a fürjektől kezdve a nyulakon át a vaddisznókig.” Kísérő pedagógusok: Tari Klára, Sutka Anita,
Varga Emma.
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Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
és Karsai Anna 4. osztályos
gyermek. A csapatokat Förgeteg
József, Gémes Ferenc és Vén
László készítette fel.

Papírgyűjtés

Május 30-án tartottuk hagyományos tavaszi papírgyűjtési
akciónkat. A gyűjtés során közel öt tonna papír gyűlt össze.
A legtöbbet gyűjtötte: Kispéter
Leila (2.a) – 335 kg, Frank Martin (7.a) – 293 kg, Kapás Erika
(6.a) – 291 kg. A programot Jenei Norbert és Vén László szervezte.

Hónap diákjai – május

1. a: Kovács Zea Jázmin, 2. a: Kapás Pál, 3. a: Farkas Miranda, 3. b:
Silló Bence, 4. a: Répa-Antal Hanna Tímea, 5. a: Goldmann Boglárka, 6. a: Gera Dávid, 6. b: Pásztor Csanád, 7. a: Szekeres Cintia,
8. a: Csatordai Roland, 8. b: Deák Noémi

Erdei iskola

4. osztályos tanulóink május
22-23-án Tatárszentgyörgyön
jártak erdei iskolában. Változatos programok várták őket: lovagoltak, megismerkedtek a környék növény- és állatvilágával,
kenyeret sütöttek, íjászkodtak.
A két napos program után élményekkel gazdagodva tértek haza.
Az erdei iskolába Kormányosné
Rudner Edit és Rabi Edit Éva kísérte el a gyerekeket.
Köszönjük a Balástyáért Közalapítványnak az erdei iskolához
adott támogatását.

A Hónap Szentje

Ebben a hónapban Szír Szent
Efrém teológus, szónok és himnuszíró tevékenységével ismerkedtek meg tanulóink. Aktív
egyházi és társadalmi tevékenységet folytatott. Remeteként élt,
haláláig tanított, magyarázta a
Bibliát. Az ókeresztény költészet kiemelkedő alakja. Himnuszaiban Isten csodálatos kegyelmét hirdette.

Anyák napja, Szülők napja

Iskolánk tanulói májusban
osztály keretekben rendezték
meg az Anyák napi és a hagyománnyá vált Szülők napi ünnepségeket.

Országos Kompetenciamérések

Május 17-én a 6. és 8. évfolyam angol nyelvi mérésen vett
részt. Május 24-én történt az országos kompetenciamérés szintén a 6. és a 8. évfolyamon.

Szent Antali keresztjárás

Június 2-án, pénteken a 6.
évfolyam tanulói vettek részt a
Szent Antali keresztjáráson.

„Bolondballagás”

Hagyományainkhoz híven a
nyolcadikosok a ballagás előtti
napon, június 15-én színes jelmezekbe öltözve, vidáman énekelve, bolondozva búcsúznak az
iskolától. Most is bejárták a tantermeket, diákéveik helyszíneit,
mókázva, búcsúzva diáktársaiktól, tanítóiktól, tanáraiktól, az
intézmény valamennyi dolgozójától. Ellátogattak az óvodába
is, majd a falu több intézményét,
üzletét is felkeresték.

Sportnap, gyermeknap, játékos vetélkedők

Június 14-én a sportos gyermeknapot rendeztünk iskolánkban. Focibemutatóval kezdődött
a program, majd a gyerekek
néptáncbemutatót láthattak és
egy tanulói munkákból készített
kiállítást néztek meg. Ezt követően élő csocsó és bungee jumping várta a vállalkozó kedvű
diákokat. A gumitéglás pályán
kerékpáros ügyességi versenyen
bizonyították bravúrosságukat
a sportcsarnokban pedig sportmérkőzések zajlottak. Volt kézilabda, foci és pingpong bajnokság, asztali csocsó, kézműves
foglalkozás, íjászat és számítógépes játék is.

Ballagás

Június 16-án elballagtak a
nyolcadik osztályosok. A szépen
feldíszített iskolában a hetedikesek hasznos tanácsokkal látták
el a ballagókat, majd a tarisznya
átadása következett. A sportcsarnokban családjuk, rokonaik,
barátaik népes serege fogadta a
végzős diákokat. Ünnepi mű-

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 2-án emlékeztünk meg
az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződésről és annak
következményeiről.

Sport

Április 10-én, Ruzsán a megyei Diákolimpia döntőjében
4. korcsoportos leány focicsapatunk a 2. helyen végzett.
Felkészítők: Fodor Tamás, Vén
László.
Május 30-án a Bozsik Intézményi Labdarúgó Program
körzeti zárófesztiválján vettek
részt ovis és 1-2. korcsoportos
focistáink. A 35 fős küldöttség
játékos gyakorlatok valamint
kisjátékok során bizonyíthatta
tudását. Az egész éves kiemelkedő teljesítményéért különdíjban
részesült Becsey Noel óvodás

Negyedikesek kirándulása a
Kóborlóba

Június 6-án, kedden a negyedikesek a Kóborló lovastanyára
kirándultak, ahol számos program várta őket: lovaglás, játék,
légvár. A házigazdák kemencében sült kaláccsal vendégelték
meg a gyerekeket. A program
célja az volt, hogy megismerjék leendő osztályfőnöküket.
A kirándulásra Kormányosné
Rudner Edit és Vén László kísérte el a csoportot.

sor köszöntötte őket, majd a
nyolcadikosok egy csoportja
emlékezett az elmúlt évekre, és
egy kisfilmmel is felidézték az
emlékezetes pillanatokat. Az
ünnepségen Tóth-Sári Lívia 8. a,
Csoma Adrienn és Pápai Antónia 8. b osztályos tanulókat „Az
Év Diákja” díjjal, Nagynemes
Szabolcsot pedig „Az Év Sportolója”
díjjal
jutalmaztuk.
Nyugdíjba vonulása alkalmából
búcsúztunk el kollégánktól, Geráné Buknicz Máriától is.
Folytatás a 6. oldalon
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Geráné Buknicz Mária

Folytatás az 5. oldalról

Az Év Diákjai és Az Év Sportolója

Pedagógusok Balástyáért díjat kapott

Balról jobbra:
Nagynemes Szabolcs, Csoma Adrienn, Tóth-Sári Lívia, Pápai Antónia

Köszönet

Köszönjük a ballagás teremdíszítéséhez felajánlott virágokat!

Tanévzáró

A június 23-án megtartott tanévzáró ünnepséget Tari Klára és Bernát Evelin napközis nevelők szerkesztették. Idén 32 tanuló vihetett
haza kitűnő bizonyítványt, így ők bekerültek az iskola Aranykönyvébe.
Aranykönyvesek
1. a: Ábrahám Milán Zalán, Bárkányi Szandra Lilla,
Gajdács János Levente, Grósz
Ambrus Barnabás, Kovács
Laura Klaudia, Prohászka
Csaba, Szanka Míra Alíz
Szemerédi Dominika, Virágh
Zsófi, Kiss-Csepregi Tamás
2. a: Rogoz Henriett, Kocsis
Csenge, Kapás Pál, Gunics
Gréta
3. a: Bán Dávid, Komáromi
Attila Zoltán, Palotás Réka
Hanna

3. b: Lippai Zsófia, Nagy Milán Gábor
4. a: Balogh Edit Nóra,
Horváth-Zsikó Mária, RépaAntal Hanna Tímea, Rogoz
Adrienn
5. a: Czibolya Helga Kata,
Goldmann Boglárka, Gyöngyösi Norina, Péter Boglárka,
Szél Luca
6. a: Csóka Vivien Alexandra
8. a: Kiszi Tamás János, TóthSári Lívia
8. b: Csoma Adrienn

Díjátadón vettek részt a
sportkör tagjai

A Magyar Labdarúgó Szövetség
Csongrád Megyei Igazgatósága
megtartotta központi évzáró, díjátadó rendezvényét. A vacsorával
egybekötött eseményen a Községi Sportkör Balástya Egyesületet
Fodor Tamás elnök, valamint az
U14-es bronzérmes csapat kapitánya, és az Csongrád megyei U17es leánybajnokság társ-gólkirálynője képviselte, ahol Rozsnyai
Máté a 3. helyezettnek járó kupát,
Szatmári Luca pedig a gólkirálynőnek járó trófeát vette át.

Június 16-án, a nyolcadik
osztályosok ballagásakor elbúcsúztatták az egyik osztályfőnököt, a nyugdíjba vonuló Geráné
Buknicz Máriát. A Balástyáért
Közalapítvány nevében Fekete
Katalin, a kuratórium tagja adta
át a tanárnőnek a Pedagógusok Balástyáért díjat. Elmondta,
hogy a pedagógusok munkájának elismeréséül a Balástyáért
Közalapítvány ezt a díjat tizenkettedik alkalommal adja át, amit
a kuratórium 2002-ben alapított,
és ez szerény köszönet a pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, akik kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a
felnövekvő nemzedékekben rejlő értékek kibontakoztatásához,
ápolásához, és ezzel Balástya
község hírnevét öregbítették. Ujvári László polgármester is megköszönte a településünkön több
generációt tanító tanárnő munkáját. Az ünnepségen a Munkácsy
Mihály Katolikus Általános Iskola dolgozói nevében Rabi Edit
Éva igazgató megható szavakkal
köszönt el munkatársától.
„Minden embernek kell, legyen
egy feladata ebben az életben –
kötelességen belül, vagy azon
felül is talán –, mert különben
nem lenne értelme annak, hogy
él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember
egy fogaskerék szerepét tölti be...
Minden embernek kell, legyen
egy feladata, egy titkos küldetése,
mely Istentől való.” Wass Albert
„Geráné Buknicz Mária külde-

tése a gyerekek nevelése, oktatása volt. A balástyai belterületi
általános iskolába járt kis diákként, és az 1968-as napló szerint
nyolcadik osztályban dicséretet
kapott magyar nyelv és irodalomból, orosz nyelvből és számtan-mértanból. Osztályfőnöke
Téglás Gábor tanár úr volt. 1976.
augusztus 16-án kezdett tanítani
magyar-orosz szakos tanárnőként a Kisteleki Petőfi Sándor
Általános Iskolában. 1977. augusztus 1-jén tért vissza egykori
iskolájába, és tanította a gyerekeket a magyar nyelv és irodalom,
valamint az orosz nyelv szépségeire. Az elmúlt 40 év alatt több
nemzedék is felnőtt, számításaink szerint kb. 1300 diákot tanított, akik mindannyian szívesen
emlékeznek vissza az egyszerű,
jóságos, megértő, türelmes Marika nénire, akiből mindig áradt a
szeretet, és nem tudott haragudni
senkire. Munkáját mindig szerényen, alázattal végezte, példát
mutatva ezzel tanítványainak és
a kollegáknak is. Hét osztálynak
volt osztályfőnöke, osztályait igyekezett igazi közösséggé
formálni. Utolsó osztálya vele
együtt ballagott el. Együtt örült
a gyerekek sikereinek, és együtt
szomorkodott velük, ha kudarc
érte őket. Tanítványai sok-sok
szép élményt őriznek róla, és ők
is sok szép perccel ajándékozták
meg tanárnőjüket.
Hiányozni fog a gyerekeknek,
pedagógusoknak,
szülőknek
egyaránt, hiányozni fog a tantermekből, a tanári szobából, az
udvarról. Reméljük mi is hiányzunk neki majd egy kicsit! A 44
év munkaviszony után elérkezett
a megérdemelt pihenés ideje.
Ezúton szeretném megköszönni
mindannyiunk nevében az iskolánkban végzett áldozatos munkáját, jó egészséget és tartalmas
pihenést kívánok a nyugdíjas
évekre! Isten éltesse még nagyon
sokáig!”
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Évadzárót tartott a sportkör A sportkör várja a sportolni
vágyó fiatalokat
Június 14-én este a Vadásztanya vendéglőben tartotta a Balástya Község Sportkör Egyesület a hagyományos évadzáró
értékelőjét, ahol a felnőtt csapaton kívül az U14-es, U19-es
korcsoportú fiúk, és az U17-es
lánycsapat vett részt. Juhász Jenő
alpolgármester köszöntötte a csapatokat, az edzőket és a sportkör
munkatársait, valamint megköszönte a sportkör munkáját. Fodor Tamás elnök összefoglalta a
szezon eseményeit, és beszámolt
a felnőtt csapat eredményeiről.
Mint mondta, a csapat tagjai a
közösségépítés terén jó munkát
végeztek, ami sajnos az eredményekben nem mutatkozott meg.
Kiemelte, a sportkör vezetősége
dolgozik a pozitív folytatáson, és
remélik, hogy megfelelő szintre tudják majd emelni a játék
színvonalát. Ezután az elnök
összefoglalta az U19-es fiúk és
az U17-es lányok szakmai teljesítményét. Vén László utánpótláscsapat koordinátor beszámolt
az U14-es csapat bronzérméről,
és a Bozsik-programban végzett
munkáról. Az U19-es csapatban
egy nagyon fiatal társasággal jó
hangulatban, jó közösséggel sikerült végig dolgozni a szezont,

a tél folyamán több meghatározó
játékos került fel a felnőtt csapatba, és a következő szezonban remélhetően sokkal stabilabb társasággal sikerül indulni. Az U14-es
fiúk bronzérmet szereztek, Vén
László edző vezetésével nagyon
jó teljesítményt nyújtottak. Az
U17-es lánycsapatot a futsalban
nyert téli bajnoki cím még jobban összekovácsolta, és jó teljesítményt nyújtottak tavasszal is,
de ez nem volt elég a dobogós
helyezéshez. A Bozsik-korosztályok nem versenyszerűen vesznek részt bajnoki mérkőzéseken,
hanem tornákra és fesztiválokra
mennek, mert ebben a programban a játék szeretete és a szabályok elsajátítása a cél. A csapatok
a tavasszal összesen tizenegy
alkalommal játszottak. Fodor
Tamás évadértékelőjében hangsúlyozta még, hogy a Bozsikprogramban a csapatok edzéseken való részvételének aránya
megyei szinten is kimagasló,
továbbá az edzők, Vén László,
Gémes Ferenc és Förgeteg József munkáját dicsérte, és külön
kiemelte Vén László koordinátori tevékenységét. Az évadzáró
közös vacsorával zárult.

Tanévzárót tartott a művészeti iskola
A 2016-17-es tanévben a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola
balástyai telephelyén 95 gyermek tanult. Közülük huszonöt
néptáncos, negyven képzőművész és mintegy harminc zenész
növendék. A zenészek főként
fúvós hangszereken, zongorán
és gitáron tanulnak. Az óvodások számára rendszeresen tartanak néptánc foglalkozásokat.
A tanulók részt vesznek az iskolai növendék hangversenyeken és tanszaki bemutatókon,
továbbá rendszeresen szerepelnek Balástya kiemelt kulturális
rendezvényein.
Szombathelyi
Árpád igazgató tapasztalata szerint a gyerekek szívesen jönnek

tanulni a művészeti iskolába.
A művészeti iskola május 26án rendezett év végi bemutatót.
Néptánc és zenei produkciókkal
léptek fel a gyerekek, valamint
a képzőművész növendékek
legjobb munkáit kiállításon mutatták be. A tanulók vizsgáikat a
kisteleki vizsgarendben teljesítik.
Számukra ez érdekes, izgalmas
fellépési alkalom. Az idén Répa
Antal Hanna fuvolista igazgatói
dicséretben részesült. Csík Csaba, Csóka Vivien, Horváth Andrea festő növendék, az Élet a szeri pusztán című képzőművészeti
pályázaton képeikkel a tíz legsikeresebb pályázó közé került,
jutalmuk festőkészlet volt.

A Községi Sportkör Balástya
Egyesület a 2017-2018-as labdarúgó szezonban is várja a fiatalok jelentkezését. A 2005 és
2012 között született fiúk és lányok egyaránt a Bozsik-programban részt vevő csapatokban
tudnak szerepelni a következő

idénytől. A fiúknál a 2002-2004
között születettek az U16-os
csapatban, a 1997-2001 között
születettek az U19-es korosztályban, a 2000-2005 születésű lányok pedig az U17-es női
csapatban játszhatnak.

Évet zárt a Balástyai
Motiváció Tanoda
A 2017. januárban indult
Balástyai Motiváció Tanoda
(EFOP-3.3.1-15-2015-01045)
pályázat támogatásával, és sikeres időszakot zárt a tanév végével. Rendszeresen foglalkoztunk 23 gyermekkel, akik négy
csoportra osztva meghatározott
napokon jönnek a tanodába
keddtől csütörtökig, míg pénteken minden 3. és 4. évfolyamos
tanulót nyitott kapukkal várunk.
A januárt és a februárt a gyerekekkel való ismerkedés és a
szülőkkel történő kapcsolatfelvétel határozta meg. A rendszeres munka márciustól kezdődött
a tanoda épületében (Rákóczi u.
33., az iskola mellett), és márciusban volt a hivatalos megnyitó is, amelyről már olvashattak
tudósítást a Balástyai Újságban.
Először minden gyermek részt
vett egy „Beugró” foglalkozáson, melynek keretében megbeszéltük a csoportok közös
szabályait, kialakítottuk az

együttműködés rendjét és megbeszéltük, ki miért van itt és
milyen plusz dolgokat tesznek
a tanodai együttműködés keretében. Áprilisban tartottuk első
családi napunkat és ekkor volt
az első nyitott tanodai napunk.
Mindkét program jól sikerült,
remek hangulatban telt. Májusban megtartottuk második
nyitott tanodai napunkat, mely
az előzőhöz hasonlóan sikeres
volt. Júniusban a Vadasparkba
látogattunk, illetve egy szegedi élménynapon vettünk részt,
amelyre szülők is eljöttek.
A közeli jövőben családi napot
tervezünk. A nyár során meghatározott időpontokban lesz
nyitva a Tanoda, de kirándulni
visszük a gyerekeket.
Ezúton köszönöm mindazoknak a segítségét, akik bármilyen
módon támogatták munkánkat,
továbbá a gyerekeknek és szülőknek, hogy bizalmukba fogadtak.

Akikre büszkék lehetünk
A Községi Sportkör Balástya
Egyesület két volt sportolója,
Bitó Martin és Szél Kevin eredményes szezonon van túl.
A 16 éves Bitó Martin a gyulai Grosics Akadémia FK csapatában az U16-os korosztály
országos II. osztályában 29-szer

lépett pályára és hat gólt szerzett.
Csapatával pedig a 7. helyen végeztek.
A 13 éves Szél Kevin a Szeged
2011 U14-es csapatával bronzérmet szerzett az U14-es II. osztályban. 23 bajnoki mérkőzésen
egy gólt szerzett.

Oktatás
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Elballagtak a 8. osztályosok
Geráné Buknicz Mária
osztályfőnök

8. a

8. b

Vén László
osztályfőnök

Bárkányi Richárd

Süli Alexandra

Szána Dominik Attila

Deák Noémi

Nagynemes
Krisztián

Nagy Friderika

Papp István

Tóth-Sári Lívia

Rozsnyai Máté

Pápai Antónia

Tari-Kovács Máté
Géza

Idul Annamária

Csatordai Roland

Kauczki Gréta
Elizabet

Elekes László Bence

Sipos Márk Tamás

Csoma Adrienn

Lázár Alexandra

Tóth Alex

Széll Mária

Tóth Alexandra

Sipos Ákos László

Hódi Lajos Gábor

Keszég Renáta

Csík Csaba Ferenc

Dékány Klaudia

Kiszi Tamás János

Csergő Dávid István

Gera Levente

Nagynemes Szabolcs

Fotó: Széll Andrea • www.szandifoto.hu

