Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap XXIII. ÉVFOLYAM 2017. SZEPTEMBER

Az adófizető lakosság figyelmébe!
A gépjárműadó és iparűzési adó előleg második félévi részletének késedelmi pótlékmentes befizetési határideje:
szeptember 15.
3. oldal

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékerő szervezetébe
várja a honvédség a honvédelem ügyéért elkötelezett
jelentkezőket.
6. oldal

Augusztus 20-án Balástya asztala
is ott volt Ópusztaszeren

Új plébánosa van Balástyának
Augusztus elsejétől Sutka István szatymazi plébánost
helyezte községünkbe a Szeged-csanádi egyházmegye.
6. oldal

XVIII. Balástyai Falunapok,
Zöldség- és Virágfesztivál,
Csongrád Megyei Polgárőrnap

Szeptember 15., péntek
16.00
Fesztiválfutás
16.30
Horse Dance 2017 – a Leon Cavallo Lovasklub lovasainak
János Vitéz című műsorának bemutatója
17.30
A XVIII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál megnyitója. Köszöntőt mond Ujvári László polgármester és Farkas Sándor országgyűlési képviselő.
Ünnepi képviselő-testületi ülés
19.00
Sztárvendég: Kökény Attila
20.00
Sztárvendég: Jó Laci Betyár

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban tartott
Szent István napi ünnepen községünk asztalát nagyon sok látogató megcsodálta, közöttük Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés törvényhozásért felelős alelnöke és Farkas Sándor
országgyűlési képviselő is.
Bővebben a 3. oldalon

Szeptember 16., szombat
8.00
A főzőverseny kezdete
9.00-14.00    Csongrád Megyei Polgárőrnap 2017
12.00
Veterán és technikai járművek kiállítása a Vadásztanya vendéglő parkolójában
13.30-16.30 Véradás a Tanodában
14.00
Fogatos szüreti felvonulás Balástya utcáin
14.30
A főzőverseny eredményhirdetése
15.00
Aranygyapjú Társulat: Rúzsa Sándor, az alföldi betyár – zenés-bábos előadás
16.00
Testvértelepüléseink és balástyai előadók műsorai
17.00
Horse Dance 2017 – a Leon Cavallo Lovasklub lovasainak János Vitéz című műsorának bemutatója
18.00
Sztárvendég: Péter Szabó Szilvia
18.45
Tombola
19.15
Technikai járművek bemutatója a Vadásztanya vendéglő parkolójában
20.00
Szüreti mulatság Csányi Attilával és zenekarával
Szeptember 17., vasárnap
Díjugrató verseny a Zrínyi utcai lovaspályán
9.00-17.00 Balástyai Virágkupa regionális díjugrató verseny
Csongrád megyei bajnoki forduló. Az Aranypatkó csapatverseny
döntője.
A zöldség-, virág-, és képzőművészeti alkotások, valamint
gyűjtemények kiállítása megtekinthető rendezvényházban
pénteken 15.00-20.30 óráig, szombaton 9.00-20.30 óráig,
vasárnap 9.00-17.00 óráig.
A Balástya Községi Önkormányzat
a rendezvényre szeretettel várja Önt és kedves családját!
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Aszfaltozások a belterületen

Június végén községünk belterületén újabb útszakaszok aszfaltozása készült el, a munkákat
a képviselő-testület javaslatára,
az önkormányzat költségvetéséből végeztük el. Utcáink 99 százaléka pormentesített, aszfaltozott, de volt egy kivétel, az Ady
utca vége, ami a Hotel Orchidea
előtti térhez csatlakozik. Továbbá a Hunyadi és az Alkotmány
utca közötti kerékpáros átjáró
köz korábban betonozott volt,
ami repedezetté vált. Az E75-ös
útról az óvoda melletti bejáró
út szintén eléggé rossz állapotú
lett, ezért ezek az útszakaszok új
burkolatot kaptak az iskolai vakáció megkezdése után. Ezzel
együtt a lakóutcákban mindenhol leaszfaltoztattuk a kisebb
kátyúkat is.

2.

Folytatódik a járdaépítés

A Táncsics utcai járda építésével folytatódott a megkezdett járdaépítés és ezt követően a Kóródy, Móricz, Kodály,
Hunyadi, Honvéd utcákban
épülnek a járdák. A Balástya
Községi Önkormányzat az
adósságmentes, jó gazdálkodásának köszönhetően az első
adósságkonszolidációs pályázaton nyert 112 millió forintos
támogatást a településünk belterületi utcái nagyobb részének
egyik oldalán épülő járdáihoz.

3.

Szociális helyiség készült a közfoglalkoztatottaknak

A Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi utcai ingatlan melléképületének felújítása befejeződött.
A Startmunka Mintaprogram
keretében a közfoglalkoztatottak
számára szociális helyiséget, vizesblokkot alakíttattunk ki.

4.

Megszűnik az
lődési Központ

Általános Műve-

2017. szeptember 1-től településünk intézményeinek szervezetében lényeges változás történik.
Az Általános Művelődési Központ megszűnik, és helyette a korábban oda tartozó intézmények
szakmailag önállóak lesznek:
a Balástyai Csudavilág Óvoda
és Bölcsőde, a Gémes Eszter
Községi Könyvtár Balástya, a
Vadásztanya vendéglő, illetve a
művelődésügy, valamint továbbra is külön szervezet marad az
Integrált Szociális Intézmény, a
polgármesteri hivatal, de pénzügyi szempontból mindegyik az
önkormányzathoz tartozik.
Azért volt szükséges az ÁMK
megszüntetése, mert a pénzügyi
elszámolást és különböző beszámolókat elkülönítve kéri a
Magyar Államkincstár és a minden ellenőrző hatóság. Ezzel az
átalakítással az adott intézmény
munkája átláthatóbbá válik, jobban irányítható, illetve ezáltal
a feladatellátás is hatékonyabb,
valamint önálló szervezetekként
pályázhatnak.

5.

Diétás étkezés is lehetővé válik a
Vadásztanya vendéglőben

A vendéglő épületegyüttesében
lehetőség van diétás konyha kialakítására, így helyi munkaerővel, szakképzett dietetikussal, az
előírásoknak megfelelően szeptembertől lehetővé válik a diétás
étkeztetés. Ezzel nem külső cégek
által tudjuk biztosítani a diétát
azoknak a gyerekeknek, akiknek
egészségi okból szükséges azt betartani. A konyha felszereléséhez
augusztus végéig a még hiányzó
eszközöket hozza a beszállító
cég. A vendéglő homlokzatára
feltették az új cégfeliratot, és a főútvonal melletti megállító tábla is
megújul majd.

Táncsics utcai járda
építésével folytatódott a járdaépítés.

6.

Pályázatokról

A csapadékcsatorna pályázatunk közbeszerzési eljárása
lezárult. A kisteleki székhelyű
Tiszaszolg Kft. nyerte el a kivitelezés lehetőségét, és a szerződéskötés után az ősz folyamán
megkezdődik a munka. A tervezett kerékpárút beruházásunk
jelenleg az építési engedélyezés
fázisában van. A művelődési ház

teljes felújítására beadott pályázatunk nem lesz sikeres, ezért
a képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az
adósságkonszolidációban nem
szereplő önkormányzatként kapott második 112 millió forintos
pályázati támogatás keretéből
a művelődési ház legfontosabb
felújítási munkáit is elvégezzük.
Például a tetőcsere, a nyílászárók
eredeti állapotának visszaállítása, fűtéskorszerűsítés, a burkolatok, a színpad és az öltöző
felújítása. A terveztetés után a
költségek ismeretében hozunk
döntést a beruházás nagyságáról, és ezt önkormányzati sajátköltségvetéssel kiegészítjük.
Eredetileg a temető felújítása, a
polgármesteri hivatal két épületének energetikai korszerűsítése,
illetve az első körben kapott 112
milliós támogatásból megvalósuló járdafelújításokból kimaradt utcák járdaépítése volt a
terveinkben, mindezek kisebb
költségvetéssel történnek meg.

Mindenki névnapját
ünnepelték a nyugdíjasok
A Balástya Községi Önkormányzat nevében július 28-án,
a Vadásztanya vendéglőben köszöntötte Ujvári László polgármester az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub tagjait és az idősek
nappali ellátásában részesülőket
abból az alkalomból, hogy egy
napon ünnepelték mindenki
névnapját. Márkus Andrásné
klubvezető Simon András idézettel kezdte beszédét: „Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az
ünnep igazi értékét és melegét.
Ha emellé szépen terített asztal
társul, finom étkekkel, az emeli
természetesen az ünnep fényét,
de szeretet nélkül az anyagi
világ értéktelen és elenyésző
halmai lesznek csupán.” Ezután

elmondta, hogy a klub 36 tagja
közül sokan eljöttek a mostani
rendezvényre, bár az idősebb
korúak mozgási nehézségei miatt csak a tagság fele tud részt
venni a rendszeres összejöveteleiken, de annak is örülnek, ha
az ünnepeken nagyobb létszámban együtt lehetnek. Az elmúlt
évben három új tagjuk lett. Egy
tagtársuk elhunyt, ezért Molnár
Istvánnéra egy perces néma
csenddel emlékeztek. A 25 éve
működő klub tagsága az állandó
foglalkozások mellett különböző rendezvényeken vesz részt.
Az eseményen külön köszöntötték 80. születésnapján Kiss
Józsefnét.
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Meghívó Falunapokra
Tisztelettel invitálom a kedves lakosságot és minden vendéget
a XVIII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál eseményeire. A programsorozat most is három napon át tart. Az idén egy
kiemelkedő esemény kapcsolódik a rendezvényünkhöz, a Csongrád Megyei Polgárőrnap. A Falunapok kiállításának kivitelezéséhez, a kiállítandó termékek elrendezéséhez, összeállításához is
szeretettel várok minden érdeklődőt, támogatót, segítőket.
Ujvári László polgármester

Kamrabemutató a Falunapokon –
felhívás háziasszonyoknak!
Szeptember 15-16-17-én, a
XVIII. Balástyai Falunapok,
Zöldség- és Virágfesztivál alkalmával kamrabemutató lesz.
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. Mellékeljék a receptet. Aki
lekvárt vagy dzsemet hoz, kóstoltatásra számítva hozzon még
egy üveggel! Mutassuk be a
kamrapolcon a látogatóknak és
egymásnak, milyen finomságo-

kat tudunk készíteni az itt termett
gyümölcsökből és zöldségekből,
elevenítsük fel együtt régi értékünket, a befőzés hagyományát!
A kamrapolcra valókat szeptember 14-én, csütörtökön 8-16 óráig
lehet átadni a sportcsarnokban
vagy előzetesen a művelődési ház
irodában. Az összegyűlt finomságokat zsűri értékeli és díjazza.
A korábbi évekhez hasonlóan
várjuk a zöldség, gyümölcs, virág
felajánlásokat is a kiállításhoz.
Előzetes egyeztetés: Halászné Ács Éva, 06 (30) 338-0162
vagy a művelődési ház irodában,
62/255-529.

Főzőverseny a Falunapokon!
A XVIII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál alkalmából rendezett főzőversenyre várunk mindenkit szeptember
16-án, szombaton 8.00 órától a rendezvényház mögötti térre.
Csapatok jelentkezhetnek szeptember 12-ig a művelődési házban
személyesen, e-mail-ben a balastya@balastya.hu címen vagy a
06 (62) 255-529-es telefonszámon.

Kutyatartók figyelmébe!
Felhívom a tisztelt kutyatartók figyelmét, hogy állataikat
tartsák ingatlanaikon belül, figyeljenek arra, hogy a kutyák az
ingatlanokról sem a tanyavilágban, sem a település belterületén
ne tudjanak kijárni, a lakosokat,
a közlekedőket, különös tekintettel az időseket és a gyerekeket semmilyen módon ne fenyegessék vagy veszélyeztessék.

Kérem a Tisztelt Lakosságot,
legyenek tekintettel egymásra és tartsák be a kutyatartásra
vonatkozó szabályokat! Az állattartási szabályok megsértése
bírságot von maga után. Megértésüket köszönjük!

Magyar Mihályné
jegyző

Augusztus 20-án Balástya asztala
is ott volt Ópusztaszeren
A borús, esős idő miatt az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark Látogatóközpontjában tartották augusztus 20-án
az ünnepséget, amelynek középpontjába az idén a honvédelem
ügyét és azon értékeket állították
a szervezők, amivel Csongrád
megye civil szervezeti büszkélkedhetnek. Az Árpád emlékmű
felé vezető sétány mellett felállított sátrakban Balástya is he-

lyet kapott, és az asztalt Virágh
István, Virágh Istvánné, Molnár
Maja és Molnár Milla díszítette
fel. Az ünnepnap szónoka, Gulyás Gergely, az Országgyűlés
törvényhozásért felelős alelnöke Farkas Sándor országgyűlési
képviselővel együtt meglátogatta községünk asztalát, és Ujvári
László polgármester is üdvözölte Gulyás Gergelyt.
Fotók: www.balastya.hu/hírek

Az Állatsimogató sok vendéget
fogadott az idén
A Helyi sajátosságú Mintaprogram keretében ebben az évben is
már több száz látogatót, tizenegy
csoportot fogadtak az Állatsimogatóban az önkormányzat munkatársai. A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat, játékos és
sportos versenyeket állítottak
össze, és vendéglátással, üdítővel, fánkkal vagy csőregével várták őket. Mindenki kipróbálhatta
a kukoricamorzsolást, az állatok
etetését, és nagyon nagy sikere
volt az állatok simogatásának.
Őszi foglalkozásokkal továbbra
is várják az érdeklődőket, akik
fogadásához egy nyertes pályázat részeként az Állatsimogató
főépületének egy részét látoga-

tótérré, helytörténeti bemutatóvá alakították át, és cseréptetős,
könnyűszerkezetes vizesblokk is
készült, ahol három női, egy férfi WC, továbbá kézmosó kapott
helyet.
Az állatok elhelyezésének jobb
körülményei érdekében szintén
történtek fejlesztések. A közfoglalkoztatottak egy féltetős nyári
karámot építettek a kecskéknek
és a juhoknak, a páváknak pedig
kifutó épült, amelyhez az anyagot a tavalyi közmunkaprogramban megtermelt és eladott termények árbevételéből finanszírozta
az önkormányzat, így is gyarapítva községünk vagyonát.

Az adófizető lakosság figyelmébe!
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a jogszabály szerint esedékes gépjárműadó és iparűzési adó előleg második félévi részlet késedelmi pótlékmentes. FIZETÉSI HATÁRIDEJE: szeptember 15.
Amennyiben előreláthatóan a határidőt nem tudja tartani – a
végrehajtási eljárás elkerülése érdekben – a határidőt megelőzően személyesen szíveskedjen az ügyintézőt a hivatali ügyfélfogadási időben felkeresni. Továbbá kérjük, hogy akik még nem
teljesítették 2016. évi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket,
őstermelői nyilatkozatukat vagy a tevékenység megszűnése esetén a záróbevallást, mielőbb tegyék azt meg.
Ha bármilyen kérdésük van a helyi adókkal kapcsolatban, forduljanak bizalommal az ügyintézőhöz: Telefon: 62/78-222/103 mellék
Ügyfélfogadás: hétfő 7.30-12.00 óráig, 12.30-16.00 óráig, kedd
7.30-12.00 óráig, 12.30-16.00 óráig, szerdán nincs ügyfélfogadás,
csütörtök: 12.30-16.00 óráig, péntek: 7.30-12.00 óráig
Magyar Mihályné jegyző megbízásából:
Horváth-Zsikóné Kiri Mária
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Közélet, Sport

A Puskás Akadémiára látogattak a balástyai sportkörösök
A Balástya Községi Sportkör
Balástya Egyesület szervezésében augusztus 14-e és 18-a
között hagyományos focitábort
tartottak Vén László tanár és
edző vezetésével. A gyerekek
naponta különböző programokon vettek részt reggel 8.30 órától 15.30 óráig. A foglalkozások
a sportcsarnokban és a focipályán zajlottak. Játékos feladatok
is voltak, például számháborúzás, társasjátékok, számítógépes
foglalkozás. Szegedről érkezett
egy kapusedző, Bagdi Ferenc,
aki a kapusnövendékeknek tartott külön foglalkozást. A gyerekek egész héten a Vadásztanya
vendéglőben ebédeltek. A tábor
zárásaként 18-án, pénteken külön busszal Felcsútra tervezett
kirándulás volt a programban,
ahová néhány kísérővel együtt
utaztak. Ott a helyi középiskola
egyik tanára fogadta a csoportot,
és bemutatta a Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémiát, amely
az országban található 27 akadémia egyike, ahol a labdarúgásban tehetséges fiatalok a futball
szakmai szempontjainak megfelelő magas színvonalú képzést
kapnak a helyi középiskolában
tanulással együtt, szervezett keretek között, bentlakásos rendszerben. A tájékoztató után a

csoport megnézte a Puskás Ferenc pályafutását és a személyes tárgyait bemutató kiállítást,
és a Pancho Arénát. A stadiont
Makovecz Imre tervei alapján
építették, és 4500 néző befogadására alkalmas. A balástyai
gyerekek szempontjából az volt
a jelentősége látogatásnak, hogy
a stadion játékos kijárójában a
falon életnagyságú fotó posztereken láthatóak voltak az akadémia büszkeségei, közöttük a kisteleki Zsótér Donát, aki először
a balástyai óvodában került kapcsolatba a labdarúgással. Erről
Fodor Tamás, a sportkör elnöke
beszélt a gyerekeknek, hogy közülük is, aki tehetséges és akar,
az bekerülhet a legjobbak közé.
Elmondta, hogy az akadémiára
a bejutásnak több módja van.
Az egyesületekhez a meccsekre
járnak játékos megfigyelők, akik
beajánlhatják az akadémiákra
őket, és a felvételin túljutva vehetnek részt a képzésben, vagy
az, amikor a saját edzője ajánlja
a sportolót, továbbá saját maga
jelentkezhet a tudása fejlesztése
miatt. A kirándulás alkalmával a
gyerekek kipróbálták a felcsúti
kisvasutat is, amellyel az arborétumig utaztak, ott várta őket
a külön busz és az esti órákban
érkeztek haza.

Sikerek szántóversenyeken
Augusztus 12-én, Jászkiséren
Hagyományőrző Területi Szántóversenyt és Veterán Gép- és
Gépésztalálkozót tartottak, ahol
a balástyai Dékány Zsanett a
traktoros ügyességi versenyben
első helyezést ért el.

Augusztus 12-én rendezték
meg a VII. Székkutasi Regionális Szántóversenyt. A megmérettetésben a veterán traktorok
kategóriájában Ördög János első
helyre került, lovasekés szántásban Losonczi Antal pedig 2. lett.

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
Júliusban és augusztusban telefonon előzetes
bejelentkezéssel!

Sporthírek
A Balástya Községi Sportkör
Egyesület a tavaszi szezon végén a Csongrád megyei II. osztályú csapata éléről leváltotta
Cserenkó Szabolcs vezetőedzőt,
és a helyére a 2017-2018. évi
labdarúgó bajnokság őszi szezonjára Antal Róbert érkezett
Kistelekről, és vele együtt hat  új
játékost igazoltak, akik szintén
mindannyian kistelekiek. Közöttük van két balástyai, Tóth Tamás, és az újrakezdő Bitó István.
Ismét több mint húsz fős kerettel
kezdte a csapat a felkészülést.
Augusztus 19-én játszották az
első mérkőzést Üllés ellen 2-1es vereséggel.
Az őszi szezonban az utánpótlás csapatoknál, a Bozsik
programban az U7-es és U13-as
korosztály edzője Vén László,
az U9-eseké Gémes Ferenc, az
U11-eseké pedig Förgeteg József. Az U16-ban egy új edzőt
alkalmaznak, a sándorfalvi
Nyerges Dániel fogja irányítani
a szakmai munkát. Az U17-es
lánycsapat és az U19-es fiúcsapat

edzője Fodor Tamás. A felkészülési időszak a felnőtt csapatnál és
a legidősebb utánpótlásnál július
közepén elkezdődött. A többi
csapatnál augusztusban indultak az edzések és edzőmeccsek.
A bajnokság a felnőtteknél augusztus 19-én, az ifinek egy
héttel később indult, az U16-nak
és a lányoknak szeptember első
hétvégéjén, a Bozsik program
edzései szeptember végén kezdődnek.

Szeptemberi mérkőzések

2017. szeptember 2., 16.30 órakor: Tömörkény-Balástya (U19:
14.30 órakor)
2017. szeptember 9., 16.30 órakor: Balástya-Szent Mihály FC  
(U19: 14.30 órakor)
2017. szeptember 17., 16.00 órakor: SZVSE II.-Balástya
2017. szeptember 23., 16.00 órakor: Balástya-Apátfalva (U19:
14.00 órakor)
2017. szeptember 30., 16.00 órakor: Kiszombor-Balástya (U19:
14.30 órakor)

Ismét találkoztak az
Erdőközi iskolások
Óriási szeretetzsákot bontottam fel ennek a találkozónak
a megszervezésével, ami most
szétáradt közöttünk, és nem
mindennapi élmény számunkra – mondta Rozsnyai Erzsébet
szervező, az augusztus 5-én
tartott rendezvény után. Az
Erdőközi iskolások harmadik
alkalommal gyűltek össze régi
iskolájuknál, ami ma a Móra
Ferenc Vadásztársaság vadászháza. Auer Mihály, a vadásztársaság elnöke is várta a volt
diákokat, akik süteményekkel,
gyümölccsel, üdítővel, sörrel,
borral kínálták egymást. Virágh
István és Balázs András bográcsban főzte a birkapörköltet.

Az iskolatársak közül egyikük
hozott zeneszerszámot, más
pedig zenészeket, így minden
együtt volt a nyári nagy melegben a kellemes együttléthez az
iskola hűs falai között. Száznál
többen jöttek el, hogy egyik régi
tanítónőjükkel, Palotás Józsefné Ónozó Veronikával együtt
emlékezzenek a régi időkre.
Egymás üdvözlését és a régi
emlékek felidézését követően
Rozsnyai Erzsébet köszöntött
mindenkit, majd Ujvári László
és Nagy Sándor polgármesterek
üdvözölték az egybegyűlteket.
Ezután az ebéd következett,
majd kora estig szólt a zene és
beszélgettek a régi diákok.
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Önkormányzat, Közélet

Csontos Mária
vezető szaktanácsadó lett
Kincsünk a család! – családi kohéziót erősítő
programok Kistelek Járásban címmel Az EFOP1.2.1-15-2016-00476 azonosító számon 2017. március 1-től pályázati támogatásban részesül a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
A programokat úgy állítottuk össze, hogy a járásban
valamennyi korosztály számára lehetőséget biztosítsunk a hasznos időtöltésre. A balástyai gyerekeknek
szervezett háztartási kompetenciák fejlesztését szolgáló nyári tábor célja az önálló életre felkészítést segítendő alapvető háztartási ismeretek átadása és gyakorlati
tevékenységek közös végzése volt, melyek segítségével a gyerekek megismerhették a mindennapi, háztartásban előforduló feladatokat: főzés, takarítás, háztartási ismeretek (gazdálkodás, vásárlás).
A tábor helyszínei voltak: Balástyai Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskola tankonyhája, Balástyai Kézműves Alkotókör, Vadőrház Balástya, Balástyai Állatsimogató.
Az első nap témája a falu volt. Vásárhelyi János népi
iparművész segített megismerkedni a bőr és a fa tulajdonságaival. A bőr anyagokból karkötőt készítettünk,
a fa anyagokat pedig dekupázs technikával díszítettük. Sor került a közös bevásárlásokra is, készültek
szendvicsek, vajas kenyér, süti, fasírt, természetesen az egészséges alapanyagok felhasználásával.
A kedd témája a halászat és a vadászat volt. Emellett a
tű használatával ismerkedetek a gyerekek. A szerda témája a speciális táplálkozás, az ételallergia volt. Egyre több az iskolában a tej-, liszt-, tojás-, szójaérzékeny
kisgyerek, ezért tartottuk fontosnak, hogy ezzel
is foglalkozzunk. A csütörtök témája a tanya volt.
A ház körül élő állatokat nem csak nézni, de etetni, simogatni is lehetett. Megtanulták a gyerekek ezeknek
az állatoknak a gondozását is. A péntek témája a party
volt. Reggelire tojáskrémet készítettünk, majd, az általános iskolához tartozó konyhakertet kapálták, locsolták, gereblyézték ki a gyerekek. A közös munka még
jobban összekovácsolta őket.
A csoportmunkák során fejlődött empátiájuk, megtanultak együtt dolgozni, elfogadni társaikat. Az öt napos
tábor végére „kisgazdákká” váltak mindenki nagy örömére!
Táborvezetők:
Bernáth Evelin és Tari Klára pedagógusok
Összes részvevők száma: 20 fő
Kovácsné Szabó Edit
szakmai vezető

A balástyai óvoda munkája
évek óta mintaként szolgál több
megyében. A szakmai munka
irányítója Csontos Mária óvo-

davezető már 2014-től végzett
szaktanácsadói munkát, viszont
2017. január 1-től vezető szaktanácsadó lett a szegedi Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó Csongrád és Bács-Kiskun
megyékben. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy balástyai vezetői munkája mellett részt vesz
országos óvodai programokban
és egyeztetéseken az Oktatási
Hivatalban, a terület szaktanácsadóinak munkáját irányítja, óvodavezetőknek nyújt segítséget és
tart előadásokat, valamint képzéseket tart az óvodai szaktanácsadóknak.

Könyvtári hírek
Szolgáltatások

Új könyvekkel várjuk olvasóinkat! Kérünk mindenkit, hogy
akinek régóta van könyvtartozása, juttassa vissza a kikölcsönzött könyveket vagy a megtérítését rendezze!  
Szolgáltatásaink továbbra is
magas színvonalon biztosítottak:
fénymásolás, etikett nyomtatás,
színes nyomtatás, fotónyomtatás, digitalizálás. Egyedi ajándéktárgyak készítése: bögre,
párna, sapka, kulcstartó, póló
feliratozása, illetve utca névtáblák, autófeliratok, matricák

készítése, falmatricák egyedi
tervezése.

Megváltozott a könyvtár neve

Szeptember elsejétől az Általános Művelődési Központ megszűnése után a könyvtárunk új
nevet kapott: Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya.

Nyitva tartás

Szeptembertől   is szeretettel
várjuk látogatóinkat az alábbi
nyitva tartási időben: hétfőtől-péntekig   8.00-12.00 óráig,
12.30-17.30 óráig.

Új helyettes védőnő

Szeptember 1-től Czirok-Molnár
Lilla helyett, határozott időre
alkalmazta a Balástya Községi
Önkormányzat Kóródi Vivien
védőnőt.
Az új védőnő idén júniusban vette át a diplomáját, és nemzetközi
csecsemőmasszázs oktatói képesítést is szerzett. Az egyetem
utolsó félévében volt szakmai
gyakorlaton, és régi vágya teljesült hivatása gyakorlásával.
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Önkéntes területvédelmi
Új plébánosa van Balástyának
Főiskolán folytatta, majd a Páztartalékos katonákat toboroz a
mány Péter Katolikus EgyeteMagyar Honvédség
men tanult. 2006-ban szentelték
A Magyar Honvédség tartalékos katonákat toboroz a nemrégiben útjára indult új szolgálati
forma, az Önkéntes Területvédelmi Tartalékerő szervezetébe.
A Magyar Honvédség mindazok
jelentkezését várja, akik elkötelezettek a honvédelem ügyéért
és aktívan szeretnének közreműködni saját lakókörnyezetük
biztonsága érdekében, ugyanakkor mindezt munkájuk, illetve
tanulmányaik mellett szeretnék
megtenni. A területi alapon
szervezett önkéntes tartalékerő
hozzájárul az ország védelmi
rendszerének működtetéséhez
békében és különleges jogrendi
időszakokban. Az új szolgálati forma célja, hogy az ország
összes járása rendelkezzen felszerelt és kiképzett tartalékos
katonákkal, akik saját járásukban erősíthetik Magyarország
védelmét anélkül, hogy lakóhelyüktől hosszabb időre el kellene
szakadniuk. A kötelék egyúttal
önvédelmi képességet is jelent
majd helyi szinten a megyének,
a településnek és a lakosságnak
is. Elérendő cél, hogy ne legyen
egyetlen magyarországi megyében olyan település, amely nem
rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett
katonai erővel.
A területvédelmi tartalékos
katonák a lakóhelyük szerinti
járásban kapják meg kiképzésüket, és itt is vethetők be különböző feladatokra. A tartalékerő
járási századainak tagjai olyan
felkészítést, tudást kapnak,
mely a helyi közösség védelmi
képességét növeli, legyen szó
honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. A kiképzés egy

modulszerűen egymásra épülő
kiképzési folyamat első eleme,
az alapfelkészítés 20 kiképzési
nap (120 kiképzési óra), amelyet
4x5 napos időtartamban hajtanak végre.
A rendszerhez a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig csatlakozhat minden
nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen
előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, aki legalább
általános iskolai végzettséggel
rendelkezik. A területvédelmi
tartalékos szolgálat elsősorban
azok számára lehet alternatíva,
akik civil foglalkozásuk vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnék kamatoztatni tudásukat
országunk védelmében.
Jelentkezni regisztrációs lap
kitöltésével lehet, amely elérhető a kormányablakokban, a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán és az www.iranyasereg.
hu weboldalon. A jelentkezési
lap leadható a polgármesteri hivatalokban a kijelölt ügyintézőnél, a kormányablakokban vagy
elküldhető e-mailben. A regisztrációt követően a jelentkezéshez
szükséges háziorvosi és pszichológiai vizsgálat költségeit a Magyar Honvédség téríti meg.
A területvédelmi tartalékos
katona az önként vállalt szolgálatért szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra,
a tényleges szolgálatteljesítés
időtartamára illetményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes
élelmezésre és ruházati ellátásra,
szociális juttatásokra, továbbá
utazási költségtérítésre jogosult.
A Magyar Honvédség karrieroldala: iranyasereg.hu

Apróhirdetés
Minőségi borszőlő (Bianca, Generosa, Cserszegi fűszeres,
Zalagyöngye) kedvezményes áron eladó, szeptemberi szürettel.
Előjegyzést felveszek. Érdeklődni: 06 (30) 893-0107

pappá, és első szolgálati helye
káplánként Csongrád volt, majd
hat évig szolgált a szegedi Dómban. Ezután három évet töltött a
Szent Gellért Szemináriumban,
mint prefektus és tanár.

Változott a szentmisék és az
irodai szolgálat időpontja

Augusztus elsejétől új plébános került Balástyára. Forgó
Miklós Sándorfalván és Dócon
folytatja a hívek szolgálatát,
ezért helyette az egyházmegye
Sutka Istvánt helyezte községünkbe, aki jelenleg a Gál Ferenc Főiskolán tanít, és emellett
Szatymazon is plébános.
A kisteleki Sutka István teológiai tanulmányait Szegeden az
akkori Szegedi Hittudományi

A szentmise vasárnaponként
10.30 órakor kezdődik. A vasárnapi szentmiséken a kántor Bendéné Bán Gyöngyi.
Öszterling Bernadett kántor,
irodai munkatárs szolgálatának
időpontjai: kedd 9.00-12.00 óráig, csütörtök 9.00-12.00 óráig.

Elérhetőségek

Öszterling Bernadett kántor:
06 (20) 823-3708
Sutka István plébános:
06 (20) 808-6323

Kendrella Gizella 95 éves

Kendrella Gizella 1922. február 6-án született Csorváson hatodik gyerekként. Legidősebb testvére, Kendrella József Balástya
plébánosa volt 1959-től 1978-ig,
aki nyugdíjas éveiben is itt élt.
1990-ben a balástyai temetőben
temették el. Gizike testvérével
együtt jött községünkbe, és a
sekrestyés meg házvezetőnői
feladatokat végezte. Több mint
húsz éve egy szegedi idősek otthonába ment, ahol jól érzi magát, jó egészségnek örvend, és
februárban volt 95 éves.

20 éves a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesületének
Balástyai Csoportja
Szeptember 23-án tartja a mozgáskorlátozottak helyi csoportja
a 20 éves évfordulóját, és műsorral, ebéddel ünnepelnek. Aki

a rendezvényt bármilyen módon
támogatni tudja, Gera Jánosnénak, a csoport titkárának jelezze
a 06 (30) 467-6070-es telefonon.
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Batancs Dániel és Gera
Vinczenczia Alexandra
• Zádori Antal Tamás és Sutka Anita
• Gera Csaba és Sas Anett    
• Molnár Attila és Vödrédi Beáta
• Kiss Sándor és Bárkányi Csilla
• Fenyvesi Lajos és Kovács Erzsébet
• Bánfi Ferenc és Kóréh Krisztina
• Gerebicz Attila és Dékány Dóra
• Tóth Tamás és Vas Vanda
• Horváth János Károly és Király
Erzsébet
Születések
• Becsei Barbarának és Zsemberi
Gábornak: Fanni Barbara
• Gyémánt Natália Piroskának és
Dékány Tibornak: Zétény Tibor
• Komjáti Tímeának és
dr. Dakó Zoltánnak: Izabella
• Ercsényi Eszternek és Tóth Zoltánnak: Korina Irén
• Majlát Réka Enikőnek és Borcsa
Lászlónak: Milán Viktor

Névadó
• Csuka Dávid – szülei: Csuka András és Losonczi Anita
• Kiss-Szirák Gergely – szülei: Kiss
István Attila és Szirák Diána
Elhunytak
• Böröcz József, élt 72 évet
• Boros István, élt 56 évet
• Dékány István, élt 39 évet
• Benkő Lászlóné Halász Éva, élt
74 évet
• Juhász Mária, élt 74 évet
• Dékány András, élt 83 évet
• Török István György, élt 76 évet
• Imre Ferenc, élt 74 évet
• Csányi István, élt 73 évet
• Tóth Péter Jánosné Weisz Klára,  
élt 75 évet
• Gera Illésné Cseh Etelka, élt 89
évet
• Veszelka Imréné Takács Erzsébet,
élt 75 évet
• Bánfi Lajosné Sztanics Erzsébet,
élt 53 évet

Információk
Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja
minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

VÖRÖSKERESZTES vásár
A Vöröskeresztes ingyenes cserebere vásár 2017. szeptember 14-én,
csütörtökön 9-12 óráig lesz a művelődési ház ifjúsági klubjában.
A következő vásár időpontja: október 12., csütörtök.
A szervezők továbbra is várnak
tiszta, használható ruhaneműket,

működőképes játékokat, mesekönyveket, amelyeket a vásár alkalmával vagy külön időpont egyeztetéssel
adhatnak át.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársaikon!

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

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS BALÁSTYÁN

A temetőkapu május 1-től november 2-ig, 6.00-20.00 óráig nyitva  
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak
gépjárművel behajthatnak a temető területére.

Tudta, hogy Magyarországon minden 10. embernek halláscsökkenése van?
Vegyen részt ingyenes hallásszűrésen!
A gyors és fájdalommentes vizsgálatot audiológus szakember
végzi. Szűrés helye: Balástya, művelődési ház udvara
Szűrés ideje: 2017. október 19., csütörtök, 11.00-13.00 között

A temető kapujának nyitva tartása

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1992-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 nyitva tartása: pénteken 12.00-16.00
óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 359-4948

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

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
A döggyűjtő konténer a Hulladékudvar területére került, ezért
abban csak a nyitva tartási időben lehet dögöt elhelyezni.
Megértésüket köszönjük!
A Hulladékudvar nyitva tartása: hétfő: ZÁRVA, kedd: 8.00-16.00
óráig, szerda: ZÁRVA, csütörtök: 8.00-16.00 óráig, péntek: 8.0016.00 óráig, szombat: 8.00-16.00 óráig, vasárnap: ZÁRVA

Állatorvosi ügyelet

Szeptember 2-3.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Szeptember 9-10.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Szeptember 16-17.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Szeptember 23-24.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Szeptember 30., október 1.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
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KAPHATÓ!

Vendéglátás „Orchidea” módra:

• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses 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.hotelorchidea.vnet.hu

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A temetésekkel kapcsolatban
mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető
ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig.
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 359-4948

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak,
kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más
temetőkben is. Sírhelyek újraváltásának ügyintézése.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést
és sírgondozást is vállalunk.

Halottszállítás éjjel és nappal:
Lévai János – 06 (30) 451-0371
A Balástya Községi Önkormányzat
megbízásából a balástyai köztemetőt a Kisteleki Temető Üzemeltető
Kft. üzemelteti.
Cégvezető: Lévai János

Enni kell?

Röfi-Ker

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA
rendezvényekre, hétvégére vagy
egyszerűen csak ebédre!

KOCKÁZOTT MARHAHÚS CSONT NÉLKÜL
RENDEZVÉNYRE VAGY „CSAK” EBÉDRE
1700 FT/KG
CSEVAP, PLJESKAVICA, MICS
1500 FT/KG
RÖFIS FÜSTÖLT KOLBÁSZ
1600 FT/KG
CSIRKE FARHÁT NYAKKAL SZUPER ÁRON!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 729-1627
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

