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Adventi gyertyagyújtás a templomkertben

December 3-án, 16.00 órakor a Páduai Szent Antal Római 
Katolikus templom kertjében adventi gyertyagyújtásra 
várja a lakosságot az önkormányzat. 

3. oldal

A szemétszállítás időpontja változik!

November 1-től az eddigi gyakorlattól eltérően a szol-
gáltató keddi napokon már reggel 6 órától elszállítja a 
kommunális hulladékot.

3. oldal

Egészséghét lesz november 13-tól november 17-ig

Többféle díjmentes és díjazás ellenében végzett szűrés-
sel, és az egészséges életet segítő programokkal várja a 
lakosságot az önkormányzat és a védőnők.

6-7. oldal 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
100 százalékos pályázati támogatásával megkezdődött közsé-
günk A3-as vízgyűjtő területén a csatornaépítés.    

                  Bővebben a 2. és 3. oldalon

Enni kell?  Röfi-Ker
                       A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                         egyszerűen csak ebédre!

BALÁSTYAIAK ÁLMA RÖFIS 
TERMÉKEK A KONYHÁBA!

Keressék húsból készült termékeinket (füstölt kolbász, 
lecsókolbász, májas, disznósajt, rizses és véres hurka, 

sütőkolbász, stb).
Disznóvágáshoz pótlást  (tüdő, szív, nyelv, kolbászhús) 

nálunk mindig talál.
Beleket, fűszereket is helyben megveheti.

Bankkártya, étkezési jegy, készpénz, ezzel minddel fi zethet!

FINOMAT SZERETNE ENNI? HOZZÁVALÓÉRT A 
RÖFIBE KELL MENNI!

KERESSÉK TERMÉKEINKET A 
BÖLLÉRFESZTIVÁLON!

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627

                      
           
                         egyszerűen csak ebédre!

BALÁSTYAIAK ÁLMA RÖFIS BALÁSTYAIAK ÁLMA RÖFIS 

Csapadékvíz elvezető hálózat 
építése kezdődött

XVII. Böllérfesztivál Balástyán 
2017. november 10-11-én, a Rendezvényház melletti téren
November 10., péntek
16.30  A Leon Cavallo Lovasklub bemutatója
17.30  A Balástyai Big Band zenekar zenés műsora
18.00  Tábortűz, szalonnasütés (Támogató jegy: 200 Ft – szalonna,     
            kenyér, nyárs)
20.00  Sztárvendég: Dér Heni

November 11., szombat
8.00  A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval: megnyitja a Tá-
pióbicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat • A bölléreket és 
a vendégeket köszönti Ujvári László polgármester • Megkezdődik 
a sertések vágásának tájjellegű bemutatása • „Technikai Járművek 
Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület évadzáró találkozója 
  8.30  Húsipari cégek kiállítása és kézműves vásár   
  9.00  A kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő verseny megnyitója  
 A főzőverseny zsűrijének elnöke: Németh József
            A versenyekre 8.00 órától lehet benevezni  
  9.30  A balástyai óvodások műsora 
10.00  A Grimm-Busz Színház bemutatja: Az okos nyuszi
10.50  Lovasbemutató
11.15  Testvértelepülések műsora (Torda, Újszentes) 
11.30  Az Őszi Alkony Nyugdíjasklub Tátika Népdalköre énekel  
12.00  Sztárvendég: 3+2 zenekar

Szombaton egész nap • Húsipari és sajtkészítő cégek vásárlással 
egybekötött kiállítása, vásári árusok sokadalma, a gyerekeknek ját-
szóház, ugrálóvár, bungee jumping. Büfé- és éttermi szolgáltatások: 
hurka, kolbász, frissen sült pecsenye, birkapörkölt, pacal és töltött 
káposzta, valamint forralt bor és pálinka. Az ételt a bordányi Vadgesz-
tenye étterem, az italt a balástyai Vadásztanya vendéglő biztosítja. 
A Vadásztanya vendéglőben ételakciókkal várják a vendégeket.

Szombaton este
19.00  Böllérbál           
A Bábabokra Néptáncegyüttes műsora  • A bál megnyitója • Vacso-
ra: aperitif, raguleves, töltött káposzta, vegyes-sültes tál, sütemény 
Zene: Makói Party zenekar
Sztárvendég: Kredenc együttes
A vacsorát a bordányi Vadgesztenye étterem készíti, az italt a balástyai 
Vadásztanya vendéglő szervírozza. 
Jegyek elővételben kaphatók a polgármesteri hivatalban Túriné Török 
Ilonánál – 06 (30) 533-1406. A rendezvénnyel kapcsolatos információ: 
Kiss József, 06 (20) 541-3410.

A rendezvényre mindenkit szeretettel vár a 
Balástya Községi Önkormányzat!
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CsapadékCsatorna építése
Október 16-án megkezdődött 

a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban nyert 
pályázatok közül az egyik be-
ruházás, a csapadékcsatorna há-
lózat korszerűsítése. Ezeknél a 
munkáknál a legalsó, a befogadó 
ponttól kell kezdeni az építést, 
ezért a kivitelező Tiszaszolg Kft. 
először az E75-ös út mentén, a 
kisteleki főcsatornán a befoga-
dó és kialakítandó zsiliprend-
szernél az ott lévő cserjéket és 
más növényzetet távolítja el, 
majd a mederrendezés és szin-
tezés következik a Dózsa utcáig.  
A Vadásztanya vendéglő mögöt-
ti részen, és a sportpálya mellett 
már kész a csatornameder. To-
vábbhaladva a pályázatban meg-
jelölt utcákban, zárt vagy nyílt-
medrű betonozott, valamint nyílt 
földmedrű csatorna kialakítását, 
továbbá az átereszek megújítását 
végzik el. A beruházás várhatóan 
a tél végéig befejeződik.

 
kerékpárút építés
Szintén a Terület- és Település-

fejlesztési Operatív Programban 
nyert pályázatunk, a Kapitánysá-
gi vasúti átjáróig tervezett kerék-
párút építésének engedélyezési 
eljárása végére értünk. A jogerő-
re emelkedés után tudjuk elin-
dítani a közbeszerzési eljárást. 
Bízom benne, hogy az év végéig 
aláírhatjuk a kivitelezővel a szer-
ződést és a munka majd a jövő 
év tavaszán elkezdődhet.

köztemető felújítás
Az adósságkonszolidációs pá-

lyázati csomagnak megfelelően 
a köztemetőnk korszerűsítést, a 
díszburkolatos járdák építését a 
Halottak Napja és Mindenszen-
tek után kezdjük. Mintegy 480 
méter hosszú járdát alakítanak 
ki a kivitelezők a temetőben, 
valamint a ravatalozó épületé-
nek kisebb mértékű felújítását 
végzik el, továbbá új kerítést és 
parkolókat építenek.

Védőnői tanáCsadó épületének 
állagmegóVása

A Védőnői Tanácsadó épü-
letének kisebb mértékű külső 
tatarozását kezdték meg a köz-
foglalkoztatott munkatársaink.  
A lábazat fölötti vakolatréteget 

egy sávban lebontották, és a 
nedvesség miatt szellőző vako-
latréteggel óvjuk meg az épület 
állagát.

árVáCskák
A közmunka programban ne-

velt árvácska palánták kiültetése 
október végén elkezdődik, így a 
Böllérfesztivál időpontjára szeb-
bé tudjuk tenni közterületeinket.

mezőőri szolgálat községükben
Balástyán is létrehoztuk a 

mezőőri munkakört, és remél-
hetően a szükséges engedélyek 
birtokában november elsejétől 
elindulhat a szolgálat. A mezőőr 
Péter Gábor lesz, aki jelenleg az 
önkormányzat munkatársa. Biz-
tos vagyok benne, hogy ezáltal 
a külterületi értékek védelme a 
polgárőrséggel és a rendőrséggel 
együttműködve még eredménye-
sebb lesz.
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A Védőnői Tanácsadó 
épületének kisebb 
mértékű állag-
megóvását végzi az 
önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Meghívó a Böllérfesztiválra
November 10-én, pénteken, és 

11-én, szombaton tizenhetedik 
alkalommal rendezzük meg a 
már hagyományos Böllérfeszti-
vált. Tisztelettel hívok és várok 
minden érdeklődőt a rendez-
vényre! Mindent megteszünk 

azért, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan színvonalas esemé-
nye legyen községünknek.

Október 28-án a TV2 televíziós csatornán a Poggyász című 
műsor programajánlójában egy 20-25 másodperces bejátszás 
lesz látható Balástyáról, a Böllérfesztiválról, amelyet a Super 
TV2-n november 5-én megismételnek.

November 11-én a TV2 televíziós csatornán a 11 óra 25 perc-
kor kezdődő Poggyász című magazinműsorban lesz Balástyáról 
egy három perces kisfilm, amelyet a Super TV2-n november 
19-én megismételnek. A Super TV2-n a november 13-a és 17-e 
közötti időszakban 1,5 perces rövidített adások jelennek majd 
meg Balástyáról.

Ujvári László 
polgármester

Böllérfesztivál a TV2-n

Bringával mentek Baksra 
szomszédolni a balástyaiak

Október 1-jén Ujvári Lász-
ló polgármester vezetésével 
a Vadásztanya vendéglőtől 
biciklitúrára indult egy több 
mint húsz fős balástyai csapat.  
A napsütéses időben Kisteleken 
át az ópusztaszeri körforgalo-
mig, és onnan Baksra tekertek. 
Dékány Péter, a polgárőr egye-
sület elnöke segítette a kerék-
páros közlekedést, valamint 
Farkas István „szerviz kocsi-
val” kísérte a kirándulókat. A 
Faluházban Lépné Soós Anita 
alpolgármester és Süli István-
né, a Faluház megbízott mun-
katársa fogadta a vendégeket. 
Bemutatták az intézményt és az 
udvarában lévő Népi Régiségi 
Házban elhelyezett helytörté-
neti gyűjteményt. Ezután Ba-
lástyáról megérkezett az ebéd-
del Virágh István, és a Faluház 

kisebb termében mindannyian 
elfogyasztották a kolbászos le-
csót, majd Baks középületeivel 
és nevezetességeivel ismerkedő 
körútra mentek. A többi között 
megnézték a Tűzoltó Régiségi 
Házat, a Csillagházat, ami fel-
újított közösségi tér, a Gondo-
zási Központot, a Bárka Szállót, 
és utána a bivalyrezervátum felé 
tekertek. Mária-telepen a Kö-
zösségi házhoz mentek, majd 
egy lótenyésztő fríz lovaiban 
gyönyörködtek. Végül a 2010-
ben felavatott Jézus Szíve temp-
lomhoz látogattak.

A szomszédolós biciklitúra 
résztvevői késő délután érkez-
tek vissza, és mielőtt mindenki 
hazaindult, a túra folytatását is 
tervezték, tavasszal Tömörkény 
lesz a kerékpáros úti cél.



Sándorfalva Városi Önkormányzat koordinálásában Sán- 
dorfalva, Dóc, Szatymaz, Balástya értékeit bemutató, népszerű-
sítő pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium támogatásban 
részesítette. A 2017.06.28-án benyújtott HUNG-2017/4404 azo-
nosítószámú „Nemzeti értékeink bemutatása és népszerűsítése” 
című pályázatban településenként 2-2 rendezvényen mutatjuk be 
a településeink értékeit.
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Pályázati hír

Adventi gyertyagyújtás a 
templomkertben

A szemétszállítás időpontja 
változik!

Idősek Világnapján köszöntötte 
az önkormányzat a szépkorúakat 

Régi tárgyakat gyűjt az önkormányzat

Pályázati hír
Csapadékvíz elvezető hálózat építése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00011 kódszámú pályázat 
100 százalékos támogatásával megkezdődött Ba-
lástya A3 vízgyűjtő területén a csapadékvíz elvezető 
hálózat építése. A projekt összköltsége: 90 millió Ft. 

Kivitelezője a Tiszaszolg Kft. A munkaterület átadás-
átvétel október 6-án megtörtént. A kivitelezés folya-
matban van. Az A3-as vízgyűjtő területen az alábbi 
utcákat érinti: E75-ös közút melletti kisteleki főcsator-
na becsatlakozás, Széchenyi u., Dózsa u., Zrínyi u., 
Árpád u., Klapka u., Kölcsey u., Virág u., Szegfű u., 
Móra u., Tavasz u., Rákóczi u.   

„A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP 
projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyo-
lításában közreműködő partnerünk volt a Csongrád 
Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 

2017. december 3-án, vasár-
nap 16.00 órakor a Páduai Szent 
Antal Római Katolikus temp-
lom kertjében az első adventi 
gyertya és az karácsonyi fények 

meggyújtása alkalmával ünnepi 
műsorral, forralt borral, teával 
és kaláccsal várja a lakosságot a 
Balástya Községi Önkormány-
zat.

November 1-től az eddigi 
gyakorlattól eltérően változik 
a szemétszállítás időpontja.  
A szolgáltató a közszolgáltatási 

szerződés szerint, keddi napo-
kon reggel 6 órától szállítja el a 
kommunális hulladékot.

A Hulladékudvar nyitva tartása változatlan
Hétfő: ZÁRVA, kedd: 8.00-16.00 óráig, szerda: ZÁRVA, csütörtök: 

8.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-16.00 óráig, szombat: 8.00-16.00 órá-
ig, vasárnap: ZÁRVA

A döggyűjtő konténer a Hulladékudvarban került elhelyezésre, 
ezért abban csak a nyitva tartási időben lehet dögöt elhelyezni. 

Megértésüket köszönjük!

Október 15-én az Idősek Világ-
napja alkalmából a művelődési 
házban rendezett ünnepséget a 
Balástya Községi Önkormány-
zat, amelyre meghívta köz-
ségünk szépkorú lakosságát. 
Németh Anita művelődésszer-
vező bevezető szavai után Ujvári 
László polgármester beszédében 
kiemelte, hogy az önkormány-
zat azért szervezi meg minden 
évben ezt az összejövetelt, mert 
a munkában eltöltött évek után 
nyugdíjas éveiket élő időskorú 
lakosságnak ezzel fejezi ki te-
lepülésünk a tiszteletet és meg-
becsülést. Márkus Andrásné, az 
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub 
vezetője is üdvözölte a megje-
lenteket, és az időskorú lakos-
ság nevében megköszönte az 
önkormányzatnak a figyelmet és 
gondoskodást. Az idén 25 éves 
nyugdíjas klubbal kapcsolatban 
elmondta, ha valaki szeretne egy 
jó közösséghez tartozni, szere-
tettel várják a klubfoglalkozása-
ikra. Egyúttal bejelentette, hogy 
vezetői munkájának nagy részét 
most már helyettesére, Weisz 
Zoltánnéra bízza, mert ugyan 
igazi megtiszteltetés volt számá-
ra, hogy negyedszázadon át szol-

gálhatta ezt a remek közösséget, 
de most úgy érzi, már kissé meg-
fáradt. Márkus Andrásné Kárpáti 
Éva költeményének soraival je-
lezte kortársainak, hogy nagy-
szülőként, dédszülőként fontos 
szerepük van.
„Elmúlt már az ifjúságod, 
Itt van életed alkonya. 
Ne gondolj az elmúlásra. 
Ne add fel soha! 
Tartogat még az élet szépet, 
Még, ha lassabb is már a lépted.
Gyönyörködj kerted virágában, 
Fürdőzz meg a Napsugárban. 
Nézd, hogy növekszik egy kis-
gyermek, 
Tanítsd meg, mire csak lehet. 
Ha tovább adod a jót és szépet, 
Már nem volt hiába élted!”

A köszöntők után a Kunszent-
mártoni Szent Márton Társulat 
három tagja, Faragó Sándor, 
Tóth Anna és Légrádi Blanka lé-
pett színpadra, és operett dalok-
kal szórakoztatta a közönséget. 
Az ünnepség Csányi Attila mu-
zsikájával folytatódott. Közben 
az önkormányzat munkatársai 
süteménnyel, teával, forralt bor-
ral, üdítővel kínáltak mindenkit, 
és kora estig tartó beszélgetéssel 
zárult a rendezvény.

Az Állatsimogatóban kialakí-
tott látogatótérben a régi paraszti 
kultúra tárgyait szeretnénk állan-
dó kiállításon bemutatni, amihez 
kérem a lakosság segítségét: 
akinek vannak régi bútorai, be-
rendezési tárgyai, gazdálkodási 
eszközei, a régi tanyai életben 

használt tárgyai, felajánlásait a 
polgármesteri hivatal titkársá-
gán jelezze személyesen vagy a 
62/278-222-es telefonszámon. 
A tárgyak elszállítását az önkor-
mányzat vállalja.  

Ujvári László
polgármester



 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat október 7-én rendezte 
meg a Dózsa utca végénél lévő 
önkormányzati földterületen a 
VI. Szántóversenyt. A szalma-
bála-gurító és a traktor pótkocsis 
ügyességi versenyeket a Zrínyi 
utcánál lévő lovaspályánál tar-
tották. A szántókat meglátogat-
ta Farkas Sándor országgyűlési 
képviselő.

Varga Zoltán, a kisteleki 
Agropark tulajdonosa, a ren-
dezvény levezetője köszöntötte 
a szervezőket, az esemény tá-
mogatóit, a versenyzőket és a 
vendégeket, majd Ujvári László 

polgármester megnyitotta a 
Szántóversenyt. Elmondta, 
hogy az idén a terület nagysága 
miatt meghívásos versenyt hir-
detett az önkormányzat, és fő 
szempont volt, hogy elsősorban 
a balástyai és környékbeli szán-
tás és gépészet iránt érdeklődő 
gazdálkodókat hívják meg erre 
a megmérettetésre. Kiemelte, a 
kisebb közösségi találkozások 
ugyanúgy fontosak, mint a tele-
pülés nagy rendezvényei, mert 
ezeknek összetartó ereje van. 
A polgármester minden részt-
vevőnek megköszönte, hogy 
elfogadták a meghívást, majd 

a szántás szakmai részét Var-
ga Zoltán ismertette. A szántás 
kezdése előtt a traktorosok és a 
lovas fogatosok sorszámot húz-
tak, majd kezdődhetett a munka. 
A zsűri, ifj. Ördög János, Berta 
Tibor és Kocsis László az orszá-
gos és világversenyek szabályai 
szerint bírálta először a nyitóba-
rázdák, később a szántás szak-
szerűségét. Míg a versenyzők 
dolgoztak, a lovaspályán felállí-
tott sátornál három bográcsban 
főtt a marha- és birkapörkölt. 
Tari József és zenésztársa, Hódi 
Antal zeneszóval várta a szán-
tásból beérkezőket. Ebéd után 
következett a szalmabála-gurító 
és a traktor pótkocsis ügyességi 
verseny. Az eredményhirdetést 
követően néhányan még éjfélig 
mulattak.

A versenyek eredményei
Szántóverseny
Háromfejes eke

1. Gémes Csaba, 2. Szilágyi 
László, 3. Ifj. Böröcz László

Kétfejes eke
1. Nagy Zoltán, 2. Vermesi Ákos, 
3. Szöri Imre

Veterán tarktorok
1. Farkas László, 2. Jóljárt Dá-
vid, 3. Bitó Tibor

Lófogatok
1. Csorba Ferenc, 2. Kondász 
Ferenc, 3. Vakulya Norbert

Traktor pótkocsis ügyességi 
verseny
1. Ifj. Böröcz László      (1:17:95)
2. Ifj. Berta Tibor           (1:22:00)
3. Berta József               (1:23:34)

Szalmabála-gurító verseny
Férfiak
1. Vakulya Norbert és Vakulya 
József
2. Fülöp Attila és Rácz István
3. Ördögh Levente és Földi 
Csanád

Nők
1. Dékány Zsanett és Dékány 
Klaudia
2. Bárkányiné Széll Erzsébet és 
Horváth-Zsikóné Kiri Mária
3. Hegedűs Zsuzsanna és Kiss-
né Szabó Zsanett

Vegyes páros
Vermesi Ákos és Hegedűs Kla-
udia
Rácz István és Csordás Tünde
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Szántóverseny Balástyán

Köszönet
Köszönöm a VI. Szántóverseny szervezésében és lebonyolítá-
sában résztvevők munkáját, valamint minden támogatónak 
a segítséget, hogy ebben az évben ismét sikeres rendezvényt 
tarthattunk. 

Ujvári László
polgármester

ELADÓ FÖLD
7,3 hektár egybefüggő, belvízmentes SZÁNTÓ, 
kertészetre vagy akár erdőtelepítésre kiválóan 

alkalmas, Balástya külterületén 
(Gajgonya tanya hrsz.: 093/49) ELADÓ!

Irányár: 10,5 M Ft
Érdeklődni: Zsikó János

+ 36 (30) 313-2283

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



Hegedűs Viola fizika szakon 
tanul a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi 
és Informatikai Karán. Szept-
emberben a beiratkozáskor 
jutalomkönyvet kapott és a dé-
kán gratulált neki, mert a felvé-
telin az elérhető 500 pontból a 
legtöbbet érte el, 488 pontot ka-
pott. A tudását a legrangosabb, 
Szilágyi Leó modern fizikával 
kapcsolatos országos fizikaver-
senyen is elismerték, ahol elő-
ször vett részt, és 8. lett.

- Az általános iskola felső ta-
gozatában mindjárt beleszere-
tett a fizikába?

Kezdettől fogva érdekelt a fi-
zika, nekem ez nagyon jól ment. 
Gállné Leiner Ilona tanárnő na-
gyon sokat segített, hozzá külön 
foglalkozásra is jártam. Akkor 
szerettem meg alapvetően a fi-
zikát. A Ságvári Gimnáziumban 
is nagyon jó tanárom volt, és tel-
jesen biztos voltam benne, hogy 
a lehető legjobb helyen vagyok.

- A tankönyveken kívül más 
fizikai könyveket is olvasott?

Igen, kaptam egy világűrről 
szóló könyvet, és megtetszett 
a csillagászat és annak fizikus 
nyelvezete. Azután egyre több 
fizikai témájú könyvet kezdtem 

olvasni. A gimnáziumban bemu-
tatott kísérletek is nagyon tet-
szettek és az interneten szintén 
nagyon sok érdekességet, videót 
találtam ebben a témakörben. 
Mostanában inkább angol és 
német nyelven olvasom a fizika 
híreit, legújabb eredményeit. 

- A fizika melyik ága vonzza?
Szinte minden terület érde-

kel, de talán a modern fizika 
az, amit leginkább szeretek. 
Nagy jelentősége van például 
a részecskegyorsítókban folyó 
kutatásoknál. Fontos kutatnunk 
a magfúziót, mert fantasztikus, 
és az atomerőműveknél százszor 
hatékonyabb energiatermelést 
tenne lehetővé, illetve nem jár-
na semmiféle radioaktív vég-
termék keletkezésével. A jövő 
energiatermelését véglegesen 
és veszélytelenül tudnánk vele 
biztosítani, ugyanis hidrogén-
ből nagyon nagy mennyiség áll 
a rendelkezésünkre. Továbbá a 
csillagászat az, ami érdekel, bár 
az egy másik szakterület.

- Távlati célként mit jelölt 
meg?

Az egyetemen harmadik félév 
után lehet specializálódni, az op-
tika és lézerfizika irányt akarom 
majd választani, mert ez elvezet 
a modern fizika ághoz, amit utána 
tovább vihetek. A szakdolgoza-
tomhoz a saját kutatást a szegedi 
ELI lézerközpontban tervezem. A 
mesterszakot ezután Budapesten 
vagy Németországban, Angliában 
végezném el. Szeretnék majd dok-
torálni is. Minél több tudást aka-
rok, és ezzel együtt versenyekre 
járni. Ezután sokféle kutatásban 
részt vennék. Nagyon szívesen 
dolgoznék akár Svájcban, a ré-
szecskegyorsítóban, de Ameriká-
ban és Németországban is több 
olyan kutatás van, ami érdekel. 

Sársánszki Vass Márta 65 
évesen szerzett újabb diplo-
mát rajz és művészettörténet 
szakon a Szegedi Tudomány-
egyetemen. Festményeit elő-
ször Balástyán, a Tanodában 
rendezett kiállításokon, ké-
sőbb a Falunapok művészeti 
kiállításain mutatta be, ugyan-
is tizenöt év óta fest.

Márta Szerbiában élelmiszer-
ipari vegyészként dolgozott, 
amíg családjával 1994-ben Ma-
gyarországra nem jöttek. Elő-
ször Kisteleken laktak, majd 
1995-ben vették meg őszeszéki 
tanyájukat, és 1998 körül Ba-
lástyára költöztek. Még Kistele-
ken bekapcsolódott a Művészeti 
Iskola kerámia szakkörének 
munkájába. Háziasszonyként 
kereste a lehetőséget, hogy is-
mét átélhesse a sikereket. Egy-
szer szintén a Művészeti Iskola 
keretében működő festőkörbe 
ismerősét keresve „benézett”, és 
a szakkör vezetője, Szombathe-
lyi Árpád kérte, hogy üljön le, és 
rajzolja le ő is a szódásüvegeket, 
amin éppen dolgozott a csoport. 
Szabadkozott, mert úgy gondol-
ta, neki ehhez nincs tehetsége. 
Ennek ellenére a kép nagyon jól 
sikerült. Ez meghatározó volt, és 

ettől kezdve szorgalmasan járt a 
festőkörbe, több mint tíz évig. 

– Milyen furcsa, hogy meny-
nyire nem ismerjük magunkat! 
Azt mondtam, azt erősítem ma-
gamban, hogy nekem nincs te-
hetségem a művészethez, engem 
nem érdekel a rajz, a festészet, és 
azután húsz év kellett, hogy ezt 
föloldjam. Ugyanis kislányként 
egy portrérajzzal próbálkoztam, 
amire édesanyám azt mondta: 
„ugyan, Márta”. Készítettem az 
iskolában különböző, szép fur-
nérlapokból egy kakast ábrázo-
ló intarziát, amiért szintén nem 
kaptam dicséretet, így akkor „be-
csuktam” ezt az ajtót. Felnőtt-
ként akkor jött a váltás, amikor 
elfogadtam, hogy festő leszek. 
Ekkor történt, hogy ismeretlen 
emberek megvettek három képe-
met, ezért gondoltam, ők bizto-
san nem illendőségből dicsérik. 
Elhatároztam, képzem magam, 
mert úgy tartottam, ha valamibe 
belefogok, azt szakmai alapon 
kell művelni, valamilyen képzés 
ahhoz szükséges. Mindig szeret-
tem tanulni, ezért, beiratkoztam 
az egyetemre. A felvételin a 200 
pontból 198-at teljesítettem. Ha 
valakinek valami az útja, akkor 
mint a puzzle, minden összeáll. 
Nagyon szerettem az egyetemi 
képzést. A szigorlatra készített 
festményeim, két diplomamun-
kám, az államvizsgám is na-
gyon jól sikerült. A legidősebb 
voltam a tanszékünkön, és azt 
vallom, a kornak semmi köze 
a tanuláshoz. Lehet, hogy a fia-
talok könnyebben tanulnak, de 
ha odafigyelek és koncentrálok, 
akkor nincs olyan, hogy valamit 
ne tudnék megtanulni, ha eldön-
töttem, tudni akarok.

Amire vágyunk, és teszünk érte, azt előbb utóbb megkapjuk, mindegy milyen korúak vagyunk. A balástyai általános iskolából is 
lehet tovább tanulni, érettségi után azzal foglalkozni, ami a legjobban érdekel és lehet 65 évesen is harmadik diplomát szerezve az 
álmainkat megvalósítani. Követhetjük Hegedűs Viola és Vass Márta példáját. 
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Balástyai példaképeink lehetnek

Hegedűs Viola Vass Márta 

Illin Klára
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Mottó:  “Tedd meg az első lépést és gyere el a szűrővizsgálatokra.”   Tiszta lapok éve 2017.
A programokról bővebb tájékoztatást Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnőknél kaphatnak személyesen vagy a 62/278-255, 
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368 telefonszámokon.

Egészséghét november 13-tól november 17-ig
Minden vizsgálatra kérjük, hozza magával a TAJ kártyáját!

Veidner rendelő
Urológia 
Prosztata vizsgálat, merevedési zavar. Vizelettartási 
problémák – nőknek is. Inkontinencia betét felíráshoz 
szükséges javaslat kiadása. Hozza magával előző vizs-
gálati eredményét abban az esetben, ha részt vett már 
hasonló vizsgálaton.
A vizsgálat ingyenes!
A vizsgálatot végzi: dr. Szalai István főorvos
Időpont: 15.00-16.00 óráig

Védőnői Tanácsadó
VenoScreen ® plus vénadiagnosztika
Az érrendszeri betegségek még a tünetmentesség ideje 
alatt felismerhetőek. A vizsgálat javasolt egészségesek-
nek, sportolóknak, magas vérnyomásúaknak, cukor-
betegeknek, dohányosoknak, túlsúlyosaknak, változó 
korban lévőknek illetve azoknak, akiknek a családjában 
már az előző betegségek bármelyike előfordult. A bőrt 
emberi szemmel nem látható infravörös fénnyel vilá-
gítják meg. Ezt a fényt a vér jóval nagyobb mértékben 
nyeli el, mint más szövetek. Ebből következően az ér-
zékelővel mért visszavert fényről közvetlenül lehet kö-
vetkeztetni a vizsgált bőrfelület vérellátottságára.
A szűrőnapon BEMER készülék ingyenes kipróbálásá-
ra nyílik lehetőség.
Időpont: 14.00-17.30 óráig
A vizsgálatot végzi: dr. Frányó Ildikó
Az érvizsgálat díja: 3000 Ft 
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél: 06 (30) 
869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Tanoda
Cukorbetegségről általánosságban
Milyen helytelen táplálkozás vezet a II. típusú cukor-
betegség és az inzulinrezisztencia kialakulásához? 
Befolyásolja életmódunk és a hajlamosító tényezők: 
túlsúly, helytelen étrend, mozgás hiánya, stressz, al-
váshiány.
Időpont: 15.00-16.00 óra
Előadó: dr. Elekes Attila belgyógyász, háziorvos 

Erőlétünk az egészség! Az egészséges táplálkozás 
alapjai
Az egészséges táplálkozás egy olyan életmód, amely 
a megszokott étrendünkön változtatva, a közérzetün-
ket, az életminőségünket és az egészségi állapotunkat 
is javítja. Minden alkalommal, amikor eszünk vagy 
iszunk, a betegségek ellen harcolunk vagy elősegítjük 
azok kialakulását.
Időpont: 16.00-18.00 óráig
Előadó: Lőrinczné Losonc Tímea dietetikus

Védőnői Tanácsadó
Optimális Családtervezési Tanácsadás
A családtervezés korszerű ismereteinek és módszerei-
nek hatékony és komplex alkalmazását nevezzük opti-
mális családtervezésnek. A folyamat minimum három 
hónappal a tervezett terhesség előtt indul, és a váran-
dósság legérzékenyebb, legsérülékenyebb időszakának 
védelmével, és a 12-14. hétig történő várandósgondo-
zással zárul. Tartja: Böröczné Huszka Edina védőnő. 
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 (30) 462-6368-
as telefonszámon. Időpont: 8.00-9.30 óráig

Ifjúsági klub 
Komputeres szemvizsgálat: látásvizsgálat, szürke- 
és zöld hályogszűrés 
Rendel: dr. Vincze Katalin szemész főorvos
A vizsgálat díja: 2 000 Ft 
Időpont: 8.00-10.40 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a Viktória Optikában: 
06 (30) 858-7071

Dr. Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és Juhászné 
Gyöngyi Margit asszisztens végzi.
Időpont: 8.00-11.00 óráig

Tanoda 
Bellyfitdance
A gyakorlatsorok alkalmasak életkori, rugalmasságbeli 
és erőnléti differenciálásra. Tudatos felépítésüknél fog-
va karcsúsítanak, szálkásítanak, erősítenek. Az órákon 
nagy súlyt fektetnek a tartásjavításra, a helyes légzés-
technika megtanítására.
Az órák alapja: a teljes testi-lelki-mentális jelenlét.  
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt hasznos!
Tartja: Bertáné Farkas Szilvia orientális tánc- és 
bellyfit oktató
Időpont: 18.00-19.00 óráig
A részvétel ingyenes.

Művelődési Ház
Orto-Group Kft.  
Ingyenes tanácsadás, gyógyászati segédeszközök gyár-
tása, forgalmazása
Az Orto-Group Kft. képviselői szeretnének segítséget 
nyújtani azon betegek számára, akik mozgásukból ere-
dően vagy más korlátozottság miatt nem kapnak ele-
gendő tájékoztatást, felvilágosítást.
Tartja: Cseh Piroska területi kapcsolattartó

Védőnői Tanácsadó
Komplex nőgyógyászati vizsgálat (rákszűrés + ult-
rahang)
A vizsgálatot végzi: dr. Kajtár István szülész, nőgyógy-
ász főorvos
A vizsgálatra a TAJ kártyát és a befizetésről szóló iga-
zolást feltétlenül hozza magával!
A vizsgálat díja: 3 000 Ft
Időpont: 8.00-10.00 óráig 
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél: 
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462- 6368

Dr. Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás és vércukorszint mérés
A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és Volford 
Tiborné asszisztens végzi.
Időpont: 8.00-11.00 óráig

Idősek klubja
Torna
A mozgás mindenki számára fontos, bár egy bizonyos 
kor után itt fáj, ott nyom, mégis fontos valamilyen 
mozgásformát választani és átmozgatni a testet, hogy 
még évekig jól szolgáljon minket. 
Időpont: 10.00 órától
A tornát tartja: dr. Vándor Rudolfné testnevelő tanár

Tanoda
Erősítő torna
Miért végezzenek a nők erősítő edzést?
A mindennapjainkat meghatározza, hogy folyamato-
san mozgásban vagyunk, szaladunk a gyerekek és a 
háztartás után. Cipekedünk, emelünk, leveszünk, le-
hajolunk, arrébb rakunk, majd kezdjük elölről. Néha 
azt érezhetjük, hogy amit mi nem teszünk arrébb, az 
bizony ott marad.
Viszont ha naponta ennyit strapáljuk magunkat, miért 
érezzük mégis, hogy gyengébbek, fásultabbak va-
gyunk, miért jelennek meg azok a fránya kis hurkák 
itt-ott, meg a narancsbőr és társaik? Vágyunk rá, hogy 
csinosak legyünk és arra is, hogy elássuk a feladata-
inkat, és mire mindennek a végére érünk, számtalan-
szor érezzük, teljesen kimerültünk, és még erősíteni 
kellene? Na, ne!
Pedig kellene, mert az erősítő edzések hatására a 
szervezet újra elkezd izmot építeni, az izmok pedig 
remek energiafalók. A fenntartásukhoz sok energiára 
van szükség, így a szervezet el tudja kezdeni a fel-
halmozott zsírraktárak lepucolását, szépen folyamato-
san, hétről hétre. Kevesebb testzsír marad, több izom, 
kevesebb túlsúlyból adódó járulékos betegséggel kell 
számolnunk és még erősebbek is leszünk. Minden 
gond nélkül felkapjuk a öt éves lurkónkat is a nya-
kunkba.
Ezek a biológiai tények, de nekünk lelkünk is van 
és rengeteg érzésünk, miért jó ehhez erősíteni? Mert 
megtapasztalhatod, hogy a testedben mennyi erő és 
lehetőség van, hogy sokkalta többre vagy képes, mint 
eddig megfordult a fejedben. Gyakorlatok, melyekből 
az első hetekben még egy sem ment rendesen, kö-
vetelik maguknak a tízedik ismétlést, a nehezítést, a 
változtatást. A csoport, amelyik összeverődött egy-két 
alkalomra, egyszer csak elkezd csapatként dolgozni 
együtt.
És a mindennapjainkat már nem az fogja meghatároz-
ni, hogy kimerülten leroskadunk, hogy mennyi min-
dent kell még elvégeznünk!
Időpont: 17.00 órától
A tornát tartja: Farkas Zsoltné Nagy Mariann
Időpont: 14.00 órától

Védőnői Tanácsadó
Nővédelmi tanácsadás
A nővédelem olyan, a mindennapi életben is előfordu-
ló témákat is érint, mint az egészségnevelés, család-
tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra, szülői 
szerepre való felkészülés.
Tartja: Kóródi Vivien védőnő
Időpont: 8.00-9.30 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 (30) 869-5037

Optimális Családtervezési Tanácsadás
A családtervezés korszerű ismereteinek és módsze-
reinek hatékony és komplex alkalmazását nevezzük 
optimális családtervezésnek. A folyamat minimum 
három hónappal a tervezett terhesség előtt indul, és 
a várandósság legérzékenyebb, legsérülékenyebb idő-
szakának védelmével, és a 12-14. hétig történő váran-
dósgondozással zárul. 
Tartja: Böröczné Huszka Edina védőnő.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 
06 (30) 462- 6368-as telefonszámon.
Időpont: 8.00-9.30 óráig

Egészséghét előtt,  2017. november 8.

HÉTFŐ, november 13.

KEDD, november 14.

SZERDA, november 15.

CSÜTÖRTÖK, november 16.



Folytatás a 6. oldalról

Művelődési ház
Elsősegély live show
A társulat színpadra adaptált, a mindennapi életben elő-
forduló elsősegélynyújtó helyzeteket
mutat be. Az előadás baleseti helyzeteket, azok megol-
dását illetve hibáit szemlélteti. Bálint Zoltán és csapata 
garantáltan figyelemre készteti, megdöbbenti, és elgon-
dolkodtatja a közönséget.
Időpont: 13.00 óra

Tanoda
Babamasszázs
A masszázs szavak nélkül is képes érzelmeket, nyugal-
mat, szeretetet közvetíteni, és egyes társadalmakban a 
csecsemőgondozás hagyományának részét képezi. A sze-
retetteljes érintés az egyik legnagyobb ajándék, amely-
ben a szülőnek és gyermekének része lehet. Számos 
kísérlet, megfigyelés, és kutatás bizonyítja csodálatos 
hatásait, eredményeit.
Tartja: Kóródi Vivien nemzetközi okleveles csecsemő-
masszázs oktató, védőnő
Időpont: 10.00-12.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 (30) 869-5037

Zenés-mondókás foglalkozás
A Baba-mama klub keretében szeretettel várunk kicsiket 
és nagyokat egy közös zenés foglalkozásra.
Tartja: Szélné Bradanovics Bernadett (Detty muzsikus )
Az Egészséghét alkalmával ingyenes!

Védőnői Tanácsadó
Hallásszűrés
A hallásszűrés már újszülött korban elkezdődik, és egé-
szen a középiskola végéig ellenőrzik a védőnők, azonban 
felnőttkorban a kötelező, illetve ajánlott szűrővizsgálatok 
között nem szerepel. Így nem biztos, hogy időben felfe-
dezzük a problémát. 
A hallás romlása jelentősen befolyásolhatja az életminő-
séget. A tartósan nagy zajban dolgozó emberek hallása 
még fokozottabb veszélynek van kitéve. Épp ezért ese-
tükben évente ajánlott a hallásszűrés, de halláscsökkenés 
vagy fülzúgás esetén korábban, illetve a probléma észle-
lése esetén javasolt a szűrővizsgálat.
Végzik: Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védő-
nők
Időpont: 9.00-10.00 óra
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámo-
kon: 06 (30) 462-6368 vagy 
06 (30) 869-5037

Dr. Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás és vércukorszint mérés
A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és Volford Ti-
borné  asszisztens végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig

Tanoda 
Csontsűrűség mérés
Csontsűrűség mérés csontritkulásban szenvedő bete-
geknek, nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott 35 év 
felett. Csonttörésen átesett, klimax körüli életkorban 
levő nőknek, vagy olyanoknak, akiknek a családjában 
csontritkulásra visszavezethető törés fordult elő, továbbá 
hormonális betegség, felszívódási zavar vagy cukorbe-
tegség esetén.
Időpont: 9.00-12.00 óráig
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges a 
védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462- 6368 -as  
telefonszámon.

Lúdtalp szűrés
Időpont: 9.00-12.00 óráig
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges a 
védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368-as 
telefonszámon.

Életvezetési tanácsadás
Kérdőív kitöltés, vérnyomás és vércukorszint mérés.
Időpont: 9.00-12.00 óráig

     
A VADÁSZTANYA VENDÉGLŐBEN
szép környezetben, házias ízekkel, 
barátságos árakkal várjuk 
kedves vendégeinket!

A Balástyai Böllérfesztiválon, 
november 10-11-én akciókkal várjuk vendégeinket! 
Sertésragu leves • 500 Ft/adag • Erdélyi csorbaleves hús-

gombóccal 600 Ft/adag • Falusi töltött hús, vegyes köret  
1200 Ft/adag •Velővel töltött szelet, vegyes köret 1200 Ft/
adag • Rántott szelet, vegyes köret 1000 Ft/adag • Rántott 
sajt, vegyes köret, tartár mártás 1000 Ft/adag

Előfizetéses étkeztetés!  Internet, WIFI
Családi, baráti rendezvények, születésnap, osztály- találkozó, rendez-

vények lebonyolítása 110 főig!  Hétvégi és ünnepi kedvezményes me-
nük! •Akcióinkat, ételajánlatainkat figyelje a facebook/Vadásztanya 
vendéglő oldalon! Rendezvényekre foglalásokat  a 62/278-520 és a 
06 (30) 313-4650-es telefonszámon felveszünk!
Nyitva tartás: 10-22 óráig de rendezvény esetén későbbi időpontig is! 
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Mi a szűrés?
A szűrővizsgálatokat abból a célból végzik, hogy az esetleges betegség fennállá-

sának valószínűségét kizárják vagy igazolják; a panasz-, illetve tünetmentes embe-
rek meghatározott időközönként végzett vizsgálata. Tehát a betegségek és kockázati 
tényezők időben történő felismerésére irányulnak. Fontos tisztázni, hogy a kapott 
eredmény nem diagnosztikus értékű, további orvosi vizsgálat szükséges!

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja – mit tehetünk önmagunkért?
A rendszeres és szabályosan végzett önvizsgálat kiemelt szerepet játszik az emlő-

daganat felismerésében. 20 éves kortól havonta egyszer, a menstruáció utáni héten 
ajánlott elvégezni. 45 éves kor felett pedig rendszeresen mammográfiás vizsgálatra 
kell menni. 

Forduljon orvoshoz az alábbi tünetek észleléskor:
- csomó vagy göb észlelése a hónalj körül, az emlőben,
- a mell formájának, bőrének megváltozása,
- váladék ürülése az emlőbimbóból,
- a mellbimbó tartós behúzódása.
Az emlőben észlelt elváltozás nem mindig rosszindulatú, azonban a betegség korai 

felismerése és a kezelés megkezdése nagyban hozzájárul a sikeres kezeléshez és a 
teljes gyógyuláshoz! A korai stádiumban felfedezett elváltozás az esetek nagy részé-
ben gyógyítható!          

Egészségünk megőrzéséhez

Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520 



Szeptember 1-jén óvodánkban 
is elkezdődött a 2017-2018-as 
nevelési év. A négy csoportunkba 
összesen 29 kiscsoportos gyer-
mek érkezett. A nevelési év első 
feladata volt az új gyermekek be-
szokásának segítése. Ez idő alatt 
megismerkedtek gyermektársa-
ikkal, az óvoda dolgozóival, az 
óvodai élet mindennapjaival. 

Szeptemberben a Balástyai Fa-
lunapok, Zöldség és Virágfesz-
tivál kiállítására óvodásaink is 
készültek. A rendezvényre hőlég-
ballonokat készítettünk a gyer-
mekekkel, melyekben a csarnok 
egyik sarkában felfüggesztve 
gyönyörködhettek az idelátoga-
tók.

A háziállatok témahét keretein 
belül óvodánk kilátogatott a Ba-
lástyai Állatsimogatóba, ahol a 

gyermekek egy tartalmas délelőt-
töt tölthettek el. Az állatok simo-
gatása, a kukoricamorzsolás után 
az önkormányzat vendégül látta 
az óvodásokat süteménnyel és te-
ával. A látogatás emlékére hűtő- 
mágnest kaptak a gyermekek.

Hagyományossá vált, hogy 
minden ősszel a Madarak és Fák 
Napja alkalmából az egész óvoda 
kirándulni megy külön autóbusz-
szal a Szegedi Vadasparkba. Egy 
kisebb tízórai szünet után a gyer-
mekek felfedezhették a vadon 
élő állatok világát. A kirándulás 
utáni napokban élménybeszámo-
lót tarthattak, valamint felidéztük 
a jó időben eltöltött délelőttöt.

Szeptemberben megkezdődött 
a beszoktatás a bölcsődei csopor-
tokba. A Süni csoportba jelenleg 
még hat kisgyermek jár, a Csipet 
csoportban 13-an vannak. A Süni 
csoport kisgyermeknevelői: Ko-
vácsné Takó Mária és Ruskóné 
Imre Szilvia. A Csipet csoport 

kisgyermeknevelői: Csillag Ist-
vánné és Sutka Éva. Bölcsődei 
dajka: Bitó Tímea, szakács Var-
ga Edit, takarító: Fodorné Koza 
Mária. A Balástyai Falunapok, 
Zöldség és Virágfesztivál kiállí-
tására a bölcsődés kisgyermekek 
is készültek.

A Gémes Eszter Községi 
Könyvtár Balástya is csatla-
kozott az Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysorozathoz 
és október 2-6-áig papírszínház 
mesék voltak óvodásoknak és 
kisiskolásoknak, valamint két 
rendezvényt tartottak.

Táncház a könyvtár előtt
Október 5-én táncházat tartott 

a könyvtár előtt Gera Márta, 
és Moldvai táncokat tanultak a 
résztvevők.

Jenei Norbert Titkos rétek 
című verskötetének bemuta-
tója

Október 2-án Jenei Norbert hit-
oktató második  verskötetét mu-
tatta be. A költő beszélgetőtársa 
Illin Klára volt. A Titkos rétek 
című könyv a könyvtárban meg-
vásárolható vagy kölcsönözhető.   

Nyitva tartás
hétfőtől-péntekig  8.00-12.00 

óráig, 12.30-17.30 óráig.

Elkészült a sportpályán a mű-
füves pálya mellett az a 22x22 
méter nagyságú, negyven darab 
horganyzott csővel elkerített 
területen lévő 20x10 méteres 
focipálya, amelyen az U7-es kor-
csoportú gyerekek, az óvodások 

és az elsőosztályosok tanulják a 
futballozás alapjait. Megvalósí-
táshoz az anyagok beszerzésének 
költségét dr. Veidrer Tibor házi-
orvos ajánlotta fel, és a kivitele-
zését az önkormányzat munka-
társai végezték el.

Október 15-én tartották Kistele-
ken a XVIII. Sajt- és Gasztronó-
miai Fesztivált, Mezőgazdasági 
Kiállítást a sportcsarnokban és 
a Szent László téren. A látvány-
konyhák többféle ételt kóstoltattak 
a rendezvényre látogatókkal, és 
közöttük a balástyai csapat Virágh 
István vezetésével 220 adag lecsót 
főzött, amelyhez 5 liter étolaj, 20 
kg hagyma, 50 kg paprika, 40 
kg paradicsom, 20 kg virsli, 4 kg  

tarhonya, ízesítésként só, cukor és 
bors kellett. Az étel készítésénél és 
a kínálásban segített Fodor Tamás, 
Molnár Milla, Szélné Megyeri 
Krisztina, Horváth-Zsikóné Kiri 
Mária. A rendezvény Szakácspár-
baj programján, a vacsorás esten, a 
balástyai Sihelnik Nóra a kisteleki 
veterán motorosok képviseletében 
az édességek kategóriájába neve-
zett be, és 3bit süteményével első 
lett.
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Csontos Mária
bölcsőde- és óvodavezető

Óvodai eseményekBölcsődei események

Könyvtári hét volt a Gémes 
Eszter Községi Könyvtárban

Focipálya óvodásoknak

A kisteleki Gasztronómiai 
Fesztiválon balástyai lecsó is főtt

Novemberi labdarúgó mérkőzések
2017. november 5., vasárnap 13.30 órakor: Csengele - Balástya
2017. november 12., vasárnap 13.30 órakor: Balástya - Nagymágocs 
(U19: 11.30 órakor)
2017. november 18., szombat 13.00 órakor: Makó II. - Balástya
2017. november 25., szombat 13.00 órakor: Balástya - Mindszent

Sporthírek
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Munkácsy-nap
Szeptember 29-én rendeztük 

meg a hagyományos Munkácsy-
napot, amely ebben a tanévben 
az Európai Diáksport Napja je-
gyében zajlott. A program ötlet-
gazdái azt a célt tűzték ki, hogy 
ezen a napon minden diák leg-
alább 2 órát sportoljon. Iskolánk 
is csatlakozott a felhíváshoz.  
A nap zenés tornával kezdődött, 
majd diákjaink 2017 métert fu-
tottak a faluban. Ezután az alsó 
tagozatos kisdiákok a Sajtkukac 
parkban sportoltak, játszottak. 
A felső tagozatosok váltóverse-
nyen vettek részt, majd a hétpró-
ba következett. A rendezvényen 
volt diákjaink is részt vettek, 
akik a foci, kézilabda és kosár-
labda sportágakat népszerűsítet-
ték. A nap végén a gyermekek 
egy-egy müzli szeletet kaptak.  

A Zene Világnapja
Horváth Lívia zenetanárnő 

ebben az évben is színvonalas 
programot szervezett tanulóink-
nak a Zene Világnapjára. Czirok 
Zoltán, a Kisteleki Fúvószene-
kar vezetője érkezett hozzánk 
a fúvós kvintettel. Diákjaink 
részesei voltak egy hangszer-
bemutatónak. Megismerkedtek 
az oboa, klarinét, fuvola, a fa-
gott és a kürt hangjával, majd a 
kvintett neves szerzők műveiből 

adott elő részleteket. Beveze-
tésként a Nyomorultak című 
musicalből hallottunk egy in-
dulót, majd a barokk kor egyik 
legismertebb zeneszerzőjének 
– Johann Sebastian Bachnak – 
H-moll szvitjéből csendült föl 
a Menüett. Ismerősen csengett 
a diákoknak Beethoven Für 
Elise című darabja is. Az elő-
adás folytatásaként tanulóink 
Franz Strauss Nocturnojét, egy 
Sosztakovics-keringőt, Debussy 
Kis néger című darabját hall-
gatták meg. Nagy sikert aratttak 
A Karib-tenger kalózai és A fe-
kete gyöngy átka című filmek 
betétdalai, valamint a Polka, 
amit a gyerekek nagy tapssal 
jutalmaztak. Köszönjük Czirok 
Zoltánnak az ismertetőket, a Fú-
vós kvintett tagjainak – Horváth 
Kincsőnek, Horváth Noéminek, 
Lajos Juditnak, Sugár Attilának 
és Vastag Vilmosnak – a közre-
működését, valamint Horváth 
Lívia szervező munkáját és zon-
gora kíséretét.

Megemlékezés az aradi vérta-
núkról

Hagyományainkhoz híven ok-
tóber 6-án délben, a harangszó 
után emlékeztünk a 13 aradi vér-
tanúra. A 7. évfolyamos tanulók 
Vágvölgyiné Albert Tünde és 
Márkus Marianna vezetésével 

színvonalas ünnepi műsorral 
idézték fel a hősök tevékenysé-
gét, példáját. Az ünnepség vé-
gén a kopjafánál a hetedikesek 
koszorút, az osztályok képvi-
selői pedig egy-egy szál rózsát 
helyeztek el a hősök emlékére.

A Hónap Szentje
A Hónap Szentjének Antiochiai 

Szent Ignácot választotta hitok-
tatónk, Jenei Norbert. A szent 
Antiochia püspöke volt. A római 
korban élt. A keresztényüldö-
zések idején nem volt hajlandó 
megtagadni hitét, ezért halálra 
ítélték, és a római amfiteátrum-
ban a vadállatok elé vetették. 
Ő használta először a katolikus 
egyház kifejezést az egész kö-
zösség megnevezésére.

Egészségvédelmi előadás
Október 10-én, kedden a hete-

dik évfolyamos tanulóknak dr. 
Tóth Zsuzsanna pulmonológus 
tartott előadást a dohányzás ár-
talmairól. 

Mezei futás
Október 12-én Kisteleken 

rendezték a Diákolimpia me-
zei futás körzeti versenyét. A 4. 
korcsoportos egyéni verseny-
ben a lányok között 2,5 km-en 
Csóka Vivien 2. helyezést, míg 
a fiúknál 4 km-en Kiss Szabolcs 
1. helyezést ért el. A csapatver-

senyben a 4. korcsoportos fiúk 
a második helyen végeztek. Ők 
mindannyian jogot szereztek a 
tavaszi megyei versenyen való 
részvételre. Testnevelő tanáruk 
Vágvölgyiné Albert Tünde.

Pályaválasztás
Iskolánkban elindultak az is-

kolaválasztást megkönnyítő 
programok. A hetedik évfolya-
mos tanulóknak dr. Tóth Éva két 
alkalommal szervezett önisme-
reti foglalkozást. 

Pályaválasztási szülői értekez-
letet tartottunk október 16-án, 
ahol Sinkó Szabolcsné ismertet-
te a beiskolázás menetrendjét, és 
az iskolatípusokat. Tájékoztatta 
a szülőket arról is, hogy az is-
kola lehetőséget biztosít egyéni 
konzultációra, tanácsadásra, me-
lyet dr. Tóth Éva tart.

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – szeptember
1. a: Karakás Levente, 2. a: Grósz Ambrus Barnabás, 3. a: Zádori 
Dávid, 4. a: Komáromi Attila Zoltán, 4.   b: Héjja Kitti Xéna, 5. a: 
Sári Bálint Benedek, 6. a: Kis Norbert, 7. a: Hegedűs Adrián, 7. b: 
Berkes Anasztázia

MUNKALEHETŐSÉG!
Kistelek és Balástya között lévő tanyán végzendő

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA 
(retek piacra készítése) keresünk 
NŐI MUNKAVÁLLALÓKAT 

egész és részmunkaidőben.
Részletek telefonon: 06 (30) 746-4851

16.00 órától
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A Mozgáskorlátozottak Csong-
rád Megyei Egyesülete Balástyai 
Csoportja november 24-én, dél-
előtt 10 órakor a Tanodában tart-
ja évzáró összejövetelét és ekkor 
ünneplik a csoport megalakulá-
sának 20 éves évfordulóját is.

A rendezvényhez szívesen fo-
gadjuk a támogatásokat. Vala-

mint kérem, hogy segítségként 
gyűjtsék a csoportunk számára a 
műanyag kupakokat, amit a Tele-
házban vagy a Móra u. 26. szám 
alatt adhatnak át.

Október 7-én a Magyar Lipicai 
Lótenyésztők Országos Egyesü-
lete Lajosmizsén rendezte meg a 
szokásos évi mén- és kancaszem-
lét, majd a lovak eredményes 
megfelelése után a ménvizsgát, 
ahol Böröcz Pál Siglavy Capriola 
törzsbe tartozó, 2007-ben szü-
letett Orsolya nevű lipicai lova 
99,6 ponttal első lett. 

Orsolya korábban is részt vett 
ló tenyészállat bírálatokon, az 
országban a legszebb lovak közé 
tartozik:  2015-ben az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállítás és Vásáron ezüst 
érmet kapott, 2016-ban Hódme-
zővásárhelyen, a XXIII. Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napokon első díjat nyert.

A gazdálkodó szervezeteknek 
– így a betéti társaságoknak, kor-
látolt felelősségű társaságoknak, 
civil szervezeteknek 2017. au-
gusztus 30. napjáig regisztrálnia 
kellett az úgynevezett „cégka-
pun”. A türelmi idő 2017. decem-
ber 31-ig tart, ekkor indul ugyan-
is az igényelt tárhelyszolgáltatás.

A 2015. évi CCXXII. törvény 
– az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól – ugyanis kötelező-
vé teszi a gazdálkodó szerveze-
tek számára 2018. január 1-től 
az állammal való elektronikus 

kapcsolattartást és dokumentum 
küldést, illetve fogadást. 

A regisztrációt az alábbi linken 
lehet elvégezni ügyfélkapus hoz-
záféréssel, és a képviseletre jogo-
sult vezető tisztségviselőnek kell 
regisztrálni: 

https://tarhely.gov.hu/ckp-
regisztracio/tajekoztato.html

Regisztrációhoz tájékoztató itt 
érhető el:  

http://ekozig.mo.hu/sites/
default/files/Cegkapu_regisztra
cioalkalmazasfelhasznaloileiras.
pdf

A mozgáskorlátozottak helyi 
csoportja összejövetelt tart

Balástyai ló lett díjnyertes a
lajosmizsei tenyészmén bírálaton

Cégkapu regisztráció gazdálkodó 
és civil szervezeteknek!

Gera Jánosné
csoport titkár

Telefon: 06 (30) 467-6070  

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

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

Térítésmentes
 informatikai képzések indulnak 

Balástyán
 GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése el-
nevezésű pályázat támogatásával térítésmentes infor-
matikai képzések indulnak községünkben. 
A jövő digitális – tanulj meg élni benne! 
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea 06 (30) 851-3396
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Házasságkötés
• Horváth-Zsikó Sándor és Szokolai 
Tímea

Születés
• Gyalai Dórának és Bitó Csabának: 
Csaba

• Túri Bettinának és Végvári Lász-
lónak: Máté

Elhunytak
• Lovász Sándor Róbert, élt 62 évet
• Kauczki Antalné Farkas Veronika, 
élt 74 évet
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ANYAKÖNYVI hírek

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 te-
mető területére! 
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem 
a sírokon! 
A Halottak Napjához és Mindenszentek köthető irodai nyitva 
tartás: október 21-től november 3-ig 8.00-16.00 óráig  
 A Halottak Napja alkalmával, az elhunytak tiszteletére október 
31-én, 14 órakor a temetőben megemlékezés és sírszentelés lesz. 
 November 1-jén, alkonyatkor mécses gyújtás lesz a temetőben.

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 általános nyitva 
tartása: pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban telefo-
non történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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 

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2017. november 9-én,  csü-
törtökön 9-12 óráig lesz a művelődési 
ház ifjúsági klubjában. 

A következő vásár időpontja: 
december 14., csütörtök.

A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, 

működőképes játékokat, meseköny-
veket, amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön időpont egyeztetéssel ad-
hatnak át. 

Márkus Andrásné – telefon: 
62/278-405 és 06 (30) 478-5084 

Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

November 18-án, szombaton 11 órakor a nyugdíjas klub fennállá-
sának 25 éves évfordulója alkalmából ünnepség lesz a Vadásztanya 
vendéglőben. Kérünk minden klubtagot, hogy az ebéd rendelése miatt 
november 11-ig jelezze részvételi szándékát Weisz Zoltánné klubve-
zető helyettesnél.   
A klub minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásokat.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas klub 25 éves

November 11-12.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
November 18-19.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
November 25-26.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
December 2-3.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267

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

Állatorvosi ügyelet

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

Eladó ház 
Balástyán, a Táncsics utcában háromszobás 
családi ház nagy telekkel, garázzsal eladó!

Telefon: 06 (20) 546-6698

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 Önkormányzata 
megbízásából a balástyai köztemetőt 
a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 
üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
 KÖZSZOLGÁLTATÁS
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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.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.

Kleberberg Művelődési Központ, 

Nagyterem


