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Tájékoztató az afrikai sertéspestisről

Felhívás – aratási gépszemle!

A balástyai Bitó Zoltán a Bamako rallyn

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző
állatbetegségről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal tájékoztatja az állattartókat.
2. oldal

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület az aratás
előtti gépszemle elvégzésére hívja fel az erő- és munkagéppel dolgozók figyelmét.
2. oldal

A világ legnagyobb amatőr rallyját a Budapest-Bamako
útvonalon 2005 óta rendezik meg. Az utóbbi két alkalommal Bitó Zoltán kertész is csatlakozott az indulókhoz.
8. oldal

Újabb kerékpárút építése
kezdődött Balástyán

Szent Antali Búcsú Balástyán
június 17-én, vasárnap a Vadásztanya vendéglő körüli téren
10.30 Ünnepi szentmise
A szentmise után az önkormányzat munkatársai kaláccsal várnak
mindenkit a Tanodánál.
22.00 Tűzijáték a rendezvénytéren (új helyszínen, a sportcsarnok
mellett)
Egész nap a Vadásztanya vendéglő körüli téren kirakodó vásár és
Horváth Vidámpark késő estig!

I. Balástyai Sportnap

Május 16-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 70 millió forintos támogatásával megkezdődött
a Kóródy utcától a Rákóczi utcában a Kapitánysági vasúti átjáróig tervezett kerékpárút építése, amely várhatóan augusztus végére elkészül.
Bővebben a 2. oldalon

Jégkárelhárítót telepítettek
községünkbe

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett „Jégesőkár
megelőzésére szolgáló beruházás” című pályázatának támoga-

tásával Csongrád megyében ös�szesen hatvan eszközt telepített,
melyek a jégkárelhárító rendszert működtetik. Ezek közül az
egyiket Balástyán helyezték el.

Június 17-én délelőtt lesz a Községi Sportkör Balástya Egyesület
évadzárója.
18.00 órától Gálamérkőzés
A 2007-2008-as szezon balástyai megye egyes bajnokcsapat – Ferencváros öregfiúk találkozó.
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényekre meghívja
Önt és kedves családját, vendégeit!

Szent Antali keresztjárás
Június 7-én ismét Szent Antali keresztjárás lesz Balástyán.
A Sportcsarnok melletti rendezvénytérről 9 órakor indulnak
az autók és kisbuszok. A menet útvonala: Gallyasi iskola,
Győriszéki iskola, Zónai kanyar

(Szombathelyi Árpád keresztje),
Széll István által állított kereszt.
A keresztjárás után a Balástya
Községi Önkormányzat az Állatsimogatóban vendégül látja a
résztvevőket.
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Járdaépítés

A Kossuth, Petőfi, Jókai, Alkotmány, Ady, Gerle utcákban
elkészült a járda, és ezzel a járdaépítés második ütemének a felénél tartunk. Az önkormányzat
a kivitelezői szerződésben vállalta, hogy a járdalapok felszedésében, a növények irtásában
segítséget ad, és a beton locsolásához szükséges vizet biztosítja.
A kivitelező teljesíti a kérésemet, a jogos lakossági igényeket
figyelembe veszik. Ha van olyan
ingatlan, ahol megfelelő minőségű a járda, akkor helyette nem
kell újat építeni. Ezek összegzése után annyi járda készül még,
ahány négyzetmétert tartalmaz a
pályázat.

2.

Kerékpárút építés

A kerékpárút építéséhez a munkaterületet május 15-én adtuk
át a Gázépszerker Kft.-nek, és
május 16-án megkezdődtek a
munkálatok. A Kóródy utca és a
Rákóczi utca kereszteződésétől
a Kapitánysági vasúti átjáróig a
kivitelező megkezdte a nyomvonal kijelölést és a tereprendezést.
A Rákóczi és a Móra utcában a
törökmogyoró fasor vonalában
lesz a kerékpárút, ezért azt kitermelik. A kivitelezőnek úgy adott
az önkormányzat fakivágásra engedélyt, hogy a megjelölt helyeken majd facsemetéket ültetnek.
Régi vágyunk teljesül azzal, hogy
a köztemetőig és a Kapitánysági
vasúti átjáróig a kerékpárúttal
megvalósul a biztonságos biciklis közlekedés. Nagyon sok
munka előzte meg a kivitelezést,
és reméljük, hogy a szerződésben
vállalt augusztus végi határidőt
tudja teljesíteni a kivitelező cég.
Bízom benne, hogy a kerékpárutat a Falunapokon átadhatjuk a
kerékpárosoknak.

6.

Fűnyírógép beszerzése

Megkezdődött az
egynyári virágok
ültetése.

3.

Temetőfelújítás

A kivitelező megvásárolta a
szükséges anyagokat, és rövidesen folytatódik a temetőben
a tervezett felújítás a ravatalozó
épületében. A főbejárat felöli
oldalon a kerítés cseréjét is elvégzik.

4.

Termálkút

A termálkút az elkövetkező
évek legnagyobb beruházása
lesz. Remélhetően egy hónapon
belül az engedélyes tervek elkészülnek. Jelenleg az előzetes
árajánlatkérés van folyamatban
a kivitelező jelöltektől. Ezt követően kezdődik a közbeszerzési
eljárás és talán már ősszel indulhat a beruházás első lépése.

5.

Közmunkaprogram

A közmunkaprogramnak köszönhetően elég sok fejlesztési
lehetőséget kaptunk. Az eszközök, a traktorhoz pótkocsi, a
bálázó beszerzése folyamatban
van. Az önkormányzati tanya
korszerűsítése, az ól, az istálló
rendbetétele, kifutó építése, betonozása elkészült, és a szarvasmarhák helye is kész. A program
támogatásával öt növendék szarvasmarhát vásároltunk.

Az önkormányzat közterületeinek, zöldövezetinek rendben
tartása, a fűnyírás folyamatos
feladat. Próbáljuk minél hatékonyabban, megfelelő gépekkel
megvalósítani. A damilos kaszákkal a közfoglalkoztatottak
is részt vesznek ebben a munkában. Néhány hete voltam egy
olyan gépbemutatón, ahol kertészeti gépeket és önkormányzati
közterületek, parkok gondozására alkalmas gépeket láttam. Ott
lehetőség volt egy használt, nagy
teljesítményű fűnyíró gép vásárlására, amit az önkormányzat
saját költségvetéséből vásárolt
meg. Ezzel a géppel több olyan
területen lehet hatékonyabban
füvet vágni, amit eddig nehezen tudtunk megoldani, és van a

gépnek lombszívó rendszere is,
ami ősszel a lombtakarításban
segítség lehet.

7.

Balástyai Sportnap

Tíz éve nyerte meg a balástyai
felnőtt futballcsapat a Csongrád
megyei I. osztályban a bajnokságot Simon László akkori sportkör elnök közreműködésével.
Jubileumi ünnepséget, Balástyai
Sportnapot szervezünk ebből az
alkalomból június 17-én. Elsősorban azoknak a fiataloknak
és szüleiknek, akik a sportkör
csapataiban futballoznak. Este
vendégünk lesz a Fradi öregfiúk
csapata, akik bemutató meccset
játszanak a tíz évvel ezelőtti
bajnokcsapatunkkal. Reméljük,
hogy sokan örülnek majd ennek
az eseménynek.

Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztése Balástya Község területén a
vasútállomás könnyebb megközelíthetősége érdekében
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP3.1.1-15-CS1-2016-00009 kódszámú pályázat 70 millió
forintos támogatásával megkezdődik a Balástya, Rákóczi
utca, Móra Ferenc utca, Csengelei út mentén elhelyezkedő kerékpárút építése. A közbeszerzés lebonyolítása után
2018. május 3-án megtörtént a kivitelezői vállalkozási szerződés megkötése a Gázépszerker Kft.-vel. A munkaterület
átadás-átvétele 2018. május 15-én zajlott le.
„A Csongrád megyébe, településünkre érkező TOP projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában
közreműködő partnerünk volt a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.”
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Tájékoztató az afrikai sertéspestisről
Az afrikai sertéspestis (ASP)
egy vírus által okozott fertőző
állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a
házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy
gazdasági kárral járó járványt
okoz. A megbetegedett állatok
szinte kivétel nélkül elhullanak.
A betegség nem gyógyítható,
ellene hatékony védőoltás nem
áll rendelkezésre. A betegség terjedését megakadályozni csupán
igazgatási intézkedésekkel, a
fertőzött sertésállományok gyors
felszámolásával és az állattartó
által következetesen végrehajtott megelőző intézkedésekkel
lehet. A betegség hazánkban is
megjelent, egy Heves megyéből
származó elhullott vaddisznóban
mutatták ki a kórokozót. Az afrikai sertéspestis a magyarországi
előfordulást megelőzően megjelent már a balti államokban,
Lengyelországban, Ukrajnában,
a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Csehországban is.
A hazai sertés állományok
védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek
érdekében kiemelt jelentősége
van annak, hogy az állattartók
állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul
tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat. A sertéstartó a
betegségben elhullott vagy a
betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre
leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek
feltétele a beteg vagy elhullott
sertések mielőbbi bejelentése
az állatorvosnak. Az állatorvos
a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt
az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi
hatósági állatorvos értesítésének
szükségességéről. Amennyiben

a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról
tudomása volt - nem jelentette
az állatorvosnak, akkor az ASP
későbbi hatósági megállapítását
követően felszámolt állománya
után állami kártalanításra nem
jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.
A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a
sertések rövid ideig bágyadtak és
étvágytalanok, majd váratlanul
elpusztulnak. Általában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas
láz (40,5-42 ⁰C), testszerte bőrvérzések, a bőr vöröses-lilás
elszíneződése (különösen a füleken, a has alján, és a combokon),
előfordulhat hányás, véres-habos
orrfolyás, vércsíkos, vagy véres
hasmenés, valamint 5-10 napon
belüli elhullás jellemző a betegségre.
A betegség sertésállományba
történő behurcolásának lehetőségei
•
Fertőzött sertések bevitelével
•
Vaddisznókkal
történő
érintkezéssel
•
Sertés vagy vaddisznóhúst
tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésével
•
Fertőzött sertések vagy vaddisznók váladékával szen�nyeződött lábbelivel, ruházattal, használati eszközzel,
gépjárművel
Megelőző intézkedések
•
Sertéseket csak az országos
nyilvántartási rendszerben
regisztrált
sertéstartótól,
szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni!
•
A sertések ne érintkezzenek
élő vaddisznókkal és a vaddisznók zsigereléséből származó anyagokkal!
•
Az állati eredetű anyagot

Önkormányzat
A Kormányablak busz ismét Balástyán!
2018. június 13-án, szerdán
13.00-15.00 óra között, valamint 2018. szeptember 13-án,
csütörtökön 13.00-15.00 óra
között ügyfélfogadást tart a
Kormányaablak busz a Balástya,
Rákóczi u. 5. szám alatti Tanodánál.

A buszban bonyolítható ügyek:
személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés, gépjármű vezető
engedély, ügyfélkapu regisztráció, NEK adatlap, útlevél igénylése. Felhívjuk a figyelmet, hogy
bankkártyás fizetés lehetséges a
KAB-buszban.

Felhívás – aratási gépszemle!
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület az aratás
előtti gépszemle elvégzéséhez nyomtatványokat és szakmai
segítséget biztosít mindazoknak, akik erő- és munkagéppel
betakarítási munkálatokban vesznek részt. Egyúttal az egyesület felhívja a figyelmet, hogy a BM rendeletekben foglaltakat maradéktalanul végezzék el és tartsák be!
A rendelet a www.balastya.hu/hírek oldalon olvasható.
Érdeklődni lehet Virágh István elnöknél, 06 (30) 436-1508, és
Jójárt Gábor parancsnoknál, 06 (70) 4255694.

Tüdőszűrés

2018. június 7-13-ig lesz tüdőszűrés Balástyán. A szűrésre hozza magával a TAJ kártyáját és a lakcímkártyáját. A helyszín megjelölése a plakátokon! A szűréssel
kapcsolatban bővebb tájékoztatást a védőnőktől és a
háziorvosoktól kérhetnek.

ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA
Balástyán, az Erdőközi iskolában ismét találkozót szervezünk 2018. augusztus 11-én,
10-16 óráig, azoknak a kedves
GYERÖKÖKNEK, akik itt jártak általános iskolába az iskola
fennállása óta.
Értesítsétek egymást, hogy minél többen legyünk!

Emlékezzünk együtt iskolás
éveinkre!
Várjuk a régi fényképeket is,
amit hozzatok magatokkal!
Ha a szervezéssel kapcsolatban
kérdésed, javaslatod van, telefonálhatsz: 62/257-832 vagy 06
(70) 701-4426. Rozsnyai Erzsébet, Kistelek, Diófa u. 39.

tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartása!
•
Vadászatnál vagy más sertéstartó helyen használt lábbelit, öltözéket le kell cserélni a sertéstartó udvarba
lépés előtt!
A betegséggel szemben eddig
alkalmazott minden sikeres felszámolási program alapja a korai
felismerés volt, ezért kiemelten

kérünk valamennyi állattartót, minden elhullott, beteg,
rendellenesen viselkedő sertés
esetén mielőbb szóljon az állatorvosának!
A betegséggel kapcsolatosan
további információkat talál a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján
(http://portal.nebih.gov.hu).

Önkormányzat, Közélet
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Állampolgársági eskütétel 65 éves házassági évforduló
a polgármesteri hivatalban
Május 10-én a polgármesteri
hivatalban állampolgársági esküt
tett Szolnoki Attila, Goga Erzsébet és Majlát Emilia. Szélné
Megyeri Krisztina anyakönyvvezető köszöntötte az ünnepélyes eskütételre megjelenteket
és hozzátartozóikat. Ismertette,
hogy 2010. május 26-án fogadta el az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely alapján

honosítást kérhetnek mindazok,
akiknek szülei, nagyszülei, dédszülei 1918, illetve 1945 előtt
magyar állampolgárok voltak.
Az eskütételre megjelenők honosítási kérelmét Magyarország
köztársasági elnöke, Áder János elfogadta. Az eskütétel után
a honosítási okiratokat Ujvári
László polgármester adta át az
ország új állampolgárainak.

Darázs Ferencné 95 éves
Darázs Ferencné Pap Rozália Piroskát 95. születésnapján
egy csokor virággal köszöntötte
Ujvári László polgármester, és
átadta neki Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét.

Darázs Ferencné Pap Rozália
Piroska 1923. május 11-én született. Kisteleken laktak szüleivel,
bátyjával és nővérével. Nagy

gazdaságukban földműveléssel
és állattartással foglalkoztak.
Varrást tanult, amit a II. világháború miatt nem fejezhetett be.
A tánciskolában ismerkedett
meg férjével, és 1948. november
21-én házasságot kötöttek. Ezután Balástyára, férje szüleihez
költöztek. A családnak pálinkafőzdéje, cséplőgépe volt, amit a
kuláküldözéskor elvettek tőlük,
és férjét hat hónapra börtönbe
vitték. Szabadulása után a termelőszövetkezet alkalmazta a korábbi pálinkafőzdéjükben, ahol
munkaegységért dolgozott. Rózsika néni tsz-tag lett, és a háztájit is művelte. Sok munkával teli,
nehéz életet éltek. Két gyermekük született, Ferenc és Zoltán.
Férje 2001-ben hunyt el, azóta
Zoltán segíti a mindennapokban.
Rózsika nénit születésnapján a
fiai, két unokája, két dédunokája
és a rokonság köszöntötte.

A szegedi Gombos József és
felesége, Nádasdi Etelka május
12-én Balástyán, a Vadásztanya vendéglőben tartották 65.
házassági évfordulójukat, és a
férj 90. születésnapját. A több

mint hetven fős vendégseregen,
a családon, a rokonokon kívül
Ujvári László polgármester is
köszöntötte a vaslakodalmát
ünneplő házaspárt.

Gombos József 1928. február
13-án született Balástyán, Nádasdi Etelka Földeákon jött világra 1931. január 17-én. József
Hódmezővásárhelyen mezőgazdasági technikumot végzett, és
először Sándorfalván termelőszövetkezetben agronómus, azután a szegedi Állattenyésztési
Felügyelőség körzeti szakfelügyelője volt 1988-ig, nyugdíjazásáig. Etelka 1951-ben végezte
el a tanítóképzőt, és Csengelén,
egy tanyai iskolában tanított.
Abban az időben ismerkedett
meg férjével és 1953-ban házasságot kötöttek. Ezután Mórahalmon tanyai iskolában oktatta a
gyerekeket, majd a sándorfalvi
általános iskolában tanított 30
évig. Ott vettek házat, és később

Szegedre költöztek. Három fiuk
született, és közülük kettő néhány éve elhunyt. Hat unokájuk
sok örömöt visz az életükbe.
Azért választották a balástyai
Vadásztanya vendéglőt ünnepük
helyszínéül, mert Gombos József nagyszülei, Gombos Péter
és Kócsó Veronika a balástyai
régi temetőben, a mai kegyeleti parkban vannak eltemetve.
Nagyszüleinek 14 gyermeke
született és közülük hét az I. világháborút végigküzdötte, ezért
a nagymamája I. Ferenc József
magyar királytól ezüst emlékplakettet kapott, amit a család
máig őriz. Gombos Józsefet a
balástyai templomban keresztelték meg, ezért balástyainak is
érzi magát.

Anyák napja nagymamáknak
Balástyán
Május 9-én Anyák napja alkalmával ünnepséget tartott a
művelődési házban a Balástya
Községi Önkormányzat az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub tagjainak és az Integrált Szociális
Intézmény nappali ellátásában
részesülő időseknek. Ujvári
László polgármester köszöntötte

a nagymama korú édesanyákat,
és az óvoda minden csoportjából a ballagó nagycsoportosok
verses műsorával folytatódott az
ünneplés. A polgármester virággal ajándékozott meg mindenkit,
és munkatársai süteménnyel,
üdítővel kínálták az ünnepelteket
és az óvodásokat.
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Biciklitúra Dócba és Népi Emlékhely
avató az Állatsimogatóban
Április 29-én délelőtt a Vadásztanya vendéglőnél gyülekeztek a
dóci biciklitúrára indulók. Ujvári
László polgármester üdvözölte a
résztvevőket. A hetven kerékpárost három „szervizautó” kísérte,
és polgárőrök vigyázták az úton
átkelésüket, majd haladásukat.
Dócban Tóth Margit polgármester és Ficsor Zoltánné alpolgármester munkatársaikkal a
könyvtárnál fogadták a balástyai
bicikliseket, és röviden ismertették községük nevezetességeit,
majd ásványvízzel, kávéval kínálták a csoportot. Ujvári László
polgármester virággal köszönte
meg a vendéglátást. Ezután a
község templomához kerekeztek,
ahol az épület történetét hallgatták meg. Az általános iskolát Ficsor Zoltánné mutatta be. A túrázók a Tisza-töltéshez tekertek, és
közben megnézték a Pusztaszeri
Tájvédelmi Körzethez tartozó

töltés növényeit, fáit, az 1879-es
töltésszakadás helyét, majd hazaindultak. A hosszú út után az
Állatsimogatóhoz érkeztek, ahol
Virágh István sonkás, kolbászos
krumplistarhonyát főzött, és az
önkormányzat munkatársai adagolták az ebédet. Ujvári László
polgármester pálinkával, borral
kínált mindenkit. Ebéd után a
polgármester nemzeti színű szalag átvágásával adta át a Népi
Emlékgyűjteményt a látogatóknak, amelyet az Állatsimogatónál
lévő lakóépület egyik szobájából
és nyitott előteréből alakítottak
ki. A polgármester megköszönte
a kiállításhoz tárgyakat adományozók segítségét.
A Népi Emlékgyűjtemény a
polgármesteri hivatalban történő
előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Fotók: www.balasta.hu/hírek

Vadászmajális

Önkormányzat, Közélet

Majális Balástyán

Zenés ébresztővel indult ismét a hagyományos majálisozás
Balástyán. Kora reggel, 6 órakor Ujvári László polgármester
munkatársaival együtt a polgármesteri hivatal előtt fogadta az alkalmi zenekart. Berkes
Antal vezetésével tizenhat zenész gyűlt össze. A balástyaiak
közül Kauczki Tonuzóba, Tari
József, Bárkányi József, Bozsó
Gábor, Ördögh János, továbbá
Csongrád megye településeiről
Kovács Gábor (Bordány), Vas
Géza (Forráskút), Túri Mihály
(Kistelek), Bitó István (Pusztamérges), Bodnár Ferenc és Virágh Béla (Pusztaszer), Dudás
Zoltán (Üllés), Sztarek Sándor
(Ruzsa), Farkas Sándor, Terbe
István (Kiskunmajsa). Az első
zeneszám eljátszása után Sári János platós autójával, Májusfával
indultak a falu utcáin zenés ébresztőt tartani. Több helyen ételekkel és italokkal fogadták őket.
A Sajtkukacparknál is megálltak
rövid zenei bemutatóra. Ott délelőtt 10 órakor kezdődött a Ma-

jális, amelyre az idén legalább
300-an jöttek el. Az esemény
alkalmával a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tűzoltóautóit Virágh István elnök
kérésére Sutka István plébános
felszentelte. A Balástya Községi
Önkormányzat és a Balástyáért
Közalapítvány szervezésében és
támogatásával tartott rendezvényen a gyerekek több állomáson
tehették próbára ügyességüket. A
rendezvényen a Kisteleki Kistérségi Gyerekesély Iroda, a Máltai
Szeretetszolgálat, a Motiváció
Tanoda munkatársai és az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub tagjai,
a Gémes Eszter Községi Könyvtár szakkörei közül a Kézműves
dekor és Néptánc szakkörök tagjai is részt vettek, és közreműködésükkel segítették a rendezvény
lebonyolítását, továbbá ebédre
a Konyhavilága főzőklub készítette a gyrost, amit előzetesen a
könyvtárban ingyenesen lehetett
megrendelni. A napsütéses időben ugrálóvár, délutánig tartó
játék várta a gyerekeket.

A Balástyai Földtulajdonosok
Vadásztársasága május 21-én,
szombaton Vadászmajálist tartott a gajgonyai állandó rendezvényhelyszínükön. Délelőtt koronglövészetben mérték össze
tudásukat a vadászok és barátaik. Közben Zákány Lajos bográcsban főzte a marhapörköltet.
Ebéd előtt hirdették ki a verseny
eredményét, és a vadászok közötti versenyben 1. helyre Dencs

Viktor, 2. helyre Szabó Tibor, 3.
helyre ifj. Berta Tibor került.
A női kategória győztese Vékás
Lilla lett. A vendég kategóriában
az első díjat és az óriás üveges
pezsgőt Kokovecz Gábor nyerte. A rendezvényen részt vett
Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója is.
Fotók: www.balasta.hu/hírek

Önkormányzat, Közélet, Hirdetés
Falunap és Templombúcsú Tordán
Testvértelepülésünkön, Tordán
május 12-e és 16-a között tartották a Falunap és a Templombúcsú ünnepét. A sokféle program
között volt horgászverseny, emléktábla-avatás az első világháború tordai áldozatai, valamint
Dobai József helytörténész
emlékére, továbbá művelődési
műsor és főzőverseny is. Községünkből május 12-én 18 fős
csoport utazott a rendezvényre.
A megnyitón részt vett Ujvári
László polgármester és Juhász
Jenő alpolgármester is. A műsor-

ban Balogh Kata énekszámokkal
lépett színpadra, és a balástyai
szülők bálján fellépő szülők
mutatták be produkciójukat. A
Gémes Eszter Községi Könyvtár
főzőklubjának tagjai közül öten
vettek részt a főzőversenyben,
és a jól sikerült csirkepaprikásra
különdíjat kaptak. Az esti R-GO
koncertet, utána a tűzijátékot is
megvárták a balástyaiak, majd
éjfél előtt indultak és kora reggelre érkeztek haza.

Találkozót tartottak a Külsőőszeszéki iskolások

Fotók: www.balasta.hu/hírek

Kitüntetést kapott
Szemerédi László
Május 2-án, Budapesten, az
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságon, a Tűzoltóság
Napja alkalmából Pintér Sándor
belügyminiszter a katasztrófavédelem területén önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként Szemerédi Lászlónak, a Balástyai Katasztrófavédelmi Kutató-Mentőcsoport
elnökének, a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért
Emlékérmet adományozta.

Bódi István
az Ultrabalaton futóversenyen
A május 11-13-a között rendezett
XII. NN Ultrabalaton futóversenyen az egyéni férfi kategóriában
a 215 induló közül a balástyai
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Bódi István 8. helyen ért célba.
Az embertpróbáló 221 kilométeres távot remek idővel, 25:46:10
óra alatt teljesítette.

Április 29-én a Vadásztanya
vendéglőben tartották találkozójukat azok az egykori diákok, akiket a Külső-őszeszéki
iskolában Borsi Péter tanított.
A több évfolyamból összesen 42en jöttek el az ebédre, amelyre
meghívták elhunyt tanítójuk fiát,
ifj. Borsi Pétert és feleségét is.
Vass Jánosné szervező köszön-

tötte iskolatársait, és emlékeztek
mindazokra, akik nem lehettek
már közöttük. Ezután mindenki
bemutatkozott, elmondta, hogy
az általános iskolás évek óta mi
történt az életében, és felidézték
a régi emlékeket. Ebéd után a
meglepetés vendég, a Kisteleki
Citerazenekar és Pávakör mulattatta a résztvevőket.

Országos tűzoltó találkozón vettek
részt a balástyai önkéntes tűzoltók
Május 5-én Pilisszentivánon
tartották az Országos Tűzoltó
Börze és Találkozó idei rendezvényét, amelyen a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

tagjai is részt vettek. A csapatok
többféle versenyen indultak.
A balástyaiak a tűzoltó készülék
hajításban és a kötélhúzásban elsők lettek.

KERTÉSZET ELADÓ
Balástya belterületén, 36515 hrsz. számú, nem vízállásos, jól
megközelíthető helyen lévő 16 516 m2 területű, üzemszerűen jelenleg is működő fóliás kertészet a működtetéséhez
szükséges felszereléseivel eladó.
FELSZERELÉSEI:
- 78 db 132 m2-es, 8,5 m-es palástú, vasvázas, ajtós fóliasátor,
- programozható, blokkos elosztású esőztető és csepegtető
öntözőrendszer,
- szivattyúk,
- fedett illetve fedetlen víztározók,
- 3 db nortonkút,
- 3 fázisú villany
- azonnal átírható.
Érdeklődni: Vetró László
06 (30) 305-4745
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Az idén is díjazták Böröcz Pál Balástya futballcentruma folyamatosan megújul
lipicai lovát
Ismét volt balástyai résztvevője a Hódmezővásárhelyen
rendezett XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napoknak. Böröcz Pál három lipicai
lovát vitte kiállítani: a 2013-ban
az Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron aranyérmes, Favory törzsbe tartozó fedező mént, Laskát, a
Siglavy Capriola törzsbe tartozó,
törzskönyvezett kancát, Orsolyát
és ugyanebbe a törzsbe tartozó
Büszke nevű, 2005-ös születésű,
herélt lipicai lovát.
Laska ezen a kiállításon csak
bemutatkozott, mint tenyészmén, mivel már elérte az országosan legmagasabb eredményt.

Az Orsolya nevű deres kanca
2015-ben az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásáron ezüst érmet
kapott, 2016-ban a hódmezővásárhelyi XXIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon aranyérmes lett, és tavaly
megőrizte az első helyezését.
Orsolyát az idén megelőzte a
szilvásváradi Állami Ménesgazdaság két lipicai lova, így a harmadik díjat kapta.
Büszke a rendezvényen a hintó
elé volt befogva Laskával együtt,
mivel Böröcz Pál meghívást kapott különlegesen szép hintójával a kiállítás díszvendégei szállításához
Fotók: www.balastya.hu/hírek

Középmezőnyben
a balástyai felnőtt csapat
A balástyai felnőtt csapat a Csongrád megyei II. osztályban április
végétől május közepéig három
dobogóesélyes csapattól is kikapott, két hazai rangadóját viszont
megnyerte. Előbb Domaszékre utazott a társaság, ahol közel
húsz balástyai szurkoló előtt,
hiába játszokkatk jobban 2:1-es
vereséget szenvedtek a Móravárosi Kinizsitől. A balástyai gólt
Vámos Norbert szerezte. Ezután
Nyerges Dániel edző tanítványai
a röszkeieket fogadták. Ezen a
mérkőzésen 6:3-ra kapott ki Balástya, a gólokat Lippai Dániel,
Nagymihály Mátyás és Vámos
Tamás szerezték. Ezt követően
hazai környezetben, Vámos Tamás és Szűcs József duplájának,
valamint Nagymihály Mátyás

góljának köszönhetően sikerült
5:2 arányban felülmúlni a vendég
csanádpalotaiakat. A következő
székkutasi kirándulásból sem sikerült jól kijönni. A hazaiak 3:2-es
arányban nyertek. A balástyai gólokat Szűcs József és Gyuris Zsolt
lőtte. Május közepén, hazai pályán
fogadták a balástyaiak az örök rivális Csengele együttesét, amelyet
a hosszú sérüléséből visszatérő,
csereként beálló Oláh Lajos góljával sikerült egygólos mérkőzésen
legyőzni. Ezzel a csapat megszilárdította helyét a Csongrád megyei II. osztály középmezőnyében.

Júniusi mérkőzések

2018. június 2., szombat 17.00
óra: Balástya - Makó
2018. június 9., szombat 17.00
óra: Mindszent - Balástya

A Balástya Közégi Sportkör
Egyesület sportközpontja, futballcentruma az elmúlt években
teljesen megújult. A fejlesztések
nagyobb részben a Társasági
Adó-program tárgyi eszköz pályázatából, valamint a Magyar
Labdarúgó Szövetség pályakorszerűsítési programja segítségével valósultak meg. A pályázatokhoz a szükséges önerőt a
Balástya Községi Önkormányzat
biztosította.
2016 januárjában indult el a
sportöltöző felújítása, és akkor
új beosztása lett az épületnek.
Kialakult az öltözőszárny, új
fűtésrendszerrel, burkolatokkal,
ajtókkal és bútorokkal. Később
a külső szigetelést, az ablakok
cseréjét sikerült megoldani –
összegezte a kezdeti lépéseket
Fodor Tamás, a sportkör elnöke.
A második ütemben 2017 nyarán
az öltözőn belül a világítótesteket újakra cserélték. 2018 januárban kezdődött az öltöző másik
szárnyának a felújítása, ahol a
főbejárat előtere és a szertár kapott új burkolatot, továbbá ott az
edzők és játékvezetők öltözőinek, a vizesblokkoknak, a férfi
és női mosdóknak az ajtócseréje
valósult meg, illetve az utóbbiak
teljes felújítását is elvégezték a
szakemberek. Új szertárbútorok készültek, és a játékvezetők
öltözőjébe szintén új bútorok
kerültek. Későbbi tervekben
szerepel a padlástér beépítése,

ami klubhelyiség vagy konditerem lehetne. A futballcentrum
épületen kívüli területe megújulásának lépéseit is összefoglalta
az elnök. A műfüves pályát 2015
decemberében adták át. 2017
nyár elején létesült a mobil lelátó, és abban az évben újult meg
az edzőpálya világítása, továbbá
a legkisebbek pályája szintén akkor készült el. Idén februárban
kezdődött a harmincöt szórófejes
automata öntözőrendszer kiépítése, amihez egy 80 méter mély
kutat fúrtak, és valószínűleg
nyárra már üzemelhet. Májusban
sikerült beszerezni egy nagyteljesítményű, 1 kW-os hangosítási
rendszert, ami kiszolgálja majd
a felnőtt mérkőzéseket és más
rendezvényeket. Fodor Tamás
elmondta még, hogy van egy
nyertes pályázatuk a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél, amihez már az önerőt elutalták, és
az idén megvalósul a beruházás,
amelynek keretében kicserélik a
cserejátékosok padjait, egy eredményjelzőt kap a sportkör, és az
edzőpálya világítását lecserélik
egy korszerűbbre. Az év elején
minden játékos kapott két edzőpólót, évközbeni használatra
egy-egy széldzsekit, és a tavaszi
szezonra egy-egy Adidas márkájú melegítőt. Legutóbbi nyertes
pályázatukkal defibrillátor készüléket nyertek, amit még az
idén megkapnak, és ehhez ketten
már elvégezték a tanfolyamot.

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
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A balástyai Bitó Zoltán a Anyák napi ünnepséget tartottak
a védőnők
Bamako rallyn

Kenyérárussal Mauritániában
A világ legnagyobb amatőr
rallyját 2005 óta rendezik meg,
az utóbbi időben kétévente a
Budapest-Bamako útvonalon.
Másodszor csatlakozott az indulókhoz Bitó Zoltán balástyai
kertész. A résztvevők több mint
60 százaléka külföldi volt, 42
ország 456 indulója vágott neki
most a távnak. Január 12-én
Budapestről, a Lurdi Háztól
indultak 9 országon át, a 17
napig tartó, csaknem 9000 kilométeres útnak. Zoli most egy
ismerősével, Vadász Zsolt Trabantjával és kutyájával ment.
Az autó tetején sátorban aludt,
a tulajdonos pedig a kutyával
az autóban. Két éve az előző
rallyn találkoztak, amikor Zoli
a saját autójával indult útnak.
A kalandos és élményekben gazdag túra azzal kezdődött, hogy
röviddel indulás után az autó
hátsó ajtaja leszakadt, amit ragtapasszal megragasztottak. Európában gyorsan haladtak, volt
hivatalos útiterv és több kijelölt
táborhely, de le lehetett térni az
útvonalról, viszont voltak olyan
pontok, ahol biztonsági okokból

mindenkinek ugyanott kellett áthaladni. Gambiában, Sankulay
Kunda településen egy kutat
adtak át a lakosságnak, ami a
Budapest-Bamako rally gyűjtéséből készült. A valóságshowból
ismert Pumped Gabo is útitársa
volt a csoportnak, aki beszédet
mondott az összegyűlt lakosságnak, amit angolra és mandinka
nyelvre is lefordítottak. A korábbi években iskolaépítéssel,
kútásással, kórházfelszereléssel
segítettek több afrikai településnek a rally résztvevői. A verseny
célállomása Banjul, Gambia fővárosa volt. A célba érkezés után
volt, aki autóját eladva indult
vissza Budapestre, de voltak,
akik továbbindultak Nigéria felé,
hogy tovább élvezzék Afrika különleges varázsát. A visszaúton
Zoli testvére szállt be helyette a
Trabantba, így hazafelé repülővel jött, és az útról ezt mondta:
„Ha valamit kitaláltam, akkor azt
meg kell próbálni, hogy megtudjam, milyen. Megpróbáltam hát,
elindultam, odaértem, visszaértem. Jó volt. Ennyi. Most bírom
két évig.”
(I.K.)

A Trabant a tetejére épített sátorral

2018. május 18-án Anyák napja alkalmából Böröczné Huszka
Edina és Kóródi Vivien védőnők a Tanodában köszöntötték a
gondozási körükbe tartozó édesanyák közül azokat, akiknek első
gyermekük még nem jár közösségbe. Az ünnepségre huszonhat
édesanyát hívtak meg, de csak
tizenegyen tudtak részt venni.
A védőnők rövid műsorral, egy-

egy szál vörös rózsával és gyermekeik vízfestékkel készített
talp- vagy tenyérlenyomatával
készült képpel köszöntötték az
anyukákat. Az ajándékok elkészítése után beszélgetés, játék
volt a program. A rendezvényen
részt vett Magyar Mihályné
jegyző is. Az ünnepség megrendezéséhez a Balástya Községi
Önkormányzat adott segítséget.

Bölcsőde
Anyák napjára készültek a bölcsődések is mindkét csoportban.
Hungarocell szíveket festettek
pirosra, a közepére a fényképüket tették. Anyák napi versekkel

énekekkel, virággal és a szíves
ajándékkal köszöntötték édesanyjukat a kisgyermekek. A Csipet csoport műsoráról a szülőknek videó felvétel készült.

Óvoda
Egészséghét

Áprilisban az EFOP-3.9.2.
térségi projekt keretében Egészséghetet tartottunk óvodánkban.
A gyermekek naponta más játékos foglalkozáson vettek
részt. Az első napon a „Teddy
doktorok” közreműködésével
megismerkedtek az orvosi eszközökkel, műtős köpenybe és
gumikesztyűben „megműtötték”
a plüss mackókat és ellátták a
sérült kis állatkákat. A következő
napon egészséges ételeket, például aszalt gyümölcsöket kóstoltak, zöldségsalátát és majonézes
répakrémet készítettek, amit a
nap végén el is fogyasztottak.
A harmadik napon a kedvező időjárásnak köszönhetően új növényeket ültettek az óvoda fűszer-

és növénykertjében. Csütörtökön
az udvaron különböző érdekes
feladatok várták a gyermekeket.
Várat építettek cipős dobozokból, szívószál segítségével buborékot fújtak, ugráló köteleztek,
célba dobtak és számos egyéb
szokatlan játékkal játszottak.
A hét utolsó napján az iskolába
készülő nagycsoportosok egy erdei túrán vettek részt az Ópusztaszer melletti kis erdőben.

Anyák napja

A hónap utolsó hetében tartottuk az egyik legszeretetteljesebb
ünnepünket, az Anyák napját.
Mind a négy csoportban a gyermekek műsorral és saját készítésű ajándékkal köszöntötték fel
édesanyjukat.
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Iskolai ESEMÉNYEK

1. a: Lippai András, Szabó Nóra, 2. a: Gajdács János Levente, 3. a:
Rézsó Benjámin, Rézsó Sándor, 4. a: Kiss Petra Noémi, 4. b: Lippai
Zsófia, 5. a: Tóth Lilla Ibolya, 6. a: Nagymihály László Sándor, 7. a:
Tóth Ágnes, 7. b: Ruskó Róbert József, 8. a: Makra Gábor Zsolt
Április 11-én a Költészet napja alkalmából József Attila verseivel ismerkedtek a felsősök.
A vetélkedőn négy csapat mérte
össze tudását. Az első helyezett
csapat tagjai: Rogoz Adrienn
5. a, Gyöngyösi Norina 6. a,
Kiss Benjámin 7. b és Szekeres
Cintia 8. a osztályos tanulók.
Április 12-én délután a költőpalánták verset írtak megadott
szavak segítségével. A legszebb
verset írta, így az első díjat Budai Krisztina 7. b osztályos tanuló nyerte.
A versenyeket Zónai Márta és
Nagymihály Zsuzsanna szervezte, a versek értékelésében Jenei
Norbert segített.

Kerékpárverseny

Április 12-én, Szegeden a kerékpáros verseny megyei döntőjén két nyolcadik osztályos
fiú képviselte iskolánkat. Frank
Martin 10., Makra Gábor pedig
11. helyen végzett.

Papírgyűjtés

Április 13-án tartottuk a tavaszi papírgyűjtést. Az akcióban
2,8 tonna papír gyűlt össze.
A legtöbb papírt gyűjtő tanulók: Farkas Brigitta (5. a) 663
kg, Nagy Milán (4. b) 407 kg,
Kehi Szabolcs (8. a) 161 kg. A
behozott papírért kapott össze-

Férjével együtt alapította meg
a veszprémvölgyi apácakolostort és az óbudai Szent Péter
és Szent Pál templomot. Szent
István halála után visszatért Bajorországba, ahol a passaui apácakolostorba lépett be, később
ennek lett a főnökasszonya. Itt
is halt meg 1065-ben. Sírja zarándokhely lett. Imádsághoz
használt keresztjét, valamint
a királyné földimaradványait
Münchenben őrzik.

ÖKO-tábor Királyréten

Hónap diákjai – április

Költészet napja

Oktatás

get a gyűjtő tanulók kapják meg.
A programot Jenei Norbert és
Vén László szervezte.

Sporthírek

Április 19-én Kisteleken atlétika versenyt rendeztek a 3-4.
korcsoportos tanulók számára.
A 3. korcsoportos lányok negyedikek lettek, a fiúk a második
helyen végeztek. A 7-8. évfolyamos tanulóknál a fiúk a 3. helyet
szerezték meg. Az egyéni ös�szetett versenyben Gera Dávid
2., Kiss Szabolcs 3. lett a saját
korcsoportjában, távolugrásban
Turi Patrik 1. helyezést ért el.
Felkészítő tanáraik: Vágvölgyiné Albert Tünde és Vén László.

A Hónap Szentje

Ebben a hónapban Szent István királyunk felesége, Boldog
Gizella életével és tevékenységével ismerkedtek meg tanulóink. Férjével együtt támogatta a
katolikus egyházat, templomokat, várakat építtettek. Fontos
szerepet vállalt a kereszténység
terjesztésében, adományaival
támogatta a templomok fenntartását. A magyar királyok
koronázási palástja – amelyet
eredetileg miseruhának terveztek – az ő vezetésével készült, és
benne van a saját keze munkája is. Készített oltárterítőket és
templomi szertartási tárgyakat.

Április 18-20-a között harmadikos tanulóink a Börzsönyben
jártak. Hatalmas élmény volt
számukra a három napos tábor
ahol azonnal megkedvelték a kis
vadmalacot. A szép időben túráztak, megismerték a tábor környékének élővilágát, barlangtúrán
jártak. Természetesen sok-sok
játékra is jutott idő. A gyermekeket Gera Márta és Gondáné
Frankó Valéria kísérte el.

ÖKO-tábor a Bükkben

Április 23-27. között a 6. évfolyam tanulói Hegedűs Mariann,
Márkus Marianna és Vén László
vezetésével táboroztak a Bükk
hegységben. A komplex programot nyújtó tábor elsődleges
célja az ember és a természet
összhangjának bemutatása egy
őskori szerepjátékba illesztve,
a Bükk természeti kincseinek
megismerése,
ÖKO-tudatos
szemlélet formálása. A gyerekek
a túrázások során megismerkedtek a tavaszi erdő növény- és
állatvilágával, a bükki barlangok egy részével, a környék
nevezetességeivel és különböző
kézműves foglalkozásokon vettek részt. Tanulóink fáradtan, de
élményekkel gazdagodva érkeztek haza.

Kerek Emese történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedő

Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark idén is
meghirdette a három fordulóból
álló vetélkedősorozatát a Kár-

pát-medence magyar általános
iskoláinak. Iskolánkból három
csapat vállalkozott a megmérettetésre. A 85 benevezett magonc
korcsoportú csapat közül ös�szesített pontszámok alapján 12.
helyen végzett a Turul népe 6.
évfolyamos csapat (Gyöngyösi
Norina, Goldmann Boglárka,
Kis Norbert és Péter Boglárka),
18. helyezett lett az Őstanoncok
csapat (Bíró Lili, Czibolya Helga, Faragó Eszter és Szél Luca).
A 33 benevezett csemete korcsoportos csapat közül 14. helyezett
lett a Négyesfogat elnevezésű
7. évfolyamos csapat (Berkes
Anasztázia, Csúri Zsófia, Horváth Ferenc, Ruskó Róbert).
A Turul népe csapata elért
eredményével részt vehetett
az emlékparkban április 28-án
megrendezett döntőn, ahol a
12 csapat közül az 5. helyen
végzett.
Felkészítő tanár: Márkus Marianna.

Kálti Márk Történelem Verseny

Május 6-án Budapesten rendezték meg a Kálti Márk Történelem
Verseny
országos
döntőjét. Iskolánkat az előző
fordulókon elért eredményeik
alapján négy tanuló képviselte:
az ötödik évfolyamból Grósz
András és Pelsőczi Márk, a hatodikosok közül Czibolya Helga
és Gyöngyösi Norina. A nehéz és
színvonalas versenyen diákjaink
szépen helyt álltak, a középmezőnyben végeztek. Történelemtanáruk: Márkus Marianna

Iskolalátogatás

Május 7-én és 8-án hetedik
évfolyamos tanulóink Makóra
látogattak el. A Galamb József
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola szervezett részükre iskolabemutatást.
A kiránduláson tanulóink megismerkedtek az iskola képzési
rendszerével, megtekintették a
tankertet, ismerkedtek a traktorokkal, felmásztak a kombájnra,
Folytatás a 10. oldalon

Közélet, Hirdetések
Folytatás a 9. oldalról
képet kaptak a gépész tevékenységéről, a mikroszaporító laborban folyó munkáról. A gyerekeket finom szendvics, paprika,
paradicsom, zöldhagyma, lekváros kenyér és üdítő várta.
A program végén mezőgazdasági drónt is láthattak. A bemutatót követően minden tanuló
ajándékot kapott. A csomagban
prospektust, tollat, az iskola
diákjai által készített lekvárt találtak a gyerekek. Az utazáshoz
is a középiskola nyújtott segítséget. A programra a tanulókat
Vágvölgyiné Albert Tünde és
Sinkó Szabolcsné kísérte el.

Dr. Beretzk Péter komplex természetismereti vetélkedő

Április 27-én rendezték meg
Dócon a területi természetismereti versenyt, ahol sok érdekes és
tanulságos, gondolkodtató feladat várta a csapatokat. Magyarország természeti, kulturális nevezetességeiről, a világörökségi
értékekről, hungarikumokkal
kapcsolatos ismereteikről adtak
számot a versenyzők és mérték
össze a tudásukat a csapatok.

Tanulóink ismét kiválóan teljesítettek: az előkelő 3. helyezést
szerezték meg. A csapat tagjai:
Aradi Balázs, Frank Martin és
Makra Gábor. Mindannyian a
nyolcadik évfolyamon tanulnak. Felkészítő tanáruk Koréh
Istvánné.

Madarak, fák napja

Május 11-én Algyőn rendezték meg a ”Csak együtt létezhetünk” megyei természetismereti vetélkedőt. A megyéből 15
csapat mérte össze tudását az év
madaráról és az év fájáról. Az
érdekesebbnél érdekesebb feladatok megoldása után csapatunk nagyon szoros küzdelemben a 7. helyen végzett. A csapat
tagjai: Grósz Barnabás 2. a, Kocsis Csenge 3. a és Lippai Zsófia
4. b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Koréh Istvánné.

Ballagás

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
végzős diákjai szeretettel meghívják Önt és kedves családját
2018. június 15-én, pénteken 17
órakor kezdődő ballagásukra.

Ballagó diákok névsora
8. a osztály
Osztályfőnök: Gállné Leiner Ilona

Aradi Balázs, Czirok Bence, Fodor Krisztina, Frank Martin,
Fülöp Alexandra, Gémes Boglárka Laura, Karsai Laura Lúcia, Kehi Szabolcs, Kiss Liza Ivett, Krasznai Boróka, Losonczi
Edit, Makra Gábor Zsolt, Módra Judit, Molnár Klaudia, Molnár Milla, Nagynemes Dávid János, Pál Vivien, Silló János,
Szekeres Cintia, Turi Patrik Dominik
Az alábbi idézettel búcsúzunk a nyolcadikos ballagó diákoktól.
Kívánjuk, hogy legyenek eredményesek új iskolájukban és érjenek el szép sikereket.
„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni – ez az élet.”
Madách Imre
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Falugazdász hírek

Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2018as tagdíj bevallásáról és tagdíjfizetéséről.
Határidők a 2018. évi tagdíjbevallási időszakban:
• önbevallás: 2018. június 1. –
2018. július 2.,
• késedelmes bevallás: 2018.
július 3. – 2018. július 31.,
• tagdíjfizetési határidő: 2018.
augusztus 15. (a tervezett Alapszabály-módosítás szerinti határidő),
• önbevallás önrevíziója: 2018.
július 3. – 2018. szeptember 15.,
• késedelmes bevallás önrevíziója: 2018. augusztus 1. - 2018.
szeptember 15.,
• évközi bevallás: 2018. szeptember 16. – 2019. április 1.

A tagdíj bevallásról és tagdíjfizetésről a NAK minden kamarai tagnak küld értesítő levelet,
melyben tájékoztatást ad a részletekről. Amennyiben valaki
nem tudja biztosan értelmezni a
levél tartalmát, akkor szívesen
segítünk, illetve ha tagdíjbevallásra kötelezett, elkészítjük a
bevallását. Mindehhez a 2017es értékesítési árbevételét kell
tudnia.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd,
szerda 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig.
Halászné Ács Éva
falugazdász
Telefon: 06 (30) 338-0162
Halász Zsolt
falugazdász
Telefon: 06 (30) 337-2535

Balástyán 3,7 ha szántóföld eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 306-1608
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Terner Dániel és Juhász Anna
• Mészáros Dániel és Papp Csilla
Születés

• Davies Samantha Joy-nak és
Cheesman Andrew-nak: Serenity Joy
• Czirok Dórának és Hegedűs Ferencnek: Vilmos
Keresztelő

• Csányi Martin Antal, szülei: Szanka
Dóra és Csányi István

Információk, Hirdetés

• Borsos Benedek és Borsos Bende,
szüleik: Csillag Brigitta és Borsos
Gábor
Elhunytak
• Kormányos Antal (1932)
• Kreisel Jánosné Szabó Mária Piroska (1931)
• Viskovics Bálintné Slezák Anna
(1934)
• Csányi Mihály (1928)
• Vékes Józsefné Veszelka Mária
(1920)
• Rácz Zoltán (1954)
• Berta Pál (1947)

Megemlékezés
„Csak az idő múlik,
Feledni nem lehet,
Szívünk örökké őrzi
emlékedet.”
Tóth Ferenc
volt MÁV villanyszerelő
halálának 20. évfordulóján.
Szerető családja

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-20.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van. A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és
mozgásukban korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem
a kocsiban, sem a sírokon!

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1993-ban 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 telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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

Kedves Olvasóink!
A Balástyai Újság következő száma 4 oldalas lesz, és június végén
jelenik meg az oktatási intézmények tanévet záró eseményeivel.
A 8 oldalas szeptemberi újság lapzárta augusztus 13-án lesz, és szeptember első napjaiban jelenik meg. Hirdetéseket a szeptemberi újságba a fenti időpontig a Teleházban lehet megrendelni. Nyitva: hétfőtől
csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.30 óráig.

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

VÖRÖSKERESZTES vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2018. június 14-én, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
A következő vásárok időpontjai: július 12., és augusztus 9., csütörtök.

Állatorvosi ügyelet
Június 9-10.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Június 16-17.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Június 23-24.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Június 31.-július 1.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Július 7-8.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Július 14-15.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Július 21-22.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Július 28-29.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Augusztus 4-5.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Augusztus 11-12.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Augusztus 18-19-20.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Augusztus 25-26.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Szeptember 1-2.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Eladó barackosok
1,8 hektáros kiemelt támogatású barackos,
valamint 1,2 hektáros barackos aktív korban,
vízzel, villannyal, árammal, bekerítve eladó.
Egyben vagy külön is meg lehet vásárolni.
Ár: 3,5-3 millió forint.
Érdeklődni egész nap, megtekinthető bármikor.

Telefon: 06 (20) 245-0557
E-mail: telefon.freemail.cupika57@freemail.hu

ELADÓ

JELENLEG IS MŰKÖDŐ KERTÉSZET.
Azonnal átírható, vethető, ültethető.
Felszerelései: 30 db 120 m2-es, vasvázas,
szellőztetést szabályzó ajtókkal szerelt fóliasátor,
kiépített kiépített csepegtető és esőztető öntözőrendszer,
terménytároló, belső fóliavázak, szivattyúk.
Irányár: 4,3 millió Ft
Érdeklődni: Vetró Lajos, Balástya, Hunyadi u. 28.
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Hirdetések
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Lágyfagylalt
kapható!

Ballagásra
helyfoglalások!

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!

Enni kell?

Röfi-Ker

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA

ITT A NYÁR TÁRCSÁRA
ÉS BOGRÁCSBA VALÓT
A RÖFIBEN TALÁL.
Tárcsára, csevap, pljeskavica, mics, húsok fűszerezve is
(fűszeres tarja, karaj, csirkecomb, csirkeszárny). Bogrács se
maradjon üresen, Ildikó a marhát kockázza bele ügyesen.
Lesz még egy ballagás? Ebédre valót a RÖFI-ben talál.
Reggelire, vacsorára RÖFI-s kolbász a tarisznyába.

Étkezési jegyet (Erzsébetet is) Szép Kártyáját
(OTP, MKB, K&H, ERZSÉBET) ne feledje, a
RÖFI-ben fizethet vele.

FINOMAT SZERETNE ENNI? RÖFI-BE KELL MENNI!
TELEFON: 06 (30) 851-0369 KERESSEN A FACEBOKON IS!

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL
A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG
MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948
TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is.
Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása,
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,
sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi
Önkormányzat megbízásából
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft.
működteti.
Ügyvezető: Lévai János

