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A könyvtár nyári nyitva tartása

A nyári időszakban a Gémes Eszter Községi Könyvtár rö-
vidített nyitva tartással várja az olvasókat. Takarítás miatt 
július 2-13-ig a könyvtár zárva lesz!

2. oldal

Aranykönyvesek

Idén 32 tanuló vihetett haza kitűnő bizonyítványt, így ők 
bekerültek az iskola Aranykönyvébe. Gyöngyösi Norina 
(6. a) külön jutalomban részesült.

3. oldal

A Motiváció Tanoda tanévzáró konferenciát tartott

Június 21-én tanévzáró konferencián értékelték a Mo-
tiváció Tanoda vezetői és munkatársai a 2017-2018-as 
tanévben végzett munkájukat. 
 4. oldal

A kerékpárút belterületi szakaszán a Kóródy utcától a Hu-
nyadi utcáig a földmunkák után elkezdődött a kiemelt sze-
gély építése és a térburkolat lerakása. A Hunyadi utcától a 
kerékpárutat a gépjármű közlekedéstől elválasztó sáv kiépí-
tése folyamatos. A külterületen a fakitermelés és tuskók ki-
szedése befejeződött, a továbbiakban a humuszolás munkáit 
végzik a kerékpárút nyomvonalán a kivitelező Gázépszerker 
Kft. munkatársai. 

Jól halad a kerékpárút 
építése A balástyaiak 5:4-re nyerték 

meg a meccset a Ferencváros 
öregfiúk csapata ellen a júni-
us 17-én rendezett I. Balástyai 
Sportnapon. 

Jó formában lépett pályára a 
2007-2008-as szezon balástyai 
megye egyes bajnokcsapata, bár 
tíz éve már, hogy ebben a felál-
lásban játszottak együtt. Akkori 
győzelmük évfordulója alkalmá-
ból hívta meg és látta vendégül a 
Községi Sportkör Balástya Egye-
sület és a Balástya Községi Ön-
kormányzat a Ferencvárosiakat. 
A találkozó csaknem ötszáz néző 
előtt zajlott. Az eseményre eljött 
Nógrádi Tibor, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Csongrád Megyei 
Igazgatóság igazgatója, többen 
a sportkörünk akkori vezetősé-
géből, közöttük Simon László, a 
sportkör tíz évvel ezelőtti elnöke 
is. Ujvári László polgármester és 
Fodor Tamás, a sportkör jelenlegi 
elnöke köszöntötte a csapatokat 
és a szurkolókat. A sportkör elnö-
ke összefoglalta a 2017-2018-as 
szezon legfontosabb eseményeit. 
A többi között elmondta, a fel-

nőtt csapat a Csongrád megyei II. 
osztályban a 8. helyen végzett, az 
U19-es ifi csapatnak és az U17-
es lánycsapatnak sajnos az érem-
szerzés nem jött össze. Viszont 
mindkét csapatban van gólkirály. 
A 2017-2018-as Csongrád me-
gyei női U17-es bajnokságban 26 
mérkőzésen 55 gólt szerző gólki-
rálynő Szatmári Luca, akinek a 
díjat Dzurják József, magyar és 
ciprusi bajnok, magyar és ciprusi 
gólkirály adta át. A 2017-2018-as 
Csongrád megyei U19-es bajnok-
ság B csoportjának 22 mérkőzé-
sén 36 gólt szerző játékos Tóth 
Dániel, a díjat Fischer Pál, ma-
gyar és holland bajnok, magyar 
gólkirály adta át. A ferencvárosi 
és a balástyai csapat összeállítá-
sának ismertetése után a csapatok 
35 perces félidőkben játszottak, 
és a balástyaiaknak sikerült egy 
gólelőnyt szerezniük. A meccs 
végén a fotózások után a Balástya 
Községi Önkormányzat vacsorá-
val vendégül látta a játékosokat.  

Bővebben és fotók: 
www.balastya.hu/hírek 

Győztünk a Fradi ellen
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Május 30-án tartották a bal-
lagást a Csipet csoportban. 
A 14 kisgyermek versekkel, 
mondókákkal, tánccal búcsú-
zott a bölcsődétől, amelyet a 
szülőknek ajándékként videóra 
vettek a kisgyermeknevelők.  
A ballagók tarisznyát kaptak 
egy csoportképpel, csokival, 
egy versidézettel, és mellé 
egy-egy szál virágot, majd egy 
nagy tortával ünnepeltek. 

A Süni csoportból június 8-án 
öt kisgyermeket búcsúztattak a 
kisgyermeknevelők. Ők szin-
tén kaptak tarisznyát és cseme-
gézéssel ünnepeltek.

Június 1-jén Gyermeknapot 
tartottak a bölcsődében. A kis-
gyermekek nyakláncot fűztek, 
lufikat fújtak, aszfalt krétáztak, 
tetoválást készítettek és az új 
udvari játékokkal játszottak. 

Június 2-án a Napocska, Szi-
várvány, Csillag és Felhőcske 
óvodai vegyes csoportból 26 
nagycsoportos ballagott. Az óvo-
da előterében virágot és útrava-

ló tarisznyát kaptak a ballagók, 
majd az óvodapedagógusokkal 
átmentek a sportcsarnokba, ahol 
az ünnepségen minden korosz-
tály szerepelt a műsorban.

Bölcsőde

Óvoda

A könyvtár nyári nyitva tartása
Hétfő: 14.00-18.00 óráig, kedd: ZÁRVA, szerda 8.00-12.00 órá-

ig, csütörtök 14.00-18.00 óráig, péntek 8.00-12.00 óráig. Takarítás 
miatt július 2-13-ig a könyvtár zárva lesz!

Pünkösdölő
Május 16-án az alsósok 

egy Pünkösdhöz kapcsolódó 
népszokást elevenítettek fel.  
A műsorban körjátékot játszot-
tak, pünkösdi királylányt és ki-
rályfit választottak. A programot 
néptáncos bemutató színesítette, 
amit Szatmári Éva tanított be. A 
Pünkösdölőt Varga Emma és 
Zádoriné Sutka Anita szervezte.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban tanulóink 

Prágai Szent Ágnes (1205-
1282) életével ismerkedtek 
meg, aki III. Ottokár cseh király 
lánya volt, édesanyja pedig a 
magyar III. Béla lánya. Ágnest 
apácák nevelték. Vallásos ne-
veltetése kihatott egész életére. 
Miután vőlegényeit elvesztette, 
zárdába vonult. Kolostort épít-
tetett, törődött a betegekkel, 
árvákkal. Sírját 1930-ban talál-
ták meg. 1989-ben II. János Pál 
pápa szentté avatta. 

Anyák napja, Szülők napja
Iskolánk tanulói májusban osz-

tály keretekben rendezték meg a 
hagyománnyá vált Anyák napi 
és Szülők napi ünnepségeket. 
Saját készítésű ajándékokkal, vi-
rággal és műsorral köszöntötték 
édesanyjukat a gyerekek.

Labdarúgás
Májusban a Bozsik Intéz-

ményi labdarúgó program ta-
vaszi zárótornáin vettek részt 
1-2. korcsoportos fiú, illetve 4. 
korcsoportos leány labdarúgó 
csapataink. Egész éves teljesít-
ményéért különdíjban részesült: 
Lippai András, Farkas Dominik, 
Silló Bence, Karsai Anna és 
Berkes Anasztázia. A csapatokat 
Gémes Ferenc, Förgeteg József 
és Vén László készítette fel. 

Diákolimpia
A május 7-én és 8-án, Hód-

mezővásárhelyen megrendezett 
Diákolimpia megyei atlétika 
versenyén három tanulónk vett 
részt. Turi Patrik a 4. korcsopor-
tos távolugrásban lett hatodik, 
Kiss Szabolcs a 4. korcsoportos 
1500 méteres futásban ért célba 
másodikként, Gera Dávid a 3. 
korcsoportos összetett verseny-
ben ért el második helyezést. 
Kísérőjük Vén László volt.

Országos Kompetenciaméré-
sek

Május 16-án a 6. és 8. évfo-
lyam angol nyelvi mérésen vett 
részt. Május 23-án történt az 
országos kompetencia-mérés 
szintén a 6. és a 8. évfolyamon.

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – május
1. a: Pojcsik Balázs, 2. a: Darabont Annamária, 3. a: Sári Máté,  
4. a: Borsos Benedek, 4. b: Bódi Zoltán Adalbert, 5. a: Nagynemes 
Laura, 6. a: Balogh Éva, 7. a: Gera Dávid, 7. b: Tóth Evelin, 8. a: 
Kiss Liza
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Herman Ottó Természetisme-
reti Verseny

Május 27-én rendezték meg 
Budapesten a Herman Ottó Ter-
mészetismereti Verseny orszá-
gos döntőjét. Iskolánkat négy 
tanuló képviselte. Mindannyian 
szép eredménnyel zárták a ver-
senyt. Kocsis Csenge (3. a) 14., 
Tóth-Sári Nándor (3. a) 17., Ré-
pa-Antal Hanna Tímea (5. a) 14. 
és Gyöngyösi Norina (6. a) 15. 
helyen végzett korcsoportjában. 
Köszönjük az önkormányzat-
nak, hogy a versenyre eljuthat-
tak tanulóink. 

Szent Antali kereszt-járás 
Június 7-én, csütörtökön az 5. 

és a 6. évfolyam tanulói vettek 
részt a Szent Antali kereszt-já-
ráson.

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én emlékeztünk meg 

a trianoni békeszerződésről és 
annak következményeiről. 

Negyedikesek kirándulása a 
Kóborlóba

Június 6-án, szerdán a negye-
dikesek a Kóborló lovastanyára 
kirándultak, ahová Varga Emma, 
Zádoriné Sutka Anita, Gállné 
Leiner Ilona és Nagymihály 
Zsuzsanna kísérte el a gyereke-
ket. Számos program várta őket, 
volt lovaskocsizás és közös já-
ték is. Természetesen a légvár 
sem maradhatott el. A házigaz-
dák uzsonnával várták a gyere-
keket. A program célja, hogy a 
negyedikesek megismerjék le-
endő osztályfőnökeiket. 

„Bolondballagás”
Hagyományainkhoz híven a 

nyolcadikosok a ballagás előtti 
napon színes jelmezekbe öltöz-
ve, vidáman énekelve, bolon-
dozva búcsúznak az iskolától. 
Az idén június 14-én bejárták 
diákéveik helyszíneit, a tanter-
meket, mókázva, búcsúzva di-
áktársaiktól, tanítóiktól, tanára-
iktól, az intézmény valamennyi 
dolgozójától. Ellátogattak az 
óvodába is, majd a falu több in-
tézményét, üzletét is felkeresték. 

Sportos-játékos Gyereknap
Június 13-án rendeztük meg a 

sportos Gyereknapot. Zenés be-
melegítés után ügyes kezű fel-
sősök görög salátát készítettek 
a tankonyhában. Az alsós kis-
diákok az „Eltáncolt cipellők” 
című mesét nézték meg a Lóca 
együttes előadásában, majd kéz-
műves foglalkozásokon vettek 
részt. A felsősök kosárlabdában, 
kézilabdában, fociban mérték 
össze tudásukat, ritmikus sport-
gimnasztika bemutató volt. Saj-
nos az időjárás idén nem volt 
kegyes hozzánk. Az eső elmosta 
a kerékpáros ügyességi vetél-
kedőt, az élő csocsót és bungee 
jumpingot.  

Ballagás
Június 15-én elballagtak a 

nyolcadik osztályosok. Osztály-
főnökük Gállné Leiner Ilona 
volt. A szépen feldíszített isko-
lában a hetedikesek hasznos ta-
nácsokkal látták el a ballagókat, 
majd a tarisznya átadása követ-
kezett. A sportcsarnokban csa-
ládjuk, rokonaik, barátaik népes 
serege fogadta a végzős diáko-
kat. Ünnepi műsor köszöntötte 
őket, majd a nyolcadikos diákok 
egy csoportja emlékezett az el-

múlt évekre. Az ünnepségen 
Módra Judit 8. a osztályos tanu-
lót az Év Diákja, Frank Martin 
8. a osztályos tanulót pedig az 
Év Sportolója díjjal jutalmaztuk.

Tanévzáró
A június 20-án megtartott tan-

évzáró ünnepséget Tari Klára és 
Bernát Evelin napközis nevelők 
szerkesztették. Idén 32 tanuló 

vihetett haza kitűnő bizonyít-
ványt, így ők bekerültek az isko-
la Aranykönyvébe. 

Gyöngyösi Norina 6. a osztá-
lyos tanuló kimagasló tanulmá-
nyi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért és az országos ver-
senyeken elért kiemelkedő tel-
jesítményéért külön jutalomban 
részesült.

1. a
Becsey Noel Viktor, Csanádi 
Atád, Karakás Levente, Kiss 
Alexandra Panka, Kiss Bianka 
Hanna, Kovács Andor, Lippai 
András László, Nagy Korinna, 
Olajos Zsófia Valéria, Pojcsik 
Balázs, Sztankovics Nóra

2. a 
Bárkányi Szandra Lilla, Grósz 
Ambrus Barnabás, Kiss-Csep-
regi Tamás, Prohászka Csaba, 
Szanka Míra Alíz, Szemerédi 
Dominika, Virágh Zsófi

3. a
Biró Lotti, Gunics Gréta, Ka-
pás Pál, Kocsis Csenge, Tóth-
Sári Nándor

4. a
Bán Dávid

4. b
Lippai Zsófia, Széll Enikő 
Boglárka

5. a
Horváth-Zsikó Mária, Répa-
Antal Hanna Tímea

6. a
Czibolya Helga Kata, Gyön-
gyösi Norina, Péter Boglárka, 
Szél Luca

A jutalom könyveket a MÁT-
RIX Közhasznú Alapítványtól 
kaptuk ajándékba, melyeket 
ezúton is köszönünk.
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Aranykönyvesek

Kedves Olvasók!
Már nem használt, de még használható görkorcsolyával szí-
vesen tanulna korizni néhány rászoruló gyermek. Ha szeretné 
támogatni őket ebben, juttassa el a görkorcsolyát a könyvtárba. 
Nagyon köszönjük!                                Kocsisné Benkő Beáta

Módra Judit (8. a) és Frank Martin (8. a)



 

oktatás  Balástyai ÚJság • 4

Elballagtak a 8. osztályosok

Gállné Leiner Ilona

Nagynemes Dávid 
János

Aradi Balázs

Silló János

Czirok Bence

Losonczi Edit

Fülöp Alexandra

Fodor Krisztina Gémes Boglárka 
Laura

Krasznai Boróka Szekeres Cintia

Karsai Laura Lúcia

Turi Patrik Dominik

Módra JuditKiss Liza Ivett

Frank MartinMolnár Klaudia

Kehi SzabolcsMakra Gábor Zsolt

Molnár Milla

Pál Vivien

Fotó: Széll Andrea  
www.facebook.com/

Szandifoto Kft

Június 21-én tanévzáró konfe-
rencián értékelték a Motiváció 
Tanoda vezetői és munkatársai 
a 2017-2018-as tanévben vég-
zett munkájukat. Erdődi Noé-
mi, a Balástyán működő tanoda 
vezetője és a foglalkozásokat 
vezető munkatársai beszámol-

tak a tanoda működéséről, a 
négy csoportban délutánonként 
foglalkoztatott harminc gyerek 
tevékenységéről, jövőbeni ter-
veikről. A konferenciára meg-
hívták Rabi Edit Éva iskolaigaz-
gatót és a gyerekek általános 
iskolai tanítóit, tanárait is.

A polgármesteri hivatal udvarában lévő idősek 
nappali otthona felújítása május 30-án megkez-
dődött a Települési Operatív Program (TOP-
4.2.1-15-CS1-2016-00002) 15 millió forintos pá-
lyázati támogatásának segítségével.

A balástyai Motiváció Tanoda 
tanévzáró konferenciát tartott

Megkezdődött az idősek nappali 
ellátását szolgáló épület felújítása

Olvasóinkhoz!
A Balástyai Újság következő számának lapzárta augusztus  
13-a, és szeptember első napjaiban jelenik meg. Hírek bőveb-
ben: www.balastya.hu


