
Szeptember 21., péntek
16.00  Fesztiválfutás 
16.30  Horse Dance 2018: János vitéz
18.00  Élő koncert: Apostol együttes
20.00  Berkes Dáridó a sátorban!

Szeptember 22., szombat 
  8.00  A főzőverseny kezdete 
  8.00  Technikai járművek kiállítása a Vadásztanya ven-

déglő parkolójában
10.00-14.00  Véradás a Tanodában 
10.00  A XIX. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virág-

fesztivál megnyitója Beszédet mond Ujvári László, 
polgármester és Farkas Sándor, az Agrárminisztéri-
um parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes  
Ünnepi képviselőtestületi ülés

 Díszpolgári címek átadása
11.00  Testvértelepüléseink és a helyi fellépők műsora
14.00  Fogatos szüreti felvonulás Balástya utcáin 
14.30  A főzőverseny eredményhirdetése
15.00  Grimm-Busz színház
17.00   Horse Dance 2018: János vitéz
18.00  Sztárvendég: Zoltán Erika 
19.00  Tombola
20.00  Sztárvendég: Dankó Szilvia
21.15  Tűzijáték
21.30  Szüreti mulatság Csányi Attilával és zenekarával

Szeptember 23., vasárnap
9.00-17.00  Balástyai Virágkupa regionális díjugrató verseny a 

Zrínyi utcai lovaspályán
Aranypatkó csapatverseny döntő, Csongrád megyei díjugrató baj-
nokság minősítő forduló 90-120 cm-es akadály magasságokban
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A falunapi kiállítás megtekinthető a sportcsarnokban pénte-
ken 15.00-20.30 óráig, szombaton 9.00-20.30 óráig, vasárnap 
9.00-17.00 óráig.

A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre 
szeretettel várja Önt és kedves családját!

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXiv. ÉvFolyam  2018. szeptemBer

Lakossági tájékoztató dögkonténerről

A Balástya Községi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az állati hulla elhelyezésére szolgáló 
konténer üzemeltetése augusztus 1-től változott.

3. oldal

Kamerák figyelik az illegális szemétlerakókat

Az utóbbi időben – főként a külterületen – megszapo-
rodtak az illegális szemétlerakó helyek, ezért az önkor-
mányzat mozgásra aktiválódó kamerákat vásárolt.

3. oldal

Helyi adót és gépjárműadót fizetők figyelmébe!

Az önkormányzat tájékoztatja az adófizető balástyai la-
kosságot, hogy a második félévi gépjármű- és helyi ipar-
űzési adó befizetési határideje: szeptember 17.

3. oldal

XIX. Balástyai Falunapok,
Zöldség- és Virágfesztivál

Az idősek nappali otthonának 
felújítása július végén befejeződött

A polgármesteri hivatal udvarában lévő idősek nappali ott-
hona a Települési Operatív Program 15 millió forintos pályá-
zati támogatásával újult meg.

Meghívó a Falunapokra
Az idén tizenkilencedik alkalommal rendezzük meg települé-
sünk ünnepét, a Balástyai Falunapokat, Zöldség- és Virágfesz-
tivált szeptember 21-e és 23-a között, amelyre nagy tisztelettel 
invitálok minden helyi lakost, minden kedves érdeklődőt, kérem, 
hozzák barátaikat, ismerőseiket is, és ünnepeljünk együtt!

    Ujvári László polgármester   

A Kormányablak busz 2018. szeptember 13-án, csütörtö-
kön 13.00-15.00 óra között ügyfélfogadást tart Balástyán, a 
Rákóczi u. 5. szám alatt, a Tanodánál.

A buszban bonyolítható ügyek: személyi igazolvány, lak-
címkártya ügyintézés, gépjármű vezető engedély, ügyfélkapu 
regisztráció, NEK adatlap (diákigazolvány), útlevél igénylése. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy bankkártyás fizetés lehetséges a 
KAB-buszban.

Szeptemberi lovas programok Balástyán
 a Zrínyi utcai lovaspályán
Szeptember 15., 10.00 órától: Berente Sándor szabadidős 
ügyességi-, díjugrató- és díjlovas versenysorozat minősítő for-
dulója
Szeptember 16., 10.00 órától: Berente Sándor szabadidős 
ügyességi-, díjugrató- és díjlovas versenysorozat döntője

Kormányablak Balástyán
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1.KeréKpárút
A kapitánysági vasúti átjáróig 

épülő kerékpárút utolsó szaka-
szához értek a kivitelező cég 
munkatársai. Hetvenöt százalé-
kos készenléti állapotban van a 
beruházás. A belterületen szinte 
teljesen készen van a kerékpárút, 
még a csapadékvíz elnyerő rend-
szer kiépítése folyik, továbbá a 
díszburkolatos rész két végénél 
a telefonvezetékek áthelyezése 
miatt később épült a burkolat. 
Remélhetően a teljes szakasz 
szeptember végére elkészül, és a 
településünk ünnepén, a Faluna-
pokon át tudjuk adni a kerékpá-
rosoknak.

erdőKözi út aszfaltozása
A Vidékfejlesztési Program 

keretén belül nyertes pályázati 
támogatással az M5-ös autópálya 
felhajtótól a volt Erdőközi iskola 
felé haladva a meglévő aszfalt-
úton új aszfaltszőnyeg, valamint 
padkarendezés és belvízelveze-
tés készült. 

Megújult az időseK nappali ott-
hona 

Befejeződött az idősek nappali 
otthona felújítása, és a záró el-
számolások készülnek. Pályázati 
támogatással kívül és belül meg-
újult az épület, a lakók visszaköl-
tözhettek, már használják a sok-
kal kényelmesebb, korszerűbb 
helyet.   

a terMálKútról
A közeljövőben tervezett na-

gyobb fejlesztéssel, a termálkút 
projekttel kapcsolatban még az 
előkészítő szakaszban vagyunk, 
ami nem látványos ugyan, de 
nagyon sok munkát végeztünk 
el ezzel kapcsolatban. Reméljük, 
hogy most már néhány héten  

belül megkapjuk a létesítési víz-
jogi engedélyt a környezetvédel-
mi hatóságtól. Ezt követően lehet 
a kivitelezéshez közbeszerzési 
eljárást kiírni, és ősszel derül ki, 
milyen határidővel és ki végzi el 
a beruházást.   

BaKsra Került a régi tűzoltó au-
tónK

Egy pályázatnak köszönhetően 
2018. január végén sokkal jobb 
állapotú, Steyer típusú tűzoltó 
gépjárművet kapott a Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, mint a korábbi tűzoltóautó. 
A nyertes pályázat feltétele volt, 
hogy tovább kell adni a régi au-
tót olyan helyre, ahol egyáltalán 
nincs. A Baksi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületre esett a válasz-
tásunk, és július végén, a Baksi 
Falunapokon adtam át a Magirus 
tűzoltó gépjárművet Búza Zsolt 
polgármesternek és az önkéntes 
tűzoltóknak azzal az őszinte kí-
vánsággal, hogy nagyon soká-
ig tudják használni, szolgálja a 
település biztonságát, és minél 
kevesebb alkalommal legyen rá 
szükség.

Modern falvaK prograM
A kormányzati szándék szerint 

a vidéki Magyarország falvainak 
ad új lehetőséget a Modern Fal-
vak Program, főként ötezer lé-
lekszám alatt. Hét munkacsoport 
alakult a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségében 
(TÖOSZ) a Modern Falvak Prog-
ram megalkotásához. Felkértek 
az infrastruktúra és közösségi 
közlekedés fejlesztésével kap-
csolatos szakértői bizottságba, 
amelyben több prioritást figye-
lembe véve össze kell állítani azt 
a pályázati alapdokumentációt, 
amely a kormány asztalára kerül 
és pályázati kiírás lesz belőle. 
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A polgármesteri hivatal udvarában lévő idősek 
nappali otthona felújítása május 30-án kezdődött és 
július 31-éig elkészült a Települési Operatív Prog-
ram (TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00002) pályázati tá-
mogatásának segítségével.

Elvégzett munkák: tetőcsere, a nyílászárók cse-
réje, új fűtésrendszer kialakítása, akadálymentes 
zuhanyzó kialakítása, energiahatékony világítás, az 
épület külső szigetelése és vakolása.

A projekt összköltsége: 15 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Kivitelező: Sári Architect Kft.
Projektmenedzsment: Balástya Községi Önkor-

mányzat

Balástyán az idősek nappali ellátását szolgáló 
épület felújítása befejeződött 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

A  Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál alkalmá-
val kiállítás keretében szeretnénk bemutatni a régi balástyai 
paraszti életet. Ehhez tisztelettel kérjük felajánlásaikat: szobai, 
konyhai használati és dísztárgyakat, hímzett, horgolt terítőket, 
falvédőket, gazdálkodási eszközöket. Továbbá várunk a kamra-
bemutatóhoz lekvárokat, befőtteket, savanyúságokat is.

A rendezvény zárását követően a felajánlott tárgyakat min-
denkinek visszajuttatjuk.

Előzetes egyeztetés a polgármesteri hivatalban Farkas Aran-
kánál. Telefon: 06 (30) 551-5876, 62/278-222. 

A korábbi évekhez hasonlóan most is szeretettel várjuk a kiál-
lításhoz a zöldség, gyümölcs és virág felajánlásaikat. Előzetes 
egyeztetés a polgármesteri hivatalban Túriné Török Ilonánál. 
Telefon: 06 (30) 663-0419, 62/278-222.

A Falunapok kiállításához 
felajánlásokat várunk!
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a 1364/2018. (VII.27.) 
Korm. határozat alapján a téli 
rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot felhasználó háztar-
tások egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek.

Az igénybejelentés a Ba-
lástyai Újság 2018. évi szep-
temberi lapszámában is 
megtalálható igénybejelentő 
nyilatkozaton, valamint Ba-
lástya honlapján, és a Balás-
tyai Polgármesteri Hivatalban 
elérhető igénybejelentő nyi-
latkozaton tehető meg, amely 
a Polgármesteri Hivatal 6764 
Balástya, Rákóczi u. 5. szám 
alatt adható le Tóth Szilvia 
szociális ügyintézőnél (ügy-
félfogadási idő: hétfő, kedd: 
8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig) 
vagy Rabovszky-Tasi Beatrix 

családsegítőnél (ügyfélfogadá-
si idő: hétfő: 8.00-17.00 óráig, 
kedd: 13.00-16.00 óráig).

Az igénybejelentés végső 
határideje: 2018. október 15. 
(hétfő). A határidő elmulasz-
tása jogvesztő.

A helyi önkormányzatok fel-
adata az igénybejelentések elő-
szűrése, összesítése és továb-
bítása a Belügyminisztérium 
részére.

Az igénybejelentések ellenőr-
zését az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság végzi.

Kérünk minden érintettet, 
mihamarabb nyújtsa be a 
szükséges igénybejelentő nyi-
latkozatot!

 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy az állati 
hulla elhelyezésére szolgáló 
konténer üzemeltetése 2018. 
augusztus 1-től változott.

A konténerbe állati hullát el-
helyezni csak balástyai lakos-
nak és csak a Hulladékudvar 
nyitvatartási ideje alatt lehet, 
a konténer  hozzáféréséhez  a 
kulcsot a Hulladékudvar gond-
nokától lehet elkérni.

A hulladékudvar nyitva tar-
tása: kedd, csütörtök, péntek, 
szombat 8.00-16.00 óráig.

ZÁRVA: hétfő, szerda, va-
sárnap és ünnepnapokon.

Az állati hulla gyűjtőkonténer 
helye KAMERÁVAL MEGFI-
GYELT terület!!!

Állati tetemet csak a gyűjtő 
konténerbe lehet elhelyezni!!!

A szabálytalanul elhelyezett 

állati hulla/tetem vagy állati 
eredetű melléktermék tulajdo-
nosa ellen szabálysértési eljá-
rás indul, a bírság mértéke az 
elkövetett cselekménytől füg-
gően 10 millió forintig terjed-
het. Az eljárást az élelmiszer-
felügyeleti hatóság folytatja le. 
(Élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi 
XLVI. tv. 59.§. (1) bekezdés b./
pont.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot továbbá, hogy az ál-
lattartó saját tulajdonú ingat-
lanán – a lófélék kivételével 
– kis súlyú állat (baromfi, nyúl, 
3 hetesnél fiatalabb malac vagy 
kedvtelésből tartott kis testű 
állat) évi 100 kg össztömegig 
elföldelhető. (45/2012. (V.8.)
VM rendelet 9-10.§.)

Kérjük a fentiek maradékta-
lan betartását!!!

Vezetékes gázfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó 
háztartások figyelmébe!

Ujvári László 
polgármester

Magyar Mihályné
jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívom a tisztelt kutyatar-
tók figyelmét, hogy állataikat 
tartsák ingatlanaikon belül, fi-
gyeljenek arra, hogy a kutyák az 
ingatlanokról sem a tanyavilág-
ban, sem a település belterületén 
ne tudjanak kijárni, a lakosokat, 
a közlekedőket, különös tekin-

tettel az időseket és a gyereke-
ket semmilyen módon ne fenye-
gessék vagy veszélyeztessék. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
legyenek tekintettel egymásra 
és tartsák be a kutyatartásra vo-
natkozó szabályokat! 

Magyar Mihályné jegyző

Az utóbbi időben – főként a 
külterületen – megszaporodtak 
az illegális szemétlerakó he-
lyek, ezért a mezőőri szolgálat 
keretein belül az önkormányzat 
több, tetszés szerinti helyre te-
lepíthető kamerát vásárolt, me-
lyek mozgásra aktiválódnak és 
a felvételeket azonnal elküldik 
az illetékeseknek. A kamerák 
éjjel is működőképesek, fotó és 
videó készítésére is alkalmasak 
rongálás és lopás ellen védettek. 
(Megjegyzendő, hogy a rongá-
lási kísérletet is rögzítik, és a 
felvételt szintén azonnal továb-
bítják.)

Felhívom a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy az illegális sze-

métlerakás esetén az elkövető 
minősített esetben akár több mil-
lió forint hulladékgazdálkodási 
bírság kiszabására számíthat, 
valamint elköveti a természetká-
rosítás bűncselekményét is.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy amennyiben tudomásuk 
van ilyen tevékenységről, szí-
veskedjenek azt a polgármesteri 
hivatalban jelezni, és mindent 
megteszünk azért, hogy telepü-
lésünk élhető, tiszta legyen, az 
ide látogató belföldi és külföldi 
vendégek, akik a külterületen is 
járnak (horgász-, vadász-, lovas- 
madarász- fotósturizmus) jó hí-
rét vigyék településünknek.

Magyar Mihályné jegyző

Kutyatartók figyelmébe!

Kamerák figyelik az illegális 
szemétlerakókat

MŰANYAG HULLADÉKÁT INGYEN, 
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,

AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepeg-
tető szalagot, belső és csomagoló fóliát, 

műanyag ládát, vödröt, cserepet.
A szállítást megoldjuk,

 kis és nagytételben egyaránt.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Telefon: 06 (30) 879-9305

Térítésmentes
 informatikai képzések indulnak Balástyán

A GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elnevezé-
sű pályázat támogatásával térítésmentes informatikai képzé-
sek indulnak községünkben. A jövő digitális – tanulj meg élni 
benne! Telefon: Péterné Bárkányi Tímea, 06 (30) 851-3396
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Tájékoztatom az adófizető 
balástyai lakosságot, hogy a má-
sodik félévi gépjármű- és helyi 
iparűzési adó befizetési határ-
ideje: szeptember 17.

Felhívom a tisztelt adózók 
figyelmét, hogy 2018. január 
1-től az elektronikus ügyinté-
zés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. 
pontja szerinti gazdálkodó szer-
vezetnek minősülő adózó (ide 
tartozik az egyéni vállalkozó is) 
az Eüsztv-ben meghatározott 
módon, azaz elektronikus úton 
köteles kapcsolatot tartani az 
önkormányzati adóhatósággal. 
Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy cégekkel cégkapun, egyéni 
vállalkozókkal ügyfélkapun ke-
resztül kell történnie a kapcsolat- 
tartásnak postai út mellőzésével. 

Az elektronikus ügyintézés 
adta lehetőségnek köszönhetően 
az önkormányzati hivatali portá-

lon, vagy Balástya község hon-
lapján az elektronikus ügyintézés 
menüponton keresztül az ügy-
félkapuval rendelkező adózók 
bármikor megtekinthetik aktuális 
adófolyószámlájuk egyenlegét.

Akinek adófizetési hátraléka 
van, – iparűzési adó és gépjár-
műadó vagy az önkormányzattal 
szemben fennálló egyéb tartozás 
– kérjük, mielőbb szíveskedjen 
rendezni. Ügyfélfogadás a pol-
gármesteri hivatalban: hétfőn 
8.00-16.00 óráig, kedden 8.00-
16.00 óráig, szerdán nincs ügy-
félfogadás, csütörtökön 13.00-
16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 
óráig. Kérdés, kérés esetén to-
vábbra is állok szíves rendelke-
zésükre.

Megértésüket köszönöm!

Testvértelepülésünkkel, a vaj-
dasági Tordával közös nyertes 
pályázat alapján projektnyitó 
rendezvény volt 2018. augusz-
tus 10-én, pénteken Balástyán 
a polgármesteri hivatalban. Az 
Interreg-IPA Magyarország-
Szerbia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program 3. prioritás-
tengelyének – Idegenforgalmi 
és kulturális örökségi együttmű-
ködés ösztönzése – 3.2. akció 
– Együttműködés a kulturális, 
közösségi események, a sport, a 
szabadidős tevékenységek és a 
természetvédelem terén – kere-
tében valósulhat meg a „Balástya 
és Torontáltorda hagyományok 
és hagyományos értékeket kép-
viselő kulturális rendezvények 
terjesztése fiataloknak” elne-
vezésű projekt. Az eseményen 

részt vett Torda Helyi Közösség 
alpolgármestere, Lázár Jenő, 
Szalma Valéria jegyző és a Kul-
turális Egyesület vezetője, Sági 
Kukli Krisztina. Balástya részé-
ről Ujvári László polgármesteren 
és Magyar Mihályné jegyzőn 
kívül a projekt előkészítésében 
és megvalósításában résztvevő 
munkatársak voltak jelen. 

Ujvári László köszöntője után 
ismertette a projekt keretében 
megvalósuló balástyai rendezvé-
nyeket, majd Lázár Jenő magyar 
és szerb nyelven mondta el a 
tordai rendezvények időpontjait. 
A balástyai projektrész Euró-
pai Uniós hozzájárulása 59 500 
euró, a hazai társfinanszírozás  
7 000 euró, az önrész 3500 euró, 
amelyből egy éven át 12 rendez-
vény valósul meg.

Helyi adót és gépjárműadót fizető 
lakosság figyelmébe!

Közös projektnyitót tartott 
Balástya és Torda

2018. július 14-én elhunyt 
Palotás Józsefné Ónozó Vero-
nika tanítónő, aki több gene-
rációt oktatott és nevelt nem 
csak Balástyán.

Palotás Józsefné 1934. június 
25-én Szegeden született. 1954-
ben végezte el a tanítóképzőt, 
és közben Csanádapácára ke-
rült tanítójelöltként, majd a 
balástyai Erdőközi iskolában 
két évig tanított összevont 1-4. 
osztályt. A belterületi iskolában 
napközi otthon vezető lett, és 
annak megszűnését követően a 
Középső-gajgonyai iskolában 
tanított. 1957-ben férjhez ment, 
egy fiuk és egy lányuk született. 

Férje Üllésen kapott állást, így 
áthelyezését kérte a település-
re, azután szintén családi okból 
Csanytelekre. 1974-től ismét 
Balástyán tanított nyugdíjazása 

utánig is, 1994-ig. Kétszer volt 
„Kiváló úttörő vezető”, 1989-
ben „Kiváló” munkáért” kitün-
tetést vett át a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsától, 
1990-ben Pedagógus Szolgá-
lati Emlékéremmel ismerték el 
munkáját. 

Sok kedvességet, szeretetet 
adott, és kapott is Balástyán, 
szeretett itt tanítani. 

Isten áldja Veronka néni!    

Elhunyt Palotás Józsefné 
tanítónő 

A Községi Sportkör Balástya 
Egyesület felnőtt csapata júli-
us közepén kezdte meg a felké-
szülést a 2018-2019-es idényre. 

A csapatot továbbra is Nyerges 
Dániel irányítja. Új játékosok: 
Simon Gergely (Fülöpjakab), 
Lippai Péter (Sándorfalva),  
Hauk Martin (Ásotthalom).  
A csapat három felkészülési 
mérkőzést játszott, valamint au-
gusztus elsején a balástyai sport-
pályán szenvedett vereséget a 
bordányiak ellen a Magyar Kupa 
első fordulójában. Augusztus 
18-án Mindszenten került sor a 
szezonnyitó találkozóra. A mér-
kőzést jó játékkal 5:2-es arány-
ban sikerült megnyerni. Hauk 
Martin két gólt szerzett, Vámos 

Norbert, Szűcs József és Tóth 
Dániel pedig egyszer-egyszer 
talált be a hálóba. 

Szeptemberi mérkőzések
Szeptember 1., szombat 17.00 

óra: Balástya-Deszk (U19: 15.00 
óra)

Szeptember 8., szombat 16.30 
óra: Balástya-Kiszombor (U19: 
14.30 óra, Balástya-Székkutas)

Szeptember 15., vasárnap 
16.30 óra: Csanytelek-Balástya 
(U19: 14.30 óra)

Szeptember 23., vasárnap 
16.00 óra: Balástya-Mórahalom 
(U19: 14.00 óra)

Szeptember 29., szombat 
16.00 óra: Tömörkény-Balástya 
(U19: 14.00 óra)

Elkezdődött az új futball szezon 

Magyar Mihályné jegyző 
megbízásából:

 Horváth-Zsikóné Kiri Má-
ria adóigazgatási ügyintéző



A pályázatot az egy éve megszűnt Balástyai ÁMK in-
tézményegysége, a Balástya Községi Könyvtár adta 
be, az időközben lezajlott szervezeti változások után 
megvalósítója a Gémes Eszter Községi Könyvtár Ba-
lástya intézmény lett. 

A projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alap-
ján fejlesztendő járásnak minősülő Kistelek járásban 
valósul meg a pályázati előírásoknak megfelelve 
a helyi óvoda és 5 térségi iskola (Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola Balástya, Kisteleki Alapfo-
kú Művészeti Iskola, Kisteleki Általános Iskola, Árpád 
Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola 
és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Ópusztaszer) partnerségével.  
Projektidőszak: 2018. augusztus 1. és 2020. július 31. 
Célcsoport: 3-18 éves korosztály, kiemelten a hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. 
Támogatási összeg: 25 millió Ft

Átfogó célkitűzés a programban részt vevő gyer-
mekek és tanulók kompetenciáinak fejlesztése a 
könyvtár által koordinált nem formális és informális ta-
nulási alkalmak által: iskolán kívüli kreatív kompeten-
cia-fejlesztés, a részt vevő gyermekek személyiség-
fejlesztése, képességeik kibontakoztatása változatos 
tevékenységformák biztosításával, önbizalom növelés 
(sikerlehetőségek biztosításával), a kreativitás, a kap-
csolatteremtő, az önkifejező, problémamegoldó és 
konfliktuskezelő képességek fejlesztése, aktivitásuk, 
motiváltságuk fejlesztése, mindezek által a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
iskola sikerességének növelése. 

A könyvtár további céljai a könyvtár olvasótábo-
rának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése 
mind a gyermekek, mind pedig szüleik körében, a 
könyvtár nem formális és informális szerepének erő-
sítése, az olvasás gyermekkorban való megszerette-
tése, valamint a könyvtár helyi és térségi igényeket ki-
elégítő szolgáltatásfejlesztése, fókuszálva a tanulási, 
képzési igényekre.

Részcélként szerepel a kapcsolatépítés a környező 
települések köznevelési intézményeivel, a környezet-
tudatos életmódra nevelés, az olvasás megszerette-
tése és az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának 
megalapozása.

Tevékenységek
Óvodásoknak tehetségsegítés 5 tehetségterületen, 

témahetek, kulturális órák. 
Általános iskolásoknak táborok (a környezettudatos 

nevelés jegyében, változatos tematikával), szakkörök 
(hagyományőrzés, dráma), fejlesztő, felzárkóztató 
foglalkozások (tanulás tanítása), versenyek, vetél-
kedők (több témában), művészeti csoport (kerámia), 
műhely és klubfoglalkozások (sakk, fotózás). A gimná-
ziumban témaheteket és versenyeket valósítunk meg.

A tevékenységek megvalósításához szükséges esz-
közök nagy része rendelkezésre áll, a hiányzókat 
jelen projektből kerülnek beszerzésre. Számos tevé-
kenység helyszíne a könyvtár, valamint egyes tevé-
kenységeket (fotó kör, kulturális óra) a könyvtárosok 
valósítanak meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében va-
lósul meg.
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Eladó
Gazdálkodásra alkalmas Balástya, Tanya 234. szám alatti 

ingatlan eladó. 
Az ingatlanhoz kapcsolódik összesen 3 hektár föld, háromfá-

zisú villany, locsolásra alkalmas kút és gödör van.
Érdeklődni: Szél István 06 (30) 472-7542

Július 28-án Vésén rendezték 
meg a XVII. Országos Kovács-
találkozót és versenyt, ahol a 
nagyon szoros mezőnyben lett 
első díjas a balástyai szárma-
zású Kordás István a választott 
munkadarabjával, a diótörővel. 
Idén a vései kovácstalálkozón 
tizennyolc kovács nevezett be a 
versenybe. A hasonló rendezvé-
nyek nélkül a kihalás fenyeget-
né a szakmát, hiszen képzésük 
évtizedek óta nincs. 

Kordás Istvánnak az idei a 
harmadik megmérettetése volt. 
Négy évvel ezelőtt, huszonki-

lenc évesen döntötte el, hogy 
belevág abba, ami mindig is 
érdekelte. Elkezdett kovácsolni, 
és három éve Takáts Zoltánnál, 
a Magyarországi Kovácsmíves 
Céh céhmesterénél tanul. Bu-
dapesten lakik és munka mellett 
foglalkozik a kovácsolással, 
mert főállásban gépészmérnök, 
és tervezőmérnökként dolgozik 
egy fejlesztő csapatban.

Az Országos Kovácstalálkozó 
keretében rendezett kovácsver-
senyt Kordás István tavaly is 
megnyerte.

Az erdő szobrásza orszá-
gos verseny első helyezettje 
láncfűrésszel faragja fából 
a szobrokat, motortankokat 
fest airbrush technikával, ba-
rátainak gyümölcsből szob-
rokat készít a családi rendez-
vényekre. A Katona Szonja 
Art a művészi tevékenysége 
védjegye. Borotai származású, 
de Szegedről fél éve költözött 
párjával Balástyára, Erdő-
közre. Olyan tanyát vettek, 
ahol minden körülmény adott 
az alkotáshoz. 

- Mióta foglalkozik fafara-
gással?

- Művészettel már gyerekko-
rom óta foglalkozom, művésze-
ti iskolában keramikus szakon 
végeztem. Van egy cserépkály-
ha és kandalló építő szakmám, 
abból éltem tíz évig. Gyerek-
koromban is szerettem a fát, 
de a főiskola éveiben kezdtem 
a fával foglalkozni. A főiskolai 
diplomamunkám a képi ábrá-
zolás szakon egy áramvonalas 
forma volt, ami fából készült. 
Akkor még nem használtam 
láncfűrészt famegmunkálásra. 
Összességében nyolc év óta va-
gyok fafaragó, ötvözöm a fát a 
festészettel, viszont a rönkszob-
rászkodás, láncfűrészes faszob-
rászkodás öt-hat éve tart, és az 
utóbbi két évben már a hivatá-
som lett.    

- Milyen témákat jelenít meg 
a szobraiban?

- Legtöbbet állatokat faragok. 

Meg tudom fogni a faragott szo-
bor tekintetével az embereket. 
Szeretek még domborműveket, 
padokat faragni, mert annyira 
jó érzés, amikor látom a gyere-
keket, hogy fogják, simogatják 
a kész munkákat, vagy amikor 
a padokat kiteszik közterületre, 
akkor nemcsak egy szép alkotás 
lesz, hanem funkciót is kap, így 
a hétköznapokba becsempé-
szem vele a természetet. A fa 
köztéri tárgyak, szobrok mara-
dandóak tudnak lenni megfele-
lő kezeléssel. Általában tölgy-
fából tartósabbak a szobrok, és 
már faragás közben kezelem 
lenolajjal, mert a melegben és 
a hidegben egyaránt repedezne.  

- Az idén megkapta „Az 
erdő szobrásza” kitüntető 
címet. Szokott versenyeken 
részt venni? 

- Nagyon ritkán rendeznek fa-
faragó szobrászoknak versenye-
ket. Tavaly novemberben nyílt 
erre lehetőség, hogy pályázni 
lehetett „Az erdő szobrásza” 
címre, és a márciusban Móron 
tartott országos versenyre há-
rom, Magyarországon előfor-
duló állatról készült szoborral 
lehetett benevezni. A húsznál 
több szobrász közül a bagoly 
szobrommal érdemeltem ki a 
kitüntető címet. Egyébként az 
az igazi elismerés számomra, 
hogy a nálam idősebb, több tíz 
éve faragó népi iparművész ba-
rátaim elismerik a munkámat, a 
tudásomat, képességemet.

- Hol láthatóak a munkái?
- Elsősorban magánszemélyek 

megrendelésére, és önkormány-
zatoknak készítek szobrokat. 
Különböző rendezvényeken lát-
ványfaragásokat szoktam vállal-
ni, ami egy kicsit megerőltető, 
mert négy óra alatt kell kifarag-
ni közönség előtt egy szobrot. 

Katona Szonja fafaragó A balástyai származású 
Kordás István első lett a 
vései kovácsversenyen

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

Illin Klára
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Házasságkötés
• Balla Róbert és Bódis Krisztina
• Dr. Kalmár Mendel Gergely Kor-
nél és Kollár Éva Mária
• Nagymihály Irén és Török Sza-
bolcs György
• Terner Dániel és Juhász Anna
• Ujvári Nándor és Máté Tóth Jolán 
Mária

Születések
• Coceanga Mihaelának és Sári At-
tilának: Dávid
• Csízik Tímeának és Olajos Péter-
nek: Pongrác Mihály
• Gömöri Gabriellának és Szalma 
Andrásnak: Bence
• Czirok Ágnesnek és Kala Kornél-
nak: Borbála
• Oláh Katalinnak és Varga Attilá-
nak: Lujza
• Lakatos Glória Alexandrának és 
Farkas Dávidnak: Zoé Laura
• Szombati Amáliának és Ferenczi 
Pálnak: Alíz
• Bárkányi Anikónak és Csókási 
Zsoltnak: Zsófia
• Nádásan Aranka Margitnak és 
Nagy Attilának: Dominika Vivien
• Ekő Andreának és Braun Sándor-
nak: Tilda Terézia
• Tóth Editnek és Balogh Istvánnak: 
István
• Berta Andreának és Jójárt Gábor-
nak született: Lara

Keresztelő
• Csányi Martin Antal, szülei: Csá-
nyi István és Szanka Dóra
• Borsos Benedek és Borsos Bende, 
szüleik: Borsos Gábor és Csillag 
Brigitta
• Hegedűs Vilmos, szülei: Hegedűs 
Ferenc és Czirok Dóra
• Kala Borbála, szülei Kala Kornél 
és Czirok Ágnes
• Balázs Viktor Benedek, szülei: 
Balázs Viktor József és Banga Zsu-
zsanna

Elhunytak
• Veszelka Imre István (1931)
Lajkó Antal (1927)
• Dékány János (1963)
Ujvári Istvánné Kondász Ilona 
(1925)
• Dékány József (1929)
Csányi Mihályné Losonczi Terézia 
(1925)
• Farkas Andrásné Ekő Irén (1928)
• Palotás Józsefné Ónozó Veronika 
(1934)
• Csókási Istvánné Kurgyis Anna 
Ilona (1939)
• Sisák Józsefné (volt Gombos Jó-
zsefné) Vetró Rozália (1931)
• Tóth Istvánné Szél Etel (1932)
• Csúri Józsefné Németh Matild 
(1929)
• Bánfi Ferencné Muhari Erzsébet 
(1936)
• Szél Károly (1932)
• Balasi József (1945)
• Bárkányi József (1940)

ANYAKÖNYVI hírek

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

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2018. szeptember 

13-án, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban. 
A követkző vásár időpontja: október 11., csütörtök.

Szeptember 8-9.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Szeptember 15-16.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Szeptember 22-23.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Szeptember 29-30.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Október 6-7.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504

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

Állatorvosi ügyelet

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

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 te-
mető 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 telefo-
non történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Eladó barackosok
1,8 hektáros kiemelt támogatású, valamint  
1,2 hektáros barackos aktív korban, vízzel, vil-
lannyal, árammal, bekerítve. 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: freemail.cupika57@freemail.hu

minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
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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!

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 értéke-
sítése, 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 

Enni kell?

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

Csevap, pljeskavica, mics, fűszerezve sertés 
tarja, karaj, csirke comb, csirke szárny vagy 

amit a hasa megkíván.

Bográcsba valók kockázva is, ser-
tés, marha, birka, kakas, nyúl. Ami 

lábasban is megpuhul.
(Nyúl csak rendelésre.)

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

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  

LÁGYFAGYLALT 
KAPHATÓ!


