
A XIX. Balástyai Falunapok, 
Zöldség- és Virágfesztivál meg-
nyitója után, az ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen adta át Ujvári 
László polgármester a díszpol-
gári címeket.
Posztumusz díszpolgári címet 
kapott dr. Csák Károly egykori 
körzeti orvos. Az elismerést fe-
lesége, dr. Csák Károlyné Baksa 
Ibolya vette át. Díszpolgári cím-
ben részesült Galbács László 
állattenyésztő, agronómus, va-
lamint Kardos Zoltán és Kardos 
Zoltánné tanítók.

Bővebben a 6-7. oldalon
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Balástyán ülésezett a Csongrád Megyei Közgyűlés

Szeptember 7-én, a Vadásztanya vendéglőben tartot-
ta az éves munkaterv szerinti soron következő ülését a 
Csongrád Megyei Közgyűlés.

3. oldal

Földhivatali ügyeket is intézhet a lakosság a kisteleki 
Kormányablakban
Szeptember 18-tól minden kedden a nyitva tartás teljes 
ideje alatt földhivatali ügyeket is intézhet a lakosság a 
kisteleki Kormányablakban.

3. oldal

Gyémántoklevelet kapott Halász Antalné

Halász Antalné Szűcs Margit tanárnő szeptember else-
jén tanári diplomája 60 éves jubileuma alkalmából gyé-
mánt oklevelet vett át Szegeden.

9. oldal

Meghívó Idősek Világnapjára
Október 28-án, vasárnap 15 órakor, a művelődési házban 
Idősek Világnapja ünnepség lesz, amelyre a Balástya Községi 
Önkormányzat nevében szeretettel meghívom és várom tele-
pülésünk minden szépkorú lakosát, azokat is, akik nem tag-
jai az Őszi Alkony Nyugdíjas Klubnak, és nem veszik igénybe 
az Integrált Szociális Intézményünk nappali ellátását. 

Ujvári László polgármester 

Balástyának újabb díszpol-
gárai lettek a Falunapokon

Átadták a kerékpárutat a 
Falunapokon

A Rákóczi utcától a Kapitánysági vasúti állomásig épített 
kerékpárutat szeptember 21-én a nemzeti színű szalag átvá-
gásával adta át a lakosságnak Ujvári László polgármester és 
a kivitelező cég vezetője, Bartucz Tibor.

Bővebben a 4. oldalon
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Tizenkilencedik alkalom-
mal rendeztük meg települé-
sünk ünnepét, a Falunapokat, 
Zöldség- és Virágfesztivált. 
Igazi fesztivált sikerült meg-
szervezni és lebonyolítani.  
A szokásos kiállítást lényege-
sen megújítottuk, a települé-
sünk hagyományait mutattuk 
be, egy tanyaépületet a beren-
dezési tárgyaival és környeze-
tét nézhették meg a látogatók. 
Megjelenítettük a pásztor-
életet, az aratás, betakarítás 
eszközeit, a régi fotókon az 
egykori élet pillanataira lehe-
tett visszatekinteni. Mindezt 
a képzőművészek és kézmű-
vesek munkái egészítették ki. 

A jó időben a koncertek nagy 
tömeget vonzottak. Szeretném 
kiemelni, az önkormányzat 
dolgozói, valamint a segítő vál-
lalkozók, lakosok mindannyian 
jó hangulatban, szervezetten 
dolgoztak, és mindent megtet-
tek azért, hogy az idelátogató 
vendégek jól érezzék magukat. 
Sikeres rendezvényt tartottunk. 
Minden szervezőnek, közre-
működőnek, támogatónak és 
segítőnek az önkormányzat és 
intézményei dolgozóinak tisz-
telettel köszönöm a munkáját!

2018. október 17-én, 13.30 órától estig a dóci út mel-
letti önkormányzati Állatsimogatónál Tökfesztivál lesz.  
A rendezvényen tökfaragás, tökfestés, töklámpás készí-
tés, ügyességi feladatok, ételkóstolás, tábortűzön sza-
lonnasütés lesz.  A Balástya Községi Önkormányzat  vár 
minden kedves érdeklődőt. A részvétel ingyenes.

November 16-17-én rendezi meg a Balástya Községi Önkor-
mányzat a Böllérfesztivált, amelyre kibővített programokkal, és a 
szokásos Böllérbállal várja az érdeklődőket.

Szeptember elsején a Deszki 
Falunapok keretében rendezték 
meg a Polgármesterek Nemzet-
közi Főzőversenyét, amelyen 
Ujvári László polgármester 
vezetésével Balástya csapata 
is részt vett. Polgármesterünk 
szakács segítsége Virágh István 
volt, és az egyéb kategóriában 

„rugós babos-kakaspörkölt” 
elnevezésű étellel aranyérmet 
kaptak. Balástya asztalánál fo-
lyamatosan sült az ételek ver-
senyének egyéb kategóriájában 
különdíjas csöröge, amivel az 
önkormányzat munkatársai 
megkínálták a rendezvény lá-
togatóit.

Az idén huszonkettedik alka-
lommal szervezték meg a vé-
dőnők az Anyatejes Világnapi 
ünnepséget, amelyre azok az 
édesanyák kaptak meghívást, 
akik legalább 6 hónapig táp-
lálták anyatejjel gyermeküket. 
Böröczné Huszka Edina és Kó-

ródi Vivien védőnők virágot és 
ajándékot átadtak át az anyu-
káknak, majd egy tízóraival, 
beszélgetéssel, játékkal folyta-
tódott a rendezvény, amelyen 
részt vett dr. Veidner Tibor há-
ziorvos is.

Augusztus 11-én a művelődé-
si ház udvarába szervezett sütö-
gető estet Farkas István és Sze-
merédi István. Kora este több 
család gyűlt össze grillezni, 
tárcsán húst és krumplit vagy 
a kicsi tűzrakásoknál szalon-
nát sütni. Óriás palacsintával a 
Szekeres család megvendégelt 

minden arra járót. Közben szólt 
a zene és késő éjszakáig be-
szélgettek a rendezvény részt-
vevői. Az eseményen részt vett 
Ujvári László polgármester is. 
A tűzrakást a Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
felügyelte.

A burgonya 1,2 hektáros terü-
letéről a betakarítás még egy-
harmadánál tart. A gabona az 
idén 2 hektáron tritikálé volt és 
árpa, amit már betakarítottunk. 
Az 1,5 hektár kukorica betaka-
rítása még nem kezdődött meg, 
csak a Falunapok kiállításához 
hoztunk belőle. A termések-

ből, a szemes és szálastakar-
mányból az Állatsimogatóban 
tartott állatok takarmányozása 
és alomellátása biztosítva van. 
A fóliában nevelt őszi árvács-
kapalántákból a Falunapok 
kiállítását is díszítettük, és 
megkezdődött a kiültetése köz-
területeinkre.

A csapadékcsatorna épí-
tés, az idősek nappali otthona 
épületének felújítása, a kerék-
párút építése megtörtént, és 
folyamatban vannak az Állam-
kincstárral az elszámolások. 
Továbbá az adósságkonszoli-
dációs pályázati támogatással 
elkészült utak és járdarendszer 
pénzügyi elszámolása szintén 
most történik. A temető fel-
újításánál kisebb munkálatok 
vannak, és remélhetően októ-
ber végéig azok is elkészül-
nek, azután Mindenszentek 
ünnepe alkalmával átadhatjuk 
az újrafelszentelt ravatalozót 
és temetőt. Az adósságkon-
szolidációs pályázat részeként 
folyik a polgármesteri hivatal 
két épülete és a művelődési ház 

tetőszerkezet felújítása munká-
latainak szervezése és egyezte-
tése. A termálkút beruházáshoz 
a létesítési vízjogi engedély 
várhatóan rövidesen megérke-
zik, és tavasszal kezdődhet a 
munka. A Települési Operatív 
Program pályázatán a piac-
csarnok megépítésére nyertünk 
támogatást, amelyhez már a 
kiviteli tervek elkészültek.  
A közbeszerzési pályázat után 
a télen megkezdődik az épít-
kezés. A Védőnői Tanácsadó 
felújítása, fűtéskorszerűsítése, 
az épületben lévő szolgálati la-
kás fűtésétől különválasztása, a 
hőszigetelés, a nyílászárók cse-
réje elkezdődött. 

Ujvári László
polgármester

Köszönet a Falunapokért Meghívó Tökfesztiválra

Meghívó Böllérfesztiválra

Polgármesterek főzőversenye 
Deszken

Anyatejes Világnapi ünnepség 
a Tanodában

Zsírégető partit tartottak a mű-
velődési ház udvarában

Őszi betakarítások

Pályázati hírek

Ujvári László 
polgármester
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Szeptember 7-én, a Vadászta-
nya vendéglőben tartotta soron 
következő ülését a Csongrád 
Megyei Közgyűlés. Kakas 
Béla elnök elmondta, már ha-
gyománnyá vált, hogy a ka-
rácsonyi közgyűlésen kívüli 
üléseket a megye településein 
tartják. Az éves munkatervük 
szerint haladnak, a napirendi 
pontokat a bizottságok a szo-
kásos módon előkészítik, és 
azokat tárgyalják. Egyúttal 
megismerik a települések éle-
tét, ilyenkor mindig közelebb 
kerülnek az ott élők problémái-
hoz, életszerűbben kapják meg 
az információkat. A vendég-
látó polgármestert megkérik, 
mondja el az aktuális kihíváso-
kat, gondokat, eredményeket, 
majd egy családias ebéddel zá-
rul az összejövetel. A balástyai 
ülés főbb témáiról a közgyűlés 
megkezdése előtt Kakas Béla 
úgy fogalmazott: „A fél éves 
költségvetési beszámoló, a szo-
kásos rendeletmódosítások, va-
lamint a megyei önkormányzat 
tulajdonában lévő alapítványok 
és cégek beszámolói lesznek 
napirenden. Zárt ülésen tár-
gyaljuk az ópusztaszeri Feszty-
körkép Alapítvány kuratóriumi 
és felügyelő bizottsági tagja-
inak jelölését, új jelölteket ja-
vasolunk a Tiszatáj Alapítvány 
kuratóriumába, továbbá a napi 
feladatokról szólnak a napiren-
di pontok. A Területi Operatív 

Program végrehajtása a legfon-
tosabb feladata a megyének, és 
már célegyenesben vagyunk. 
A mai közgyűlésen is két pá-
lyázat ügyében hozunk határo-
zatot. Már csak három marad, 
ami azért fontos, mert a megye 
58 településének több mint 
300 projektje túl van a bírálati 
szakaszon, és a településeken 
megtörténtek a közbeszerzési 
eljárások, folynak a kivitele-
zések.”

A közgyűlés első napirendi 
pontjában Ujvári László pol-
gármester köszöntötte a köz-
gyűlés tagjait, és elmondta, 
örömmel veszi, hogy a me-
gyei közgyűlés községünkben 
tartja soron következő ülését, 
ami megtiszteltetés Balástyá-
nak. Ezután néhány percben 
bemutatta a települést, a ren-
dezvénynek helyet adó Vadász-
tanya vendéglőt. Beszámolt 
az elmúlt néhány év telepü-
lésfejlesztési eredményeiről, 
a TOP-projektekről, amelyek 
a megyei közgyűlés hatáskö-
rébe tartoznak. Említette pél-
dául a csapadékcsatorna és a 
kerékpárút építését, az Idősek 
Nappali Otthona felújítását, 
valamint a termál-beruházás 
jelenlegi állásáról, illetve a 
piaccsarnok-beruházásról, az 
ipari övezetünk infrastruktúra 
fejlesztéséről is beszélt. 

Szeptember 18-tól minden 
kedden a nyitva tartás teljes 
ideje alatt földhivatali ügyeket 
is intézhet a lakosság a kistele-
ki Kormányablakban. Az átadó 
ünnepségen a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Kisteleki 
Járási Hivatalának hivatalve-
zetője, dr. Szalai Gabriella kö-
szöntője után dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott beszédében 
kiemelte, hogy olyan szolgálta-
tással bővült a Kisteleki Járási 
Hivatal feladatköre, ami régi 
hiányosságot pótol, teljes körű 

földhivatali ügyintézésre nyílik 
lehetőség. 2014-ben Kormány-
ablak, majd családtámogatási-, 
társadalombiztosítási-, egész-
ségbiztosítási-, nyugdíjfolyó-
sítási ügyfélszolgálat nyílt 
Kisteleken. Ezután adóhatósá-
gi ügyfélszolgálatot indítottak. 
Nagy Sándor polgármester 
megköszönte a kormánymeg-
bízottnak, hogy a járás lakosai 
szinte minden ügyet helyben el 
tudnak intézni. Az ünnepségen 
részt vett Bartus Richárd, a Mi-
niszterelnökség munkatársa.    

Balástyán ülésezett a
Csongrád Megyei Közgyűlés

Illin Klára

Földhivatali ügyeket is 
intézhet a lakosság a 
kisteleki Kormányablakban

Kerékpárosbarát közlekedés fej-
lesztése Balástya Község területén 
a vasútállomás könnyebb megkö-

zelíthetősége érdekében
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00009 kódszámú pályá-
zat 70 millió forintos támogatásával befejeződött a 
Balástya, Rákóczi u., Móra Ferenc u., Csengelei út 
mentén elhelyezkedő kerékpárút építése. A közbe-
szerzés lebonyolítása után 2018. május 3-án történt 
meg a kivitelezői vállalkozási szerződés megkötése a 
Gázépszerker Kft.-vel. A munkaterület átadás-átvéte-
le 2018. május 15-én zajlott le. Az ünnepélyes átadás 
2018. szeptember 21-én megtörtént. A műszaki át-
adás-átvétel előreláthatóan 2018. október 15-én lesz.
„A Csongrád megyébe, településünkre érkező TOP 
projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyo-
lításában közreműködő partnerünk volt a Csongrád 
Megyei Önkormányzat és Hivatala.”
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XIX. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál
A Falunapok alkalmával, 

szeptember 21-én, pénteken 
adták át a Rákóczi utcától a 
Kapitánysági vasúti állomásig 
a biztonságos közlekedés ér-
dekében épített kerékpárutat. 
Ujvári László polgármester az 
ünnepségen elmondta, hogy a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-3.1.1-
15-CS1-2016-00009 kódszá-
mú pályázat 70 millió forintos 

támogatásával valósult meg a 
beruházás, amelyhez az önkor-
mányzat 24,4 millió forintot 
tett sajáterőként. A polgármes-
ter a munka kivitelezőjével, a 
Gázépszerker Kft. vezetőjével, 
Bartucz Tiborral együtt a nem-
zeti színű szalag átvágásával 
hivatalosan átadta a lakosság-
nak a kerékpárutat, amelynek 
kész szakaszait már korábban is 
használták a biciklisek.

Pénteken délután a Fesztivál-
futás előtt Ujvári László polgár-
mester köszöntötte a rajthoz fel-
sorakozott versenyzőket. Az idén 
is a balástyai származású Tari Já-
nos indította a csapatot, és hozott 
díjakat az eseményre. A legjob-
bakat három kategóriában, a fiú-
kat és a lányokat külön díjazták: 
12 éves korig, 12-16 éves korig 
és 16 év felett. A helyezetteknek 
a díjat Juhász Jenő alpolgármes-
ter és Tari János adták át. Ezután 
az önkormányzat palacsintával 
látta vendégül a futókat. Sze-
keres Csabáék óriás palacsin-
tasütővel és az önkormányzat 
munkatársai több segítővel a 

gáztűzhelyen annyi palacsintát 
sütöttek, hogy a rendezvény láto-
gatóinak is jutott belőle.
Eredmények
Fiúk: 12 éves korig
1. Grósz András, 2. Lippai And-
rás, 3. Csuka András • 12-16 
éves korig: 1. Kis Szabolcs, 2. 
Frank Martin, 3. Gera Levente, 
16 év felett: 1. Karsai Richárd, 
2. Karsai Sándor, 3. Jenei Nor-
bert • Lányok: 12 éves korig - 
1. Lippai Zsófia, 2. Varga Nap-
sugár, 3. Nagy Sára • 12-16 éves 
korig  1. Karsai Anna, 2. Rézsó 
Vivien, 3. Karsai Laura • 16 év 
felett - 1. Grósz Erika

A XIX. Balástyai Falunapok, 
Zöldség- és Virágfesztiválon, 
szeptember 21-én, pénteken a 
kerékpárút átadás és a Feszti-
válfutás után a Leon Cavallo 
Lovasklub János Vitéz című 
jelmezes előadása következett, 
majd az Apostol együttes kima-
gaslóan jó, másfél órás koncer-

tet adott. Hatalmas tömeg, nagy 
rajongótábor gyűlt össze a ren-
dezvénytéren. Az együttes több-
szörös ráadás számmal hálálta 
meg a tapsot. A koncert után a 
nagy sátorban hangolták hang-
szereiket Berkes Antal és barátai.  
A Berkes Dáridó, a mulatozás 
késő éjszakáig tartott.

Újabb kerékpárutat adtak át a Falunapokon

Fesztiválfutás a Falunapokon

A Falunapok sztárvendége volt az Apostol együttes

Szeptember 22-én délelőtt tar-
tották a sportcsarnokban a XIX. 
Balástyai Falunapok, Zöldség- 
és Virágfesztivál megnyitóját, 
ahol köszöntőt mondott Ujvári 
László polgármester, Farkas 
Sándor, a térség országgyűlési 
képviselője, miniszterhelyettes, 
az Agrárminisztérium parlamen-
ti államtitkára, és Kakas Béla, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke.

A köszöntők után Ujvári Lász-
ló röviden ismertette az elmúlt 
időszak fejlesztéseit, elmondta, 
hogy az elmúlt két évben na-
gyon sok beruházással gyarapo-
dott településünk. 

A díszpolgári címek átadása 
előtt Ujvári László 20 éves pol-
gármesteri munkája elismeré-
seként Balástyáért emlékérmet 
vett át Farkas Sándortól, egy 
emléklapot Juhász Jenő alpol-

gármestertől. Ezt követően a 
polgármester átadta a díszpolgá-
ri címeket. A képviselő-testület 
döntése alapján ebben az évben 
Posztumusz díszpolgári címet 
kapott dr. Csák Károly egyko-
ri körzeti orvos. Az elismerést 
felesége, dr. Csák Károlyné 
Baksa Ibolya vette át. Díszpol-
gári címben részesült Galbács 
László állattenyésztő, agronó-
mus, valamint Kardos Zoltán 
és Kardos Zoltánné tanítók. Az 
ünnepség végén Ujvári László a 
kiállítás és a Falunapok fő szer-
vezőinek, Vetró Lászlónénak, 
Túriné Török Ilonának, Farkas 
Arankának, Stiebel Máriának és 
Fodor Tamásnak megköszönte a 
munkáját.

A rendezvényen a Kistele-
ki Alapfokú Művészeti Iskola 
balástyai növendékei adtak mű-
sort.

Ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a sportcsarnokban
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XIX. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál

XIX. BALÁSTYAI   ZÖLDSÉG- ÉS VIRÁGFESZTIVÁLON KIÁLLÍTÓK ÉS 
TÁMOGATÓK VOLTAK

A megnyitó után a rendez-
vénytéren a Magyar Honvédség 
5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhely Helyőrségi 
Zenekara parádés műsort adott. 
A színpadon az Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub énekkara, Ujvá-
ri Jánosné, a Freya Mozgásstú-
dió, a Bábabokra Néptáncegyüt-
tes lépett fel a helyiek közül, 
továbbá a forráskúti Rabi Antal, 
a tordai és újszentesi vendégek 
műsora szórakoztatta a közön-
séget. Katona Szonja fafaragó 
szobrászművész látványfaragá-

sát nézhette meg, aki kíváncsi 
volt, hogyan készül egy szobor. 
A művésznő délutánra elkészült 
a bagollyal, amit a könyvtárnak 
adományozott, de a rendezvény 
végéig a színpadra feltették, 
hogy többen láthassák. A fogatos 
felvonuláson 28 fogat vonult fel 
a belterületei utcákon. Közben a 
színpadon köszöntötték a több-
szörös véradókat, és kihirdették 
a főzőverseny, valamint a pálin-
kaverseny eredményét. A főző-
versenyre 23 csapat nevezett be, 
és a zsűri több kategóriában osz-
tott ki díjakat. A pálinkáikat 13-
an hozták el minősítésre, de dí-
jakat is érdemeltek a legjobbak. 
Mindkét verseny fő szervezője 
és lebonyolítója Virágh István 
volt. A sátorban a Grimm-Busz 
színház gyerekműsorát nézték 
szüleikkel együtt a legkiseb-
bek. A Leon Cavallo Lovasklub 
János Vitéz című lovas előadá-

sa is sok nézőt vonzott. Az esti 
sztárvendégek, Zoltán Erika és 
Dankó Szilvia műsorára, meg 
a tombolasorsolásra hatalmas 
tömeg gyűlt össze. A tűzijáték 
után a buli a sátorban folytató-
dott Csányi Attila zenekarával 
és késő éjszakáig tartott. 

A főzőverseny eredménye
Zsűri: Rókus Imre tűzoltó al-

ezredes, Bárkányiné Széll Er-
zsébet, Darabont Éva, Juhász 
Ferenc

A balástyai főzőverseny nagy 
díja - Dékány Levente – minden 
kategóriában kimagaslóan jó 
ételekért

Különdíj - Ópusztaszeri Va-
dásztársaság, vaddisznó pörkölt 

Pörkölt kategória - 1. Ör-
dögök csapat, birkapörkölt, 2. 
Macsekné Berecz Katalin, zelle-
res marhapörkölt, 3. Az általános 
iskola csapata, marhapörkölt

Egyéb kategória - 1. Steak 
House, sültek, 2. Csuda csapat, 
gulyásleves, 3. Freya Mozgás-
stúdió, sültes tál

Reform kategória - 1. Dékány 
Levente, rántott hagymakarika, 
2. Nandafalva, halava

A pálinkaverseny eredménye
Zsűri: Molnárné Virágh Éva, 

Darbont János, Berta Tibor 
1. Sutka Sándor, 2. Jójárt Gábor, 
3. Bitó Imre
Mindhárom arany minősítést 
szerzett.

A sportcsarnokban rendezett 
kiállításon az idén a régi tanyai 
életet, a paraszti kultúra emlé-
keit, tárgyait és képeit nézhették 
meg a látogatók. A középpont-
ban elhelyezett épület egyik ré-
szében a tiszta szobát, a másik 
részében a konyha eszközeit 
mutatták be a rendezők. A tor-
nácra kitett pad, a kerti munka 
eszközei mellett a kert termé-
nyei, a kerekes kút, a lőcsös 
kocsi idézte a régmúlt időket. 
Ismét helyet kapott a kamra-
bemutató a régi tárgyakkal és 
befőttekkel, savanyúságokkal. 
Sokan elidőztek a régi fényké-
pek tablóinál ismerős arcokat 

keresve és találva. Az aratás 
eszközeinek és a pásztorélet 
kellékeinek bemutatója újdon-
ság volt, de szintén új volt az 
előcsarnokban a régi falvédők 
kiállítása, meg a mustkóstoló. 
Voltak hagyományos elemei is a 
kiállításnak. A vadásztársaságok 
életének bemutatását, a szoká-
sos képzőművész utcát, a festők 
és kézművesek munkáit nézhet-
ték meg az érdeklődők a három 
napon át nyitva tartó kiállításon. 

Fotók: www.balastya.hu/hírek

Aradi János, Balázs János, Varga Kovács Hortenzia, Id. Balogh Dezsőné, 
Balogh Zoltán, Bakota Edit, Bárkányi Jánosné, Becsey Zoltán, Berta Jó-
zsef, Berta Tibor, Bitó András, Boda József, Boda Róbert, Bodáné Kormá-
nyos Zsuzsanna, Budai Istvánné, Bürgés Katalin, Conti Gheorghe, Csáki 
Anita, Grafl Gergely, Csáki József, Csányi Csaba, Csányi József, Csányi 
Józsefné, Csíkos Zoltán, Csománé Veszelka Anikó, Csontos Mária, Darázs 
Zoltán, Dékány Dezső, Dékány György, Dékány László, Dékány Sándor, 
Dékányné Török Katalin, Faragó Csaba, Farkas Aranka, Farkas István, 
Farkas József, Farkasné Kordás Edit, Fodor Andrea, Fodor Ferenc, Fodor 
Géza, Fodor Zsolt, Fődiné Karácsonyi Zsuzsa, Ifj. Gabnai József, Gémes 
Family Farm, Gémes István, Gémes Ferencné, Gémes János, Gera Ágnes, 
Simon Szabolcs, Gombos Istvánné, Gombos Pál, Gombos Pálné, Hegedűs 
Flórián, Hegedűs Istvánné, Hegedűs Zsuzsanna, Horváth-Zsikó János, 
Horváth-Zsikó Jánosné, Horváth-Zsikóné Kiri Mária, Ifj. Halász Zsolt, 
Ifj. Horváth-Zsikó Sándorné, Ifj. Réczi Pál, Ifj. Sípos Ferenc, Jójárt Erzsé-
bet, Jójárt Rozália, Józsvai Zoltán, Juhász Ferenc, Karácsonyiné Kapocsi 
Zsuzsanna, Kauczki Tonuzóba, Kauczki Mártonné, Kelencés Györgyné, 
Kézműves Dekor Szakkör, Király András, Kneifel Mária, Kiss Petra Anna, 
Kormányos Péter, Kreisel János, Kreisel Jánosné, Kujberné Kuklis Erika, 
Lajkó Imre, Lajos Zoltán, Lippai László, Magyar Mihályné, Maráczi Má-
ria, Maróti Zoltán, Molnár István, Nagy-Huszein Tibor, Fekete Katalin, 
Nohel  Józsefné, Ördögh Zoltán, Paragi Nándor, Paragi Nándorné, Rabi 
Kálmán, Répás Krisztián, Rigó Mihály, Sihelnikné Benkő Éva, Stiebel Má-
ria, Sutka Ágnes, Sutka Sándor, Sutkáné Kothencz Julianna, Szabó Lajosné, 
Szabó László, Szél Antalné, Szélné Megyeri Krisztina, Szemerédi István, 
Szemerédi Lászlóné, Szemerédiné  Szabó Mónika, Szerző István, Tóth And-
rás, Tóth Ferencné, Tóth Lászlóné, Tóth Szilvia, Tóth-Sári Nándor, Ujvári 
Jánosné, Ujvári Lászlóné, Várhidiné Szabó Erzsébet, Vetró Lászlóné, Vígh 
Imre, Vincze János, Vincze Mihály, Virágh István, Virágh Istvánné, Balás-
tyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde, Sárszánszki Vass Márta, Borbola Fe-
rencné, Asztalosné Maróti Csilla, Kovácsné Takó Mária, Magony Ferenc-
né, Csányiné Mucsi Ildikó, Vas Ágnes, Krasznai Barbara, Varga Anikó, Id. 
Csáki Józsefné, Grafl Antalné, Bősze István, Gera Márta, Imre Józsefné, 
Juhász Jenőné, Kauczki Ferencné, Kelencés György, Kreinicker Ferenc, 
Ott Gabriella, Szöri István, Balástyai Földtulajdonos Vadásztársaság, Far-
kas István, Móra Ferenc Vadásztársaság, Ópusztaszeri Vadásztársaság, 
Zöldhalom Vadász Egyesület, Kálmán Gyuláné, Fodor Margit, Gajdácsné 
Gombos Erika, Juhász Andrásné, Gyuris Sándorné, Kun Szabó Sándorné, 
Szél Imréné, Lippai Hajnalka, Szőke Rózsa Jusztina, dr. Torontáli Renáta, 
Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya, Bozsó Gábor, Böröcz Pál, Meny-
hárt József, Ördögh János, Túriné Török Ilona, Fodor Tamás, Tari József, 
Berta József.

Sokan összegyűltek a Falunapok szombati programjaira A régi tanyai élet volt az idén a falunapi kiállítás fő témája 

Illin Klára
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Galbács László állattenyésztő, 
agronómus Kisteleken született 
1933. január 21-én. 1961. január 
13-tól az Erdőközi Tsz-ben a lel-
tározási bizottság vezetőjeként 
kezdett dolgozni. 

Feleségével, Csányi Francis-
kával 1953-ban kötöttek házas-
ságot, két gyermekük született, 
László és Aranka. 

1962-ben alakult meg a Móra 
Ferenc termelőszövetkezet, ahol 
az állattenyésztés vezetését irá-
nyította. 100 birka és 50 sertés 
gondozásával indult az akko-
ri termelőszövetkezet állatte-
nyésztési ágazata. 1993. január 
21-ig dolgozott és vezette az 
állattenyésztési ágazatot, volt, 
amikor 53 alkalmazott irányí-
tása tartozott a munkaköréhez. 

Nyugdíjazása után még egy 
évet dolgozott, majd megkezdte 
nyugdíjas éveit. A termelőszö-
vetkezeti munka mellett 1986-ig 
a háztáji állatállományok szer-
ződéseit, szállításait is intézte. 

Bodor Lajos polgármestersége 
idején választották be a képvi-
selőtestület tagjának, és 1990-
2010-ig szolgálta képviselőként 
községünk lakosságát, de 2014-
ig még külső tagként továbbra is 
dolgozott a szociális bizottság-
ban. A képviselő-testületi tagsá-
ga mellett folyamatosan vállalt 
feladatot a szociális bizottság-
ban, és munkáját nagyban se-
gítette a Móra Tsz. területén 
eltöltött sok év az ott élők sze-
mélyes ismerete, családi, szoci-
ális problémáik megoldásának a 
segítése. A tanyán élőkkel a napi 
munkakapcsolat a szerződések 
bonyolítása, sokszor baráti vi-
szony erősítette azt a bizalmat, 
amivel nyugodtan fordulhattak 
hozzá az emberek az ügyeikkel, 
gondjaikkal, számíthattak Laci 
bácsi segítségére.

2013-ban ünnepelték feleségé-
vel a 60. házassági évfordulóju-
kat, immár a 65. évet is megél-
ték együtt.

BALÁSTYA DÍSZPOLGÁRAI

Dr. Csák Károly főorvos Zagy-
varékason született 1934. április 
5-én, földműves szülők gyere-
keként. Szegénysorban éltek, és 
nevelték a szülők két gyerekü-
ket, akik mindketten diplomát 
szereztek. 

Gimnáziumi éveit a Szolnoki 
Gimnáziumban töltötte, ahol 
nagyszerű biológia tanárának 
köszönhetően jó felkészítést 
kapott, és 1953-ban megkezdte 
tanulmányait a Szegedi Orvos-
tudományi Egyemen. Kollégi-
umba költözött és szabadidejé-
ben munkát is vállalt, hogy fenn 
tudja tartani magát, tehermente-
sítve ezzel a szüleit. 

1960-ban doktorált, majd egy 
évre bevonult katonának. Köz-
ben 1960-ban feleségül vette az 
egészségügyi érdeklődésű Bak-
sa Ibolyát, aki jó társa és segítő-
je volt a munkában is.

A szolnoki kórházban kezdett 
dolgozni, sebészként. Nagyon jó 
alapot adott a későbbi tudásához 
a kórházi gyakorlat. Pontos di-
agnózishoz jó belgyógyásznak 
is kell lenni, ami a későbbi gyó-
gyító munkájában is megjelent. 

Balástyán 1964-ben kezdett 
el dolgozni körzeti orvosként. 
Elsőbb albérletben lakott, majd 
kaptak orvosi szolgálati lakást, 
ahol feleségével éltek. Mivel a 
faluban egy orvosi rendelő volt, 
ott rendelt a két körzeti orvos, 
váltva egymást. Majd a jelenlegi 
védőnői szolgálat helyén kapott 
saját rendelőt és a mellette lévő 
szolgálati lakás lett az otthonuk. 
Innen az 1970-es években fel-
épült Egészségházba, új rende-
lőbe és a hozzá tartozó lakásba 
költözhettek be. Az első időkben 
motorral járta a tanyavilágot, 
majd autót vásárolt és így már 
könnyebb volt megközelíteni a 
falutól messze élőket is. Reg-
gel már fél hét körül kezdte a 
rendelést, majd délután bete-
geket látogatott és sokszor este 
későig gyógyított. Nagyon fon-
tosnak tartotta a betegek teljes 
felépülésének követését. Meg-
valósította a mai családorvos 
fogalmát. Ismerte és gyógyította 
a családokat, körülményeiket 
tudva sokszor volt terapeuta, 
pszichológus is egyben, mert 
számára az egész ember létezett, 
nemcsak a tünet. A problémákat 
meghallgatta és segített azok 
megoldásában is. 

Balástyáról 1985-ben költöz-
tek Szegedre és adta át a praxi-
sát. Szegeden még 10 hónapig 
folytatta gyógyító tevékenysé-
gét, sokan bejártak még hozzá 
Balástyáról. Majd megbetege-
dett és minden tudása, valamint 
az orvosi segítség sem lehetett 
elég. 1986-ban halt meg, 52 
évesen. 

Dr. Csák Károly – posztumusz díszpolgári cím Galbács László

November 5-9-ig Egészséghét lesz
A részletes programot a következő, novemberi újságban olvashatják. 
Az Egészséghét mottója: „Az egészség minden, a minden egészség 
nélkül semmi.„ A témában várjuk a program-, illetve előadás-ötlete-
ket, felajánlásokat a balastyavedono1@gmail.com e-mail címre, va-
lamint kedd-szerda délelőtt a 62/278-255, 06 (30) 869-5037-es vagy 
06 (30) 462-6368-as telefonszámokon.

Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnők

Augusztus 11-én tartották 
ez évi találkozójukat az egy-
kori Erdőközi iskolánál a volt 
iskolatársak. Rozsnyai Erzsé-
bet szervező ismét mindent 
megtett, hogy kellemes napot 
töltsenek együtt. A gyülekező 
után az iskola előtti udvaron 
szentmisét celebrált a kistele-
ki Antal Imre plébános, Nnadi 
Onyediuachi Benjamin pap-
növendék és Harmath József 
kántor. Imre Atya beszédében 
megemlékezett a már elhunyt 
tanítókról és iskolatársakról, a 
régi iskolai életről, az akkori 

iskolába járás nehézségeiről. 
Ezután ebéddel folytatódott 
az összejövetel, majd késő 
délutánig beszélgettek, emlé-
keiket idézték az egykori is-
kolatársak. Most kevesebben 
voltak, mint az előző években, 
de olyan régi diákok is jöttek, 
akik eddig még nem találkoz-
tak egymással.    

Az eseményen részt vett Uj-
vári László balástyai polgár-
mester, Nagy Sándor, Kistelek 
város polgármestere és Auer 
Mihály, a Móra Ferenc Vadász-
társaság elnöke is.

Az Erdőközi iskolások találkozót tartottak
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Kardos Zoltán Hódmezővá-
sárhelyen született 1936-ban, 
tanító, általános iskolai tanár. 
Kardos Zoltánné Kardos Mária 
Hódmezővásárhelyen született 
1939-ben, és tanító végzettséget 
szerzett. 1956-ban házasodtak 
össze, két gyermekük született, 
Zoltán és Mária.

Szinte kezdő pedagógusként 
1959-ben kerültek Balástyára a 
Külsőgajgonyai általános isko-
lához az akkor három hónapos 
kisfiukkal. Nehéz körülmények 
fogadták őket, rossz lakhatási 
viszonyok, nem volt még vil-
lany sem, az elmaradott, sze-
gényes tanyavilágban a tanító 
házaspár igazi lámpás szerepét 
töltötte be. A tanulók, sokszor 
40-50 gyerek, az 1-4, illetve 5-8 
összevont osztályokba három 
kilométeres körzetből jártak. 
A tanítás, a nevelés, a korszerű 
ismeretek nyújtásán túl fontos 
szerepet kapott a tudatformálás 
nemcsak a gyerekek, hanem a 
családok körében is. A szere-
tet, az egymás iránti bizalom, 
megbecsülés jellemezte a peda-
gógusok munkáját, ami alapján 
olyan közösségi színteret hoztak 
létre, mellyel a környező tanyasi 
emberek életét is megváltoztat-
ták. Szeged járásban elsőként 
valósult meg a környék villa-
mosítása, mely jelentős fejlő-
dést indított el az oktatásban és 
a családok életében is. Az iskola 
helyet adott beszélgetéseknek, 
filmvetítéseknek, televíziózás-
nak, műsoros esteknek gyermek 
és felnőtt szereplőkkel, közös 

bográcsos vacsoráknak. 
A tanítók kirándulásokat szer-

veztek, és hajózni vitték a gye-
rekeket a Tiszán, kirándultak 
a fővárosba, jártak a Mátrába, 
Bükkbe. Az iskolai oktató neve-
lő munkában is eredményesek 
voltak a tanítványaik, tanulmá-
nyi versenyeken jó eredmények-
kel szerepeltek. 

A társadalmi közösségi élet-
ben is részt vállalt Zoli bácsi. A 
tanácsrendszerben tanácstag, a 
Végrehajtó Bizottság tagja volt. 
Megszervezte az úttörő rendőr 
szolgálatot és nevéhez köthető 
az iskolai KRESZ-oktatás, mely-
lyel szintén versenyeket nyertek 
a gyerekek. Zoli bácsi gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatokat is 
ellátott a tanítói munkaközösség 
vezetése mellett. Marika néni 
a kistelek járási kisdobos el-
nökség munkájában vett részt.  
A körzetesítés után Marika néni 
1972-ben kezdett el a belterületi 
iskolában dolgozni, Zoli bácsi 
pedig 1975-ben, mindketten 
nyugdíjazásukig, 1994-ig, illet-
ve 1996-ig tanítottak. 

Zoli bácsi és Marika néni 2018-
ban ünnepelték 60. házassági 
évfordulójukat, jó egészségben, 
2 gyermekük, 4 unokájuk és 4 
dédunokájuk társaságában.

Életüket a szeretet, a bizalom 
a segítő szándék jellemzi mind a 
mai napig, tanítványaik szerete-
te és tisztelete által. 

Tanítói, nevelői munkássá-
guk elismerései:

Kardos Zoltánné
1985. május 1. – Kiváló Úttö-

Kardos Zoltán és Kardos Zoltánné Kardos Mária

Július 18-án, a Vadásztanya 
vendéglőben tartották minden-
ki névnapját az Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub tagjai és az 
idősek nappali ellátásában ré-
szesülők. A Balástya Községi 
Önkormányzat nevében Juhász 
Jenő alpolgármester köszön-
tötte az ünneplőket. Weisz 
Zoltánné, a nyugdíjas klub 
vezetője üdvözölte a névnapo-

zókat, és röviden beszámolt a 
klub működéséről. Az esemé-
nyen külön köszöntötték a 80. 
születésnapján Kónya István-
nét, Kordás Pálnét, Marschall 
Péternét, és a 90 éves Nagy 
Sándornét. Az önkormányzat 
ebéddel látta vendégül az ün-
nepelteket. Az összejövetelen 
Csányi Attila zenélt. 

Július 6-án, a Vadászta-
nya vendéglőben találkoztak 
Frányó János és Frányó Jánosné 
alsógajgonyai tanítók 50 évvel 
ezelőtti 8. osztályos tanítványai. 
Meghívták iskolatársaikat is, 
akikkel ugyanabban a tanterem-
ben tanultak, de az alsóbb évfo-
lyamokba jártak. Török Sándor 
invitálta meg a vele együtt 1968-
ban végzett hat osztálytársát, és 
Sávai Máriát, aki már a belterü-
leti Munkácsy Mihály Általános 
Iskolában fejezte be tanulmá-
nyait. Azután a csoportképükön 
látható kisdiákok közül is sike-
rült együtt megtalálniuk a többi 
iskolatársukat, így 25-en örültek 
a találkozásnak. Sávai Mária 
összegyűjtötte, amit tudott isko-
lájuk történetéről, és csoportké-

pükkel, valamint tanítóik fotójá-
val együtt mindenkinek adott a 
füzetkéből egy-egy nyomtatott 
példányt. Megemlékeztek el-
hunyt osztálytársaikról és szin-
tén elhunyt tanítóikról, akiknek 
gyermekei egyébként eljöttek 
az összejövetelre. Frányó Mag-
dolna osztálytársa, és dr. Frányó 
Ildikó iskolatársa is volt a ta-
lálkozó résztvevőinek. Többen 
kifejezték, hálával gondolnak a 
tanító bácsira és a tanító néni-
re, akiktől a tudáson kívül sok 
emberi értéket kaptak. Ezután 
mindannyian röviden elmond-
ták, amit az életükről fontosnak 
tartottak társaikkal tudatni, majd 
közös vacsorával, tortával ünne-
peltek, és késő estig beszélget-
tek az egykori diákok.

50 éves találkozót tartottak 
az Alsógajgonyai iskolások

Mindenki névnapját ünnepelték 
a nyugdíjasok

rővezető, Magyar Úttörők Szö-
vetsége Országos Tanácsa (25 
éves munkáért) 

Kardos Zoltán  

1986. június 2. – Kiváló Mun-
káért kitüntető jelvény, Magyar 
Népköztársaság Minisztertaná-
csa



Szeptember 15-én tartották 
Balástya szerbiai testvértelepü-
lésén, Tordán a X. Kukoricafesz-
tivált. A rendezvényen Ujvári 
László polgármester vezetésével 
községünk csapata is részt vett. 
A sportpályánál tartott megnyi-
tó után a települések szakácsai 
a hagyományos ízek főzőver-
senyéhez készültek, a többi 
résztvevő pedig lovas fogattal 
és pótkocsis traktorral, zenekar 
kíséretében a kukoricaföldre 
indult. A csapatok elfoglalták 
a helyüket a kijelölt kukorica-
táblánál, és először a reggelire 
hozott ételeket mutatták be, 

megterítettek a sorok végénél.  
A kukoricatörés megkezdése 
előtt a zsűri a reggeli terítékét ér-
tékelte, és azután figyelte a szor-
gos munkát, mennyire szép a ku-
koricacsövekből a rakás, hogyan 
vágják a kukoricaszárat, kötik a 
kévét, milyen a szárkúp. A ku-
koricatörés versenyét követően 
a sportpályánál felállított szín-
padon folytatódott a rendezvény, 
ahol műsort adtak a vendégek 
csoportjai. A balástyai szereplő 
a Bábabokra Néptáncegyüttes 
volt Szatmári Éva vezetésével. 
Délután szintén a színpadon tar-
tották a kukoricatörő-verseny és 

a főzőverseny eredményhirdeté-
sét. Dobai János, Torda polgár-
mestere a zsűri döntése alapján 
községünk csapatának a kuko-
ricatörésért ezüstérmet adott át.  
A főzőversenyben a balástyai hú-
sos káposzta aranyérmet kapott, 

amit Longa Károlyné, Tankó 
Dóra és Vinczéné Vollein Már-
ta főzött. A pálinkaversenyben 
Vincze Mihály szőlőpálinkája 
ezüst minősítésben részesült, 
míg Tankó Dóra almapálinkája 
emléklapot érdemelt. 
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A Balástya Községi Önkor-
mányzat augusztus 25-én tar-
totta meg a VII. Szántóver-
senyt Széll Sándor és családja 
birtokán. 

A szántóverseny megnyitó-
jára sokan gyűltek össze, majd 
a szántás kezdése előtt a trak-
torosok és a lovas fogatosok 
sorszámot húztak, azután több 
kategóriában megkezdődött a 
verseny. A zsűri, Berta Tibor, ifj. 
Ördög János és Soós D. Sándor 
az országos és világversenyek 
szabályai szerint bírálta elő-
ször a nyitóbarázdák, később a 
szántás szakszerűségét. Közben 
a kicsi gyerekeknek ügyességi 
versenyeket szerveztek, a sátor 
mellett több bográcsban főtt a 

pörkölt, hangoltak a zenészek. 
Ebéd után következett a trakto-
rosok ügyességi és gyorsasági 
versenye. A rendezvényt ered-
ményhirdetés és mulatság zárta.

Ujvári László polgármester 
az idei Szántóversenyről azt 
mondta: „Az önkormányzat 
szervezésében hetedik alkalom-
mal szerveztük meg a balástyai 
Szántóversenyt. Nemcsak Ba-
lástyáról, a környékbeli telepü-
lésekről is jöttek gazdálkodók, 
vállalkozók segíteni. Minden-
kinek volt ötlete, mindenki va-
lamivel hozzájárult az esemény 
megvalósulásához. Ezért jól 
döntött  az önkormányzat, ami-
kor korábban a kezdeményezés 
élére állt, és mindent megtett a 

sikeresség érdekében. Büszke 
vagyok arra, hogy ilyen össze-
fogás tapasztalható! Most több 
mint harmincan szántottak, és a 
segítőik, az érdeklődők nagyon 
sokan voltak, ezért ez fontos 
települési közéleti programmá 
vált. Az új helyszín jól meg-
közelíthető, a földterület táb-
lamérete lehetőséget biztosít a 
parkolástól a közlekedő utakig, 
a szántáshoz szükséges számú 
parcellák kialakításáig minden-
re, és a kiszolgáló egységek is 
kényelmesen, biztonságosan el-
fértek.”    

A versenyek eredményei

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

Háromfejes eke
1. Gombos István
2. Ifj. Böröcz László
3. Szél János

Négyfejes eke
1. Ifj. Bozsó Gábor
2. Gémes István
3. Szabó Tamás

Veterán traktorok
1. Bitó Tibor
2. Jójárt Dávid
3. Kálmán Zoltán

Lovas szántás
1. Csorba Ferenc
2. Vakulya József
3. Losonczi Antal

A Palotás Ibolya által felaján-
lott Palotás István Emlékdíjat 
Vakulya Norbert és Szél János 
kapta.

Szántóverseny Balástyán

Köszönet
A Szántóverseny szervezésében, lebonyolításában közremű-
ködő munkatársaimnak, vállalkozóknak, minden balástyai 
és környékbeli településről érkező segítőnek, továbbá a ver-
senyzőknek tisztelettel megköszönöm a munkáját, amellyel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Ujvári László polgármester 

Kukoricafesztivál Tordán



Tanévnyitó
Az iskolában az új tanévet 

szeptember harmadikán Vén 
László hatodik osztályos tanít-
ványai vidám műsorral nyitották 
meg. A gyerekek elköszöntek a 
vakációtól, jelezték, hogy vár-
ják a kistestvéreit: az őszi, téli 
és a tavaszi szüneteket. Addig 
viszont még számos nagy ka-
land várja őket a tudományok 
birodalmában. Rabi Edit Éva 
igazgatónő beszédében jó ta-
nulást kívánt az iskola minden 
diákjának. Külön köszöntötte az 
iskolába érkezett elsős nebuló-
kat, akik versükkel végleg elkö-
szöntek az óvodától. Izgatottan 
figyelték az ünnepi műsort. Az 
igazgatónőtől varázsceruzát és 
radírt kaptak meglepetésként, 
valamint az iskola emblémájá-
val ellátott pólót, amit a tanító 
néni osztott ki a gyerekeknek. 
A továbbiakban Rabi Edit Éva 
igazgatónő jó tanácsokkal látta 
el a felsőbb évfolyamosokat. Az 
ünnepségen megjelent Ujvári 
László polgármester és Antal 
Imre plébános is. A tanévnyitó a 
templomban Veni Sancte tanév-
nyitó szentmisével zárult.

 Nyári programok
Az EFOP 3.3.7-17-2017 pá-

lyázatból az eddig eltelt idő-
szakban számos programot 

valósítottunk meg. 1-2. osztá-
lyosaink Szegedre kirándultak, 
a 3. osztályosok Királyréten 
táboroztak, a 4. évfolyam Kecs-
kemétre látogatott el. Felsőseink 
közül az 5-6. évfolyam Kiskőrö-
sön ismerkedett Petőfi életével 
és munkásságával, a 6. osztályo-
sok Bánkúton táboroztak, a 7. 
évfolyam Egerrel és a Tisza-tó 
környékével, a 8. osztályosok 
pedig a fővárossal ismerkedtek. 
A tanévet közösségépítő gyerek-
nappal zártuk.

A pedagógusok módszertani 
ismereteiket bővítették egy to-
vábbképzésen a nyár elején.

Számos tábor várta a jelent-
kezőket a nyári szünetben: két 
napközis tábor és egy sporttábor 
biztosított változatos programot 
diákjainknak. Emellett az alsó-
sok mesetáborban vettek részt, 
a felsősök pedig a nomád tábor-
ban szerezhettek további élmé-
nyeket. 

A Hónap Szentje
Ebben a tanévben is folytató-

dik a Hónap Szentje ismertető 
program. Minden hónapban 
egy szentet választunk, akinek 
életével és tevékenységével 
megismertetjük tanulóinkat.  
A szervezéshez és lebonyolí-
táshoz Jenei Norbert hitoktató 
nyújt segítséget. 

Szeptember elején a Motivá-
ció Tanoda is megkezdte az új 
tanévet, jelenleg a családlátoga-
tásokat tartják a tanoda munka-
társai. Négy csoportban lesznek 
foglalkozások a harminckettő, 
nehéz körülmények között élő 
gyereknek. Minden csoport 
hetente két alkalommal délutá-
nonként vesz részt a tanodás 
foglalkozásokon, de az év fo-
lyamán többször tartanak majd 
családi napokat. A tanévkezdés-
hez a Pepco áruházlánc ötezer 
forintos vásárlási utalványokat 
adott a gyerekeknek, szeptem-
ber 15-én pedig Adománytaxi 
érkezett a Motiváció Tanodába. 
Az Adománytaxi Budapesten 
adományként ruhákat, játéko-
kat, mesekönyveket gyűjt és 

kisebb településeken piacot tar-
tanak a helyi tanodásoknak, ahol 
jelképes összegért, 50 forintért 
darabonként vásárolhatnak, 
egyúttal önkéntes középiskolá-
sok a gyerekekkel játszanak, be-
szélgetnek. Ezek az alkalmak a 
középiskolásoknak érzékenyítő 
program is, amellyel ebben a té-
mában kötelező gyakorlati órá-
ikat teljesítik. Erdődi Noémi, a 
tanoda vezetője elmondta, hogy 
a segítőknek a piac után tájékoz-
tatót tartottak a munkájukról, 
majd hat családhoz mentek lá-
togatóba, ahová élelmiszerado-
mányt vittek. Az Adománytaxi 
munkatársai a megmaradt ado-
mányokat itt hagyták a tanodá-
nak további felhasználásra.

Nyári élet idején majdnem 
teljes létszámmal üzemelt a 
bölcsőde. 19-en elballagtak, és 
az óvodában kezdték a tanévet. 
Szeptember első hetétől zajlott 
az új kisgyermekek beszokta-
tása mindkét csoportban. A be-
szoktatás a szülővel közösen, az 
ittlét időtartamának fokozatos 
növelésével történt. Süni cso-
port: 12 fővel indul. Kisgyer-
meknevelők: Kovácsné Takó 

Mária, Ruskóné Imre Szilvia. 
Csipet csoport: 11 fővel indul. 
Kisgyermek nevelők:  Csillag 
Istvánné, Sutka Éva. Bölcsődei 
dajka: Bitó Tímea. Szakács: 
Varga Edit. Takarító: Fodorné 
Koza Mária. Intézményünkben 
augusztus 1-től diétás konyha 
üzemel. A bölcsőde az idén is 
részt vett kiállítóként a XIX. Ba-
lástyai Falunapok, Zöldség- és 
Virágfesztiválon.
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Iskolai ESEMÉNYEK Új tanévet kezdett a balástyai 
Motiváció Tanoda

Bölcsőde

Halász Antalné Szűcs Margit 
tanárnő a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Karának díszter-
mében vette át szeptember 
elsején tanári diplomája 60 
éves jubileuma alkalmából a 
gyémánt oklevelet.

Halász Antalné Szűcs Margit 
1958-ban szerzett biológia-föld-
rajz szakos diplomát a Szegedi 
pedagógiai Főiskolán. 1958. au-
gusztus 1-jével tanári kinevezést 
kapott a Mórahalmi Általános 
Iskolába. 1959-ben saját kéré-
sére hazahelyezték szülőfalujá-

ba, Balástyára. Végzettségének 
megfelelően alig dolgozott, 
ugyanis ő lett az általános isko-
la testnevelő tanára, majd 1966. 
szeptember 1-jén megnyílt a 
balástyai Nevelőotthon, és igaz-
gatóhelyettesének, majd 1971-
ben igazgatójának nevezték ki. 

1981-ben kérte felmentését a 
vezetői munkából, és 1992-ig, 
nyugdíjazásáig ugyanott neve-
lőtanárként dolgozott. A Nevelő 
Otthonok Nemzetközi Szövetsé-
ge (FICE) Magyarországi Egye-
sülete egyik alapító tagja volt.

Gyémántoklevelet kapott 
Halász Antalné
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A 2016-ban igényelt ősterme-
lő igazolványok érvényessége 
2018. december 31-én lejár! 
Újdonság, hogy ezeket az ős-
termelői  igazolványokat 2018. 
október 1-től 2019. március 20-
ig lehet érvényesítetni, ameny-
nyiben az őstermelői jogviszony 
folytonosságát szeretnénk. A 
határidőre különösen a főállású 
őstermelők figyelmét hívom fel. 
Arra kérem a termelőket az év 
eleji dömping elkerülése miatt, 
hogy aki teheti, illetve aki az 
új év első napjaiban értékesíte-
ni szeretne, már az idén érvé-
nyesítesse igazolványát. Érvé-

nyesítéskor az igazolvány nem 
változik, csak két értékesítési 
betétlapot (2019., 2020.) kap-
nak a termelők. Az őstermelői 
kártyát feltétlenül hozzák ma-
gukkal!

A 2018. évi  területalapú támo-
gatások ill. egyéb jogcímű tá-
mogatások előleg fizetése 2018. 
október 16-tól november 30-ig 
tart!

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, 
szerda 8.00-16.30 óráig, péntek 
8-14 óráig

Halász Zsolt
falugazdász

A víz fizikai jellemzői
A víz kémiai, fizikai, biológiai tulajdonságai alapján az élet 

számára nélkülözhetetlen, ezért a Földön a legszélesebb 
körben használt vegyület. A víz az ember és a környezet 
számára való jelentőségét, illetve az ezzel kapcsolatos 
feladatokat az Európai Tanács 12 pontban deklarálta az 
„Európai Víz Chartában” a következők szerint: 1. Víz nélkül 
nincs élet. A víz érték és létfontosságú környezeti elem. 2. 
Az édesvíz készletek nem kimeríthetetlenek. Ezért ezeket 
meg kell őrizni, illetve védeni. 3. A víz szennyezése ve-
szélyes az ember és más vízfüggő élőlények számára. 4.  
A víz minőségének ki kell elégítenie a különböző használa-
tok igényeit, különösen az emberi egészség szempontjából 
lényeges követelményeket. 5. A használt vizek vízfolyások-
ba vezetésével a víz minősége nem akadályozhatja annak 
további termelési, illetve személyes célú használatát. 6.  
A vízkészletek megőrzése szempontjából a növényvilág és 
különösen az erdők szerepe igen nagy. 7. A vízforrásokat 
meg kell őrizni. 8. A vízügyi hatóságoknak meg kell ter-
vezniük a helyes vízgazdálkodást. 9. A vízvédelem szük-
ségessé teszi a szakoktatás, a tudományos kutatás és a 
nyilvánosság tájékoztatásának intenzifikálását. 10. A víz 
közös tulajdon, melynek értékét mindenkinek fel kell ismer-
nie. Az egyének kötelessége a víz célszerű és gazdaságos 
használata. 11. A vízgazdálkodást természetes vízgyűjtő 
területek és nem politikai, illetve adminisztratív határok ke-
retében kell megvalósítani. 12. A víz nem ismer semmiféle 
határokat, ezért mint közös forrás, nemzetközi együttmű-
ködést tesz szükségessé.

Az esővíz hasznosítása
Egy ember naponta átlagosan 120 liter vizet használ te-

vékenységei folyamán. Ez a mennyiség a következőkép-
pen oszlik meg: tisztálkodás 38 %, ivás, főzés 2 %, mo-
sogatás 7 %, mosás 13 %, autómosás 5 %, WC öblítés  
33 %, kerti öntözés 2 %. Érdemes a háztetőről lehulló csa-
padékot összegyűjteni, ezzel tudunk takarékoskodni a víz-
zel. Átlagosan évente egy 100 m2 alapterületű ház tetejéről 
78 m3 vizet tudunk összegyűjteni. Ha ezt összegyűjtjük ez 
elegendő a mosáshoz és WC öblítéshez egész évben egy 
négytagú családnak. Az esővíz lágyvíz, nincsenek benne 
magnézium és kalcium sók, a mosáshoz kitűnő. 

Az ereszcsatorna kivezető nyílását egy hordóba vezetjük 
mechanikai szűrőn keresztül, majd tovább vezetjük a csa-
padékot egy föld alatti tartályba, ami ajánlottan téglából, 
kőből vagy betonból van. Ott aktív szenes szűrésen megy 
át és szivattyú segítségével visszavezethetjük a házba. Ha 
a csapadék vizet az udvaron fahordóba gyűjtjük, a tetejére 
csalán levelet teszünk, hogy ne legyenek benne szúnyog 
lárvák, ezt a vizet kerti öntözésre kiválóan tudjuk használ-
ni. A fent leírtak tippet adhatnak az esővíz hasznosítására, 
mert az édesvizek megóvása közös feladatunk. 

Péterné Bárkányi Tímea, 
Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna

Falugazdász  hírek

SZEMLÉLETFORMÁLÁS A VÍZGAZDÁL-
KODÁSSAL KAPCSOLATBAN 

Eladó barackosok
1,8 hektáros kiemelt támogatású, valamint  
1,2 hektáros barackos aktív korban, vízzel, villany-
nyal, 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: freemail.cupika57@freemail.hu

ELADÓ
BALÁSTYA BELTERÜLETÉN JELENLEG IS MŰKÖ-

DŐ KERTÉSZET.
Oka: megöregedtünk.
Jól megközelíthető helyen, azonnal átírható.
Felszerelései: - 30 db - vasvázas - 120 m2-es, szellőztetést sza-
bályzó ajtókkal szerelt fóliasátor
- kiépített esőztető és csepegtető öntözőrendszer
- terménytároló, szivattyúk, fedett víztározó, bódé
Irányár: 4,3 millió Ft (Jó állapotú autót beszámítok!)
Érdeklődni: Vetró Lajos, Balástya, Hunyadi u. 28.

Októberi mérkőzések
Október 6., szombat 15.00 óra: Balástya-Üllés (U19: 13.00 óra)
Október 13., szombat 15.00 óra: Szentmihály-Balástya (U19: 13.00 
óra)
Október 20., szombat 14.30 óra: Apátfalva-Balástya (U19: 12.30 
óra)
Október 27., szombat 13.30 óra: Balástya-Baks (U19: 11.30 óra Ba-
lástya-Röszke)

SPORTHÍREK
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Házasságkötés
• Czuczor Tardos Mátyás és Bodor 
Luca
• Czvalinga János és Nebusz Erika
• Szél István és Székely Anna Krisz-
tina
• Török Zsolt és Hegedüs Marietta

Születés
• Bitó Renátának és Nagy Bertalan-
nak: Jázmin
• Bor Baharnak és Tasci Osmannak: 
Büsra
• Florea Ella Danielának és Nagy 
Leventének: Darius

Keresztelő
• Pap Vivien, szülei: Tamás Ibolya 
és Pap Zsolt

Elhunytak
• Kondász György (1964)
• Révész Roland (1970)
• Fekete Pálné Böröcz Margit 
(1925)
• Bitó Antalné Bitó Etelka Anna 
(1938)
• Eperjesi Istvánné Szekula Mária 
(1939)
• Csíkos Imre István (1932)

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. október 11-

án, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban. 
A következő vásár időpontja: november 8., csütörtök.

Tanya + föld eladó Balástyán, 
műúttól 1,5 km-re  karbantartott dűlőút mentén, autópálya 

felhajtó 2,5 km-re.  Állattartásra alkalmas, sok melléképülettel, 
fürdőszobával, ipari árammal, 8 ha szántóval, 12,7 ha legelővel.

Érdeklődni lehet: 06 (30) 389-5788-as telefonon.

Október 13-14.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Október 20-21.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Október 22-23.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Október 27-28.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
November 1-2.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
November 3-4.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   

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

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a

 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Állatorvosi ügyelet

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

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 1-ig 6.00-20.00 óráig, november 2-től 
április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van.. Kérjük, 
hogy Mindenszentek idején a temető nyugalmát gépkocsival ne 
zavarják! A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és moz-
gásukban korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető 
területére! Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a ko-
csiban, sem a sírokon! 

Mindenszentek napjához kötött irodai nyitva tartás:
október 26-tól november 2-ig 8.00-16.00 óráig.

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 egyez-
tetéssel: 06 (20) 359-4948

minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

A köztemetőben ravatalozó átadás és 
sírszentelés lesz Mindenszentek napján
November 1-jén, 11 órakor a köztemetőben a felújított rava-
talozó épületének átadó ünnepsége lesz halottak napi megem-
lékező liturgiával és azt követően sírszentelést tart Antal Imre 
plébános.

Ingyenes jogi tanácsadás Dr. Törzsi Tímea ügyvéd
 minden hétfőn 11-től 13 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a 

polgármesteri hivatalban. Telefon: 06 (20) 923-0308 

A
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s Balástya belterületi-központi fekvésű, aszfaltozott utcában, 
összközműves, 1420 m2 telken lévő 3 szobás, cirko gázfűtéses, 
vegyes falazatú lakóház, nagy műhely melléképülettel, feltöltött 
kerttel, beköltözhetően eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érdeklődni: 
06 (30) 223-9395, dr. Komlódi   

Családi ház Balástya, Kossuth u. 13. alatt eladó. 
Telefon: 06 (70) 321-5242
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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
                        ENNI KELL! RÖFIKER
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Sertés, marha, birka, kakas, tyúk, kacsa vagy 
liba, ez mind a RÖFI választéka.

ÚJRA KAPHATÓ SAJÁT MÁRKÁS
 TERMÉKEINK: LECSÓKOLBÁSZ,

 TURISTA SZALÁMI, FÜSTÖLT KOLBÁSZ, 
MÁJAS HURKA, DISZNÓ SAJT, STB.)

Keresse a facebookon megjelenő akcióinkat!
Készpénz vagy bankkártya, Szép Kártya vagy 

étkezési jegy, fizetni mindegyikkel lehet!

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!


