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Meghívó Idősek Világnapjára

50 éves a Móra Ferenc Vadásztársaság

Lomtalanítás

Október 29-én, 15 órakor a művelődési házban tartandó
Idősek Világnapja ünnepségre az önkormányzat meghívja községünk minden szépkorú lakosát.
2. oldal

A Móra Ferenc Vadásztársaság szeptember 9-én ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját a vadászházuknál, az egykori Erdőközi iskolánál.
7. oldal

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
értesíti Balástya lakosságát, hogy 2017. október 10-én,
kedden lomtalanítást végez a település területén.
8. oldal

Államtitkári látogatás egy MEGHÍVÓ SZÁNTÓVERSENYRE
balástyai gazdaságban
A Balástya Községi Önkormányzat szeretettel meghívja
Önt és családját október 7-én,
szombaton 8.00 órától a Palotás István emlékére tartandó
meghívásos szántóversenyre.
Helyszín: a Zrínyi utca végén
található önkormányzati földterület. A rendezvényen pótkocsi
ügyességi és szalmabála gurító
verseny is lesz.
A művelődési házban október

5-ig lehet plusz ebédjegyet vásárolni 1500 Ft-ért. A helyszínen
büfé üzemel. További információt kérhetnek a művelődési ház
irodájában személyesen vagy a
62/255-529-es, Berta Józsefnél
a 06 (30) 226-9638-as és Fodor
Tamásnál a 06 (30) 290-7773-as
telefonszámon. Részletek a plakátokon!
Szeretettel vár mindenkit a
Balástya Községi Önkormányzat!

Meghívó Tökfesztiválra
Dr. Nagy István országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára Farkas Sándor országgyűlési képviselő kíséretében Balástyára látogatott a XVIII.
Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál ünnepi megnyitójára, de előtte megnézték Gera Ágnes és Simon Szabolcs
gazdaságát.
Bővebben a 6. oldalon

2017. október 20-án, 13.30 órától estig a dóci út melletti önkormányzati Állatsimogatónál Tökfesztivál lesz.
A rendezvényen tökfaragás, tökfestés, töklámpás készítés, ügyességi
feladatok, ételkóstolás, tábortűzön szalonnasütés várja a résztvevőket!
Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb október 17-én, 17 óráig a könyvtárban.
Szeretettel vár mindenkit a Balástya Községi Önkormányzat!

Szomszédoló bringával Baksra
Október 1-jén, vasárnap Baksra indulunk őszi kerékpártúrára. A gyülekező a Vadásztanya
vendéglő parkolójában lesz
9 órakor, és Kisteleken át, az
ópusztaszeri körforgalomig kerékpárúton, majd onnan a főút
mellett a polgárőrök kíséretében
tesszük meg az utat.
Előzetes regisztráció szükséges a könyvtárban személyesen vagy 62/578-130, 06 (30)

413-0075, Facebook/Könyvtár
Balástya oldalon, mert a célállomáson minden résztvevőt
ebéddel lát vendégül a Balástya
Községi Önkormányzat. Biciklis
mellényt a résztvevők hozzanak!
(Kerékpározás saját felelősséggel, és az iskolás gyerekek szülői felügyelettel vehetnek részt a
túrán.) Minden korosztályt szeretettel vár a Balástya Községi
Önkormányzat!

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS BALÁSTYÁN
Tudta, hogy Magyarországon minden 10. embernek halláscsökkenése van? Vegyen részt ingyenes hallásszűrésen!
A gyors és fájdalommentes vizsgálatot audiológus szakember
végzi. Szűrés helye: Balástya, művelődési ház udvara
Szűrés ideje: 2017. október 19., csütörtök, 11.00-13.00 között
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

gozói nevében is dr. Kiss-Rigó
Lászlónak, a Szeged-Csanádi
egyházmegye püspökének és a
Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatóságának.

Államtitkári látogatás

Külön öröm számomra az,
hogy a Falunapokon, ezen a
színvonalas rendezvényen, településünk nagy ünnepén egy kormánytag is részt tudott venni, dr.
Nagy István országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
személyében. Mivel a megnyitó előtt érkezett, ezért sikerült
a település életét is bemutatni.
Farkas Sándor országgyűlési
képviselő kíséretében megnézte
községünk belterületét, és a tanyavilágba is ellátogattunk. Egy
jelentős, zöldségkertészettel foglalkozó családi gazdaságot, Gera
Ágnes és Simon Szabolcs kertészetét mutattuk meg vendégeinknek. A házigazdák beszámoltak
eredményeikről,
gondjaikról,
és a vendégek beszélgetés közben megnézték a kertészetben
végzett munkafolyamatokat. Az
államtitkárnak nagyon tetszett
községünk belterülete, és elégedettséggel szólt a homokvidék
családi gazdaságairól, az általuk
termelt minőségi zöldségfélékről. Büszkeséggel töltött el, hogy
ilyen gazdaságok vannak Balástyán, és ilyen színvonalas rendezvényt tudtunk összeállítani a
segítőink jóvoltából. Köszönöm
Gera Ágnesnek és Simon Szabolcsnak, hogy vállalták a látogatók fogadását.

2.

Szántóverseny

Sokáig úgy tűnt, hogy támogatás hiányában elmarad az idei
szántóverseny. Viszont a szervezőkkel egyeztetve arra jutottunk,
mégis lehetőség van a rendezvény megtartására. Az önkormányzat földterületén, a Dózsa
utca végénél október 7-én egy
kisebb méretű, a területnagyság
miatt meghívásos szántóversenyt
rendezünk.

4.

Őszi virágosítás

Tizenegyezer árvácska palánta növekszik
az önkormányzat
fóliasátrában.

3.

Fejlesztések, beruházások

A járdaépítés első szakasza a
befejezéséhez érkezett, a Móricz és a Hunyadi utcában készültek el legutóbb a munkákkal. A következő járdaépítési
programban tervezzük a még
hiányzó járdák építését. Ennek
a napokban indul a közbeszerzési eljárása, és attól számítva
az adminisztráció körülbelül
egy hónapig tart, és remélem,
hogy ez a munka is még az ős�szel elkezdődhet.
Az első Településfejlesztési
Operatív Programban csapadékcsatorna építésére elnyert
pályázatunkkal kapcsolatban a
közbeszerzési eljárást követően
a kisteleki Tiszaszolg Kft.-vel
aláírtuk a kivitelezői szerződést.
Az általános iskolánk alsós
épülete három vizesblokkja
megújult a tanév kezdetére.
A teljes korszerűsítéssel a nyáron megtörtént az épületgépészeti felújítás, a burkolás és a
festés. A beruházás 9,5 millió
forintba került, amelyhez az
önkormányzat húsz százalék
önerővel járult hozzá, és az ös�szeg nyolcvan százalékát az iskolát fenntartó Szeged-Csanádi
egyházmegye adta, amit ezúton
is megköszönök a Munkácsy
Mihály Katolikus Általános
Iskola Balástya tanulói és dol-

Az árvácskák kis magoncai
megérkeztek és műanyag cserepekbe tűzdelését a közfoglalkoztatott munkatársaink elvégezték. A tizenegyezer árvácska
palánta már növekszik az önkormányzat fóliasátrában, ami
remélhetően október második

felében kiültethető lesz a közterületeinkre.

5.

Önkormányzati földterületek
terméseinek betakarítása
A kalászos gabonák betakarítása a nyár végén megtörtént, a
burgonya betakarításának nagy
részét még a Falunapok előtt
elvégeztük, és most már folyamatban van a munka befejezése.
A kukoricatörés várhatóan októberben lesz.

Meghívó Idősek Világnapjára
A Balástya Községi Önkormányzat nevében szeretettel meghívom és várom településünk minden szépkorú lakosát, azokat
is, akik nem tagjai az Őszi Alkony Nyugdíjas Klubnak, és nem
veszik igénybe az Integrált Szociális Intézményünk nappali ellátását, október 15-én, vasárnap 15 órára, a művelődési házban
tartandó Idősek Világnapja ünnepségre.
Ujvári László polgármester

Meghívó Böllérfesztiválra
November 10-11-én rendezi meg a Balástya Községi Önkormányzat a Böllérfesztivált, amelyre kibővített programokkal,
és a szokásos Böllérbállal várja az érdeklődőket.

Egészséghét lesz november 13-17-ig
Az Egészséghét mottója: „Tedd meg az első lépést és gyere el a
szűrővizsgálatokra.” Tiszta lapok éve 2017.
A témában várjuk a program-, illetve előadásötleteket, felajánlásokat a balastyavedono1@gmail.com e-mail címre, valamint
kedd és szerda délelőtt a 62/278-255, 06 (30) 689-5037 vagy 06
(30) 462-6368 telefonszámokon.
A részletes program a novemberi újságban lesz.
Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnők

Polgármesterek főzőversenye
Deszken
Szeptember 2-án Balástya csapata is részt vett Ujvári László
polgármester vezetésével a
Deszken rendezett Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyén. Negyvenkilenc önkormányzat csapata mutatta meg
egymásnak ki tudja a legjobb
ételt elkészíteni marha, birka

valamint egyéb kategóriában és
saját asztalát ki díszíti fel a legszebben. Ujvári László szakács
segítsége Virágh István volt, és
az egyéb kategóriában „romalecsó” elnevezésű étellel második
díjat kapott. Az asztalunkon bemutatott és kínált csörőge pedig
különdíjas lett.
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Államtitkár is vendégeskedett Köszönet a Falunapokért!
a balástyai Falunapokon

Szeptember 15-én, a Falunapok péntek délutáni ünnepélyes
megnyitója előtt érkezett községünkbe dr. Nagy István országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára és a térségünk országgyűlési képviselője, Farkas
Sándor. Először meglátogatták
Gera Ágnes és Simon Szabolcs
kertészetét, majd részt vettek a
rendezvényházban, a kiállítás
helyszínén tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen.

erőfeszítés, mennyit kell érte
dolgozni, ez látszik. Amit Önök
itt csinálnak, azt mindenki megirigyelhetné ebben az országban
és mindnyájunknak példaként
kell állítani. Engedjék meg, hogy
gratuláljak Önöknek és megköszönjem mindazt a munkát,
erőfeszítést, azt a csodát, amit
létrehoztak ezen a településen!
További sikereikhez Isten áldását
kívánom mindannyiuknak.” Farkas Sándor országgyűlési képviselő szintén méltatta a kiállítást,

Szeptember 15-e és 17-e között tizennyolcadik alkalommal
rendeztük meg községünk legnagyobb ünnepét, a Falunapokat,
a Zöldség- és Virágfesztivált és
Lovasnapokat, amelyhez az idén
a Csongrád Megyei Polgárőr
Nap kapcsolódott. A vendégekkel és a szervezésben résztvevőkkel beszélgetve, és saját
tapasztalatom szerint is mondhatom, egy nagyon jól szervezett,
minőségi programokkal teljes,
gyönyörű kiállítást magában
foglaló rendezvénynek lehettünk
részesei. Ezt településünk nevében nagy tisztelettel köszönöm

mindazoknak, akik a bemutatott büszkeségeikkel, díszeikkel
hozzájárultak kiállításunkhoz,
zöldség és virág felajánlásaikkal
gazdagították, látványossá tették
a minden évben sokakat vonzó
rendezvényünket. Továbbá köszönetemet fejezem ki azoknak,
akik munkájukkal segítették a
program lebonyolítását, illetve a
támogatóknak, résztvevőknek, a
különböző civil szervezeteknek,
az önkormányzat és intézményeink dolgozóinak a sikeres Falunapokért végzett munkáját!
Ujvári László
polgármester

Bursa Hungarica

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019.

tanév első félévére

A himnusz hangjai után
Sihelnik Nóra fuvolaszólóját
hallgatta meg a közönség, majd
Ujvári László polgármester köszöntötte a vendégeket, a szomszédos települések polgármestereit és a rendezvény minden
résztvevőjét. Méltatta a helyi
gazdák, a kiállítók munkáját,
megköszönte a kiállítás tervezésében és szervezésében részt
vállalók segítségét. Dr. Nagy
István államtitkár gratulált a
balástyaiaknak, és elmondta,
ilyen csodás kiállítást még nem
látott. A kertészetben tett látogatását is említette, és kiemelte
azt a minőségi gazdálkodást,
amit itt megnézhetett. „Balástyai
példaként viszem magammal,
hogy a munkának teremtő ereje van. Az, amit Önök itt a homokból ki tudnak hozni, ki tudnak venni, arra nagyon-nagyon
büszkék legyenek. Ilyen csodás
terményeket a virágokkal még
nem láttam együtt. Mekkora

a balástyaiak munkáját, mert –
ahogy fogalmazott – minden évben valami szebbet, káprázatosabbat láthatnak az ide betérők.
A közösségépítés terén végzett
kiemelkedő munka elismeréseként településünk minden lakójának szóló oklevelet nyújtott át
Ujvári László polgármesternek.
Az oklevelet a képviselőn kívül
az Országgyűlés elnöke, Kövér
László írta alá. Ujvári László
megköszönte közösségünk nevében az elismerést, és ezután az
ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében beszélt a közelmúlt
és a következő időszak balástyai
beruházásairól, fejlesztéseiről.
Megköszönte az eddigi együttműködést, a közös munkát a
képviselő-testület tagjainak, a
települések polgármestereinek
pedig, hogy elfogadták a meghívást. Ezután Farkas Sándorral
együtt nyitották meg Fodor István: Székelyföld madártávlatból
című kiállítását.

A Bursa Hungarica-ösztöndíj
a felsőoktatási hallgatók részére
kizárólag rászorultsági alapon (a
tanulmányi eredmény figyelmen
kívül hagyásával) adható szociális juttatás. Az ösztöndíjrendszer
létrehozásának és működtetésének
célja, hogy a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló egyetemi
és főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni
kívánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való
részvételt, elősegítse a képzéshez
történő hozzáférést, valamint a
szociális különbségek mérséklése
érdekében biztosítsa a felsőoktatás résztvevőinek esélyegyenlőségét. További cél, hogy a szociális
támogatási rendszerben azon a
ponton állapítsák meg az ösztöndíjra való jogosultságot, ahol a
legjobban ismerhetik a hallgató
családi és életkörülményeit, ahol
a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni – tehát a pályázó állandó lakóhelyén.
A pályázatot ezért ahhoz a települési önkormányzathoz kell
benyújtani, amelynek területén
állandó lakóhellyel rendelkezik a

hátrányos szociális helyzetű fiatal.
Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, a
„B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben
kívánnak részt venni.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében), a „B” típusú
ösztöndíj időtartama 3x10 hónap,
azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban
induló tanév szeptemberétől, a
felsőoktatási hallgatói jogviszony
létesítésétől kezdődően).
A Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a
pályázatkezelő szervezet (Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő) honlapján.
A pályázati kiírás a www.
balastya.hu oldalon 2017. október
2-a után lesz olvasható.
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Látványos programok a Falunapokon
Gazdag programokkal várta
a lakosságot és a vendégeket a
XVIII. Balástyai Falunapok,
Zöldség- és Virágfesztivál, valamint a községünkben megtartott Csongrád Megyei Polgárőr Nap.
Szeptember 15-én, pénteken
a Falunapok programja a Fesztiválfutás után a Leon-Cavallo
Lovasklub János vitéz című előadásával folytatódott. Minden
évben újabb koreográfiával mutatkoznak be a klubhoz tartozó
lovasok Ferenczi Richárdnak és
Ferencziné Kinyó Karolinának
köszönhetően. A kiállítás helyszínén tartott ünnepi megnyitó
után a rendezvénytéren Kökény
Attila és a Jó Laci Betyár szórakoztatta a nagyszámú közönséget.
Szombaton reggel a főzőversenyhez készültek a települések
polgárőrcsoportjainak csapatai
és a balástyai baráti társaságok.
A színpadon a Csongrád Megyei Polgárőrnap megnyitójával
kezdődött a program. A Magyar
Honvédség katonai toborzó sátrában fegyverbemutatóval várták az érdeklődőket. A Vadásztanya vendéglő előtt a balástyai
Technikai Járművek Baráti Körének veteránjárműveit és rallys
autókat láthattunk, este pedig
még „gumiégetős” bemutatót is
tartottak.
A rendezvénytéren előbb a
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai műszaki
mentést mutattak be. A szimuláció arról szólt, hogyan végzik
a dolgukat egy diszkóbaleset
után. Az összeroncsolódott autóból feszítő-vágó készülékkel
és roncsvágóval mentették ki
a sérülteket eljátszókat, azután
az Országos Mentőszolgálat
kisteleki munkatársainak adták
át őket. Önkéntes tűzoltóink
bemutatták azt is, hogy egy
gépjárműtüzet korszerű eszközeikkel milyen módon oltanak
el. Először impulzus vízköd

oltóval, majd impulzus haboltóval kezdték megfékezni a
lángokat, és végül vízsugárral
hűtötték a járművet. A bemutatókat Galiba Gábor őrnagy, a
Szeged Városi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka mikrofonnal
kommentálta.
A következő bemutatót a rendőrség tartotta. Szituációs gyakorlataikban drogkereső kutyával
autóban elrejtett kábítószert kerestek, azután autókkal körözött
személy elfogását, és menekülő
bűnöző elfogását mutatták be
szolgálati kutyával, valamint
fegyveres bűnöző elfogását szolgálati kutyával.
A színpadon közben többféle produkciót nézhettek a
rendezvény látogatói. Délelőtt a Kiss Ferenc Vadászkürt
Együttes és a Csengelei Ifjúsági Mazsorettcsoport lépett fel,
délután a baksi polgárőr duó zenélt, később a Bábabokra Néptáncegyüttes balástyai általános
iskolásainak néptáncbemutatójára gyűlt össze a közönség,
és Juhász Andrásné énekszólóval, az Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub Tátika Népdalköre népdalcsokorral lépett színpadra.
A FREYA Mozgásstúdió és
Rekreációs Egyesület hastáncos
műsora után a Shinbo Aikido
bemutató következett, majd az
Aranygyapjú Társulat Rúzsa
Sándor, az alföldi betyár című
interaktív zenés-bábos előadásán derültek a nézők. A Leon
Cavallo Lovasklub ismét bemutatta a nagyszámú érdeklődőnek
a János vitéz című produkcióját.
Ezután Juhász Jenő alpolgármester a főzőverseny eredményhirdetéséhez színpadra szólította a legjobb szakácsokat.
A zsűri döntése alapján a pörkölt kategóriában birkapörköltekkel 1. helyezést Szemerédi
István, 2. helyezést a gajgonyai
gazdálkodók csapata, 3. helyezést a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata

ért el. Egyéb kategóriában első
lett Macsek Richárd sültoldalassal, második helyre kerültek a szeri polgárőrök görög
tarja ételükkel, harmadik lett
Góg István vaddisznósülttel.
Különdíjat kapott Dékány Levente zöldséges csirkeraguval.
A Falunapok kiállításán tartott
kamrabemutatóra hozott lekvárok versenyében 34 féle lekvárt
kóstolt meg a zsűri. Első lett
Dékányné Török Katalin eper
lekvárja, második Halászné Ács
Éva birs lekvárja, harmadik Virágh Istvánné vaníliás sárgabarack lekvárja, a különdíjat pedig
Palotásné Boczka Krisztina mézes szilva-alma lekvárja nyerte.
Ezután Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke átadta a polgárőrök kötélhúzó versenye legjobbjainak
a díjakat.
A színpadi műsorok idején a
fogatosok felvonultak a belterü-

leti utcákban. A több mint harminc fogatot és a néhány lovast
Kiss Józsefék házánál frissítő
italokkal várták. A végállomás a
Zrínyi utcai lovaspálya mellett
volt, ahol Ujvári László polgármester emléklapot és a Falunapokra palackozott egy-egy üveg
bort adott át a résztvevőknek.
Késő délután a rendezvénytéren a hódmezővásárhelyi 5.
Bocskai István Lövészdandár
Zenekara szórakoztatta a közönséget.
Péter Szabó Szilvia nagy tömeget vonzó koncertje után a
színpadon tombolasorsolás következett, amelyhez helyi vállalkozók ajánlották fel a díjakat.
A Vadásztanya vendéglő előtti
parkolóban négy autóval rally
bemutatót tartottak és egy gokart rótta a köröket. A sátorban
Csányi Attila zenekarával hajnali két óráig tartott a mulatság.
Fotók: www.balastya.hu/hírek

Fesztiválfutással kezdődött a Falunapok
rendezvénysorozata
Szeptember 15-én, pénteken
délután a 2017 méteres távra
meghirdetett Fesztiválfutás előtt
Juhász Jenő alpolgármester köszöntötte a 60 versenyzőt. Az idén
is a balástyai származású Tari János indította a csapatot, és hozott
díjakat az eseményre. Minden érkező kapott a sándorfalvi cukorkakészítő ajándékaként egy-egy
cukor nyalókát, a Szeged Városi
Sportigazgatóság jóvoltából pedig pólókat. A legjobbakat három

kategóriában, a fiúkat és a lányokat külön díjazták: 12 éves korig,
12-16 éves korig és 16 év felett.
A helyezettek a Rail Cargo cég jóvoltából baseball sapkát, továbbá
írószereket, hűtőmágnest vehettek át. Az első díjasok a Balástya
Községi Önkormányzattól 3000
forint értékű, a második helyezettek 2000 forintos, a harmadikok
pedig 1000 forintos ajándékutalványt kaptak, amit a Vadásztanya
vendéglőben válthatnak be.
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Önkormányzat

Most is sokan jártak csodájára a Falunapok kiállításainak

Ahogy minden évben, ezúttal is sokan voltak kíváncsiak
a Falunapok keretében megrendezett Zöldség- és Virágfesztiválra, a programokat

a virágkompozíciókat Stiebel
Mária kötötte, és nagyon sokan
jöttek segíteni a termések elrendezésében. A bölcsődések és az
óvodások szintén hozzájárultak

kísérő kiállításokra. Az idén
a mezőgazdasági terményeiket összesen 70-en mutatták
be, ami kiegészült a öt vágott
virágot termelő és egy dísznövénykertész virágaival, illetve
a Tölgyesi faiskola növényeivel. A hatalmas összefogással
megvalósult bemutatót most is
Egriné Sztancs Mária tervezte,

bemutatkozójukkal, ötletes dekorációikkal a szép látványhoz.
A Falunapok megnyitója napján
dr. Nagy István országgyűlési
képviselő, a Földművelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára községünkbe látogatva
sok vendégünkhöz hasonlóan
szintén elragadtatással beszélt
a sportcsarnokban rendezett

kiállításról. A vendégkönyvbe
írt sorok szerint nemcsak neki
tetszett a kiállítás, hanem mindazoknak, akik a vasárnap délutáni záróráig eljöttek megnézni
a balástyai gazdák munkájának
eredményét. A látogatók mindemellett képzőművészeti alkotásokban, kézimunkákban és a
különféle gyűjtemények kiállításában is gyönyörködhettek.
Nagy sikert arattak a régi képek tablói. Új színfoltja volt az
eseménynek a kamrabemutató,
amelyhez tizenhárom házias�szony hozott lekvárt, befőttet,
ivólevet és savanyúságot, amit
a kertjeikben termő gyümölcsökből, zöldségekből készítettek. Régi konyhát és kamrát
idéző környezetben láthatták
az érdeklődők a kamrapolcra
illően kihelyezett üvegeket. Az
előcsarnokban meg is kóstolhatták lekvárokat, ami nagy si-

kert aratott. Egyik férfi vendég
az iránt érdeklődött a kóstolás
után, hogyan tudna hozzájutni
ilyen finom lekvárhoz, amire
válaszul valaki viccesen azt
válaszolta neki, hogy olyan
balástyai asszonyt kell feleségül
venni, aki ilyen finom lekvárt
tud főzni. A Falunapok főzőversenyének zsűrije is megkóstolta
a lekvárokat. A 34 féle közül a
legfinomabb eper, birs és mézes
szilva-alma lekvárt díjazta. Az
előcsarnokban volt még két látni való. Az egyik Fodor István
csíkszeredai orvos csodás fotókiállítása, amit a rendezvény
ünnepi megnyitója után Farkas
Sándor országgyűlési képviselő
ajánlott a látogatók figyelmébe,
a másik a polgárőrség munkáját
bemutató, az Országos Polgárőrszövetség fotóiból készített
érdekes képösszeállítás.
I.K.

Díjugrató verseny Balástyán
Szeptember 17-én rendezték
meg a Zrínyi utcai lovaspályán
a Balástyai Virágkupa regionális díjugrató verseny Csongrád
megyei bajnoki fordulóját és az
Aranypatkó csapatverseny tavasztól őszig tartó versenysorozatának döntőjét. Ujvári László
polgármester köszöntője után
kezdődött a díjugrató verseny,
amelynek a végét elmosta az
eső, ezért a tervezett 110 startból 94-et sikerült indítani, így
az utolsó két versenyszám elma-

radt. A balástyai Leon-Cavallo
Lovasklub tagjai közül ketten
voltak a díjazottak között: a 100
centiméteres akadálymagasságú versenyszámot Varga Eszter
nyerte, a 110 centiméteres ifjúsági versenyszámban Varga
Melinda második lett. Az Aranypatkó csapatversenyben a LeonCavallo Lovasklub a bronzérmet
szerezte meg. A csapat tagjai:
Ferenczi Richárd, Németh Rebeka, Lukács Luca, Cselovszki
Richárd.
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Államtitkári látogatás egy XVII. Csongrád Megyei
balástyai gazdaságban
Polgárőr Nap Balástyán
A Falunapok péntek délutáni ünnepélyes megnyitója előtt
dr. Nagy István országgyűlési
képviselő, a Földművelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára és térségünk országgyűlési képviselője, Farkas Sándor meglátogattak egy
balástyai gazdaságot. Gera Ágnes és Simon Szabolcs vállalta,
hogy a vendégeknek bemutatja
a kertészetüket és állattenyésztésüket. Ági beszélt közös munkájukról.

földben is. Most őszi növényként
Kápia paprika, fehér paprika, zeller, sárgarépa, káposzta, krumpli van a területen. A budapesti
nagybani piacra szállítunk, a heti
háromszor 60-70 mázsa árut Szegeden nem tudnánk mind eladni.
Fáradság ugyan, de megéri az
üzemanyag árra költeni.
A napi feladatokhoz hat-nyolc
év óta vannak megbízható alkalmazottaink, állandó, nagyon jó
munkatársaink, és vannak alakalmi segítségek. Például Sándor-

- Tíz éve alapítottuk ezt a gazdaságot, és folyamatosan fejlesztettünk pályázati támogatás nélkül,
teljesen magánerőből, illetve szülői segítséggel, mert tíz évvel ezelőtt, amikor erre a tanyára elköltöztünk, az édesanyámtól másfél
hektárra való fóliát, termesztő berendezéseket hoztam, és az első
2-3 évben azzal dolgoztuk. Akkor
még csak 2,2 hektár volt a tanya
körül, valamint szívességi használatban volt további két hektár
szomszédos földterület. Öt-hat
éve vásároltunk még öt és fél
hektár földet, így a szabadföldi
növények helye hét hektáros lett,
a fóliás kertészethez meg minden
évben telepítettünk valamennyit,
ezért most két és fél hektár területű. 2014 óta tartunk átlagban
tizennégy hízóbikát, mert ennyinek van férőhely.
A kertészetben a tavaszi első
vetemény mindenhol csak újburgonya, a fólia alatt is és a szabad-

falváról tíz éve jár hozzánk egy
asszony heti három vagy négy
napot. Ők a biztos pontok a kertészetben és vannak olyanok, akik
rövidebb időt töltenek nálunk.
Egyébként olyan munkarend
szerint dolgoznak, amelyben a
szabadság, a pihenő idő mindenkinek jár.
Egy-egy piacra készüléshez
tizenöt ember is kell, ezért igyekeztünk gépesíteni, hogy kön�nyebb legyen dolgozni, mert az
élő munka a legdrágább. Vásároltunk burgonyavető és burgonyaásó gépeket, valamint palántázó
gépet. Tavalyi beruházásunk, a
burgonyaásó gép meg is mossa
a gumókat. Most zellermosót
rendeltünk, mert eddig nagynyomású mosóval tisztítottuk, de forgatni kellett a zellert. Természetesen ehhez is kell munkaerő, de
kevesebb, mint korábban. Összegezve, mindenképpen a fejlesztésekben látjuk a jövőt.
I.K.

Szeptember 16-án a XVIII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és
Virágfesztivál alkalmával tartotta meg a Csongrád Megyei
Polgárőr Szervezetek Szövetsége
a XVII. Csongrád Megyei Polgárőr Napot. Az eseményen részt
vett dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
Batiz István, a Csongrád Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, dr.
Kiss-Rigó László, a SzegedCsanádi Egyházmegye püspöke,
Farkas Sándor országgyűlési
képviselő, Gulyás Zsolt rendőr ezredes, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság helyettes
vezetője, Mészáros Zoltán tűzoltó ezredes, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gazdasági
igazgatóhelyettese,
dr. Szalai Gabriella, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatalának vezetője és
Ujvári László polgármester.
A rendezvény a Kiss Ferenc
Vadászkürt Együttes térzenéjével
kezdődött, majd Darabont Annamária általános iskolai tanuló
szavalata következett. Ezután
Ujvári László polgármester üdvözölte a lakosságot önkéntesen
szolgáló megyei polgárőröket.
Farkas Sándor országgyűlési
képviselő szintén köszöntötte a
vendégeket. Dr. Túrós András,
az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke beszédében kiemelte,
Magyarország egy biztonságos
ország, kiegyensúlyozott a közbiztonság, ami az összefogásnak,
kormányzati intézkedések sorozatának köszönhető, és ebben
a biztonságban meghatározó
szerepe van a rendészetnek, valamint a rendészeti szerveknek
is, amelyhez jelentősen hozzájárultak a Csongrád megyei polgárőrök. Dr. Szalai Gabriella, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatalának
vezetője tolmácsolta dr. Juhász
Tünde kormánymegbízott üze-

netét, amelyben kifejtette, megnyugtató, hogy a polgárőrökre
is számíthatunk az ország stabil
védelmi rendszere részeként.
Gulyás Zsolt rendőr ezredes, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője beszédében hangsúlyozta, a
közbiztonság szilárd Csongrád
megyében, a bűncselekmények
száma csökkent, amihez a polgárőrök is hozzájárulnak. Dr.
Kiss-Rigó László püspök áldást
kért a polgárőröknek.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és az
Országos Polgárőr Szövetség
együttműködési megállapodás
alapján látja el a közös feladatokat. Ezért megyei szinten is megkötötték a helyi sajátosságokat is
magában foglaló megállapodást,
amelyet Ujvári László polgármester, a TÖOSZ Csongrád megyei tagozat vezetője és Batiz
István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke írta alá.
Az ünnepség végén elismeréseket adtak át. Többek között
Ujvári László polgármester a
Polgárőr érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült.
Csongrád Megyei Emlék Érem
kitüntetést kapott Dékány Péter,
a Balástyai Polgárőr Egyesület
elnöke. Csongrád megyei rendőr-főkapitányi elismerését vett
át Boldizsár Ferenc, a Balástyai
Polgárőr Egyesület tagja.
A rendezvény alkalmával a polgárőrség vándorkiállítása látható
volt a rendezvényház előcsarnokában, amelyet dr. Túrós András
és Ujvári László nyitottak meg.
Az érdeklődők a kiállítás képei
alapján még jobban megismerhették a polgárőrök munkáját.
A katasztrófavédelmi és a rendőrségi bemutató után a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság kerékpáros ügyességi
feladatokkal várta a gyerekeket.
Fotók: www.balastya.hu/hírek
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50 éves a Móra Ferenc
Vadásztársaság
A Móra Ferenc Vadásztársaság
szeptember 9-én ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját a
vadászházuknál, az egykori Erdőközi iskolánál. Auer Mihály
elnök beszédében elmondta az
ötven év történetét, és emlékeztetett arra, hogy 1967. július 27-én
kapta meg a vadásztársaság azt a
formát, amelyben Balástya, Kistelek, Forráskút és Pusztaszer egy
része, valamint Csengele területe
alkotta a 17 600 hektár vadászterületet. Csaknem ötven évig gazdálkodott ezen a területen 45-55
vadász. Időközben sokan elhunytak, akik emlékére a vadászház
előtti téren kopjafát állítottak,
és neveiket kis táblára vésették.
A 2016. évi vadászati törvény
lehetőséget adott a vadászterületek újrafelosztására, de a Móra
Ferenc Vadásztársaság 6420 hektáros területtel, Balástya, Tanya
503. számú székhellyel megmaradt. Az elnök elmondta, hogy
vadászházukat,
székhelyüket
még 1983-ban vásárolták meg,
és először négy év múlva, eredeti állapotát meghagyva újították
fel, majd tíz évvel ezelőtt további
tatarozással folytatták az épület
állagmegóvását. A vadászházhoz
1,14 hektár terület, erdő és gyep

tartozik, amit rendben tartanak,
mert mindannyian szeretik, ha
a környezetük szép. A régi iskola előtt álló feszületet szintén
megújították, tiszteletben tartva a
hagyományokat. Minden évben
ünnepet tartanak a keresztnél, és
ekkor az erdőközi lakosok oda
koszorút visznek. Helyet adnak
az öreg diákok találkozójának,
akik ebbe az iskolába jártak, és
fogadják a keresztjárásra érkezőket, valamint sok más találkozót
is befogadnak. Kiemelte, ha ilyen
módon adnak valamit másoknak,
akkor elviszik a vadásztársaság
hírét. Auer Mihály emlékező szavai után a társaság két hivatásos
vadásza a kopjafánál koszorút
helyezett el elhunyt társaik tiszteletére, akik a vadásztársaság
megalakulása óta nagyon sokat
tettek a közös ügyükért. Ezután
a megjelenteknek Antal Imre kisteleki plébános a kopjafa mellett
fehér terítővel leterített asztalnál
szentmisét celebrált. Az ünnepséget a himnusz közös eléneklésével zárták, majd a vadászház udvarában felállított sátorban ebéd
és zenekar várta a rendezvény
résztvevőit. Az eseményen részt
vett Ujvári László polgármester
is.

Közélet

Farkas Elemér 90 éves
Farkas Elemért 90. születésnapján egy csokor virággal köszöntötte Ujvári László polgármester, és átadta Orbán Viktor
miniszterelnök üdvözlő levelét.
A polgármesteri hivatal épületében lévő Idősek klubjában tartott
rövid ünnepségre Elemér bácsit
két fia kísérte el.

meg feleségével, Csontos Ilonával, és még abban az évben
házasságot kötöttek. Három fiuk
született, és ma már öt unokával,
hét dédunokával bővült a család.
Nyugdíjazásáig a Magyar Államvasutaknál dolgozott többféle munkakörben. 67. házassági
évfordulójuk novemberben lett

Elemér bácsi 1927. szeptember
20-án született, és gyermekként
a korábbi Jugoszláviában, Horgoson élt. 1945-ben balástyai
nagyszülei őszeszéki tanyájára
költözött. 1950-ben ismerkedett

volna, és feleségével azt tervezték, hogy mindkettőjük születésnapjával együtt családi körben
megünneplik. Sajnos felesége ezt
nem érhette meg, 2017. augusztus 31-én elhunyt.

Az 1957-ben végzett nyolcadikosok közül öten tartottak osztálytalálkozót szeptember 9-én
a Vadásztanya vendéglőben. Az
egykori osztályból többen elhunytak, és voltak akik nem tudtak eljönni, de a szervező, Kőrösi
Teréz úgy gondolta, ahányan

lesznek, ünnepeljenek együtt.
Erre az alkalomra sütött egy tortát, és együtt fújták el a hatvanas
gyertya lángját.
A csoportképen balról jobbra: Lippai Ilona, Kósa Erzsébet,
Szabó Anna, Nagy Mária, Kőrösi
Teréz

60 éves osztálytalálkozó

Országos Nyugdíjas Találkozó
Berekfürdőn
Szeptember 1-3-a között tartották a XXVII. Berekfürdői Országos Nyugdíjas Klub Találkozót,
ahol a Őszi Alkony Nyugdíjas

Klub képviseletében a Tátika
Népdalkör szerepelt, és Ujvári
Jánosné humoros dalokkal lépett
fel.

Oktatás, Művelődés, Hirdetés
Anyatejes Világnapot ünnepeltek
Balástyán

Huszonegyedik
alkalommal
tartották meg szeptember 11-én
az Anyatejes Világnapi ünnepséget községünkben, amelyre Böröczné Huszka Edina és
Kóródi Vivien védőnők azokat
az édesanyákat hívták meg,
akik legalább hat hónapig vagy
még tovább, tizenkét hónapos
kora után is anyatejjel táplálták
gyermeküket. Az Egészségügyi

Világszervezet (WHO) szerint a
gyermekek két éves koráig ajánlott a szoptatás, ezért a rendezvényen virágokkal és ajándéktárgyakkal köszöntötték a résztvevő
édesanyákat. Ezután tízóraival,
beszélgetéssel és játékkal folytatódott az összejövetel, amelyen
részt vett dr. Veidner Tibor háziorvos is.

Lomtalanítás
A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI
NONPROFIT KFT. értesíti Balástya lakosságát, hogy
2017. OKTÓBER 10-ÉN, KEDDEN
LOMTALANÍTÁST VÉGEZ A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy
az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkésőbb reggel
6.00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a
lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb).
A későn kihelyezett hulladékok valamint, az építési törmelékek,
komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő
hulladékok (például akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll
módunkban.
LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ A
06 62/425-231-ES TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ, ILLETVE BUDAI ZOLTÁNTÓL 06 (30) 563-1511-ES TELEFONSZÁMON.

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
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Óvodai események
Tanévnyitó a volt nagycsoportosokkal

A tanévkezdés előtt néhány
nappal a leendő elsősök Gólyatáborban vettek részt az óvodában,
ahol először volt óvónőik, majd
leendő tanítónőjük, Kormányosné Rudner Edit közreműködésével szervezett játékos foglalkoztatáson vettek részt.
2017. szeptember 1-én a nagycsoportosok volt óvónőikkel vettek részt az iskolai tanévnyitón
és verssel köszöntötték az iskolakezdést.

Új nevelési év kezdődött az
óvodában

2017. szeptember 4-ével megkezdődött az újonnan érkező
gyermekek beszoktatása az óvodába. Ebben a nevelési évben 32
gyermeket írattak be szülei óvodánkba, közülük 30-an jelentek
meg az év indításkor, így ősztől
88 kisgyermek jár majd a négy
óvodai csoportba.

A 2016-17-es tanév csoportjai:

Felhőcske csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus: Palotás Csilla,
Kovács Judit
Dajka: Rabiné Gémes Anna
Napocska csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus: Bagi Mária,
Schreiber Béla
Dajka: Tóth Istvánné
Csillag csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus:
Czékusné
Kovács Zsuzsa, Bitóné Kauczki
Anikó
Dajka: Dékány Péterné
Szivárvány csoport:19 gyermek
Óvodapedagógus: Czirok Tamásné, Nagyné Vincze Orsolya
Dajka: Bürgés Lászlóné
Lantos Tímea óvodapedagógus
a nyár folyamán Budapestre költözött, helyette szeptember 1-től
Schreiber Béla óvóbácsi dogozik
a Napocska csoportban Bagi Mária óvónő mellett.
Csontos Mária
bölcsőde és óvodavezető

Sporthírek

Két forduló után edzőváltás
Az őszi szezon nyitó fordulójában elszenvedett vereség után hazai pályán nyert a Községi Sportkör Balástya Egyesület felnőtt
csapata a csanytelekiek ellen a
Csongrád Megyei II. osztályban.
A mérkőzés után Antal Róbert
vezetőedző lemondott posztjáról. Helyére az U16-os csapatot
is edző Nyerges Dánielt nevezte
ki a sportkör vezetése. Az új edző
egy tömörkényi döntetlennel
mutatkozott be. Ezután győzelem következett hazai pályán a
Szent Mihály FC ellen, majd az

SZVSE második csapatát Szegeden sikerült legyőzni. Öt forduló
után a balástyaiak az előkelő negyedik helyen állnak.

Októberi mérkőzések

2017. október 7., 15.00 órakor:
Balástya-Móraváros
2017. október 14., 15.00 órakor:
Röszke-Balástya
2017. október 21., 14.30 órakor:
Csanádpalota-Balástya
2017. október 28., 14.30 órakor:
Balástya-Székkutas (U19: 12.30
órakor)

Térítésmentes informatikai képzések indulnak Balástyán GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökken-

tése elnevezésű pályázat támogatásával térítésmentes informatikai
képzések indulnak községünkben. A jövő digitális – tanulj meg élni
benne! Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea 06 (30) 851-3396
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Oktatás

Tanévnyitó az általános iskolában
Balástyán is elkezdődött a
tanítás: a Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskola tíz
osztályában 216 diák kezdte
meg a 2017/2018-as tanévet.
Az elsősök ajándékokkal térhettek haza.

Rudner Edit tanító nénivel már
több alkalommal találkoztatok,
az ő segítségével egy új világot fedezhettek fel az iskolában. Sok-sok izgalmas dolog
vár rátok: az írás, az olvasás,
a számolás tudománya mellett

Szeptember elsején tartották
meg az ünnepélyes tanévnyitót
a balástyai Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskolában.
A Himnusz és a hatodik osztályosok tanévváró műsora után
Rabi Edit Éva igazgatónő köszöntötte a gyerekeket, a szülőket, a pedagógusokat, az iskola
dolgozóit, valamint Sutka István plébánost és Ujvári László
polgármestert. Beszédében kiemelte, hogy az új tanévben új
feladatok várnak mindenkire.
A diákokhoz szólva azt kívánta, legyen számukra ez az év
abban is új, hogy az eddiginél
még nagyobb odaadással, még
nagyobb szorgalommal teljesítik a rájuk váró feladatokat. Az
igazgatónő az új tanév alkalmából külön köszöntötte az első
osztályosokat: „Kormányosné

természetesen tornázni, rajzolni, énekelni, és játszani is lehet
majd. Érezzétek jól magatokat
az iskolában! Legyetek jók!
Nagyon figyeljetek arra, amit a
tanító néni mond nektek. Írjatok
szép, kerek betűket, olvassatok
vidám meséket, számoljatok
ügyesen, és szerezzetek minél
több piros pontot. A számok és
betűk írásához egy varázsceruzát kaptok tőlem ajándékba.
És ha először nem akarna nektek engedelmeskedni, akkor jó
barátja, a radír segít a félresikerült vonalak kijavításában.
Ezzel a kis ajándékkal és egy
iskolai pólóval a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola
diákjaivá fogadlak benneteket!”
Az elsősöknek átadott ajándék
után Rabi Edit Éva arra kérte a
gyerekeket, hogy mindannyian

képességeiknek megfelelően tanuljanak, továbbá hangsúlyozta, csak pozitív hozzáállással
és szorgalmas, lelkiismeretes
tanulással érhetik el céljaikat.
A szülőket arra kérte, hogy
gyermekeik
felkészülésének
figyelemmel kísérésével segítsék a pedagógusok munkáját.
„Beszéljük meg a problémákat,
és tegyünk közösen a megoldásért! Valamennyi pedagógushoz
bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal.” Ezután elmondta, a tanévkezdésre
kitakarított tantermek várják a
diákokat, és az alsó tagozat épületében felújították a mellékhelyiségeket, amelyhez a Balástya
Községi Önkormányzat és a
Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatóság biztosított anyagi támogatást. Egyúttal megköszönte a szakemberek munkáját, és
kérte a gyerekeket, vigyázzanak
a rendre és tisztaságra. Rabi
Edit Éva igazgatónő beszédé-

nek végén a pedagógusoknak
a mindennapi munkához sok
örömet, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és
megért sikereket, optimizmust
kívánt, és Róth Márta költőnő
versének soraival nyitotta meg
a 2017/2018-as tanévet.
„Kezedbe teszem a könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó
kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a
gyerekeket, hogy kezükbe tehesd
a szeretetet!”
Illin Klára

A 2017/2018-as tanévben a Munkácsy Mihály Katolikus
Általános Iskola osztályai és osztályfőnökeik:
1.a Kormányosné Rudner Edit, 2.a Csányi Péterné, 3.a Gondáné Frankó Valéria, 4.a Zádoriné Sutka Anita, 4.b Varga Emma, 5.a Vén László
6.a Hegedűs Marianna, 7.a Márkus Marianna, 7.b Vágvölgyiné Albert
Tünde, 8.a Gállné Leiner Ilona
Napközis csoportok vezetői
1. osztály napközis csoport: Tari Klára
2. osztály napközis csoport: Bernát Evelin
3. osztály napközis csoport: Bencsikné Gera Márta és Gondáné
Frankó Valéria
4. osztály napközis csoport: Koréh Istvánné
5-6. osztály napközis csoport: Márkus Marianna és Vén László
7-8. osztály napközis csoport: Egriné Sztancs Mária

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy eddig az
időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu címre.
A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a Teleházban.

Polgárőr hírek

A Balástyai Polgárőr Egyesület 2017. évben a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 100.000 forint céltámogatásban részesült, amit
egyenruha vásárlására fordítottak.

Közélet, Hirdetés
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ÁLLÁST KERES? LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

TOP-5.1.2-15 – „FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”
Mórahalom és térségében évről
évre egyre jelentősebb problémát
jelent a vállalkozások számára
a megfelelő minőségű és men�nyiségű munkaerő megtalálása,
amely már a vállalatok napi működését és a fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja. A projekt a
Mórahalmi járás és a Kisteleki
járás igazgatási területére, valamint a Szegedi járás öt településére terjed ki és a tervezett
tevékenységek is ebben a térségben valósulnak meg, tekintettel
arra, hogy a város gazdasági és
foglalkoztatási szempontból is
aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe tartozó településekkel.
A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott
képzés és foglalkoztatás révén a
hátrányos helyzetű álláskereső
személyek munkába állásának
támogatása.
Az Európai Uniós projekt
konkrét célja az álláskeresők
képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói igények
alapján.
Az együttműködés a következő településeken állandó
lakcímmel rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös,
Pusztamérges, Ruzsa, Üllés,
Zákányszék, Zsombó, Baks,
Balástya, Csengele, Kistelek,
Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc,
Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke.
Jelen projekt tekintetében
hátrányos helyzetű célcsoportnak minősülnek azok a
személyek, akik:
1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok,
3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program),
4. 50 év felettiek,
5. GYED-ről vagy GYES-ről
visszatérők, vagy legalább egy
gyermeket egyedül nevelők,
6. foglalkoztatást helyettesítő

támogatásban részesülők,
7. tartós munkanélküliséggel
veszélyeztetettek,
8. megváltozott munkaképességű személyek,
9. roma nemzetiségű személyek,
10. közfoglalkoztatottak,
11. inaktívak.

Amit kínálunk:

Munkaadók részére:
1. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%)
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4
(12+12) hó, legfeljebb 70%)
•munkatapasztalat-szerzést
elősegítő bérköltség-támogatás
nyújtása (legfeljebb 90 napos,
legfeljebb 100 %)
Továbbfoglalkoztatással járó
kötelezettségek:
• A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a
támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást
igénybe vevő munkavállalónál.
Munkavállalók részére a
program keretén belül lehetőség nyílik:
1. Foglalkoztatást elősegítő
képzésben történő részvétel
esetén:
• képzési költség és vizsgadíj
támogatása (egyéni és csoportos
egyaránt) 100%-ban
• a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és
étkezés támogatása
• a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak
biztosítása
• a képzés ideje alatt igénybe
vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
• a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatás
2. Elhelyezkedést segítő támogatások:

• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása (helyi,
helyközi, csoportos személyszállítás)
• mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
3. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
• a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi)
utazási költség támogatása
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó
keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
4. Önfoglalkoztatóvá válás
támogatása
5. Ingyenes munkaerő piaci
szolgáltatások (önéletrajzírás,
motivációs és pályaorientációs
tréningek, csoportos tanácsadások)

A projekt keretében balástyai
mentorunk, Kácsor Péter folyamatos támogatást nyújt a
munkavállalóknak annak érdekében, hogy az álláskereső
személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő képzésben
vagy szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat
eredményeként fő célunk minél
több álláskereső személy munkába állásának elősegítése.
További információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda:
6782 Mórahalom, István király
út 8., II. emelet
Kácsor Péter mentor
06 (20) 777-1313
peter.kacsor@gmail.com
www.facebook.com/
PaktumIroda
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ANYAKÖNYVI hírek

Házasságkötés
• Szilágyi László Nándor és Nagy
Bernadett
Születés

• Bódi Anettának és Ursui Károlynak: Alexandra Amanda
Elhunytak
• Farkas Elemérné Csontos Ilona,
élt 85 évet
• Longa Antalné Kordás Ida, élt 85
évet

MEGEMLÉKEZÉS

VÖRÖSKERESZTES vásár

A Vöröskeresztes ingyenes cserebere vásár 2017. október 12-én, csütörtökön 9-12 óráig lesz a művelődési
ház ifjúsági klubjában.
A következő vásár időpontja:
november 9., csütörtök.
A szervezők továbbra is várnak
tiszta, használható ruhaneműket,
működőképes játékokat, mesekönyveket, amelyeket a vásár alkalmával vagy külön időpont egyeztetéssel
adhatnak át.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársaikon!

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a jóisten őrködjön pihenésed felett.”
Fájó szívvel emlékezünk
KUNSZABÓ SÁNDOR
halálának 12. évfordulóján.
Feleséged és fiad

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van. A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és
mozgásukban korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1992-ben és
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni
a sírhelyek újraváltását.
A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: pénteken
12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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

ELADÓ FÖLD

Balástya külterületén 4,7 hektáros terület eladó (2,68
ha szántó, 2,07 legelő). A szántó szélében kb. 1 hold
akácos található. A terület a dóci úthoz közel van.
Érdeklődni: 06 (20) 330-5919

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

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

Ultrahang diagnosztika
a Védőnői Tanácsadóban
2017. november 3-án, pénteken
Rendel: dr. Ádám Edit radiológus szakorvos
•
Mell, hasi, pajzsmirigy és here vizsgálat.
•
Hasi vizsgálat díja: 4000 Ft
•
Mell vizsgálat díja: 4000 Ft
•
Pajzsmirigy vizsgálat díja: 4000 Ft
•
Here vizsgálat díja: 4000 Ft
Abban az esetben, ha valaki 2 db vizsgálatot kér, az 7000 Ft,
ha 3 db vizsgálatot, az 10000 Ft. A hasi vizsgálatot megelőzően
5 órával étkezni nem szabad, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Kérjük, hozza magával a TAJ kártyáját!
Időpont: 8.00- 15.00 óráig • Előzetes bejelentkezés szükséges
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Eladó ház
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház
4 100 m2-es telekkel eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089

Állatorvosi ügyelet
Október 7-8.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Október 14-15.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Október 21-22-23.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Október 28-29.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
November 1., 4-5.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
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LÁGYFAGYLALT
KAPHATÓ!

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.hotelorchidea.vnet.hu

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

Enni kell?

Röfi-Ker

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

KOCKÁZOTT MARHAHÚS CSONT NÉLKÜL
RENDEZVÉNYRE VAGY „CSAK” EBÉDRE
1700 FT/KG
ÚJRA VANNAK SAJÁT MÁRKÁS
TERMÉKEINK: RÖFIS MÁJAS,
DISZNÓSAJT, LECSÓKOLBÁSZ,
TURISTASZALÁMI!
NE FELEDJE, HA FINOMAT SZERETNE ENNI,
RÖFI-BE KELL MENNI!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 729-1627
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A temetésekkel kapcsolatban
mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető
ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig.
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 359-4948

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak,
kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más
temetőkben is. Sírhelyek újraváltásának ügyintézése.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést
és sírgondozást is vállalunk.

Halottszállítás éjjel és nappal:
Lévai János – 06 (30) 451-0371
A Balástya Községi Önkormányzat megbízásából a balástyai köztemetőt a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. üzemelteti.
Cégvezető: Lévai János

