Balástyai Újság
XXI. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

ingyenes önkormányzati havilap

Balástyán is fontosabb az egészségünk, mint régen

Balástyai Big Band alakult

Vastagbélszűrés Balástyán is!

Háziorvosaink a lakosság egészségi állapotáról, és az
egészségügyi ellátás változásairól összefoglalták tapasztalataikat.
6-7. oldal

A Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál előtt egy héttel
alakult Bozsó Andrea ötlete nyomán a Big Band zenekar.

Balástyán is lesz az 50 és 70 év közötti lakosság körében
vastagbélszűrés, amire az ÁNTSZ névre szóló értesítést
küld.
8. oldal

8. oldal

Felavatták a műfüves edzőpályát Újévi köszöntő

A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával készült
műfüves edzőpályát december 18-án avatta fel dr. Kiss-Rigó
László, a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke, a Csongrád
Megyei Labdarúgó Igazgatóság társadalmi elnöke, Kakas
Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke, Nógrádi
Tibor, a Csongrád Megyei Labdarúgó Igazgatóság vezetője,
Kormányos Sándor, Csengele polgármestere, Ujvári László
polgármester és Vámos Péter, a Balástyai Labdarúgó Egyesület elnöke.
Bővebben az 5. oldalon

Pályázati támogatás térfigyelő kamerarendszerre
Balástya önkormányzata 8,9
millió forintot nyert a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
a Belügyminisztérium pályázatán. A bűnügyi fertőzöttség
alapján szétosztott támogatásból a beadott kérelmünk alapján
tavasszal nem részesültünk, viszont most a pótkeret szétosztásánál sikerült megkapni a támogatást. Ugyan az igényünknél
kevesebb összeg jutott, de így
is a legfontosabb köztéri csomópontokon legalább tizenegy
köztéri kamerát szereltethetünk
fel. A közbeszerzési eljárás után
az időjárás függvényében kora

tavasszal valósul meg a beruházás. A forráskúti és a dóci út bevezető szakasza, a művelődési
ház melletti park a kerékpártárolóval, a templom előtti tér, az
önkormányzat előtti közterület,
a Sajtkukac sportpark, a sportcsarnok előtti közterület lesz
látható a kamerarendszeren,
amelynek a központi szerverét
a polgárőrség és a rendőrség
irodájában helyezik el. Meghatározott ideig bármilyen mozgás
visszakereshető lesz a számítógép segítségével, ami várhatóan
visszaszorítja az idén több esetben történt kerékpárlopásokat.

Tisztelt Balástyaiak!
Nem múlt el nehézségek nélkül az esztendő, mégis örömmel
mondhatom: ismét eredményes évet zártunk! Az állami költségvetési keretünk körültekintő felhasználásán túl 2014-ben is kiemelkedően sok pályázatot nyertünk, amivel nemcsak az épített környezetünk
lett több és jobb, hanem az óvodás és iskoláskorú gyerekek szellemi
és érzelmi fejlesztése is központi helyet foglalt el. Településünk és
intézményeink működése az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt.
Községi rendezvényeink mind sikert arattak. Ehhez összehangolt
munka, nagyon nagy összefogás kellett, ami a képviselő-testület
tagjainak, az intézményeink vezetőinek, munkatársaimnak és sok
balástyai lakosnak köszönhető!
Befejeztük a legnagyobb beruházásunkat, a szennyvízcsatorna
és szennyvíztisztító-telep építését, amit a környező településekhez
képest is a lehető legkevesebb lakossági hozzájárulás fizetésével,
és a legtöbb Európai Uniós pályázati támogatás elnyerésével tudtunk megvalósítani. Mindenképpen köszönet jár a kivitelezőnek a
munka gördülékeny megszervezéséért és lebonyolításáért, valamint
a lakosságnak a türelméért, amit a csatornahálózat lefektetése során
tanúsított! A „Tiszta Víz” ivóvízminőség-javító projekt nyertesei is
vagyunk, mert ezáltal újabb értékkel gyarapodott községünk. Szintén Európai Uniós támogatással megújult a Vízműtelep, sok helyen,
– de nem mindenütt – a vezetékhálózatot kicserélhettük, újabbakat építhettünk, és így még többen juthatnak egészséges ivóvízhez
egyes külterületi szakaszokon is. A Falugyűlés és közmeghallgatásról szóló tájékoztatóban olvashatnak további fejlesztéseinkről,
eredményeinkről.
A fő cél az újévben továbbra is községünk fejlesztése, gyarapítása, a pénzügyi stabilitás megtartása lesz. Balástya költségvetése
az állami támogatásból és a vállalkozások helyi adójából, a gépjárműadó egy részéből tevődik össze, amit igyekszünk kötelező és
önként vállalt feladatainkhoz minél jobb beosztással felhasználni.
Ugyanúgy folytatjuk a takarékos gazdálkodást, mint eddig. Az intézményeinknél változatlanul nagyon fontos célunk, hogy pályázati
támogatásokkal megújuló energiaforrásokat telepítsünk, amivel a
költségeket csökkenteni tudjuk, így a fenntartásuk kedvezőbb lehessen. Szeretném szintén megtartani, hogy településünk működtetéséhez további adókkal ne kelljen hozzájárulni. Az állam által
ajánlott új adónemek bevezetésével nem él az önkormányzat.
Képviselőtársaimmal együtt ezeken a célkitűzéseken szeretnénk
dolgozni, minden településépítő döntésünkkel azt szeretnénk elérni,
hogy minél jobb életfeltételeket biztosíthassunk a lakosságnak.
Balástya Község Önkormányzatának nevében kívánok Önöknek
egészséget, kitartást, mindenkinek nagyon sikeres, áldásos 2015-ös
évet!
Ujvári László polgármester
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Községünk költségvetése

December 15-én a parlament
elfogadta az ország költségvetését. Most már az állam
második éve feladat-finanszírozási rendszerben támogatja
a helyi önkormányzatokat. Ennek alapvető lényege az, hogy
vannak kötelező önkormányzati feladatok, amire egy-két
kivételtől eltekintve az állam a
minimális működéshez szükséges pénzösszeget biztosítja. Ha
a képviselő-testület fontosnak
tartja, akkor a helyi bevételeiből ezen lehet emelni. Továbbá
vannak az önkormányzatnak
önként vállalt feladatai, de csak
ha bizonyítottan van rá költségvetési fedezet, akkor lehet
ezeket vállalni. Erre példa a
települési rendezvények fenntartása, a közterületek parkosítása, virágosítása, a település
stratégiai fejlesztési elképzeléseihez szükséges pályázati
önerők, vagy a pályázat nélküli fejlesztések finanszírozása.
A kötelező feladatok között
is vannak olyan dolgok, amit
nem vagyunk kötelesek vállalni, bár megtesszük, például a
tanyagondnoki szolgálatnak az
a része, amikor a gyerekek iskolai rendezvényekre eljutását
segítjük, illetve az iskolai rendezvények támogatása ilyen.
A módosított önkormányzati
törvény értelmében a település
polgárainak is hozzá kell járulni
a helyi adók által a község fenntartásához. Az önkormányzatok
elég nagy mozgásteret kaptak
az adókivetéssel kapcsolatban.
Viszont képviselő-testületünk
a továbbiakban is vállalkozásés polgárbarát lesz, ezért helyi
adónemként az iparűzési adó
marad, és csak idegenforgalmi adót vezetünk be minimális
mértékben, mert egy egység

beszedett adóhoz másfél egység pénzt ad az állam. Ez január
1-től lép hatályba, és más adónem bevezetését nem tervezzük.

2.

Szennyvízberuházás, lakossági
elszámolás

A szennyvízberuházással kapcsolatban korábban hangoztattam, hogy az akkor fejeződik
be, ha a lakosokkal sikerül
elszámolni. Igaz, a közreműködő szervezettel sem tartunk
az elszámolás végénél. Ugyanis
még nem látjuk, hogy az önkormányzat költségvetéséből befizetett rész végül mennyi lesz, de
mivel az a lakossági önerőt már
nem érinti, ezért a lakossággal
való elszámolás megkezdődhetett. Kiszámoltattuk a lakossági
hozzájárulás pontos összegét,
és azt a Víziközmű Társulat és
a képviselő-testület jóváhagyta.
Most már folyamatban vannak
a túlfizetések visszautalásai.
A törvény alapján, akiknek a
pénze visszaérkezett a banktól
a Víziközmű Társulat számlájára, és aláírták a kiküldött
számlaegyenleget, a vízmű által
igazoltan rákötöttek a hálózatra,
csak azoknak adható vissza a
túlfizetés összege. A visszautalások december 10-én megkezdődtek. A pályázatnak szigorú
előírásai vannak, és akár öt-tíz
év múlva is bármilyen illetékes
ellenőrző szervezet felé el kell
tudnunk számolni vele. Eddig is
voltak ellenőrzések, de egyetlen
problémát sem találtak. 2015.
január 1-től törvény alapján a
békéscsabai Alföldvíz Zrt. átveszi a Kisteleki Közüzemi Szolgáltató Kft-től a víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatást. A
díjszabásra már második éve
nincs ráhatása az önkormányzatnak, mert azt központilag
határozzák meg.

Megérkezett községünkbe
a szociális alapon adható
tűzifa

3.

Kerékpárút

A kerékpárút beruházás lassan a végéhez közeledik. A már
meglévő kerékpárutunknak a
Hotel Orchidea közelében van
vége, az új kerékpárút onnan
folytatódik útburkolati jel felfestésével a gyalogátkelőhelyig,
és ott a KRESZ szerint leszállva
át kell tolni a kerékpárt. Utána
tovább haladva a templom vonalában a járda mellett épült
díszburkolatos kerékpárúton a
Kóródy utcáig, de az még nincs
teljesen befejezve. A Kóródy
utcában csak jelzőtábla és útburkolati jel lesz, majd a Jókai
utcába balra kanyarodva szintén
jelzőtábla és útburkolati jel lesz
a forráskúti útig, ahol jobbra
kanyarodással az úttal párhuzamosan halad a már aszfaltozott
kerékpárút. A Móricz utcától
a vasúti átjáróig nagyon közel
van a kerékpárút az úttesthez,
ott védőkorlátot szerelnek fel. A
vasút után a forráskúti út bal oldalára átvezet a kerékpárút, és a
tervek alapján mindkét oldalon
kerékpáros labirintus készül,
illetve oda egy napelemmel
működtetett forgalomirányító

lámpát szerelnek. A kerékpárút végénél, az Őszeszéki tónál
egy turisztikai célpont, öt méter
magas kilátó is épül, ahonnan a
vízi élővilágot lehet figyelni. A
kerékpárút átadása egy hónappal késik, de remélhetően január végére befejeződik a munka.

4.

Belvízhelyzet

A belvízhelyzettel kapcsolatban településünkön december
10-e körül elsőfokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelnem. A gazdálkodók közül
többen megkerestek, tegyünk
valamit, mert a földeken és a
fóliákban sok helyen áll a víz.
Szerencsére lakóépület nincs
közvetlen veszélyben. Az elsőfokú belvízvédelmi készültségnek nemcsak adminisztrációs
része van, hanem kötelezettségekkel is jár. A külterületen a
Vízgazdálkodási Társulat fenntartásában lévő, állami tulajdonú csatornák takarítása problémás, mivel ez állami feladat
lenne, ugyanakkor nem kötelező önkormányzati feladat lett.
Ebben a helyzetben azt javasoltam, hogy ha az adott csatornaszakasz környezetében a gazdálkodók össze tudnak fogni, a
feladat jelentős részét vállalni
tudják, akkor az önkormányzat
is segítséget ad, de ezt az önkormányzat teljes egészében nem
tudja átvállalni. A Győriszékszirtosszéki csatorna takarításánál is ez történt. A csatornák takarításánál minden esetben arra
kell figyelni, ha Natura 2000-es
területen áthalad, akkor a munkához engedélyt kell kérni a
Kiskunsági Nemzeti Parktól.

Hulladékudvar nyitva tartása
Kedd:
Csütörtök:

8-16 óráig
8-16 óráig

Péntek:
Szombat:

8-16 óráig
8-16 óráig
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Falugyűlés és közmeghallgatás a művelődési házban
December 17-én Falugyűlésre és közmeghallgatásra
várta a lakosságot Ujvári
László polgármester, aki ös�szegezte, mi történt 2014-ben
községünkben, és mi az amit
szeretne, ha a jövőben megvalósulhatna.
A jövőképformálásunkat befolyásolják mind a pályázati lehetőségek, mind pedig a településekkel kapcsolatos kormányzati
szintű elképzelések. A közigazgatás átszervezése jöhet, jövőre
talán az államreformnak egy
harmadik lépcsőjét is megéljük
– kezdte tájékoztatóját a polgármester.
Ezután kiemelte, hogy mindig
a település gyarapításával, fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket szokta előtérbe helyezni,
és ezeknek a munkáknak 98-99
százalékához valamilyen Európai Uniós vagy állami támogatást, pályázati finanszírozást
keresnek munkatársaival. Majd
az események felsorolását az új
kerékpárút építéséről szóló beszámolóval indította. Látványos
és fontos beruházás volt az iskolánk tetejére szerelt napelempark, ennek a hasznosságára,
majd a sportöltöző felújítására,
a művelődési ház melletti park
és a kerékpártároló építésre, a
Tanya 38. szám alatti önkormányzati ingatlan készségfejlesztő termekké alakítására, a
Kóródy utcai volt régi óvoda
épület négy ifjúsági szálláshel�lyé átalakítására tért ki Ujvári
László. Nyertes tanyagondnoki
pályázattal az önkormányzatnak sikerült két régi járművet
lecserélni, két új gépjárművet
vásárolni.
Megvásárolta az önkormányzat a belterület központjában
a volt kántorházat, amelyben
később pályázati lehetőséget
kihasználva helyi értéktárat,
helytörténeti múzeumot alakítanának ki. Mint elmondta, értékeinkhez nemcsak eszközök
és tárgyak tartoznak, hanem az

óriási szellemi érték, amit még
az idősek tudnak, de nekünk
fiatalabbaknak kötelességünk
megőrizni a még fiatalabbak
számára. Az iskolánál a régi raktárépületet lebontották, és a helyére tornaszoba épül pályázati
támogatással. Tavasszal kezdődik, és őszig befejeződik a beruházás. Ez az épület elsősorban
az óvodások sportfoglalkozását
szolgálja majd, de többfunkciós
lesz, és települési rendezvényeken is használni lehet. Ezután a
műfüves edzőpálya építéséről, a
szociális tűzifa szétosztásáról, a
„Tiszta víz” ivóvízjavító beruházásról, a szennyvízberuházás
lakossági hozzájárulása egy részének visszautalása feltételeiről, a kültéri kamerarendszer
kiépítését lehetővé tevő nyertes
pályázatról, a belvízhelyzettel
kapcsolatban tett intézkedéseiről szólt a polgármester.
Felsorolta azt is, hogy történtek olyan fejlesztések, amihez az önkormányzat nem vett
igénybe pályázati támogatásokat, mivel nem volt rá lehetőség, de fontos volt megoldani.
Egyik ilyen munka volt az iskola régi épületében új vizesblokkok kialakítása, és az udvarban a teljes lefolyórendszert
ki kellett cserélni. Továbbá az
iskola udvarának megújítása,
burkolása is teljesen önkormányzati költségvetésből készült el. Jónéhány önkormányzati tulajdonban lévő lakás van
községünkben, amelyek közül
egyet sem adtak el, inkább gyarapították az ingatlanok számát,
és a renoválásukra is költöttek.
Felújítják a Rácz-lakást, ami
az egykori tanácselnök, polgármester szolgálati lakása volt,
és változatlanul önkormányzati
tulajdonban van. Ez egy régi,
sátortetős, nagy ház, amiből két
garzonlakás lesz, Az egyikbe
a korábbi lakó költözik vissza,
a másikat a képviselő-testület döntése szerint a település
közéletében dolgozó személy

kaphatja. Mindannyian természetesen az önkormányzat által
meghatározott lakbért fizetik.
Ujvári László hangsúlyozta,
már legalább nyolc éve nem
volt önkormányzati lakások
felújítására pályázati lehetőség.
Akkor a volt Bozsó-házban, az
önkormányzat
bérlakásában
egy kisebb és két nagyobb lakás
kialakítása történt pályázati segítséggel, és azután a Hunyadi
utcában épült hat lakásos önkormányzati ház. A következő
évek terveiről néhányat emelt ki
a polgármester. Több jövőbeni
elképzelés fogalmazódott már
meg, ezért 2015 első hónapjaiban találkozást tervez helyi vállalkozókkal, magánszemélyekkel, további ötletek, javaslatok,
stratégiai elképzelések ügyében. Az eddigi elképzelések közül megemlítette, hogy önkormányzati lakásépítésbe lehetne
fogni, ha lesz hozzá pályázati
támogatás, de ha nincs, akkor
piaci alapon. Tovább kellene
vinni az önkormányzati ingatlanok napelemmel felszerelésének ügyét. A rendőr és polgárőr
iroda melletti téren elképzelhető
lenne piaccsarnok építés, mivel
ehhez kiemelt támogatást lehetne kapni. A munkahely lehetőségek miatt megfelelő feltételeket kell teremteni arra, hogy
vállalkozások ide tudjanak települni. Ezt azért tartja nagyon
fontosnak, mert például az M5ös autópálya lehajtónál az építésének befejezéséhez közeledő
szálloda, és az ipari övezetünkben épülő logisztikai központ
több munkahelyet biztosít majd

a lakosságnak, de továbbiakra
is rendkívül nagy szükség van.
Ezekkel nemcsak munkahelyek teremtődnek, hanem ezek
a vállalkozások helyi adót is
fizetnek, amellyel a községünk
működési költségei csökkenni
tudnak. Az állam azoknak az
önkormányzatoknak, amelyek
takarékosan gazdálkodtak ígéretet tett plusz támogatási forrás biztosítására, ami Balástya
esetében 112 millió forint. Ennek az elköltéséről javaslatot is
kértek akkor, és a képviselő-testület úgy döntött, olyan célt kell
megjelölni, amire valószínűen
a jövőben nem lesz pályázati
lehetőség. Minden utcában az
egyik oldalon új járda építését
határozták el, hogy ebből a támogatásból minden utca részesülhessen. Ez a finanszírozás
egy kisebb összeggel benne van
az állami költségvetésben, és
remélhetően mi is tudunk belőle
kapni – mondta a polgármester.
Még a tervek között szerepel
az önkormányzat tulajdonában
lévő Vadásztanya Vendéglő és
környezetének rendbe tétele,
amelyhez engedélyeztetés alatt
van a tervdokumentáció. Eddig
nem sikerült hozzá pályázatot
nyerni, de várnak még a megjelenő pályázatokra, és ha nem
lesz hozzá pályázati segítség,
akkor saját költségvetésből
részfeladatok megvalósításával
kezdődik a felújítása.
A Falugyűlés és közmeghallgatás végén a polgármester lakossági kérdésekre válaszolt.
Illin Klára

Szociális tűzifa
Ebben az évben is pályázott az önkormányzat szociális alapon
adható tűzifára. Ehhez az önerő és a szállítás költsége csaknem
500 ezer forint volt. A fa felfűrészelését az önkormányzat vállalja,
és a kiszállítását is azokhoz a családokhoz, ahol nincs szállítójármű. A rászorulók köre a Belügyminisztérium rendeletében szabályozott, és a Szociális Bizottság választotta ki a 114 hátrányos
helyzetű családot. A fa szétosztása a karácsonyi ünnepek előtt
elkezdődött.

Önkormányzat, Közélet, Hirdetés
Önkormányzati képviselők képzése
Balástya valamennyi önkormányzati képviselője részt vett
november 19-én, Kisteleken,
a Klebelsberg Művelődési
Központban tartott egynapos
járási képzésen, amelynek az
volt célja, hogy a megválasztott képviselőket felkészítsék
munkájukra, tájékoztassák őket
kötelezettségeikről, jogaikról,
betekintést nyerjenek az önkormányzatok
gazdálkodási
ügyeibe, megismerhessék a jogszabályokat, az önkormányzati

törvény legfontosabb előírásait.
A képzésre a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága állította össze az oktatási
anyagot, és a kormányhivatalok
szervezték meg. A rendszerváltozás óta először volt ilyen
kötelező oktatás a települések
képviselő-testületei tagjainak a
helyi önkormányzatokról szóló
törvény értelmében. A képzés
tananyagából vizsgát is kellett
tenni az elhangzottak alapján.

Tűzoltó hírek
November 30-án este kigyulladt a Tanya 279. számú ingatlan melléképülete. A balástyai
önkéntes tűzoltók a riasztástól
számított 12 perc alatt értek a
helyszínre és mire a kisteleki
Katasztrófavédelmi Örs tűzoltói
megérkeztek, egy vízsugárral
eloltották a tüzet. Egy 52 éves
férfi a tűzben életveszélyesen
megsérült, a mentők kettes és
hármas fokozatú égési sérülésekkel szállították kórházba.
December 12-én Gajgonyában, a volt Benkő-féle iskola
tetőszerkezete és mennyezete
égett. A födém a kémény mellett gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt. A balástyai önkéntes tűzoltók szintén elsőként
kezdték meg a tűz megfékezését, majd a kistelekiekkel együtt
oltották el a tüzet.

Az előrejelzések alapján belvízveszély fenyegeti településünket, ezért az önkéntes tűzoltó
egyesület kéri, hogy a lakosok
tőlük elvárható módon tisztítsák
és ellenőrizzék környezetükben lévő átereszeket, vízelvezetőket. Amennyiben élet vagy
anyagi értékek veszélybe kerülnének, kérjük, jelezzék Virágh
Istvánnak, az egyesület elnökének, mert önkéntes tűzoltóink
felkészültek a belvízvédelmi
teendők ellátására. Telefon: 06
(30) 436-1508
A Balástya Községi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület megköszöni
a 2014-ben kapott támogatásokat, és az új évben is számít a lakosság segítségére, hogy közös
erővel tehessenek káresemények esetén az értékek mentése
érdekében.

MEGNYITOTTUK

új takarmány boltunkat
Kiskundorozsmán!

Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, kiegészítők és problémamegoldó
készítmények.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig
pénteken 7.30-15.00 óráig
Déli-Farm Kft. Telefon: +36 62/ 556-130

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!
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A Sportkör hírei
Vége az őszi szezonnak, félidejéhez érkezett a 2014-2015ös bajnoki idény

A Sportkör utánpótlás csapatát
Vén László vezeti, munkájában
Förgeteg József és Sári Csaba
Levente segíti. Bekapcsolódott
a munkába Fodor Tamás is, aki
az U15-ös csapat vezetése mellett az egyesület egyéb teendőiben is segítségére van Vámos
Péter elnöknek. Az őszi idényben is minden korcsoportban
– óvodástól az ifistákig – indítottunk szervezett labdarúgó
foglalkozásokat. Mivel kissé
szűkös a létszám, minden korosztályba várjuk a labdarúgáshoz kedvet érző fiatalokat.
Az U7-U9-U11-U13-as korú
gyerekek továbbra is a Bozsik
Program rendezvényein szerepeltek. A kicsik két gyermeklabdarúgó fesztiválon vettek részt
Ruzsán, és kettőt rendeztünk
számukra Balástyán, míg a nagyobbak hat tornán szerepeltek
Ruzsán a környék csapataival
együtt.
Az U15-ös csapat a 4. helyen várja a tavaszi folytatást
a nyolccsapatos mezőnyben.
A csapat az utolsó utáni pillanatban állt össze, ennek ellenére jól helytálltak. Eredményük azért is dicséretes, mert a
játékosok közül sokan még két
évvel fiatalabbak a többieknél.
Mindez az edző, Fodor Tamás
munkáját is dicséri. Tavaszra
két-három ügyes gyermekkel
bővülhet a keret, s a csapatnak
minden esélye megvan érmet
szerezni a bajnokság végén.
Az ifjúsági csapat a magasabb osztályban sem vallott
szégyent. Nagy öröm volt,
hogy korábbi kiválóságunk,
Tóth Gergő a SZEOL-tól vis�szaigazolt hozzánk. A csapat a
megyei II. osztályú bajnokság
4. helyén végzett. Az eredmény
jónak mondható annak fényében, hogy időnként a felnőtt
csapatot is kisegítettük játéko-

sokkal. Igaz, az ifi ekkor vesztett pontokat, de örömteli, hogy
a fiatalokkal kiegészült nagycsapat eredményes tudott lenni.
Az együttes a 14 mérkőzéséből
9-szer győzött, egyszer döntetlent játszott és 4-szer szenvedett
vereséget. Reményeink szerint
tavaszra néhány régebben itt
focizó játékos újrakezdi a játékot, s velük együtt meg tudjuk
szerezni a dobogós helyezést,
illetve tudjuk majd segíteni helyi, fiatal játékosokkal a felnőtt
csapatot.

Felnőtt csapatunk felemás
félévet tudhat maga mögött

A felnőtt csapat újonc a
Csongrád megyi II. osztályban.
A szezonkezdet remek volt: három mérkőzésből három győzelem. Majd egy mélyrepülés
kezdődött, amely hét nyeretlen
összecsapásból állt. Az ősz harmadik harmadában aztán újra
felfelé ívelő formát mutatott a
Cserenkó Szabolcs edzette csapat: öt meccsen három győzelem, egy-egy döntetlen és vereség a mérleg. A bajnoki tabellát
nézve a kilencedik helyen telel
a gárda. Érdekesség, hogy a bajnokság első két helyén álló Szőreg és Székkutas kikapott Balástyán, és a harmadik Bordány
otthonában is döntetlent játszott
a balástyai alakulat. A házi góllövő listára Bacher Dávid hat,
Szűcs József öt, Lajos Ákos,
Szél István és Papp Dávid négynégy, Tóth Gergő kettő és Kordás Nándor, Magyar Dávid és
Vámos Norbert egy-egy góllal
iratkozott fel.
A bajnokság a tervek szerint
2015. március 7-én folytatódik,
részünkről a Székkutas-Balástya találkozóval.
További
információk
a
balástyai labdarúgással kapcsolatban a www.balastyafoci.
hu-n és a www.facebook.com/
balastyafoci Facebook-oldalon.
Vén László és Fodor Tamás
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Önkormányzat, Közélet

A műfüves edzőpálya karácsonyi ajándék a balástyaiaknak
A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával elkészült a sportpálya mellett a 20
méter széles, 40 méter hosszú
műfüves edzőpálya, amelynek teljes költsége 27 580 857
forint volt, és ehhez Balástya Község Önkormányzata
1 379 043 forint önerővel járult hozzá.
A december 18-án tartott pályaavatón Vén László testnevelő tanár köszöntötte az ünnepség
résztvevőit, és kérte, örüljenek
együtt ennek a csodálatos pályának, hogy a továbbiakban
ezen új és ügyes focistákat nevelhessenek edzőtársaival.
Ujvári László polgármester
beszédében visszatekintett az
elmúlt évekre, amikor elkezdődött községünk sportlétesítményének fejlesztése. „A sportöltöző épületének felújítása
mellett éltünk a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati lehetőségével is. A finanszírozását
illetően két éve foglalkozunk a
pálya ügyével, és két évvel ezelőtt meg lehetett volna építeni
az eredeti pályázat szerint, amiben a 70 százalékos támogatás
mellé 30 százalék önerőt kellett volna biztosítani az önkormányzatnak. A képviselő-testülettel úgy döntöttünk, hogy bár
nagyon fontos településünknek
ez a beruházás, és nagyon szeretnénk minél hamarabb megvalósítani, de költségvetésünk
szűkössége miatt nem tudunk
erre ennyi pénzt biztosítani. Egy
évvel később megnyertük a pályázatot 10 százalék önerővel.
Ezután az MLSZ-el és a Csongrád Megyei Labdarúgó Igazgatóságának társadalmi elnökével
is egyeztettünk, majd sikerült
az önerő hányadát 5 százalékra
mérsékelni a nagyobb támogatásuknak köszönhetően. A Falunapok után kezdődött a munka,
és a kivitelező, a STRABAG
Általános Építő Kft. mintegy
másfél hónap alatt befejezte.
A sport, a fiatalok egészséges

életmódra nevelése, a közösségek létrejötte nagyon fontos
önkormányzatunknak,
ezért
képviselőtársaimmal lehetőségeinkhez mérten ilyen fejlesztésekkel is támogatjuk a Sportkör
tevékenységét.”
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök kiemelte, hogy ami most
itt történik és történni fog ezen a
pályán, azt két fogalommal lehet összefoglalni, egészség és
közösség. Az egészséghez sok
minden hozzátartozik, de nem
csupán az orvosi ellátás vagy
a megelőzés, hanem például a
kultúra, a nevelés, oktatás, de
ide tartozik a sport is. „Reméljük, hogy itt a sport, a labdarúgás segíti az itteniek egészségét
is. De a másik, a közösség, a
labdarúgás nem csak erőfeszítés, néha vita, vagy közös öröm
vagy bánat, hanem mindezeken keresztül közösségépítés
is. Aki sportol, futballozik, az
egyfajta módon egy közösséghez tartozik, és ez bizony fontos az életünkben. Azt hiszem,
nagyon szerencsés az időzítése
ennek az átadásnak: néhány
nap múlva Karácsony van, úgy
is vehetjük, hogy ez a pálya a
balástyaiaknak egy karácsonyi
ajándék.”
Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád
Megyei Igazgatóságának vezetője arról beszélt, hogy 2006ban nagy tisztelettel nézte azt a
bajnokcsapatot, amely Csongrád megye legjobb bajnokcsapataként Balástyának aranyérmet hozott a megyei első
osztályú bajnokságban. „A mai
napon Balástya sportja, illetve a
labdarúgása iránt még nagyobb
tiszteletet érzek azért, mert az
elmúlt években egy rendkívül
erőteljes és szép infrastrukturális fejlesztést hajtott végre a
település. Megújult az öltöző,
és egy remek kerítéssel bekerítették a sportpályát, és most egy
gyöngyszemet ad át a település,
egy olyan műfüves pályát, ami

szolgálni tudja az ifjúságot, a
labdarúgást és szolgálni tudja
az egész falut. Úgy érzem, a
balástyai labdarúgás szebb és
erősebb alapokon nyugszik,
mint az a 2006-os bajnokcsapat,
mert egy olyan edzői kar vezeti,
amely a megyében példaértékű
munkát végez, akik tehetségeket kutattak fel, hoztak fel
egészen az ifjúsági csapat szintjére, és megalapozták egy nagy,
leendő balástyai futballcsapat
jövőképét.”
Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke
elmondta, hogy korábban Sándorfalva
polgármestereként
2008-ban átélte, mit jelent egy
műfüves pályát építeni és átadni, mit jelent ez a gyerekeknek,
a sportolóknak, az utánpótlásnevelésnek. „Pontosan tudom
ennek a kincsnek az értékét.
Hogyha átnézünk a másik oldalra, a nagypályára, ott sár
van, itt pedig nincs, ha jég, fagy
vagy hóvihar lesz, akkor is bármikor sportolni lehet. Tehát,
legyen meg a szívetekben az
akarat arra, hogy sportoljatok,
próbáljatok meg küzdeni, tanul-

jatok meg veszíteni, tanuljatok
meg nyerni, éljétek át a küzdelemnek, az edzésnek az összes
olyan velejáróját, ami egy igazi
egészséges jellem kialakulásához rendkívül fontos egy közösség és a társadalom számára is.”
Az ünnepi beszédek után a
vendégek a nemzeti színű szalag átvágásával átadták az új
műfüves edzőpályát. Dr. KissRigó László a kezdőrúgás előtt
megjegyezte: „nem tudom,
mindenki észre vette-e, a szervezők nagy pedagógiával, tudatosan állították be a két kaput.
Az egyik kapu üres, a védőknek
és kapusoknak ajánlom, hogy
teljesítményüket egy ilyen üres
kapu minősítse. A másik kapu
tele van labdával, a csatároknak, támadóknak azt kívánom,
hogy az minősítse a teljesítményüket. Győzzön, aki jobb, de
biztos vagyok benne, hogy mindenki nyertes lesz!”
Az ünnepi esemény az utánpótlás csapat játékával folytatódott.
Illin Klára

Műfüves pályán Balástya és Torda mérkőzések
December 13-án 17 órától
testvértelepülésünk, Torda focicsapata látogatott községünkbe,
és esti világítás mellett az új
műfüves edzőpályán Balástya
két vegyes csapatával kispályás
labdarúgó tornán, három mérkőzésen mérték össze tudásukat.

Az esemény a kupák átadásával
és a Tanodában vacsorával zárult. Az első díjat vendégcsapat
vihette haza.
A sporttalálkozót Vincze Mihály önkormányzati képviselő
és Juhász Jenő alpolgármester
szervezte.
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Egészségügy

Balástyán is fontosabb az egészségünk, mint régen
Két háziorvosunk, dr. Györe
Ferenc 1977. novemberétől,
dr. Veidner Tibor 1984. februárjától gyógyítja a balástyaiakat. A község lakosságának egészségi állapotáról, és
az egészségügyi ellátás változásairól kérdeztem a doktorokat, akik több évtizedes tapasztalataikat foglalták össze.
Ha visszatekintünk csaknem
negyven évet, elmondhatjuk:
ma többet foglalkoznak Balástyán is az egészségükkel az emberek. Az Egészségnevelési hét
1984-ben kezdődött, majd később az Egészségheteknek volt
olyan pozitív hatása, hogy egyre
többen figyelnek magukra. „Ha
esetleg máskor nem is, de akkor
eljöttek a szűrővizsgálatokra,
amelyek közül az alapszűréseket egyébként is a hét minden
napján végezzük a rendelőinkben, de az Egészséghéten ezekre fokozott figyelmet fordít a
lakosság. Ezáltal több betegség
korábban derülhet ki, ami a kezdeti stádiumban nagyobb esél�lyel, gyorsabban gyógyítható,
ugyanakkor a megelőzés szempontjából is fontosak a szűrések,” – emelte ki Györe doktor.
Van azért egy lakossági réteg,
Veidner Tibor szerint, akiknek
bárhogy erőltetik, nem jönnek
el a vizsgálatokra.
Abban mindketten egyetértettek, hogy az egészségügy sokat
fejlődött az elmúlt harminc évben. Veidner doktor emlékeztetett arra, a legnagyobb fejlődést
az jelentette számunkra, amikor
Kisteleken megnyílt a rendelőintézet. „Előtte a betegeket
mi – akkor még körzeti orvosként – láttuk el, vagy Szegedre
beküldtük. Súlyosabb esetben
mentőt hívtunk, de ilyen jól felszerelt mentőállomás sem volt,
csak betegszállító mentőautó.
Például, ha tanyára kellett kimenni, Szegedről kellett kihívni a rohammentőt. Ha erre volt
szükség, visszajöttünk a rendelőbe telefonálni, vagy valakit

küldtünk, hogy telefonáljon a
mentőnek, mert még nem volt
mobiltelefon és ilyen sok autó.
Most egyre kevesebb a házhoz
kihívás, egyrészt azért, mert a
tanyai lakosság száma jelentősen csökkent, másrészt, mert ha
valami baj van, behozzák autóval a beteget. Ha meg sürgős
ellátást igényel a beteg, akkor a
sürgősségi ügyelet és a mentő
megy. Jó helyzetben van Balástya ebből a szempontból, mert
öt kilométerre van Kisteleken
a 2000-ben átadott új mentőállomás, ahol van esetkocsi és rohammentő, azon szakszemélyzet. Egyébként 1993 óta tudjuk
a szomszédos településről hívni
az esetkocsit mentőápolóval és
a rohamkocsit szakorvossal.
Ma már Kisteleken a Szakorvosi rendelőben és az egynapos
sebészeten mindent meg lehet
oldani, a műtéttől kezdve minden szakellátás elérhető. Mióta
Szegeden a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) ambulancia
beindult, azóta még közelebb
került a balástyai beteg a jobb
és közvetlen egészségügyi ellátáshoz. Kistelekről, ha sürgős
esetről van szó, azonnal odaviszi a mentő a beteget, és onnan
kerül például a kardiológiára,
traumatológiára vagy urológiára, tehát onnan történik a sürgős
esetekben szakellátásra utalás.
Harminc évet áttekintve elmondható, hogy a hiányosságok
ellenére is – mert tudjuk, hogy
vannak problémák –, jelentős
fejlődés volt. A helyi ellátásban
szintén jobb körülményt jelentett, amikor az önkormányzat a
rendelőinket felújíttatta.”
Györe doktor arra is utalt,
hogy az elmúlt évtizedekben
nemcsak az ellátásban, de a
vizsgálati módszerekben is nagy
változások történtek, és a korábbi évekhez képest elsősorban az
orvostudomány
fejlődésében
voltak jelentős előrelépések.
„Például egy gyomorfekélyt
vagy nyombélfekélyt műtöttek,

és a stressznek, a gyomorsav
szaporodásnak tulajdonították
a megjelenését. Ma már tudjuk,
hogy a Helicobacter pylori nevű
baktérium okozza, és gyógyszeres kezeléssel lehet a betegen
segíteni. Továbbá, amikor ide
kerültem, négy-ötféle vérnyomáscsökkentő volt forgalomban
Magyarországon, míg ma több
mint négyszáz van.”
A háziorvosok évente jelentik
az Országos Egészségpénztárnak a betegségtípusokat és azok
számát valamint a betegforgalmat. A főbb betegségtípusok
Balástya területén ugyanazok,
amik országosan. A magas vérnyomás és annak a következményei, a szív- és érrendszeri
problémák fordulnak elő a legtöbb betegnél. Ez nagyon nagy
gondot okoz, mert nem fáj, és
így sokan nem foglalkoznak
vele. Nehéz megmagyarázni valakinek, hogy ezzel a betegséggel egész életében szedni kell a
gyógyszert. Mivel panaszt nem
okoz, mert ritkán van fejfájás,
ezért a betegek hajlamosak elhanyagolni. Szaporodott a cukorbetegek száma is az elmúlt
évtizedekben. Ha az egyes típusút időben észre veszik, akkor
még tablettával kezelhető. Ebben az esetben van inzulintermelés, csak nem elég. A kettes
típusú, az inzulinos a rosszabb,
mert a betegnek injekcióznia
kell magát. Itt nincs hormontermelés, és a pótlás az injekcióval
történik. Persze oda kell figyelni

mindkét esetben a szénhidrát
fogyasztás meghatározott men�nyiségére.
A körzetekben a betegségek
előfordulásáról dr. Veidner Tibor azt mondta, mikor ide került
Balástyára, nagyon sok nyelőcső- meg gyomorrák volt, azok
megszűntek, viszont a tüdőrák
megszaporodott. Nőgyógyászati rák is valamivel több van,
mint abban az időben volt. Bár
gyakori a magas vérnyomás, az
ezzel összefüggő betegségek,
az infarktus, a stroke jelentős
mértékben csökkent, nyilván a
kardiológia fejlődésének és az
újabb gyógyszerek kifejlesztésének köszönhetően. A szegedi
klinikán a kardiológiai ellátás
világszínvonalú.
A betegségek kialakulásával
kapcsolatban a doktorok véleménye megegyezett: nehezebb
életeseménnyel, stresszel ös�szefüggésbe hozható. A stressz
nagyon sok betegségnek az
alapja. Példaként említette meg
Veidner doktor, hogy sokkal
nyugodtabb volt az élet 1984ben, mint most.
Akkoriban többször jártak
össze az emberek, összejöveteleket tartottak, és most ezeket
megszűnni látja. A családok, a
rokonok legfeljebb nagyobb ünnepeken járnak egymáshoz. Az,
hogy társaságok jöjjenek össze,
ma már nincs, mert erre nincs
idejük az embereknek, az egész
napi munka után fáradtak. Ezek
az együttlétek azért lényegesek,
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Egészségügy

mert alkalmak voltak arra, hogy
az emberek kikapcsolódjanak,
felszabaduljanak, a feszültségek levezetődjenek, a stresszoldás megtörténhessen. Ugyanis ekkor meg lehetett beszélni
olyan dolgokat, ami feszültséggel töltötte el az embert.
A feszültségek kezelését
mindkét orvos ma szintén nagyon fontosnak tartja, és elsősorban a természetes módjait. A
gyerekeknél a családokban is el
kell kezdeni a sportolásra szoktatást, hogy ne a cigit és a drogot használják a stresszes helyzetben a feszültség oldására. A
sport egyrészt a közösség miatt
fontos, és a stressz levezetésére
alkalmas, de a vérkeringés normális működése miatt is nagyon
jó. Ugyanis az oxigéndús vér,

visszaszorultak, bárányhimlő,
skarlát, rózsahimlő évente egykét esetben fordul elő. Vannak
vírusos hasmenések, amit a
rota vagy calici vírus okoz, és
néhány nap alatt gyógyulnak.
Érdekességként említette, hogy
az energiaitalok fogyasztása
nagyon elterjedt, ami a pulzust
rendkívül megemeli, akár 120ra, és csak a kardiológián derül
ki, attól lehet a probléma, hogy
naponta három energiaitalt iszik
a beteg. Ha nem fogyasztja tovább, akkor ez magától, kezelés
nélkül rendbe jön.
A betegforgalom mindként
rendelőben jelentős, és tulajdonképpen hosszú évek óta
összességében
változatlan.
Veidner doktor szerint talán
annyi a különbség, hogy régen

eljutva a belső szervekhez, biztosítja az egészséges működést.
Ezzel szemben a cigaretta a tüdőt nagymértékben károsítja,
különösen tapasztalható ez fiatal korban, a drogoknak pedig
erős az agykárosító a hatása.
A sportolást, mozgást persze mindenkinek javasolják.
A felnőttek legfeljebb sétáljanak, biciklizzenek, fussanak,
de mindenképpen mozogjanak,
vagy tornázzanak, akár bent a
szobában is. Tehát minden korosztálynak javasolt valamilyen
mozgásforma. Nagyon fontos
a szellemi kikapcsolódás, mozi,
színház, olvasás, amivel a szellemi hanyatlást lehet megakadályozni.
Dr. Györe Ferenc azt tapasztalja, a fertőző betegségek

nyáron kevesebben voltak, most
egyforma, nincs évszakonkénti
ingadozás. Vannak kiugró betegszámok, például járványok
idején, egyébként átlagosan naponta 40-50 beteg jelenik meg a
rendelőben. Éves viszonylatban
10 ezer alkalommal fordulnak
meg a rendelőjében a betegek.
Van, aki ritkábban, van, aki
szinte heti gyakorisággal jön.
Györe doktornál a napi és az
éves beteglétszám magasabb,
mert 200 körülivel több lakos
tartozik hozzá. Nála naponta
átlagosan 60 fölött van a betegek száma, ami azt jeleni, hogy
évente körülbelül 11 500 beteget lát el.
Illin Klára

Elismerő oklevél – cukorbetegségért
Elismerő oklevelet adományozott a Joslin Diabetes
Center (USA, Boston) igazgatósága Bitó Zoltánnak a
bátorságáért, amellyel az
utóbbi 50 évet cukorbetegként megélte. Az emléklapot
a Diabetes betegtájékoztató
lap szerkesztősége és a Tudomány kiadó képviselői szeptember 7-én, Balatonfüreden,
a Diabetes kiadásának 25.
évfordulója alkalmával tartott rendezvényen adták át. A
díjat dr. Elliot P. Joslin 1948ban alapította, elismerésül
mindazoknak, akik minden
nehézség ellenére 25, 50 vagy
75 évet éltek inzulinfüggő cukorbetegségükkel.

Soha nem gondoltam, hogy
most, 64 évesen, arra lehetek büszke, amivel legtöbbet
küzdöttem eddigi életemben –
mondta Bitó Zoltán a díjról és
a cukorbetegségéről folytatott
beszélgetésünkkor. Mókásan
„édes életemnek” nevezte élete
történetét, mert a cukorbetegségének köszönheti házastársát,
Katikát, aki szintén cukorbeteg,
és harminc évvel ezelőtt, betegségük kezeltetésekor találkoztak.
- Hogyan derült ki a betegsége?
Egy éjszaka hat liter vizet ittam meg, inkább fogytam, mint
híztam, állandó szájszárazságom volt, ebből kifolyólag nem
is tudtam rendesen aludni. Ez
1964 nyár elején volt, és akkor

7. osztályba jártam. A gyermekklinikára utalt be a körzeti orvos
és ott a vizsgálatok után inzulinra állítottak, azóta injekciózom
magam. Eleinte 2 cm3-is üvegfecskendő volt, amit ki kellett
főzni, és állati eredetű inzulint
kellett használni, amit akkor
sertés hasnyálmirigyből, majd
később szarvasmarháéból vontak ki, azután jöttek a humán
inzulinok, és ma már modern
adagolókészülékkel adom be.
- Milyen nehézségeket jelentett a cukorbetegsége?
Az inzulinadagolás nekem
nem jelentett gondot, hanem
amit hozott, a szövődményei,
azok igen. Volt néhány dolog,
amire ma azt mondom, kár volt,
például szégyelltem a betegségem. Kisebbségi érzést okozott
a kapcsolatteremtésben, és az
élet számtalan területén, – ez is
kár volt. Az, hogy nem mindig
tartottam be a diétát, kár volt,
mert nagymértékben hozzájárult a szövődmények kialakulásához. Például nálam, 1981-ben
nagyfokú látásromlás következett be szövődményként. A cukorbetegségem ellenére dolgoztam kemény fizikai munkában a
termelőszövetkezet gépszerelő
műhelyében és a mezőgazdaságban. Nem emiatt lettem
nyugdíjas, hanem a szövődménye, a látásromlás miatt.
- Tapasztalatai alapján mit
javasolna sorstársainak?
Próbálják meg betartani a
diétát, ne titkolják el a cukorbetegséget, mert bármelyik
pillanatban kerülhetnek olyan
helyzetbe, hogy segítségre van
szükség. Kockacukor vagy szőlőcukor nélkül ne induljanak el
otthonról, de még akkor is, ha
a lakásból kilépnek, legyen a
zsebükben. Az inzulin beadása
előtt mindig készítsék el az ennivalót. És bármilyen nehézség
jön is, maradjanak jókedvűek!
Illin Klára

Művelődés, Oktatás, Hirdetés

Balástyai Big Band alakult
A Falunapok, Zöldség- és
Virágfesztivál előtt egy héttel
alakult Bozsó Andrea ötlete
nyomán a Big Band zenekar.
A Bozsó kertészet virágkiállítása középpontjában a zene volt,
és ott kapott helyet – Bozsó
Andrea elképzelése nyomán – a
balástyai zenetagozat örök évfolyamának névsora. Csakhogy
a zene akkor az igazi, ha halljuk
is. Számos jó példa van a világban arra, hogy a fiatalabb és idősebb korosztályok együtt muzsikálnak. Kauczki Tonuzóba
javasolta, hogy az összegyűjtött
névsor alapján ez megvalósítható lenne nálunk is. Így a zenekar
első nagy sikerű bemutatkozása a Falunapokon volt a Bozsó
kertészet standjánál. Azután a
Böllérfesztiválra hosszabb színpadi műsort kezdtek próbálni.
Az már igazi kihívás volt, és
nagyon sok gyakorlás előzte
meg a fellépést. Mindannyian
komolyan vették, és nagyon élvezték az együtt muzsikálást, de
ezt a közönség is érezhette, mert
rendkívül nagy siker volt.
A balástyai Big Band mindenféle zenét játszik, ami a
szórakoztató zenei stílusba be-

lefér, nemcsak mulatóst, hanem
tánczenét, dixiland muzsikát
egyaránt, hogy a fiatalabb és az
idősebb korosztályú közönség
igényét is kielégíthessék. A zenekar tagjainak kora a 17 évestől a 68 évesig terjed. A legidősebb és egyben a legképzettebb
zenész Berkes Antal, akinek
zenei konzervatóriumi végzettsége van. Úgy gondolják, az
együtt zenélésnek és a zenekaruknak az a szépsége, hogy
fiatalok és idősebbek is vannak
a zenekarban, és a fiatalabbak
megtiszteltetésnek veszik, hogy
együtt zenélhetnek a gyakorlottabb társaikkal. Egy olyan csapatot alkotnak, ahol nincs zenekarvezető, lényegében közösen
döntenek mindenben, de azért
választottak egy zenei vezetőt,
Berkes Antal személyében. Az
együttléteiknek hangulata, varázsa van, örömmel zenélnek.
A felkészülésük a fellépésekre
folyamatos, mert a következő
bemutatkozásuk február 21-én,
testvértelepülésünkön, Tordán
lesz, ahol a Művelődési Napokon Balatonakali és Balástya
estjén lépnek fel.
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Általános Művelődési Központ
Mikulás a bölcsődében és az óvodában
December 5-én reggel fél
9-től járta végig a legkisebbek
termeit a Mikulás. A bölcsődés
gyermekek még kicsit félve, az
óvodások azonban már bátran
fogadták a vendéget, majd köszöntötték verssel, dallal, mondókával és boldogan vették át
tőle ajándékaikat.

Ezúton köszönjük Lakatos
Gyula közreműködését, valamint a szülők papírgyűjtésben
tanúsított szorgalmát, mely lehetővé tette, hogy ez évtől az
intézmény saját, új és elegáns
ruhájában érkezhetett hozzánk a
téli vendég.

Akikre büszkék lehetünk
Menyhárt Eszter kozmetikussminkes a december 7-én rendezett Budapest Open Europe
Cup 2014. fodrász- és sminkversenyen, felnőtt kategóriában, Hungarikum a Tokaji aszú
– témához készített, hordható
nappali smink kategóriában 2.
helyezést ért el. Fotó: facebook.

com/eszter.menyhart
December 7-én rendezték
meg a Duna Kupa Autókrossz
verseny 5. fordulóját Dunaföldváron, amelyen Batancs Dániel
részt vett és közép kategóriában
2. helyen végzett, így ezzel az
éves bajnokságban is sikerült a
második helyre kerülnie.

Vastagbélszűrés Balástyán is!

A zenekar tagjai: Bozsó Gábor és Halasi Gabriella (Zákányszék) dob, Berkes
Antal trombita, Ördög János harmonika, Kauczki Tonuzóba, Sári Csaba, Kovács
Gábor (Bordány) szintetizátor, Sztarek Sándor (Ruzsa) szakszofon, Dudás Zoltán
(Üllés) szakszofon, , Gémes István ének, Bárkányi József szakszofon, Becsey-Sári
Anita hegedű, vokál: Ábrahám Ágnes, Tóth Nikolett, Gémes Fruzsina, Gémes Renáta.

Elmaradt a Luca-napi bál
A december 13-ára meghirdetett Luca-napi bál a szervező és
zenekarvezető betegsége miatt elmaradt.

Balástyán is lesz az 50 és 70 év közötti lakosság körében vastagbélszűrés, amire egy névre szóló értesítést küld majd az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Ezt követően a
háziorvosoknál átvett széklettartályt Budapestre kell elküldeni
vizsgálatra. Ez nem kötelező, de ajánlott a vizsgálat, amivel elsősorban a vastagbél rákot és a polipot szűrik ki.
A háziorvosoknak arra kell törekedniük, hogy a megelőzés
minél gyorsabb legyen, és akit kezelni kell, hamarabb bekerüljön a kórházba. Az értesítéstől számítva három héten belül
kell megjelenni majd a háziorvosoknál, amit célszerű betartani, mert a csúszások időveszteséggel és az esetleges betegség
előrehaladásával járnak. Ugyanekkor ajánlott más szűrővizsgálatok elvégzéséhez is beutalót kérni a háziorvostól. Főleg
50 éves kor fölött jó lenne, ha mindenki egy évben egy alkalommal elmenne szűrővizsgálatokra: szemészetre, mellkasröntgenre, echokardiográfiára, vérvételre, vizeletvizsgálatra, a nők
méhnyakrák szűrésre, legalább kétévenként, amikor hívják őket
mammográfiára, a férfiak pedig legalább évente urológiára.
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Oktatás
tanulókkal a Hittudományi Főiskola hallgatói foglalkoztak,
a pedagógusok pedig Isten és
ember kapcsolatáról hallgattak
meg egy előadást, majd közös
mise zárta a lelki nap programját.
Mikulás
Idén is megérkezett hozzánk a
Mikulás. A tavaly választott követei beszámoltak neki nemcsak
az év történéseiről, de a csíny-

rácsonyon. A két órás ünnepi
hangulatú foglalkozáson sok
szép ajándék készült, a meleg
tea és a finom kalács nagy sikert
aratott. Köszönjük minden közreműködőnek és támogatónak a
rendezvényhez nyújtott segítséget, amellyel szebbé varázsolták
tanulóinknak a Karácsonyt.
Karácsonyi előadások
December 16-án hittanos tanulóink egy része Szegeden,

tevésekről is. A Mikulás ismét
megtöltötte zsákját és válogatott finomságokat rejtett a sok
csomag, amit a tanulók lelkesen
bontogattak.
Karácsonyváró
December 15-én nyolcvan
tanulót látott vendégül a Balástyáért
Közalapítvány
a
hagyományos jótékonysági Ka-

a Klauzál téren adott elő egy
megható történetet a szeretet
fontosságáról, amit Jenei Norbert hitoktató állított színpadra.
A műsor nemcsak Szegeden
aratott sikert, de elvittük a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus
Gimnáziumba is, valamint tanulóink is megnézték december
19-én a karácsonyi ünnepségen.

Hónap diákja - november

1. a: Turi Laura, 1. b: Csikós Ervin, 2. a: Tóth Martina, 3.a: Gyöngyösi Norina, 4. a: Krasznai Árnika, 4. b: Elekes Katinka, 5. a: Vetró Máté, 6. a: Kiszi Tamás, 6. b: Gera Levente, 7. a: Ilyés Loredana,
8. a: Bitó Adrienn
baleset-megelőzésről a kisteleki
Rendőrkapitányság munkatársai
A Hónap Szentje
December hónap szentjének tartottak foglalkozást.
A programokat Molnár Lilla
Chantal Szent Johanna Franciskát választottuk. Ő alapította a védőnő és Vágvölgyiné Albert
Vizitációs Nővérek Társaságát. Tünde pedagógus szervezték.
Számtalan feladatot ellátott,
amellett mély lelki életet is élt.
Sporteredmények
1751-ben boldoggá, 1767-ben
November 25-én iskolánk 4.
pedig szentté avatták.
korcsoportos fiú csapata a Kisteleken rendezett Diákolimpia
körzeti futsal tornán 1. helyezést
Fogadóóra
November 17-én, hétfőn 15- ért el Kisteleket és Algyőt meg17 óráig fogadó órára várták a előzve, ezzel kiharcolta a jogot
a megyei döntőn való részvépedagógusok a szülőket.
telre. A csapatot Vén László és
Fodor Tamás készítette fel.
Nyílt napok
December 5-én a hagyomáNovember 26-án, szerdán, és
november 27-én, csütörtökön nyos baksi Szent Miklós focikupán szerepeltek iskolai
nyílt napokat tartottunk.
A szülők betekintést kaptak a focicsapataink. Az 5-6-osok hátanítási órákon folyó munkába, rom csapatból a 3. helyen, míg a
megfigyelhették gyermekük is- 7-8-osok hat csapatból végeztek
a 3. helyen. A csapatokat Förgekolai munkáját.
teg József és Fodor Tamás vezette a tornán.
Egészséghét
Az idei egészséghéten ismét
ellátogattak hozzánk az orvosKörnyezettudatos vetélkedő
tanhallgatók. Az ötödikeseknek Kisteleken
a higiéniáról, a hatodikosoknak
December 11-12-én 5. és 8.
az egészséges táplálkozásról, osztályos tanulóink a Kisteleki
a hetedikeseknek a párkapcso- Környezetvédelmi Központban
latokról, a nyolcadikosoknak a környezettudatos
vetélkedőn
szexuális nevelésről tartottak vettek részt.
előadást.
A helyes bőrápolásról SihelAdventi készülődés
nikné Benkő Éva mesterkozLelki nap
metikus, a gyógynövényekről
November 28-án kezdődött
Ábrahám Krisztián a Kiskunsá- iskolánkban az ünnepre készügi Nemzeti Park munkatársa, a lődés. Lelki nap keretében a

Adventi gyertyagyújtás
Advent első vasárnapján, november 30-án délután Forgó Miklós
plébános szentmisét tartott, majd a templom előtt Horváth Lívia
tanárnő vezetésével, karácsonyi énekekkel köszöntötte az általános iskola énekkara a gyertyagyújtásra összegyűlt lakosságot.
Németh Anita művelődésszervező az ünnepvárásról tartott bevezetője után Ujvári László polgármester emlékeztetett a négy adventi gyertya üzenetére: a világosságot jelképezik, amely Jézus
születésével szétárad a Földön, egyben a hit, remény, szeretet és
az öröm szimbóluma. Az első adventi gyertya meggyújtása után
Kiss József önkormányzati képviselő, a templom előtti ünnepi világítás kezdeményezője is üdvözölte a megjelenteket, majd az önkormányzat munkatársai és a rendezvény támogatói forralt borral,
teával, kaláccsal kínáltak mindenkit.
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Közélet
Mikulás csomag gyerekeknek és
csomag 70 éven felülieknek
Balástya Község Önkormányzata változatlanul fontosnak
tartja a szociálisan rászoruló
gyermekek és az idősek Karácsony előtti ajándékozását.
Ezért a Szociális Bizottság
döntése alapján 78 gyermeknek
vitt csomagot az önkormányzati

Mikulás, és ezt a feladatot Juhász Jenő képviselő és alpolgármester 15 éve végzi. A 70 éven
felüliek hagyományos ajándékcsomagját pedig 475-en kapták,
amit a tanyagondnoki szolgálat
munkatársai vittek házhoz.

Balástya Község Önkormányzata december 22-én karácsonyi
ünnepségre hívta a lakosságot.
Forgó Miklós plébános bevezető szavai után Juhász Jenő
alpolgármester köszöntötte az
ünneplőket. Gyermekkori élményét mesélte el a Karácsonyvárásról, az örömről és a szeretet élményéről, ami a legszebb
ajándék, amit kaphatunk.

A hittanos gyerekek Jenei
Norbert vezetésével betlehemi
műsort, és a kisteleki Globe
Vándorok Társulata karácsonyi
énekeket adott elő.
Az ünnepség tovább folytatódott a művelődési házban, ahol
az önkormányzat munkatársai
süteménnyel, teával és forralt
borral kínáltak mindenkit.

Az általános iskola hittanosai közül néhányan december
22-én Jenei Norbert hitoktató
vezetésével, hagyományőrző

Betlehemezéssel látogattak el
az Idősek klubjába és öt családhoz, hogy együtt készüljenek a
Karácsonyra.

Falukarácsony a templomban

Hagyományőrző Betlehemezés

Balástyai Újság az Interneten
A www.balastya.hu oldalon a nyomdai kiadást megelőzően már olvasható a Balástyai Újság, és a korábbi lapszámok is megtalálhatóak.

Mozgáskorlátozottak Balástyai
Csoportjának hírei
2014-es eseményeink röviden

Április 12-én csoport titkárokkal kibővített vezetőségi ülés
volt Csongrádon. Országos továbbképzés volt április 25-27-ig
Siófokon. Május 31-én Kisteleken tartották a mozgáskorlátozottak Ki-Mit-Tud vetélkedőjét,
ahol a csoportunk támogatójaként a Hayat Hastánc Egyesület
tagjai közül Péterné Bárkányi
Tímea és Gera Hajnalka is fellépett tánc kategóriában, valamint
Juhász Andrásné szólóének kategóriában szerepelt.
A nyár folyamán ifjúsági fürdőnap volt Algyőn a Borbála
fürdőben, valamint integrált
tábort és Csongrád megyei
csoportok fürdőnapját tartott a
megyei szervezet Mórahalmon.
A Csongrád megyei csoportok
találkozóját pedig Bakson, továbbá a regionális sportnapot
Szegeden rendezték.
Szeptember 20-án, Csongrádon, a másik megyei irodában
titkári továbbképzést tartott a
megyei egyesület vezetősége.
November 21-én a balástyai
csoport évzáró taggyűlése volt
a Tanodában, amelyen részt vett
Ujvári László polgármester és
Juhász Jenő alpolgármester is.
Az év eseményeiről a beszámolót tartottam a tagságnak,
és megemlékeztünk azokról a
tagokról, akik az elmúlt egy évben eltávoztak közülünk.
November 29-én a megyei
vezetőség és a csoport titkárok az éves beszámolójukat
községünkben, a Vadásztanya
Vendéglőben tartották. A ren-

dezvényt Balástya Község Önkormányzata támogatta.
A településen kívüli rendezvényekre az önkormányzat járműve szállította a csoport tagjait.

A mozgáskorlátozottak igénybe vehető kedvezményei

Változatlanul lehetőségük van
a fogyatékkel élőknek saját otthonuk akadálymentesítésére,
amelyre továbbra is 150 000
forint támogatást lehet igénybe
venni az OTP-nél.
Színházjegy vásárlásához a
szegedi Vadasparkba és a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
kedvezményes jegyet lehet váltani érvényes tagsági igazolvánnyal.
Szintén érvényes tagsági
igazolvánnyal lehet igénybe
venni a T-Mobile-nál a „Helló
holnap” 3290 forintos díjcsomagot, amely teljes egészében
lebeszélhető, továbbá három
darab hálózaton belüli telefonkészülékkel egymás között ingyenes a beszélgetés. Az ezen
kívüli beszélgetésekért 19 forintos percdíjat kell fizetni. (Ez
a kisteleki üzletben is igénybe
vehető.)

Köszönet

A Mozgáskorlátozottak Balástyai Csoportja minden támogatójának köszönjük a segítségét,
amelyet a következő évben is
szívesen fogadunk.
Gera Jánosné
csoporttitkár
Telefon: 06 (30) 467-6070

AUTÓBUSZ MENETREND
Balástya megállóhelyről Kiskunfélegyházára
HOVÁ
MIKOR
Kiskunfélegyháza, autóbusz állomás

23 4.09
42 11.49
V17.08

5.47
25 12.14
+ 17.08


6.41
13.48
17.27

7.52
13.57
42 19.49

8.38
14.47
53 20.14

11.17
V 15.42

Az autóbusz menetrendhez tartozó jelmagyarázat a Balástyai Újság decemberi számának 10. oldalán található.
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VÖRÖSKERESZTES vásár

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Születés
• Kelsch Dórának és Bán Sándornak: Zselyke
• Pilka Beatrixnak és Czirok Istvánnak: Áron

A Vöröskeresztes ingyenes
csere-bere vásár 2015. január
8-án, csütörtökön 9-12 óráig
lesz a művelődési ház ifjúsági
klubjában.
A következő vásár időpontja:
február 12., csütörtök.

Január 14.: Szabadfoglalkozás

Elhunytak
• Szabó Jánosné Badényi Rozália, élt 92 évet
• Szél Antal, élt 68 évet
• Tóth András, élt 75 évet
• Tóth Andrásné Tóth Aranka,
élt 73 évet
• Fehér János, élt 59 évet

Január 21.: A Falusi farsang megbeszélése
Január 28.: A 2015. évi programok tervezése
Február 4.: Szabadfoglalkozás

50 éves házassági évforduló

Továbbra is várjuk adományaikat, amelyeket a vásár alkalmával vagy külön időpont
egyeztetéssel adhatnak át.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084

Gyászközlemény

„Az élet múlik, de az emlékek élnek.
Kik szívünkben élnek, szállhatnak évek
Soha nem feledjük őket.”
Fájó szívvel emlékezünk MAGYAR JÁNOS halálának 10.
és id. MAGYAR JÁNOSNÉ halálának 5. évfordulóján
Magyar és Juhász család

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

Téli nyitva tartás november 1. után: 8.00-16.00 óráig
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak
gépjárművel behajthatnak a temető területére.

Sírhelyváltás

Balástya Község Önkormányzatának megbízásából a temetőt
üzemeltető Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. tájékoztatja az
elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1989-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 nyitva tartása: kedden 8-12 óráig,
pénteken 12-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő
egyeztetéssel: 06 (20) 483-0550

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

Horváth Pál és felesége Molnár Erzsébet 1964. november
5-én kötött házasságot. Egy fiuk
és egy lányuk született, és van
három unokájuk. Először egy
évig Kömpöcön éltek Erzsike
szüleinél, majd ide költöztek, és
azóta itt laknak balástyai tanyá-

jukon. Mezőgazdasággal és állattartással foglalkoznak ma is.
Küzdelmes életükben nehézség
és öröm egyaránt volt. A jeles
ünnepen a család és a rokonok
meglepetéssel, hatalmas virágkosárral és egy nagy üveg borral köszöntötték őket.

Balástyát Ruzsán ismét színvonalasan
képviselték
A „Rúzsa Sándor Betyár
Egyesület” által szervezett Ruzsai Hagyományőrző Lakodalmas rendezvényen Balástyát
ismét színvonalasan képviselte
Bozsó Gábor balástyai kertészgazdálkodó elegáns haflingi faj-

tájú fogatával, segédhajtójával,
Bozsó Andrea, agrármérnökkel.
A nagyon látványos fogatos felvonuláson is részt vettek. Elismerésünket fejezzük ki a szíves
segítésért.
Szanka János dr., szervező

Állatorvosi ügyelet

Január 10-11.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Január 17-18.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Január 24-25.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Január 31.-február 1.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Február 7-8.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: dr. Dakó Zoltán –
Telefon: 06 (70) 424-4455
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Hirdetések
KÖZÉRDEKŰ
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telefonszámok

Balástya Község Önkormányzata – 62/278-222,
telefon/fax: 62/278-320

Teleház – 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola – 06 (30) 869-5028,
telefon/fax: 62/578-131

Óvoda – 06 (30) 869-5024
Bölcsőde – 06 (30) 927-9741
Művelődési ház – 06 (30) 290-7773
Községi Könyvtár – 62/578-130, 06 (30) 413-0075
Háziorvosok – 7.30-15.30 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:

Hétvégi és ünnepi
kedvezményes menük!
Pizza helyben fogyasztható
és elvitelre is rendelhető!
Kedden és csütörtökön helyben fogyasztaható
12.00-22.00 óráig: meghatározott főétel
akciós áron 1000 Ft/adag, és meghatározott
leves akciós áron 400 Ft/adag
Előfizetéses étkeztetés!
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk!

Kisteleki Mentőállomás – 104

Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap
10.00-22.00 óráig,
de rendezvény esetén későbbi időpontig is!

Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611
Fogászat

Januárban és februárban hétfői napokon zárva!

62/474-374
Betegszállítás: 1820

Dr. Szabó Orsolya Katalin – 62/278-284

Gyógyszertár – 62/278-242
Védőnői Tanácsadó – 62/278-255

Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520
Internet, WIFI

I. számú védőnői körzet: 06 (30) 869-5037
II. számú védőnői körzet: 06 (30) 853-8311

Posta – 62/278-331, 278-444, telefon/fax: 578-140
Kisteleki Rendőrkapitányság – 107 vagy 112, 62/598-130
Balástyai körzeti megbízottak

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS

Polgárőrség

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

Dékány Attila – 06 (70) 363-5878
Király Roland – 06 (20) 209-5338
Dékány Péter – 06 (30) 456-6453
Tűzoltóság – 105 vagy 112

Tűzoltó egyesület elnöke és parancsnoka

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig.
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 483-0550

Plébánia

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

Virágh István – 06 (30) 436-1508
Jójárt Gábor – 06 (70) 425-5694

Forgó Miklós plébános – 06 (20) 220-5757

Halottszállítás

halottszállítás, kegytárgyak értékesítése, temetések
lebonyolítása.

Temetkezési ügyintézés munkaidőben – 06 (20) 483-0550
Vízmű ügyfélszolgálat – 06 (40) 922-334

Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést
és sírgondozást is vállalunk.

Állatorvos

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

Lévai János – 06 (30) 451-0371

Hibabejelentés – 06 (80) 922-333

Dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455

Balástyai Újság szerkesztője
Illin Klára – 06 (30) 345-5053
Munkaügyi Központ Kistelek – 62/259-381, fax: 62/259-747
MÁV információ – 06 (40) 494-949
Tisza Volán információ Mars téri pályaudvar – 62/551-166

Balástya Község Önkormányzata
megbízásából a balástyai köztemetőt a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. üzemelteti.

