
Itt a farsang, áll a bál…

Falufarsang
Álarcos mulatság, Falufarsang 

lesz a művelődési házban 
február 15-én, 15.00 órai kezdettel!

Hangulatfelelős: Csányi Attila
Tánc napnyugtáig!

Teával, forralt borral, fánkkal 
kínálunk mindenkit. 

A jelmezesek ajándékot kapnak! 

Balástya Község Önkormányzata szeretettel várja  
jelmezes gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket!

A belépés ingyenes!

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXi. ÉvFolyam  2015. FeBrUár

Jó döntés volt a temető üzemeltetést új cégnek át-
adni
Két évvel ezelőtt a képviselő-testület a Kisteleki Teme-
tőüzemeltető Kft-t bízta meg a temető üzemeltetésével. 
Interjú a cégvezető Lévai Jánossal.

4. oldal

Kreinicker Ferenc gyűjtőszenvedélye

A régi autóktól a régi katonai tárgyakig, a régi bögrék, 
csészék, porcelánokon át a régi rádiókig széles érdeklő-
dési köre van Kreinicker Ferencnek.

6. oldal

Balástyai győzelem a Futsal Diákolimpia megyei 
döntőjén
Szentesen, a Futsal Diákolimpia Csongrád megyei dön-
tőjén általános iskolánk csapata első helyezést ért el, és 
bejutott az országos döntőbe.

9. oldal

Ujvári László 
polgármester

A régi óvoda épülete pályázati támogatással megújul, és 
négy ifjúsági szállásegység lesz. Januárban a falszigetelés, 
bontás, a szennyvízvezeték kiépítés, aljzatbetonozás és a nyí-
lászárók új helyének kialakítása folyik.

Bővebben a 3. oldalon

Megújul a régi óvoda épülete Összegyűjtjük Balástyán a helyi értékeket

Ha szeretnél álarcot készíteni a farsangi mulatságra il-
letve megismerkedni, a farsanghoz kapcsolódó népszo-
kásokkal, akkor gyere el és készítsd el magad  a fejdí-
szed, álarcod: február 15-én, vasárnap 14.00 órakor  
a művelődési házban!

A térségi és települési értéktárak létrehozására a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet múlt évi 
pályázatán a VACKOR Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 
támogatást nyert. Ennek köszönhetően Kistelek járás hat települé-
sén megkezdték a helyi értékek összegyűjtését szakterületenkénti 
kategóriában, amit az utánunk jövő generációnak nagyon jó lenne 
megmenteni. A fő témakörök: agrár- és élelmiszergazdaság, egész-
ség- és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, 
kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendég-
látás.

Ezzel kapcsolatosan tartottunk községünkben is egy megbeszé-
lést, és ott eldöntöttük, hogy ezzel a pályázattal nagyon jó lehető-
séget kaptunk, ami kezdő lépés annak az útnak az elején, amelyen 
ha végig megyünk, helyi értékeinket meg tudjuk őrizni és hosszú 
távon megmarad az utódainknak, és talán be tudjuk mutatni kiegé-
szítve egy helytörténeti gyűjteménnyel. Természetesen szeretnénk 
a jövőben ehhez is pályázati lehetőségeket találni. Azért fontos ez, 
mert úgy gondolom, hogy a jelenkori értékeink rendszerezése mel-
lett a helytörténetünk összeállításához jónéhány olyan idős ember 
van községünkben, aki a régmúlt idők életformájáról, gazdasági 
helyzetéről, akkori kulturális és szórakozási lehetőségekről, infra-
strukturális ellátottságról sok mindent tudna elmondani, fotókat, 
eszközöket, bármilyen tárgyat őriz, és átadna megőrzésre. Ezt a 
gyűjtőmunkát minél előbb szeretnénk továbbvinni. A következő 
képviselő-testületi ülésen a pályázatnak köszönhetően az eddig 
elkészített, összegyűjtött anyag értékelését, véleményezését külön 
napirendi pontban tárgyaljuk. A munka fontosságára való tekin-
tettel létrehozunk egy Települési Értéktár Bizottságot, amelyben 
remélhetően képviselő-testületi tagok is lesznek, és olyan helyi 
civilszervezetek képviselői, valamint magánszemélyek, akik sokat 
tudnak segíteni a helytörténeti értékeink összegyűjtésében. Azt is 
el kell mondani, hogy már az említett pályázat miatt a Települési 
Értéktárhoz is többen segítették az anyaggyűjtést. Tehát, most egy 
hosszú távú, értékmegőrző munka kezdődik és remélhetően minél 
több olyan értéket találunk Balástyán, amit érdemes lesz késői utó-
dainknak megőrizni és átadni.

A Települési Értéktár Bizottságnak, ennek a gyűjtőmunkának sze-
retnék az élére állni, ezért kérem a lakosságot, hogy a közös cél 
elérése érdekében a birtokukban levő információkkal, dokumen-
tumokkal, fotókkal, majd tárgyakkal segítsék azokat a munkatár-
saimat, akiket ezzel megbízok. Ehhez a márciusi újságban tesszük 
majd közzé a bizottság tagjainak és a munkában résztvevőknek a 
névsorát.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Kerékpárút kijelölését 
jelző zöld színű tábla a 
Rákóczi és Kóródy utcák 
kereszteződésénél.

Belvíz
Az elmúlt év decemberében 

a lehullott nagymennyiségű 
csapadék miatt elsőfokú bel-
vízvédelmi készültséget kellett 
elrendelni, és sajnos ez a foko-
zat január végén másodfokúra 
változott, mert az elmúlt na-
pok esőzései még aggasztóbbá 
tették a helyzetet. Belterületen 
szerencsére nincs probléma, a 
meglévő csatornák működését 
kell csak biztosítani. Munka-
társaim folyamatosan a csa-
tornákban levő uszadékokat, 
beledobált tárgyakat próbálják 
eltakarítani a műtárgyakból, 
átereszekből, hogy ne torlódja-
nak fel, és a víz lefolyhasson. 
Emellett önkormányzati géppel 
és most már vállalkozói géppel 
is végezzük a feladatot, de első-
sorban a külterületen van nagy 
gond az állami tulajdonban 
levő csatornák takarításával. Az 
elmúlt hónapban a gazdák ösz-
szefogásával és önkormányzati 
segítséggel megtörtént az egyik 
csatornaszakasz kitisztítása, 
és most egy másik szakaszon, 
Alsó-Gajgonyától Kistelekig 
folyásiránnyal szemben dolgoz-
nak. Előtte a mederben nagy-
mennyiségű fát vágtak ki, és 
szállítottak el az önkormányzat 
dolgozói. Ezt egyébként a hát-
rányos helyzetű családoknak 
adjuk, illetve intézmények fű-
tésére használjuk. A belvízhely-
zettel kapcsolatban szeretném 
kérni, hogy külterületen is, aki-
nek van lehetősége – ami sok-
szor egy kapa, egy lapát vagy 
ásó kérdése, – az út mélyebb 
részeiben felgyülemlett vizet az 
út melletti árokba vagy a gyep-
re eresszék le, hogy gyorsabban 
megszikkadjon az út, mert így 
hamarabb tudnak rajta járni. A 
belvízzel szorosan összefügg a 
külterületi utak helyzete, javí-
tása. Tavaly nyártól kollegáim 

folyamatosan végzik az utak 
karbantartását. Sajnos többször 
előfordult már, hogy két-há-
rom utat kijavítottak, amikor a 
csapadék miatt a talaj állapota 
megengedte, és utána leesett 20-
30 milliméter eső és kezdhették 
a munkát elölről. Most ugyanez 
a probléma. Sok helyen nehezen 
járhatóak az utak, a szántóföl-
dek is teli vannak vízzel. A víz 
elvezetése is eléggé problémás, 
de önkormányzatunk minden 
meglevő eszközével, gépeivel, 
fizikai dolgozói állományával 
próbál segíteni ezen. Például 
Őszeszékben is egy fontosabb 
gyűjtőcsatorna kitakarítása, 
átereszekkel együtt egy újabb 
nyomvonal elkészítése meg-
kezdődött. Ebben a helyzetben 
mindenkitől a segítséget és a 
türelmet kérem, hogy minél 
előbb meg tudjuk oldani ezt a 
problémát. 500 m3 kőtörmelé-
ket vásárolt az önkormányzat, 
és amikor megfelelő állapotúak, 
szikkadtabbak lesznek az utak, 
megkezdődik a kijuttatása a 
gödrös útszakaszokra. Ugyanis 
a jelenlegi állapotban elnyelné 
a sár.

Start Minta Munka PrograM
Január második felében be-

adtuk az idei évre vonatkozó 
pályázatunkat a Start Minta 
Munka Programban való rész-
vételünkre. Tájékoztatom a la-
kosságot, hogy két fontos célte-
rületet határoztunk meg az idén. 
Az egyik, hogy a mezőgazda-
sági programban továbbra is 
burgonyatermesztést végzünk, 
illetve, hogy a helyi értékek, 
hagyományos termesztési mó-
dok felelevenítése témakörben 
a fűszerpaprika termesztésével 
próbálkozunk majd. Reméljük, 
sikeresen. Természetesen ehhez 
van személyi állomány, és a pá-
lyázatból akarjuk megoldani a 
szükséges munkabér, valamint 

járulékai, egyéni védőfelszere-
lések, eszközök kisebb mérté-
kű biztosítását, valamint még 
gépeket és nagyobb eszközöket 
szeretnénk vásárolni. A másik 
fontos célterület, amit már több 
éve sikerrel végeztünk, ez az 
erdőtelepítés, egy szintén ön-
kormányzati tulajdonban levő 
kisebb területen szeretnénk 
az idén is fákat ültetni. Ehhez 
a talajelőkészítés nemsokára 
megkezdődik. Ha sikeres lesz 
a pályázatunk, még tavasszal 
elültetjük a fákat, és a közmun-
kaprogramban résztvevő cso-
portnak lesz a feladata a már 
meglévő 15 hektár erőterület 
ápolása is.

költSégvetéS
A törvény alapján február 15-

ig kell a képviselő-testületnek 
a költségvetési rendeletet elfo-
gadni, amit már 90 százalék-
ban elkészítettek a gazdasági 
osztályon dolgozó kollegáim.  
A költségvetés fő számai alap-
ján – a normatív állami finanszí-
rozásból adódó lehetőségeket 
látva – el kell mondani, hogy jól 
jön az évtizedek óta folytatott 
szigorú, takarékos gazdálkodá-
sunk, mert az idén is ezt kell 
megvalósítani. A legnagyobb 
intézményünk, az iskola egy-
házi fenntartásban van, de most 
az egyházzal megegyezve, a 
közoktatási megállapodásunk 

módosításával a diákétkeztetést 
és annak a kiszolgáló hátterét 
visszavette az önkormányzat, és 
állami finanszírozást kér hozzá, 
mivel így kötelező önkormány-
zati feladatként jelenleg gazda-
ságosabban lesz üzemeltethető. 
Természetesen az önként vállalt 
feladatainkat, mint a programja-
ink és a civil szervezetek támo-
gatása, továbbra is szeretnénk 
megtartani. Fejlesztéseinket 
szintén folytatjuk. Jelenleg is 
négy van folyamatban: a kerék-
párút építése, a régi óvoda át-
alakítása négyegységes ifjúsági 
szálláshelynek, készségfejlesztő 
termek kialakítása, amelyek pá-
lyázati támogatással történnek, 
és van egy saját költségveté-
sünkből finanszírozott önkor-
mányzati bérlakás átalakítás. 
Továbbá jelenleg három nyertes 
pályázata van községünknek: az 
óvodai tornaszoba kialakítása, 
a közbiztonsági térfigyelő ka-
merarendszer – mindkét beru-
házás tavasszal kezdődik, és a 
sportpályánk kerítésének cseré-
je a Zrínyi utca felöl és még két 
oldalról. Természetesen lesznek 
majd újabbak, és elképzelése-
inkkel már várjuk a következő 
pályázati kiírások megjelenését. 
Szeretnénk a jövőben is hason-
lóan eredményesen pályázni és 
gyarapítani településünket.

kerékPárút
A kerékpárút átadása több ok 

miatt tolódik, amiről korábban 
már írtunk, de február végére 
teljesen befejeződik. Vannak 
még hiányzó munkák, és példá-
ul a kilátó sem készült el telje-
sen. Emiatt is módosítani kellett 
a tervet, mert eredetileg fűré-
szelt anyagból készült volna, 
amihez a környezetvédők nem 
járultak hozzá. Most viszont be-
tonalappal akácrönk fából épül, 
ami sokkal stabilabb és hosz-
szabb élettartamú lehet.



December 6-án, a művelődé-
si házban a Balástyai Kézmű-
ves Alkotókör szervezésében 
második alkalommal tartot-
tak Művészeti Ifjúsági Napot 
a fiatalok.

Ujvári László polgármester 
nyitotta meg az egész napos, 
sokféle programot kínáló ese-
ményt. Kiemelte, nagy öröm, 
hogy az idősebb korosztály 
eljön szerepelni és más telepü-
lések fiataljai is részt vesznek 
nálunk előadásaikkal, Máté 
Bence, a neves pusztaszeri ter-
mészetfotós pedig fotókiállítá-
sával, akinek képeit édesapja, 
Máté Gábor, Pusztaszer polgár-
mestere hozta el.

 A színpadi műsorokon kívül 
kvíz-verseny zajlott a kézmű-
vesek termében. Az ifjúsági 
klubban az önkormányzat mun-
katársai folyamatosan sütötték 
a pogácsát, amivel azután az 
alkotókörös lányok mindenkit 
megkínáltak. Az ebédet a fiúk 
főzték nagy üstben, és a forró 

babgulyást a művelődési ház 
nagytermében fogyasztották el 
a résztvevők. Közben a színpa-
don énekes, mulatós műsor zaj-
lott, és késő délután táncházzal 
zárult a rendezvény. 

A nagy összefogással létre-
jött Művészeti Ifjúsági Napot 
Vásárhelyi János, a kézműves 
alkotókör vezetője így értékel-
te: „Nagyon sikeresnek tartom 
a Művészeti Ifjúsági Napot, 
hiszen most már olyan művé-
szek és fiatalok is színpadra 
léptek, akiket eddig nem lát-
hatott rendezvényünkön a kö-
zönség. Bár kevés időnk volt 
a lebonyolításra, mert az ün-
nepek közeledtével a már hat 
településről érkezett előadók 
folyamatos fellépéseken vettek 
részt, de mindannyian egy kel-
lemesen eltöltött nap részesei 
voltunk. Rendkívül nagy öröm 
volt, hogy Máté Gábor pol-
gármester elhozta Máté Bence 
világhírű természetfotóit, amit 
köszönünk. Ujvári László pol-
gármesternek is köszönjük, 
hogy megteremtette a lehető-
ségét a rendezvény létrehozá-

sának, most már mondhatjuk, 
hagyomány jelleggel. Továbbá 
köszönjük a Balástya Községi 
Önkormányzat dolgozóinak, a 
Balástyai Kézműves Alkotókör 
tagjainak, és mindannak a sok 
dolgos kéznek, akik megállás 
nélkül tettek azért, hogy ez a 
rendezvény létre jöhessen.”

A Kóródy u. 10. alatti  régi óvoda épülete megújul, négy 
ifjúsági szállásegység lesz és lehetővé teszi kisebb cso-
portok elszállásolását is, a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a 
LEADER Helyi Akciócsoportok pályázata 100 százalékos, 
28,5 millió forint támogatásával. Az átalakítás, felújítás 
alkalmával sor kerül a belső egységek kialakítására, ta-
lajnedvesség elleni szigetelésére, tetőfedés felújítására, 
teljes elektromos és épületgépészeti szerelésére illetve 
az egyik egység akadálymentesítésére is. Januárban a 
falszigetelés, bontás, a szennyvízvezeték kiépítés, aljzat-
betonozás és a nyílászárók új helyének
kialakítása folyik.
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Megújul a régi óvoda épülete

Művészeti Ifjúsági Napot 
tartottak a fiatalok 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a 

vidéki területekbe beruházó Európa

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkor-
mányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkor-
mányzati feladat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak 
hóeltakarítása az ingatlan tulajdonosok saját költségére törté-
nik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő idősek la-
kóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető bejáróutak 
takarítása.

Szeméttelepi úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-
gajgonya és Fehértó az E75-ös útig
Berta József   Tari  József
Balástya, Bartók u. 2.         Balástya, Gajgonya 117.
Telefon: 06 (30) 226-9638   Telefon: 06 (30) 240-2252
Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttele-
pi útig, az ópusztaszeri útig
Ifj. Böröcz Antal   Id. Böröcz Antal
Balástya, Gajgonya 177.  Balástya, Gajgonya 177.
Telefon: 06 (30) 540-7268  Telefon: 06 (30) 332-2912
Az E75-ös út, forráskúti út és a vasút valamint a szatymazi kö-
vesút által határolt terület
Kocsis Attila
Balástya, Bem u. 16.
Telefon: 06 (30) 269-8335 
A forráskúti úttól a csólyosi sarok, vedresszéki út, kapitánysági 
út és a vasút által határolt terület
Szekeres Csaba
Balástya, Szegfű u. 14.
Telefon: 06 (30) 284-8263
Telefon: 06 (70) 211-1432
Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és kör-
nyéke, valamint a Müller sor
Jójárt István
Balástya, Tanya 77.
Telefon: 06 (30) 492-4878
Belterület
Szemerédi István   Pojcsik Ferenc
Balástya, Petőfi u. 12.  Balástya, Tanya 100.
Telefon: 06 (30) 618-4106  Telefon: 06 (30) 594-6937

Változás a hóeltakarítási ügyeletben 
a vállalkozók elérhetősége és területhatárai 



 

Két évvel ezelőtt a képvise-
lő-testület a Kisteleki Temető 
Üzemeltető Kft-t bízta meg a 
település köztemetőjének üze-
meltetésével. Mivel a szolgál-
tatás a kötelező önkormány-
zati feladatok körébe tartozik, 
Lévai János, a cég vezetője 
minden évben beszámolót ké-
szít az elvégzett munkájukról. 

- Mi is pontosan a dolga a te-
mető üzemeltetőjének?

Ami a szerződésben megha-
tározott kötelező feladatunk, az 
egyrészt a sírkert, vagyis a te-
mető, a ravatalozó és környéke 
kiszolgáló épületeinek rendben 
tartása, a gondozott környezet 
biztosítása. Továbbá a temető 
üzemeltetője intézi a temetések 
megszervezését, jogszerű lebo-
nyolítását, a temetések időpont-
jainak egyeztetését az egyházi 
és a polgári temetések miatt. 
Ha a hozzátartozók más temet-
kezési cégeket bíznak meg a 
halottszállítással, ebben az eset-
ben az elhunytak átvételéről 
gondoskodnunk kell. Ekkor is 
az első lépés, hogy a temettető-
nek meg kell keresni a közteme-
tő gondnoki irodáját a temetés 
időpontja, a sírhelyváltás és a 
temetés lebonyolítása, azok dí-
jának kifizetése miatt. Tehát, ha 
a temettető másik cégnél szerzi 
is be a kegytárgyakat, az anya-
könyvezést és a hozzá tartozó 
ügyintézést, a halottszállítást 
máshol rendeli meg, akkor is 

személyesen fel kell keresnie 
a temető irodáját. Ugyanis ezt 
külső cég nem intézheti, csak 
a ravatalozás időpontjáig tudja 
beszállítani az elhunytat a teme-
tő ravatalozójába. Azt követően 
az önkormányzat megbízásából 
kötelessége is egyúttal a temető 
üzemeltetőnek a temetés lebo-
nyolítása. 

- A kötelező szolgáltatáson 
kívül az, hogy ki, milyen kel-
léket vásárol, az már egyér-
telműen szabad kereskedelmi 
tevékenységnek számít?

Igen, viszont a temető üzemel-
tetője vállalkozásának keretein 
belül vállalni tudja ugyanazokat 
a feladatokat, amit a külső te-
metkezési vállalkozók: a teljes 
ügyintézést, anyakönyvezést, 
a kegyeleti tárgyak értékesí-
tését, és a halottszállítást is. 
Ugyanakkor az óriási segítség 
a temető üzemeltetőjének, ha 
mindent egy helyen intéz a te-
mettető, mert az üzemeltető fel-
adata a temetéssel nem ér véget, 
ugyanis a bevételek nagy részét 
a munkabéreken kívül a teme-
tő karbantartására, a rendezett 
környezet kialakítására, az ügy-
félfogadás biztosítására tudja 
fordítani.

- Összesen milyen költségek-
kel kell számolnia a temette-
tőknek?

A temetés költségeinek fő té-
telei: a sírhelyváltás díja, elhalá-
lozás utáni ügyintézés, például 

a kórházban, azután a halotti 
anyakönyvi kivonat kiállíttatá-
sa, kegyeleti tárgyak költsége, 
halottszállítás, sírásás, ravata-
lozás, és a szertartás lebonyolí-
tása. További díj még a polgári 
temetés esetén a szónok vagy 
egyházi temetés esetén az egy-
házadó rendezésének költsége, 
a templomi szertartás és a papi 
búcsúztatás díja. Ma már egyéb-
ként majdnem azonos arányú az 
egyházi és a polgári temetések 
aránya.

- Az önkormányzatnak csak 
évente számolnak be az elvég-
zett munkáról?

A megbízóval a szóbeli egyez-
tetés folyamatos, a szerződés 
szerint pedig évente egy alka-
lommal írásban kell beszámol-
ni a képviselő-testületi ülésen, 
amely két részből áll, a gazdasá-
gi beszámolóból valamint az el-
látott és a tervezett feladatokról, 
fejlesztésekről szóló részből. 
A temetőüzemeltetés irataiba, 

nyilvántartásába, a sírhelyváltás 
dokumentumaiba csak a tulaj-
donos, a megbízó önkormány-
zat tekinthet bele.

- Milyen a kapcsolatuk a la-
kossággal?

Igyekszünk mindenben ele-
get tenni a vállalt munkánknak, 
hogy az elhunytak hozzátarto-
zói a figyelmüket zavartalanul 
az emlékezésre fordíthassák. 
Az időjárástól függően Halottak 
Napján mécsesekkel világítot-
tuk meg a temetőt a díszburko-
lat mentén, amit az elhunytak 
hozzátartozói nagyon jó néven 
vettek, sőt néhányan az idén 
tálcával hoztak mécseseket 
hozzájárulásként. Nagyon sok 
biztatást kapunk a lakosságtól, 
megfelelőnek találják a mun-
kánkat, és köszönjük, hogy 
megbíztak bennünket ezzel a 
feladattal.
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Jó döntés volt a temetőüzemeltetést új cégnek adni

Illin Klára

Köszönet
Köszönöm a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. vezetője és 

cége munkáját, amit a köztemető és épületei rendben tartásában 
végez. Külön köszönöm, hogy Halottak Napján mécsesekkel 
világították ki a temetőt. Úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, 
amikor rájuk bíztuk a temető üzemeltetését. 2014-ben saját 
költségvetésből egy térfigyelő kamerarendszert állíttattunk fel a 
temetőben, ami nagyrészt visszaszorította a temetői lopásokat. 
Bízom benne, hogy a jövőben is jó együttműködésünk marad az 
üzemeltetővel, és az önkormányzat a lakossággal együtt tovább-
ra is elégedett lesz a munkájukkal.

Ujvári László
polgármester



Alapvető feladataik eddig 
nem változtak, egy 2004-es 
rendelet alapján látják el a 
munkájukat. De miből is áll 
ez a munka? A főbb tenniva-
lókat Molnár Lilla védőnő so-
rolta fel, aki 2013. július 2-án 
került Balástyára.

A legfontosabb munkaköri 
feladat a várandósgondozás, 
csecsemőgondozás 0-tól 6 éves 
korig, és azok is beleértendők 
a gondozotti körbe, akik még 
nem mentek el általános isko-
lába, de már a 6 évet betöltöt-
ték. A gyerekeknek védőoltások 
szervezése, fejlődésük nyomon 
követése, családi problémák 
esetén a segítségnyújtás a fő 
dolgunk. Elköltözéskor az ot-
tani védőnővel és orvossal fel 
kell venni a kapcsolatot és át-
adni a dokumentumokat, hogy 
az ellátás folyamatos legyen. 
Ahol nincs külön iskolavédőnő, 
akkor az iskolai védőnői ellátást 
a területi védőnő biztosítja, ami 
Balástyán is így van. Ez sokkal 
kevésbé szerteágazó munka, 
mint egy teljes állású iskolai vé-
dőnőnél. Viszont a szűrővizsgá-
latokat ugyanúgy elvégezzük, 
és a kötelező kampányvédőol-
tásokat megszervezzük, nyo-
mon követjük, dokumentáljuk 
a gyermekek fejlődését. Ha bal-
eset történik a gyerekkel, vagy 
gyógytestnevelésre van szük-
sége, ellenőrizzük, járnak-e, 
van-e fejlődés. Ezért szoros 
kapcsolatban vagyunk a kiste-
leki központú Pedagógiai Szak-

szolgálattal, amely a gyógy-
testnevelést végzi, továbbá a 
beszédjavító logopédiai ellátást 
biztosítják. A szintén kisteleki 
központtal működő Gyermek-
jóléti Szolgálattal vagyunk még 
kapcsolatban. A közös mun-
kánk a csecsemőkorúaktól az 
iskoláskorúakig terjed – mondta 
a védőnő.

A Gyermekjóléti Szolgálat 
ellátása mellett a családgon-
dozást Balástyán Lerner And-
rea végzi, akivel mindenben 
együttműködnek. Előfordulhat 
várandós kismama vagy cse-
csemő esetében is probléma egy 
családban, nemcsak a nagyobb 
gyermekeknél. Például, ha tar-
tós veszekedés van, az a gyerek 
viselkedésén meglátszik, akkor 
a hivatalos úton közbelépek. 
Erre már volt példa – emelte ki 
Molnár Lilla.

A védőnő az, aki a családokat 
a mentális oldalon is támogat-
ja, inkább beszélgetésekkel, 
és szükség esetén az iskola 
mentálhigiénés szakemberé-
vel összehozza a találkozást. 
Egyébként a Védőnői Tanács-
adóban kell ellátni a 0-1 éves 
korú csecsemőket, az 1-3 éves 
korú kisdedeket és a 3-6 éves 
korú kisgyermekeket, továbbá 
látogatásokat tesz a védőnő a 
családoknál életkortól függő 
gyakorisággal. A szülők igé-
nyéhez is igazodik a gondozás, 
és a szülők együttműködőek a 
védőnővel. A védőnők munká-
jához tartozik a hallásszűrés, 
látásélesség vizsgálata 3-6 éves 
korban az évenként végzett stá-
tuszvizsgálatoknál, illetve 2., 
4., 6. 8. osztályos korban. Plusz 
feladat az Egészséghét szerve-
zése, a szűrések, véradások, Ba-
ba-mama klub, babamasszázs 
oktatás szervezése. A méhnyak 
szűrés néhány év múlva beépül 
a kötelező feladatok közé, ami 
jelenleg önként vállalható, és 
most ehhez májusig képzésben 
vesz részt a védőnő.

Illin Klára

Az önkormányzat feladata 
a fogászati alapellátás mű-
ködtetése. Balástyán a ren-
delő és a technikai háttér az 
önkormányzat tulajdona, de 
a közüzemi költségeket a fog-
orvos fizeti, ugyanúgy, mint a 
háziorvosok. Községünkben 
egy fogászati körzet van, így 
a praxisjoggal rendelkező 
fogorvos munkájának meg-
határozott részét az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
finanszírozza. Az önkormány-
zat saját költségvetésből vá-
sárolta meg az új fogászati 
egységkészüléket, a fogorvosi 
széket, amivel a régi, 1970-es 
évekből valót lecserélték, ami-
kor 2012. december 1-től dr. 
Szabó Orsolya Katalin lett a 
fogorvosunk.

A doktornő 2007-ben végzett 
a Szegedi Tudományegyetem 
Fogorvostudományi Karán és 
gyermekfogászatra szakoso-
dott. Férjével ketten látják el a 
betegeket községünkben. Dr. 
Kollár Csaba 2008-ban diplo-
mázott és 2011-bem konzervá-
ló fogászati és fogpótlástan (a 
fogak megőrzésére irányuló) 
szakvizsgát tett, és főállásban 
egy szegedi magánrendelőben 
dolgozik. Asszisztensük Hege-
dűsné Gera Gyöngyi.

A fogorvosi rendelőben napi 
szinten 15-25-en fordulnak 
meg, előzetes bejelentkezés-
sel több mint egy hónapos vá-
rakozással. A sürgős eseteket 
soron kívül látják el. Havonta 
körülbelül 300 balástyai bete-

get kezelnek, ami éves szin-
ten meghaladja a 3500 főt. 
Nagyon sokan félnek eljönni 
a fogászatra, pedig az új fogá-
szati berendezéssel, a legújabb 
módszerekkel sokkal kevesebb 
fájdalommal, kellemetlenség-
gel jár az ellátás. Jó lenne, ha 
fogfájás esetén nem várnának 
több héten át a fogorvos meglá-
togatásával, mert rövidülhetne a 
fájdalom időszaka, és az ahhoz 
köthető rossz élmény sem lenne 
– emelte ki dr. Kollár Csaba.

Vannak nagyon rossz szájhigi-
éniával, leromlott fogazattal élő 
betegek, és vannak jó fogazatú-
ak, amiből kevesebb fordul meg 
a rendelőben, de egyre többen 
vannak, akik fontosnak tartják 
a fogaik épségének megőrzését, 
és rendszeresen járnak ellenőr-
zésre, töméssekkel megelőzni 
a fogvesztéseket. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár tá-
mogat minden fogmegtartó ke-
zelést: panoráma röntgent, a ke-
zelések során röntgenfelvételek 
készítését, a fogkő eltávolítását, 
a fogak polírozását, tömését, a 
foghúzást, gyökérkezelést, gyö-
kértömést. A fogpótlás és a pro-
téziskészítés eltérő módon, az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által nem teljes körűen 
támogatott.

Dr. Kollár Csaba felhívta a 
figyelmet arra, hogy a szájápo-
lás, a lepedék letakarítása el-
engedhetetlen. „Nem várok el 
túl sokat, de legalább naponta 
egyszer, este egy alapos fogmo-
sást, ami 2-3 percig eltart. Kö-
zepes méretű és közepes sörte 
keménységű fogkefét javaslok, 
mindegy milyen fogkrémmel. 
Ha gyulladásos eset van, akkor 
szoktunk ajánlani szájöblítőt. 
Fontos még a fogselyem, vagy 
szélesebb fogközök tisztításá-
hoz a fogköz tisztító kefe. Idő-
sebbek esetében gyakoribb 
szájöblögetés javasolt. Fontos 
a félévenkénti kontroll, a rend-
szeres fogkő eltávolítás.”

Illin Klára
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A védőnő munkájáról A fogászati ellátásról



A régi autóktól a régi kato-
nai tárgyakig, a régi bögrék, 
csészék, porcelánokon át a 
régi rádiókig széles érdek-
lődési köre van a háztartá-
si gépszerelőként dolgozó 
Kreinicker Ferencnek. 

Gyűjtőszenvedélye az utóbbi 
időben a katonai járművekre és 
a kiegészítő tárgyakra irányult. 
Sokáig dédelgette magában a 
vágyat, szeretne egy katonai 
autót. Tizenhárom éve vásárol-
ta meg a második világháborús, 
1944. áprilisi gyártású ameri-
kai Willis dzsipjét, ami eredeti 
állapotában van felújítva, csak 
néhány kiegészítő hiányzik. 
Láthattuk már veterán járművek 
találkozói alkalmával. Tervezte 
egyébként a korhű egyenruha 
beszerzését is, amelyhez nemré-
gen sikerült hozzájutnia, ugyan 
egy kissé későbbi korból, és kü-
lönös története van.

Tulajdonosa Füredi Imre 
nyugdíjas amerikai katona volt, 
aki egyébként 1956-ban Auszt-

rián keresztül a Német Szövet-
ségi Köztársaságba disszidált, 
és 1961. áprilisában vándorolt 
ki Amerikába. Ott három hó-
nap után behívót kapott az US 
Army-ba, ahol 30 évet és 5 hó-
napot szolgált. Balástyához több 

szálon kötődik, mert a nagyma-
mája Vajger Valeria Balástya 
környékén lakott, de később 
elköltözött Óbudára. Édesanyja 
a balástyai temetőben van elte-
metve. Testvére, Füredi János 
korábban Balástyán élt, akinek 
2010-ben ajándékozta oda az 
egyenruháját. János tudott Feri 
amerikai dzsipjéről, és amikor 
testvére 2014-ben Húsvétkor 
Magyarországra jött, meglá-
togatták, fotókat készítettek a 
harci járműről, és felajánlották 
neki megvásárlásra az egyenru-
hát. Ez a darab egy börzén vásá-
rolt ruhánál sokkal értékesebb a 
személyes kapcsolat miatt. Feri 
a ruhához megkapta az alakulat 
besorolás jelzését, a rendfo-
kozatokat, a kitüntetéseket is.  
A sapkán az amerikai hadsereg 
emblémája látható. A Willis 
dzsip gyűjtőknek egyébként van 
baráti köre, ahol minden részlet-
re adnak, és minden az eredeti 
állapot szerinti, még a kellék, 
az amerikai cigaretta is. Feri 
szeretne majd ebből a korból is 
egyenruhát venni. Tervezi, hogy 
bekapcsolódik a katonai jármű-
vek találkozóiba, amikor ehhez 
már mindent beszerzett. 
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Kreinicker Ferenc gyűjtőszenvedélye

Illin Klára

Balástya, Széchenyi u. 12. 
szám alatt a

Márvány Építőkő Kft.
Telefon: 06 (70) 940-2179, 06 (70) 947-4139

Központi iroda: Kistelek, Temető sor 1. Telefon: 62/597-360

E-mail: info@marvanyepko.hu

Temetkezési szolgáltatásai
Teljes körű temetkezési szolgáltatás megrendelése esetén 
Kistelek járás területén a halottszállítás ingyenes, az ügyin-
tézés és hűtés díjmentes.
• Minőségi kegyeleti tárgyak, kellékek árusítása                                                    

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ
Halottszállítási ügyelet: 06 (30) 958-9667

Síremlékkészítés márványból, gránitból, műkőből  
• Síremlékek műkőből 1 személyes 120.000 Ft+áfa
• Síremlékek műkőből 2 személyes 180.000 Ft+áfa

AKCIÓ:
BROWN STAR gránitból 
 2 személyes síremlék 260 000 Ft+áfa

• Pultok, könyöklők, burkolások, kerti kiegészítők egyedi, 
minőségi gyártása 

MEGNYITOTTUK
új takarmány boltunkat
Kiskundorozsmán!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

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!

Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, barom-
fi, sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló ta-
karmány keverékek, kiegészítők és problémamegoldó 
készítmények.

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak várják 
támogatásként az adó egy százalékát.
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoportja)
Leon-Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06



A Balástya Községi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület 2014-
ben is az alapszabálynak, a 
vonatkozó törvényeknek és 
rendeleteknek megfelelően 
működött. Az eddigi mun-
kánk legnagyobb elismeré-
sét az elmúlt évben vettük át 
Budapesten, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgató-
ság főigazgatójától, Bakondi 
György altábornagytól.

Az egyesület 39 tagja közül 
28 kollégánknak van valami-
lyen szintű tűzoltásra, illetve 
kárelhárításra jogosító szakkép-
zettsége. Ez a létszám elegendő 
a vállalt feladataink ellátására, 
de szükségesnek látjuk a fo-
lyamatos minőségi utánpótlást. 
Tárgyi feltételeink biztosítottak 
a tűzoltáshoz, a műszaki men-
téshez, vihar- és belvízkárok 
elhárításához.

Kiváló kapcsolatunk van 
Balástya Község Önkormány-
zatával, a Balástyai Polgárőr 
Egyesülettel, a Kisteleki Rend-
őrkapitánysággal és a Csongrád 
Megyei Rendőr Főkapitányság 
M5 Autópálya Alosztályával, 
a Szegedi Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnoksággal, a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, és jó együtt-
működés alakult ki a Kisteleki 
Katasztrófavédelmi Őrs mun-
katársaival, ami önkéntes mun-
kánkhoz nélkülözhetetlen.

Az egyesület fontos felada-
tának tartja a tűzmegelőzést. 
Az aratás előtti gépszemléken 
résztvevő járművek és gépek 
száma minden évben növek-
szik. Az óvodásoknak és az 
iskolásoknak évek óta tartunk 
tűzoltási bemutatókat, amellyel 
már gyermekkorban felhívjuk a 
figyelmet a tűzesetek megelőzé-
sére. Kisteleken a Katasztrófa-
védelmi Napon is bemutatóval 
vettünk részt. 2014-ben össze-
sen 57 alkalommal vonultunk 
ki: tűzesethez 31 alkalommal, 
ahol 29 alkalommal érkeztünk 

elsőként, műszaki mentés miatt 
14 alkalommal, rendezvénybiz-
tosításra 5 alkalommal, belvíz-
szivattyúzáshoz 3 alkalommal, 
bemutatót 3 alkalommal tar-
tottunk, és gyakorlatot egy al-
kalommal végeztünk. Tavaly a 
tűzesetek igen magas számát a 
településünkön egy gyújtogató 
idézte elő, aki 11 esetet ismert el. 
  Meghívást kaptunk a Becse-
helyi Tűzoltó- Mentő, Hagyo-
mányőrző, Kulturális és Ifjú-
sági Egyesülettől háromnapos 
képzésre, tapasztalatcserére, 
versenybemutatóra. Az utazást 
Balástya Község Önkormány-
zata és a Csongrád Megyei Tűz-
oltó Szövetség is támogatta.

Néhány statisztikai adat: ri-
asztás esetén 5-7 perc alatt in-
dultunk el a káreseményhez. 
Az 57 megmozdulást 19 tagunk 
hajtotta végre. Alkalmanként 
átlagosan négyen vettek részt 
a vonulásokban, összesen 1126 
órát dolgozva a közösségért. 
Legtöbbet vonult tűzoltók: Bol-
dizsár Ferenc 54, Virágh István 
46, Szemerédi István 25 alka-
lommal.

Egyesületünk feladataihoz, 
tűzoltási, műszaki mentési, ifjú-
ságnevelési és hagyományőrzé-
si tevékenységekhez kapcsoló-
dó technikai ellátás javításának, 
az üzemeltetési költségek, vala-
mint az önkéntes tűzoltók okta-
tásának támogatására – pályázat 
útján – 694 480 forint értékű 
eszköztámogatásban részesült. 
Várható még további 67 196 
forint értékű eszköztámogatás. 
Kaptunk egy EDR kézi kárhely 
rádiót 237 500 forint értékben, 
amelynek nagy hasznát vesszük 
a kárelhárítások alkalmával. Fo-
lyamatban van még egy ugyan-
ilyen rádió átvétele. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt pályázaton 272 000 forin-
tot kaptunk táborozásra.
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Január 1-én kiégett két szoba és a tetőszerkezet egy része az 
Őszeszék 95. szám alatti tanyán. A Kisteleki Katasztrófavédel-
mi Örs, a balástyai önkéntesek és a szegedi hivatásos tűzoltók 
két vízsugárral és kéziszerszámokkal fojtották el a lángokat.  
Az anyagi kár jelentős. A tűz okát tűzszakértő bevonásával vizs-
gálják.

A Balástya Községi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület tagjai 
január 24-én a Vadásztanya 
Vendéglőben tartották évérté-
kelő összejövetelüket.

Az eseményen részt vett Szat-
mári Imre tűzoltó ezredes, taná-
csos, a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, Szitár Ferenc rendőr 
alezredes, a Kisteleki Rendőr-
kapitányság vezetője, Molnár 
József százados, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság M5 Autópálya alosztályá-
nak vezetője, Virágh András, 
a Szegedi Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság parancsnok-
helyettese, Balázs András, a 
Kisteleki Katasztrófavédelmi 
Örs parancsnoka, Ujvári Lász-
ló polgármester, Juhász Jenő 
alpolgármester, Dékány Péter, 
a Balástyai Polgárőr Egyesület 
elnöke.

Virágh István, az egyesület 
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd szavazásra bo-
csátotta az elmúlt évet értékelő 
beszámolót és a pénzügyi be-
számolót, amit a tagság egy-
hangúlag elfogadott. Az ösz-
szejövetel jegyzőkönyvének 
vezetésére Olajosné dr. Csízik 
Tímeát kérték fel. Az ülés tag-
felvétellel kezdődött, Király 
Roland körzeti megbízott és 
Kormány Balázs, a kisteleki 
Mentőállomás munkatársa lett 
az egyesület új tagja. Az elnök 
beszámolt arról is, hogy Csányi 
Nikolett, az egyesület tagja a 
Facebookon létrehozott oldalon 
munkájukról rendszeresen köz-

zétesz információkat. Jójárt Gá-
bor, az egyesület parancsnoka 
kivetített képeken mutatta be az 
egyesület munkáját, a részvételt 
a mentésekben. Ezután a meg-
hívott vendégek megköszönték 
az önkéntes tűzoltók munkáját.

 A Csongrád Megyei Tűzoltó 

Szövetség nevében Bárkányi 
József a tűzoltó szolgálat-
ban végzett 40 éves önkéntes 
munkájának elismeréseként 
emléklapot és plakettet vett át 
az egyesület elnökétől. Ujvá-
ri László polgármester Virágh 
Istvánnak, az egyesület elnö-
kének és a legtöbb alkalommal 
kivonuló tűzoltónak, Boldizsár 
Ferencnek ajándékcsomaggal 
köszönte meg a munkáját, aki 
azt mondta, hogy ez most úgy 
sikerült, hogy ő volt elérhető 
legtöbbször, de hangsúlyozta, 
hogy az önkéntesek teljesítmé-
nye csapatmunka. A rendezvény 
beszélgetéssel, vacsorával, és 
Tari József muzsikájával zárult.

Tűz volt Őszeszékben

A Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
évértékelő beszámolója

Évértékelő összejövetelt tartottak az önkéntes 
tűzoltók

Virágh István
elnök 

Illin Klára



művelődÉs, oktatás  Balástyai Újság • 8

Általános Művelődési Központ
Óvoda

Kedves balástyaiak!
A művelődési ház, ifjúsági klub, a Kossuth utcai klub és a Ta-

noda helyiségeit magánszemélyek, és minden szervezet előzetes 
időpont egyeztetéssel veheti igénybe! 

A helyiségek használatával kapcsolatos feltételek ügyében ér-
deklődhetnek a 06 (30) 290-7773-as telefonszámon.

Művelődési ház
A volt könyvtár helyiségében
Kézműves alkotókör
Szombat: 13.30-18.00 óráig 
Érdeklődni: Vásárhelyi János – 06 (20) 290-0929
Szeretettel várnak minden alkotni vágyó régi és új tagot.

Ifjúsági klub 
Vöröskeresztes vásár
Február 12-én, csütörtökön 9.00-13.00 óráig Vöröskeresztes ingye-
nes csere-bere vásár.

Jóga
Csütörtökönként 18.00 órai kezdettel várja a jóga iránt érdeklődőket 
Cseh Károlyné, Inge. 
Telefon: 06 (70) 459-5877

Kossuth utcai klub
Spinracing
Teremkerékpározási fitness tréning (spinracing) Balástyán a Kos-
suth utcai gyermekklubban!
Jelentkezés és időpont egyeztetés: 06 (20) 402-2290-es telefonszá-
mon, vagy a Facebook-on Balázs Anikónál.

Tanoda
Babaruha és játékbörze
Február 7-én, 9.00 órakor használt gyerekruhák és játékok vására.

Hayat Hastánc Egyesület
Oktató: Bertáné Farkas Szilvia
Kedd:          18.00-20.00 óráig
Csütörtökön:    18.00-20.00 óráig
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Baba-mama klub
Minden csütörtökön 10.00-12.00 óráig
Érdeklődni lehet a védőnőknél a 06 (30) 869-5037-es telefonszá-
mon.

Adventi családi délután
Sokéves hagyomány, hogy 

az Adventet megelőző napok-
ban az Őszi Alkony Nyugdíjas 
Klub tagjai közreműködésével 
Luca pogácsa készül az óvodá-
ban a gyermekek nagy örömére.  
A november 28-án, szombaton 
délelőtt megsütött finomságot 
délután, a csoportokban zajló 
karácsonyi dísz és adventi ko-
szorúkészítés közben kóstolták 
meg, ahova megérkeztek a csa-
ládtagok is, és kellemes délutánt 
töltöttek el együtt a gyermekek, 
szülők, nagyszülők, testvérek és 
a pedagógusok. 

Karácsonyi rendezvények
A Karácsonyt megelőző na-

pokban minden óvodai csoport 
évek óta közös ünneplésre hívja 

meg a gyermekek családjait. 
A rendezvény 2014. december 
19-én, pénteken zajlott le.  Az 
anyukák a délelőtti órákban az 
óvodaépület szabad helyisé-
geiben uzsonna falatkákat és 
szendvicseket készítettek, majd 
délután az apukák és testvérek 
társaságában érkeztek vissza az 
őket izgatottan váró ovisokhoz. 
A gyermekek Karácsony-kö-
szöntő műsor keretében mutat-
ták be a félév során megismert 
mondókákat, verseket, dalokat, 
majd átadták az óvodában ké-
szített ajándékaikat szüleiknek, 
és uzsonnával folytatódott, be-
szélgetéssel zárult az ünnep. 
Köszönjük, hogy sokan meg-
tisztelték rendezvényünket, sze-
retettel várunk minden kedves 
szülőt ebben az évben is.

Karácsony a bölcsődében és az óvodában a gyermekekkel

A MŰVELŐDÉSI HÁZ programajánlata 

Süni csoport

Csillag csoport 

Balástya képekben
című könyv önkormányzati példányai 

megvásárolhatóak a könyvtárban, 1400 Ft/db



A Csongrád megyei Diák 
Sportegyesület, január 14-én, 
Szentesen rendezte meg a Futsal 
Diákolimpia megyei döntőjét.  
A körzeti selejtezőkből hat 
együttes jutott a megyei döntő-
be, de végül öt csapat – körmér-
kőzéses rendszerben – játszott 
a végső helyezésekért. (Szőreg 

nem jött el.) A versenyen isko-
lánk csapata lett az 1. helyezett 
három győzelemmel és egy ve-
reséggel. Ezzel jogot szereztünk 
arra, hogy a megyét mi képvi-
seljük az országos döntőn.

Balástyai győzelem a Futsal Diákolimpia megyei döntőjén

A felnőtt, Csongrád Megyei II. osztályú csapat tagjai
A Hónap Szentje
Szent Ágnest választottuk a 

hónap szentjének, aki vértanú 
és a katolikus egyház szentje. 
A többi között a kertészek, a 
lányok, a szüzek védőszentje is. 
Ünnepnapja január 21-én van, 

mártíromsága évfordulóján.  
A művészetben fiatal, szőke 
hajú lányként, palástban ábrá-
zolják, pálmaággal a kezében és 
egy báránnyal a lábainál vagy a 
karjaiban. Számos templom őrzi 
a nevét.

További információk a balástyai labdarúgással kapcsolatban 
a www.balastyafoci.hu-n és a www.facebook.com/balastyafoci 
Facebook-oldalon. 

Vén László és Fodor Tamás

Szilveszter Kupa Kisteleken
2014. december 31-én U7-es 

focicsapatunk a Kisteleken ren-
dezett Szilveszter Kupán vett 
részt. A legfiatalabb korosztá-
lyunk 3. helyezést ért el a nyolc-
csapatos mezőnyben. Edzőjük 
Förgeteg József és Sári Csaba 
Levente.

Edzőváltás a felnőtt csapatnál
A Balástyai Sportkör vezető-

sége leváltotta a felnőtt labda-
rúgóink eddigi vezetőedzőjét, 
Cserenkó Szabolcsot, és is-
mét Hódi Mihállyal edzenek a 
Csongrád Megyei II. osztályú 

csapatunk tagjai. A keret janu-
ár közepén találkozott először. 
Felkészülésük során a második 
alkalommal kiírt Téli Kupán 
szerepelnek, és február elsején 
Sándorfalván lépnek pályára a 
SZVSE, az USC Tanárképző 
és a vendéglátó csapat ellen.  
A következő két hétvégén is 
ebben a versenysorozatban lép 
pályára a balástyai gárda. Majd 
február végén várhatóan továb-
bi edzőmérkőzéseket játszanak. 
Március 7-én pedig folytatódik 
a bajnokság a tizenhatodik for-
dulóval, amelyen a Balástya 
Székkutasra utazik. 
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Iskolai ESEMÉNYEK Sporthírek

Hónap diákja - december
1. a: Kiss Petra, 1. b: Szabó Natália, 2. a: Horváth-Zsikó Mária
3. a: Péter Boglárka, 4. a: Kapás Erika, 4. b: Harcsa Erzsébet, 5. a: 
Kiss Liza, 6. a: Széll Mária, 6. b: Nagy Friderika, 7. a: Aradi Tamás
8. a: Bóta László

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

A csapat tagjai balról jobbra: Tóth Dániel, Kristof Csaba Roland, Bitó Martin, 
Kővágó Krisztián, Fodor Alex Arnold, Lepadat István, Vén László edző, guggolnak: 
Hegedűs Máté, Répa-Róbert Hunor, Bitó Bálint, Szatmári Milán.  

Balról jobbra, hátsó sor: Rajtik Attila, Vincze János, Veress Gábor, Jójárt Tibor, 
Tóth Gergő, Kailinger Zoltán, Lajos Ákos, Vámos Tamás, Bacher Dávid, Hegedűs 
Viktor, Papp Dávid, Gonda László, Cserenkó Szabolcs edző

Balról jobbra, guggoló sor: Getyinás István, Bitó István, Magyar Dávid, Kordás 
Nándor, Kocsis Bence, Hangai Viktor, Szűcs József, Vámos Norbert. 

Október 23-án szervezte meg az I. Jótékonysági Sportnapot 
Borbola Lilla, ahol a házi bajnokság mellett sörivó-, dekázó, 
labdagyűjtő versenyen is összemérhették tudásukat a résztve-
vők. Közel százezer forint gyűlt össze az adakozással, amit a 
védőnők által ajánlott négy rászoruló, kisgyermekes családnak 
adtak át november végén. 

Az eseményről készült videó itt látható: https://www.youtube.
com/watch?v=epyJjfSibwI&feature=youtu.be

Jótékonysági sportnapot 
tartottak Balástyán 



A légszennyezés az egyik 
legnagyobb egészségügyi koc-
kázati tényező. Mindannyi-
unk érdeke a levegőminőség 
javítása, a szennyező anyagok 
kibocsátásának csökkenté-
se. Nem mindegy, hogy mivel 
fűtünk, mert a szilárd tüze-
lőanyagok elégetésekor nagy 
mennyiségű káros anyag ke-
rülhet a levegőbe.

Egészségügyi kockázatok
A helytelen tüzelés következ-

tében olyan szennyező anyagok 
kerülhetnek a levegőbe, ame-
lyek nemcsak a környezetre, 
hanem az emberi egészségre is 
károsak lehetnek. Az égés so-
rán keletkező, a környezetben 
hosszú ideig, akár évtizedekig 
megmaradó szennyező anyagok 
belélegezve vagy az élelmisze-
rekkel jutnak a szervezetbe, 
ahol felhalmozódnak. A szeny-
nyező anyagok nagy mennyi-
ségben szervezetbe jutva növe-
lik a szívinfarktus, az agyvérzés 
és egyéb keringési megbetege-
dések valószínűségét. Bizonyí-
tottan daganatkeltő hatásúak, 
károsítják az ideg-, hormon- és 
immunrendszert.

Ez a probléma különösen ve-
szélyezteti a csecsemőket, kis-
gyermekeket, a légúti betegség-

ben szenvedőket és a legyengült 
immunrendszerű embereket.

Milyen fűtést válasszunk? 
A település levegőminősége 

szempontjából a legjobb megol-
dás a (ahol lehetséges) a távfű-
tés, illetve az elektromos fűtés, 
ami után a gáztüzelés követke-
zik, majd a fa és a jó minőségű 
szén tüzelése. Ha mérlegelünk 
minden szempontot, és a szilárd 
tüzelőanyag mellett döntünk, 
nagyon fontos, hogy milyen 
tüzelőberendezéssel és hogyan 
fűtünk.

Hogyan fűtsünk?
Ha helyesen használjuk fel a 

szilárd tüzelőanyagokat ottho-
nunk fűtésére, kevésbé szeny-
nyezzük a levegőt, nem ve-
szélyeztetjük egészségünket 
és környezetünket, ezen kívül 
pénztárcánkra is vigyázunk, hi-
szen helyes tüzelési módszerrel 
csökkenthető a szükséges tü-
zelőanyag mennysége. A haté-
kony égéshez elengedhetetlen 
a megfelelő mennyiségű oxigén 
(levegő) biztosítása. Létfontos-
ságú a hatékony füstelvezetés, a 
kémény átjárhatóságának bizto-
sítása, rendszeres karbantartása. 
Korszerű, megfelelően karban-
tartott készülékek alkalmazásá-

val biztosítható a legnagyobb 
hatásfok és biztonság.

A megfelelő tüzelőanyag
A hatékony tüzeléshez fontos 

a megfelelő tüzelőanyag kivá-
lasztása. 

• A szénnél nagyon fontos a 
minőség, hiszen egy jó minősé-
gű brikett, koksz vagy darabos 
szén nemcsak kevésbé terheli 
a levegőt, mint a gyenge minő-
ségű, magas kéntartalmú lignit, 
hanem jobb fűtőértékkel is ren-
delkezik, ezért gazdaságosabb. 

• Ha szén vagy fa között kell 
választanunk, a fát részesítsük 
előnyben! 

• Nagyon fontos, hogy oda-
figyeljünk a tűzifa nedves-
ségtartalmára. A száraz tűzifa 
hőértéke akár kétszer nagyobb 
lehet, a magas nedvességtartal-
múhoz képest.

• Legalább 18 hónapon át szá-
rított tűzifát vásároljunk, de a 
legjobb, ha magunk szárítjuk a 
fát.  

• Fűtéshez csak száraz ke-
ményfa használható gazdasá-
gosan, ilyen a bükk, az akác, a 
gyertyán, a kőris vagy a cser. 
A puhafák, gyümölcsfák, ön-
magukban kevésbé alkalmasak 
fűtésre, mert gyorsan, nagy 
hőleadással égnek és ezzel meg-

terhelik a tüzelőberendezést, il-
letve a kéményt.  

• Ha fabrikett mellett döntünk, 
fontos, natúr fából, hozzáadott 
kötőanyag nélküli vagy ter-
mészetes kötőanyaggal, pél-
dául enyvvel készült, legalább 
5kWh/kg (illetve 18MJ/kg) 
fűtőértékkel rendelkező tüzelő-
anyagot válasszunk.

• Ha fapelletet vásárolunk, 
szintén figyeljük a csomago-
láson feltüntetett jellemzőket. 
Mivel a briketthez hasonlóan a 
pellet hőértéke is magas, min-
denképpen győződjünk meg 
arról, hogy az otthonunk fűté-
sére szolgáló tüzelőberendezés 
bírni fogja-e az ilyen jellegű 
hőterhelést.
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A Földművelésügyi 
Minisztérium tájékoztatója

Vigyázzunk a levegő tisztaságára és óvjuk egészségünket!

Amit tilos égetni:
kezelt (festett, lakko-
zott) fa, bútorlap, réte-
gelt lemez, építési fahul-
ladék, színes „fényes” 
papírhulladék, gumi, 
műanyag, ruha, cipő, 
bármilyen települési 
hulladék.

Falugazdászok ügyfélfogadási rendje
Hétfő:       8.00-16.00 óráig   Halászné Ács Éva  

Telefon: 06 (30) 338-0162
Kedd:       8.00-16.00 óráig   Halászné Ács Éva
Szerda:     8.00-16.00 óráig   Halász Zsolt

                Telefon: 06 (30) 337-2535
Péntek:     8.00-12.00 óráig   Halász Zsolt

Őstermelők aktuális ügyintézési feladata, a 2014. december 31-
ig érvényes őstermelői igazolványok érvényesítése.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt a február 9-én, 

16.00 órától a Tanodába, a 
2015-2020 közötti KAP (Közös Agrárpo-

litika) szabályozása,  közvetlen 
támogatások, piaci támogatások 

című tájékoztatónkra. 

Halászné Ács Éva és
 Halász Zsolt falugazdászok

Megtisztelő jelenlétére számítunk!                                 

A hulladékudvar nyitvatartási ideje:
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap: szünnap
Ünnepnapokon zárva tart.



A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár 2015. február 
12-én, csütörtökön 9-12 óráig 
lesz a művelődési ház ifjúsági 
klubjában. 

A következő vásár időpontja: 
március 12., csütörtök.

Márkus Andrásné – telefon: 
62/278-405 és 06 (30) 478-5084 

Kérjük, segítsenek rászoru-
ló embertársaikon!

Születés
• Badényi Bernadettnek és Fo-

dor Zsoltnak: Benedek
• Csurkuy Simonának és Bánfi 

Attilának: Attila

Elhunyt
•  Simon Lajosné Tanács Má-

ria 90 éves
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ANYAKÖNYVI hírek
Február 15., 15 óra: Falusi farsang a művelődési házban
Február 11.: Vendégünk Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető
Február 18.: Nőnapi ünnepség szervezése
Február 25.: Szabadfoglalkozás
Március 4.: Nőnapi ünnepség

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Február 14-15.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Február 21-22.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Február 28.-március 1.: dr. Huszár Péter – 
    Telefon: 06 (30) 487-4030
Március 7-8.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267

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

Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
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Állatorvosi ügyelet

VÖRÖSKERESZTES vásár

Megemlékezés
„Az élet múlik, de az emlékek élnek. 
Kik szívünkben élnek, szállhatnak évek
Soha nem feledjük őket.”

Fájó szívvel emlékezünk
MAGYAR JÁNOSNÉ halálának 10. 
és id. MAGYAR JÁNOSNÉ halálának 5. évfordulóján

Magyar és Juhász család

Megemlékezés 
„Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a 

szívünkben marad. Már nincs holnap, ennyi az élet, sirassatok 
csendesen, mert én a szívetekben élek.”

Szeretettel emlékezünk SZÉL SZILVIÁRA 
A 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
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1990-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intéz-
ni 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 

Statisztika
Balástyán 2014-ben 15 polgári házasságkötés történt, 28-an 

születtek, és a temetőben összesen 45 temetés volt (27 nő és 18 
férfi). A balástyai Páduai Szent Antal plébánia 2014. évi sta-
tisztikái: 4 esküvő, 13 keresztelés, 10 előáldozó, 25 bérmálkozó, 
és 31 egyházi temetés volt.

A Hotel Orchidea felajánlása 
A balástyai Hotel Orchidea étterem karácsonyi ajándékként 
egy hét gyermekes és egy két gyermekes családot vendégelt 
meg december 24-én. Köszönjük a felajánlást!

Eladó ház 
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház

 4 100 m2-es telekkel eladó. 
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089

Orvosok és ügyeletek
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: 
62/474-374

kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820

kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

A p r ó h i r d e t é s
Eladó Balástya, Tanya 234. szám alatti ingatlan 3,5 hektár 
területtel, 3000 m2-en vasvázas fóliasátrakkal, 2 db norton-
kúttal, locsoló gödörrel, villany van. 
Telefon: 62/278-171
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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) 483-0550

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, kegytárgyak értékesítése, temetések 
lebonyolítása.

Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott 
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 

és sírgondozást is vállalunk. 

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

Balástya Község Önkormányzata 
megbízásából a balástyai közte-
metőt a Kisteleki Temető Üzemel-
tető Kft. üzemelteti. 

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!

Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 
10.00-22.00 óráig, 

de rendezvény esetén későbbi időpontig is!

Januárban és februárban hétfői napokon zárva!

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  650 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 350 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!

A Balástyai Pékség kiemelt ajánlata • Fehér kenyér és kovászos ke-
nyér (adalék mentes) 199 Ft/kg •  A kenyeret kívánságra felszeleteljük.
• Kifli, zsemle 15 Ft/db

Továbbra is minden pénteken 1/2 kg-os és
 1 kg-os formakalács kapható!

Rendelje meg kedvenc cukrász süteményét pékségünk 
cukrász részlegéből! • Családi ünnepségre, rendezvényre 
vagy akár családi ebédhez is. • Készséggel állunk rendel-
kezésükre és várjuk szeretettel a megrendeléseiket.  

Csak a CBA LILA ABC-ben!!!!
MINDEN 10 000 Ft fölötti készpénzes vásárlás-

kor minimum egy ötszázast takaríthat meg!
Vásároljon készpénzzel 10 000 Ft fölött és mi 5% árkedvez-

ményt biztosítunk! Nagybevásárlását kezdje 
egy ötszázas árelőnnyel!

CBA LILA ABC is a FACEBOOK-ON!!! • Hasznos informáci-
ók, akciók! Minden nap 1-2 kiemelt termék akciós áron!

Napi menü az ÁG Étteremből. 
Már több mint három éve változatlanul 660 Ft/adag 
áron! Bőséges, ízletes háromfogásos menü kapha-

tó, amelyet kérésére kiszállítunk Balástya 
és Kistelek belterületére.

CBA LILA ABC
6764 Balástya, Rákóczi u. 17.

Nyitva tartás: hétfő-szombatig 6.00-20.00 óráig, 
vasárnap 7.00-11.00 óráig


