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Több mint egymilliárd forint a 2017-ben megvalósult 
és elnyert pályázat összege
December 19-én falugyűlésre és közmeghallgatásra vár-
ta a lakosságot Ujvári László polgármester, és tájékozta-
tót tartott a pályázatokról.

2. oldal

Sportköri évzáró

Évzáró összejövetelt tartott december 15-én a Balástya 
Községi Sportkör Egyesület, ahol Ujvári László polgár-
mester köszöntötte a sportkör tagjait és az edzőket.

6. oldal

Babakiállítás a balástyai Family Hotelben

December közepétől az M5-ös autópálya feljárójánál 
lévő Family Hotel előterében Virágh Istvánné Éva 500-
600 darabos babagyűjteményéből kiállítás látható.

8. oldal

Balástya is részt vett azon a kiállításon és vásáron, ame-
lyet november 29-én és 30-án Szegeden, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal épületében rendeztek a közmunka-
programban előállított termékekből.

Bővebben a 3. oldalon

Adventi piac  a közfoglalkozta-
tásban előállított termékekből

Újévi köszöntő
Tisztelt Balástyaiak!
2018-ban lesz húsz éve, hogy településünk vezetője vagyok. Bizalmuk-

ra minden évben igyekszem rászolgálni, munkámról, eredményeinkről a 
falugyűléseken, közmeghallgatásokon, valamint a Balástyai Újság hasáb-
jain keresztül folyamatosan beszámolok. Örömmel tájékoztatom Önöket 
most is, hogy ismét sikerült egy nagyon eredményes évet zárnunk 2017. 
december végén. A nyertes pályázatokkal és a saját költségvetésünkből 
rendelkezésünkre álló összegekből megvalósuló beruházások által több 
mint egymilliárd forinttal nőtt közösségünk vagyona. Ebben az épített kör-
nyezetünk és a munkákhoz szükséges eszközök gyarapodásán kívül a ma-
gasabb színvonalú általános iskolai oktatásunkhoz hozzájáruló pályázatok 
biztosította pénzügyi keretek is benne vannak, ahogy a programjainkhoz 
felhasznált összegek szintén, aminek köszönhetően számos rendezvényen 
lehettünk együtt. Mindez nagyon nagy összefogást igényelt, hatalmas fel-
adatot adott a munkatársaimnak, illetve a beruházásokat és fejlesztéseket 
kivitelező szakembereknek. Valamennyiük áldozatos munkáját ezúton is 
köszönöm!

Balástya fejlődése nemcsak az elnyert pályázatokkal mérhető. Képvise-
lő-társaimmal együtt arra törekszünk, hogy döntéseinkkel fejlesztési elkép-
zeléseinket mindig a lehető legjobb, legkedvezőbb módon kivitelezzük. A 
takarékos gazdálkodást mindannyian fontosnak tartjuk, amit az állam két 
alkalommal méltányolt, amikor pályázhattunk az előre meghatározott cé-
lokat kijelölő, lakosságarányos támogatásra az adósságkonszolidációban 
nem részesült települések között. Igyekszünk figyelmet fordítani arra is, 
hogy a közfeladataink ellátásán kívül a mi községünk minél inkább rende-
zett, tiszta, kellemes hely legyen, parkjainkat, tereinket virágok díszítsék.

Mindezek mellett egyre inkább fontosak számomra a harmonikus em-
beri kapcsolatok, a békesség és az öröm. Közösségi szinten a sokféle ren-
dezvényünkön keresztül látom ezek megvalósulását. Egyéni életünkben 
ugyanezeket az értékeket fontos szem előtt tartani, mert ezáltal közössé-
günk erősödik, boldogabb lesz.

A Balástya Községi Önkormányzat nevében Kányádi Sándor: Csendes 
pohárköszöntő új év reggelén című versével kívánok Önöknek jó egészsé-
get, sikerekben gazdag, áldásos 2018-as évet!
„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha, soha

ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!”

Ujvári László 
polgármester
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December 19-én falugyűlés-
re és közmeghallgatásra várta 
a lakosságot Ujvári László pol-
gármester. A megjelenteket arról 
tájékoztatta, hogy az önkormány-
zat intézményei a lehető leghaté-
konyabban működnek pénzügyi 
és szakmai téren egyaránt. Mint 
mondta, a település vezetése 
olyan fejlesztéseket visz végig, 
úgy gyarapítja az épített környe-
zetet, amit a megválasztásukkor 
a zászlajára tűzött. Ezekből a 
tervekből 2017-ben megvalósult 
beruházásokról adott rövid tájé-
koztatást a polgármester. Először 
az általános iskola alsós épüle-
te vizesblokkjának felújításáról 
elmondta, az egyházzal közös 
finanszírozásban készült, majd 
az önkormányzati tulajdonú Va-
dásztanya vendéglő konyhájá-
nak felújítása ügyével folytatta a 
beszámolót. A bölcsődei étkez-
tetés kivételével a közétkeztetés 
és ezen belül a különböző dié-
ták szerinti gyermekétkeztetés 
is teljesen megoldott lett az új, 
legkorszerűbb technikával műkö-
dő konyhával. Ezután az elmúlt 
évek egyik legnagyobb összegű 
pályázati támogatásával kapcso-
latos beruházásokat említette, 
az adósság nélkül gazdálkodó, 
adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok pá-
lyázati támogatásának felhasz-
nálását. A közmunkaprogramról 
elmondta, több szempontból 
fontos községünknek, nemcsak 
munkát jelent a közfoglalkozta-

tottaknak, hanem ehhez többféle 
eszköz beszerzése társul, és olyan 
értékekkel gyarapodott ezáltal 
településünk, mint például az 
Állatsimogató, ahol a tanyai élet-
mód bemutatásához készült egy 
helyiség, és ott sok gyerekcsoport 
tud foglalkozást tartani. A nyertes 
pályázatok közül a megkezdett 
csapadékvíz elvezető hálózat 
építéséről beszélt még a polgár-
mester és megemlítette a közeljö-
vőben induló idősek nappali ellá-
tását szolgáló épület felújítását, a 
kapitánysági vasúti átjáróig épülő 
kerékpárút valamint a termálkút 
kivitelezését, ami majd a közin-
tézmények fűtési energiaellátását 
biztosítja. Végül a további nyer-
tes pályázatokról és a beadott pá-
lyázatokról adott tájékoztatást, és 
összegezte, több mint egymilliárd 
forinthoz jutott Balástya a 2017-
ben megvalósult és elnyert pályá-
zatok által. Kiemelte, mindezek a 
fejlesztések nagyon fontosak, de 
nemcsak ez számít fontosnak, ha-
nem az is rendkívül lényeges, mi-
lyen a településen a közhangulat, 
milyen érzéssel megy el a rendez-
vényekre a lakosság, mert az az 
elmúlt években kiderült, szükség 
van színvonalas kulturális esemé-
nyekre Balástyán.

A falugyűlés zárásaként a 
Balástya Települési Arculati 
Kézikönyvének elkészítésével 
megbízott Balla Consulting ügy-
vezetője, Balla Attila ismertette a 
kézikönyv tartalmát. 

2017-ben megvalósult pályázatok
Összköltség Támogatás

Vadásztanya vendéglő konyha felújítás 153 millió Ft   36,8 millió Ft

Adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztései-
nek támogatása 2015 (utak, járdák)

112 millió Ft 112 millió Ft

Tanyaprogram 2     2,2 millió Ft     2 millió Ft

Civil szervezetek pályázatai     2 millió Ft     2 millió Ft

Testvértelepülés pályázat Tordával     0,5 millió Ft     0,5 millió Ft

Számítástechnikai tanfolyamok 2017. 
február, október-november

tanfolyamok

Közmunkaprogram 1.: beltéri foglalkoz-
tató és kiállító tér kialakítása

    7 millió Ft     6,3 millió Ft

Több mint egymilliárd forint a 2017-ben megvalósult és elnyert pályázat összege

Közmunkaprogram 1.: bér és járulék költ-
ségek

    24 millió Ft     24 millió Ft

Közmunkaprogram 2.: közfoglalkoztatot-
tak szociális épületének felújítása       6 millió Ft       5,4 millió Ft

Közmunkaprogram 2.: bér és járulék költ-
ségek     24 millió Ft     24 millió Ft

Alsós iskolaépület vizesblokkjainak 
felújítása önerőből       9 millió Ft       7 millió Ft

      egyházi

2017-ben elnyert, 2018-ban megvalósuló pályázatok
Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztése 
Balástya község területén, a vasútállomás 
könnyebb megközelíthetősége érdekében

    70 millió Ft     70 millió Ft

Balástya A3-as számú vízgyűjtő területén 
csapadékvíz elvezető hálózat építése

    90 millió Ft     90 millió Ft

Idősek nappali ellátását szolgáló épület 
felújítása

    15 millió Ft     15 millió Ft

Balástya, helyi, megújuló, geotermális ener-
giájának kiaknázása a független és fenntart-
ható hosszútávú energiaellátás jegyében

  246,5 millió Ft   246,5 millió Ft

Szerb-magyar pályázat: rendezvények le-
bonyolítása Tordával

    28,3 millió Ft     25,5 millió Ft

Védőnői szolgálat épületének felújítása és 
eszközök beszerzése

      7,7 millió Ft       6,6 millió Ft

Tanyaprogram       2,2 millió Ft       2 millió Ft

Adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztése-
inek támogatása 2016 (köztemető, pol-
gármesteri hivatal, művelődési ház tető, 
járdák)

  112 millió Ft   112 millió Ft

EFOP-3.3.7 Informális tanulási alkalmak 
megvalósítása a balástyai iskolában

    75 millió Ft     75 millió Ft

EFOP-3.7.3 Programok az egész életen 
át tartó tanulásért a balástyai könyvtárban 

    80 millió Ft     80 millió Ft

EFOP-1.3.8 Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület pályázata: "Önkéntes-
ség személyre szabva"

   221,8 millió Ft    221,8 millió Ft

Megvalósult és elnyert pályázatok össz-
esen: 1288,2 millió Ft 1164,4 millió Ft

2017-ben beadott, értékelés előtti pályázatok
Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi ter-
melők termékeinek priorizációja érdeké-
ben

    55,9 millió Ft     55,9 millió Ft

TOP-5.3.1 Rendezvények általi közösség 
építés, konzorciumi partnerek Pusztaszer 
és Csengele

    28 millió Ft     28 millió Ft

Sportcsarnok felújítása, kézilabdapálya 
kialakítása

    47,7 millió Ft     33,4 millió Ft

Erdőközi út 3. szakaszának felújítása    111 millió Ft     99,9 millió Ft

Ipari övezet infrastruktúra kiépítése     53 millió Ft     53 millió Ft

KEHOP-3.1.2 Hulladékgazdálkodás kor-
szerűsítése, térségi komposztáló telep ki-
alakítása, erő- és munkagépek beszerzése 
külterületi utak és közterületek tisztán 
tartásához

  114,5 millió Ft   114,5 millió Ft

EFOP-3.3.3-16 Pályázat óvodásoknak 
tehetségkutatás, iskolásoknak táborok, 
szakkörök, foglalkozások

    25 millió Ft     25 millió Ft
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Balástya is hozzájárult 
Magyarország fejlődéséhez

Járási Közbiztonsági Egyez-
tető Fórum Kisteleken

Folyamatosan pozitív gazdasági 
hírek érkeznek Magyarország-
ról, ma már a külföldi gazdasági 
elemzők szerint is dinamikus fej-
lődési pályán vannak gazdasági 
mutatóink, stabil Magyarország 
helyzete. Az ország teljesítmé-
nyéből a balástyaiak is kivették 
részüket.
Az elmúlt években közösségünk 
hatalmas előrelépést tett össze-
fogásunk eredményeként. Balás-
tya 2014 óta jelentős fejlődésen 
ment keresztül, készségfejlesztési 
termek, négyegységes ifjúsági 
szálláshely, új tornaszoba épült, 
közpark létesült, térfigyelő ka-
merarendszer óvja a lakosság biz-
tonságát. A sportpálya 3D kerítést 
kapott, a község támogatást nyert 
az utánpótlás nevelésre, meg-
újult a sportöltöző, lelátó került 
a sportpálya mellé, megújult a 
kistornaterem. Sikerült fejleszteni 
a tanyagondnoki szolgálatot gép-
járművek beszerzésével, és ol-
csóbbá vált az iskola fenntartása a 
napelemes beruházás végrehajtá-
sával. Megvalósult a Vadásztanya 
vendéglő konyhájának felújítása, 
amivel az általános iskola és a 
szociális ellátás étkeztetése lett 
jobb színvonalú. Elkészült az Ál-
latsimogató tanya a tanyai élet be-
mutatására, és egy terménytároló 
építésén dolgoztunk, utak és jár-
dák felújításán munkálkodtunk. 
Emellett kerékpárút épült, és tu-
risztikai, kulturális fejlesztések 
valósultak meg. A „Tiszta Víz” 
ivóvízminőség-javító program-
nak és a szennyvízberuházásnak 
köszönhetően a balástyaiak élet-

minőségén is sikerült javítani.
Ezek a közösség sikerei, melyre 
büszkék lehetünk! 
A beruházások jelenleg is foly-
nak, megújul a köztemető, csapa-
dékcsatorna-rendszer fejlesztése 
történik, újabb járdák felújítása 
valósul meg, rövidesen kerék-
párút épül a temető irányában, 
egészen a Kaptánysági vasúti 
átjáróig, folytatódik a közintéz-
mények energetikai korszerű-
sítése termálkút létesítésével, a 
művelődési ház tetőszerkezet 
cseréjéhez, az idősek nappali el-
látásnak fejlesztéséhez, a Védő-
női Tanácsadó korszerűsítéséhez, 
a polgármesteri hivatal felújításá-
hoz szintén nyertes pályázata van 
Balástyának, és a tanyagondnoki 
program keretében ismét további 
fejlesztésre lett lehetőség a tanya-
gondnoki szolgálatnál.
Már elkészültek a jövőre vonat-
kozó terveink! Közösen célul tűz-
tük ki Balástyán egyebek mellett 
a helyi piac kialakítását, a vállal-
kozási övezet infrastruktúrával 
való ellátását, a sportcsarnok 
felújítását, az Erdőközi út har-
madik szakaszának felújítását, a 
hulladékgazdálkodás korszerű-
sítését térségi komposztáló telep 
kialakításával, erő- és munkagé-
pek beszerzésével – hogy csak 
néhányat említsek az előttünk 
álló fejlesztési elképzelésekből, 
melyeket települési Balástya Te-
lepülési Arculati Kézikönyvünk-
kel megfogalmaztuk, felrajzolva, 
hogy milyennek álmodjuk közös 
jövőnket!

Ujvári László polgármester

A Kisteleki Rendőrkapitányság 
a társszervek képviselőivel a 
járás közbiztonsági és bűnügyi 
helyzetét értékelte 2017. nov-
ember 28-án.
A kapitányság épületében tartott 
Járási Közbiztonsági Egyezte-
tő Fórumon részt vettek a járás 
polgármesterei, a helyi polgár-
őrvezetők, a katolikus egyház és 
a civil szervezetek képviselői, a 
Kisteleki Katasztrófavédelmi Örs 
parancsnoka, a kisteleki általános 
iskola igazgatója, a járási hiva-
talvezető, valamint dr. Rádi Nor-
bert rendőr ezredes, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnügyi rendőrfőkapitány-he-
lyettese. A rendezvény célja a 
térség közbiztonsági és bűnügyi 
helyzetének értékelése volt.
Szabó Zsolt rendőr alezredes, 
a Kisteleki Rendőrkapitányság 
vezetője tájékoztatást adott a 
kapitányság munkájáról, a járás 
bűnügyi, közrendvédelmi és köz-
lekedésrendészeti helyzetéről, a 
bűn- és baleset-megelőzési mun-
kájáról. Kitért az ismertté vált, 

valamint a kiemelt bűncselekmé-
nyek számának alakulására, meg-
oszlására, a nyomozáseredmé-
nyességre, a rendészeti, baleseti 
adatokra, a bűn- és baleset-meg-
előzési tevékenységre. Tájékoz-
tatást adott a december 1-jétől 
működő mezőőri szolgálatról, 
amely egy újabb együttműködési 
felületet teremt.
A jelenlévő polgármesterek kö-
szönetüket fejezték ki a tanyavi-
lágban élőkre való odafigyelésért, 
elismerősen szóltak a rendőrség 
munkájáról, a rendezvények biz-
tosításával kapcsolatos tevékeny-
ségéről.  
Az iskolaigazgatók köszönetet 
mondtak az iskolai rendezvé-
nyek biztosításáért, a D.A.D.A. 
oktatók munkájáért, a forgalmas 
időszakokban a rendőrök és a 
polgárőrök jelenlétéért az iskolák 
környékén.
Forrás: http://www.police.
hu/hu/hirek-es-informaciok/
legfrissebb-hireink/helyi-hirek/
jarasi-kozbiztonsagi-egyezteto-
forum-2#2 

November 29-én és 30-án Sze-
geden, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal épületében a 
közmunkaprogramban előál-
lított termékekből kiállítással 
egybekötött vásárt rendezett a 
Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Főosztálya.  
A megye hat járásának 26 kiállító-
ja, közöttük Balástya is bemutat-
ta és kínálta a közfoglalkoztatás 
keretében előállított portékáit. A 
rendezvényt dr. Hoffmann Imre, 
a Belügyminisztérium helyettes 
államtitkára és dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott nyitotta meg.  
A negyedszer megszervezett 
megyei programnak az volt a 

célja, hogy a nagyközönség is 
megismerhesse mindazokat az 
értékeket, amelyek a közfoglal-
koztatás keretében jöttek létre 
a megyében. Az idén kétnapos 
adventi piac sokszínűen mutatta 
be a megyei közfoglalkoztatást.  
A programban dolgozók mun-
kájuk eredményeként számos, a 
település számára hasznos ter-
méket állítanak elő, miközben 
támogatják a természeti és épített 
környezet védelmét. Az előállított 
termények és feldolgozott élelmi-
szerek hozzájárulnak a közétkez-
tetés minőségének javításához, az 
önellátó, önfenntartó települési 
modell kialakításához.

Adventi piac a Csongrád megyei 
közfoglalkoztatásban előállított 
termékekből

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

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

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

Magyar Mihályné jegyző

Kutyatartók figyelmébe!
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December 18-án a már hagyo-
mányos jótékonysági karácsonyi 
ajándékkészítő délutánra  több 
mint nyolcvan tanulót hívtak 
meg a szervezők a művelődési 
házba, és forró teával, kaláccsal, 
mandarinnal, szaloncukorral vár-
ták a gyerekeket. A Balástyáért 
Közalapítvány kezdeményezé-
sére összefogással létrejött ren-

dezvényen a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola taní-
tói, tanárai, munkatársai, az Őszi 
Alkony Nyugdíjas Klub néhány 
tagja, a Motivációs Tanoda és a 
Balástya Községi Önkormányzat 
munkatársai ünnepi hangulatú 
kézműves foglalkozást tartottak, 
ahol a gyerekekkel együtt készí-
tették az ötletes ajándékokat. 

December 2-án, Advent első 
vasárnapján, az első gyertya-
gyújtására és a karácsonyi fény-
füzérek felkapcsolásának közös 
ünneplésre hívta a lakosságot az 
önkormányzat a balástyai Pádu-
ai Szent Antal római katolikus 
templom kertjébe. Évek óta elő-
ször esett a hó az adventi időszak 
kezdetére, és a hideg idő ellenére 
sokan gyülekeztek a Karácsony-
váró eseményre. A gyerekek 
hógolyóztak, míg Horváth Lívia 
zenetanár vezetésével és Jenei 
Norbert hitoktató gitárkíséreté-
vel felcsendültek a karácsonyi 
dalok. Műsoruk után Ujvári 
László polgármester köszöntött 
mindenkit. Beszédében kiemelte, 
hogy az Advent a Karácsonyhoz 
vezeti el az embert, a Karácsony 
pedig a szeretet által egymáshoz 
vezet bennünket. Kifejezte, jó 
lenne ha az ünnep szépségét nem 
az ajándékok nagysága adná, 
hanem a szeretet, amiből min-
denki részesülhet és amit min-

denki adhat. Jókívánságai után 
a polgármester  egyúttal meg-
hívta a jelenlévőket december 
16-án, 17 órakor a templomban 
tartandó Falukarácsonyra. Sutka 
István plébános arról beszélt az 
egybegyűlteknek, hogy Advent 
első vasárnapjával kezdődik az 
új egyházi év, az emberek ma-
guk mögött hagyják a munkával 
teli hónapokat. Ebben az adventi 
időszakban a szeretetben eltöltött 
együttlét és az egymásra figye-
lés fontosságát, emelte ki, majd 
Teréz anya szavait idézte, hogy 
minden nap tehetünk egy kicsit 
azért, hogy a világ jobb legyen, 
mert annak mi is részei vagyunk. 
Az ünnepi gondolatokat követő-
en a polgármesteri hivatal mun-
katársai kaláccsal, forró teával és 
forralt borral kínálták a megje-
lenteket. A forró italokat katonai 
gulyáságyúban Palotás Sándor 
és Szanka Péter főzte, amit a 
hűvös estén beszélgetés közben 
sokan megkóstoltak. 

December 16-án karácsonyi 
ünnepségre hívta meg a lakossá-
got a Balástya Községi Önkor-
mányzat. A Páduai Szent Antal 
római katolikus templomban a 
hódmezővásárhelyi 5. Bocskai 
István Lövészdandár Zenekara 
koncertjével kezdődött a Falu-
karácsony. Fodor Tamás mű-
velődésszervező a zeneszámok 
között ismertetőt olvasott fel 
az elhangzott művekről, majd 
Ujvári László polgármester kö-
szöntötte a nagyszámú közön-
séget. Emlékeztetett arra, hogy 
csak néhány évtizede ünnepel-
nek úgy az emberek, hogy fény-
árban úszik az ország, és reklá-
mok özöne hívja fel a figyelmet 
az ajándékok bő választékára. 
Régen nem volt lehetőség drá-
ga, a valódi igényeket felülmúló, 
sokszor felesleges ajándékok-
kal meglepni egymást. „A világ 
megváltozott körülöttünk, és mi 
magunk is.” – mondta a polgár-
mester, és azzal folytatta, hogy 
sok ember nem tudja, mi hiány-
zik az életéből, pedig ez nem 
más, mint az igaz szeretet. Mint 
fogalmazott, Karácsony titka az, 
hogy megmutassa a szeretet út-
ját, alkalom lelkünk és kapcsola-
taink rendezésére, a félreértések, 
megbántások tisztázására, és 
hangsúlyozta: „ne feledjük a leg-
szebbet, a szeretetet életünkben 
kell kimutatnunk egymásnak.”

A polgármester köszöntő-
je után Sutka István plébános 
Wass Albert idézettel üdvözölte 
a jelenlévőket: „Küszöbön áll a 
nap, az az egyetlen egy nap az 

évben, mely hivatalosan is a sze-
reteté. Háromszázhatvanöt nap 
közül háromszázhatvannégy a 
gondjaidé, a céljaidé, munkádé, 
és a szereteté csupán egyetlen 
egy, s annak is az estéje egye-
dül. Pedig hidd el, Ismeretlen 
Olvasó, fordítva kellene legyen. 
Háromszázhatvannégy nap a 
szereteté, s egyetlen csak a többi 
dolgoké, s még annak is elég az 
estéje.” Ezután a plébános Isten-
től megáldott Karácsonyt kívánt 
mindenkinek. Amikor a koncert 
utolsó számai elhangzottak, Uj-
vári László polgármester kívánt 
békés, boldog Karácsonyt, és 
köszönetet mondott a műsorért 
a hódmezővásárhelyi 5. Bocskai 
István Lövészdandár Zeneka-
rának, majd további ünneplésre 
hívott mindenkit a Tanodához 
és a templomkertben felállított 
sátorba, ahol húsos káposztá-
val, forralt borral, forró teával, 
diós és mákos bejglivel várták 
a lakosságot az önkormányzat 
munkatársai. A húsos káposztát 
Virágh István főzte, amelyből 
négyszáz adag fogyott, miköz-
ben beszélgettek egymással a Fa-
lukarácsony résztvevői. Közben 
a Tanodában rendezett kiállításra 
is többen betértek, ahol láthatták 
Települési Értéktárunkat Sándor-
falva, Dóc, Szatymaz értéktárai-
val együtt, mert a négy település 
együttesen nyert támogatást a 
Földművelésügyi Minisztérium 
nemzeti értékeink bemutatására 
és népszerűsítésére kiírt pályá-
zatán.

Illin Klára

Karácsonyi ajándékkészítő 
délután a művelődési házban

Advent első vasárnapján 
együtt ünnepelt a lakosság

Katonazenekar koncertje a
Falukarácsonyon
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A Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy aki a 
tűzgyújtás szabályait megsze-
gi, nemcsak pénzbírsággal kell 
számolnia, hanem még környe-
zetvédelmi intézkedésre is sor 
kerülhet, ugyanis a gumi és a 
műanyagok égésekor olyan füst-
gázok szabadulnak fel, amelyek-
kel a tüzet gyújtó a saját egész-
ségét és a környezetében élőkét 
is súlyosan veszélyezteti. Ezért 
a  fűtési szezonban is tilos a kör-

nyezetszennyező anyagok égeté-
se, de a kerti hulladék és az avar 
égetése szintén sokba kerülhet 
annak, aki megszegi az égetésre 
és tűzgyújtásra vonatkozó szabá-
lyokat. Községünkben már elő-
fordult bírságolás emiatt, ezért 
ismét felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a Balástyai Újság 
2016. áprilisi számának címlap-
ján és a májusi szám 6. oldalán 
olvasható a tűzgyújtás szabályai-
val kapcsolatos helyi és országos 
rendeletekről tájékoztató. 

December 21-én Szatmári Imre 
tűzoltó dandártábornok, megyei 
igazgató adta át Csongrád megye 
17 önkéntes tűzoltó egyesületé-
nek azokat a szakfelszereléseket, 
amelyeket a Belügyminisztéri-
um és az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság pályáza-
tán nyertek. 

Az összesen több mint tízmillió 
forint értékű technikai eszközből 
a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére Vi-
rágh István elnök 700 ezer forint 
értékben vett át egy védő beve-
tési ruhát, egy pár bakancsot,  

hat pár védőkesztyűt, valamint 
55 ezer forintot a levegőpalac-
kok nyomáspróbájának hitelesí-
tési költségére.   

Szatmári Imre megköszönte az 
önkéntes tűzoltók munkáját, és 
kiemelte, évről-évre emelkedik a 
megyei egyesületek által végzett 
beavatkozások száma. 2017-ben 
is nagy segítséget nyújtottak a 
hivatásos egységeknek többi 
között a viharkárok felszámo-
lásában. A most átvett technikai 
eszközök segítik majd a szaksze-
rűbb munkavégzést.

Az Erzsébet-program ke-
retében a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány üdülési 
pályázatot hirdet, amelyre a 
pályázatokat 2018. január 15-
től lehet benyújtani.  

A Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány (továbbiakban: 
Alapítvány) az Erzsébet-prog-
ram keretében – az egészség 
megőrzéséhez szükséges aktív 
kikapcsolódás elősegítése érde-
kében – üdülési pályázatot hir-
det. Az Alapítvány a pályázattal 
elnyerhető támogatást üdülési 
szolgáltatás formájában nyújtja. 
Az üdülési támogatásra kizáró-
lag a felhívásban meghatározott 
követelményeknek maradék-
talanul megfelelő mindazok a 
kedvezményezettek jogosultak, 
akik belföldi illetőségű, 18. 
életévét betöltött, magánsze-
mélyek, akiknek a családjában 
az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem nem haladja meg 
a 2018. január 1-jén érvényes 
minimálbér összegét, továbbá 
három vagy annál több gyer-
meket nevel(nek) saját háztartá-

sukban, akik után – a pályázat 
benyújtása napján – családi pót-
lékra jogosul(tak).

A pályázatban három vagy 
több gyermeket szükséges sze-
repeltetni, akik a pályázati ki-
írás feltételeinek megfelelnek 
és az üdülési támogatás felhasz-
nálásában ténylegesen részt 
kívánnak venni. Amennyiben a 
pályázatban részt vesz a pályá-
zó házas vagy élettársa is, az 
adatlapon fel kell tüntetni a sze-
mélyére vonatkozó adatokat is. 
Az üdülési támogatás igénybe-
vétele a családdal együtt üdülő, 
3 év alatti gyermek(ek) részére 
térítésmentes, azonban a pályá-
zó profiljában kötelező megadni 
a 3 év alatti gyermek(ek)re vo-
natkozó adatokat is.

A benyújtott pályázatban 
megjelölt személyek későbbi 
módosítására nincs lehetőség.

Részletes tájékoztatás a 
http://www.erzsebetprogram.
hu/nagycsalados-palyazok-
s z a m a r a - 2 0 1 8 - e v b e n -
felhasznalhato-udulesre

A Mozgáskorlátozottak Csong-
rád Megyei Egyesületének 
Balástyai Csoportja november 
24-én ünnepelte a csoport meg-
alakulásának 20. évfordulóját és 
egyúttal megtartották az évzáró 
összejövetelüket. Az eseményen 
részt vett Ujvári László polgár-
mester, Vincze Andrea, a me-
gyei egyesület elnöke, és titkára, 
Hódi Gábor, továbbá a Kisteleki 
Rendőrkapitányság munka-
társa, dr. Minyó Tamás rendőr 

alezredes, bűnügyi osztályve-
zető helyettes, Dékány Péter, a 
Balástyai Polgárőr Egyesület 
elnöke, Dékány Attila körzeti 
megbízott, és a szomszédos te-
lepülések egyesületeinek képvi-
seletében Szabó Éva, Fülöpné 
Tari Katalin, Faragó Tamás. Az 
ünnepi beszédek, beszámolók és 
köszöntők után Újvári Jánosné 
énekelt, majd ebéddel zárult a 
rendezvény.

TILOS A GUMI ÉS A MŰANYAGOK 
ÉGETÉSE!

A Csongrád megyei önkéntes 
tűzoltó egyesületek szakfel-
szereléseket kaptak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
nagycsaládosoknak 2018-ban felhasznál-
ható üdülésre 

20 éves a mozgáskorlátozottak 
balástyai csoportja

Köszönet
A mozgáskorlátozottak balástyai csoportjának tagjai nevé-
ben köszönöm a rendezvényünk támogatóinak a segítséget. 

Gera Jánosné  csoport titkár     
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Sportköri évzáró
Évzáró összejövetelt tartott 

a Balástya Községi Sportkör 
Egyesület december 15-én, 
a művelődési házban. Fodor 
Tamás elnök értékelője után 
Ujvári László polgármester 
köszöntötte a sportkör tagjait 
és az edzőket.

Fodor Tamás az elmúlt félév 
eseményeit összefoglalva el-
mondta, hogy a csaptok csak 
a fél szezonon vannak túl, 
ilyenkor még folyik a munka. 
Felidézte, hogy négycsapatos 
utánpótlás bázisa van a sport-
körnek, ahol rengetegen fociz-
nak és közöttük nagyon sok az 
új, fiatal játékos. A csapatokkal 
három edző foglalkozik. A Bo-
zsik-program keretében egy 
hazai rendezésű tornát tartottak, 
ahol a program csoportvezető-
jén kívül megjelent az alköz-
ponti vezető valamint a régiós 
utánpótlás központi vezető is, 
és ellenőrizték minden játékos 
igazolását, a csapatokra vonat-
kozó előírások betartását, amit 
a balástyai sportkör csapatainál 
rendben találtak.

Az U16-os csapatról az elnök 
azt mondta, hogy még fiatalok 
a fiúk, és a jövő év hozhat na-
gyobb sikert. Több játékosnak 
most voltak az első nagypá-
lyás meccsei. A csapat új edzőt 
kapott, aki egyúttal a felnőtt 
együttes edzője is. Már vannak 
eredményeik is, amit az edző ál-
tal sikerült elérniük.

A lánycsapatnál nyáron nem 
tudták az alapozó edzéseket 
megkezdeni, így télen lesz a na-
gyobb felkészülés a tavaszi sze-
zonra, ami majd megmutathatja 
a fejlődést. A csapat létszáma 
megfogyatkozott, többen el-
mentek, ezért meg kell erősíteni 
a keretet, tekintettel arra, hogy 
jövőre a felnőtt csoportban in-
dulhatnak. Kilátás van arra is, 
hogy összeállhat egy új utánpót-
lás csapat.

Az ifi csapatról Fodor Tamás 

elmondta, hogy egy-két gól 
választja el a őket a tényleges 
dobogótól, de pontszámban az 
első három között vannak. Jó 
közösséget alkot a csapat, sokat 
fejlődtek a játékosok, időközön-
ként szakmai szempontból már 
szép játékot játszanak.

A Csongrád megyei II. osz-
tályban játszó felnőtt csapatnál 
a korábbi edző, Cserenkó Sza-
bolcs az előző szezon végén 
felajánlotta lemondását, amit a 
sportkör vezetősége elfogadott. 
A változást követően az edzővá-
lasztás több időt vett igénybe, és 
Nyerges Dániel edző megjele-
nése után stabilizálódott helyzet. 
Kisteleken a megyei első osztá-
lyú csapat megszűnésével öten 
átigazoltak a balástyai együttes-
hez, így azután az őszi szezon-
ban 8. helyen végzett a gárda, 
ami az elmúlt évekhez képest 
nagyon nagy eredmény. Az el-
nök azt mondta, a csapat továb-
bi szakmai megerősödéséért a 
játékosokkal együtt mindent 
megtesznek. A csapat tagjai: 
Bárkányi Tibor, Batancs Zsolt, 
Bitó István, Gémes Ferenc, 
Gyuris Zsolt, Kiss Attila, Koncz 
Róbert, Lippai Dániel, Madár 
Leó, Nagymihály Mátyás, Oláh 
Lajos, Prcic Alen, Papp Dávid, 
Répa Hunor, Severin Drogba, 
Szűcs József, Tóth Gergő, Tóth 
Tamás, Vámos Tamás, Vámos 
Norbert, Veress Gábor, Vincze 
János.

Ezután a balástyai sportkomp-
lexum fejlesztéséről beszélt a 
sportkör elnöke. A sportöltöző 
felújítása korábban nyolcvan 
százalékban elkészült, a nyá-
ron a lámpatestek cseréje meg-
történt, és most ahol még nem 
volt burkolatcsere, azok újulnak 
meg, továbbá amelyik helyiség-
ben régi a bútorzat, oda újakat 
vásárolnak. Decemberben már 
megkezdődött és januárban 
folytatódik ez a munka. Megér-
kezett a csapatok Adidas márká-
jú melegítő ruházata, amit ahhoz 

a feltételhez kötötten kapnak 
meg a focisták, hogy az edzé-
seken és a meccseken részt kell 
venniük. Eddig három csapat 
kapta meg az edzőpólókat, és 
rövidesen a többi csapat is átve-
heti, továbbá még decemberben 
széldzsekiket kap mindenki. 
Egy pályázattal tavasszal és a 
nyár elején megtörténik a csere-
padok cseréje, a sportpályához 
eredményjelzőt és hangosítást 
szerelnek fel, valamint beépí-
tett, automata öntözőrendszerrel 
locsolják a füvet. Az edzőpálya 
világítása korszerűbb lesz. Egy 
júliusban induló pályázat segít-
ségével télikabátot kaphatnak 
majd a csapatok tagjai. 

Az összejövetelen Ujvári 
László polgármester köszöntöt-
te a csapatok tagjait, és elmond-
ta, figyelemmel kíséri a sportkör 
eredményeit. A sportkör fenn-
tartási költségeinek több mint 
90 százalékát az önkormányzat 
fedezi, ami minden településen 
így történik, de a fejlesztéseket 
elsősorban a Társasági Adó pá-
lyázati lehetőség segítségével 
lehet megvalósítani. Kifejezte, 
hogy nem a tabellán való elhe-
lyezkedés a legfontosabb szá-
mára, hanem az, hogy több mint 
120-130 balástyai fiatal sportol 

a sportkör keretében, van spor-
tolási, mozgási lehetősége, jó 
csapatszellemben dolgozhat, 
jó csapatnak lehet része. Újabb 
sportág, a kézilabda indult 
szeptembertől a balástyai isko-
lában, alsó és már felső tagozat-
ban is. A kézilabdának, mint új 
labdajáték beindulásának fontos 
szerepe van abban, hogy egy 
pályázat segítségével a húsz éve 
épült sportcsarnok megújulhat. 
A polgármester megköszönte a 
csapatok tagjainak, az edzők-
nek és a pályafenntartásban, a 
technikai háttér biztosításában 
dolgozóknak, a csapatok szál-
lításában közreműködőknek, 
valamint a sportélet minden 
segítőjének, illetve a sportkör 
elnökének, Fodor Tamásnak a 
munkáját. Ujvári László polgár-
mester és Fodor Tamás, a sport-
kör elnöke is kifejezte, hogy 
szeretnék, ha a Bozsik-program 
csapatai mellett működő szülői 
munkaközösség és a felnőtt csa-
patot támogató közösség is lét-
rejönne, amelyre az elmúlt idő-
szak alapján lesz is lehetőség. A 
sportköri évzáró vacsorával ért 
véget, amit Virágh István főzött.

Illin Klára

Afrikai focista a balástyai csapatban

Severin Drogba az afrikai 
Elefáncsontparti Köztársaságból 
származik, és 2006-ban jött Ma-
gyarországra profi futballistá-
nak. A Honvédben és a Vasasban 

játszott, majd Szlovákia, Fran-
ciaország, Irán, Románia profi 
csapatai következtek. 2010-ben 
Szegeden ismerkedett meg a 
feleségével, azóta Szegeden él-
nek két kislányukkal, és Severin 
a Floratom Kft-nél dolgozik a 
zöldségkertészetben. Korábbi 
lábsérülése miatt nem bírta a 
hosszú edzéseket, és csak a játék 
szeretete miatt kapcsolódott be a 
Csongrád megyei csapatok éle-
tébe. Először Sándorfalva majd 
Kistelek együtteseit erősítette. 
Jól érzi magát a balástyai csa-
patban, a csapattársai és a szur-
kolók is kedvelik.



Informális tanulási alkalmak megvalósí-
tása a balástyai általános iskolában

EFOP-3.3.7-17-2017-0032
címmel 75 millió forint támogatást nyert a Munkácsy 

Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya az EFOP-
3-3-7-2017, „Informális és nem formális tanulási le-
hetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben 
című konstrukcióban

A projekt átfogó célkitűzése: az informális tanulási 
lehetőségek kialakításán keresztül intézményünkben 
a nevelési, képzési alkalmak számának növelése, 
a kínálat bővítése tematikában és foglalkozási for-
mákban, valamint új pedagógiai módszertani elemek 
meghonosítása. 

Részcéljaink:
- A projektpedagógiát rendszeresen alkalmazó peda-
gógusok arányának növelése.
- Az informális tanulási alkalmak rendszerének  
kialakítása: szervezett közös játékok, vetélkedők, 
kirándulások, tapasztalati tanulás. Élménypedagógi-
ai módszerek rendszeres alkalmazása a különböző 
foglalkozástípusokba ágyazott, kreatív készségek és 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére.
- Az iskolai lemorzsolódás csökkentése, az élethosz-
szig tartó tanulás kompetenciájának kialakítása.
Tevékenységek:
- sportpálya kialakítása, recortan burkolat,
- szabaduló szoba kialakítása,
- tematikus táborok alsós és felsős gyermekek  
számára,
- ökológiai tudatosságra nevelő szakkörök, alkotó  
körök,
- készségfejlesztő szakkörök,
- múzeumlátogatáshoz köthető projektek,
- tanulmányi kirándulások,
- lelki egészség védelme művészetterápiás eszkö-
zökkel,
- pedagógusképzés, tematikák kidolgozása, működ-
tetése
A projekt időtartama: 
2018. február 1. – 2021. január 31. 

Kocsisné Benkő Beáta
 projektmenedzser

7 • Balástyai ÚJság  pályázat

Programok az egész életen át tartó tanu-
lásért a balástyai könyvtárban

EFOP-3.7.3-16-2017-00055
címmel 80 millió forint támogatást nyert a Gémes Eszter 

Községi Könyvtár Balástya az EFOP-3.7.3-16, „Az életen 
át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című konstruk-
cióban

A program 3 éve alatt 24 féle különböző tartalommal 
bíró, az egész életen át tartó tanulás érdekében szerve-
zett program valósul meg a könyvtár koordinálásával. 
A projekt céljai:
• alapkompetenciák fejlesztése informális és nem formális 
szolgáltatások, tanulási alkalmak biztosításával,
• a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elő-
segítése, 
• a munkaerőpiacra, valamint a társadalmi közéletbe való 
visszatérés támogatása,
• új, tartalmában és formájában innovatív tanulási lehető-
ségek kifejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
• az állampolgári kompetenciák, a kulturális kifejezőkés-
zség, anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetenciák 
fejlesztése, a tudományos magyarázatok alkalmazására 
való alkalmassá tétel,
• az analfabetizmus és a funkcionális analfabetizmus visz-
szaszorítása,
• a könyvtár olvasótáborának növelése, a könyvtárhasz-
nálat népszerűsítése, mind a gyermekek, mind pedig szü-
leik körében,
• a könyvtár nem formális és informális szerepének erő-
sítése.

A programok elsődleges célcsoportja Balástya község 
lakossága, különös tekintettel a köznevelésben részt nem 
vevők, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zetű emberek. A programok változatos formában kerül-
nek megszervezésre: heti és havi szakkörök, tanfolyam, 
műhelyfoglalkozás, ismeretterjesztő előadássorozat, mű-
vészeti csoportok, szabadegyetem, foglalkozássorozat, 
valamint szak- és alkotótáborok. A kompetenciafejlesztő 
programok tartalmának meghatározása részletes igény-
felmérés, a település lakosainak igényei alapján történt.

Projektidőszak: 2108. február 1. – 2021. január 31.
A projekt vezetése a helyi újságban, a könyvtár Facebook 

oldalán, plakátokon és szórólapokon nyújt majd folyamatos 
tájékoztatást a részvételi lehetőségekről és a jelentkezés 
módjáról. Kérjük, kísérjék figyelemmel a megjelenő infor-
mációkat és vegyenek részt térítésmentes programjainkon!

Csontos Mária 
projektmenedzser



Projekt-hét
November közepén mind a 

négy csoportban projekt-he-
tet bonyolítottak le az óvo-
dapedagógusok, és különbö-
ző témákat dolgoztak fel a 
projektmódszer alkalmazásá-
val. A Felhőcske csoportban 
egész héten „csipeszeltek” a 
gyermekek. A hét zárásaként 
csipeszekkel készített képeket 
állítottak ki és egy csipeszes 
ügyességi verseny keretein belül 
mérhették össze ügyességüket. 
A Szivárvány csoportban mese 
hét volt, és együtt ellátogattak 
a könyvtárba egy papírszínház 
előadásra. A hét zárásaként Új-
vári Jánosné mondott egy mesét.  
A Csillag csoportban a mozgásé 
volt a főszerep. A labda hét al-
kalmával számos sporttal, lab-
dajátékkal ismerkedhettek meg 
a gyermekek. A hét végén Vén 
László tartott egy labdás, moz-
gásos foglalkozást. A Napocska 
csoport a hangszerek hét alkal-
mával különféle hangszerekkel 
ismerkedett. Több alkalommal 
is hallhattak élő zenét. Jenei 
Norbert hitoktató gitározott és 
énekelt, valamint a szegedi ze-
nei konzervatórium két növen-
déke, Horváth Noémi (fuvola) 
és Vastag Vilmos (klarinét) mu-
zsikált.

Adventi barkács-délután
November 24-én, pénteken 

minden csoportban barkács-
délutánt rendeztünk, ahol a 
szülők és gyermekek közösen 
készíthettek asztali díszeket és 
adventi koszorúkat. A meghitt, 
családias barkácsolás alkalmá-
val finom pogácsát ehettek a 
családok, amit délelőtt az óvo-
dában az Őszi Alkony Nyugdí-
jas Klub tagjai készítettek. 

Mikulás az óvodában
December 6-án a gyermekek 

nagy várakozással jöttek óvo-
dába, mert szüleiktől és az óvo-
dapedagógusoktól is hallották, 
hogy érkezik a Mikulás. A tízórai 
után a Mikulást énekszóval, ver-
sekkel fogadták. A gyümölcsök, 
mogyoró, szaloncukor mellett 
egy aranyos manót is kaptak, 
amit örömmel vittek haza. 

Köszönet
Köszönjük mindazoknak, akik 

az adventi előkészülethez anya-
gokat biztosítottak, pogácsát 
sütöttek, a Mikulásnak, hogy 
eljött az óvodába, vállalta ezt a 
szerepet, továbbá  a pénzbeli tá-
mogatást, amelyből íróeszközö-
ket és a gyermekek fejlődéséhez 
szükséges eszközöket, kelléket 
vásárolhattunk.
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Bölcsőde Óvoda
Ajándékot hozott a Mikulás 
December 6-án a gyermekek 

nagy várakozással jöttek óvo-
dába, mert várták a Mikulást.  
A tízórai után énekszóval, ver-

sekkel fogadták őt. A gyümöl-
csök, mogyoró, szaloncukor 
mellett egy aranyos manót is 
kaptak, amit örömmel vittek 
haza.

Karácsony a bölcsődében
A bölcsőde minkét csoportjá-

ban közösen díszítettek fenyőfát 
a kisgyermekek a nevelőikkel, és 
a fenyőfa alá játékok is kerültek, 
amelyeket a csoportok kaptak a Ba-
lástya Községi Önkormányzattól. 

 A téli szünet előtti utolsó na-
pon a kicsik a szülők által hozott 
kekszeket, üdítőket fogyasztva a 
Karácsonyt szüleikkel együtt ün-
nepelték, és gyermekeik ajándékot 
adtak nekik, amit a kisgyermekne-
velők segítségével készítettek. 

Adventi koszorú készült a böl-
csődében 

December elsején délután a 
bölcsődében családi napot tar-
tottak. A kisgyermeknevelők és 
a szülők a gyerekeikkel együtt 
a bölcsőde udvarán adventi ko-
szorút készítettek. A kellemes 
együttlét alatt karácsonyi zene 
szólt, a fenyőágakat, díszeket és 

a szükséges eszközöket a szülők 
hozták, a kisgyermeknevelők 
kenyeret, kacsazsír, lilahagy-
mát, uborkát, paprikát vettek 
egy gyors uzsonnához, és gyer-
mekteát főztek, amit a kicsik is 
fogyaszthattak. A koraestig tartó 
ünneplésen az adventi koszorú 
első, ledizzós gyertyáját együtt 
kapcsolták fel.   

December közepétől babaki-
állítás látható a Family Hotel 
előterében, ahol Virágh Istvánné 
Éva babagyűjteményének egy 
része kapott helyet. Éva 2001 
óta gyűjti a különböző méretű 
babákat. A legkisebb 3 centimé-
teres, a legnagyobb egy méter 
nagyságú. Legnagyobb unokája 
születése után vásárolta az első 
porcelánfejű babát, de azóta 
több darabot ajándékba is kapott.  
A világ különböző országaiból, 
például Spanyolországból, Fran-
ciaországból, Németországból, 

Görögországból, Lengyelország-
ból, Olaszországból, Ukrajnából 
is vannak babák az 500-600 da-
rabos gyűjteményben.   

Babakiállítás 
a balástyai Family Hotelben
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Pályaválasztás
Pályaorientációs nap kere-

tében november 16-án a 8. 
osztályos tanulóink Szegedre 
látogattak a pályaválasztási bör-
zére, és megnézték a középis-
kolák bemutatkozását, melyen 
számos interaktív bemutatón 
vettek részt. A színpadon divat-
bemutató, főzőshow és táncbe-
mutató segítségével igyekeztek 
a középiskolások a látogatók 
érdeklődését felkelteni az isko-
lájuk iránt. Tanulóinkat Gállné 
Leiner Ilona és Koréh Istvánné 
kísérte el. 

Takarékossági vetélkedő
November 23-án rendeztük 

meg a már hagyománnyá vált 
takarékossági vetélkedőnket. 
Az eddigiektől eltérően évfolya-
monként 3-3 tanuló nevezhetett 
be a felső tagozatból. A verseny 
tesztlap kitöltésével kezdődött, 
majd puzzle és villámkérdések 
vártak a tanulókra. Nagyon szo-
ros volt a verseny. A csapatok 
között 1-1 pont döntötte el a 
helyezést. A vetélkedőhöz Lázi 
Istvánné, a helyi takarékszövet-
kezet képviselője is segítséget 
adott, aki értékes és hasznos 
ajándékkal jutalmazta a részt-
vevőket: 

1. helyezés: Aradi Balázs, Kiss 
Liza, Losonczi Edit (8. a)
2. helyezés: Beke Anita, Csóka 

Vivien, Kapás Erika (7. a)
3. helyezés: Balogh Éva, Bíró 
Lili, Goldmann Boglárka (6. a)
4. helyezés: Karsai Anna, Nagy 
Sára, Nagynemes Laura (5. a)
5. helyezés: Balázs Bálint, Gera 
Kevin, Virágh Ádám (7. b)

A versenyt Zónai Márta szer-
vezte. Köszönjük Lázi Istvánné-
nak, és a Pillér Takarékszövet-
kezetnek a versenyhez nyújtott 
segítséget.

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny

November 28-án rendezett 
helyesírási versenyen 15 felsős 
diák vett részt. Tollbamondás és 
tesztlap kitöltése volt a feladat. 
A versenyt Nagymihály Zsu-
zsanna és Zónai Márta szervezte 
és bonyolította le. 

Nyílt napok
November 28-án és 29-én 

tartottuk iskolánkban a ha-
gyományos nyílt napokat. Az 
érdeklődő szülők tanítási órá-
kon betekinthettek az iskola 
mindennapjaiba. Részt vettek 
tanítási órákon, ahol képet kap-
tak gyermekük munkájáról, az 
elvárásokról, az elért eredmé-
nyekről. A kapott információk 
segítséget adnak az otthoni ta-
nuláshoz. Alsó tagozatban 69 
szülő élt a lehetőséggel, ami a 
tavalyi részvételhez képest nőtt. 

Az előző évben 57-en fogadták 
el a meghívást. A felső tagoza-
ton a tavalyi évhez hasonló volt 
a részvevő szülők száma. Ott is 
inkább az 5-6. évfolyamon volt 
tapasztalható nagyobb érdek-
lődés. A kamaszok nem veszik 
szívesen, ha a szülő eljön a nyílt 
napra. 

Játszóház
December 6-án 25 elsős tanuló 

látogatott el a szegedi Játszóház-
ba. A gyerekek fantasztikusan 
érezték magukat. A programot 
Tari Klára szervezte számukra. 
A kisdiákokat tanítójuk, Kormá-
nyosné Rudner Edit is elkísérte.

Színházlátogatás
Az 5-6. évfolyam érdeklődő 

tanulóinak Nagymihály Zsu-
zsanna és Zónai Márta színház-
látogatást szervezett. A Szegedi 
Nemzeti Színház János vitéz 
című előadását nézték meg a 
gyerekek. A 23 tanuló (13 ötö-
dikes és 10 hatodikos) számára 
nagy élményt jelentett az elő-
adás.  

Diákolimpia
December 7-én, diákolimpi-

ai selejtezőn jártak diákjaink. 
Futsal sportágban a IV. korcso-
portos fiúk a körzeti döntőben 
II. helyezést értek el. A csapat 
tagjai: Pásztor Csanád, Újszászi 
Zsolt, Szobácsi Dávid, Szél Ke-
vin, Kiss Szabolcs, Frank Mar-
tin, Silló János, Ruskó Róbert, 
Gera Dávid és Farkas Zalán. 
Felkészítő tanáruk Vén László.

Adventi készülődés
Lelki nap
November 30-án kezdődött 

iskolánkban az ünnepre készü-
lődés.  Lelki nap keretében a 

tanulókkal a Hittudományi Főis-
kola hallgatói és hitoktatók fog-
lalkoztak, akik a közös misére is 
elkísérték tanulóinkat. Adventi 
koszorú is készült, amelyen 
minden héten egy-egy gyertyát 
meggyújtottunk.

Mikulás az iskolában
Idén december 6-án érkezett 

hozzánk a Mikulás. Az előző 
hétről maradt még foltokban 
egy kis hó. A hűvös idő nem 
vette el a gyerekek kedvét, lel-
kesen hívták-várták a Mikulást, 
aki időben meg is érkezett hoz-
zájuk. Kísérői, a manók, egész 
évben készítették az ajándéko-

kat. A rénszarvasok alig bírták a 
szánt húzni, annyi ajándék várta 
a diákokat. A Mikulás zsákja 
ismét válogatott finomságo-
kat rejtett. A sok csomag mind 
gazdára talált, amit a tanulók 
lelkesen bontogattak. Néhány 
gyermek figyelmeztetést kapott 
a krampuszoktól, akik az udva-
ron igyekeztek elcsípni egy-egy 
huncutkodó kisdiákot. Az ügye-
sebbek pedig a „szaloncukor-
esőből” kaptak el pár darabot, 
kiegészítve a csomagjuk tartal-
mát. Köszönjük a Mikulásnak, 
hogy ellátogatott hozzánk, és 
szívesen látjuk jövőre is.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Xavéri 

Szent Ferenc lett a hónap szent-
je. Ő jezsuita szerzetes volt, az 
egyik legismertebb misszioná-
rius. Indiában és Japánban tevé-
kenykedett, kiváló nyelvérzéke 
volt, több nyelvet beszélt. Nagy 
szerepe volt abban, hogy a ke-
reszténységet megismerjék a 
Távol-Kelet országaiban. 

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – október
1. a: Kiss Alexandra, Kiss Bianka, 2. a: Virágh Zsófi, 3. a: Horváth 
Andrea, 4. a: Harcsa Attila Bence, 4. b: Szabó Natália Auróra, 5. a: 
Répa-Antal Hanna Tímea, 6. a: Gera Leila, 7. a: Csóka Vivien, 7. b: 
Gera Kevin, 8. a: Módra Judit
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Eladó
Balástya belterületén, jól megközelíthető helyen, azonnal 

átírható 3600 m2 nettó fóliázott terület, JELENLEG IS 
MŰKÖDŐ KOMPLETT KERTÉSZET a működéshez 
szükséges felszereléseivel: 30 db 120 m2-es fóliasátor 

kiépített felső és csepegtető öntözőrendszerrel,
 terménytárolóval, eszközökkel.

Irányár: 4,3 millió Ft
Érdeklődni: Vetró Lajos
Balástya, Hunyadi u. 28.  

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy eddig az 
időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu címre. 
A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a Teleházban. 
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, 
pénteken 7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773

A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Non-
profit Kft.  „Kincsünk a család!” – családi kohé-
ziót erősítő programok Kistelek Járásban című 
pályázatának keretén belül 2018. tavaszán az alábbi 
programokra várja a járási lakosságot: 

• 2018. januártól: Nők egymás között – 6 alkal-
mas klubfoglalkozások nőkről nőknek mentálhigiénés 
szakember vezetésével. 

• 2018. februárban: Személyiségfejlesztő tréning 
– 4 alkalmas továbbképzés a járási felnőtt lakosság 
részére. 

• 2018. márciusától: Szülők akadémiája – 6 alka-
lommal az óvodás gyerekek szülei számára iskola-
érettség, nevelési problémák témakörben előadások. 

• 2018. áprilisban: újra indul a Szülésre felkészítő 
tréningünk védőnő vezetésével, ahol hasznos taná-
csokat kaphatnak a várandós anyukák. 

• 2018. áprilistól: a Kismama torna is elérhető lesz 
újra a várandósok számára, ahol a kismamák szak-
ember vezetésével sajátíthatják el a terhesség alatt 
végezhető mozgásformákat. 

A programokra már lehet jelentkezni a Kisteleki 
Egészségfejlesztési Irodában, ahol részletes informá-
ció kérhető az adott foglalkozásról. Elérhetőségünk: 
06 62/258-455. 

Kovácsné Szabó Edit 
szakmai vezető 

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 ingatlanok tulajdonosainak saját költségé-
re történik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő 
idősek lakóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető 
bejáróutak tisztítása.

Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya 
és Fehértó az E75-ös útig
Széll Attila   
Telefon: 06 (30) 985-1503     

Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttele-
pi útig, az ópusztaszeri útig
Id. Böröcz Antal
Telefon: 06 (30) 332-2912

A szeméttelepi úttól a dóci útig
Berta József
Telefon: 06 (30) 226-9638

Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület, az 
őszeszéki részen az M5-ös autópálya, a forráskúti út és a vasúti 
sín által határolt terület
Kocsis Attila 
Telefon: 06 (30) 269-8335

Az M5-ös autópályától felfelé az őszeszéki, szatymazi, forrás-
kúti határig
Szemerédi István
Telefon: 06 (30) 618-4106

Forráskúti határ, csólyosi sarok, a volt Zöldmező majortól és az 
M5-ös autópályától a forráskúti úttal bezárólag
Szemerédi István
Telefon: 06 (30) 618-4106

Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és kör-
nyéke valamint a Müller sor
Szemrédi László
Telefon: 06 (30) 972-2326

A vasúttól az M5-ös autópályáig a forráskúti út és a Várostanya 
út között
Ifj. Böröcz László
06 (30) 971-7425

Belterületen
Berta József                   Pojcsik Ferenc
Telefon: 06 (30) 226-9638  Telefon: 06 (30) 594-6937

Hóeltakarítási ügyeletben  
 a vállalkozók elérhetősége és területhatárai
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Születések
• Kovács Gábornak és Tóth Szilvi-
ának: Ákos
• Harcsa Attilának és Godó Erzsé-
betnek: Natasa
Elhunytak
• Bárkányi István (1927)

• Bitó Ferenc (1956)
Aradi János Istvánné Marosi Mária 
(1934)
• Szeri János (1922)
• Csányi Imre (1936)
• Gombos Lászlóné Kis Mária 
(1941)
• Pilka Sándor (1953)
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ANYAKÖNYVI hírek

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

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

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1993-ban és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. A temetőgondnoki iroda általános nyitva 
tartása: pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban telefo-
non történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2018. január 11-én, csütör-
tökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klub-
ban. 

A következő vásár időpontja: febru-
ár 8., csütörtök.

A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, 
működőképes játékokat, meseköny-
veket, amelyeket csak a vásár alkal-
mával adhatnak át. 

Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

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

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

Állatorvosi ügyelet

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig, 
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
– 104
kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820
kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

Eladó ház 
Balástya, Virág u. 7. szám alatti  

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

Térítésmentes informatikai képzések 
indulnak Balástyán
 GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése  
elnevezésű pályázat támogatásával térítésmentes 
informatikai képzések indulnak községünkben.  
A jövő digitális – tanulj meg élni benne! 
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea
 06 (30) 851-3396

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA  

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd

 minden hétfőn 11-től 13 óráig ingyenes jogi tanácsadást 
tart a polgármesteri hivatalban. Telefon: 06 (20) 923-0308 

A hulladékszállítás időpontjai
A kommunális hulladékot minden kedden, a szelektív cso-
magolási hulladékot havonta egyszer, minden hónapban a 
második pénteken szállítja el a szolgáltató. 
A kommunális hulladékot a megfelelő edényzetben, a szelektív 
hulladékot zsákban a gyűjtési nap reggelén 6 óráig szíveskedje-
nek az ingatlanaik elé kihelyezni.
A zöld hulladékot a hulladékudvarban lehet elhelyezni, illetve 
választható a házi komposztálás. 
Részletes tájékoztató a Balástyai Újság 2016. áprilisi számá-
nak 5. oldalán, www.balastya.hu/Balástyai Újság vagy a www.
telepulestisztasag.hu oldalon található.
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Enni kell?

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

NEM KELL SZEGEDRE UTAZNOM, A HÚST 
HELYBEN ILDIKÓTÓL  SZERZEM BE. • SERTÉS, 

MARHA, BIRKA, CSIRKE, KACSA, PULYKA 
 EZ MIND ILDIKÓ KÍNÁLATA.

Keressék húsból készült termékeinket is: füstölt kolbász, 
lecsókolbász, májas, disznósajt, rizses és véres hurka, sütő 
kolbász, stb. • Disznó vágáshoz pótlást (tüdő, szív, nyelv, 
kolbászhús) nálunk mindig talál. • Beleket, fűszereket is 
helyben megveheti. • Bankkártya, étkezési jegy, készpénz, 
ezzel minddel lehet fi zetni!

NE FELEDJE, HA FINOMAT SZERETNE ENNI, 
RÖFI-BE KELL MENNI!

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

      
                      
           
                         egyszerűen csak ebédre!

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 


