
RETRO FÉRFINAP
Április 16-án, 19 órától 

az 1980-as években tartott Férfinap filmjének 
vetítése, majd műsor az egykori szereplőkkel. 

Vacsora: 
vegyes sültes tányér salátával, 1500 Ft/ adag.
Asztalfoglalás április 10-ig a 62/278-620 

vagy személyesen!    

Előfizetéses étkeztetés! 
Ballagásokra helyfoglalás!

OTP SZÉP Kártyát elfogadunk! • Internet, WIFI
Nyitva tartás: 10-22 óráig 

de rendezvény esetén későbbi időpontig is! 

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXii. ÉvFolyam  2016. április

Szelektív hulladékgyűjtésről tájékoztató
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
„Tisztán hasznosabb” címmel kampányt hirdet, amellyel 
ismét felhívja a lakosság figyelmét a szelektív hulladék-
gyűjtésre.

5. oldal

Berkes Antal 65 éve zenél
Több mint kétezer lakodalomban, számos más alkalom-
mal muzsikált Berkes Antal az elmúlt 65 évben. A család-
jukban több zenész volt, és ez az “örökség” meghatározta 
az életét. 

6. oldal

A biokertészet visszanyúl a régi paraszti kultúra gaz-
dálkodásához
Dr. Kiss László és Kiss-Kovács Orsolya 2010-ben költözött 
Balástyára. Létrehozták az Évkerék Ökotanyát, ahol bio-
gazdálkodással foglalkoznak.
                                                                  7. oldal

Kétezer rózsatő 
a közterületeinken

Balástya kamerával felszerelt közterületei szépítésére 2000 
darab különféle színű és fajtájú rózsatövet vásárolt az ön-
kormányzat, és a közmunkaprogramban dolgozók már el is 
ültették.    Bővebben a 3. oldalon

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

Sokba kerülhet az avar, a kerti 
hulladék és a környezetszennyező 
anyagok égetése!

Tavaly lépett hatályba az 
országos tűzvédelmi szabály-
zat, mely minden magyar ál-
lampolgár számára jelentős 
változásokat hozott. Akár  
200 ezer forintjába is kerülhet 
az égetőnek, ha ki kell hívni a 
tűzoltókat! Az „alapbírság” is 
több tízezer forint.

Az egyik legjelentősebb vál-
tozás, hogy az élet- és érték-
védelem jegyében a belterületi 
ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos, azaz csak az adott 
település önkormányzati rende-
letében kijelölt időszakban és 
módon lehet.

Avart és kerti hulladékot csak 
jól kialakított tűzrakó helyen 
és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, 
az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon. A kert használata so-
rán keletkező és további hasz-
nosításra nem kerülő növényi 
maradvány (fű, falomb, nyese-
dék, gyökér és egyéb növényi 
maradványok) elsősorban hely-
színi komposztálása javasolt. 
Amennyiben a kerti hulladék 
talajfertőzés veszélye miatt nem 
komposztálható, annak égeté-
se az ünnepnapok kivételével 
a tárgyév március 1. napjától 
szeptember 30. napjáig kedd 
és pénteki napokon 8.00-20.00 
óra közötti napszakban lehet 
végezni az adott ingatlan terü-
letén. Az égetés párás, ködös, 

esős időjárási körülmények kö-
zött nem javasolt, ugyanakkor 
nedves kerti hulladék égetése 
tilos! Az égetés folyamatának 
gyorsítására éghető folyadék 
(például: benzin, gázolaj stb.) 
légszennyező vagy bűzös se-
gédanyag nem használható! Az 
égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladé-
kot, PVC-t, fóliát, autógumit 
és minden más veszélyes hul-
ladékot, mert azt tilos égetni! 
Nagyobb mennyiségű avar és 
kerti hulladék elégetési szándék 
esetén a szomszédokat tájékoz-
tatni kell az égetés várható idő-
pontjáról. Az égetés maximum 
4 óra időtartamban végezhető. 
Közterületen avar és kerti hul-
ladék égetése tilos! A tüzelés 
színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, ille-
tőleg a tűz eloltható.

Az égetés végén gondoskod-
ni kell a visszamaradt parázs, 
hamu lelocsolásáról, vagy föld-
réteggel történő lefedéséről.  
A hatóságilag elrendelt általá-
nos tűzrakási tilalom alól egy 
rendelet sem ad felmentést!

A Balástya Községi Önkor-
mányzat képviselő-testületének 
8/2015. (IV. 30.) és a 19/2015. 
(XI. 27.) számú helyi rendelete 
a www.balastya.hu/letöltések 
oldalon megtalálható.



2.
4.

3.1.Sportöltöző
A Társasági adókedvezmény 

sporttámogatási rendszere le-
hetőségnek köszönhetően a 
sportöltözőnk belső felújítása 
befejeződött. A pályázatban 
megcélzott átalakítások, épület-
gépészeti fejlesztések, radiáto-
ros központi fűtés kialakítása, a 
falak áthelyezése, festése, a vi-
zesblokkok korszerűsítése, szi-
getelése és a burkolatcsere elké-
szült. Most már elmondhatjuk, 
hogy a sportöltöző külső, belső 
rendbetétele megtörtént, és vég-
re igazán színvonalas öltöző 
várja Balástya sportolóit. Sze-
retnénk még további pályázat 
segítségével a tetőtérben sport-
célú helyiségeket kialakítani.

Külterületi utaK
A több mint 200 kilométer 

hosszúságú külterületi útháló-
zat karbantartását folyamato-
san végzik az önkormányzat 
dolgozói. Több olyan útsza-
kaszt úgy javítottak meg, hogy 
a nagyobb kátyúk egyengetése 
után a mélyedésekbe a közelben 
levő homokot terítették. Utána 
az önkormányzat által vásárolt 
kőzúzalékkal beszórták, henge-
relték, tömörítették, hogy a jár-
hatóságot a vizes időszakban is 
biztosíthassuk. Ez a munka a to-
vábbiakban is folyamatos lesz, 
és szerencsére vannak hozzá 
gépeink, eszközeink. A tavaly 
megvásárolt többfunkciós mar-
kológép nagyon jó szolgálatot 
tesz ezeknél a munkálatoknál. 
Ahol az útszakaszokat megja-
vították, kérem az arra járókat, 
vigyázzanak rá, főleg a tavaszi 
munkák, talaj előkészítések so-
rán, hogy ne rongálódjanak meg 
az utak, mert a közeljövőben 
nem tudunk ismét visszatérni 
megjavítani.

KözmunKaprogram
A Start Minta Munkaprog-

ramban részvételünk több célú.  
Az Integrált Szociális Intéz-
ménynél 6-an, az Általános Mű-
velődési Központ intézményei-
nél 9-en, a téli közfoglalkoztatás 
keretében 12-en, a hosszabb idő-
tartamú közfoglalkoztatásban 
10-en, a Kistérségi Startmunka 
Mintaprogram helyi sajátosság 
programelemében 17-en, a Kis-
térségi Startmunka Mintaprog-
ram mezőgazdaság program-
elemében 21-en dolgoznak. Az 
idén is foglalkozunk erdőtelepí-
téssel, fűszerpaprikát, burgonyát 
termesztünk, kukoricát vetünk. 
Egy újabb program keretében 
állatokat vásárolunk, továbbá 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő tanyaépület istállójának 
és ól épületének felújítását eb-
ben a pályázatban végezzük el. 
Tavasszal egy tízszer tizenkét 
méter hosszú könnyűszerkeze-
tes épület, tároló szín építése 
kezdődik a Hunyadi utcában, a 
volt Bárkányi háznál, ami ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan.  
A tervek elkészültek, engedé-
lyezték, és elfogadták a Start 
Minta Munkaprogramban erre 
beadott pályázatunkat. Ha a kö-
vetkező évben is tudjuk folytatni 
ezt a programot, akkor ennek a 
színnek a bővítését tervezzük. 
Tavaly a közmunkaprogramok-
ban való kiemelkedő munka-
végzésünkért kapott három mil-
lió forintos plusz támogatásból 
két fóliaházat építünk. Tavasz-
szal mintegy tízmillió forin-
tért különböző munkagépeket, 
mulcsozógépet, kaszálógépet vá-
sárolunk a munkaprogramokhoz 
kapott eszközbeszerzésre for-
dítható támogatással. Ezen felül 
anyagköltségre, a fűnyíró gépek-
hez üzemanyagra, kenőanyagra 
és egyéb kisebb értékű tárgyi 

eszközök beszerzésére csaknem 
ötmillió forintos támogatást ka-
pott ebben a pályázatban az ön-
kormányzat. A közmunkaprog-
ramban résztvevő munkatársak 
végezték el, a Hunyadi utcai és 
a Rákóczi utcai önkormányzati 
ingatlanok kerítéseinek építését 
amelyhez saját költségvetés-
ből vásároltuk meg az anyagot.  
A téli közfoglalkoztatás keretén 
belül lehetőség adódott Balástya 
kulturális rendezvényei színesí-
téséhez kapcsolódó kézműves-
ségre, dekorációk készítésére, 
például Húsvét ünnepére is.

FejleSztéSeK
Az új Európai Uniós pályázati 

lehetőségek közül már több el-
indult, illetve a tavasszal indul. 
A Terült- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kere-
tén belül négy pályázat készítése 
van folyamatban. Készülnek a 
kerékpárút építés tervei és ápri-
lis elején van a beadási határidő. 
A belterülettől a kapitánysági 
út mellett a köztemető irányá-
ba a vasúti átjáróig tervezzük a 
kerékpárút kivitelezését. Pályá-
zunk a csapadékcsatorna háló-
zatának fejlesztésére a Szegfű, a 
Virág, a Dózsa, a Zrínyi utcák-
ban és az E5-ös főút mentén a 
csatorna rendbetételére, a meg-
lévő csatornák korszerűsítésé-
re, átereszek cseréjére, a meder 
kiigazítására, beton elemek-

kel való stabilizálására, hogy 
a tisztántartása, valamint a víz 
gyorsabb elvezetése megvaló-
sulhasson. Továbbá a szociális 
intézményünk külső homlokzat 
felújítási munkálatai kivitele-
zéséhez adunk be pályázatot. 
Jelenleg a tervezés fázisánál 
tartunk, és májusban adjuk be a 
helyi piac építése, korszerűsítése 
elnevezésű pályázati kiírásra a 
rendőr és polgárőr iroda, vala-
mint a sportcsarnokhoz vezető 
járda közötti területen a piactér 
építéséhez a támogatási kérel-
münket. A Vidékfejlesztési Prog-
ram pályázatai is megjelentek, és 
a Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukció-
ja, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása témakörben beadott 
pályázatunkkal a művelődési 
házunk külső és belső felújítá-
sát szeretnénk megvalósítani. 
A másik tervünk a volt kántor 
ház külső és belső felújítása. Ez 
szintén önkormányzati tulajdonú 
ingatlan, a település egyik legré-
gebbi épülete, amelyet helytör-
téneti kiállítóhellyé alakítanánk 
át. Hangsúlyozom, ezeket a 
fejlesztéseket csak akkor tudjuk 
megvalósítani, ha nyertes pályá-
zataink lesznek.

Továbbá várjuk a TOP pályáza-
ti kiírást az intézményi energeti-
kai korszerűsítéshez, amellyel az 
önkormányzat közintézménye-
inek, óvoda, iskola, könyvtár, 
művelődési ház, polgármesteri 
hivatal hőtechnikai fejlesztésére 
lesz lehetőség. A tervek készül-
nek, és jelenleg elvi engedélye-
zési szakaszban van a balástyai 
termálprogram. Ha nyer majd a 
pályázatunk, a közintézménye-
ken kívül lakásoknak, vállal-
kozásoknak, kertészeteknek is 
biztosíthatnánk fűtési lehetősé-
get kedvezőbb bekerülési költ-
séggel, mert a számítások szerint 
mintegy negyedére csökkenne a 
fűtés költsége.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Elkészült a kerítés az 
önkormányzati ingat-
lanok körül.
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Lakás-akadálymentesítési tá-
mogatás: megemelt összeg és 
többször igénybe vehető

Január elsejétől 300 ezer forint-
ra emelkedett az akadálymentes 
új lakás építéséhez, vásárlásához, 
valamint a meglévő lakás akadály-
mentesítéséhez nyújtható, vissza 
nem térítendő állami támogatás. Az 
új szabályozás szerint aki korábban 
már igényelte, 10 év elteltével ismét 
kérheti a támogatást.

Ingyenessé váltak
Az illetéktörvény elfogadásával 

szintén január elsejétől számos hi-
vatalos okmány kiállítása, illetve 
pótlása díjmentes: személyi igazol-
vány, lakcímkártya, első jogosít-
vány, diákigazolvány, mozgáskor-
látozottak parkolási igazolványának 
cseréje, pedagógus igazolvány, me-
zőgazdasági és erdészeti gépkezelői 
jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány 
igénylése évente négy alkalommal, 
vállalkozás számviteli beszámo-
lójának közzé tétele, 160 m2 alatti 
lakóépület építési vagy bontási en-
gedélyének kiadása, öröklés estén 
új tulajdonjog bejegyzése, népi 
iparművészeti igazolvány kiadása, 
jelnyelvi tolmács jegyzékbe vétele.

Gépjárműadó fizetése alóli 
mentesség

Amennyiben a mentességre jogo-
sult adóalany adókötelezettsége az 
adóévben több  személygépkocsi 
után is fennáll, a mentesség kizáró-
lag egy, a legkisebb teljesítményű 
személygépkocsi után jár.

Útdíjkedvezmény
Január elsejétől a előzetes bejelen-

tést követően a mozgáskorlátozot-
tak kedvezményesen jogosultak a 
D2 kategóriába tartozó gépjárműre 
D1 kategóriában e-matricát válta-
ni. Amennyiben utánfutót vontat, 
az „U” kategóriába tartozó von-
tatmányra a jogosultságot külön 
meg kell váltani. Feltétele, hogy a 
D2 kategóriába tartozó gépjármű 
üzemben tartója mozgáskorlátozott 
parkolási igazolvánnyal rendelkező 
személy vagy annak egy háztartás-
ban élő hozzátartozója legyen.

További tájékoztatást a mozgás-
korlátozottak balástyai csoportjának 
vezetőjétől kérhetnek:

06 (30) 467-6070

Balástya kamerával felszerelt 
közterületei szépítésére 2000 darab 
különféle színű és fajtájú rózsatö-
vet vásárolt az önkormányzat, és 
a közmunkaprogramban dolgozók 
már el is ültették. A parkosítási terv 
elkészítését, a rózsatövek színek 
szerinti válogatását, összeállítását 
Egriné Sztancs Mária készítette el, 

aki a Falunapok kiállításának fő ter-
vezője és más köztéri dekoráció elő-
készítésében, kivitelezésében vállal 
díjmentesen feladatot. Ezúton is kö-
szönöm a munkáját, a segítségét az 
önkormányzat nevében!

Március 22-én a községi könyvtár 
ünnepségre hívta meg a civil szer-
vezetek vezetőit és az intézmények 
képviselőit a nemrég zárult felújí-
tás alkalmából. Kocsisné Benkő 
Beáta könyvtárvezető köszöntötte 
a vendégeket és először a könyvtár 
által meghirdetett karácsonyi vers-
író verseny eredményéről beszélt. 
Ugyanis decemberben a könyvtár 
felújítása miatt elmaradt a versek 
bemutatása, ezért most meghívták a 
beküldött versek íróit is. Megkérte 
őket, olvassák fel költeményeiket, 
amit Ujvári Jánosnénak és a Jenei 
Norbertnek egy-egy könyvvel kö-
szönt meg. Ezután elmondta, hogy a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program pályázatának köszönhe-
tően újultak meg a könyvtár belső 
terei. Új nyílászárókat építettek be, 
kifestették a helyiségeket, új polc-
rendszerre kerültek át a könyvek, a 
látogatókat a helyben olvasáshoz új 
asztalok, fotelok fogadják, és több 
technikai eszközzel gyarapodott a 
könyvtár. Ujvári László polgármes-
ter kiemelte, hogy mára a könyvtá-
runk tudásközponttá nőtte ki magát, 

mert nagyon sokféle információhoz 
és szolgáltatáshoz juthat itt a betérő 
lakosság. Rabi Edit iskolaigazgató 
megköszönte, hogy a gyerekeknek 
nagyon nagy segítséget nyújt a ta-
nuláshoz a könyvtár. Illin Klára, aki 
1976 és 1996 között volt könyvtá-
ros, az olvasók nevében köszön-
te meg, hogy ilyen színvonalas 
könyvtári ellátásban részesülhetnek. 
Emlékeztetett arra, hogy az 1970-
es évek elején még a művelődési 
ház két pici helyiségében fogadta a 
könyvtár az olvasókat, ami később 
egy fél szobával bővült, majd házon 
belül egy nagyobb helyre költöz-
hetett, ahol már a kölcsönző téren 
kívül volt külön gyermekkönyvtári 
rész, olvasóterem és iroda. Ez is 
előrelépés volt a kezdetekhez ké-
pest, de a pályázati lehetőségeknek, 
a könyvtárvezető ötleteinek és pá-
lyázatírói munkájának, valamint az 
önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően hatalmas lett a fejlődés. 
A köszöntők után a könyvtárosok 
alkoholmentes pezsgővel kínáltak 
mindenkit és bemutatták a könyvtár 
megújult helyiségeit.

Mozgáskorlátozottak 
figyelmébe

Kétezer rózsatő 
a közterületeinken

Könyvtárbemutató ünnepség

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1% százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak az 
adó egy százalékának fogadására:

Balástyáért Közalapítvány: 18462274-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 

18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület: 

19984997-1-06
Hayat Hastánc Egyesület: 18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete: 

19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület: 19560519-2-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület: 19025960-1-06
Technikai Járművek Baráti Köre: 18471942-1-06

Gera Jánosné

Ujvári László 
polgármester
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Március 7-én tartották Ba-
lástyán, a sportcsarnok mel-
letti rendezvénytéren a ma-
daraknak költőodút országos 
kampány ünnepségét. 

Ujvári László polgármester 
beszédében kiemelte, hogy fon-
tosnak tartja ezt a kezdeménye-
zést és országos akcióvá széle-
sítését, ugyanis egyre kevesebb 
Magyarországon is a madarak 
szempontjából ideális költőhely 
az emberi tevékenység, a beru-
házások következményeként. 
Sokat segíthet a hazai madár-
állomány helyzetén, ha meg-
felelő költőodúkat kaphatnak. 
Nemcsak a kellemes tavaszi 
reggeli madárcsicsergés kerül 
veszélybe ha kevesebb madár 
költi ki a tojásokat, és keve-
sebb madárfióka lesz, hanem a 
kártevő bogarak, rovarok is je-
lentősen elszaporodhatnak, ami 
a mezőgazdasággal foglalkozó 
településeken komoly gondot 
jelent. A polgármester elmond-
ta, személyesen is természet-
barát, és a helyi önkormányzat 
szintén igyekszik minden évben 
virág- és faültetéssel, erdőtele-
pítéssel, minél több zöldterület 
kialakításával szebbé, élhetőb-
bé tenni környezetünket. Ezért 
nagyon fontosnak tartja a Ba-
lástya Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület országos felhívását 
a madárodúk kihelyezésére. Vi-
rágh István elnöknek, valamint 

a helyi vállalkozóknak megkö-
szönte, hogy felvállalták ezt a 
szűkebb és tágabb környezetün-
ket egyaránt érintő ügyet, és 57 
darab költőodút helyezhetnek 

ki ezen a napon Balástyán. To-
vábbá minden támogatónak 
köszönetét fejezte ki, akik or-
szágszerte ebben a kampányban 
részt vettek. 

Ezután a 3. osztályosok ma-
darakkal kapcsolatos verses 
összeállítását halhatták az ün-
nepség résztvevői, majd dr. To-
kodi Béla, a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
Csongrád megyei csoportjának 
titkára üdvözölte a Balástyáról 
indult kezdeményezést, ami-
vel a 15 évvel ezelőtt indított 
madárbarát kert programjuk  
továbbfejlesztve, az önkor-
mányzatok, civil szervezetek 
bevonásával egész Magyaror-
szágra kiterjedt. A madárbarát 
kert program arról szól, hogy 
mivel a civilizáció jobb részét 
ugyan élvezi az ember, ezzel 
párhuzamosan sajnos a környe-
zetünket folyamatosan átalakít-
juk, és elvettük a madarainktól 
a fészkelési lehetőséget, ami 
addig adott volt számukra. Be 
kellett látnunk, ha szeretnénk 
fészkelő helyeket például szén-
cinegének, házi rozsdafarkú-
nak, különböző harkályoknak, 
és énekükre szeretnénk reggel 
ébredni, akkor ebben nekünk 

segítenünk kell. Ez a program 
egyre híresebb lett, és szinte 
minden településen vannak ma-
dárbarátok. Az év különböző 
időszakaiban segíthetünk a ma-
daraknak. Télen madáretetéssel, 
tavasszal a madárodúk kihelye-
zésével. Ez utóbbihoz kapcso-
lódik az a kezdeményezés, amit 

Virágh István és a balástyai ön-
kéntes tűzoltó egyesület elindí-
tott. Most az országban a civil 
szervezetek és önkormányzatok 
a balástyai felhívás által 1200 
kihelyezett odúnál tartanak. 

Molnár Milla 6. osztályos ta-
nuló a madáretetőről mondott 
verse után Ujvári László kérte a 
gyerekeket, figyeljék majd, mi-
kor költöznek az odúkba lakók, 

és hogyan történik a madarak fi-
ókanevelése, mikor repülnek ki. 
A polgármester megjegyezte, 
bízik benne, hogy egy olyan fo-
lyamatot indítottunk el, amivel 
még jobban tudunk a környeze-
tünkre figyelni. 

Virágh István arra hívta fel a 
figyelmet, hogy ezt a kezdemé-

nyezést ne csak közösségi szin-
ten folytassuk, hanem otthon, 
a családban is készüljön minél 
több madárnak költőodú. 

Az ünnepség végén a balástyai 
Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola osztályai és a 
civil szervezetek képviselői a 
község területén elhelyezték a 
költőodúkat.   

Balástyán 57 költőodút tettek ki a madaraknak

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

 4 100 m2-es telekkel eladó. 

Eladó föld
külterületen, hrsz.: 0305/25, osztatlan közös tulajdonú 

rész: 3368/45569 Érdeklődni: 06 (30) 955-2089
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A hulladékszállítás időpontjai
A kommunális hulladékot minden kedden, a szelektív csomagolási hulladékot továbbra 
is havonta egyszer, minden hónapban a második pénteken szállítja el a szolgáltató.  A kom-
munális hulladékot a megfelelő edényzetben, a szelektív hulladékot a fent megjelölt ódon a 
gyűjtési nap reggelén 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanaik elé kihelyezni.
A zöld hulladék külön járattal történő elszállítása megszűnt, azt a hulladékudvarban to-
vábbra is leadhatják, illetve házi komposztálás útján gondoskodhatnak róla.

ZSÁKOKBA HELYEZHETŐ
Szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok

ZSÁKOKBA NEM HELYEZHETŐ
Hasznosíthatatlan szelektíven nem gyűjthető 
hulladékok

PAPÍR Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára 
hajtogatva (hungarocell nélkül), szórólapok, cso-
magolópapír, tönkrement könyvek, prospektusok, 
elhasznált füzetek.

Használt papír zsebkendő, szalvéta, egyéb szeny-
nyezett papír (pl.: zsíros, olajos papírok, csokis 
papírok, jégkrémes papírok stb.) műanyagborító, 
matrica.

MŰANYAG Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), 
PP+HDPE flakonok (kozmetikai flakonok), nylon 
szatyor és zacskó, többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos, stb. mű-
anyag dobozok (kimosva sem), műanyag poharak, 
evőeszközök, egyéb szennyezett műanyag. 

FÉM Fém csomagolási hulladékok (üdítős, energiaita-
los és alkoholos italos dobozok, konzerv dobo-
zok).

Olajos, festékes, vegyszeres fém dobozok, és 
egyéb fémhulladékok.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtésről
Társaságunk „Tisztán hasznosabb” címmel kampányt hirdet. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy még jobban figyeljen a sze-
lektív hulladékgyűjtésre, amelyhez az alábbiakban tájékoztatást adunk, hogyan kell elkülönítetten gyűjteni a hulladékot. 
• Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a háztartásban használatos bármilyen, átlátszó, tiszta zsákban kihelyezhetik a 
szállítási napon a saját ingatlanuk elé, korlátlan mennyiségben.  
• A szelektív hulladékszállítás díjmentes.
• A papír, műanyag, fém hulladékot gyűjthetik vegyesen (egy zsákban), mivel ezen hulladékok utóválogatásra kerülnek.
• A vegyes öblösüveg hulladék gyűjtésére továbbra is a hulladékgyűjtő szigetek és a hulladékudvarok szolgálnak, ezért 
kérjük, az ne kerüljön a zsák(ok)ba.
• Kérjük a zsákokba ne rakjanak veszélyes hulladékot, építési törmeléket, nagydarabos vasat, egyéb nem hasznosítható 
vagy szennyezett csomagolási hulladékot! Amennyiben belekerül, azt kollégáink nem fogják elszállítani.  
• Tapossa laposra! A PET palackokról, illetve az italos karton dobozokról is csavarják le a kupakot, és lapítsák össze, 
gondolva azok későbbi gazdaságos elszállítására. A kupakok a művelet végén visszahelyezhetőek.
Tájékoztatjuk, hogy a házhoz menő, „zsákos” szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázat középső oszlopában szereplő 
anyagfajták helyezhetők el. 

A táblázatban szereplő anyagfajták a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékudvarokban is leadhatóak, 
illetve a frakciókon kívül a vegyes öblösüveg szintén elhelyezhető.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató valamint egy kisfilm itt látható:
https://drive.google.com/file/d/0B0ubOBE9zZIVeEYtY3AyYWVSUjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0ubOBE9zZIVR0RyN0NnQndqYW8/view?usp=sharing
További információ: www.telepulestisztasag.hu
Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi 
elérhetőségeken: Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda 8.00-15.00 óráig, csütörtök 7.00-19.00 óráig, péntek 8.00-13.00 óráig
Telefon: +36 62/777-111 • Fax: +36 62/777-112

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR 
NYITVA TARTÁSA

kedd, csütörtök, péntek, 
szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és 
ünnepnapokon ZÁRVA  
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Március 19-én, a Juhász Kocs-
mában köszöntötték párjaikat az 
önkéntes tűzoltó egyesület tagjai.  
A vacsorás, mulatós esten Virágh 
István, az egyesület elnöke, valamint 
Juhász Jenő alpolgármester köszön-
tötte a hölgyeket és egy szál virág-
gal köszönték meg, hogy biztosítják 
a hátteret az önkéntes munkához.  

Az alpolgármester az esten külön 
köszöntötte Berkes Antalt, aki 65 
évvel ezelőtt, négy éves korában 
muzsikált először ebben az épület-
ben. A rendezvényen részt vett Ga-
liba Gábor tűzoltó őrnagy, a Szegedi 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
parancsnoka is.

Több mint kétezer lakodalom-
ban, számos más alkalommal 
muzsikált Berkes Antal az elmúlt 
65 évben. A családjukban több ze-
nész volt, és ez az „örökség” meg-
határozta az életét. 

A zene szeretete, a muzsikálás 
mikor kezdődött?

Két éves voltam, amikor kérdez-
ték, Toncsika mi leszel, mondtam 
zenész. A családban Berkes Tóni 
bácsi, a nagybátyám zenész volt, 
apám, Berkes Antal szintén muzsi-
kált, nagybőgős volt és kocsmáros, 
úgy, hogy a mai Juhász Kocsmában, 
az akkori Berkes kocsmában indult 
el a zenei pályafutásom. Csináltak 
nekem kukoricaszárból hegedűt, és 
azzal próbálkoztam. Az volt az első 
nótám, hogy „Szereti a pap a kávét”. 
Minden vasárnap bál volt a kocsmá-
ban, és négy éves koromban, a bál-
ban apám felvett a karjára, mondtam 
a nótát, és annyi csokoládét kaptam, 
hogy egész hétre elég volt. Így kez-
dődött.

Hogyan folytatódott?
Iskolába jártam már, amikor 10 

éves koromban megalakult az úttörő 
zenekar. Szegedről járt ki egy kar-
nagy. Először klarinétozni tanultam, 

és mivel nagy növésű voltam, azt 
mondta, Toncsikám, neked trombi-
tásnak kell lenni. Az úttörő zenekar-
ban az “Egy a jelszónk a béke” című 
dalt, meg a Recece indulót játszottuk 
először. Hetedik osztályba mentem, 
amikor a karnagy bevitt Szegedre a 
Nemzeti Színházba, mert ő ott ját-
szott kisegítő zenészként, és akkor 
beírtatott a konzervatóriumba. A 7. 
és 8. osztályban elvégeztem a két 
zeneiskolai évet, és akkor már a sze-
gedi Szabadtéri Játékok előadásában 
trombitáltam. Utána zenei tagozatos 
gimnáziumot és konzervatóriumot 
végeztem, majd a katonaság követ-
kezett, ahol két évig katonazenész 
lettem. Leszerelés után megnősül-
tem, és itthon egy zenekarral elkezd-
tünk szórakoztató zenét játszani. 
Több mint kétezer lakodalomban 
muzsikáltam. Hivatásos zenészként 
16 évig voltam a Vadásztanya Ven-
déglő alkalmazásában. Majd amikor 
a rendszerváltáskor eladták, áttértem 
billentyűs hangszerre, és az üllési 
presszóban játszottam 15 évig. Köz-
ben szombatonként mindig lakoda-
lom volt, és rengeteg nótaest, Solti 
Károlytól kezdve szinte minden hí-
res nótaénekest kísértünk.

Ma is zenél, a községi rendezvé-
nyeken fellépő Balástyai Big Band 
zenei vezetője. Muzsikál máshol 
is? 

Zenészként mentem nyugdíjba, 
65 éve folytatom a zenélést, de még 
most is szeretek muzsikálni. Min-
denféle rendezvényt elvállalok, mert 
ha zenéről van szó, nem ismerek fá-
radtságot, mert, hogy a dalt idézzem: 
„Muzsikusnak dalból van a lelke”.

A 89 éves balástyai Búza József 
a Gallyasi iskolába járt gyerekko-
rában, és amikor hatodik osztályos 
volt, odalátogatott Hóman Bálint 
vallás- és közoktatási miniszter 
egy finn miniszter társaságában. 

A vendégek köszöntésére tanulták 
meg akkor a finn himnuszt, ame-
lyet ma is el tud énekelni, bár azóta 
nem gyakorolta. Ezt akkor idéz-
te fel az emlékezetében, amikor a 
Délmagyarország napilapban olvas-
ta, egy finn agykutató jött Szegedre 
dolgozni. Gondolta, szívesen talál-
kozna a tudóssal, hogy elénekelje 
neki a himnuszukat. Ugyan ez még 
nem történt meg, de filmen meg-
örökítettük a hangban és szövegben 
pontosan előadott himnuszt, és a 
finn származású, balástyai Kovács 
Évának telefonon el is énekelte, aki 
nagyon meghatottan hallgatta Búza 
József szívből jövő dalolását.

www.balastya.hu/galéria/videók

Nőnapot ünnepeltek 
az önkéntes tűzoltók

Berkes Antal 65 éve zenél

Búza József ma is emlékszik 
a gyerekkorában megtanult 
finn himnuszra

Illin Klára

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Vígh József  belgyógyász főorvos minden ked-
den délután, 16.00 órától 18 óráig magánrendelésen 
fogadja régi és új betegeit Balástyán, a Rákóczi ut-
cai családorvosi rendelőben, (dr. Veidner Tibor ren-
delőjében). Szegeden rendel: SZTE II. sz. Belklini-
ka B. részlegén (volt II. Kórházban), április 4-től 
munkanapokon 10.00-14.00 óráig a psychiátria 
ambulancián.
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Dr. Kiss László és Kiss-Kovács 
Orsolya 2010-ben költözött Ba-
lástyára. Létrehozták az Évkerék 
Ökotanyát, ahol biogazdálkodás-
sal foglalkoznak, és úgynevezett 
zöldségdoboz rendszerben értéke-
sítik terményeiket.

Hogyan kezdődött a balástyai 
gazdálkodásuk?

- Orsi agrármérnök, én kertész-
mérnök vagyok és növényvédelem 
szakirányt végeztem. Szegeden 
laktunk, amikor egy cégnek mező-
gazdasági kísérleteket felügyeltem 
a megyében. Közben jött az ötlet, 
hogy jó lenne tanyára költözni, mert 
a biogazdálkodás mindkettőnknek 
álma volt. Rátaláltunk erre a tanyá-
ra, ahol az épületek körül jó elosz-
tású a föld, a hét hektáros területen 
belül van legelő, szántó, erdősáv. Az 
egészet műveljük, gabonát, lucernát, 
homoktövist, illetve csaknem két 
hektáron zöldséget termelünk, és 90 
szegedi családnak szállítunk zöld-
ségdobozokat májustól a következő 
év februárig.

Mit jelent a zöldségdobozos ér-
tékesítés?

- Az egész abból indult ki, hogy 
egy új rendszerrel ismerkedtünk 
meg, amelynek közösségi mezőgaz-
dálkodás az elnevezése. Ebben nem-
csak arról van szó, hogy termelünk, 
és a családok megveszik, hanem van 

egy elköteleződésük, hogy minden 
héten tőlünk veszik meg a zöldsége-
ket, kijöjjenek a gazdaságba, talál-
kozni kell velünk. Bár beszállítjuk 
Szegedre az árut, van olyan lehető-
ség, hogy figyelemmel kísérhetik a 
gazdaságot, láthatják, honnan jön a 

zöldség. A zöldségdoboz vásárlóin-
kat közösségi tagoknak nevezzük.

Ez annál jóval több, mint vásárlói 
közösség, ugyanis elég sok közös 
ünnepet is szoktunk tartani – veszi 
át a szót Orsolya. A Márton nap az 
egyik, amikor a szegedi Waldorf 
iskolának köszönhetően ott rendez-
zük az ünnepet, náluk van az átve-
vőpontunk is. A közösségi tagok 
sütnek, főznek, közösen terítünk és a 
Waldorf iskola tanáraival ülünk asz-
talhoz. A másik eseményünk a beta-
karítási ünnep, amikor nagyon sokan 
kijönnek hozzánk és délelőtt együtt 
szedjük a burgonyát vagy a sütőtö-
köt, majd egy nagy piknik keretében 
megbeszéljük az éves tapasztalato-
kat. Rendkívül jó élményeink van-
nak evvel kapcsolatban is. Segítjük 
egymást receptekkel. Létrejött a 
közösségi tagok kezdeményezésére 
egy receptblog, ahol követik hét-
ről hétre, hogy a zöldségdobozból 
ki, mit készít. Nagyon személyes a 
tagok egymás közötti kapcsolata. 
Sok baba születik a családoknál, 
szinte ökotudatos kismama körré 

váltunk. Az egész életünket áthatja 
tulajdonképpen ez a fajta tudatosabb 
gondolkodásmód, és nem véletlenül 
arra törekszünk, mire a gyermekünk, 
Lőrinc óvodába kerül, egy Waldorf 
óvodát szeretnénk létrehozni Kiste-
leken.

A biokertészet a régi paraszti 
kultúra gazdálkodásához tért visz-
sza?

- Igen, a kertésznek tulajdon-
képpen először fejben kell rendbe 
tenni, hogy milyen úton szeret-
ne haladni. Tudnia kell azokról a 
káros hatásokról, amit a ma már 
„hagyományosnak” mondható nö-
vényvédelem okoz. Ezután lehet a 
megvalósításhoz érkezni. Nálunk 
minden évben kialakult a ritmus, 
ahogyan gazdálkodunk. A tél a ter-
vezés, beszerzések időszaka, amikor 
a termelésre felkészülünk, kiválaszt-
juk a növényfajtákat az előző évi 
tapasztalatok végiggondolásával. 
Mi ragaszkodunk a hagyományos 
fajtákhoz. Nagyon kevés hibrid faj-
tát vetünk, ültetünk, ami jelenleg 
széles körben elfogadott. Inkább az 
íz, a beltartalom fontos, és ez alapján 
döntünk a termelésbe bevonásról. A 
gazdálkodásunkban és amellett is 
igyekszünk a fajtákat fenntartani. 
A beszerzési forrásaink elsősorban 
bio nemesítésű fajták, ezen túl a 
tápiószelei magbank, illetve a bará-
ti fajtagyűjtő körünkkel elkezdtünk 
egy Magház nevű hálózatot létre-
hozni, ami országos civil hálózat. 
Ehhez honlap és magcsere felület is 
tartozik, továbbá megjelent az első 
Magfogási Praktikum című kiadvá-
nyunk, amellyel szintén magcsere 
felületet alakítottunk ki. Hatodik 
éve rendezzük a szegedi magbörzét, 
az ópusztaszeri székhelyű Vackörte 
Egyesülettel együttműködve. Ehhez 
saját termesztésű növényeink leg-
szebb egyedeit hagyjuk magot hoz-
ni, amit azután feliratozva tárolunk a 
következő magvetésig, vagy a mag-
börzére készülésig. A próbamagokat 
kicsi területen vetjük. Egyébként az 

egész gazdálkodásunk fő jellemzője 
a sokszínűség. Körülbelül 160 fajta 
növényünk szokott lenni a szezon-
ban, és abból válogatunk össze min-
den héten 10-12 fajtát a dobozba, 
ami éppen aktuálisan terem. Van 
egy elfogadás a rendszerben, tehát, 
hogy ha nem terem paradicsom, 
akkor nem tudunk paradicsomot 
tenni a dobozba. Viszont ha esős év 
volt, és rengeteg a zöld saláta, akkor 
sokféle más zölddel tudjuk pótolni. 
A rendszer lényege még, hogy a vá-
sárló nem összeválogatja a doboz 
tartalmát, hanem általunk a dobozba 
tett összetételt fogadja el, ami éppen 
terem. Ez talán meglepő, de nagyon 
jól működik így már ötödik éve.

Aki biokertészettel szeretne fog-
lalkozni, hogyan kezdjen hozzá?

- Mindenképpen egy olyan föld-
területet, kertrészletet keressen, 
ahol a talaj az előző években nem 
volt művelve, és így nincs benne 
növényvédő szer és műtrágya ma-
radvány. Palántaneveléshez érdemes 
saját komposzthalmot kialakítani, 
ahol a növényi maradványok ösz-
szegyűjthetőek, és az aljáról egy év 
múlva lehet a komposztból szedni, 
cserepeket megtölteni vele és abba 
vetni a magot. A talajt a tápanyag-
hoz hozzásegíteni elsősorban tavasz-
szal, érett szerves trágyával lehet. Az 
is fontos, hogy milyen eredetű, mert 
nagyüzemi állattartásból származót 
ökológiai gazdálkodásban nem le-
het használni. A növények többsége 
nagyon érzékeny a betegségekre, 
és ha sokáig nedves a levélfelülete, 
akkor hamar lebetegszik, ezért alul-
ról célszerű az öntözést végezni. A 
bionövényvédelemben elsődleges, 
hogy már kezdettől előzzük meg 
a problémákat, alkalmazzuk a ve-
tésforgót, a növénytársításokat, és 
minél több illatozó védőnövény, 
fűszernövény legyen a zöldségfélék 
között.

Évkerék Ökotanya
A biokertészet visszanyúl a régi paraszti kultúra gazdálkodásához

Illin Klára



Állandó tanyai iskolák létesítésé-
nek fontossága a központi hatalom 
részéről fogalmazódott meg, és ezt a 
törekvést Szegeden lelkesen fogad-
ta a város vezetése. 1853 novem-
berében hívta össze Szeged város 
iskolabizottsága a felsőtanyai kapi-
tányokat, és nyolc iskola felállítását 
határozták el. Ezek között szerepelt 
már meglévő épület bérbe vétele, és 
új iskolaépület fölépítése is. A költ-
ségek fedezésére a városi pénzeken 
kívül a tanyai gazdákat is bevonták. 
A rendes adón fölül  pót-adót ve-
tettek ki: minden hold földje után 
a gazda tartozott ”...3 krajczárokat 
pengőben fizetni...”

Gondosan választotta ki a bizott-
ság a leendő iskola helyét. Nem a 
kapitányságok határait vették fi-
gyelembe, sokkal inkább a lakosság 
számát, a népsűrűséget. Megha-
tározták az jövendő tanítók java-
dalmazását. Eszerint a város 100 
forintot fizet készpénzben, amiből 
80 forint a tanítót illeti, 20 forintot 
pedig az iskola szükségleteire kell 
fordítani. 

A tanítónak kötelesek a gazdák 
évente 17 köböl rozsbúzát (1 köböl 
körül belül 70 liter), 25 véka bur-
gonyát, (1 véka körül belül 20 kg), 
téli fűtésre 25 keresztnek megfe-
lelő szalmát szolgáltatni, a birto-
kuk nagyságának függvényében.  
A fűtéshez a város is hozzájárul 200 
kéve rőzsével, amit a gazdáknak 
kellett kiszállítani. Mint minden 
fizetni valónak, ennek a beszedése 
sem ment könnyen: például akinek 
épp nem volt, vagy már nem volt 
tanköteles korú gyermeke, megpró-
bált kibújni alóla. Minden iskola-
épülethez járt veteményes kert, és  

1 lánc (1200 négyszögöl) föld. Ezen 
fölül „a buzgó szülők egy keresztet, 
harangot és kutat is állítsanak...”, 
valamint az épületet facsemetével 
ültessék körbe. A kis fákat a város 
adta, a keresztekre és harangokra 
való pénzek összegyűjtése a tanyai 
kapitány feladata volt. Így alakult ki 
az az egységes kinézet, ami ezeket 
az iskolákat  jellemezte. A követ-
kezőkben bemutatott tanyai iskolák 
némelyike ma már nem tartozik 
Balástya területéhez, de történetük 
szorosan kötődik településünkhöz.

Őszeszéki iskola (Belső-ősze-
széki)

1853. december 1-jén indult meg 
a tanítás, ez volt az első állandó 
tanyai iskola Szegedtől 17,2 km tá-
volságra. Védőszentje Szt. Márton. 
Első gondnoka Kondász István volt. 
Az első tanítót Ambrus Ferencnek 
hívták. Nehéz dolga lehetett, mert 
például az 1861-62-es tanévre kö-
zel 200 diákot írattak be. Feltehető, 
hogy a beíratottak és a ténylegesen 
iskolába járók száma nem egyezett. 
Voltak szülők, akik inkább otthon 
marasztalták a gyermeket dolgozni. 
Az ilyen ”makacs szüléknek” 24 
krajcár büntetést helyezett kilátásba 
a Tanügyi Bizottság. Négy év lett 
volna „mindönnapi” utána még a 
vasárnapi iskola, az „üsmétlő”. Az 
iskolai év rendesen az őszi munkák 
befejezése után indult, és április vé-
géig tartott. A gyermekek többsége 
2-3 tanévnél tovább nem járt isko-
lába. Sokuk csak egy évet, hogy ír-
ni-olvasni megtanuljon. A 10 év fö-
lötti gyermekek a gazdaságban már 
munkaerőnek számítottak, vagy ha 
nem volt saját föld, elszegődtették a 

fiúkat kisbéresnek, a lányokat puly-
ka- vagy libapásztornak.

Ambrus Ferenc 1866-ig tanított  
Őszeszéken. Korpás Ferenc követte 
őt a tanítók sorában. Róla fönnma-
radt, hogy kántori vizsgával is ren-
delkezett. Az 1869-70-es tanévben 
olvasókört alapított a tanyán 40 
taggal, és a tagdíjakból két újságra 
is előfizettek. 1875-76-os tantermi 
vagyonleltár: 1 asztal, 1 szekrény és 
1 fali ingaóra, 1 írótábla, 24 olvasó-
tábla. Magyarország és Szeged tér-
képe, 1 földgömb (makkfa: valószí-
nűleg a „mappa” szó népi áthallása), 
és 1 számológép. Érdekes, hogy a 
leltárban padok nincsenek  feltün-
tetve, lehet, hogy azokat a szülők 
maguk állították, és így nem tar-
toztak az iskola vagyonához. A fiúk 
és a lányok külön padsorban ültek.  
A büntetés, a megszégyenítés egyik 
fajtája volt, ha egy leányt átültetett a 
tanító a fiúk padsorába. A fegyelme-
zés eszköze a nádpálca, a jutalmazá-
sé a dió volt. 1877-78-ban a tanulók 
száma 109 fő. Érződik az időközben 
megnyitott iskolák hatása.  Ebben a 
tanévben új padokat kaptak.

Korpás Ferencet 17 év után a  

Mórai iskolába helyezték. 1883-tól 
ifj. Jablonszky Jánost nevezték ki, 
akinek már az apja is tanyai tanító 
volt. 1910-ig tanított itt, felesége 
Förgeteg Eszter. Négy gyermekük 
született.

1891-92-es tanévben bővítették a 
tanítói lakást, és általános javításo-
kat végeztek az épületen. 

A gondnok ekkor Kónya Ferenc 
őszeszéki tanyai kapitány. Az isko-
lához tartozó feszület Vetró István 
és felesége Zombory Ilona ado-
mánya. Az iskolákat 1907-ben ál-
lamosították, és ez után átalakult a 
tanítók javadalmazási rendszere. Az 
elemi iskola ingyenessé vált, csak a 
beíratási díjat, 50 fillért kellett fizet-
ni tanulónként. Történetüket most 
eddig követjük, de az Őszeszéki 
tanyai iskolában 1973-ig tanítottak. 

Forrás: Berta Tibor: A szege-
di községi tanyai iskolák adattára 
(Szeged, 2002)
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TÖRTÉNETEK BALÁSTYA MÚLTJÁBÓL – 3. rész
Állandó iskolák   

Imre Józsefné 
Veszelka Valéria

Felhívás!
Kérem a lakosságot, hogy aki Balástya múltjából történe-
tet tud, adatok és iratok birtokában van, szakdolgozatot írt 
valamilyen témakörben, ami községünk történetével vagy 
annak egy részével összefügg, keressen a
06 (30) 345-5053-as telefonszámon,
vagy e-mailben: mediairoda@invitel.hu címen. 

Illin Klára újságíró, szerkesztő

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



Óvoda
Bűvész az óvodában
A farsang előtt két nappal láto-

gatott el az óvodába Szűcs László 
bűvész. Az óvoda apraja-nagyja na-
gyon várta a műsort és szívesen kap-
csolódtak be az érdekes előadásba.

Farsangoltak a csoportok
Február 19-én, pénteken rendez-

tük meg a télűző óvodai farsangi 
mulatságunkat. A gyerekek nagy 
izgalommal készültek, már hetekkel 
korábban tervezgették jelmezeiket.  
A nagy napon volt itt tündér, Elza 
hercegnő, Pókember, Nindzsa, fo-
cista szép számmal. A délelőtt fo-
lyamán a közösen szervezett jelmez-
bemutató után tréfás vetélkedőkön 
vettek részt a gyerekek, majd a ver-
senyek lezárásaként finomságok és 
üdítő várta őket. A csoportok a nap 
végén elégették a kisze bábokat is. 

Március 15-ét ünnepeltük
Fontosnak tartjuk, hogy óvodánk-

ban a gyermekek az őket körülvevő 
világról, az aktuális eseményekről, 
az ünnepekről életkoruknak megfe-
lelő, tevékenységalapú információ-

kat, tudást kapjanak. Idén is elláto-
gattak az óvodába a huszárok, így 
saját élményen keresztül érzékel-
hették a szabadságharchoz kötődő 
fogalmakat, ismereteket. A gyerekek 
csillogó szemekkel nézték a katonák 
felszerelését, tapogatták kíváncsi ke-
zekkel a katonák mentéjén a sujtást, 

illetve a fényes kardokat. Az ese-
mény végén a gyerekek együtt me-
neteltek a katonákkal. Utána nagy 
örömmel készítették el és viselték a 
saját pártáikat, csákóikat, és tűzték 
fel kokárdáikat.

Költőodúk kihelyezése
Március 7-én tartották Balástyán 

a madaraknak költőodút országos 
kampány ünnepségét, melynek ke-
retében 57 költőodút helyeztek ki 
a településen. Ebből három odú az 
óvodában kapott helyet. Virágh Ist-
ván a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnöke rövid be-
szédet mondott, miközben segédei 
felakasztották a fákra az odúkat. Az 
óvodások verssel köszönték meg, és 
megígérték, hogy figyelni fogják az 
odúkat, mikor költöznek bele mada-
rak. 

A Hónap Szentje
A Hónap Szentjének Szent 

Perpétuát és Szent Felicitast válasz-
tottuk. A két fiatal vértanú asszony a 
testvéri összetartozás példaképe lett. 

Madárodúk kihelyezése
Március 7-én, hétfőn tanulóink 

részt vettek községünk rendezvé-
nyén, a madaraknak költőodút or-
szágos kampány ünnepségén, ame-
lyet azzal a céllal kezdeményezett 
a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, 
hogy a madarak számára több költő-
helyet biztosítsanak. Minden osztály 
maga választhatta ki a helyet az odú 
számára, és kíváncsian várják azt a 
pillanatot, amikor egy kismadár be-
költözik és fészket rak.

TESZ-VESZ TAVASZ 
Iskolánk tanulóival idén is részt 

vettünk az Egyházmegye TESZ-
VESZ TAVASZ elnevezésű közös-
ségi összefogást erősítő rendezvé-

nyén. Március 10-én, csütörtökön 
délután lelkes kis csapatunkkal taka-
rítottunk, rendezgettünk, sepreget-
tünk, lapátoltunk, hogy még szebbé 
és tisztává tegyük iskolánk udvarát 
és környezetét. A programot segítő 
pedagógusok: Vén László és Jenei 
Norbert.

Megemlékezés az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcról

A Munkácsy Mihály Katolikus Ál-
talános Iskolában március 11-én em-
lékeztek meg az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharcról. A Szegedi 
III. Honvédzászlóalj Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai a negyedik osz-
tályosokkal együtt színvonalas ver-
ses, zenés összeállítással mutatta be 
a honvédek korabeli életét. A műsort 
Bolgár József a zászlóalj parancsno-
ka állította össze, a megemlékezést 
Csányi Péterné tanárnő és Dobos 
Katalin szülő szervezte.

9 • Balástyai Újság  oktatás

Iskolai ESEMÉNYEKÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Hónap diákjai - február
1. a: Rogoz Henriett, 2. a: Kovács Csenge, 2. b: Széll Enikő, 3. a: Rogoz 

Adrienn, 4. a: Goldmann Boglárka, 5. a: Széll Erzsébet, 5. b: Szobácsi Dávid, 
6. a: Nagynemes Dániel, 7. a: Kauczki Gréta, 7. b: Tari-Kovács Máté Géza, 
8. a: Móricz Judit
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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) 359-4948
A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 

teljes körű temetkezési szolgáltatása:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak, 
kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más 
temetőkben is. Sírhelyek újraváltásának ügyintézése.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott 

elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 
és sírgondozást is vállalunk. 

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

A Balástya Községi Önkormány-
zata megbízásából a balástyai 
köztemetőt a Kisteleki Temető 
Üzemeltető Kft. üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A KSE Balástya felnőtt csapata 
két győzelmet aratott márciusban 
majd legutóbbi meccsén vereséget 
szenvedett. Míg az U19-es fiúknak 
három meccsen nem jött össze a 
győzelem, addig az U14-esek és a 
lányok első meccsükön diadalmas-
kodtak.

A sorsolás sajátossága miatt négy 
hazai meccsel kezdi a tavaszi idényt 
a balástyai felnőtt és „ifi” csapat. 
Cserenkó Szabolcs fiai az első ösz-
szecsapáson a listavezető HFC II. 
gárdáját fogadták. Az ellenfél az 
NB III-ban játszó hódmezővásárhe-
lyi együttes fiókcsapata. Balástyára 
több, a harmadosztályban is játszó 
játékossal érkeztek. A mérkőzésen 
azonban a balástyaiak hatalmasat 
küzdve Tóth Gergő és Szűcs József 
szépségdíjas találataival nyerték meg 
a találkozót. 

A második tavaszi vendég a 
vásárhelyieket éppen megelőző Ül-
lés volt. Itt már a második percben 
magához vette a vezetést a Balástya, 
Vámos Tamás szerzett fejes gólt. 
Ezután egyenlítettek a vendégek, de 
örömük nem tartott sokáig ugyan-
is Papp Dávid a tizenhatoson belül 
pörgetett fel magának egy labdát és 
fantasztikus ollózós góllal szerezte 
vissza az előnyt. Még az első félidő-
ben majd’ negyven méterről járt egy 
szabadrúgás a hazaiaknak, Veress 
Gábor nem sokat gondolkozva ka-
pura lőtt és a labda a rosszul helyez-
kedő kapus fölött a halóba vágódott. 
A második játékrészben még Lajos 
Ákos kotort be egy szabadrúgás után 
megcsúsztatott labdát a vendégek 
kapujába így kialakítva a 4:1-es vég-
eredményt. 

A harmadik hétvégén a volt 
balástyai edző, Hódi Mihály által irá-
nyított Bordány érkezett Balástyára. 
A hatalmas küzdelmet és színvona-

las, élvezhető játékot hozó mérkőzé-
sen az utolsó pillanatban kapott gól-
lal szenvedett vereséget a balástyai 
csapat, amely így is a tabella első 
felében tartózkodik. 

Az U19-es együttes egy előreho-
zott meccsel kezdett, amelyen 3:3-ra 
végzett a vendég Deszk csapatával. 
Tóth Dániel kétszer, Asztalos Dávid 
pedig egyszer volt eredményes. Ez-
után az együttes kikapott a 2:1-re az 
üllésiektől (gólszerző: Papdi Tamás), 
végül gól nélküli döntetlent játszott a 
bordányi csapattal. 

Az U14-esek egyetlen meccset 
játszottak az idényben, amelyen ha-
zai pályán 4:3-ra megverték a mind-
szenti Mocorgó UFC-t. A mérkőzé-
sen Sipos Márk gólja mellett Szána 
Dominik mesterhármast ért el.

Az U17-es lánycsapat a Szegedi 
VSE-t fogadta a balástyai sportpá-
lyán. Ősszel 9:0-ra győzött a szegedi 
együttes Balástyán. A tapasztaltabb, 
idősebb és bővebb keretből dolgo-
zó csapatot a lelkes és fegyelmezett 
balástyai társaság 2:1-re megérde-
melten győzte le. Szatmári Luca és 
Hegedűs Klaudia találtak be a szege-
di kapuba.

Áprilisi mérkőzések:
•  Április 3., vasárnap 16.30 óra: Nagy- 
mágocs-Balástya (U19: 14.30 óra)
• Április 9., szombat 16.30 óra: Ba-
lástya-Tömörkény (U19: 14.30 óra)
• Április 16., szombat 17.00 óra: St. 
Mihály FC-Balástya (U19: 15.00 
óra)
• Április 23., szombat 17.00 óra: Ba-
lástya-Deszk (U19: lejátszva 3:3)
• Április 30., szombat 17.00 óra: 
Apátfalva-Balástya (U19: időpont 
később)

SPORThíREK
Jó idénykezdet

Fodor Tamás

FALUGAZDÁSZ HíRE
A területalapú támogatás, (anyatehén, hízott bika támogatás) igénylésé-

hez április elsejétől kérhetők időpontok telefonon. Az ügyintézéshez fel-
tétlenül szükséges az MVH-s regisztrációs szám és a jelszó! 

Beadási határidő: 2016. május 15.
 Halászné Ács Éva falugazdász – Telefon: 06 (30) 338-0162

MÁRVÁNY ÉPíTŐKŐ KFT. 
AJÁNLATA 2016-RA

HALOTTSzÁLLÍTÁS
06 (30) 958-9667

ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN

A TEMETÉS üGYINTÉZÉSÉT INGYEN VÁLLALJUK

Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes.
Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése.

GRÁNITBóL, MÁRVÁNYBóL, MÉSZKŐBŐL, 
MŰKŐBŐL EGYEDI SíREMLÉKEK,

 GYORS, MEGBíZHATó KIVITELEZÉSE.

TOVÁBBI AJÁNLATUNK
• burkolatok, könyöklők,
• konyha- és fürdőszoba pultok,
• asztallapok, polcok, stb.

Elérhetőségeink: 06-62-597-360
               06 (70) 940-2179
                              06 (70) 947-4139
Irodáink: 6764 Balástya, Széchenyi u. 12.
                 6760 Kistelek, Temető sor 1. 
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Születés
• Czirok Dórának és Hegedűs 
Ferencnek: Péter
• Cheesman Samanta-nak és 
Cheesman Andrew-nak: Hope

Elhunytak
• Mucsi Mihályné Fülöp Mária 
Etel, élt 90 évet
• Kiss Imre Mihályné Dunai 
Margit, élt 87 évet
• Csányi Géza István, élt 70 
évet
• Lippai Péter István, élt 70 
évet
• Tóth Zsoltné Búza Beáta, élt 
37 évet
• Kovács Mátyásné Polyák 
Mária, élt 85 évet
• Szilágyi Nándorné Nagy 
Mária, élt 59 évet
• Vetró Mihály, élt 81 évet
• Nógrádi Istvánné Csányi 
Mária, élt 96 évet
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Megjelenik: 1450 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

ANYAKÖNYVI hírek
Április 6.: A májusi és a nyári programok tervezése, 
                 megbeszélése
Április 13., 14.00 órától: Egészségügyi előadás és dopleres    
                                          érvizsgálat 
Április 20.: Vendégünk Fodor Tamás művelődésszervező
Április 27.: Szabadfoglalkozás
Május 4.: Anyák napi ünnepség a művelődési házban

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja
A Vöröskeresztes ingyenes 

csere-bere vásár április 14-én, 
csütörtökön 9-12 óráig lesz a 
művelődési ház ifjúsági klubjá-
ban. 

A következő vásár időpontja: 
május 12., csütörtök.

A szervezők továbbra is vár-
nak tiszta, használható ru-
haneműket, működőképes 
játékokat, mesekönyveket, 
amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön időpont egyezte-
téssel adhatnak át. 

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

Kérjük, segítsenek rászoruló 
embertársaikon!

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 1-től április 30-ig 6.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak 
gépjárművel behajthatnak a temető területére. 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1991-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 
A temetőgondnoki iroda nyitva tartása: pénteken 12.00-16.00 
óráig.  Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 
06 (20) 359-4948

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

MALOM GAZDABOLT
GEKO-2002 Kft.

Balástya, Széchenyi u. 38.
Telefon: 62/278-721

Széles áruválasztékkal várjuk kedves 
vásárlóinkat, műtrágya, szerves trágya, 
lombtrágya, növényvédő szer, vetőmag, 

öntözéstechnika
Folyamatos akciók!

Április 2., 3.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Április 9., 10.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Április 16., 17.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Április 23., 24.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Április 30.,  május 1.: dr. Sipos Attila – 06 (30) 390-4624

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

Állatorvosi ügyelet

VÖRÖSKERESZTES vásár

Eladó ház
Eladó a Balástya, Móra u. 7. szám alatti családi 

ház, 1400 m2-es telekkel. 
Érdeklődni: 06 (30) 295-1854

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

LIPPAI PÉTERT
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak, 

sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

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 

halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371
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Enni kell?

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

Süt a nap! Grillezne? 
A HOZZÁVALóT A RÖFI-NÉL 

KERESSE!
KíVÁNSÁGÁRA SZELETELVE, FŰSZEREZVE, 
KOcKÁZVA VAGY AHOGYAN ÖN KíVÁNJA,

ILDIKó A HÚS ELŐKÉSZíTÉSÉT ÚGY cSINÁLJA.   

cSEVAP, PLJESKAVIcA, MITITEI 
A MEGSZOKOTT MINŐSÉGBEN.

Balástya, Széchenyi u. 12. • Telefon: 06 (30) 729-1627
Szeged, Juhász Gyula u. 3. • Telefon: 06 62/461-067
Szeged, Dorozsmai út 189. • Telefon: 06 62/461-067
üllés, Dorozsmai út 47. • Telefon: 06 (30) 963-8882

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

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 320 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!

BALLAGÁSRA 
HELYFOGLALÁS!


