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A bölcsőde, az óvoda, az iskola tanévzárókat tartott

A bölcsődésből 17 kisgyermek lesz óvodás, óvodásból 
29-en lesznek iskolások, és 26 nyolcadikos megy tovább 
tanulni.

2-3. oldal

A művészeti iskolások évzárója

Június 14-én a Kisteleki Művészeti Iskola balástyai te-
lephelyének száz tanulója tartott év végi bemutatót a 
sportcsarnokban. 

3. oldal

Kedves Olvasóink!

A Balástyai Újság következő száma szeptember első 
napjaiban jelenik meg. Hirdetéseket az augusztus 13-
ai lapzártáig lehet feladni a Teleházban, a nyitva tartási 
időben.                                                            Illin Klára szerkesztő

Ujvári László 
polgármester

Június 17-én a művelődési házban tartotta a “Községi 
Sportkör Balástya” Egyesület a szezonzáró összejövetelét.

Szezonzárót tartott a Sportkör
A Balástya Községi Önkor-

mányzat szeretettel meghívja 
Önt és családját augusztus 27-
én a Palotás István emlékére 
rendezendő szántóversenyre.

Helyszín: a dóci út mellett, 
Böröcz Pál földterülete. Neve-
zés a helyszínen 7.30 órakor. 

A nevezési díj 1500 Ft, amely 
a reggeli zsíros kenyeret és két 
ebédjegyet tartalmaz. Augusz-
tus 15-ig a Teleházban lehet 
plusz ebédjegyet vásárolni 1500 
Ft-ért. A helyszínen büfé üze-
mel. További információ: 

06 (30) 902-6290

MEGHÍVÓ SZÁNTÓVERSENYRE

Balástya Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
2009-ben a „Balástya Község 
Díszpolgára” címet abból a 
célból alapította, hogy aki a 
munkakörén túl a település, 
a helyi közösség érdekében 
és szolgálatában érdemeket 
szerzett, méltó elismerésben 
részesíthesse, személyüket és 
tevékenységüket a jelen és az 
utókor számára példaként ál-
lítsa. Az elismerésre érdemes 
személy elhalálozása esetén 

posztumusz kitüntetést is ado-
mányoz a testület. Szeptember 
16-án a Falunapok, Zöldség-, 
Virágfesztivál és Lovasnapok 
nyitórendezvényén, az ünnepi 
képviselő-testületi ülésen adjuk 
át a díszpolgári címeket. 

Kérem a lakosságot, hogy ja-
vaslataikat augusztus 20-ig in-
doklással együtt adják át a pol-
gármesteri hivatal titkárságán.

A szezonzáró összejövetelen 
Juhász Jenő alpolgármester kö-
szöntötte a csapatokat, majd az 
egyesület elnöke, Fodor Tamás 
értékelte a sportkör tevékenysé-
gét. Elmondta, hogy a Bozsik-
programban résztvevő általános 
iskolás gyerekekkel együtt je-
lenleg csaknem 120-an spor-
tolnak az egyesület keretében, 
mégis a sportkör munkáját a fel-
nőtt csapat teljesítménye alap-
ján értékelik. Évekkel ezelőtt 
elindult egy folyamat, amellyel 
a balástyai fiatalokat az egyesü-
let szeretné bevonzani, értelmes 
időtöltést, sportolási lehetőséget 
kínálni nekik. Ez mára megva-
lósult, amikor a hétköznapi 
edzéseken például egyszerre há-
rom csapat dolgozik, és a csapa-
tokkal, a szülőkkel, a technikai 
munkatársakkal együtt körülbe-
lül hetvenen vannak a sportpá-
lyán. A következő lépésként az 
elnök a minőségben való elő-
relépést jelölte meg, amelynek 
a labdarúgás iránti elhivatott-

ságban és az elért eredmények-
ben kell megmutatkoznia. Vén 
László, az utánpótlás csapatok 
edzője a Bozsik-programról és 
az U14-es csapat munkájáról 
számolt be. Ezután Fodor Ta-
más az U17-es lánycsapat és az 
U19-es ifi csapat teljesítményé-
ről beszélt. Cserenkó Szabolcs 
vezetőedző a felnőtt csapat 
munkáját értékelte. A Csongrád 
megyei labdarúgó bajnokság II. 
osztályában a 10. helyen vég-
zett a csapat, amit a következő 
szezonban a keret megerősíté-
sével, intenzívebb edzésekkel 
lát javíthatónak. Fodor Tamás 
megköszönte az edzők mun-
káját és a szezon legjobbjainak 
teljesítményét. A rendezvény 
közös vacsorával folytatódott. 
Virágh István bográcsban főzött 
gulyáslevest, amelyhez a Ba-
lástyai Pékség lekváros kiflijét 
tálalták fel az önkormányzat 
munkatársai. 

Folytatás a 2. oldalon

A negyedik Kinizsi Juniálist 
június 5-én, a Nemzeti Ösz-
szetartozás napja alkalmából, 
a szülőföld, a haza szereteté-
nek jegyében szervezte Farkas 
Sándor országgyűlési képvise-
lő a fábiánsebestyéni Kinizsi 
Parkban. Felhívására Csongrád 
megyéből 18 település csatlako-
zott a rendezvényhez, a játékos 
csapatversenyekhez. A Juniális 
fővédnöke dr. Juhász Tünde, 
Csongrád megye kormánymeg-
bízottja, díszvendége pedig 
Böjte Csaba ferences rendi szer-

zetes volt. A csapatok csaknem 
egész napos vetélkedőn, például 
pótkocsi tolásban, kerékpáros 
akadályversenyben, rodeó bika 
lovaglásában, darts és csocsó 
versenyekben, horgászverse-
nyen, asztaldíszítésben, főző-
versenyben és színpadi műsor-
ban mérték össze tudásukat, 
ügyességüket. Községünk csa-
pata paprikás krumplit főzött 
hússal és galuskával. A rendez-
vény késő délutánig tartott.

Fotók: www.balastya.hu/hírek

A „Községi Sportkör Balástya” Egyesületben 
120-an sportolnak

Balástya is részt vett a 
fábiánsebestyényi Kinizsi Juniálison 

Díszpolgári címre javaslatokat 
vár az önkormányzat



oktatás, sport Balástyai ÚJság • 2

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Magdebur-

gi Szent Norbert lett a hónap 
szentje. Főnemesi családból 
származott, V. Henrik tanács-
adója volt. 1115 körül egy vil-
lám közvetlenül mellette csa-
pott le, ezt követően lemondott 
pozícióiról és vagyonát a sze-
gényekre hagyta. Vándorpré-
dikátor lett. Ő alapította a pre-
montrei szerzetesrendet. 1582. 
július 28-án avatta szentté XIII. 
Gergely pápa. 

Föld napja projekt
A Föld Napja projekt kereté-

ben április 25-én papírgyűjtés 
volt az iskola udvarán. Osztá-
lyonként kerékpártúrán vettek 
részt felső tagozatos tanulóink.
Sihelnikné Benkő Éva mester-
kozmetikus tartott előadást a 6. 
évfolyam tanulóinak, Ábrahám 
Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti 
Park munkatársa a hetedikesek-
nek beszélt a környezettudatos 
életmódról és a gyógynövé-
nyek felhasználásáról. Nyol-
cadikban Vicsek János mentős 
csapata oktatta az újraélesztést. 
A Fehértónál túráztunk madár-
megfigyeléssel együtt a foko-
zottan védett területen. Tanu-
lóink folyamatosan gondozták 
a kiskerteket. A programokat  

Vágvölgyiné Albert Tünde és 
Vén László szervezte.

Anyák napja, Szülők napja
Iskolánk tanulói május hónap 

folyamán osztály keretekben 
rendezték meg a hagyománnyá 
vált Anyák napi és Szülők napi 
ünnepségeket.

Országos Kompetenciamérések
Május 18-án a 6. és 8. évfo-

lyam a szokásos országos angol 
nyelvi kompetenciamérésen 
vett részt. Május 25-én pedig 
ugyanezek az évfolyamok szö-
vegértési képességeket és ma-
tematikai eszköztudást felmérő 
országos kompetenciamérése 
történt. A felmérések a közok-
tatásról szóló törvény előírása 
alapján valósultak meg.

Keresztjárás kerékpártúra
Június 3-án az 5.a és 8.a osz-

tály részt vett a hagyományos 
kerékpáros keresztjáráson.

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 3-án egy kisfilmmel 

emlékeztek meg iskolánk tanu-
lói az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni békeszerződésről és an-
nak következményeiről. 

Folytatás a 3. oldalon.

Évforduló a bölcsődében
Öt évvel ezelőtt, 2011. április 1-én kezdte meg hivatalos működé-

sét a balástyai bölcsőde.  A bölcsőde dolgozói tortával ünnepelték 
az évfordulót.

Ballagás
Ebben az évben 17 kisgyermek ballagott a bölcsődében, és most 

is az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a napirend keretében 
történt búcsúzás. Szeptembertől a ballagó bölcsődések óvodások 
lesznek.

Iskolai ESEMÉNYEKÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Bölcsőde

Hónap diákja - május
1. a: Dreghici Bettina, 2. a: Turi Laura, 2. b: Szabó Natália, 3. a: Kiss Bence, 
4. a: Gyöngyösi Norina, 5. a: Bitó Marcell, 5. b: Ruskó Róbert, 6. a: Aradi 
Balázs, 7. a: Rozsnyai Máté, 7. b: Nagynemes Szabolcs, 8. a: Karsai Richárd

Óvodai ballagás
Június 4-én 29 nagycsoportos kisgyermek búcsúzott el ünnepélyes 

keretek között az óvodából.

A balástyai csapatok labdarúgó 
bajnokságban elért végeredményei

U14-es csapat (11 csapatos bajnokság): 9. hely, 5 győzelem, 13 
vereség. Edző: Vén László. Házi gólkirály: Gera Levente és Szána 
Dominik (7-7 gól).

U17-es lánycsapat (11 csapatos bajnokság): 8. hely, 6 győzelem, 3 
döntetlen, 11 vereség. Edző: Fodor Tamás. Házi gólkirály: Szatmári 
Luca (6 gól)

U19-es csapat (13 csapatos bajnokság): 6. hely, 13 győzelem, 4 
döntetlen, 7 vereség. Edző: Fodor Tamás. A bajnokság gólkirálya: 
Tóth Dániel (33 gól)

Felnőtt csapat (16 csapatos bajnokság): 10. hely, 11 győzelem, 3 
döntetlen, 16 vereség. Edző: Cserenkó Szabolcs. Házi gólkirály: 
Papp Dávid (15 gól)
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Osztálykirándulások
1.a: Kerékpártúra Kistelekre
2.a: Kirándulás a szegedi Va-

dasparkba
3.a: Kirándulás Ópusztaszerre 

a Csillagösvény játékparkba
4.a: Kerékpártúra az Ópusz-

taszeri Nemzeti Történeti Em-
lékparkba, és látogatás Csányi 
Péterné osztályfőnök tanyájára

5.a és 5.b: Kerékpártúra 
Ópusztaszerre a Csillagösvény 
játékparkba

6.a Látogatás Aradi János Ta-
más és családja tanyáján, Ki-
rándulás a Csillagösvény játék-
parkba

7.a és 7.b: Látogatás Tóth-Sá-
ri Nándor és családja tanyáján, 
kétnapos kirándulás Visegrád és 
környékére

8.a: Kirándulás egy szege-
di kalandparkba és strandra; 
kerékpártúra Kistelekre és 
bowlingozás.

Sport
Május 10-én a gyulai Grosics 

Labdarúgó Akadémián katoli-
kus iskolák csapatai részére ren-
dezett Párduc Labdarúgó Kupán 
vett részt iskolánk 3. korcsopor-
tos fiú csapata.  A küzdelmek-
ben kilenc résztvevő közül 5. 
helyen végeztek a mieink, két 
győzelemmel és két vereséggel. 
A csapatot Vén László készítet-
te fel.

Negyedikesek kirándulása a Kó-
borló lovastanyára

Június 1-jén a negyedikesek 
a Kóborló lovastanyára kirán-
dultak, ahová Csányi Péterné 
és Hegedűs Mariann tanárnő 
kísérte őket. A délutánt lovas 
kocsizással és ugráló várazás-
sal töltötték. A házigazdák ke-
mencében sült kaláccsal és házi 
bodzalével vendégelték meg a 
gyerekeket. A program célja, 
hogy a negyedikesek megismer-
jék leendő osztályfőnöküket.

Külön jutalom balástyai diá-
koknak

Az Oktatási Hivatal Szegedi 
Pedagógiai Oktatási Központ-
ja hagyományteremtő díjátadó 
ünnepséget szervezett Szegeden 
az intézményük által támogatott 
versenyek helyezettjeinek. Is-
kolánk két diákját, Krasznai Bo-
rókát és Móricz Juditot könyv-
utalvánnyal jutalmazták a Szép 
Magyar Beszéd versenyen elért 
első és második helyezésükért. 
Az ünnepségre felkészítő taná-
ruk, Nagymihály Zsuzsanna kí-
sérte el őket.

„Bolondballagás”
Hagyományaink szerint a nyol-
cadikosok a ballagás előtti na-
pon színes jelmezekbe öltözve, 
vidáman énekelve, bolondozva 

búcsúznak. Bejárják itteni diák-
éveik helyszíneit, az óvodát, is-
kolát, majd a falu több intézmé-
nyét, üzletét. Így történt ez idén 
is június 9-én. Kedves emlék a 
bohókás búcsúzás az itt dolgo-
zóktól és diáktársaktól. 

Ballagás
Június 10-én elballagtak a 

nyolcadikosok. A szépen fel-
díszített iskolában a hetedike-
sek tarisznyával és műsorral 
búcsúztak a végzős tanulóktól, 
kisfilmmel felidézték az elmúlt 
nyolc év pillanatait. A nyolcadi-
kosok szép szavakkal és dallal 
köszöntek el iskolájuktól.

Rabi Edit Éva igazgatónő 
és Ujvári László polgármes-
ter jókívánságokkal búcsúzott 

a ballagóktól. Az ünnepségen 
Czibolya Lili és Kreinicker Gá-
bor az Év diákja, Bitó Bálint az 
Év sportolója díjat vehette át.

Iskolánk tanulói nevében kö-
szönjük a szülőknek és támoga-
tóinknak a ballagási helyszínek 
díszítéséhez nyújtott segítséget 
és a sok szép virágot.

Sportnap és játékos vetélkedők, 
gyereknap

Június 13-án és 14-én sport-
napot rendeztünk iskolánkban. 
A zenés bemelegítést követően 
az alsó tagozatosok kerékpá-
ros ügyességi versenyen vettek 
részt, és kapitánylabda bajnok-
ságot vívtak az osztályok. A fel-

ső tagozatosok a Sportcsarnok-
ban kézilabda, foci és pingpong 
bajnokságban mérték össze ere-
jüket. Emellett alkalmuk nyílt 
tájékozódási futásban, asztali 
fociban versenyezni, és sport 
témájú filmet is néztek. Az első 
nap zárásaként cselgáncs bemu-
tatót tartottak a szatymazi dzsú-
dósok. A második napon az alsó 

tagozatosok a Sajtkukac park-
ban játszottak, a felső tagozato-
sok atlétika versenyen vehettek 
részt. A nap zárásaként a Vad 
Szigetköz című filmet nézték 
meg a gyerekek. A programokat 
Vágvölgyiné Albert Tünde és 
Vén László szervezte. 

Rajzpályázat
Az Országos Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság által hir-
detett „Tűzről pattant” című 
rajzpályázatára iskolánk diákjai 
több pályamunkát adtak be. Kö-
zülük különdíjat kapott Gunics 
Gréta 1.a osztályos tanuló. 
Felkészítő tanárai: Gondáné 
Frankó Valéria és Szombathelyi 
Ágnes.

A művészeti iskolások évzárója
Június 14-én a Kisteleki Mű-

vészeti Iskola balástyai telephe-
lyének tanulói év végi bemuta-
tót tartottak a sportcsarnokban. 
A művészeti oktatás keretében 
száz gyerek közül 30-an tanul-
nak zenét, három csoportban 
30-an néptáncot, és 35-en festé-
szet, grafika képzésben vesznek 
részt. A festő és grafika tansza-

kosok kiállításon, a hangszere-
ken tanulók és a néptáncosok 
műsor keretében mutatták be 
tudásukat. Az óvodások nép-
tánc csoportja is színpadra lé-
pett, mert heti rendszerességgel 
ismerkednek a néptánccal nem 
iskolai tanulóként.
 Fotók: www.balastya.hu/hírek  
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Elballagtak a 8. osztályosok

Czibolya Lili

Móricz Judit

Elekes Edina
 Noémi

Kristof Csaba

Tóth Vivien Fanni

Kehi Mária

Módra Luca

Karsai Richárd

Bárkányi Mónika

Keszthelyi Fanni 
Anasztázia

Aradi Tamás

Lévai Adrienn

Kreinicker Gábor

Molnár Maja

Ilyés Loredana 
Mária

Kónya Kitti

Szatmári Milán

Beres Alexandra 
Sarolta

Toni Eleonóra

Barna Barbara

Török Vivien

Karsai Krisztián 
Kristóf

Zsemberi Krisztina

Szatmári Luca

Csányi Beáta
 Emese

Bitó Bálint

Nagymihály Zsuzsanna
 osztályfőnök

Aranykönyvesek
1. a osztály: Gunics Gréta,  Kapás Pál,  Kocsis Csenge,  Rogoz 
Henriett
2.a osztály: Bán Dávid,  Komáromi Attila Zoltán,  Palotás Réka 
Hanna
2.b osztály: Csatordai Csongor,  Lippai Zsófia,  Nagy Milán Gá-
bor, Széll Enikő Boglárka
3.a osztály: Balogh Edit Nóra,  Horváth-Zsikó Mária,  Répa-
Antal Hanna Tímea,  Rogoz Adrienn, Tóth Lilla Ibolya
4.a osztály:  Czibolya Helga Kata,  Goldmann Boglárka,  Gyön-
gyösi Norina,  Péter Boglárka,  Szél Luca,  Kis Norbert
7.a osztály: Tóth-Sári Lívia
7.b osztály:  Csoma Adrienn,  Pápai Antónia,  Tari-Kovács Máté 
Géza
8.a osztály:  Czibolya Lili,  Kreinicker Gábor

Tanévzáró
A június 22-én megtartott tan-

évzáró 9 órakor a templomban 
kezdődött a tanévzáró szentmi-
sével (Te Deum), majd az isko-
lában folytatódott az ünnepség. 

A műsort Tari Klára és Bernát 
Evelin vezetésével az alsós nap-
közisek adták elő. A 2015-2016-
os tanévben 28 tanuló vihetett 
haza kitűnő bizonyítványt, így 
ők bekerültek az iskola Arany-
könyvébe. 

A Balástyai Újság júniusi lapszámából a ballagó diákok névso-
rából nyomdai előkészítési hiba miatt kimaradt Szatmári Luca és 
Szatmári Milán neve. Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk.

Az előző tanévtől eltérően idén először a ballagási ünnepségen ad-
ták át legjobb tanulóknak és legjobb sportolónak járó díjakat. Ebben 
a tanévben Bitó Bálint az Év sportolója, Czibolya Lili és Kreinicker 
Gábor az Év diákja díjat vehette át.

Az Év sportolója és az Év diákjai

HELYESBÍTÉS


