Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Nyertes pályázat a Vadásztanya Vendéglő konyhafelújítására
Az önkormányzati tulajdonú Vadásztanya Vendéglő
konyhájának felújítására csaknem 37 millió forint pályázati támogatásban részesült községünk.
3. oldal

XXII. ÉVFOLYAM 2016. NOVEMBER

Egészséghét lesz november 14-től november 18-ig
Egy héten át sokféle díjmentes és díjazás ellenében végzett szűréssel és az Egészséget segítő programokkal várja a lakosságot az önkormányzat és a védőnők.
6-7. oldal

A balástyai Menyhárt Eszter sminkes már tíz díjat
nyert
Menyhárt Eszter kozmetikus 2011 óta vesz részt nemzetközi minősítésű országos sminkes versenyeken. Jelenleg
két nagyobb megmérettetésre készül.
9. oldal

Megkezdődött öt utca aszfal- XVI.
Böllérfesztivál Balástyán
2016. november 11-12-én a Rendezvényház melletti téren
tozása Balástyán

A Fecske és a Remény utcák útalapjának előkészítésével
megkezdődött, majd a Tavasz, a Virág és a Gerle utcákban
folytatódik az aszfaltút építése.
Bővebben a 2. oldalon

A balástyaI
Böllérfesztivál
alkalmával, november 11-12-én
frissensültek akciós áron!

Hétvégi és ünnepi
kedvezményes menük

Pizza helyben fogyasztható és elvitelre is
rendelhető!

Kedden és csütörtökön

helyben fogyasztható 12.00-22.00 óráig:
meghatározott főétel akciós áron
1000 Ft/adag, és meghatározott leves akciós
áron 400 Ft/adag

Előfizetéses étkeztetés!
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk!
Internet, WIFI

Nyitva tartás: 10-22 óráig de rendezvény
esetén későbbi időpontig is!
Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520

November 11., péntek
16.30 A Leon Cavallo Lovasklub bemutatója
17.30 A Balástyai Big Band zenekar zenés vendégvárója
18.00 Disznó-sirató versek felolvasása
Nevezés a helyszínen 17.30 órától
Tábortűz, szalonnasütés (Támogató jegy: 200 Ft – szalonna,
kenyér, nyárs)
18.30 A Balástyai Big Band zenekar zenés műsora
20.00 	Sztárvendég: Kaczor Ferenc
November 12., szombat
8.00 A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval: megnyitja a Tápióbicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat • A bölléreket és
a vendégeket köszönti Ujvári László polgármester • Megkezdődik
a sertések vágásának tájjellegű bemutatása • „Technikai Járművek
Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület évadzáró találkozója
8.30 Húsipari cégek kiállítása és kézműves-vásár
9.00 A kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő verseny megnyitója
A főzőverseny zsűrijének elnöke: Németh József
A versenyekre 8.00 órától lehet benevezni
9.30 A balástyai óvodások műsora
10.00 A Grimm-Busz Színház bemutatja: A rettenetes röfi
11.00 Az Őszi Alkony Nyugdíjasklub Tátika Népdalköre énekel
11.15 Testvértelepülések műsora (Torda, Újszentes)
12.15 A tordai Samu zenekar fellépése
14.00 A kolbásztöltő-, főző- és a süteménykészítő verseny eredményhirdetése
Szombaton egész nap • Húsipari és sajtkészítő cégek vásárlással egybekötött kiállítása, vásári árusok sokadalma, a gyerekeknek játszóház,
ugrálóvár, bungee jumping. Büfé- és éttermi szolgáltatások: hurka,
kolbász, frissen sült pecsenye, birkapörkölt, pacal és töltött káposzta, valamint forralt bor és pálinka. Az ételt a bordányi Vadgesztenye
Étterem, az italt a balástyai Juhász kocsma biztosítja. A Vadásztanya
Vendéglőben frissensültek kaphatók.
Szombaton este
19.00 Böllérbál
		
A Hayat Hastánc Egyesület műsora • A bál megnyitója • Vacsora:
aperitif, raguleves, töltött káposzta, vegyes-sültes tál, sütemény•
Zene: Makói Party zenekar
Sztárvendég: Gregor Bernadett és Szarvas Attila
A vacsorát a bordányi Vadgesztenye Étterem készíti, az italt a Juhász
kocsma szervírozza. Jegyek elővételben kaphatók a polgármesteri hivatalban Túriné Török Ilonánál, 06 (30) 533-1406. A rendezvénnyel
kapcsolatos információ: Kiss József, 06 (20) 541-3410.
A rendezvényre mindenkit szeretettel vár a
Balástya Községi Önkormányzat!
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Meghívó Böllérfesztiválra
Idén november 11-12-én tartjuk meg a tizenhatodik balástyai
Böllérfesztivált. A programok
jelentős része megegyezik az
elmúlt évekével. Jönnek hagyományőrző vágó csapatok, akik
bemutatják a régi disznóvágási
szokásokat, és olyanok is, akik
saját maguknak hoznak sertést,
és látványos keretek közt itt
dolgozzák fel. A szervezőink,

segítőink, támogatóink mindent
megtesznek azért, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a Böllérfesztivál színvonalas eseménye
legyen községünknek.
A rendezvényre és az azt kísérő
szórakoztató programokra nagy
tisztelettel várok mindenkit!

Az elmúlt hetekben a kivitelezők megkezdték a belterületen a
Fecske és Remény utcák aszfaltosításának előkészítését, majd a
Tavasz, a Virág és a Gerle utcákban folytatják az eddig hiányzó
útszakaszok aszfaltozásához az
útalap előkészítését. A beruházás
a múlt évben az adósságkonszo-

lidációban nem szerepelt önkormányzatoknak kiírt pályázaton a
önkormányzat által elnyert 112
millió forintos támogatás részeként valósul meg. Ebből a keretből a belterületi lakóutcákban a
járdaépítés is rövidesen megkezdődik.

Ujvári László
polgármester

Útépítés

Kátyúk javítása a belterületi utcákban
A már korábban aszfaltozott,
összes belterületi lakóutca állapotának felmérése megtörtént,
és a kátyúkat, aszfalthibákat önkormányzati költségvetésből kijavíttatjuk. Jelenleg a közbeszerzési szakértő vizsgálja, hogy ez

közbeszerzés körébe tartozik-e
majd, és ha a megkezdett útépítési beruházás miatt nincs jogszabályba ütköző hátránya, akkor a pályázat keretében végzett
aszfaltépítéssel azonos időben
megkezdődik a javítási munka.

Tavaly a közmunkaprogramban végzett feladataink alapján
a Belügyminisztérium három
millió forintos jutalomban részesítette önkormányzatunkat,
amelyből több eszközt, gépeket
vásároltunk a program munkáihoz, valamint vasvázas fóliasátort építettünk az önkormányzati
tanyánál. Ebben neveltük a közterületeink őszi virágosításhoz
a 9500 tő árvácska palántát.

A magoncokat a palántaneveléshez megvásároltuk, a közfoglalkoztatott munkatársaink
pikírozták, nevelték, és már
megkezdődött a virágzó növények kiültetése. Jövőre ezt a
programot tovább fejlesztjük, a
tavaszi egynyári virágok egy részét így szeretnénk megnevelni,
és ezzel ismét jelentős költséget
megtakarítani településünknek.

Tavasszal a művelődési ház
felújítására és energetikai korszerűsítésére, történelmi interaktív játszóház kialakítására,
kerékpárúthoz a köztemető irányába, az A3 számú vízgyűjtő
területen csapadékvíz elvezető
hálózat építésére, az idősek nappali ellátását szolgáló épület fel-

újítására, piaccsarnok építésére,
termálkút fúrására a közintézmények fűtéséhez beadott pályázatainkkal kapcsolatos előzetes
monitoring, valamint a helyszíni
bejárások megtörténtek, a tartalmi és formai követelményeknek
megfelelnek. Még döntések nem
születtek.

Árvácskaültetés

Pályázatok

A közmunkaprogramokról
A Kistérségi Startmunka
Mintaprogram mezőgazdaság
programelemében a burgonya
betakarítása megtörtént. A termés egy részét értékesítettük, a
bevételt a programba kell vis�szaforgatnunk. A fennmaradó
mennyiséget az önkormányzati
konyháknak, valamint a szociálisan rászorulóknak osztjuk
ki, ami már el is kezdődött.
A fűszerpaprika betakarítása
szintén befejeződött, megérkezett a szárítóüzemből az a men�nyiség, amit majd megőröltet az
önkormányzat. A feldolgozott
fűszerpaprikából a tavalyihoz
hasonlóan az önkormányzati
konyhák kapnak, továbbá a Szociális Bizottság döntése alapján
a rászoruló családoknak bizto-

sítunk belőle kisebb mennyiségben.
Ha jövőre is lesz lehetőség
ebben a programban pályázni,
szeretnénk folytatni a megkezdett munkát. A szintén pályázati támogatással létrehozott
Állatsimogató nagyon sikeresen
működik, folyamatosan jönnek
az érdeklődők az önkormányzat
tanyájára az állatokat megnézni.
Ezért szeretnénk bővíteni a jószágállományt őshonos állatfajokkal, valamint a Hunyadi utcai
ingatlanunk területén felépített
terménytároló után a tanya mellett is építenénk egy tárolót, továbbá szükségessé vált például a
látogatóknak vizesblokk építése.
Ujvári László
polgármester

Szabálytalan égetés Őszeszékben

büntetésre számíthat, mivel az
égetés nem volt bejelentve a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, és nem
az erre vonatkozó szabályok szerint történt a tűzgyújtás.
A Balástyai Újság 2016. áprilisi számának címlapján és a májusi szám 6. oldalán olvasható a
tűzgyújtás szabályaival kapcsolatos helyi és országos rendeletekről tájékoztató.

TŰZOLTÓ HÍREK

Október 20-án, a kora délutáni órákban szabálytalan mezőgazdasági hulladék égetéséhez
riasztották a balástyai önkéntes
tűzotókat és a Kisteleki Katasztrófavédelmi Örs tűzoltóit, akik
egy vízsugárral eloltották a tüzet. A szabálytalan égetés miatt
eljárás indult a tanya tulajdonosa ellen, aki 60 000 forintos

Boldizsár Ferenc Balástyán 700 alkalommal vonult kárelhárításhoz
Az október 20-ai tűzoltás alkalmával Boldizsár Ferenc, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjaként 2003 óta,
13 év alatt 700. alkalommal vett
részt kárelhárítási munkában,
tűzoltásban. Ez a teljesítmény
Magyarországon az önkéntes
tűzoltók között egyedülálló tel-

jesítmény, mivel díjazás nélkül, a
szabadidejében végzi a munkát.
Egyébként a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
ebben az évben ugyanekkor a
70. kivonulása volt.
Köszönjük az önkéntesek
községünk lakosságáért végzett
munkáját!
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Nyertes pályázat a Vadásztanya Vendéglő
konyhafelújítására

Az önkormányzati tulajdonú
Vadásztanya Vendéglő konyhájának felújítására a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása” elnevezésű pályázatán a több mint 43 millió forint összköltség mellett csaknem
37 millió forint támogatásban
részesült. A konyha felújításával
egyidőben szeretnénk önkormányzati költségvetésből megvalósítani az inatlan tetőcseréjét,
teljes külső és belső megújítását,
továbbá megépíteni a szükséges raktárt. A kiviteli tervek
készítése megkezdődött, azok
alapján készül el a pontos költ-

ségvetés, és utána kezdődhet a
közbeszerzési eljárás. A munkát
január első napjaiban szeretnénk
megkezdeni. A külső felújítás az
időjárás függvényében valósul
meg, de az áprilisban kezdődő ballagási összejövetelek és
egyéb rendezvények idejére befejeződne a beruházás konyhai
és éttermi része. Így aki ott szeretné tartani tavasszal a családi
rendezvényeit, áprilistól már a
felújított vendéglőben foglalhatja az időpontot.
Ujvári László
polgármester

Több száz terméket kapott adományként a Kisteleki Járás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a járás hat
településén, Baks, Balástya,
Csengele, Kistelek, Ópusztaszer,
Pusztaszer nyújtja szolgáltatásait a lakosság számára elérhetően.
Sokrétű feladatot lát el annak
érdekében, hogy elősegítse a
gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetését, valamint
segítséget nyújt ahhoz, hogy a
családok képesnek érezzék magukat problémájuk megoldásában. Az intézmény 118 családdal
van folyamatos kapcsolatban,
jelentős részük igen alacsony
jövedelemmel
rendelkezik.
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat lehetőségeihez mérten természetbeni juttatásokkal
is igyekszik segíteni, amelyet
adományok által tud megtenni.
Szeptemberben a szegedi Florin
Zrt. és a kecskeméti Malen Kft.

által felajánlott termékek között
voltak tusfürdők, testápolók,
mosogatószerek, több mint száz
Pedex tetűirtó szer, folyékony
szappanok, valamint felmosó
szerek, melyek nagymértékben hozzájárultak a rászorulók háztartásának ellátásához.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége folyamatos,
ezért minden hasonló adományt
örömmel és köszönettel fogad.
Aki balástyai lakosok számára
szeretne adományt felajánlani,
Lerner Andrea családsegítőt keresse a polgármesteri hivatalban.
Telefon: 06 (20) 385-5757. Kisteleki Járás nehéz sorsú családjainak adományok felajánlása: Takács Réka családsegítő, szakmai
vezető, Szociális Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat, 6760
Kistelek, Tisza u. 1, telefon:
06 (20) 621-5630.

Az október 2-ai népszavazás
balástyai eredménye
Magyarország
köztársasági
elnöke október 2-ára országos
népszavazást űzött ki amelynek
balástyai eredménye a népszavazáson feltett kérdésre: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés
hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”

NEM: 1290
IGEN: 15
ÉRVÉNYTELEN: 44
A választásra jogosultak 48,05
százaléka vett részt a szavazáson.
Magyar Mihályné
jegyző, a Helyi Választási
Iroda vezetője

Bringával mentek szomszédolni a balástyaiak
Október 1-jén a Vadásztanya
Vendéglőnél 29 kilométeres
biciklitúrához gyülekeztek a
felnőttek és a gyerekek. Ujvári
László polgármester üdvözölt
mindenkit, és ismertette az útvonalat, továbbá jelezte, hogy
két polgárőr, Gabnai József és
Szőri István segíti a kerékpáros közlekedést, valamint két
„szerviz kocsi” kíséri a csapatot.
A bringások a dóci úton indultak
Ópusztaszer felé, ahol az előzetes tervek szerint a polgármesteri
hivatalnál volt a tervezett pihenő,
de közben kiderült, hogy a Falu-

háznál várják a balástyaiakat.
Ezután Kistelek felöl hazafelé
tartottak. Mire megérkeztek, a
művelődési ház nagytermében
az önkormányzat munkatársai
megterítettek, Berta József és
Szemerédi István két bográcsban
babgulyást főzött. Ujvári László
és Ujvári Lászlóné pálinkával és
áfonyalikőrrel kínálta a felnőtteket, a gyerekek pedig az üdítőitalokat fogyasztották. Az ebédet
követően beszélgetéssel zárult a
szomszédolós biciklitúra, amelynek a folytatását is tervezik.

Őseink nyomában – tehetséggondozás
Az NTP-KKI-16 pályázati keretből a 6. évfolyam tanulói
az idei tanév folyamán az őskorhoz kapcsolódóan természetismereti és történelmi tehetséggondozó foglalkozásokon vesznek rész. A foglalkozássorozat bevezetőjeként
szeptember 19-23-a között őseink nyomában járva tanulmányúton és táborban voltak a Bükk-hegységben. A különböző foglalkozásokon, túrákon megismerték a Bükk növény- és állatvilágát, őskori történelmi helyeit, barlangjait,
kézműveskedtek. Kísérők Márkus Marianna, Vágvölgyiné
Albert Tünde, Vén László és Zónai Márta voltak.
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Balástya díszpolgárai 2016-ban
A XVII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál
ünnepi megnyitóján Ujvári
László polgármester a képviselő-testület döntése alapján
díszpolgári címeket adott át.
A kitüntetések átadása előtt
idézte az 77/2009. (VIII. 26.)
Kt. határozatot, amelyet a Balástya Községi Önkormányzat
képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 1. §. (6) bekezdésében biztosított jogkörében a
díszpolgári címről alkotott. E
szerint díszpolgári cím adományozható azoknak a magyar
vagy külföldi személyeknek,
akik a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális életben a település lakossága javára kimagasló teljesítménnyel végzett
tevékenységet folytattak, alkotással vagy életművel általános

elismerést szereztek, mellyel
hozzájárultak a település jó
hírnevének
öregbítéséhez,
példamutató magatartásukkal köztiszteletben állnak. Az
elismerésre érdemes személy
illetve személyek elhalálozása
esetén posztumusz kitüntetés
is adományozható. Ebben az
esetben az elismerő cím átvételére az adományozott legközelebbi hozzátartozója jogosult.
2016-ban Márkus Andásné,
a nyugdíjas klub vezetője és
Virágh István, az idén 65 éves
Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke kapta meg a „Balástya Község
Díszpolgára” kitüntető címet.
Kiss István (1939-1993), egykori művelődési ház igazgató
„Balástya Község Posztumusz
Díszpolgára” lett. Az elismerést fia, Kiss Máté vette át.

MÁRKUS ANDRÁSNÉ VASS
MÁRIA – Balástya Község Díszpolgára

a lakosságért végzett munkát
számos civilszervezet tagjaként.
A Rákóczi Termelőszövetkezet
Nőbizottságának tagja, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesület pénztárosa volt hosszú
évekig és ma ez utóbbi szervezet
tiszteletbeli vezetőségi tagja. A
Magyar Vöröskereszt Csongrád
megyei szervezetének aktivistájaként jelenleg is szervezi a
véradásokat, a vöröskeresztes
vásárokat, ahol a rászorulóknak
ingyenesen osztanak ruhaadományokat. Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub életének fő szervezője,
vezetője 1992-től, valamint feladatokat vállal a megyei és országos nyugdíjas szervezetekben.
A klub tagjaival bekapcsolódnak a közösségi rendezvények
műsorába a Tátika Népdalkörrel
és a Piros Rózsa tánccsoporttal.
A közösség szolgálatában végzett
munkája példaértékű.
Kitüntetései:
2009. „Jó munkáért” kitüntető
plakett Nyugdíjas klubok és Idősek „Életet az éveknek” Orszá-

Márkus Andrásné 1934. március 21-én született SzegedFelsőközponton. Középiskolai
tanulmányai mellett gyors- és
gépírást tanult, majd ügyintézőként dolgozott a Balástya Községi Tanácsnál. Már fiatal korában is részt vett a település
közösségi életében. 1964-1976
között Komlón élt, de amikor
visszatért Balástyára folytatta

gos Szövetségétől
2010. Vöröskeresztes munkáért kitüntetés ezüst fokozata a
Magyar Vöröskereszt Országos
Vezetőségétől
2012. A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületben
végzett munkája elismeréseként
plakett
Számos elismerő emléklap,
díszoklevél a civilszervezetekben
végzett eredményes munkájáért.

VIRÁGH ISTVÁN – Balástya Község Díszpolgára

Virágh István 1952. április 2-án
Balástyán született. Középiskolai tanulmányai után a Volán
10. számú vállalatnál kezdett
dolgozni és onnan vonult nyugdíjba. 1982 óta tagja a Balástya
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és 1997-2012-ig a civil
szervezet parancsnoka, jelenleg
elnöke. Rendkívül sokat fejlődött az egyesület a vezetése alatt.
A lakosság értékeinek mentésén
kívül – amit saját szabad idejének feláldozásával végez – nagy
hangsúlyt fektet az utánpótlás
nevelésére, a tárgyi eszközök
gyarapítására. A civil szervezet
országos elismerést érdemelt,
„A 2013-as év önkéntes tűzoltó egyesülete” címet vette át az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatójától.
Magyarország 430 önkéntes tűzoltó egyesülete közül kiemelkedő

tevékenységgel példaképpé vált a
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Községünk lakossága érdekében szorgalmazta egy
defirillátor készülék beszerzését,
amelyet sikerült megvásárolni.
Országos madármentő akciót
kezdeményezett,
madaraknak
költőodút elnevezéssel, amellyel
az országban a figyelem középpontjába kerülhetett a madárvédelem.
A helyi elnöki feladatai mellett a Csongrád Megyei Tűzoltó
Szövetség alelnöke, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tűzmegelőzési Bizottságának és a Kistelek Járási
Mentőcsoportnak tagja.
Az egyesületi munkán kívül
Virágh István a községünkben
található útszéli keresztekhez
évente kerékpártúrát szervez,
továbbá több eseményen főzési
tudományát is kamatoztatja közösségünk érdekében, ahonnan
sokszor tér haza elismeréssel
vagy csak nagy mennyiségben
főzött ízletes ételekkel szolgálja
ki az önkormányzati rendezvényeket. Bármilyen közösségi
ügyben segíti a hozzá fordulókat. Más településeken is részt
vállal tűzoltásban, műszaki mentésben, viharkárok felszámolásában, árvízvédelemben.
Kitüntetései:
2003. „20 év a tűzoltói szolgálatban” érem
2006. Széchenyi Ödön Emlékplakett a tűzvédelemben kifejtett
példamutató tevékenységéért
2008. „25 év a tűzoltói szolgálatban” érem
2009. 130 éves a Szegedi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Emlékplakett
2012. A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületben
végzett munkája elismeréseként
plakett
2013. „30 év a tűzoltói szolgálatban” érem
Folytatás az 5. oldalon.
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KISS ISTVÁN – Balástya Község Posztumusz Díszpolgára

Kiss István 1939. április 2-án
született Makón. Középiskolai
tanulmányait
szülővárosában
végezte. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán népművelés
szakon 1978-ban szerzett diplomát. A balástyai művelődési
ház vezetője volt 1961. január
16-tól 1990. február 1-ig. Igazgatóként az elődök szelleméhez
méltóan huszonkilenc évig szervezte magas színvonalon a falu
közösségi- és kulturális életét,
gyarapította a művelődési ház
felszerelését, technikai eszközeinek számát, és eközben tervezte, szervezte az épület felújítási
munkáit. Tevékenysége során
élte virágkorát a művelődési
ház. Munkája nagyon sokrétű
volt. Nem pusztán művelődési ház igazgatóként dolgozott,
hanem egy biztos pontja lett az
embereknek, ha problémájuk
adódott, ugyanakkor közösségi
ügyekért is kiállt. A tehetségeket felismerte és ösztönözte
kibontakozásukat. Különböző
alkotó és befogadó közösségeket szervezett és vezetett. Az
ifjúsági klubmozgalom apostola
volt. A művelődési ház programjai és a rendezvények szervezésénél is törekedett a helyi
igények kielégítésére. Ebben
az időszakban számtalan klubforma, tanfolyam, előadás, bál,
tánc- és zeneoktatás, színjátszó

kör, tájszínház, műsoros est volt,
és mozi működött. Munkájáról
1975 és 1983 között önfelmérést
végzett, amit a Népművelési Intézet könyvként jelentetett meg
1984-ben. Községünk életét fotókkal és események filmfelvételével örökítette meg. Sokszínű munkájával nyugdíjazásáig
főállásban és munkaidején túl
is szolgálta Balástya lakosságát.
Szellemisége tovább él mindazok által, akik a tevékenysége
idején kapcsolódtak az általa
szervezett közösségekhez.
A „Közösség szolgálatában –
In memorian Kiss István 19391993” című kötet munkásságát
mutatja be, a Balástyai Képek
című album fényképválogatás
fotóiból.
Dr. Buglya Sándor filmrendező 2011-ben portréfilmet készített róla „Népművelő felvevőgéppel” címmel.
Kitüntetései:
1977. „A Szocialista Kultúráért” kitüntetés
1980. Ifjúsági Díj
1984. Kiváló Népművelő Díj
2002. Posztumusz a Magyar
Kultúra Lovagja „A magyar
kultúra érdekében kifejtett életművéért.”
Számos nagydíj és más díjak
amatőrfilmes alkotásaiért, valamint elismerések több területen
végzett eredményes munkájáért.

Eladó ház

Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház 4 100 m2-es
telekkel eladó. Érdeklődni: 06 (30) 955-2089

Önkormányzat
Az Idősek Világnapján községünk
szépkorú lakosságát köszöntötte
az önkormányzat
Október 16-án, vasárnap délután az Idősek Világnapja alkalmából a művelődési házban
rendezett ünnepséget a Balástya
Községi Önkormányzat, amelyre meghívta a település szépkorú
lakosságát. Márkus Andrásné,
az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
vezetője üdvözölte a megjelenteket, és az időskorúak nevében
megköszönte az önkormányzatnak, hogy fontosnak tartja az
idősek megbecsülését. Ezután
röviden beszámolt a nyugdíjas
klub szervezeti életéről, majd kiemelte, hogy a mai rohanó világban nagyon fontos szerepe van a
családokban a nagyszülőknek,
dédszülőknek, mert megélt éveik tapasztalatával szeretetet és
nyugalmat kell sugározzanak a
fiatalokra. Ezután Ujvári László polgármester beszédében
kiemelte, hogy a fiatalabb generációnak szüksége van mindarra
az élettapasztalatra, bölcsesség-

re, amellyel az idősek már rendelkeznek. A község vezetője a
tiszteletről és a szeretetről, megbecsülésről szólt, és felsorolta
mindazt, amit az önkormányzat
tesz a szociális ellátáson belül és
azon felül is a községünkben élő
időskorú lakosságért, közöttük a
segítségre szorulókért is. Végül
kérte, vigyázzanak magukra, az
egészségükre, házaló idegenek
elől zárják kapuikat, de a barátoknak, ismerősöknek nyissák
ki, éljenek boldog életet. Az ünnepi műsor a művészházaspár,
Merényi Nicolette magánénekes
és Kiszely Zoltán színművész, a
Szegedi Nemzeti Színház tagjai
műsorával kezdődött, majd Csányi Attila muzsikájával folytatódott. Közben az önkormányzat
munkatársai süteménnyel, teával forralt borral, üdítővel kínáltak mindenkit, és estig tartó beszélgetéssel zárult a rendezvény.

Sporthírek – labdarúgó mérkőzések
November 5., szombat 13.30
óra, Székkutas – Balástya (U19:
11.30 óra) • November 12.,
szombat 13.30 óra, Balástya –
Tömörkény (U19: 11.30 óra) •
November 19., szombat 13.00
óra, Balástya – Szabadnapos
(U19: 11.00 óra) • November
26., szombat 13.00 óra, Apátfalva – Balástya (U19: 11.00 óra)
További edzések és mérkőzések
U19 (1996-2002-es korosztály)
Edző: Fodor Tamás. Edzések:
kedd, péntek 18.00 óra.
U17 Lány (1999-2004) Edző:
Fodor Tamás. Edzések: kedd,
péntek 17.00 óra.
U14 (2003-2005) Edző: Vén
László. Edzések: kedd 16.30 óra,
csütörtök 14.45 óra. Mérkőzés:
október 28., Balástya-Csongrád
14.30 óra.

A kisebb csapatok az OTP Bank
Bozsik-Program fesztiváljain,
tornáin vesznek részt:
U13 (2004-2005) Edző: Vén
László. Edzések: kedd 16.30
óra, csütörtök 14.45 óra. Torna:
november 13., 9.00 óra, Szeged.
U11 (2006-2007) Edző: Förgeteg József. Edzések: kedd 16.30
óra, péntek 15.30 óra. Torna:
november 13., 9.00 óra, Szeged.
U9 (2008-2009) Edzők: Förgeteg József, Gémes Ferenc.
Edzések: kedd 16.30 óra, péntek
15.30 óra. Torna: november 5.,
10.00 óra, Szeged.
U7 (2010-2011) Edzők: Gémes
Ferenc, Vén László. Edzések:
szerda 16.30 óra, péntek 13.30
óra. Torna: november 5., 10.00
óra, Szeged.
Kapusedzés Gémes Ferenc
edzővel: péntek 16.30 óra.
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Önkormányzat

Egészséghét november 14-től november 18-ig
Minden vizsgálatra kérjük, hozza magával a TAJ kártyáját!

HÉTFŐ, november 14.

Védőnői
Tanácsadó
VenoScreen ® plus vénadiagnosztika

Az érrendszeri betegségek még a tünetmentesség ideje
alatt felismerhetőek. A vizsgálat javasolt egészségeseknek, sportolóknak, magas vérnyomásúaknak, cukorbetegeknek, dohányosoknak, túlsúlyosaknak, változó
korban lévőknek illetve azoknak, akiknek a családjában
már az előző betegségek bármelyike előfordult. A bőrt
emberi szemmel nem látható infravörös fénnyel világítják meg. Ezt a fényt a vér jóval nagyobb mértékben
nyeli el, mint más szövetek. Ebből következően az érzékelővel mért visszavert fényről közvetlenül lehet következtetni a vizsgált bőrfelület vérellátottságára.
A szűrőnapon BEMER készülék ingyenes kipróbálására nyílik lehetőség.
Időpont: 14.00-17.30 óráig
A vizsgálatot végzi: dr. Frányó Ildikó
Az érvizsgálat díja: 3000 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Ifjúsági klub

Szervterheltség-mérés
Hagyományos kínai orvosláson alapuló műszeres diagnosztikai vizsgálat. Salvia mérőműszer segítségével
kimutathatóak a méreganyagok, amelyek kívülről jutnak a szervezetbe, vagy odabenn keletkeznek és negatív irányba befolyásolják például a hormonrendszer,
idegrendszer, immunrendszer, valamint a keringési,
emésztő, kiválasztó rendszer működését. Emellett lehetőség van a szervezet vitamin és ásványi anyag ellátottságának megismeréséhez is.
Az Egészséghét alkalmából ingyenes!
Az állapotfelmérés várandósoknak és pacemaker készüléket viselőknek ellenjavallt.
Végzi: Rózsavölgyi Attila természetgyógyász
Időpont: 15.00-19.30 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Tanoda
Érintés és babamasszázs – előadás

Előadás a babamasszázs jótékony hatásairól. Bőr- és
szemkontaktuson, az érintésen, a baba jelzéseinek
megértésén, a kölcsönös tiszteleten és a boldogság
érzésén keresztül a baba és szülők közti kötődés elmélyül. Kötődés elmélyülése mellett pozitív hatással van
a csecsemők testi fejlődésére.
Időpont: 11.00-12.00 óráig
Tartja: Gyapjasné Vígh Vera
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Dr.
Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés

KEDD, november 15.

Védőnői Tanácsadó

Optimális Családtervezési Tanácsadás
A családtervezés korszerű ismereteinek és módszereinek hatékony és komplex alkalmazását nevezzük optimális családtervezésnek. A folyamat minimum három
hónappal a tervezett terhesség előtt indul, és a várandósság legérzékenyebb, legsérülékenyebb időszakának
védelmével, és a 12-14. hétig történő várandósgondozással zárul.
Tartja: Varga Vanessza védőnő. Előzetes bejelentkezés
szükséges a 06 (30) 462-6368-as telefonszámon.
Időpont: 8.00-10.00 óráig

Ifjúsági klub

Dr. Veidner Tibor rendelője

Dr. Veidner Tibor rendelője

Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és asszisztense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Tanoda

Szivárvány masszázs
A szivárvány masszázs finom, energetikai kezelés,
amely megtisztít a testben elraktározott negatív érzelmektől. Legjelentősebb hatása a stressz oldása és
a szervezet öngyógyító folyamatainak beindítása.
A kezeléshez egy fehér lepedő szükséges.
Díja: 3000 Ft
Időpont: 8.00-12.00 óráig
Tartja: Tóth Szilvia. Előzetes bejelentkezés szükséges:
06 (30) 566-1773
Access Bars stresszoldó fejmasszázs
Az Access Bars stresszoldó fejmasszázs egy olyan kezelés, amelynek során a fejen lévő bizonyos pontokat
megérintve kellemes ellazult állapotba kerülhetünk.
Hatékony lehet többek között alvási problémák, szorongás, megoldatlan konfliktusok, koncentrációs és
tanulási gondok esetén. A kezelés felnőtteknek és gyerekeknek is adható.
Időpont: 14.00-18.00 óráig
Tartja: Kepenyes Zsuzsanna. Bejelentkezés a 20 perces
ingyenes kezelésre: 06 (20) 476-8837

Kóródy
utca 6. szám alatt
Sport és gyógymasszázs

Kóródy
u. 6. szám alatt
Menedzser-masszázs

Az Egészséghét keretében ingyenes menedzser mas�százs illetve a többi masszázs is fél áron érhető el.
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Időpont: 8.00-10.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, a
06 (30) 289-0174-es telefonszámon.

Rendel: dr. Ádám Edit radiológus szakorvos
Mell, hasi, pajzsmirigy és here vizsgálat
Hasi vizsgálat díja: 3000 Ft
Mell vizsgálat díja: 3000 Ft
Pajzsmirigy vizsgálat díja: 3000 Ft
Here vizsgálat díja: 3000 Ft
A hasi vizsgálatot megelőzően 5 órával étkezni
nem szabad, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni! Egy személy legfeljebb 2 vizsgálatot kérhet.
Időpont: 8.00-15.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Dr. Györe Ferenc rendelője

A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és asszisztense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Dr.
Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés

Védőnői
Tanácsadó
Ultrahang diagnosztika

Komputeres szemvizsgálat: látásvizsgálat, szürke
és zöld hályog szűrése
Rendel: dr. Vincze Katalin szemész főorvos
A vizsgálat díja: 2 000 Ft
Időpont: 8.00-11.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges Szél Viktóriánál:
06 (30) 858-7071

Bellyfitdance és hastánc
A gyakorlatsorok alkalmasak életkori, rugalmasságbeli
és erőnléti differenciálásra. Tudatos felépítésüknél fogva karcsúsítanak, szálkásítanak, erősítenek. Az órákon
nagy súlyt fektetnek a tartásjavításra, a helyes légzéstechnika megtanítására.
Az órák alapja: a teljes testi-lelki-mentális jelenlét.
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt hasznos!
Tartja: Bertáné Farkas Szilvia orientális tánc- és
bellyfit oktató
Időpont: 18.00-20.00 óráig
A részvétel ingyenes!

A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és asszisztense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Györe rendelő

SZERDA, november 16.

Az irodai masszázs széken ülve történik, fej és a nyak
átmasszírozását jelenti.
Az Egészséghét keretében ingyenes!
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, a
06 (30) 289-0174 telefonszámon.

Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és asszisztense végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Györe rendelő

Urológia
Prosztata vizsgálat, merevedési zavar. Vizelettartási
problémák – nőknek is. Inkontinencia betét felíráshoz szükséges javaslat kiadása. Hozza magával előző
vizsgálati eredményét abban az esetben, ha részt vett
már hasonló vizsgálaton.
A vizsgálat ingyenes!
A vizsgálatot végzi: dr. Szalai István főorvos
Időpont és helyszín:
14.30-16.30 óráig, Veidner rendelő

Tanoda
Influenzával kapcsolatos előadás kisteleki Egész-

ségfejlesztési Iroda szervezésében
Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a
légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az
előadás alkalmával a fertőzés szövődményeiről és
megelőzés lehetőségeiről is szó esik.
Időpont: 16.00 órától
Az előadás megtartásához szükséges minimális létszám: 10 fő
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368
Stresszoldás, mélyizom torna, jóga
A test mélyizmainak erősítésén kívül, alakformálásra
alkalmas mozgásforma. Nem dinamikus, az ízületeket kímélő gyakorlatokból álló torna, ezáltal minden
korosztály számára ajánlott a test fitten tartásának
érdekében.
Az Egészséghét alkalmával az újonnan érkezőknek
ingyenes!
Időpont: 18.00-20.00 óráig
Tartja: Tasi Beatrix

Ifjúsági
klub
Légzés funkció- és allergia vizsgálat

Az allergia teszt bőrpróbával történik, 5 éven aluliaknál nem végezhető el a vizsgálat.
A vizsgálat ingyenes!
Időpont: 13.30-15.00 óráig
Végzi: dr. Selypes Ágnes tüdőgyógyász szakorvos és
asszisztense
Előzetes bejelentkezés nem szükséges, a vizsgálat
érkezési sorrend szerint történik.

Idősek
klubja
Előadás kisteleki Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Időpont: 14.00 órától
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Önkormányzat

Mottó: “Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.”
A programokról bővebb tájékoztatást Czirok-Molnár Lilla és Varga Vanessza védőnőknél kaphatnak.

CSÜTÖRTÖK, november 17.

PÉNTEK, november 18.

Védőnői
Tanácsadó
Védőnői Tanácsadó
Komplex nőgyógyászati vizsgálat (rákszűrés + ultra- Emlővizsgálat Breastlight lámpával, emlő önvizsgálat
hang)
A vizsgálatot végzi: dr. Kajtár István szülész nőgyógyász
főorvos
A vizsgálatra a TAJ kártyát és a befizetésről szóló igazolást
feltétlenül hozza magával!
A vizsgálat díja: 3 000 Ft, amit előzetesen kell befizetni
a védőnőknél.
Időpont: 8.00-12.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Egészségügyi állapot felmérés
Testtömeg, testmagasság nem, életkor és fizikai aktivitás figyelembe vételével testzsírszázalék számítás, testtömeg index számítás, értékelés. A felsorolt antropometriai szűrések
mellett, lehetőség van hallásszűrés elvégzésére is.
Időpont: 13.00-15.00 óráig
Végzi: Czirok-Molnár Lilla védőnő
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Művelődési ház

Vöröskeresztes vásár
Csere-bere, tiszta, használt ruhák és játékok osztása. Aki
mások számára még használható ruhát, játékot szeretne
adományozni, a vásár idején adhatja át az ott jelenlévő szervezőknek.
Időpont: 9.00-12.00 óráig

Dr.
Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás- és vércukorszint-mérés

A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és asszisztense
végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Györe rendelő

Dr. Veidner Tibor rendelője

Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és asszisztense
végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Tanoda
Anyatejes Világnapról megemlékezés babaklub kereté-

ben
A szoptatás elsődlegesen megalapozza az anya és csecsemője közötti kötődést, hiszen nem pusztán testileg, hanem
lelkileg is kielégíti a baba szükségleteit.
Időpont: 10.00-12.00 óráig
Tartják: Czirok-Molnár Lilla és Varga Vanessza védőnők
Bellyfitdance és hastánc
A gyakorlatsorok alkalmasak életkori, rugalmasságbeli és
erőnléti differenciálásra. Tudatos felépítésüknél fogva karcsúsítanak, szálkásítanak, erősítenek. Az órákon nagy súlyt
fektetnek a tartásjavításra, a helyes légzéstechnika megtanítására.
Az órák alapja: a teljes testi-lelki-mentális jelenlét.
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt hasznos!
Tartja: Bertáné Farkas Szilvia orientális tánc- és bellyfit
oktató
Időpont: 18.00-20.00 óráig
A részvétel ingyenes!

Kóródy
u. 6. szám alatt
Sport és gyógymasszázs

Egészséghét keretében ingyenes menedzser masszázs illetve a többi masszázs is féláron érhető el.
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, a
06 (30) 289-0174 telefonszámon.
Ideje: 8.00-10.00 óráig

tanítása
A Breastlight mell-lámpát hölgyek vizsgálatára fejlesztették ki. Segítségével az esetleges elváltozások időben felismerhetők. Sötét helyiségben használva láthatóvá válnak a
mellben lefutó erek. A homályosabb vagy sötétebb foltok
elváltozásra utalhatnak.
Végzi: Czirok-Molnár Lilla, előzetes bejelentkezés a
06 (30) 869-5037-es vagy 06 (30) 462-6368
Időpont: 9.00-11.00 óráig

Pajzsmirigy ultrahang
Az egyik legkíméletesebb, káros hatással nem járó vizsgálat az ultrahangvizsgálat. Olyan képalkotó eljárás,
melynek során a pajzsmirigy állományát és a nyak képleteit (ereket, nyirokcsomókat) vizsgálják. Rendszerint a
pajzsmirigy göbös elváltozásait és cisztákat (folyadékkal
telt tömlő) keresnek vele. Daganatos betegségek is kimutathatók a segítségével.
A vizsgálat az Egészséghét keretében ingyenes!
Időpont: 12.00-17.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Tanoda
Candida és Helicobacter pylori szűrése

A szűrővizsgálat elvégzéséhez egy csepp vér szükséges
ujjbegyből.
A Candida albicans olyan élesztőgomba, mely természetes módon jelen van a szervezetünkben, azonban az
immunrendszer legyengülésével túlszaporodhat, és a legkülönbözőbb akut és krónikus tüneteket mutatva betegségeket okozhat. A Helicobacter pylori nevű baktériumot
tartja az orvostudomány a gyomor legfőbb ellenségének,
a fekélybetegség legfőbb ismert kóroki faktora.
Időpont és helyszín: 12.00-17.00 óráig
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368
Csontsűrűség mérés
Csontsűrűség mérés csontritkulásban szenvedő betegeknek, nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott 35 év felett.
Csonttörésen átesett, klimax körüli életkorban levő nőknek, vagy olyanoknak, akiknek a családjában csontritkulásra visszavezethető törés fordult elő. Hormonális
betegség vagy felszívódási zavar vagy cukorbetegség
esetén.
Időpont: 12.00-17.00 óráig
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges a
védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462- 6368
Bőrgyógyászati szakvizsgálat
Melanóma szűrés: rákszűrés anyajegyek vizsgálatával
Időpont: 12.00-17.00 óráig
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Háziorvosi
rendelők
Belgyógyászat – EKG

Szív-érrendszeri elváltozások, magasvérnyomás-betegség szűrése belgyógyász szakorvos által.
Időpont és helyszín: 12.00-17.00 óráig, Györe rendelő
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Kóródy
utca 6. szám alatt
Sport és gyógymasszázs

Egészséghét keretében ingyenes menedzser masszázs illetve a többi masszázs is fél áron érhető el.
Végzi: Dékány Gábor gyógymasszőr
Előzetes bejelentkezés szükséges Dékány Gábornál, a
06 (30) 289-0174-es telefonszámon.
Ideje: 8.00-10.00 óráig

(Egyiptomi közmondás)

Szűrővizsgálatok jelentőségéről

Az egészség kincs, éppen ezért az egészségvédelem, az egészséges életmód egyre
nagyobb hangsúlyt kap a mindennapokban.
Ez viszont éles ellentétben áll azzal, hogy
kötelező egészségügyi vizsgálatok igencsak
ritkaságszámba mennek, pedig a megelőzés
szempontjából igen is sorsdöntő szerepük
van. Sajnos sokszor a betegség korai felismerésére nem kerül sor, hiszen a tünetek nem
mindig jelentkeznek az első stádiumban, vagy
nem tulajdonít neki jelentőséget az ember és
nem vizsgáltatja ki. A szűrővizsgálatoknak
számos formája nem kötelező, de ajánlott
annak érdekében, hogy betegségek kialakulását megelőzhessük, vagy a baj komolyabbá
válása előtt tegyünk ellene. A vérnyomás, a
cukor kontrollja akár otthon, saját készülékkel is megoldható. Így, ha túl magas értéket
tapasztalunk, akkor még a kezdeti időszakban orvoshoz tudunk fordulni. A szűrés életet
ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt
az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért!

Méhnyakszűrés Balástyán

Magyarországon naponta meghal egy nő
méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak
felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
méhnyak daganatos nők 65 százaléka egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem
volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
A méhnyakszűrést a Védőnői Tanácsadóban
végezzük csütörtöki napokon 8-12 óráig.
Jelentkezni lehet Czirok-Molnár Lilla védőnőnél személyesen a tanácsadóban, vagy a
06 (30) 869-5037-es telefonszámon.

Fogászati állapotfelmérés

Évente egyszer, még ha panasza nincs is, menjen fogorvoshoz. A vizsgálat során egy teljes
körű fogászati állapotfelmérés történik, mely
tartalmazza a szájnyálkahártya vizsgálatát,
jó- és rosszindulatú elváltozások felkutatását,
pontos és részletes kezelési tervet, valamint
egy átfogó fogászati tanácsadást.Helyszín:
balástyai Egészségház, fogászati rendelő
Időpont: hétfő, szerda, csütörtök, péntek
8.00-12.00 óráig, valamint kedden 14.0018.00 óráig. Előzetes időpont egyeztetés:
62/278-284
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Oktatás
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Bölcsőde

Iskolai ESEMÉNYEK

A bölcsődében szeptember elején megkezdődtek a beszoktatások.
A Csipet csoportban 6 kisgyermek a Süni csoportban 14 kisgyermek
nevelését-gondozását végzik a kisgyermeknevelők.

Óvoda

Beszoktatás

Óvodánkba szeptember hónap
során 24 új kisgyermek érkezett
és megkezdődött beilleszkedésük a csoportok életébe.

Állatsimogató

Októberben ünnepélyes keretek között megnyílt a balástyai
Állatsimogató. A rendezvényen
a Szivárvány csoportos óvodások Czirok Tamásné és Nagyné Vincze Orsolya vezetésével rövid verses műsort adtak.
A Napocska, a Csillag és a Felhőcske csoport is ellátogatott a
Állatsimogatóba, ahol a gyerekek megfigyelhették, testközelből megtapasztalhatták a háziállatok tulajdonságait, etetésüket,
és örömmel vettek részt a helyszínen szervezett programokban.

Madarak Fák Napja

Október 4-én, az Állatok Világnapján megtartottuk a Pedagógiai Programunkban meghatározott őszi Madarak Fák Napját.
E napot hagyományosan a Szegedi Vadasparkban ünnepeljük,
és a még borongós, szomorkás
idő sem vette el a kedvünket attól, hogy megcsodáljuk a park
régi és új lakóit. A kirándulásról

sok élménnyel gazdagabban, de
alaposan elfáradva értünk vissza
az óvodába.

Szülői Értekezlet

Minden csoportban lezajlott
az első szülői értekezlet, melyen
megerősítették az eddigi szülői
munkaközösségi tagokat, illetve
megválasztották az új képviselőket:
Csillag csoport
• kiscsoport: Nagy Bernadett
• középső csoport: Farkas Zsuzsa és Királyné Zoltai Noémi
• nagycsoport: Bitó Szidónia
Felhőcske csoport
• kiscsoport: Nagymihályné
Szíjártó Erzsébet
• középső csoport: Bárkányiné
Bacsa Krisztina
• nagycsoport: Csongrádi Mariann
Napocska csoport
• kiscsoport: Süli Attiláné
• középső csoport: Horváth
Zsikóné Kiri Mária
• nagycsoport: Fehér Szilvia
Szivárvány csoport
• kiscsoport: Palotásné Nagy
Anita
• középső- és nagycsoport:
Traum Éva Eszter

Hónap diákjai – szeptember
1. a: Bárkányi Szandra, 2. a: Fodor Paula Denisza, 3. a: Pápai Armand,
3. b: Szél Enikő Boglárka, 4. a: Kiss Bence, 5. a: Rézsó Vivien, 6. a: Csóka
Vivien, 6. b: Kiss Szabolcs, 7. a: Pál Vivien, 8. a: Tóth-Sári Lívia, 8. b: Idul
Annamária

Munkácsy-nap

Szeptember 30-án rendeztük
meg a hagyományos Munkácsynapot, amely ebben a tanévben
a sportról szólt. A reggeli zenés
bemelegítő után tanulóink 2016
métert futottak a faluban, majd
sor- és váltóversenyeken próbálhatták ki ügyességüket, kézilabda és kosárlabda meccseket
vívtak.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Hagyományainkhoz híven október 6-án délben, a harangszó
után emlékeztünk a 13 aradi vértanúra. A 7. évfolyamosok színvonalas ünnepi műsora felidézte
a hősök tevékenységét, példáját.
Három diák az iskola nevében
elhelyezte a kopjafánál az emlékezés koszorúját. A tanulókat
osztályfőnökük, Gállné Leiner
Ilona készítette fel.

A Hónap Szentje

A Hónap Szentjének Liguori
Szent Alfonzot választotta hitoktatónk, Jenei Norbert. Eredetileg jogászként dolgozott, de egy
nagyon fontos perben veszített.
Ekkor választotta a papi hivatást.
Az Evangéliumot egyszerű szavakkal hirdette, hogy mindenki

érthesse. A bűnösökhöz hittel
és szeretettel fordult. 1839-ben
avatták szentté.

Üzemlátogatás

Október 13-án hetedikes tanulóink közül tízen kaptak lehetőséget üzemlátogatásra. Először a
kisteleki Aqua Hotelben vettek
részt bemutatón, ahol ismerkedtek a vendéglátó szakmák
fortélyaival, majd a C-Universal
áruházban jártak. Az üzemlátogatásra a szegedi Iparkamara
támogatásával került sor. A program célja a tanulók iskolaválasztásának elősegítése, szakmák
népszerűsítése.

Rendőrségi előadás

Október 10-14-e között az
„Iskola rendőre” program keretében Király Roland rendőr főtörzsőrmester, balástyai körzeti
megbízott tartott tájékoztatót tanulóinknak a gyalogos- és kerékpáros közlekedés szabályairól, a
közlekedési táblákról, a telefonhívószámokról. Az osztálykeretben tartott kötetlen beszélgetést
azzal a céllal szervezte, hogy a
gyerekek figyeljenek magukra
és társaikra a közlekedés során,
ne csak ismerjék, de tartsák is be
a közlekedési szabályokat.
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Közélet

A balástyai Menyhárt Eszter sminkes már tíz díjat nyert

Menyhárt Eszter kozmetikus
2011 óta vesz részt nemzetközi
minősítésű országos sminkes
versenyeken. Az elmúlt öt év
alatt tíz kupát gyűjtött, ami azt
jelenti, hogy ennyiszer volt az
első három között. Egyre több
felkérésnek tesz eleget, például
sminkelt a Szeged Szépe Szépségkirálynő-választáson,
a
Miss Alpok-Adria Szépségversenyen, fotóstúdiókban modellek portfólió fotózásán, Budapesten a Story Gálán, és most a
Magyar Fodrász-Kozmetikus
Közhasznú Egyesület versenyére, a Magyar Bajnokságra
készül, meg a Beauty Forum
Make-up Magyar Kupára,
mert ez utóbbinál az előválogatóból bekerült a legjobb
nyolc közé.

latot, így dupla tapasztalattal
indultam a szakmában a többi
lányhoz képest. Az iskola kezdetétől itthon dolgoztam a nappali
szobánkban, és mire végeztem,
szintén itthon lett egy szalonom.
Amikor megkaptam a diplomát
és szalonom is volt, az lett a fő
problémám, legnagyobb hiányosságom, hogy nem tudom
a vendégeimet kisminkelni egy
bál, lakodalom, ballagás vagy a
szilveszterei mulatságra készülés előtt, mert az iskolában nem
oktattak sminkelést. Ezután a vágyam a sminkelés tanulása volt.
2010-ben ismerkedtem meg
egy profi sminkessel, HovorkaMiskolczi Kinga sminkmesterrel, aki világbajnokságon második helyezést ért el. Ő a mai
napig az oktatóm, a mesterem.

- Mikor kezdett el vonzódni a
szépségiparhoz?
Kislánykorom óta édesanyámat mindig elkísértem a kozmetikushoz, és ez a közös program
szent volt. Az illatok és az egész
ottani légkör nagyon elvarázsolt.
Azután középiskolás koromban
kezdődött a szépséggel való foglalkozásom, amikor elkezdtem
magam sminkelni, a barátnőknek szemöldököt igazítani, őket
is sminkelni, és öltöztetni.
- A pályaválasztás nem is volt
kérdés?
Csak a kozmetika érdekelt,
ezért egyértelmű volt a pályaválasztás. Két év a tanulóidő egy
kozmetikusnak, és két külön
szalonban végeztem a gyakor-

- E szerint a kozmetikus és a
sminkes két külön szakma?
Külön szakirány a kozmetikus,
a sminkes és a sminktetováló
mester szakma is. Az viszont
előnyt jelent nekem a sminkelésnél, hogy kozmetikus vagyok,
mert például a bőrtípus meghatározása fontos. A sminkben szintén vannak szakirányok, mint
például a szalonsmink, abban is
a hordható nappali és alkalmi kategória, továbbá a versenysmink
készítés, azután a testfestés és a
maszkmesterség.
- A versenysmink tanulása
hogyan kezdődött?
Amikor vége lett a sminkes
tanfolyamnak, az oktatómmal elkezdtem járni divatbemutatókra,

szépségkirálynő választásokra,
fotózásokra hordható sminkeket
készíteni Szegeden, Kecskeméten és Budapesten. 2011-ben
javasolta, hogy a Miskolcon rendezett Kézműves Kupa versenyre nevezzek be, kóstoljak bele a
versenyzésbe, és ő felkészít erre.
Ott hordható és fantázia sminket
kellett készíteni. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy a versenyszabályzat szerint az arc egyharmad részét figurálisan festjük. Ilyenkor
adottak a témák is, mert a hajat, a
ruhát és a sminket annak megfelelően kell elkészíteni. A zsűri az
összhatást értékeli, a látványt, a
kreativitást, a munka tisztaságát,
a témahűséget. Ezen a versenyen
egy második és egy negyedik
helyezést értem el, ami nagyon
nagy lökést adott a további versenyzéshez. Így kezdődött a
versenyszerelem, mert ezt annak
lehet nevezni.
- Mennyi felkészülés szükséges a versenyekre?
Legalább három hónapig készülök egy-egy versenyre. Nagyon kitartónak kell lenni, mert
annyira sok jó sminkes van,
hogy rengeteg szorgalom, szakmai alázat szükséges a minél
jobb eredmények eléréséhez.
A versenyek előtt körülbelül két
hónappal kihirdetik a témákat,
amelyekhez a sminkeket tervezni tudjuk. Eleinte a versenyekkel kapcsolatosan mindent az

oktatóm intézett, később összeállt egy csapat, akikkel dolgozom. Négy éve Jaksa Anikó kisteleki fodrásszal segítjük egymás
munkáját, mivel a fodrászok és a
kozmetikusok, sminkesek versenyét együtt tartják. Az én modellemnek ő készíti a hajat, én meg
az ő modelljének a sminket. Egy
szegedi Príma Primissima díjas
varrónő, Csikós Anikó varrja a
modellem ruháit, Kocsis Gyula
hódmezővásárhelyi fotós készíti
a képeket minden alkalommal.
Ehhez rendkívül fontos a modell
személysége, mert szinte ötven
százalékban az ő adottsága, kisugárzása adja el a zsűrinek a
sminkes munkáját. Kezdettől
ugyanazzal a modellel, Barna
Krisztinával dolgozom, mert
neki nagy gyakorlata van abban,
hogyan viselje a sminket és mutassa be a zsűrinek. A következő
megmérettetés október 30-án a
Magyar
Fodrász-Kozmetikus
Közhasznú Egyesület versenye,
a Magyar Bajnokság, és novemberben 5-én lesz a Beauty Forum
Make-up Magyar Kupa amelyre
készülök. A nyertes részt vehet
majd az Európa Bajnokságon.
Jó lenne egyszer oda is kijutni.
Nagyon szeretem a versenyeket,
egyébként a hangulatuk semmivel össze nem hasonlítható, nagyon nagy élmény.
Illin Klára

Tanyák, tanyai emberek Szeged vidékén
1964-2000 című könyv bemutatója
November 9-én, 16.00 órakor a Tanodában lesz
dr. Juhász Antal: Tanyák, tanyai emberek Szeged vidékén 1964-2000 című könyvének bemutatója. A néprajzkutató professzor beszélgetőtársa Illin Klára újságíró.
Juhász Antal néprajzkutató 1964 óta járta a Szeged környéki települések külterületét. Megörökítette a tanyák változó arculatát, az ott élők hétköznapjait és ünnepeit. Mára a
tanyavilág 1964 és az 1990-es évek közötti élete már csak a
fotókon látható, kortörténeti dokumentummá vált. A kötet
360 képet és rajzot tartalmaz települések szerint, közöttük
balástyaiakat is.

Közélet, Hirdetések

Falugazdászok hírei
A barna, papír alapú őstermelői igazolványok cseréje

Minden, még érvényes barna
őstermelői igazolvány hatályát
veszíti 2016. december 31-ével,
ezért már az idén október 15-től
december 31-ig kell kérelmezni
a 2017. január 1-től hatályos és
érvényes, új kártyás őstermelői
igazolványokat. Aki ezt elmulasztja és csak 2017. január 1-je
után kérelmezi az új igazolványt,
csak az adott naptól rendelkezik
érvényes és hatályos őstermelői
igazolvánnyal, azaz őstermelői
jogviszonnyal. Az őstermelői járulékot fizetőktől kérjük a fentiek
tudomásul vételét!

Címkézés

Az étkezési valamint újburgonyára vonatkozó jelölési előírásokat a 34/2016. ( V. 4) FM
rendelet tartalmazza, mely szerint
a csomagoláshoz megfelelően

rögzített címkén jól olvashatóan a
következőket szükséges feltüntetni: étkezési vagy újburgonya elnevezést, fajtanevet, csomagoló,
forgalmazó, termelő nevét, címét,
burgonyaregisztrációs számát,
csomagolás dátumát, származási
országot, mérettartományt valamint főzési típust. Az étkezési
burgonya esetében 3,5 cm, az
újburgonyánál 2,8 cm a legkisebb
forgalmazható méret.
Piacon történő értékesítés estén
jól láthatóan fel kell tüntetni:
„Saját őstermelői tevékenységből származó termék”
Őstermelői igazolvány száma.
Ennek elmulasztása esetén bírság szabható ki.
További kérdéseikkel ügyfélfogadási időben, forduljanak személyesen vagy telefonon Halászné Ács Éva – 06 (30) 338-0162,
Halász Zsolt – 06 (30) 337-2535
falugazdászokhoz.

ŐSZI FÓLIAGYŰJTÉS
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola ismét
gyűjti a használt mezőgazdasági fóliákat, amellyel iskolai
programokat kíván támogatni. Kérjük Önöket, hogy
a könnyebb szállítás és jobb
értékesítés érdekében viszonylag tisztán, összekötve, zsinórok és szögek nélkül gyűjtsék és szállítsák a kijelölt helyre a megadott időpontokban a fóliát. A locsolócsövek és öntöző rendszerek újrahasznosításra
nem alkalmasak, ezért kérjük, ezeket ne helyezzék el a gyűjtőhelyen!
Fóliagyűjtés helyszíne: a balástyai TÜZÉP melletti volt felvásárló telepen (régi MEZŐKER) a kijelölt helyen.
Időpontja: 2016. november 21-én, hétfőn 8-15 óráig, november 23-án, szerdán 12-15 óráig, november 25-én, pénteken 8-12
óráig. Fóliát elhelyezni csak ezekben az időpontokban felügyelet
mellett lehet!
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az elhasznált fóliákat ne
égessék el, mert azért a környezetvédelemről szóló törvény értelmében
környezetvédelmi bírságot kell fizetni. Ha a fentiekben megadott helyszínre szállítják ezt a hulladékot, akkor díjfizetés nélkül helyezhetik el.
Ezzel lehetőség lesz arra, hogy a hulladékból – újrahasznosítást végző
üzembe szállítva – ismét felhasználható nyersanyag legyen!
A gyűjtéssel kapcsolatban érdeklődni Márkus Mariannánál lehet a
06 (30) 626-2187-es telefonszámon. Segítségüket előre is köszönjük!
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ELADÓ
szőlődaráló (közepes méretű) • szőlőprés (nagy méretű) • boros hordók (különböző méretben) • ½ colos
műanyag fóliaborda (4,2 m-es fóliával fedhető le)
300 db • ½ colos vasborda (4,2 m-es fóliával fedhető le) 60 db • öntözőcsövek kpr 25-ös • mikroszórók,
tisza ii. szórók • műtrágyaszóró (kistraktor után
való) • 2 fejes mélyszántó eke (45-ös) lajta típusú
• rotátorok (javításra szorul) • szivattyúk • tároló
szín (csarnok): 7 m széles, 3 m magas, 12 m hosszú.
(dupla vasbordából áll, erősítésekkel van elkészítve
• gázpalack • gallytoló (kistraktor után való) • férfi kerékpár (újszerű állapotban) • vas vályú (kisebb
és nagyobb) • marmon kannák, műanyag kannák
(olajos és benzines) 100 méteres, háromfázisú kábel
(ipari áramhoz való) • munkaasztal, műhelyasztal
(175 cm hosszú, 95 cm magas, 65 cm széles) • használt szerszámok • trafo (háromfázisú, nagy méretű,
öntvény hegesztésére is) • mázsa, súlyokkal együtt •
kukoricamorzsoló (3 fázisú)

Érdeklődni: 06 (20) 386-4407
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ANYAKÖNYVI hírek
Születések
Mednyánszki Katalin Evelinnek és Kis-Szabó Csabának:
Liliána
Dékány Zsanettnek és Ördög
Jánosnak: Bendegúz

Keresztelő
Kis Kamilla Hanna, szülei: Juhász Ágnes és Kis József Vince
Elhunytak
Csányi Nándor, élt 62 évet
Kauczki Márton, élt 64 évet
Kónya Mihály, élt 79 évet

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu november 1-ig 6.00-20.00 óráig, 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 temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

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 általános nyitva tartása: pénteken
12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948
Mindenszentek napjához köthető irodai nyitva tartás:
október 22-től november 4-ig 8.00-16 óráig.

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

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

Hírek, Információk
Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja
A klub minden héten szerdán tartja foglalkozásait.
November 2.: Vendégünk Ujvári László polgármester
November 9-én, 16.00 óra: dr. Juhász Antal könyvbemutatója a Tanodában
November 11-12.: Böllérfesztiválon részvétel
November 16.: Az Egészséghét keretében egészségügyi
előadás
November 23.: Idősek tornája, tornavezető Dékány Réka
November 30.: Vendégünk Illin Klára újságíró

VÖRÖSKERESZTES vásár

A Vöröskeresztes ingyenes cserebere vásár az Egészséghéten, november 17-én, csütörtökön 9-12
óráig lesz a művelődési ház nagytermében.
A következő vásár időpontja: december 8., csütörtök.
A szervezők továbbra is vár-

nak tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat,
mesekönyveket, amelyeket a vásár alkalmával vagy külön időpont
egyeztetéssel adhatnak át.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársaikon!

Állatorvosi ügyelet

November 5., 6.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
November 12., 13.: dr. Sipos Attila – 06 (30) 390-4624
November 19., 20.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
November 27., 28.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
December 3., 4.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, barátoknak, akik szeretett halottunk,
KÓNYA MIHÁLY
1937. 01. 16. - 2016. 10. 13.
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk dr. Györe Ferenc háziorvosunknak több
évtizedes gyógyító munkájáért.
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
650 Ft/adag
CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk.
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Vállalkozói hitelek.

Európai uniós forrásból.

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!

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Balástya, településen, 2016. szeptember 02-án Takarékszövetkezetünkben MFB
Pont nyílt, ahol a következő hónapokban folyamatosan tájékozódhatnak a különböző típusú uniós . támogatási- és hitellehetőségekről, valamint az MFB termékeiről egyaránt.

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM
0-24 ÓRÁIG!

MFB Pontunk különböző típusú támogatási lehetőségeket kínál a
vállalkozások számára, amelyek közül az első elérhető termék a
Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése
Hitel, amelynek kamata 0%.

mfbpont.hu

Enni kell?
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Röfi-Ker

a minőségi húsok boltja

rendezvényekre, hétvégére vagy
egyszerűen csak ebédre!

Füstölt árukkal,
sajátmárkás termékekkel
várjuk vásárlóinkat!
Disznóvágáshoz belek,
kolbászhús egyben
és darálva is!
Savanyúságok kaphatóak!

Regisztráljon törzsvásárlónak,
cserébe ajándékot kap.
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
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