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Falugyűlést, közmeghallgatást tartott a művelődési 
házban a polgármester
December 14-én falugyűlést, közmeghallgatást tartott 
Ujvári László polgármester, ahol beszámolt a Balástya 
Községi Önkormányzat 2016-os eredményeiről.

2. oldal

Évzárót tartott  a  balástyai sportkör 

A Községi Sportkör Balástya Egyesület december 9-én a 
művelődési házban tartotta az őszi szezont követő évzá-
ró összejövetelét.

6. oldal

Kosárlabda bemutató volt a  sportcsarnokban

„A Sport Legyen a Tied!” program intézményi bemutató-
ja volt november 25-én, Balástyán, a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskolában.

8. oldal

Kijavították a kátyúkat 
a belterületen

TILOS A GUMI ÉS A MŰANYAGOK ÉGETÉSE!

Újévi köszöntő

Az önkormányzat saját költségvetéséből minden utcában ki-
javíttatta az aszfalton keletkezett kátyúkat.

Tisztelt Balástyaiak!
Eredményes évet zártunk 2016-ban is. Annak ellenére, hogy ne-

hézségeink is adódtak, amit igyekeztünk megoldani, mindig szem 
előtt tartottuk a terveinket, amihez odarendeződött a segítség. Az 
elmúlt évben több mint háromszázmillió forint pályázati támoga-
tással sikerült megvalósítani az újabb beruházásainkat, és közös-
ségünk több területen kapott különböző összegeket, hogy például 
magasabb színvonalú legyen az általános iskolai oktatásunk vagy 
minél több eseményt tudjunk szervezni, ahol együtt lehet, szóra-
kozhat, kikapcsolódhat, feltöltődhet a lakosság. Mindehhez nagyon 
nagy összefogás kellett, amit mindenkinek köszönök!

Településünk folyamatos fejlődése elsősorban a takarékos gazdál-
kodásunknak köszönhető, mert a költségvetési keret behatárolt. Ezt 
a takarékosságot méltányolta az állam azzal, hogy pályázhattunk az 
előre meghatározott célokat kijelölő, lakosságarányos támogatásra. 
Két alkalommal lehetett ezt elnyernünk, így összesen 224 millió 
forint plusz bevételünk lett. Az első 112 millió forintból képviselő 
társaimmal együtt úgy döntöttünk, hogy utak, járdák építését való-
sítjuk meg, mert azt a lakosság széles köre tudja használni. Az idén 
elnyert 112 millió forintot viszont olyan beruházásokra, felújítá-
sokra fordítjuk majd 2017-ben, amit másként nem tudnánk megol-
dani. Ezért döntöttünk úgy, hogy a köztemetőnk és a polgármesteri 
hivatal rendbetételére költjük. A további megvalósult beruházása-
inkról, a főbb fejlesztésekről és a jövőbeni terveinkről a decemberi 
Falugyűlésen, közmeghallgatáson számoltam be. Ekkorra össze-
geztük egy kis példányszámú kiadványban, hogy milyen eredmé-
nyeket tudunk felmutatni a közfoglalkoztatási programban, amit 
egyébként 2012 óta kezdtünk el évenként változó létszámmal. 
Ezzel a foglalkoztatási formával nemcsak az ebben dolgozóknak 
segítettünk, hanem értékteremtő munkájukkal hozzájárultak a többi 
között közterületeink rendezettségéhez, tisztaságához is.  

A községünk értékeinek gyarapítása mellett fontosak számom-
ra az emberi kapcsolatok, amelyre közösségi szinten első sorban 
a rendezvényeinken keresztül tudunk figyelmet fordítani. Egyéni 
életünkben pedig arra kérek mindenkit, erősítsük magunkban az 
egymás iránti szeretetet, békéljünk meg önmagunkkal, mert akkor 
könnyebben el tudjuk engedni a régi sérelmeinket, fájdalmainkat, 
amelyeknek már a jelenlegi életünk szempontjából nincs jelenő-
ségük. Fogalmazzák meg vágyaikat, tegyenek meg mindent azért, 
hogy azok megvalósuljanak, mindig arra fordítsák a figyelmüket, 
amit elérni szeretnének. Ezzel együtt közösségünk is boldogabbá, 
elégedettebbé válik.    

A Balástya Községi Önkormányzat nevében nagyon sikeres, áldá-
sos 2017-es évet kívánok Önöknek! 

Ujvári László polgármester

A fűtési szezonban is tilos a 
környezetszennyező anyagok 
égetése, de a kerti hulladék és 
az avar égetése szintén sokba 
kerülhet annak, aki megszegi az 
égetésre és tűzgyújtásra vonatko-
zó szabályokat. Községünkben 
már előfordult bírságolás emiatt, 
ezért ismét felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy a Balástyai 
Újság 2016. áprilisi számának 
címlapján és a májusi szám 6. 
oldalán olvasható a tűzgyújtás 
szabályaival kapcsolatos helyi és 

országos rendeletekről tájékoz-
tató. A Balástya Község Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy aki a 
tűzgyújtás szabályait megsze-
gi, nemcsak pénzbírsággal kell 
számolnia, hanem még környe-
zetvédelmi intézkedésre is sor 
kerülhet, ugyanis a gumi és a 
műanyagok égésekor olyan füst-
gázok szabadulnak fel, amelyek-
kel a tüzet gyújtó a saját egészsé-
gét és a környezetében élőkét is 
súlyosan veszélyezteti.

FELÚJÍTÁS MIATT AZ ÉTTERERM 
2017. JANUÁR 1-TŐL ZÁRVA LESZ! TERVEINK SZE-

RINT ÁPRILISTÓL A FELÚJÍTOTT ÉTTEREM VÁRJA A 
VENDÉGEKET! BALLAGÁSOKRA ÉS CSALÁDI RENDEZ-
VÉNYEKRE HELYFOGLALÁSOKAT A FELÚJÍTÁS IDEJE 

ALATT IS FELVESZÜNK A
 06 (70) 265-4922-es TELEFONON!

Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520 
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December 14-én, a művelő-
dési házban tartott falugyű-
lést, közmeghallgatást Ujvári 
László polgármester, ahol köz-
ségünk 2016-os eredményeiről 
és a 2017-ben megvalósuló ter-
vekről beszélt a lakosságnak.

Ujvári László köszöntője után a 
településfejlesztésről tartott tájé-
koztatót, amelynek fontos részei 
a beruházásokon kívül a sikeres 
rendezvényeink is, ezért minden 
segítőnek köszönetét fejezte ki, 
majd felsorolta az elnyert pá-
lyázatokkal 2016-ban megvaló-
sult és 2017-ben megvalósuló 
beruházásokat. Ezek által ismét 
több száz millió forinttal gyara-
podhatott községünk vagyona.  
A következő időszakra vonatko-
zó terveket szintén összefoglalta 
a polgármester. Elmondta, mi-
lyen lehetőségeink vannak újabb 
beadott pályázatokkal növelni 
értékeinket, amelyek egyúttal 
a település mindennapi életét 
jobbá tehetnék, amennyiben a 
támogatásokat elnyerjük. A gaz-
daságfejlesztés témakörben ki-
emelte az újabb munkahelyeket 
jelentő zöldségtisztító üzem Ba-
lástyára települését. A forráskúti 
út melletti gazdasági övezetben 
magánvállalkozás beruházásá-
val épült inkubátorházban bé-
relt helyet egy budapesti cég, és 
a környékbeli gazdálkodóktól 
vásárolja fel a zöldségféléket. 
Korábban is erről a területről 
szerezték be az árukat, és Bu-
dapesten dolgozták fel. Így kö-
zelebb kerültek a beszerzés és 
a tisztított, csomagolt zöldség 
értékesítésének helyszínéhez. 
A polgármester megjegyezte, 
sok az érdeklődő a gazdasági 
övezetünk iránt, de nagyrészt 
csak az érdeklődésnél marad-
nak, viszont az önkormányzat 
az infrastruktúra megteremté-
sével változatlanul biztosítja a 
lehetőségeket, mert a lakosság 
számának megtartásához a mun-
kahelyek fontosak. Az össze-

jövetel második felében Ujvári 
László lakossági kérdésekre 
válaszolt. Először az útépítéssel 
kapcsolatban, az utak mentén 
kialakított árok szükségessé-
ge merült fel kérdésként, ami 
egyébként kötelező eleme az 
ilyen beruházásoknak. Azután a 
környezettudatos életre hívta fel 
egy lakos a figyelmet, és a sze-
lektív hulladékgyűjtéssel együtt 
a szolgáltatásarányos igénybe-
vétellel összefüggő köztehervi-
selés miatt a chipekkel ellátott 
kukák bevezetését szorgalmaz-
ta, amire még Balástyának nem 
adódott lehetősége megoldani. 
Továbbá a nyugdíjasok ked-
vezményes szemétdíj fizetését 
említette meg. A polgármester 
válaszában elmondta, hogy nem 
nyert az a pályázatunk, amellyel 
beszerezhetővé váltak volna a 
chipes kukák, ami által mérhető 
lenne a hulladék mennyisége, 
valamint a központi árképzés 
miatt a nyugdíjasok javára dif-
ferenciálásra nincs lehetősége az 
önkormányzatnak, csak abban 
az esetben, ha más forrásból ezt 
az összeget kifizeti, de erre szin-
tén nincs lehetőség. A korábban 
elnyert kisebb kukák átadása 
az egyszemélyes háztartások 
számára tavaszig megtörténik. 
Az egyedi azonosítóval ellátott 
gyűjtőedények vásárlásához a 
pályázatot tavasszal majd is-
mét beadja az önkormányzat.  
A hulladékgazdálkodással kap-
csolatos törvény április 1-től 
változik, átalakulás várható ezen 
a területen is. A polgármester 
még a szociális alapon adható 
tűzifa kiosztásáról, a külterüle-
ti utak javításáról, hó esetén az 
utak takarításáról adott tájékoz-
tatást. Zárszóként elmondta, a 
képviselő-testülettel együtt azon 
dolgoznak, hogy községünk 
érdekében a lehetőségeinkhez 
képest a legjobb döntéseket hoz-
zák meg, és nyugodt, békés élete 
legyen a balástyaiaknak.

2016-ban megvalósult pályázatok
Összköltség Támogatás

Kistornaterem felújítása   16,5 millió Ft    12,4 millió Ft 
Sportöltözők belső korszerűsíté-
se, felújítása     9,8 millió Ft     6,9 millió Ft
Adósságkonszolidációban nem 
részesült települések támogatása 
2015 (belterületi utak építése, jár-
dák felújítása) 112 millió Ft  112 millió Ft
Mezőgazdasági Start Mintaprog-
ram, benne: Terménytároló  30,3 millió Ft   27,3 millió Ft
Helyi sajátossági mintaprogram, 
benne: Állatsimogató   24,5 millió Ft    22 millió Ft
Start plusz Program     3 millió Ft        3 millió Ft
Nemzeti tehetségprogram, benne: 
Hagyományőrzés     2,7 millió Ft     2,7 millió Ft 
Tanyaprogram     2,2 millió Ft      2 millió Ft

2016-ban elnyert, 2017-ben megvalósuló pályázatok
Vadásztanya étterem konyha fel-
újítás   43,3 millió Ft   36,8 millió Ft 
Adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormány-
zatok fejlesztéseinek támogatása 
2016 112 millió Ft  112 millió Ft
Tanyaprogram 2     2,2 millió Ft      2 millió Ft 
Civil szervezetek pályázatai     2 millió Ft      2 millió Ft 

Testvértelepülés pályázat Tordá-
val     0,5 millió Ft     0,5 millió Ft 
Megvalósult és elnyert pályáza-
tok összesen: 361 millió Ft 341,6 millió Ft

Terveinkhez 2016-ban beadott, értékelés előtti pályázatok 
Kerékpárosbarát közlekedés fej-
lesztése, Balástya község terü-
letén, a vasútállomás könnyebb 
megközelíthetősége érdekében   70 millió Ft    70 millió Ft 
Balástya, A3 számú vízgyűjtő te-
rületen csapadékvíz elvezető há-
lózat építése   90 millió Ft    90 millió Ft
Idősek nappali ellátását szolgáló 
épület felújítása   15 millió Ft    15 millió Ft 
Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi 
termelők termékeinek priorizációja 
érdekében   55,9 millió Ft   55,9 millió Ft 
Balástya, helyi, megújuló, geo-
termális energiájának kiaknázá- 
sa a független és fenntartható hosz- 
szútávú energiaellátás jegyében 246,5 millió Ft 246,5 millió Ft 
A művelődési ház felújítása, ener-
getika korszerűsítése   66 millió Ft    50 millió Ft 
Történelmi interaktív játszóház 
kialakítása   26,9 millió Ft   24,2 millió Ft 
Plébánia felújítása   11,9 millió Ft   10,7 millió Ft 
Szerb-magyar pályázat: rendez-
vények lebonyolítása Tordával   21 millió Ft    19 millió Ft 

Ismét több száz millió forinttal gyarapo-
dott községünk a nyertes pályázatok által

Falugyűlést és közmeghallgatást 
tartott a polgármester
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Számítástechnika tanfolyam

Nagykarácsonyba utaztak a 
balástyai gyerekek

A gennyes agyhártya-
gyulladásról

A Hotel Orchidea felajánlása

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 
azonosító számú „Digitális 
szakadék csökkentése” című 
projekt keretében országosan 
számítástechnikai tanfolyamok 

indulnak. Érdeklődni lehet a 
Teleházban Péterné Bárkányi 
Tímeánál vagy a 06 (30) 851-
3396-os telefonon munkaidő-
ben.

December 24-én a Hotel Orchidea két családot látott vendégül, 
öten, illetve hárman kaptak karácsonyi ebédet.

December 20-án a balástyai 
gyerekek egy csoportja Nagy-
karácsony községbe utazott, 
ahol megnézték a Mikuláshá-
zat, és találkoztak a Mikulással. 
A kirándulókhoz az óvónők és 
a tanárok javaslata alapján 28 
gyereket választottak ki, akik-
nek a Balástya Községi Önkor-
mányzat karácsonyi ajándékba 
adta ezt az élményekben gazdag 
utazást.   

Nagykarácsonyban a Miku-
lásház a mesefalu központi 
helyszíne, ahová évente több 

tízezer levél érkezik a kíván-
ságok listájával, és több ezren 
látogatnak el személyesen is a 
nagyszakállúhoz. A balástyai 
gyerekek nagyon örültek a 
találkozásnak. A Mikulástól 
mindenki kapott csomagot, az 
állatsimogatóban megnézték 
Rudolfot, a rénszarvast, végig 
futottak a szalmalabirintusban, 
a kívánságkútba is bekiáltottak, 
felültek a Mikulás szánkójára 
is, és volt aki bekapcsolódott a 
kézműves foglalkozásba. 

Kedves Szülők!
Az agyhártyagyulladás tüne-

teiről és megelőzéséről szóló tá-
jékoztatóm aktualitását az utób-
bi időben előforduló B-típusú 
megbetegedések adják. A geny-
nyes agyhártyagyulladás a cse-
csemő- és kisgyermekkorban 
nem ritka betegség, de fiatal 
felnőtt korig is előfordulhat a 
terjedése. Több mint húszféle 
vírus okozhatja. Általános tüne-
tei az izgalmi tünetek, hányás, 
fejfájás, görcsök, tarkókötött-
ség azonban közönséges lázas 
fertőzések kapcsán agyhártya-
gyulladás nélkül is előfordul-
nak. Példaként említem meg a 
betegség néhány típusát.

Meningococcus meningitis: 
a járványos agyhártyagyulla-
dás a betegség kezdeti hurutos 
tünetei után vagy teljes egész-
ségből, sokszor hidegrázással, 
mindig magas lázzal, hányás-
sal, fejfájással, általános súlyos 
állapottal, néha görcsökkel kez-
dődik. Az öntudat ködös. A tü-
netek már korán kifejezettek, a 
beteg a fejét hátraszegi minden 
megmozduláskor, érintéskor 
fokozottan érzékeny. Ha felül-
tetjük a gyereket, törzsét hát-
rahelyezett karjaira támasztja, 
ugyancsak ülő helyzetben nem 
közelíthető az álla a behajlított 
térdeihez. A fiatal csecsemő 
kutacsa feszes. Az esetek nagy 
részében herpesz látható az 
ajakon, arcon, néha a nyakon. 
Gyakran láthatók a betegségre 
igen jellemző bolhacsípéshez 
hasonló bőrvérzések. A gyógy-
szeres kezelés előtti időszakban 
a betegek harmada meghalt, 
harmada súlyos utóképpel, 
vaksággal, süketséggel, bénu-
lásokkal, idiotiával gyógyult. 
Végleges gyógyulás legfeljebb 
az esetek harmadában volt re-
mélhető. Ma az időben kezelt 
esetek túlnyomó része mara-
déktalanul gyógyul.

Pneumococcus meningitis: 
baktérium okozta agyhártya-
gyulladás a legtöbb esetben 
télen és tavasszal fordul elő. 
Súlyosabb, hosszadalmasabb 
lefolyású, kedvezőtlenebb ki-
menetelű betegség, mint a 
meningococcus meningitis. A 
kezdet igen heves, az általános 
állapot igen súlyos. Csecse-
mőkben görcsök uralkodnak a 
kézen, a láz magas, az öntudat 
kezdettől fogva zavart és a beteg 
szánalmasan nyög, az arckifeje-
zése szenvedő. Korán jelentkez-
nek az agyi idegek bénulásai. 
Csecsemőkorban ma is komoly 
halálozási aránnyal, sokszor 
utóképpel, maradandó egész-
ségkárosodással kell számolni.

A hazai viszonylatban előfor-
duló encephalitisek – agyvelő-
gyulladások nagy részét vírusok 
okozzák. Például a kullancs 
encephalitisek, mumpsz vírus 
által okozottak, influenza ví-
rus, herpesz vírus által okozott 
megbetegedések. Tüneteik vál-
tozatosak, az általános központi 
idegrendszeri tüneteket góctü-
netek, funkciókiesések tarkítják. 
Az általános klinikai tünetek 
rendszerint igen súlyosak, az 
életfunkciók, légzés, keringés, 
szívműködés, hirtelen kiesése 
bármikor bekövetkezhet. A leg-
több beteg állapota kritikusan 
súlyos. Vezető tünet az eszmé-
letzavar. Sajnálatosan rossz ki-
menetelű betegség.

 Mindezt gondolatébresztőnek 
szánom, hiszen védőoltással 
ezen betegségek megelőzhető-
ek vagy legalábbis könnyebb 
lefolyásúvá tehetőek. Tehát ér-
demes megfontolni a védőoltás 
beadatását, egyébként számolni 
kell az esetleges későbbi súlyos 
következményekkel. További 
tájékoztatást a háziorvosaiktól 
kérjenek.

Dr. Györe Ferenc
háziorvos  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs ügyfélfogadás        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs ügyfélfogadás  
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Adventi gyertyagyújtás Balástyán Falukarácsony Balástyán

Betlehem a templomkertben

Advent első vasárnapján a 
karácsonyi fényfüzérek felkap-
csolásának közös ünneplésére 
hívta a lakosságot az önkor-
mányzat a balástyai Páduai 
Szent Antal Római Katolikus 
templom kertjébe. Az általános 
iskolások Horváth Lívia zene-
tanár és Jenei Norbert hitoktató 
vezetésével karácsonyi dalokat 
énekeltek. Műsoruk után Ujvári 
László polgármester köszön-
tött mindenkit. Emlékeztetett, 
hogy évekkel ezelőtt Kiss Jó-
zsef önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére összefogás-
sal valósult meg a fényfüzérek 
beszerzése és a közös gyertya-
gyújtás ünnepe. A polgármester 
beszédében a karácsonyi ünne-
pekkel kapcsolatban kiemelte: 
„Nem az a fontos, hogy milyen 
drága ajándékokat veszünk, ne 
az legyen az érték, hogy ebben 
túlszárnyaljuk embertársainkat, 
hanem próbáljunk először a 
gondolatainkban rendet tenni, 
az egymáshoz való viszonya-
inkat végig tekinteni. Az elkö-
vetkező hetekben azt kívánom 
mindenkinek, hogy a szeretet 
jegyében, kicsit megnyugod-
va, végig gondolva az elmúlt 
év történéseit, próbáljunk meg 
jobban figyelni egymásra, csa-
ládtagjainkra, munkatársainkra, 

embertársainkra, mindazokra, 
akik a közösségünkben körül-
vesznek bennünket. Nagyon 
szép az a kifejezés, hogy boldog 
Karácsonyt, ha tartalommal van 
megtöltve. Ha mindez így van, 
akkor a sok problémát, gondot, 
az élet kihívásait könnyebben 
tudjuk megoldani.” Községünk 
vezetője egyúttal meghívta a 
jelenlévőket december 21-én, 
szerdán délután 13 órakor a 
templomban, majd a művelő-
dési házban tartandó Falukará-
csonyra. Ezután a polgármes-
teri hivatal munkatársai apró 
kalácsokkal kínálták a megje-
lenteket, amelyet Lippai Péter-
nével süttetett az önkormány-
zat. Kemencében sült tököt is 
kínáltak az ünneplőknek, amit 
Ujvári Lászlóné szintén ke-
mencében sütött. Felajánlásból 
szeletelt kalács, a forralt borhoz 
meggybefőtt és konyak  is volt, 
és többen pálinkával kínálták 
egymást. A 60 liter forralt bort 
az önkormányzat főzette, de öt 
liter felajánlott bor is jött hozzá, 
és forró tea szintén gőzölgött 
a katonai gulyáságyúban, amit 
Palotás Sándor és Szanka Pé-
ter készített. Sokan kóstolták a 
hűvös estén a forró italokat és 
késő estig beszélgettek. 

December 21-én, 13 órakor 
kezdődött a már hagyománnyá 
vált Falukarácsony. A délutáni 
ünnepségen a Páduai Szent An-
tal római katolikus templomban 
a Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola hittanos ta-
nulói Jenei Norbert hitoktató 
Calcuttai Szent Terézről írt je-
lenetét adták elő. Ujvári László 
polgármester ünnepi köszöntő-
jében a többi között kifejezte, 
hogy a Karácsony elmúltával 
is tartsuk meg emberségünket, 
egymás iránti tiszteletünket, 
szeretetünket. Jókívánságai 

után további ünneplésre hívott 
mindenkit a művelődési házba, 
ahol a Balástyáért végzett kö-
zösségi munkáját emléklappal 
ismerte el Stiebel Máriának és 
Boldizsár Ferencnek, valamit 
a rendezvényre készített húsos 
káposzta főzését megköszönte 
Virágh Istvánnak. Ezután Ujvá-
ri Jánosné rímbe szedett kará-
csonyi gondolatait osztotta meg 
a jelenlévőkkel, majd az önkor-
mányzat munkatársai tálalták 
az ételt, és forralt borral, forró 
teával, almás és meggyes süte-
ménnyel kínáltak mindenkit.

December 16-án készült el a 
templomkertben Ujvári Lász-
ló polgármester kérésére, sok 

segítő összefogásával a Jézus 
születését felidéző betlehemi 
életkép. 

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. Nyit-
va: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.30 
óráig Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773

A könyvtárból kikölcsönözhető dr. Juhász 
Antal néprajzi témájú könyve
Az önkormányzat jóvoltából a könyvtárból kölcsönözhető Juhász 
Antal: Tanyák, tanyai emberek Szeged vidékén 1964-2000 című 
könyve. 
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Karácsonyi szeretetlakoma a 
könyvtárnál

Karácsonyi ajándékkészítő délután

December 16-án, a könyvtár 
előtti téren hatalmas üstben főtt 
a vegetáriánus frankfurti leves 
szójavirslivel. A Balástyáért 
Közalapítvány Karácsony előt-
ti ebédre látta vendégül a kis-
gyermekes családokat. Lakatos 

Gyula, a Civil Rádió munkatár-
sa volt a szakács.

Kocsisné Benkő Beáta könyv-
tárvezető javaslatára negyedik 
éve tartanak szeretet lakomát a 
könyvtárnál.

December 19-én a művelődési 
házban tartották a már hagyo-
mányos jótékonysági karácso-
nyi ajándékkészítő délutánt, 
amelyre mintegy nyolcvan ta-
nulót hívtak meg a szervezők. 
A Balástyáért Közalapítvány 
kezdeményezésére összefo-
gással létrejött rendezvényen 
a Munkácsy Mihály Katolikus 

Általános Iskola tanítói, taná-
rai, az Őszi Alkony Nyugdíjas 
Klub néhány tagja, a Balástya 
Községi Önkormányzat munka-
társai két órás ünnepi hangulatú 
kézműves foglalkozással, forró 
teával, kaláccsal, mandarinnal, 
szaloncukorral várták a gyere-
keket.   

Mozgáskorlátozottak összejövetele Balástyán
November 30-án a Vadász-

tanya Vendéglőben tartotta 
tisztújító évzáró közgyűlését a 
Mozgáskorlátozottak Csong-
rád Megyei Egyesülete Balás-
tyai csoportja.

Gera Jánosné, a csoport veze-
tője a tagság nevében virággal 
köszöntötte a meghívott ven-
dégeket, Ciumandru Angélát, a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének elnökét, 
Hódi Gábor titkárt, Faragó Ta-
más és Szabó Éva vezetőségi 
tagokat. A szervezet segítőinek 
emléklappal mondott köszöne-
tet. Kiemelte, hogy az önkor-
mányzat és Ujvári László pol-
gármester támogatása csoportjuk 
életében nagy jelentőségű. Az 
összejövetel utáni ebéddel is az 
önkormányzat vendégelte meg 
őket. 

A közgyűlés levezető elnöke 
Ciumandru Angéla volt, és a 

jegyzőkönyvet Péterné Bárká-
nyi Tímea vezette. Gera Jánosné 
röviden beszámolt az elmúlt idő-
szakról. A megyei egyesületnél 
még áprilisban volt tisztújítás, és 
azt követően csoportjuk áprilisi 

ülésén megválasztották a helyi 
jelölő bizottság elnökét, Kauczki 
Ferencet, és a tagokat, Varga An-
talnét valamint Nagynemes Ist-
vánt. A megyei küldött közgyű-
lésre ugyanakkor Gera Jánosnét 
és Török Istvánt választották 
meg. A taglétszám jelenleg 25 
fő, és egy új tagot vettek fel a 
közelmúltban. A csoport életé-
ről elmondta, hogy többen részt 
vettek az algyői Ki Mit Tudon, a 
mórahalmi fürdő napon, a szeg-
vári megyei találkozón. Ezután 
a kerek évfordulós születésna-
posokat köszöntötte, a 90 éves 
Széll Sándornét és Kónya Já-
nosnét, a 70 éves Fekete Mária 
Magdolnát és Kapás Nándor-

nét, a 60 éves Varga Antalnét, 
az 50 éves Bodáné Kormányos 
Zsuzsannát. A továbbiakban a 
csoport tagjait érintő kedvezmé-
nyeket sorolta fel Gera Jánosné. 
A lakás akadálymentesítés támo-
gatását említette, amit 150 ezer 
forintról 300 ezer forintra emel-
tek, és a jogosultság feltétele a 
fogyatékossági határozat. Lehe-
tőség van kivételes nyugdíjeme-
lésre abban az esetben, ha 75 
ezer forintot nem éri el a nyugdíj 
összege, és három éve nem tör-
tént ilyen igénylés. Egyedülállók 
esetében az emelés kérelmezésé-
nek összeghatára 85 ezer forint. 
A gépjárműszerzési támogatás 
szintén lehetősége a tagoknak. 
Az új gépjármű vásárlásához 
egymillió forintra emelkedett a 

támogatás, de használt gépjár-
mű beszerzéséhez is kaphatnak 
segítséget. Fogyatékossági hatá-
rozattal gépjárműadó mentesség 
és útdíj kedvezmény jár, ha sa-
ját néven van a gépjármű. Arról 
szintén tájékoztatta a tagokat, 
hogy ingyenesé vált a személyi 
igazolvány és lakcímkártya újí-
tása. A beszámoló végén a köz-
gyűlés levezető elnöke és a jelö-
lő bizottság az új tisztségviselők 
megválasztását bonyolította le.  
A jelenlévő 24 tag ismét Gera Já-
nosnét választotta meg a csoport 
titkárának, tagoknak pedig Pé-
terné Bárányi Tímeát és Fekete 
Mária Magdolnát. A rendezvény 
beszélgetéssel és ebéddel zárult.   

Gera Jánosné telefonszáma: 
06 (30) 467-6070

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Balástyai csoportjá-
nak új vezetősége: Péterné Bárkányi Tímea, Gera Jánosné, Fekete Mária 
Magdolna

Köszönet
Köszönjük a karácsonyi ajándékkészítő délután minden közre-
működőjének és támogatójának a rendezvényhez nyújtott segít-
séget, amellyel szebbé varázsolták tanulóinknak az ünnepi készü-
lődést.                            Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettes
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Évzárót tartott a művelődési házban a balástyai sportkör
A Községi Sportkör Balástya 

Egyesület december 9-én a mű-
velődési házban tartotta az őszi 
szezont követő évzáró összejö-
vetelét, amelyen a legidősebb 
korosztályok vettek részt. Fo-
dor Tamás, az egyesület elnöke 
értékelte a sportkör keretében 
működő csapatok teljesítmé-
nyét, ami ebben a szezonban 
több ok miatt kevésbé volt ered-
ményes, mint korábban, de a ta-
vaszi szezon hozhat még ebben 
változásokat. A 140 fős teljes 
taglétszámból több mint százan 
rendszeresen járnak edzésekre, 
amit az elnök szép teljesítmény-
nek minősített. A Csongrád 
megyei II. osztályú felnőtt csa-
pat új koncepcióval, nagyobb 
létszámmal kezdett az őszi 
szezonnak Cserenkó Szabolcs 
vezetőedzővel. A pontszerzés-
ben nem voltak szerencsések, 
amiben még szerepet játszott a 
csapat tagjainak fiatal kora és a 
rutinjuk hiánya, viszont nagyon 
összetartóak, és ez a továbbiak-
ban hozhat sikereket. A sportkör 
vezetősége a téli időszakban ter-
vezi a keret minőségi megerősí-
tését is. Az U19-es „ifi” csapat 
vegyes félszezonon van túl. A 
korosztályhoz képest a balástyai 
együttes nagyon fiatalnak szá-
mít, így több vereség adódott 
abból, hogy az idősebb játéko-
sokból álló ellenfél fizikai fölé-
nyét érvényesítette. Az U-17-es 
lánycsapat teljesítményével elé-
gedett volt az edzőjük, akik ke-
vesebb edzéssel, de jó közösség-

gel tartják fenn a balástyai női 
futballt. Az U-14-esek érték el a 
legjobb eredményt, a harmadik 
helyen zárták az őszt, jó eséllyel 
újabb éremmel gazdagíthatják 
az egyesületet. A balástyai fiata-
lokból álló egyesületben a nyolc 
csapat a korábban kijelölt úton 
halad, a folyamatos fejlődés biz-

tosított. Fodor Tamás beszámolt 
arról is, hogy tavasszal az öltö-
ző felújítás befejeződött, majd a 
focipálya környéke szépült meg 
a nyáron, az ősszel pedig ismét 
megvalósult az edzőpálya vilá-
gítása, amivel egyúttal új funk-
ciót is kapott, és így Csongrád 
megye egyik legjobb feltételű 
sportlétesítményében készülhet-
nek és játszhatnak a csapatok. 
Tavasszal elkészül a műfüves 
pálya mellett a legkisebbeknek, 
az U-7-es és U-9-es korosztá-
lyok számára egy 25x25 méte-

res edzőpálya. Az elnök az ösz-
szefoglalója végén megköszönte 
Cserenkó Szabolcs, Vén László, 
Förgeteg József, Gémes Ferenc 
edzők munkáját, valamint a 
felnőtt meccsek biztosításában 
részt vevő Balástyai Polgárőr 
Egyesület elnökének, Dékány 
Péternek és tagjainak, Gabnai 

Józsefnek, Bitó Tímeának és 
Kálmán Edinának a segítséget. 

A háttérmunkák fontosságát is 
kiemelte, mert a mindig tiszta 
öltöző és ruhák Varga Évának, 
a sportpálya karbantartása, és 
jó minősége Szabó Lajosnak 
köszönhetőek. Ezután Ujvári 
László polgármester köszöntöt-
te a csapatok tagjait, és kifejezte, 
nagyon fontosnak tartja, hogy 
községünkben több mint száz 
fiatal aktívan sportol, jó a csa-
patszellem, ezért a továbbiakban 
is támogatja az önkormányzat a 
sportkört. Elismerését fejezte ki 
Fodor Tamásnak és Vén Lász-
lónak kiemelkedő munkájáért, 
akik nélkül a jelenlegi formájá-
ban nem működhetne a Községi 
Sportkör Balástya Egyesület. 
Fodor Tamás pedig elmondta, 
hogy az önkormányzat sok tele-
püléshez viszonyítva olyan fel-
tételeket biztosít, amelyben az 
edzők a munkájukat hozzáadva 
a balástyai fiatalok javát tudják 
szolgálni. Az összejövetelre is 
vacsorát az önkormányzat biz-
tosította, és elkészítését Virágh 
Istvánnak köszönték meg. 

Tájékoztatom a balástyai sport-
élet iránt érdeklődőket, hogy az 
utánpótlás csapataink a téli idő-
szakban is folytatják a munkát 
a sportcsarnokban. Februárban 
ismét megtartjuk a sportköri szü-
lői értekezletet. Az utánpótlás 
bajnokságok március körül foly-
tatódnak, addig több teremtornán 
vesznek részt majd a korosztá-
lyok, amelyekről az edzők adnak 
tájékoztatást. 

A felnőtt csapat is március elejé-
től folytatja a Csongrád megyei II. 
osztályban a küzdelmeit. Terveink-
ben szerepel a keret megerősítése. 
Célunk, hogy ebben az osztály-
ban maradjanak, és hosszútávon 
meghatározó szerepük legyen.  
A mérkőzések pontos időpontjait a 
szokott módon, a Balástyai Újság 
aktuális számában olvashatják.               
               Fodor Tamás 

elnök

Tavaszi folytatás

U-14-es csapat – állnak: Kiszi Péter, Frank Martin, Újszászi Zsolt, Kiss Szabolcs, 
Vén László, Gera Levente, Tari-Kovács Máté, Tóth Alex, ülnek: Gera Dávid, Farkas 
Zalán, Nagymihály László, Kis Norbert, Szobácsi Dávid, Ruskó Róbert, Molnár 
László, Silló János, Kiss Benjámin, elöl a kapusok: Rozsnyai Máté, Pásztor Csanád
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Általános Művelődési Központ
Bölcsőde Óvoda

A Mikulás az idén is megláto-
gatta a bölcsődében  a legkiseb-
beket, akik már nagyon várták.  

A csomagokban cukrot, csokolá-
dét hozott, amit a gyerekek nagy 
örömmel fogadtak.

Projekthét az óvodában
November 14-18-a között éves 

óvodai ütemtervünknek megfele-
lően minden csoportban egyedi 
projekteket szerveztünk. A Csil-
lag csoportban a „Tűzmanó” pro-
jekt során a tűzzel ismerkedtek a 
gyerekek, több más érdekes tevé-
kenység között a helyi önkéntes 
tűzoltók őrszobájába is elláto-
gattak. A Felhőcske csoportban 
a „Mackó” projekt keretében 
többféle módszerrel ábrázolták 
a medvéket, „macicsemegét” 
készítettek nekik, a programot 
a hét végén Macikiállítás zárta 
a csoport öltözőjében, melyet 
a többi csoport, és az elsősök is 
megcsodáltak. A Napocska cso- 

portosok az „Egészséges vagyok, 
mint a makk!” projekt keretében 
ismerkedtek az egészséges táp-
lálkozás és a higiénia alapjaival. 
Egy hatalmas fogsor segítségével 
megtanulták az alapos fogmosás 
technikáját, látogatást tettek a 
gyógyszertárban és a zöldséges-
nél is, utóbbi helyen mandarint és 
gránátalmát vásároltak. A Szivár-
vány csoportosok „A darvak éle-
te” projektben tanulmányozták a 
különleges madarakat, szokásai-
kat, és a darvak esti bevonulását 
a Fehértóra szervezett kirándulás 
keretében nézték meg, ahova a 
Felhőcske csoportosok is velük 
tartottak.

Adventi délután
November 25-én délelőtt az 

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub tag 

 
jai ellátogattak az óvodába, hogy 
pogácsát készítsenek a gyerekek-
nek. A nagymamik az óvoda elő-
terében gyúrták és formázták a 
tésztát, így minden csoport meg-
figyelte a pogácsakészítés folya-
matát. Miután kisült a finomság, 
örömmel kóstolták meg az óvo-
dások. A nap délutánján megér-
keztek az óvodába az anyukák, 
az apukák és a testvérek. A csalá-
dok együtt kezdtek neki minden 
csoportban az adventi munkadél-
utánon a karácsonyi asztali dísz 
készítésének. Az alkotás közbeni 
jó hangulatú beszélgetések alatt 
a délelőtt készült pogácsa mind 
elfogyott.

Mikulás járt az óvodában
December 6-án nagy izgalom-

mal várták az óvodában a gye-
rekek és a felnőttek a Mikulást. 
A jóságos öreg minden csoport-
ban meghallgatta a gyerekek 
verseit és dalait és átadta a várva 
várt ajándékokat. Ez évben min-
den kisgyermek egy rénszarvas-
sal díszített, névre szóló táblát, a 
csoportok pedig nagy kosár gyü-
mölcsöt és szaloncukrot kaptak.

Köszönjük az óvoda minden 
dolgozója és az ide járó kis-
gyermekek nevében Kiszi János 
asztalos, Lakatos Gyula hindu-
vaisnava szerzetes és Márkus 
Andrásné, Weiss Zoltánné, Tóth 
Ferencné, Dékány Józsefné 
nyugdíjasok segítő munkáját, 
mellyel mindannyiunk számára 
emlékezetessé tették ezt a napot.

Egészség Klub a könyvtárban!

Január 20-án, 16.00 órakor a 
Kanál forradalma rádióműsor 
szervezésében „Ehető vadon ter-
mő növények, és kerti növények 
kreatív felhasználása a kony-
hában” címmel tart előadást a 
könyvtárban az Egészség Klub 
keretében Nagy Z. Róbert, a 
Herbáció Népigyógyászati Ma-
gazin munkatársa. 

Hazánkban rengeteg vadon 
termő növény van, amit kevesen 
fogyasztanak, hasznosítanak, így 
ezeket az értékeket elpazarol-
juk... Számos kerti növényt is jó-
val sokoldalúbban lehet felhasz-
nálni, mint ahogyan azt tesszük. 
Az előadásban erre a két témára 
sorakoztatunk fel példákat, me-
lyekről a Herbáció magazin is 
szól: rendhagyó receptek növé-
nyekből. Kóstolóként vegetári-
ánus finomságot szolgálunk fel, 
valamint a Herbáció Magazin 
kiadványai is kaphatóak lesznek. 
A program ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
Lakatos Gyula Govinda



„A Sport Legyen a Tied!” 
program intézményi bemu-
tatója volt november 25-én, 
Balástyán a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskolá-
ban. A rendezvény az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Sportért Felelős Államtit-
kárságának támogatásával a 
Magyar Diáksport Szövetség 
szervezésében és a Magyar 
Kosárlabda Szövetség támo-
gatásával valósult meg. A 230 
eseményt magába foglaló be-
mutató-sorozatban való rész-
vételre előzetesen iskolánk is 
jelentkezett.

A programot 2015-ben indí-
totta el az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Fele-
lős Államtitkársága 500 millió 
forintos keretösszeggel. Ebből 
évente 1100-1200 intézmény 
kap különböző sporteszközöket. 
Ez a keretösszeg 2015-ben és 
2016-ban is rendelkezésre állt.  
A program célja, hogy ne csak 
korszerű sporteszközökkel lás-
sák el az intézményeket, hanem 
növelje a sportágak utánpót-
lását, népszerűsítse a sportot a 
gyerekek körében, hogy telje-
süljenek a részben a Diáksport 
Szövetség által kidolgozott és 
a kormány által elfogadott, a 
T.E.S.I. 2020 – Testnevelés az 
Egészségfejlesztésben Stra-
tégiai Intézkedések program 
célkitűzései, amiben nemcsak 
a fizikai egészségmegőrzés, ha-
nem a mentális vagy szellemi 
egészségmegőrzés is szerepel. 

Fontos a gyerekek sport és test-
mozgás szeretetére nevelése, 
hogy amikor felnőttek lesznek, 
nekik természetes legyen munka 
után elmenni mozogni, kocogni, 
futni, biciklizni, lovagolni vagy 
bármi olyat, ami segít egész-
ségessé válni, és minél többen 
sportoljanak. 

„Nem csak a versenysportra 
gondolt az államtitkárság, ha-
nem a szabadidő hasznos eltölté-
sére, részben mivel gyerekekről 
van szó, a közösségi együttlétre, 
a tényleges, valós emberi kap-
csolatokra. A sport által nagyon 
hamar szert lehet tenni erre, hi-

szen ha elmennek a Diáksport 
Szövetség által szervezett Di-
ákolimpiára, és eljutnak megyei 
vagy országos versenyekre, ott 
találkoznak olyan gyerekekkel, 
akik más településekről, más 
országrészekből jöttek, és ki-
alakulhatnak barátságok. Tehát 
hármas a cél, az eszközellátás, 
a sportágak népszerűsítése, a 
sportegyesületekbe való irányí-
tás. Felhívni arra a gyerekek 
figyelmét, hogy az adott telepü-
lésen is hozzájuk nagyon közel 
van sportegyesület, ahol tudnak 
edzeni. A döntést meghagyjuk 
a gyerekeknek és a szülőknek, 
hogy a versenysportot választ-
ják vagy a napi testedzést. Az 
Iron Ladyt, Hosszú Katinkát 
tudom példaként említeni, aki 
a régiónkból indult, bajai szár-
mazású, és diákolimpikonként 
kezdte a sportolást. Megnyerte 
úszásban először a körzeti, majd 

a megyei és országos versenye-
ket. Hosszú Katinka nemcsak 
olimpiai bajnok, hanem diák-
olimpiai bajnok is. És Cseh 
László szintén diákolimpiákon 
kezdett el versenyezni. Egy egy-
szerűnek tűnő egyszeri intézmé-
nyi sportbemutatóval is kedvet 
lehet csinálni a gyerekeknek, 
hogy azután eljussanak akár az 
aranyéremig is.” – mondta el a 
kosárlabda bemutató lényegét 
Vincze József, a Magyar Diák-
sport Szövetség Dél-alföldi Re-
gionális irodavezetője.

„A Sport Legyen a Tied!” há-
rom pillérből áll, az első pillér-
ben megyei sportági bemutató 
eseménysorozatot szerveztek, 

második pillér az iskolai színté-
ren megvalósuló sportági bemu-
tató-sorozat, a hármas pillérben 
kapják meg az 1300 különböző 
eszközcsomagot a köznevelési 
intézmények, ami a tizenhárom 
sportágnál más-más eszközcso-
magot jelent. A balástyai iskola 
16 darab kosárlabdát kapott, 
3-as és 5-ös méretűeket, ami 
gyereknek való méret, valamint 
bordásfalra akasztható palánko-
kat, mivel általános iskolában 
még kisebbek a gyerekek. Ba-
lástyán a bemutató eseményt a 

Magyar Kosárlabda Szövetség 
Csongrád Megyei Egyesülete 
képviseletében Molnár Csaba 
edző tartotta.
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Karácsony az általános iskolában

Hagyományőrző Betlehemezés

Kosárlabda bemutató volt a balástyai sportcsarnokban

December 21-én, az év utolsó 
tanítási napján meghitt karácso-
nyi műsort tartottak az általános 
iskolában. Jenei Norbert hitokta-
tó Calcuttai Szent Teréz anyáról 
írt egy jelenetet, amelyet a hitta-

nosok adtak elő, majd Rabi Edit 
Éva igazgató beszélt az ünnepre 
készülődésről, a szeretet fontos-
ságáról. A karácsonyfa alatt aján-
dék is várta a gyermekeket. 

December 22-én délelőtt a 
Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola diákjai közül 
néhányan Jenei Norbert hitokta-
tó vezetésével hagyományőrző 

Betlehemezéssel látogattak el az 
Idősek Klubjába és néhány csa-
ládhoz, hogy együtt készüljenek 
lélekben a Karácsonyra.



Sporthír
Október 13-án, Bakson Di-

ákolimpia Körzeti Mezei futó 
versenyen vettek részt felső ta-
gozatos tanítványaink. A legjobb 
eredményt 3. korcsoportos fiú 
csapatunk érte el, harmadikok 
lettek. Tagjai: Gera Dávid, Kiss 
Benjámin, Silló János, Kis Nor-
bert, Gera Kevin. A csapatot Vén 
László kísérte el.

Papírgyűjtés
November 15-én tartottuk az 

őszi papírgyűjtést. Az akció so-
rán 8,3 tonna papír gyűlt össze. 
A legtöbb papírt gyűjtő tanulók: 
Nagynemes Krisztián (8. b) 1155 
kg, Nagy Milán (3. b) 904 kg és 
Nagynemes Szabolcs (8. b) 800 
kg. A behozott papírért kapott 
összeget a gyűjtő tanulók kapják 
meg, illetve kis részét a Diákön-
kormányzat programjaira fordít-
juk. A programot Jenei Norbert 
és Vén László szervezte. 

Takarékossági vetélkedő
November 10-én rendeztük 

meg a hagyománnyá vált taka-
rékossági vetélkedőt. Évfolya-
monként 2-2 tanuló nevezhetett 
be a felső tagozatból. A verseny 
tesztlap kitöltésével kezdődött, 
majd tréfás, játékos feladatok-
ban mérhették össze erejüket és 
tudásukat a gyerekek. A verseny-

ben munkánkhoz Rácz Szilvia, a 
helyi takarékszövetkezet kép-
viselője is segítséget adott, aki 
értékes és hasznos ajándékkal 
jutalmazta a versenyben részt 
vevőket. Eredmények: 

1. helyezés: 8. b: Idul Annamá-
ria, Lázár Alexandra • 2. helye-
zés: 5. a: Czibolya Helga, Faragó 
Eszter • 3. helyezés: 8. a: Kiszi 
Tamás, Papp István • 4. helye-
zés: 7. a: Molnár Klaudia, Silló 
János • 5. helyezés: 6. a: Kapás 
Erika, Széll Erzsébet • 6. helye-
zés: 6. b: Harcsa Erzsébet, Budai 
Krisztina

A versenyt Geráné Buknicz 
Mária szervezte. Köszönjük 
Rácz Szilviának és a takarékszö-
vetkezetnek a versenyhez nyúj-
tott segítséget.

Pályaválasztási rendezvény
November 16-án a 7. és 8. év-

folyamos tanulóink a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében a Szegedi 
Agórában jártak pályaválasztási 
rendezvényen. Az interaktív fog-
lalkozáson a tanulók különböző 
foglalkozások alapfogásait pró-
bálhatták ki. Volt, aki mézeskalá-
csot készített, számos tanulónkat 
a fodrász és kozmetikai bemuta-
tó kötötte le. Nagy sikere volt a 
hurka- és kolbásztöltésnek, vala-
mint a szimulációs tevékenysé-
geknek is.

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny

A november 23-án rendezett 
helyesírási versenyen 14 felsős 
diák vett részt. Tollbamondás és 
tesztlap kitöltése volt a feladat. A 
legeredményesebb teljesítményt 
az 5. és a 8. évfolyamos tanulók 
nyújtották. A versenyt Geráné 
Buknicz Mária és Nagymihály 
Zsuzsanna szervezte.

Daruvonulás
A 6. évfolyamos tanulók kö-

zül 20-an jártak a Fehértónál a 
természetismeret szakkör kere-
tében. A túrát Ábrahám Kriszti-
án, a Kiskunsági Nemzeti Park 
munkatársa vezette. A program-
ra Vágvölgyiné Albert Tünde és 
Vén László kísérte el a gyereke-
ket. Köszönjük az önkormány-
zatnak az utazáshoz nyújtott se-
gítséget.

Nyílt napok
November 29-én és 30-án 

tartottuk a hagyományos nyílt 
napokat. Az érdeklődő szülők 
tanítási órákon vettek részt, ahol 
megfigyelhették gyermekük 
munkáját, bepillantottak az is-
kola mindennapjaiba, és emellett 
segítséget is kaptak az otthoni 
tanuláshoz. Alsó tagozaton 57 
szülő élt a lehetőséggel, a felső 
tagozatos órákat pedig 32-en lá-
togatták meg.

Negyedik osztályosok szín-
házlátogatása

A negyedik osztályosok szín-
házlátogatáson vettek részt dec-
ember 1-jén a Szegedi Nemzeti 
Színházban, és a Kincskereső 
Kisködmön című előadást tekin-
tették meg. A programot Kormá-
nyosné Rudner Edit szervezte. 
Előadás után a gyerekek meg-
nézték a Dugonics téren felállí-
tott, kivilágított rénszarvast is. 

Adventi készülődés,
lelki nap
November 28-án kezdődött 

iskolánkban az ünnepre készü-
lődés. A reggeli sorakozó után 
meggyújtottuk az első gyertyát, 
majd a közös énekkel elkezdő-
dött a karácsonyvárás. 

Lelki nap keretében decem-
ber 1-jén a tanulókkal a Hittu-
dományi Főiskola hallgatói és 
hitoktatók foglalkoztak, a peda-
gógusoknak az üllési Adalbert 
atya tartott előadást a fejlődésről 
és a kapcsolatok fontosságáról, 
majd közös mise zárta a lelki nap 
programját.

Mikulás
Idén december 6-án érkezett 

hozzánk a Mikulás. Hó ugyan 
nem, de igen hideg idő és sok 
lelkes gyerek várta őt. A Miku-
lás ismét megtöltötte zsákját és 
válogatott finomságokat rejtett 
a sok csomag, amit a tanulók 
lelkesen bontogattak ki. Néhány 
gyermek figyelmeztetést is ka-
pott a krampuszoktól. Köszön-
jük a Mikulásnak, hogy ellátoga-
tott hozzánk, és várjuk jövőre is.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Szent Lúcia 

lett a Hónap Szentje. Ő a ke-
resztények által az 5. századtól 
tisztelt vértanú. Védőszentje a 
szembetegségben szenvedőknek 
és a vakoknak. Névváltozata a 
Luca. Ünnepnapja december 13. 

Luca-napi népszokások fel-
elevenítése

A 3. b osztályos tanulók eleve-
nítették fel december 13-án ver-
sekkel, mondókákkal, énekkel a 
„Lucázást”, és kívántak boldog 
Karácsonyt az alsós osztályok 
diákjainak. A műsort Sutka Anita 
szerkesztette.
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Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – november
1. a: Kiss Zalán, 2. a: Kovács Noel, 3. a: Turi Laura, 3. b: Elekes 
Anna, 4. a: Rogoz Adrienn, 5. a: Faragó Eszter, 6. a: Szél Kevin, 
6. b: Szobácsi Dávid, 7. a: Aradi Balázs, 8. a: Bárkányi Richárd,  
8. a: Lázár Alexandra

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

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



hirdetÉsek  Balástyai ÚJság • 10

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!

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

www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG!

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

IRIS KFT.
Balástya, Rákóczi u. 17. 
Telefon: 62/278-440
E-mail: lilaabccba@gmail.com 
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-SZOMBATIG 6.00-20.00 ÓRÁIG,
VASÁRNAP  7.00-11.00 ÓRÁIG

LILA ABC
LEGYEN A 100. VEVŐ! Minden 100. vásárló azonnali  

5 % árkedvezményt kap az adott pénztárgépnél.
NYUGDÍJAS KEDD Minden nyugdíjas a nyugdíjas igazol-
vány bemutatása mellett keddenként 5 000 Ft összegű vásárlás 

esetén 5 % kedvezménnyel vásárolhat. 
MINDEN 10 000 Ft fölötti készpénzes vásárláskor minimum 
egy ötszázast takaríthat meg! • Vásároljon készpénzzel 

10 000 Ft fölött és mi megajándékozzuk 
5% árkedvezménnyel!

LAKTÓZMENTES TERMÉKEK!
Tejes hűtőben megtalálhatóak a MIZO és MILLI termékek: 
laktóz mentes tej, tejföl, vaj, gyümölcs joghurt, tömlős, szelt 

és tömb sajtok, túrórudi stb.
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! A BEJÁRAT MELLETT 

KÁVÉAUTOMATA ÜZEMEL.
Felvételre keresünk bolti eladót, szakácsot, cukrászt és házi 

sütemény készítésben jártas munkavállalót.
Érdeklődni lehet: 62/278-440-es telefonon.
Várjuk szeretettel! Az Iris Kereskedelmi Kft. 

valamennyi munkatársa.

AZ ÚJ ÉVBEN 
A RÉGI

 KEDVEZ-
MÉNYEKKEL

 VÁRJUK 
VEVŐINKET!
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Házasságkötés
• Silló József és Pásztor Katalin

Születés
• Dáni Ibolyának és Elekes László-
nak: Benjamin Dávid 
• Maróti Csillának és Asztalos Re-
nátónak: Mira

Keresztelő
• Réczi Zoé, szülei: Réczi Pál és 
Böröcz Erzsébet Magdolna

Elhunytak
• Lippai András, élt 64 évet
• Gombos Zoltán, élt 23 évet
• Böröcz Józsefné Gombos Rozália, 
élt 94 évet
• Dékány Etelka, élt 82 évet
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ANYAKÖNYVI hírek

Január 14., 15.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Január 21., 22.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Január 28., 29.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Február 4., 5.: dr. Sipos Attila – 06 (30) 390-4624

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

Állatorvosi ügyelet

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

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

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 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 egyez-
tetéssel: 06 (20) 359-4948

A klub minden héten szerdán tartja foglalkozásait.
Január 4.: Újév-köszöntő
Január 11.: A falusi farsang  megbeszélése
Január 18.: Nosztalgia filmklub
Január 25.: A 2017. évi klubprogram szervezése
Február 1.:  Vendégünk Kocsisné Benkő Beáta

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2017. január 12-én, csü-
törtökön 9-12 óráig lesz a művelődési 
ház ifjúsági klubjában. 

A következő vásár időpontja: febru-
ár 9., csütörtök.

A szervezők továbbra is vár-
nak tiszta, használható ruhane-

műket, működőképes játékokat, 
mesekönyveket, amelyeket a vá-
sár alkalmával vagy külön időpont 
egyeztetéssel adhatnak át. 

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

Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

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

Ingyenes jogi tanácsadás
 Dr. Törzsi Tímea ügyvéd

 minden hétfőn 11-től 13 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 06 (20) 923-0308 

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

Az önkéntes tűzoltók új eszközöket kaptak
Csongrád megyében tizenhét 

önkéntes tűzoltó egyesület sze-
repelt sikerrel a Belügyminisz-
térium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság pályázatán, 
közöttük a Balástya Község Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület is. Dec-
ember 19-én Virágh István elnök 
vette át az elnyert eszközöket a 
szegedi tűzoltó-parancsnokság 
szertárában megtartott rendezvé-
nyen, ahol Szatmári Imre tűzoltó 
dandártábornok, megyei igazga-
tó megköszönte az önkéntesek 
munkáját, és kiemelte, hogy az 
egyesületek fejlődése, fejlesztése 
hozzájárul a hatékony beavatko-
zásokhoz.

A balástyai önkéntes tűzoltók 
750.646 forint értékben kaptak 
védőcsizmát, védősisakot és si-
saklámpát, nyomótömlőket, du-
gólétrát, keresőlámpákat, habbal 

oltót a munkájuk jobb ellátásá-
hoz. 

A Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek 2016-ban 
több mint nyolcvan megmozdu-
lása, kivonulása volt különböző 
eseményekhez.

Fotó: Molnár Krisztina tűzoltó 
főhadnagy, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője



 

Balástya, kultúrház megállóhelyről
H O V Á M I K O R
Baks, autóbusz váróterem  .   5.56  . 19.57  V 22.11
Budapest, Népliget  6.41  7.52  8.38  13.57  14.47  17.27
Csengele, kh. bejáró út  .   5.52 .   9.55  V 14.26 . 15.02 16  16.01 + 16.11 

 �16.31 V 16.52
Csongrád, autóbusz állomás, Felgyő, posta 7.11  10.31
Dóc, községháza   ▲  7.00 ▲ 13.50  ▲ 16.35
Kecskemét, autóbusz állomás 23  4.09 5.47  6.41  7.52  8.38  11.17
 1 11.49 92 12.14 13.57  14.47  V15.42 17.27  

 1 19.49 28 20.14
Kiskunfélegyháza, autóbusz állomás 23  4.09 5.47  6.41  7.52  8.38  11.17 

 1 11.49  92 12.14 13.48  13.57 14.47  V 15.42  
 17.08  17.27 1 19.49 28 20.14

Kiskunmajsa, autóbusz váróterem  . 15.07
Kistelek, autóbusz váróterem  23  4.09 5.47  .  5.56 6.41  7.11  7.52  

 V   8.01 8.38  9.16  10.31 11.17  1 11.49
 92 12.14 . 12.41  + 13.01  ▲ 13.11  13.48 13.57  

 . 14.06  V 14.26 14.47  14 15.01 .15.07  15.31  
 V 15.42  16 16.01  +  16.11  16 16.11 V16.31  �16.31 
 � 16.51  V 17.01  17.08 17.27 V18.11   18.51  
 +  19.02  1 19.49 . 19.57  15 20.01 28 20.14 21.06  
 V 22.11 23.16

Kistelek vasútállomás . 19.57
Kömpöc, iskola  . 15.07  + 19.02
Pusztaszer, központ  7.11 10.31  . 12.41  + 13.01  .14.06  V14.26
 15.31 16 16.11   V16.31 �16.51  V17.01  18.51  

 21.06 23.16
Zöldmező Tsz. major, Forráskút, Üllés  ▲ 14.50
Deszk, Szanatórium  17.36
Makó, autóbusz állomás 14.03  17.36
Horgos, Subotica, Palics, autóbusz stan.  9.33
Szatymazi elágazás [1]     4.39  16 4.39  .   4.49  V  5.49  6.04  V    6.14
 ▲  6.30  ▲ 6.39  V   6.39 .  6.44  .  6.49  ▲   7.04  

 23 7.37 V 7.44 ▲  7.44 ▲  8.24 8.29 8.57  
 16 8.59 10.09  V10.47  �11.09  V 11.09  11.29 
 . 12.29  . 13.39  .14.09  + 14.14  14.57  . 15.09 
 1415.24  + 15.24 92 15.37 V 15.54  1 16.02 16 16.31  
  16.59  17.36 + 17.48  . 17.59   19.27  19.54  
 + 20.49 . 20.53 2 23.37

Szeged, autóbusz állomásra    4.39  16   4.39  .  4.49  V  5.49  6.04  V  6.14 
 ▲  6.30 ▲   6.39  V  6.39    .  6.44  .   6.49  ▲  7.04  
 16   7.07 44 7.07 23   7.37 V  7.44  ▲  7.44 ▲  8.24 
 8.29  8.57  16  8.59 9.33 10.09  V 10.47  
 �11.09  V 11.09  11.20  11.29  . 12.29 12.39 
 .13.39  14.03  . 14.09 + 14.14  14.57  .  15.09 
 V15.11 14 15.24  + 15.24 92 15.37 V 15.54  1 16.02 
 16 16.31 16.59 17.36  + 17.48  . 17.59  19.27  
 19.54 + 20.49  . 20.53  96 21.03  2 23.37 

Szeged, autóbusz állomás megállóhelyről
KÁ   H O V Á  M I K O R
5      Balástya, kultúrházhoz  23 3.45   5.20   . 5.25 6.15  6.40  ▲  7.10 

 7.25 V   7.30  8.10  8.45   .  9.20  10.00 
 10.50   1 11.25   92 11.50 .12.10  + 12.30  ▲12.40  
 13.20  13.30 . 13.35 V13.55  14.20  .14.30  
 .14.35  15.00 V 15.15 16 15.30 + 15.40   16 15.40  
 V16.00  � 16.00  � 16.20 V 16.20 V 16.30   16.40  
 17.00  V  17.40  18.20  + 18.30 .19.20  1 19.25 
 1519.30  28        19.50 20.35  V21.40  22.45

4      Balástya, kultúrházhoz .  5.20 14 14.30 
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28 =  hétfői munkanapok kivételével munkanapokon, valamint munkanapot 
           megelőző munkaszüneti napokon
44  =  szabad- és munkaszüneti napokon, valamint nyári tanszünetben munkanapokon 
23 =  munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a  MERCEDES-gyár  
           munkarendje szerint
92 =  hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár 
           munkarendje szerint
96 =  naponta, de nem közlekedik XII. hó 24-én
 +   =  munkaszüneti nap
▲   =  iskolai előadási napokon
KÁ = kocsiállás

AUTÓBUSZ MENETREND

JELMAGYARÁZAT 
 . =  munkaszüneti napok kivételével naponta
V =  munkanap
� =  szabadnap
1  =  hétfői munkanapokon
2 =  munkanapokon, valamint munkanapot megelőző   
         munkaszüneti napokon
14 = hetek utolsó tanítási napján
15 = hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon
16 = tanév tartama alatt munkanapokon

Az aláhúzással jelölt járatok az emelt szintű országos személyszállítási szolgáltatási körbe tartoznak, ezért kiegészítő jegy váltásával vehetők igénybe!
A piros színnel jelölt járatok megállnak a Balástya, 148-as km kő megállóhelynél. A kultúrház megállóhelytől a menetidő 2 perc.


