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Balástyán tartott megyei fórumot a TÖOSZ

Április 4-én a Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége községünkben tartott megyei polgármesteri 
fórumot.

3. oldal

Húsvét az Állatsimogatóban

A Balástya Községi Önkormányzat húsvéti népszokáso-
kat elevenített fel április 12-én a dóci út melletti Állat-
simogatóban.

4. oldal

Rendőrségi hírek – „Házhoz megyünk” Csongrád 
megyében
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi 
területén 2017-ben is folytatódik a rendőrség vagyonvé-
delmi programja.

5. oldal 

Május elejére a Vadásztanya Vendéglőben elkészül az étte-
rem rész, a festés, a lámpatestek felszerelése, a vizesblokk és a 
melegvízellátás.     Bővebben a 2. oldalon

A Csongrád Megyei Családi- Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
(DKMT ERISZ) megyei hatókörrel rendelkező szervezet. Munkánk 
során igyekszünk minél több településre eljutni és céljainkat meg-
valósítani. Balástya a következő állomásunk ahol a közeljövőben 
több rendezvényt is tervezünk. Első alkalommal a Nemzeti Tehet-
ségprogram keretében megvalósuló Tehetség kerekasztal lesz, aho-
vá szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a tehetséggondozás, a 
fiatal tehetségek felismerése és ezáltal közvetve a fiatalokkal való 
foglalkozás közösségek és közösségi terek segítségével. 

Tehetség kerekasztal
Balástyán

A Vadásztanya Vendéglő étterme 
készül a vendégfogadásra

Hegedűs Sándor
irodavezető

Csongrád Megyei CSEÖH

Rendőrségi lakossági fórum
Május 9-én, 18 órakor a Tanodában tart lakossági fóru-
mot a Kisteleki Rendőrkapitányság, amelyre szeretettel 
vár minden érdeklődőt.  

Rendezvényekre foglalásokat 
a 06 (70) 265-4922-es telefonszámon felveszünk!

Balástya, Széchenyi u. 1. 

A FELÚJÍTOTT ÉTTEREM MÁJUSBAN 

MÁR FOGADJA A RENDEZVÉNYEKET, 

DE AZ A’LA CART ÉTTEREM JÚNIUS 

ELEJÉTŐL ÜZEMEL!
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A Vadásztanya Vendéglőről
A vendéglő felújítási munkála-

tainak megkezdésekor április vé-
gére tűztük ki a nyitás időpontját. 
Viszont a rendkívül hideg tél, és 
az épület felújításoknál előre nem 
látható munkafolyamatok, vala-
mint a gépészeti berendezések 
üzembe helyezésének hosszabb 
ideje miatt szükségessé vált a ha-
táridő módosítása. Az átalakítás 
olyan nagyságú, hogy majdnem 
egy új építésével egyenértékű, 
ugyanis a fő tartó falakon kívül 
minden megújul: a tetőszerkezet, 
a gépészet, új szellőzéstechnikát, 
új fűtés- és használati melegvíz-
rendszert alakítunk ki. Ugyanígy 
teljesen megújulnak a kiszolgáló 
helyiségek, új a tárolóépület, a 
hűtőkamra, és a konyhába is új 
edényeket, eszközöket szerzünk 
be. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
a szakemberek jó minőségben, 
megfelelő technológiai szinten 
végezzék el a munkákat, és ha 
egy hónappal később tudjuk 
megkezdeni a vendéglő üzemel-
tetését, azt a hátrányt inkább vál-
laljuk fel. Ennek ellenére, akik 
májusra már korábban családi 
rendezvényeik lebonyolítását 
megrendelték, természetesen az 
étterem munkatársai kiszolgál-
ják őket, mert az étteremi rész a 
vizesblokkal együtt készen lesz 
erre az időpontra. Az étterem-
nek új vezetője lesz, és a régi 
dolgozókkal pedig személyesen 
egyeztettem, őket május 1-től 
visszavárjuk. 

Pályázatokról
Tavaly áprilisban és májusban 

hét pályázatot adtunk be, de egy 
kivételével konkrét döntések 
még nincsenek. Az interaktív 
történelmi játszóházra beadott 
pályázatunkat elutasították, 
ugyanis olyan épületek felújítá-
sát támogatták, ahol korábban is 
volt közösségi élet, és az egykori 

kántorházban eddig nem volt. 
A művelődési ház felújításához 
beadott pályázatunkat is majd-
nem elutasították azzal, hogy 
ugyanazon a helyrajzi számon a 
mellette lévő parkban a korábbi 
években Európai Uniós támoga-
tással már történt fejlesztés és a 
fenntartási idő még nem járt le. 
Ez ügyben folytak egyezetések, 
és államtitkári szintig jutottunk el 
a panaszunkkal, így az elutasítást 
visszavonták, és bízom benne, 
hogy néhány hónapon belül szá-
munkra kedvező döntés születik. 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programokra beadott 
öt pályázatunkkal kapcsolatban 
szintén sok egyeztetés történt, 
az elbírálási folyamatokon is túl 
vagyunk, talán lesz benne olyan, 
amelyik nyertes lesz, de még az 
eredmény közzétételére várunk.

Járdaépítés
Tavaly ősszel kezdődött a jár-

daépítés, és a Zrínyi és Dózsa 
utcákban, a Móra utca egy szak-
szán elkészült a betonjárda, a 
Rákóczi utcában a Zrínyi utcától 
a piactérig, a Rákóczi utcától a 
Kóródy utcában a Védőnői Ta-
nácsadóig, valamint a Táncsics 
utcában a művelődési ház mellet-
ti parknál a Kossuth utcáig térkő 
burkolatú járdák épültek. Rövi-
desen folytatódik a betonjárdák 
építése az utcák egyik oldalán: 
a Táncsics utcában, a Móricz 
utcában, a Kóródy utcában a Vé-
dőnői Tanácsadótól az Ifjúsági 
szálláshelyig, a Hunyadi utcában 
a Kölcsey utcától a Sajtkukac-
parkig, ami az első 112 milliós 
adósságkonszolidációs pályázat-
ba volt betervezve. A díszburko-
latú járdaépítés a tervek műszaki 
tartalmában csak ott szerepelt, 
ahol a falu központjában a már 
korábbi díszburkolathoz kapcso-
lódott. A Rákóczi utcában a sor-
ház előtti járda esetében a Zrínyi 
utca és a gyógyszertár közötti 

szakaszon 15-20 centiméteres 
szintkülönbségek és egyenet-
lenségek voltak. Továbbá a jár-
dából kiálló szennyvízcsatorna 
aknafedelek miatt a közlekedés 
balesetveszélyes volt, ezért víz-
szintesre kellett hozni az utcá-
nak ezt a szakaszát, amelyhez 
hozzátartozik a piactérnél lévő 
járda is. Ott ugyan a betonjárda 
a piac kialakításakor készült, de 
valamikor téli csúszásmentesítés 
miatt sózás történhetett, ezért 
több helyen morzsálódott a be-
ton, amelynek a felszedését ez 
indokolta. Egyébként a Zrínyi 
utcában viszont a jó minőségű 
járdarészeket nem bontottuk fel, 
így másutt, ahol járda épül, fel-
használható az ott megmaradt 
anyag. Mivel a pályázat műsza-
ki tartalma díszburkolat építését 
írta elő a Rákóczi utcának erre 
a szakaszára, amit marosi ho-
mokba kell rakni, ezért és a fenti 
okok miatt a piactérnél lévő jár-
da felbontása mellett döntöttünk 
a kivitelezővel. Amikor az emlí-
tett utcákban befejeződik a járda-
építés, a tavaly elnyert második 
adósságkonszolidációs pályázat-
ban lévő járdaépítéssel folytatni 
tudjuk a már megkezdett munkát 
a további utcák egyik oldalán, de 
várhatóan majd csak ősszel.

Minden utcában ahol új járda 
készült és készül, az önkormány-

zat tisztelettel kéri a lakosságot, 
hogy télen só helyett homok-
kal vagy más érdesítő anyaggal 
csúszásmentesítsék az ingatlana-
ik előtti járdákat. Aki bizonyít-
hatóan sózással rongálja a járdát, 
annak jogkövetkezménye lesz. 
Felhívom a figyelmet arra is, 
hogy a járdákra behajló, közle-
kedést akadályozó ágakat vágják 
le az ingatlanok tulajdonosai, va-
lamint az elültetett gömbakácok-
ra, kérem, mindenki vigyázzon!

Közmunkaprogramról
Az önkormányzati fóliában ne-

velkednek az egynyári virágok, 
amit a közfoglalkoztatott mun-
katársaink gondoznak. Ezeket 
a nyár elején ültetjük majd az 
árvácskák helyére. Utána hagyo-
mányos konyhakerti növények 
palántáit neveljük, amelyek az 
önkormányzati tanya mellet-
ti szabad területre kerülnek, és 
a termését a rászorulók között 
osztjuk szét azzal a céllal, hogy 
lássák a közfoglalkoztatásban 
résztvevők a munkájuk értékét. 
Az idei Startmunka Mintaprog-
ram pályázatainak köszönhetően 
a tervezett állatok vásárlása fo-
lyamatban van, a malacokat már 
megvettük. Illetve a két épület 
beruházást, amelyről korábban 
már hírt adtunk, néhány héten 
belül elkezdjük. Konkrétan az 
önkormányzat tanyáján, az Ál-
latsimogatónál egy bemutató-
terem, és a belterületi, Hunyadi 
utcai ingatlanunknál a közfog-
lalkoztatottak számára szociális 
helyiség kialakítása történik.

A mezőgazdasági programnál 
az erdőpótláson kívül a gabonák, 
az őszi búza, árpa, zab, tritikálé 
fejtrágyázását és gyomirtását 
elvégeztük, ami összesen 6,8 
hektáros területű. Az egy hektár 
korai burgonya ültetése megtör-
tént, az 1,9 hektár kukorica veté-
se pedig megkezdődött.
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A piactérnél egy téli 
sózás miatt több helyen 
morzsálódó beton fel-
szedése indokolttá vált

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől
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Balástyán tartott megyei fóru-
mot a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége

Balástyai borbírálók Bocföldén

Magyar - Szerb Nyugdíjtanács-
adó Nap Szegeden

Esély Otthon Balástyán

Április 4-én a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szö-
vetsége községünkben tartott 
megyei polgármesteri fórumot. 
A rendezvényen Kakas Béla, a 
Csongrád megyei közgyűlés el-
nöke is részt vett.

Dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ-
főtitkár bevezetője után Ujvári 
László polgármester, a szervezet 
Csongrád megyei tagozatve-
zetője köszöntötte a megjelent 
településvezetőket. Kakas Béla, 
a Csongrád megyei közgyűlés 
elnöke pályázatokkal kapcsola-
tos rövid tájékoztatója után Tóth 
József, Polgár polgármestere, a 
TÖOSZ társelnöke a szövetség 
elmúlt évi tevékenységéről és 
idei feladatairól számolt be. Dr. 
Jandkó Tamás, a GP Consulting 
Pénzügyi Tanácsadó Kft. munka-
társa a cégük önkormányzatok-
kal való együttműködési javas-
latait vázolta. Az önkormányzati 
vagyonkezelés témakörben No-
vák László, a Generali Alapkeze-
lő Zrt. munkatársa tett javaslato-
kat. A Vidékfejlesztési Program 
településfejlesztéssel kapcsolatos 
önkormányzati vonatkozásairól 

Benkő Zsolt, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat Csongrád megyei 
területi felelőse tartott előadást. 
Az önkormányzatok egységes 
informatikai rendszerének be-
vezetésével és működtetésével 
kapcsolatos aktuális kérdésekről 

dr. Kónya László Ferenc szakmai 
főtanácsadó, a Belügyminisz-
térium Önkormányzati Koordi-
nációs Helyettes Államtitkárság 
munkatársa beszélt a fórumon 
résztvevőknek. Az INFRASET® 
technológiát, amely a lakóutcák, 
önkormányzati aszfalt utak ká-
tyúzásának gyors és hatékony 
módszere, Jankó Zsuzsanna, a 
Moram CZ kereskedelmi veze-
tője ismertette. Boros Péterné, a 
Magyar Köztisztviselők, Köz-
alkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezetének el-
nöke az önkormányzati hivatalok 
dolgozóinak bérezésével kapcso-
latos intézkedéseket és a szak-
szervezet javaslatait mondta el. 
Kun Zsuzsanna, az Energiaklub 
munkatársa a helyi energiagaz-
dálkodás irányait, lehetőségeit 
sorolta fel. A tanácskozás közös 
ebéddel zárult.

Bocfölde önkormányzatának 
képviselő-testülete hagyományai 
szerint az idén is megszervezte a 
községi borbíráló rendezvényét. 
Március 25-én a falu és a kör-
nyék termelői összesen 63 palack 
borral neveztek be a települési 
szakmai bírálatra. A zsűri tagjai 

között volt Balástyáról Ujvári 
László polgármester és Virágh 
István is. Az év legjobb bocföldei 
borai címek átadása után vacsora 
következett, és zenét a jó hangu-
lat érdekében a szintén balástyai 
Tari József felajánlásként adta.

2017. május 9-én, Szegeden 
Magyar – Szerb Nyugdíjtanács-
adó Napot tart a nemzetközi 
nyugdíjszakmai együttműködés 
keretében az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság és 
a Szerb Társadalombiztosítá-
si Intézet (Zavod za socijalno 
osiguranje) a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalban, 6722 Sze-
ged, Bécsi krt. 5. szám alatt.

A szervezők a rendezvényt 
azoknak ajánlják, akik Magyar-
országon és a Szerb Köztársaság-
ban is dolgoztak, vállalkozóként 

illetve egyéb jogcím alapján sze-
reztek/szereznek magyar és szerb 
nyugdíjjogosultságot.

A tanácsadó napon az érdeklő-
dők személyre szóló tájékoztatást 
kaphatnak a nyugdíjjogosultság-
ról, a nyugdíjba vonulás feltétele-
iről, az ügyintézési teendőkről, 
illetve – kérésre – a folyamatban 
lévő nyugdíjügyről is. 

A rendezvényről további in-
formációkat kaphatnak a (+36) 
1 270-8108-as telefonszámon 
és a konzultacio@onyf.hu email 
címen.

A Balástya Községi Önkor-
mányzat a fiatalok életpályáját 
segítve pályázatot kíván benyúj-
tani az Esély Otthon felhívásra.  
A projekt legfontosabb célkitűzé-
se a felnövekvő generáció hely-
ben tartása, élhető és szerethető 
környezet kialakítása, terveik 
megvalósításának támogatásá-
val. Igényeik, szükségleteik fel-
mérése érdekében ifjúsági fóru-
mot tartottunk Balástyán 2017. 
április 13-án. Egymást ösztönöz-
ve a fiatalok hasznos informáci-
ókkal szolgáltak a település kép-
viselői felé. Ezek közül néhány: 
fecskeház jellegű önkormányzati 

bérlakások kialakítása, ösztön-
díj rendszer, vállalkozóvá válás 
támogatása finanszírozással, 
eszközvásárlás támogatásával, 
tanácsadással, képzéssel, sporto-
lási és szórakozási lehetőségek 
bővítése, településfejlesztési öt-
letek. Azon fiatalok véleményét 
is várjuk, akik nem tudtak részt 
venni a műhelymunkán. Szá-
mukra lehetőséget biztosítunk 
a programmal kapcsolatos kér-
dőív kitöltésére a könyvtárban 
és a könyvtár facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/
profile.php?id=10000884475674
4&fref=ts).

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

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

Ingyenes jogi tanácsadás
 Dr. Törzsi Tímea ügyvéd

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



 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat húsvéti népszokásokat 
elevenített fel április 12-én a 
dóci út melletti Állatsimogató-
ban, amely a Startmunka Min-
taprogram részeként valósult 
meg. A kora délután kezdődő 

rendezvényre sokan ellátogat-
tak. Az általános iskola alsó 
tagozatosait az önkormányzati 
busz szállította a helyszínre, és 
az óvoda Napocska csoportjá-
ból a nagyok és a középsősök is 
eljöttek, de családok, idősek és 
fiatalok szintén kilátogattak az 
önkormányzat tanyájára élmé-
nyeket gyűjteni. Négy állomás 
várta az érdeklődőket. Először 
az infopultnál bélyegnyomat 

gyűjtőlapot kaptak, akik kíván-
csiak voltak, mi várhatja őket az 
állomásokon. Azután a sátorban 
tojást festhettek, húsvéti deko-
rációkat készíthettek, a kiseb-
bek arcfestést kérhettek. A kerti 
pavilonban kifestőkkel, logikai 
játékokkal lehetett foglalkoz-
ni, majd a tűzoltók állomásánál 
a gyerekek kipróbálhatták a 
pumpás „tűzoltó készüléket”, 

amelyből vizet tudtak spriccel-
ni a megjelölt célig, és tűzoltó 
totóval szintén próbára tehették 
magukat. Akik begyűjtötték a 
bélyeglenyomatokat, az utol-
só állomáshoz mehettek, ahol 
ételkóstolóval vártak mindenkit 

az önkormányzat munkatársai. 
A kolbász és sonka saját készí-
tésű volt, és a tojás is az állat-
simogató tyúkjaitól származott. 
Kóstolni lehetett hagymalevest, 
süteményeket, kalácsot, ame-
lyek nagy része felajánlás volt. 
Közben szólt a zene, és a szín-
padi műsor is elkezdődött. Elő-
ször Ujvári László polgármester 
köszöntötte az esemény résztve-
vőit. Megemlítette, hogy a Hús-

véthoz, a kereszténység legna-
gyobb ünnepéhez, amikor Jézus 
feltámadására emlékeznek, több 
népszokás kapcsolódik. Legel-
terjedtebb a tojásfestés és a lo-
csolkodás. Régen Húsvét hétfő 
reggelén hideg forrásvízzel lo-
csolták a lányokat, akik festett 
hímes tojást adtak ajándékba 
a locsolásért. Ma már kölnivel 
locsolkodnak a fiúk, és a lányok 

csoki tojással köszönik meg ne-
kik a locsolást. A polgármester a 
hagyományok felelevenítésére 
több korosztályból hívott a szín-
pad elé lányokat, hölgyeket, és a 
fiúk segítségét kérte a locsolás-
hoz. A locsolóvers elmondása 
után együtt kezdték a locsolást. 
Forgó Miklós plébános a közös 
ima után megszentelte a színpad 
előtti asztalra elhelyezett kalá-
csot, sonkát és tojást. Az óvodá-
sok műsorát követően Czuczor 
Mátyás, Tormási László, Kal-
már Gergely népi zenével szó-
rakoztatták a közönséget, majd 

a Bábabokra Néptánc Együttes 
4-5. osztályos tanulói somogyi 
táncokat mutattak be. A polgár-

mester virággal és házi sütésű 
kalácskoszorúval köszönte meg 
az óvónőknek, a zenészeknek, 
a népi tánccsoport tanárainak, 
és a nap főszervezőjének, Far-
kas Arankának a munkáját.  
A délutáni program a színpadon 
táncházzal folytatódott, a tojás-
fára mindenki tehetett díszeket, 
aki szerette volna, megsimogat-
hatta a kiskecskéket, bárányo-
kat és a felajánlásból származó 
két nyulat. Alkonyatkor többen 
kedvet kaptak a szalonnasütés-
hez, amelyre az önkormányzat 
munkatársai szintén készültek 

darabokra vágott szalonnával és 
nyársakkal. A rendezvény alko-
nyatig tartott.
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Húsvét az Állatsimogatóban
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Rendőrségi hírek – „Házhoz me-
gyünk” Csongrád megyében

25 éves a Hotel Orchidea
A Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság illetékességi terü-
letén 2017-ben is folytatódik a 
rendőrség vagyonvédelmi prog-
ramja.

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság az elmúlt évek szakmai 
sikereire tekintettel a „Házhoz 
megyünk” országos vagyonvé-
delmi prevenciós program foly-
tatása mellett döntött a 2017-es 
esztendőben.

A kampányban – az eddigi-
ekhez hasonlóan – a rendőrség 
mellett részt vesznek az érintett 
önkormányzatok, a helyi polgár-
őrség, az AEGON Magyarország 
Általános Biztosító Zrt. és a Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara 
területi képviselői, szakemberei.

A programsorozat célja, az 
állampolgárok szubjektív köz-
biztonságérzetét negatívan befo-

lyásoló lakásbetörések, gépjár-
műfeltörések, trükkös lopások 
megelőzésére hívatott vagyon-
védelmi eszközök és módszerek 
minél szélesebb körben történő 
ismertetése.

A kampány jelentősége, hogy 
a lakosság az információs pon-
tokon bűnmegelőzési szak-
emberektől kaphat prevenciós 
tanácsokat és közvetlen ajánlá-
sokat. A programsorozat elemei 
az elmúlt évhez képest több té-
makörrel bővültek. Ide tartozik 
a vagyonvédelmi tanácsadás és 
a BikeSafe kerékpár-regisztrá-
ciós kampány mellett, az áldo-
zatvédelem, a családon belüli 
erőszak, a rendőrség iskolai 
bűnmegelőzési programjai, va-
lamint az internetbiztonság.  
A „Házhoz megyünk” 2017. 
március 1-jétől december 31-éig 
tart.

A Hotel Orchidea megnyitá-
sának 25. évfordulóját április 
22-én ünnepelték a tulajdono-
sok. Balázs Ferenc és párja, 
Nagy-Huszein Anna ebből az 
alkalomból vacsorára hívták 
meg családtagjaikat, rokonai-
kat, barátaikat. Az eseményen 
részt vett Ujvári László pol-
gármester és Kormányos Sán-
dor, Csengele polgármestere is.  

A vacsora előtt Balázs Fe-
renc köszöntötte a ven-
dégeket és megkérte For-
gó Miklós plébánost, hogy 
szentelje meg az épületet.  
A vacsorát követően mindenki 
kapott egy-egy szeletet a hatal-
mas tortából, amelyen a 25-ös 
gyertyán kívül a hotel fotója és 
két tűzijáték volt.

Balázs Ferenc 1989-ben Bar-
na Károlynétól vásárolta meg a 
mai Hotel Orchidea helyén álló 
ingatlant, mert egy lakodalmas 
házat és presszót akart építeni. 
Elmondta ezt Becsei Lászlónak, 
aki rábeszélte, hogy közösen 
vegyék meg az épületet, és épít-
senek szállodát. Ezért az előző 
adásvételi szerződést felbon-
tották, és 1989-1990 telén már 
együtt kezdték a beruházást a 

régi ház elbontásával. A jelenle-
gi kisteleki polgármester, Nagy 
Sándor építész tervei alapján a 
Hotel Orchidea két évig épült, 
amelynek kivitelezését Sári Já-
nos kőműves mester végezte. 
1991. március 13-án már ott 
tartották a nagyteremben Ba-
lázs Ferenc egyik fia lakodal-
mát, majd 1992. március 29-én 
nyílt meg a szálloda a vendégek 
fogadására.

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

Térítésmentes informatikai képzések 
indulnak Balástyán
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Tavi Könyvtár avatóval ünnepelte 
községünk a magyar költészet napját

Horgászverseny Balatonakaliban

A balástyai Kordás család tör-
ténete a Móra Ferenc Múzeum 
évkönyvében

Török Sándor 
balástyai bádogos országos 
elismerést kapott

Április 10-én délután a sport-
csarnok előtti téren Tavi Könyvtár 
avatót tartott a könyvtár a ma-
gyar költészet napja alkalmából. 
Kocsisné Benkő Beáta könyv-
tárvezető üdvözölte a nagy szá-
mú közönséget, és megjegyezte, 
hogy kolleganője, Gömöriné 
Kordás Gabriella könyvtár asz-
szisztens hozta a Tavi Könyvtár 
ötletét Szlovéniából. Kiszi János 
asztalos segítségével, felajánlá-
sával valósult meg a parkban a 
tó melletti padnál kihelyezett kis 
szekrénykében az a  könyvtár, 

ahol nincs kölcsönzési határidő, 
de a szekrény ajtajára kitették a 
használat szabályait. Ezután Jenei 
Norbert hitoktató erre az alkalom-
ra írt saját versét mondta el, majd 
Ujvári László polgármester ünne-
pi köszöntőjében kiemelte, hogy 
örömmel támogatta a könyvtáro-
sok kezdeményezését, amely által 
az olvasás a szépen kialakított 
parkban kellemes időtöltése lehet 
mindazoknak, akik ide eljönnek. 
A műsorban először Krasznai 
Zoltán és lánya Gíta két dalt adott 
elő gitáron. Azután a Bábabokra 
Néptánc Együttes alsó tagoza-
tos csoportja tartott néptáncbe-
mutatót. Az óvodások, a 2. és 3. 
osztályosok verssel készültek, 
Goldmann Boglárka és Gyöngyö-
si Norina is verset mondtak. Az 
ünnepség végén a könyvtárosok 
húsmentes szendvicsekkel kínál-
tak mindenkit.

Április 8-án horgászversenyt 
rendeztek testvértelepülésünkön, 
Balatonakaliban, amelyre meg-
hívták a Balástyai Alkotmány 
Horgász Egyesületet. A verseny-
re összesen 35 horgász nevezett, 
közülük négyen voltak a balástyai 
egyesület képviseletében.

Eredmények: Imre István: 
3900 gramm, Zelei György: 
1820 gramm (egyedüli pontyfo-

gó a versenyzők között) Erdélyi 
Zsolt és Varga Antal nem fogott 
halat. Helyezések: az első helyet 
Imre István nyerte el gardákkal, 
a második és harmadik helyre az 
akaliak kerültek, és a negyedik 
helyen Zelei György végzett.

A csapatversenyt Balástya nyer-
te meg 5720 grammal, a Balaton-
akali csapat 3120 gramm halat 
fogott. 

Április 6-án, Szegeden a Fe-
kete Házban tartották a Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve Új 
folyam 3. kötetének könyvbe-
mutatóját, amelynek néprajzi 
fejezetében dr. Juhász Antal 
néprajzkutató professzor írása 
is megjelent a balástyai Kordás 
család történetéről. A kötetet 
Horváth Ferenc régész, kandi-
dátus mutatta be dr. Bárkányi 

Ildikó és Ferkéné Lajkó Orsolya 
szerkesztőkkel együtt. Az ese-
ményen részt vettek néhányan 
a balástyai és szatymazi Kordás 
család tagjai közül is.

Az írás iránt érdeklődők az év-
könyvet a Móra Ferenc Múze-
umban megvásárolhatják vagy 
a balástyai könyvtárban elolvas-
hatják.

Az Épületszigetelők, Tető-
fedők és Bádogosok Magyar-
országi Szövetsége országos 
megmérettetésre hívta a szakma 

legjobbjait. A 2016 év tetője 
Nívódíj pályázatra a balástyai 
Török Sándor bádogos is bene-
vezett az egyik munkájával, a 
szegedi József Attila sugárút 76. 
szám alatti, PREFA anyagokkal 
készült társasház tetőszerkeze-
tével. Április 7-én, Budapesten, 
a HUNGEXPO 25-ös pavilon-
jában tartották az eredményhir-
detést, és a 78 pályázat közül 
a tizenkét fős nemzetközi zsűri 
döntése alapján, a korcolt fém-
lemez kategóriában különdíjjal 
jutalmazták Török Sándor mun-
káját. Az elismeréshez a PREFA 
magyarországi képviselete is 
csatlakozik, és jutalmul máju-
si ünnepségük keretében egy 
ausztriai tanfolyam részvételi 
lehetőségét adja át.
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Március végén második al-
kalommal járt a balástyai 
Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskolában Kurucsai 
Szabolcs Elvis (El-Visz) nevű 
vakvezető kutyájával, hogy 
érzékenyítő foglalkozást tart-
son. Most a felső tagozatosok 
közül a 6., 7., 8. osztályosok, az 
alsó tagozatban az elsősök és 
másodikosok ismerkedhettek 
meg vele tanítási óráik kere-
tében. 

A Délmagyarország szavazá-
sán az év emberének választott 
kisteleki látássérült Szabolcsot 
az osztályokban először csend 
fogadta, de nagyon gyorsan ösz-
szebarátkozott a diákokkal és 
oldott hangulatban mesélt nekik 
arról, hogyan veszítette el a lá-
tását. Ezzel kapcsolatban hang-
súlyozta, hogy bármi is történik 
velünk, soha nem szabad feladni 
az álmainkat, terveinket, mindig 
küzdeni kell, és keresni kell az 
élet szépségeit. Elmondta, hogy 
teljesen újra kellett tanulnia szin-
te mindent, ami sokszor nagyon 
nehéz volt, de mára ez sikerült, 
és teljes életet él. Az egy óra 
alatt arról is beszélt a gyerekek-
nek, hogyan tájékozódnak a vak 
emberek annak ellenére, hogy 
semmit nem láthatnak a látható 
világból. Miben tud a vakvezető 
kutya segíteni neki, a fehér bottal 
milyen módon kell közlekedni. A 
segítségnyújtás sal kapcsolatban 
elmagyarázta: mindig meg kell 
kérdezni a látássérültet, miben 

segíthetünk, és ha kísérni akar-
juk, akkor a könyökét megérint-
ve vezessük, mert abból érzé-
keli a kísérő járásának ritmusát. 
Mindezeket sokszor viccesen, 
közvetlen stílusban fogalmazta 
meg a gyerekeknek, akik közül 
a bátrabbak az osztályteremben 
kipróbálhatták egy szemtakaró-
val, milyen közlekedni a fehér 
bottal. Megnézhették, hogy a 
technikai eszközök közül a mo-
biltelefon milyen segítséget ad. 

Például beszél a használójához, 
felolvassa a neveket a telefon-
listában, de pénzfelismerő alkal-
mazás is van rajta, amit szintén 
kipróbálhattak a gyerekek. A fe-
kete labrador kutyájával bemu-
tatott néhány helyzetet, ahogyan 
segíteni képes őt, amiért Elvis 
jutalomfalatkákat kapott a gaz-
dájától. Azt is kihangsúlyozta, 
hogy hámban sohasem szabad 
simogatni a vakvezető kutyát, 
hiszen az akkor dolgozik, és ki-
zökken a munkájából. Szabolcs 
a kutyakiképzéssel kapcsolatban 
elmondta, erre a feladatra csak a 
labrador és a golden retriever faj-
ta alkalmas, és hathetes koruktól 
nevelik a kutyákat, először utaz-
tatják, majd az idegrendszerének 
tesztelése után, ha alkalmasnak 
találják őket, akkor 8 hónapos 
képzés vár rájuk. Másfél, két-
éves korukra képzik ki a kutyá-
kat, majd nem a gazda választja 
a kutyát, hanem a kutya választja 
a gazdát. Elvis volt a harmadik 
vakvezető, akit elvittek hozzá, 

és két éve vannak együtt. Több 
történetet mesélt a gyerekeknek 
Szabolcs, amit érdeklődéssel 
hallgattak.

Kurucsai Szabolcs az Árbóc 
Egyesületet 2005 januárjában 
hozta létre azzal a céllal, hogy 
elősegítse a fogyatékos emberek 
elfogadását, a társadalmi szem-
léletformálást, és minél több 
emberrel ismertesse meg a kihí-
vással élők világát.

Szabolcs 20 éves korában egy 
későn operált szürke hályog mi-
att veszítette el az egyik szemén 
a látását. 2009-ben, 35 évesen 
vált le a másik szemében a re-
tina és erre a szemére kétszer 
vakult meg egy év alatt, mert a 
műtét után ismét levált a reti-
nája. Az egyesület létrehozását 
követően négy-öt év óta tart 
úgynevezett érzékenyítő fog-
lalkozásokat gyerekeknek az 
óvodákban és iskolában, első-

sorban a dél-alföldi megyékben, 
és az országban sok helyen. Így 
már több mint tízezren ismer-
ték meg általa a látássérült em-
berek életét. A szemléletváltás 
gyerekkorban nagyon fontos, 
mert ők a legbefogadóbbak, az 
együttérzés legjobban kivált-
ható belőlük. Szabolcs sokszor 
jár csapatépítő tréningekre nagy 
cégekhez, tanárok kreditpontos 
továbbképzéseire, ahol kerekes 
székes, siket, autista helyszí-
nen kívül van vak állomás is, 

és az érzékenyítés elérése a cél.  
A felnőtteknél, már aki egyéb-
ként befogadó, ezekben a hely-
zetekben szintén elfogadó, akik 
viszont távolságtartóbbak, őket 
is megérinti a találkozás, de 
vannak azért olyanok is, akikből 
a sérült embertársainkkal való 
személyes találkozás sem tudja 
kiváltani az együttérzést, nem 
válik érzékennyé, elzárkózik. 
Egyébként több embert a saját 
félelme tartja vissza a segítéstől, 
hogyan szólítsa meg, hogyan 
érjen hozzá a sérült emberhez, 
nem tudja, hogyan reagáljon. 
Az együttérzésre példaként em-
lítette a szentesi polgármestert, 
aki arra volt kíváncsi, milyen a 
belvárosban az akadálymente-
sítés, ezért egy napot kerekes 
székben töltött el, és rájött, hogy 
szinte sehová nem tud bemenni. 
Azóta Szentesen a belváros aka-
dálymentes.

Szabolcs abban hisz, hogy akik 
találkoznak vele gyerekként, 
felnőttként majd átadják a gye-
rekeiknek az együttérző maga-
tartást, hogyan viszonyuljanak 
a fogyatékkal élőkhöz, milyen 
segítséget adhatnak nekik, és 
így néhány év múlva ebben nem 
leszünk lemaradva a skandináv 
országoktól. Vallja, hogy az 
„akadálymentesítést” először 
fejben kell elkezdeni.  

Hogyan lehet vakon élni – érzékenyítő foglalkozások 
a balástyai általános iskolában

Illin Klára
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Általános Művelődési Központ
Bölcsőde

Filmvetítés 
KÖNYVTÁRI HÍREKTojásfestéssel, nyuszis énekek-

kel készültek a Húsvétra a böl-
csődések. A kisgyermeknevelők 

segítségével végül a tojásokból 
nyuszi lett, amit ajándékba haza-
vihettek. 

Egészség Klub

Leltár 

Május 26-án, 16 órától a 
könyvtárban a Kanál forradal-
ma rádióműsor szervezésében 
Somogyi Sándor „Szemlélet-
váltás 60 év felett, hogyan let-
tem vegán” címmel tart elő-
adást.

Somogyi Sándor nyugdíjas, és 

2013 sorsforduló volt számára, 
mert hét évvel az utolsó műtétje 
után 118 kg súllyal rájött, hogy 
változtatni kell az életén. A kér-
dés hogyan? 

Szeretett és szeret enni, vendég-
látós végzettsége alapján az étel-
készítés, felszolgálás a szakmája 
és máig az ételkészítés a hobbija. 
Hogyan lett vegán, és milyen út 
vezetett idáig. Erről beszél majd 
az Egészség Klubban. 

A program ingyenes és vege-
táriánus finomsággal kedveske-
dünk a résztvevőknek.

Mindenkit szeretettel várunk!
Lakatos Gyula Govinda

Tájékoztatom az olvasókat, hogy 2017. június 19-től leltározunk a 
könyvtárban. Kérem, a kikölcsönzött könyveket legkésőbb június ele-
jén hozzák vissza.

Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető

Május 10-én, 16 órától „Régen volt, hogy is volt...” címmel filmve-
títés lesz a könyvtárban.

Beíratás a bölcsődébe
Szeretettel várjuk bölcsődei beíratásra a következő gondozási 

évben, 2017. szeptembertől gyermeküket bölcsődébe járatni 
kívánó szülőket. Várjuk egyúttal azon szülők jelzését is, akik 
az év során – a szabad helyek függvényében – szeretnék böl-
csődébe adni gyermeküket.

A beíratás helyszíne: Kóródy u. 31., bölcsőde épület
Időpontja: 2017. május 15., hétfő 9-16 óráig
Kérjük, hozza magával a beíratáshoz:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét,     
  TAJ kártyáját,
• a szülő és a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmá- 
  nyokat.

NKt. 95. § (7) bek. (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től azokra a gyerme-
kekre vonatkozik, akik az adott év – jelen esetben 2017. augusztus 31-ig 
betöltik a 3. életévüket, valamit azon gyermekekre is, akik az előző évben 
már felmentést kértek az óvodába járás alól. 

22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet 1.&(1b)
„(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hiva-
talból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való 
részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

A 3. éves kortól történő óvodába járás alóli felmentést az óvoda beíra-
táskor a szülő kérelmére a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva a 
jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.

Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2017. augusztus 31-ig  
3. életévüket betöltő gyermekek szüleit. Azok a gyermekek, 
akik szeptember 1. után születtek, és szüleik szeretnék az év során 
óvodába járatni gyermeküket, kérjük, ők is jelezzék.
Helyszín: Széchenyi u. 3., óvodaépület (megközelítés az iskola 
udvara felől) – vezetői iroda
Időpontja: 2017. május 15-én hétfőn 9-16 óra, valamint május 
16-án, kedden délelőtt 9-12 óra között.

Kérjük, hozza magával a beíratáshoz:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ 
   kártyáját,
• a gyermek és a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
• orvosi igazolást,
• a gyermek hátrányos helyzetének fennállását tartalmazó hatá- 
   rozatot,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányo- 
  kat.

ÓVODAI BEÍRATÁS 
A 2017/2018 NEVELÉSI ÉVRE
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Kézilabda körzeti Diákolimpia
Március 30-án, Kisteleken 

körzeti kézilabda Diákolimpia 
tornán vettek részt felső tagoza-
tos fiú csapataink. A versenyen a 
kisteleki, algyői, csengelei és a 
balástyai iskola csapatai mérték 
össze tudásukat. Tanítványaink 
a 3. korcsoportban a 2., a 4. kor-
csoportban 3. helyezést értek el. 
A csapat felkészítője Jenei Nor-
bert, Vágvölgyiné Albert Tünde 
és Vén László.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Cluny 

Szent Hugó életével és tevé-
kenységével ismerkedtek meg 
tanulóink. Ő a bencés szerze-
tesrend kiemelkedő egyénisége 
volt a XI. században. Igyekezett 
elsimítani a viszályokat a béke 
érdekében. Az ő leírásai alapján 
kaphatunk képet a bencés szer-
zetesrend mindennapi életéről 
és hagyományairól. Kortársai 
végtelen türelmét és tapintatát 
emelik ki. A rászorulókat se-
gítette, a források több csodás 
gyógyítását is megemlítik. Ün-
nepnapja április 29-én van.

Helyesírási verseny alsósok-
nak

Április 10-én, Bakson rendez-
ték meg az alsósoknak a Területi 
helyesírási versenyt. Iskolánk-

ból a 4. a osztályos Répa-Antal 
Hanna kiváló teljesítményével 
megszerezte az 1. helyet, így 
bejutott a megyei döntőbe. Fel-
készítő tanára Kormányosné 
Rudner Edit.

Passió
Iskolánk tanulói közül mint-

egy 30 diák mutatta be társai-
nak Húsvét előtt, április 12-én, 
a hagyományainkhoz híven a 
sportcsarnokban a Passió című 
dramatikus játékot, Jézus szen-
vedéstörténetét, amelyet Szent 
Máté evangéliuma alapján Jenei 
Norbert hitoktató állított össze 
és tanított be.

Lelki nap
Április 12-én lelki nap volt az 

iskolánkban, amelynek kere-
tében Szél Tamás és felesége, 
Szélné Bradanovics Bernadett 
tartott a diákoknak vetítéssel 
egybekötött úti beszámolót.  
A házaspár néhány hete érkezett 
haza Jeruzsálemből, és az ottani 
élményeikről beszéltek. Például 
jártak Jézus születésének helyén, 
és az Olajfák hegyén is. A beszá-
moló végén az előadók együtt 
táncoltak a gyerekekkel. A dél-
előttöt szentmise zárta, ahol a 
szatymazi Gyertyaláng kórus 
közreműködött. A lelki napot Je-
nei Norbert hitoktató szervezte.

Április 8-án, szombaton a 
sportcsarnokban tartott Isko-
laestet a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola.  
A gyerekek hetek óta készültek, 
hogy bizonyítsák tehetségüket, 
ügyességüket a nézőtéren helyet 
foglaló szüleiknek, nagyszüleik-
nek, testvéreiknek, rokonaiknak, 
akik számos megható pillana-
tot élhettek meg az egész estés 
műsor idején. Minden osztály 
színpadi produkcióval készült, 
és  Kisteleki Művészeti Iskola 
balástyai csoportjában zenét ta-
nuló diákok szintén bemutatták 
tudásukat. A lelkes közönség 
óriási vastapssal jutalmazta a 
műsorszámokat. Az est legfel-

emelőbb része az volt, amikor 
az iskola összes tanulója a szín-
padra vonult, és Horváth Lívia 
zenetanár zongora kíséretével, 
Ábrahám Milán dobszólójával, 
együtt, tiszta szívvel énekelték 
a „Képzelt riport egy amerikai 
pop-fesztiválról” című musical 
egyik dalát, amely üzenet volt a 
résztvevőknek: 
„Arra születtünk, hogy napsu-
gárba kapaszkodjunk,
nem baj, hogyha fáj, nem baj, 
hogyha fáj,
arra születtünk, tiszta legyen 
még a szívünk,
s játszunk még tovább, játszunk 
még tovább.” 
(Adamis Anna-Presser Gábor)

Iskolai ESEMÉNYEK Iskolaest a balástyai 
sportcsarnokban 

Hónap diákjai – március
1. a: Kovács Laura, 2. a: Szél Zalán, 2. b: Kiss Petra, 3. a: Fodor 
Vivien, 4. a: Nagynemes Laura, 5. a: Budai Gabriella, 5. b: Krasz-
nai Árnika, 6. a: Elekes Katinka, 7. a: Módra Judit, 8. a: Bárkányi 
Richárd, 8. b: Csergő Dávid 

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1% százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogo-
sultak az adó egy százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány adószáma:
18462274-1-06
Községi Sportkör Balástya Egyesület adószáma: 19983714-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
Hayat Hastánc Egyesület adószáma: 18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Technikai Járművek Baráti Köre: 18471942-1-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06
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A Bozsik-program körzeti 
tornáját Balástyán tartották

Balástyai büszkeségünk, 
Bitó Martin

SPORTHÍREK

Falugazdász híre

Külön busszal utaznak a balástyai 
sportkör utánpótlás csapatai

Második lett a balástyai lány focicsa-
pat a Diákolimpia megyei döntőjében

Április 9-én a balástyai sport-
pályán tartották a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Bozsik-
programja ruzsai csoportjának 
U11-es és U13-as korosztályú 
körzeti tornáját. Az U11-esek 
nyolc csapata és az U13-asok 
öt csapata körmérkőzéseket ját-
szott egymással. A versenyen 
az edzők figyelték a tehetséges 
gyerekeket, és a meccsek után 
minden csapatból kiválasztot-
ták a nap legjobb játékosait, 
akiket oklevéllel és csokival ju-
talmaztak, de minden résztvevő 
kapott üdítőt, banánt és csokit.  
A balástyai U13-asoknál Szo-
bácsi Dávid, az U11-esek közül 
Csuka András volt a legjobb. 

Április elsején szintén a Bo-
zsik-program keretein belül 
utánpótlás fesztivált rendez-
tek a kisteleki sportpályán az 
U7-es és U9-es korosztálynak, 
ahol több állomáson külön-
böző labdás feladatot kaptak 
a gyerekek. A torna végén az 
edzők által javasolt játékosok 
ott is kaptak oklevelet és csokit.  
A balástyaiak közül a legjobbak: 
Lippai András az U7-es és Sári 
Máté az U9-es csapat tagja. Már-
cius 25-én pedig Ruzsán volt az 
U11-es és U13-as torna, amely-
nek balástyai díjazottjai Pápai 
Armand (U11), és Kiss Benjá-
min (U13). 

A Diákolimpia leány labda-
rúgás III-IV. korcsoportjában 
a Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulói is részt vet-
tek a küzdelmekben. A megyei 
döntőt április 10-én Ruzsán 
tartották. Hat csapat két három 
csapatos csoportban vett részt a 
versenyen. A balástyaiak előbb 
a kiszomboriakat verték 5:0-ra, 

majd a Ruzsa ellen egygólos 
mérkőzésen arattak győzelmet. 
Az elődöntőben a Csongrád 
ellen sikerült 3:0-ás sikert arat-
ni. A döntőben a szegedi Béke 
Utcai Általános Iskolával ját-
szottak a lányok egygólos ve-
reséggel, így a szegediek utaz-
hatnak az országos döntőre, de a 
balástyai lányok ezüstéremmel 
vigasztalódhattak. 

Az U16-os korosztály országos másodosztályában Grosics Akadé-
mia FK csapata 4:0-ra nyerte a nyíregyházi Bozsik Akadémia elleni 
összecsapást a bajnokság 23. fordulójában. A balástyai Bitó Martin 
bombagóllal vette ki a részét a sikerből.

Forrás: https://www.grosicsakademia.hu/hir/794

A képen balról jobbra: Fodor Tamás  edző, Csoma Adrienn, 
Pápai Antónia, Nagy Friderika, Deák Noémi, Tóth Alexandra, 
Keszég Renáta, Vén László felkészítő tanár, elöl Kauczki Gréta

Felhívom a figyelmüket, hogy 
2017. május 15. az egységes  ké-
relem  (területalapú támogatás) 
benyújtásának határideje. Idő-
pont egyeztetéssel kapcsolatban 

keressenek fogadóóráimon sze-
mélyesen vagy telefonon.

Halászné Ács Éva
 falugazdász

Telefon: 06 (30) 338-0162

A balástyai Szekeres családdal 
kötött szerződés keretében feb-
ruár 1-jétől egy éven keresztül 
szállítja a vállalkozó a Községi 
Sportkör Balástya Egyesület 
utánpótlás csapatait, amelynek 
költségét az önkormányzat vál-
lalta. A hét utánpótlás korosz-
tály egy évben összesen körül 

belül 70-80 alkalommal indul 
útnak, ezért vált szükséggé az 
utazás szervezett megoldása. 
Szekeres Csaba egy Mercedes 
Sprinter 19 személyes autóbusz-
szal szállítja a fiatalokat, amely-
re a sportkör neve és címere is 
felkerült. 

Papírgyűjtés
A papírgyűjtés lesz az általános iskolában május 23-án, kedden 

délelőtt 10.00-11.30 és délután 14.30-16.30 óráig. A színes és fe-
kete-fehér papírt vegyesen lehet átadni, de csak kötegelve vagy 
dobozokban. Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a diákok papír-
gyűjtését.

A balástyai felnőtt csapat legutóbbi mérkőzései nem a terveknek 
megfelelően alakultak. Mindössze a szentmihályi kiesési rangadón 
sikerült győzelmet aratni, míg Makón és Nagymágocson több gól-
lal kapott ki a csapat. A legnagyobb problémát a hazai Móraváros 
és Kiszombor elleni mérkőzéseken elszenvedett vereségek jelentik.  
A balástyaiak jelenleg az utolsó helyen állnak a tabellán.  
A balástyai sportkör felnőtt csapatának májusi mérkőzései
2017. május 6., szombat 17 óra: Balástya-Zsombó (U19: 15 óra)
2017. május 14., vasárnap 17 óra: Csanytelek-Balástya (U19: 15 óra) 
2017. május 20., szombat 17 óra: Balástya-Székkutas (U19: 15 óra)
2017. május 27., szombat 17 óra: Tömörkény-Balástya (U19: 15 óra)



11• Balástyai ÚJság  inFormációk, hirdetÉsek

Születések 
• Kelsch Dórának és Bán Sándor-
nak: Zerind
• Molnár Nikolettnek és Csepregi 
Zoltánnak: Liza

Keresztelő
• Zsemberi Alexandra, szülei: 
Zsemberi Antal és Kálmán Éva
• Karsai Anna, szülei: Karsai Sán-
dor és Kónya Mária Anna

• Balogh Edit Nóra, szülei: Balogh 
István és Tóth Edit
• Deák Noémi, szülei: Deák György 
István és Major Rozália

Elhunytak
• Stiebel Jánosné Halász Mária, élt 
96 évet
• Németh Jánosné Csányi Rozália, 
élt 94 évet
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ANYAKÖNYVI hírek

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

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

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1992-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 Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2017. május 11-én,  csü-
törtökön 9-12 óráig lesz a művelődé-
si ház ifjúsági klubjában. 

A következő vásár időpontja: 
június 8.., csütörtök.

A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, 

működőképes játékokat, meseköny-
veket, amelyeket a vásár alkalmá-
val vagy külön időpont egyeztetéssel 
adhatnak át. 

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

Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Május 6-7.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Május 13-14.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Május 20-21.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Május 27-28.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Június 3-4-5.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504

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

Állatorvosi ügyelet

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 Köszönetet mondunk mindazoknak a ro-

konoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, aki 
felejthetetlen halottunk,

MAKRA ISTVÁN
temetésén fájdalmunkban együtt osztoztak.

A gyászoló család

TŰZIFA
 (akác, nyár, tölgy és egyéb félkemény fafajok) 

árusítás Balástya területén kis és nagy tételben, 
igény szerint kuglizva is, házhoz szállítással,

 kedvező árakon! 

Sándor György erdészeti fakitermelő, fakereskedő
Telefon: 06 (70) 946-3924

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

A p r ó h i r d e t é s
Balástya Széchenyi u. 56. szám alatti ingatlan (volt T.SZ iroda) 
két különálló felújított lakrésszel + üzlethelyiséggel eladó!
Érdeklődni: 06 (70) 442-6221
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

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

www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

Enni kell?

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

ITT A MÁJUS, JÖN A NYÁR, BOGRÁCSO-
ZÁSHOZ HÚST A RÖFI-BEN TALÁL. 

A TÁRCSA SE MARADJON ÜRESEN, SÜTNI 
VALÓT A RÖFI-BOL SZEREZZEN BE!

SERTÉS, MARHA, BIRKA, KAKAS EGÉSZBEN, 
SZELVE VAGY KOCKÁZVA KERÜLHET A SZATY-
RÁBA. CSEVAP, PLESKAVICA A RÖFI SPECIALI-
TÁSA. VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT A 

HOTEL ORHIDEA MELLETT!
NE FELEDJE, HA FINOMAT SZERETNE ENNI, 

RÖFI-BE KELL MENNI!

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

LÁGY-
FAGYLALT
KAPHATÓ!

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 Önkormány-
zat megbízásából a balástyai köz-
temetőt a Kisteleki Temető Üze-
meltető Kft. üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 


