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70 millió forintot nyertünk kerékpárút építésére

Nyári fóliagyűjtés

Böröcz Pál első díjat kapott lótenyésztésért

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásával kerékpárút épül a Kóródy utcától a
kapitánysági vasúti átjáróig.
2. oldal

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola ismét gyűjti a használt mezőgazdasági fóliákat, amelynek bevételéből majd iskolai programokat támogat.
4. oldal

A hódmezővásárhelyi XXIV. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napokra Böröcz Pál három lipicai lovát vitte
kiállítani, és lótenyésztői első díjat kapott.
6. oldal

Befejeződött a Vadásztanya
Vendéglő felújítása

A Vadásztanya Vendéglő épülete önkormányzati költségvetésből, a konyha a Belügyminisztérium pályázati támogatásával újult meg.			
Bővebben a 3. oldalon

Meghívó a Vadásztanya
Vendéglő átadó ünnepségére
2017. június 1-jén, 10 órakor lesz a felújított Vadásztanya Vendéglő ünnepélyes átadása, és hivatalos megnyitója.
Köszöntőt mond Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, Farkas Sándor országgyűlési képviselő és Ujvári László polgármester.
Az épületet megszenteli dr. Kiss-Rigó László, a
Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Az ünnepségen fellép a Bábabokra Néptánc Együttes, a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola tanulói.
A megnyitón levetítik a Vadásztanya Vendéglő felújításáról szóló rövidfilmet is.
Mindenkit szeretettel vár
a Balástya Községi Önkormányzat!

Szent Antali keresztjárás
BALÁSTYÁN A FELÚJÍTOTT VADÁSZTANYA
VENDÉGLŐBEN JÚNIUS 1-JÉN
17 ÓRÁTÓL VÁRJUK A VENDÉGEKET!

Előzetes asztalfoglalást felveszünk.
NYITÁSI AKCIÓ: JÚNIUS 30-IG ÉTELEINK
ÁRÁBÓL 10% KEDVEZMÉNYT ADUNK
(ÉTLAP, MENÜ, PIZZA).
Családi, baráti rendezvények, születésnap, osztálytalálkozó, rendezvények lebonyolítása 120 főig!
Hétvégi és ünnepi kedvezményes menük!
Előfizetéses étkeztetés!
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk! • Internet, WIFI
Rendezvényekre foglalásokat a 62/278-520 és a
06 (70) 265-4922-es telefonszámon felveszünk!
Nyitva tartás: 11-23 óráig, de rendezvény esetén
későbbi időpontig is!

Balástya, Széchenyi u. 1.

Június 2-án ismét Szent Antali
keresztjárást tartanak Balástyán. A gyülekező 8 órától lesz
a Sportcsarnok melletti rendezvénytéren. A menet a szeméttelepi úton indul, érintve a
volt Benkő iskolát, majd a dóci
úton az egykori Frányó iskolát,
visszafelé pedig a volt Kardos
iskolát, a Kordás keresztet és a

volt Bárkányi iskolát. Dr. Borka József, az egykori Bárkányi
iskola tulajdonosa a kertjében
lehetőséget biztosít pihenőre,
ahol a Balástya Községi Önkormányzat vendégül látja a résztvevőket. Az útvonalat lovas
kocsikkal és járművekkel lehet
megtenni.

Szent Antali Búcsú Balástyán

június 18-án, vasárnap a Vadásztanya Vendéglő körüli téren
10.00 Ünnepi szentmise.
A szentmise után az önkormányzat munkatársai kemencében sült
kaláccsal várnak mindenkit a Tanodánál.
22.00 Tűzijáték a sportpályánál
Egész nap a Vadásztanya Vendéglő körüli téren kirakodó vásár
és Horváth Vidámpark késő estig!
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényekre
meghívja Önt és kedves családját!
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

70 millió forintot nyertünk kerékpárút építésére

A Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz beadott
öt pályázatunk közül eddig egynek van hivatalos eredménye.
A Kóródy utca és a Rákóczi utca
kereszteződésétől a kapitánysági
vasúti átjáróig húzódó kerékpárút építéséhez 70 millió forintot
nyertünk, és a támogatási szerződés aláírásával kapcsolatos
adminisztráció folyamatban van.
A tervezés megkezdődött, és
amikor készen vannak a kiviteli
tervek, azután következik majd a
közbeszerzési eljárás, és várhatóan októberben indul a kerékpárút építése, amelynek nyomvonala a temető felé haladva a
bal oldalon lesz. A belterületen
járda kiszélesítéssel, a külterületi szakaszon az út mellett vezet
majd a kerékpárút, és mindent
megpróbálunk megtenni, hogy
minél több fa megmaradhasson
az út mentén.

2.

Építkezések az Állatsimogatóban

Az Állatsimogatóba folyamatosan jönnek az érdeklődő vendégek, csoportok Szegedről, Kistelekről, és legutóbb Csengeléről
érkeztek óvodások. Nagy sikere
van az ott tartott háziállatoknak,
amelyeket megsimogathatnak,
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, fánkkal és teával
várják munkatársaim a vendégeket, valamint a tanyavilágban
lovas kocsival lehet nézelődni.
A vendégek kiszolgálásának részeként egy kültéri vizesblokk

építését kezdték meg a közfoglalkoztatottak. Továbbá egy
féltetős nyári karám épül a kecskéknek és a juhoknak. Ezeket az
építményeket a tavalyi közmunkaprogramban megtermelt és
eladott termények árbevételéből
finanszírozzuk, így gyarapítjuk
önkormányzatunk
vagyonát.
A közmunkaprogramban nyertes
pályázatunk részeként az Állatsimogató főépületének egy részét
látogatótérré, helytörténeti bemutatóvá alakítjuk át. Ott nyitott
gangos rész lesz, tetőjavítással,
nyílászáró cserével, szigeteléssel, burkolással, festéssel.

3.

Tanyaprogram

A tavalyi tanyaprogramnak
köszönhetően több kisebb beruházás valósult meg. Például a
tanyagondnoki autókba négy darab GPS készüléket vásároltunk,
továbbá kettő darab könnyűszerkezetes, lemez garázs építését pályáztuk és nyertük meg, amely riasztó rendszerrel is ellátott. Ezek
a garázsok a volt kántorháznál
készülnek, ami önkormányzati
tulajdonú épület. Az alapozás a
napokban már megtörtént, és az
összeszerelést a szállító cég munkatársai végzik.

4.

Lelátó épült a sportpályán

A sportcentrumunk fejlesztéseit a Társasági Adó pályázatának
támogatásával valósítottuk meg.
Most egy következő beruházáscsomag részeként készült egy
150 személyes mobil lelátó,
valamint az épületbelső terének
további korszerűsítésére, aka-

Biciklitúra Pusztaszerre

Május elsején reggel 9 órakor Ujvári László polgármester vezetésével a Vadásztanya Vendéglőtől indult egy több mint 40 fős balástyai
kerékpáros csoport Pusztaszerre, ahol megnézték a pusztabíró házát, a Pusztaszeri Hétvezér emlékművet, amely négyhektáros természetvédelmi területen található, majd az arborétumban sétáltak.
Ezután az ebéd a közösségi házban volt, ahol a balástyai önkor-

és az anyagköltségre a pénzt dr.
Veidner Tibor adományozta.

6.

A Balástya és Kistelek közötti
kerékpárút jívítása

150 személyes mobil
lelátó épült a sportpályán
dálymentesítésére, nyílászárók
cseréjére lesz lehetőségünk.

5.

Sportpálya óvódásoknak

A műfüves pálya mellett
speciális, kis alapterületű futballpálya kialakítása van folyamatban, amelynek a munkálatait az önkormányzat vállalta,

2010-ben pályázati támogatással építettük a Balástya-Kistelek
kerékpárutat. Az elmúlt években
a fák gyökerei több helyen felnyomták az aszfaltot, ezért most
a kivitelező Délút Kft. a fenntartási időn túl vállalta kerékpárút
teljes hosszában a javításokat. A
téli jegesedések miatti hajszálrepedések rendbetételét az önkormányzat saját költségvetéséből
finanszírozta. Az elmúlt évben
szintén az önkormányzat rendelte meg a felezővonal felfestését,
ami a pályázatban egyébként
nem volt benne, viszont a segíti a
kerékpárúton a közlekedést.

Anyák napja nagymamáknak
Május 11-én Anyák napja alkalmával ünnepséget tartott a
művelődési házban a Balástya
Községi Önkormányzat az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub tagjainak és az Integrált Szociális Intézmény nappali ellátásában részesülő időseknek. Ujvári László
polgármester köszöntötte a nagymama korú édesanyákat, és az

óvoda minden csoportjából a ballagó nagycsoportosok verses műsorával folytatódott az ünneplés,
amit a nagymamák csokival köszöntek meg a kis szereplőknek.
A polgármester cserepes szegfűvel ajándékozott meg mindenkit,
és munkatársai süteménnyel, üdítővel kínálták az ünnepelteket és
az óvodásokat.

Falunapot és templombúcsút tartottak Tordán
Május 12-16-ig rendezték meg
testvértelepülésünkön, Tordán
a Falunapokat és a templombúcsút. A sokféle program közül a
felújított sportöltöző és a felújított tűzoltóotthon átadásán ott
volt Ujvári László polgármester

és Juhász Jenő alpolgármester is.
A főzőversenyen hat fős csapat
képviselte községünket, és Bodáné Kormányos Zsuzsanna a csirkepörköltért különdíjat kapott. A
horgászversenyen a balástyaiak
közül Vincze Mihály vett részt.

mányzat támogatásával Virágh István alföldi gulyáslevest főzött.
Az oda-vissza 46 kilométeres úthoz nyolc sándorfalvi bicikliző is
csatlakozott. Pusztaszer polgármestere, Máté Gábor az ópusztaszeri
határnál fogadta a szomszédolókat, és a látogatás végén vissza is kísérte őket Ópusztaszerig. A biciklisták hazafelé megálltak fagylaltozni, és délutánra érkeztek meg. Az elég hosszú utat több kisgyermek is
végigtekerte. Farkas István „szervizautója” biztonságot adott minden
kerékpárosnak.
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Befejeződött a Vadásztanya Vendéglő felújítása
Régóta várjuk a Vadásztanya
Vendéglő átadásának időpontját.
Bár korábbra terveztük az étterem megnyitását, de az átalakítási munkálatok során volt olyan
feladat, amit előre nem lehetett
látni, illetve a szakhatósági eljárások és a szolgáltatókkal való
egyeztetés, engedélyeztetés is
időigényesnek bizonyult. Ezzel
együtt fő szempontnak tartottam,
hogy a munkát maximálisan jó
minőségben végezzék el a kivitelezők. Az épület kívül és belül
teljesen megújult, a fő tartófalak
kivételével minden új. A konyha
újjáépítése a Belügyminisztérium
pályázati segítségével valósult
meg, amivel az óvodai étkeztetést az előírásoknak megfelelően
tudjuk megoldani. A vendégfogadó tér, a vizesblokkok és az
új melléképületben a kiszolgáló
helyiségek, raktárak, tárolók,
iroda, öltözők, kívül a kerítések,
a díszburkolat, a növényszigetek,
továbbá a fal nemes vakolata,
a csapadékvíz elvezető rendszer, a kerítések az épület hátsó
részén, és a gazdasági udvart
a parktól elválasztó kerítések
mind önkormányzati költségvetésből valósultak meg. Terveink
szerint még az épület előtti teret
újraaszfaltozzuk, a növénysziget
öntözését szintén megoldjuk saját költségvetésből, valamint a
belső udvart parkosítjuk, és majd
később tovább fejlesztjük ennek
a térnek a kialakítását. Képviselő-társaimmal együtt az a cél
vezérelt bennünket, amikor belekezdtünk az építkezésbe, hogy a
korábbihoz hasonló, a vidékünk
ízeivel, kedvező árakkal olyan a’
la carte étterem jöjjön létre, ahol
családi rendezvényekre, hétvégi
találkozókra, hétközbeni menü
étkeztetésre is legyen lehetőség.
Későbbiekben a menü kiszállítását szeretnénk majd megoldani,
de svédasztalos rendezvények
tartását, programok szervezését

is tervezzük, amelyekre több
vendég térhet be az étterembe.
A finom ételek, az udvarias kiszolgálás és a vendégszeretet
elvárásunk az étteremben dolgozó munkatársainkkal szemben.
Említettem, hogy a konyha átalakítási pályázatát a gyermekétkeztetéshez nyertük. Először
úgy gondoltuk, hogy az iskola
konyhájának
megszüntetésével a diákétkeztetés is ebben az
épületben lesz, de egyeztettünk
képviselő-társaimmal, szülőkkel,
az iskola vezetőivel, és Rabi Edit
Éva igazgatónőnek igazat adtam,
hogy az iskola zökkenőmentes
életéhez hozzátartozik az, hogy
a gyerekek az iskola területén étkezzenek. Meghagyva a jelenlegi
konyha melegítő és tálalókonyha
szerepét, úgy döntöttünk, a vendéglő konyhájából az ételt az
előírásoknak megfelelően átszállítjuk az iskola konyhájába, és a
tálalás ott történik. Az étterem
új konyhája a legújabb szabályoknak megfelelő, és kiemelem,
hogy a szellőztetőrendszerből is
a legkorszerűbbet építtettük be,
amelynek nagy része a padlástérben van. Ez a berendezés volt
a legnagyobb költsége a beruházásnak, amellyel gázüzemeltetéssel az épület fűtését, hűtését,
szellőztetését oldottuk meg. Mivel elszívó szerepe is van, így a
főzés miatt a pára és az ételek
illata az étteremben nem lesz
érezhető.
Az építkezésben részt vevő tervezőknek, a kivitelező szakipari
vállalkozóknak, a hatóság képviselőinek illetve az önkormányzat
munkatársainak
hozzáállását,
munkáját tisztelettel ezúton is
megköszönöm!
Mindenkit invitálok a megnyitó
ünnepségre, és ezt követően azt
szeretném, hogy minél többen
vegyék igénybe az étterem szolgáltatásait.
Ujvári László polgármester

Önkormányzat

Majális Balástyán
Idén sem maradhatott el a
hagyományos majálisozás Balástyán. Az alkalmi zenekart a
Majális reggelén 6 órakor a polgármesteri hivatal előtt pálinkával és szendvicsekkel fogadta
Ujvári László polgármester és
munkatársai. Berkes Antal vezetésével tizenhat zenésztársa
gyűlt össze, Kauczki Tonuzóba,
Sári Csaba, Tari József, Bárkányi József, továbbá Csongrád
megye településeiről Kovács
Gábor (Bordány), Zámbó József és Vas Géza (Forráskút),
Túri Mihály (Kistelek), Bitó
István (Pusztamérges), Bodnár
Ferenc és Virágh Béla (Pusztaszer), Fekete László és Paragi
Ferenc (Sándorfalva), Dudás
Zoltán (Üllés), Szűcs István (Zákányszék). Az így összeverődött
banda tagjai egy perces néma
csenddel emlékeztek egykori zenésztársukra, Kauczki Mártonra,
majd az első ébresztő eljátszása
után Sári János platós autójával,
színes léggömbös Májusfával
indultak a falu utcáin zenés ébresztőre. Több helyen ételekkel és italokkal fogadták őket.
A Sajtkukacparkhoz tizenegy óra
után érkeztek meg, ahol rövid zenei bemutatót tartottak. Ott már
délelőtt 10 órakor kezdődött a

Majális, amelyre legalább 250en jöttek el. A Balástya Községi
Önkormányzat és a Balástyáért
Közalapítvány szervezésében és
támogatásával tartott rendezvényen a gyerekek több állomáson
tehették próbára ügyességüket,
például hullahopp karikás és biciklis ügyességi verseny, pingpong, kosárlabdadobás, játékos
kvíz volt. Aki teljesítette az állomásokon a feladatokat, végül kapott egy dobozos gyümölcslevet,
müzli szeletet és csokit. Ebédre
az előzetesen megvásárolt 170
jegyre az alapítványi támogatással készült gyros elfogyott. A délutánig tartó rendezvényhez társult a Csongrád Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház,
és kézművességgel készíthettek
a gyerekek Anyák napjára ajándékot, valamint érzékenyítő foglalkozáson tapasztalhatták meg,
milyen a fogyatékkal élők élete.
Most a vak emberek mindennapjainak átélése miatt csukott
szemmel és bekötött szemmel
tárgyfelismerést, anyagok felismerését próbálhatták ki a gyerekek., valamint egy akadálypályán gyakorolhatták, milyen más
érzékeiket használják a vakok a
mindennapjaikban.

Fát ültetett községünkben a Csongrád
Megyei Önkormányzat
Április 27-én, a Föld Napja
alkalmából a Csongrád Megyei
Önkormányzat a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola
előtti parkban ültetett el egy vad-

körtefát az iskola diákjainak egy
csoportja jelenlétében és az iskola munkatársainak segítségével.
A fa tövében egy tábla jelzi az
esemény főbb adatait.
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Közélet, Oktatás

Általános Művelődési Központ

Bölcsőde

Anyák napi ajándékot készítettek a Csipet csoportos és Süni
csoportos bölcsődések a kisgyer-

Óvoda

meknevelők segítségével. Virágcserepet festettek, szívecskékkel
és szalaggal dekorálták.

A középső- és nagycsoportosok a kecskeméti Katona József Színházban

Anyák napja az óvodában

NYÁRI FÓLIAGYŰJTÉS
Leltár a könyvtárban
Tájékoztatom az olvasókat, hogy 2017. június 19-től leltározunk a
könyvtárban. Kérem, a kikölcsönzött könyveket legkésőbb június elején hozzák vissza.

Sporthírek

Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető

Végéhez közeledik a futballidény
A balástyai csapatok közül
a Bozsik-tornán résztvevők,
az U14 és az U17-es lánycsapat május végén fejezte be a
küzdelmeket. Az U19-es és a
felnőtt csapatra pedig még júniusban vár egy megmérettetés.
A hónap első hétvégéjén mindkét együttes szabadnapos. Az
utolsó hazai bajnoki meccset

2017. június 10-én 17 órától
rendezik a balástyai sportpályán. A felnőtt csapat ellenfele
az Apátfalva SC lesz. Előtte, 15
órától az U19-es csapatok mérkőznek meg.
A 2016-2017-es szezonról
részletes összefoglalót a Balástyai Újság júliusi számában olvashatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Munkácsy Mihály Katolikus
Általános Iskola ismét gyűjti a használt mezőgazdasági fóliákat,
amellyel iskolai programokat kíván támogatni. Kérjük Önöket,
hogy a könnyebb szállítás és jobb értékesítés érdekében viszonylag tisztán, összekötve, zsinórok és szögek nélkül gyűjtsék és
szállítsák a kijelölt helyre a megadott időpontokban a fóliát. A
locsolócsövek és öntöző rendszerek újrahasznosításra nem
alkalmasak, ezért kérjük, ezeket ne helyezzék el a gyűjtőhelyen!
Fóliagyűjtés helyszíne: a balástyai TÜZÉP melletti volt felvásárló telepen (régi MEZÖKER) a kijelölt helyen.
Időpontja: 2017. június 12-én, hétfőn 8-15 óráig, június 14én, szerdán 12-15 óráig, június 16-án, pénteken 8-12 óráig.
Fóliát elhelyezni csak ezekben az időpontokban felügyelet
mellett lehet!
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az elhasznált fóliákat
ne égessék el, mert azért a környezetvédelemről szóló törvény
értelmében környezetvédelmi bírságot kell fizetni. Ha a fentiekben megadott helyszínre szállítják ezt a hulladékot, akkor díjfizetés nélkül helyezhetik el. Ezzel lehetőség lesz arra, hogy a
hulladékból – újrahasznosítást végző üzembe szállítva – ismét
felhasználható nyersanyag legyen!
Érdeklődni lehet: Márkus Marianna, 06 (30) 626-2187
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Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
zül 6. helyezett lett a „Sólymok”
nevű 7. évfolyamos csapat (Kiss
Liza, Makra Gábor, Módra Judit, Molnár Milla). A „Sólymok”
csapata ezzel az eredménnyel
részt vehetett az Emlékparkban
április 29-én megrendezett döntőn, ahol a 12 állomásból álló
versenyen a 6. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Márkus Marianna.

Közlekedési verseny

Hónap diákjai – április

1. a: Ábrahám Milán, 2. a: Gunics Gréta, 3. a: Sztojka Imre, 3. b:
Budusan Liviu Sebastian, 4. a: Balogh Edit Nóra, 5. a: Péter Boglárka, 6. a: Beke Anita, 6. b: Harcsa Erzsébet, 7. a: Silló János, 8. a:
Széll Mária, 8. b: Nagynemes Krisztián

A Hónap Szentje

Ebben a hónapban Billiart
Szent Júlia katolikus apáca
életével és tevékenységével
ismerkedtek meg tanulóink.
A Franciaországban élt apáca 22
éves korában megbénult mindkét lábára. Betegsége ellenére
hitoktatóként gyermekeket nevelt. Célul tűzte ki a szegények
és nincstelenek oktatását. 1804ben csodás módon meggyógyult
betegségéből. Ingyenes iskolákat, árvaházakat és tanítóképzőt
is szervezett. 1969. június 22-én
VI. Pál pápa avatta szentté.

Szakma Sztár Fesztivál

Április 24-én a 7. évfolyamos
tanulóink Szakma Sztár Fesztiválon jártak Budapesten, ahol
a gyerekek megtekinthették,
hogyan vetélkednek az egyes
szakmákban az ország legjobb
tanulói. A programban való
részvételhez a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
adott segítséget: biztosított a tanulók számára autóbuszt, valamint uzsonnacsomagot is.
Minden tanuló megnézhette az
érdeklődési körének megfelelő
szakmacsoportot, sőt ki is próbálhattak egy-egy mesterfogást
is. Számos szakma képviseltette magát a rendezvényen, ahol

látványos bemutatók részesei
lehettek a résztvevők. A gyermekek betekintést nyerhettek
a többi között a kozmetikusok,
fodrászok, szakácsok, cukrászok, pincérek, szabók, festőkmázolók, gépszerelők, lakatosok, villanyszerelők, asztalosok
munkájába is. Sok élménnyel
és tapasztalattal gazdagodtak.
A program a tanulók jövőbeni
pályaválasztásához is segítséget adott. A bemutatóra Gállné
Leiner Ilona kísérte el a hetedikeseket.

Kerek Emese történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedő

Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark idén is
meghirdette a három fordulóból
álló vetélkedősorozatát a Kárpát-medence magyar általános
iskoláiban. A Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskolából
két csapat vállalkozott a megmérettetésre. A 88 benevezett,
magonc korcsoportú csapat
közül összesített pontszámok
alapján 16. helyen végzett a
„Négyesfogat” nevű 6. évfolyamos csapat (Csóka Vivien,
Horváth Ferenc, Kapás Erika,
Ruskó Róbert), a 49 benevezett,
csemete korcsoportos csapat kö-

Kisteleken, 2017. április 26án, a „Kerékpáros Iskola Kupa”
közlekedésbiztonsági versenyen
négy nyolcadik osztályos tanuló
képviselte iskolánkat: Deák Noémi, Kauczki Gréta, Nagynemes
Krisztián és Nagynemes Szabolcs. Mindannyian jól teljesítettek. Nagynemes Krisztián II.
helyezést ért el, így május 6-án
részt vehetett a megyei döntőn
Szegeden, ahol szintén kiváló
eredményt ért el. Teljesítményéért értékes jutalmat is kapott:
egyhetes rendvédelmi nyári
táborozáson vehet részt július
1-8-a között Budapesten.

Alsós tanulmányi versenyek

Helyesírási verseny
Az alsó tagozatos diákoknak
április 10-én Bakson rendezték
meg a helyesírási versenyt. Répa-Antal Hanna 4. a osztályos
tanuló 1. helyezést, Gunics Gréta 2. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik:
Kormányosné Rudner Edit és
Gondáné Frankó Valéria.
Területi matematika verseny
Április 20-án Kisteleken rendezték meg a területi matematika versenyt. Alsós tanulóink itt
is kiváló teljesítményt nyújtottak. Répa-Antal Hanna 4. a osztályos tanuló szerezte meg az 1.
helyet, Horváth-Zsikó Mária pedig második lett. Ők képviselték
iskolánkat a megyei döntőben.
Felkészítő tanáruk: Kormányosné Rudner Edit.
Területi Kazinczy szépkiejtési verseny
Május 3-án iskolánkban rendeztük meg a Kazinczy-ver-

senyt, ahol szintén szépen
szerepeltek diákjaink. Korcsoportjában első lett Rogoz Adrienn 4. a osztályos tanuló és
tovább jutott a megyei döntőbe.
Felkészítő tanára: Kormányosné
Rudner Edit.

A Kisteleki Rendőrkapitányság nyílt napja

Április 28-án, pénteken a 6.
évfolyamos tanulóink a Kisteleki Rendőrkapitányságon jártak
nyílt napon, ahol betekinthettek
a kapitányság életébe, megismerkedtek a rendőrök szerteágazó munkájával, megnézhették a
rendőri munka során használatos fegyvereket és technikai
eszközöket. Márkus Marianna
és Vágvölgyiné Albert Tünde
kísérte el a tanulókat.
Köszönjük a Balástya Községi
Önkormányzatnak, hogy diákjaink eljuthattak a rendezvényre.

Dr. Beretzk Péter komplex természetismereti vetélkedő

Április 28-án rendezték meg
Dócon a területi természetismereti versenyt, ahol sok érdekes
és gondolkodtató feladat várta a
csapatokat. A verseny szervezői
különlegességgel is készültek:
a gyerekek háromörves tatut és
gabonasiklót figyelhettek meg
közvetlen közelről, kézbe is vehették és megsimogathatták az
állatokat. Tanulóink ismét kiválóan teljesítettek: az előkelő 2.
helyezést szerezték meg. A csapat tagjai: Nagynemes Szabolcs,
Pápai Antónia és Tari-Kovács
Máté Géza 8. b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Koréh
Istvánné.

Madarak, fák napja

Május 5-én Algyőn rendezték
meg a „Csak együtt létezhetünk” Csongrád megyei természetismereti vetélkedőt, ahol 20
csapat mérte össze tudását Az
érdekesebbnél érdekesebb feladatok megoldása után iskolánk
csapata nagyon szoros küzdelemben a 8. helyen végzett.
Folytatás a 6. oldalon
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Oktatás, Közélet
A csapat tagjai: Kocsis Csenge 2. osztály, Lippai Zsófia 3.
osztály, és Répa-Antal Hanna
4. osztály. Felkészítő tanáruk:
Koréh Istvánné.

Egészségheti programok

Hagyományainktól eltérően tavasszal rendeztük meg az Egészséghetet. Tanulóinkat különböző
programok várták: gyógynövényeket és azok felhasználását
ismerhették meg, foglalkoztak
az egészséges táplálkozás fontosságával, megismerkedtek az
újraélesztés alapjaival, a dohányzás káros hatásaival is. Az
érdeklődő tanulók részt vehettek
a MOL-PICK Szeged kézilabda
csapatának egyik mérkőzésén,
valamint túráztak a pusztaszeri
madárrezervátumban. A programokat Vágvölgyiné Albert Tünde koordinálta.

Kálti Márk Történelem Verseny

A május 14-én Budapesten
rendezett Kálti Márk Történelem Verseny országos döntőjén
Kiszi Péter 6.a osztályos tanuló
megosztott 12. helyezett lett.
Történelemtanára: Márkus Marianna

Böröcz Pál első díjat kapott lótenyésztésért

Sporthírek

Április 24-én atlétika versenyt
rendeztek 4. korcsoportos tanulók számára Kisteleken. A 7-8.
évfolyamos tanulók közül a
lányok 4. helyen, míg a fiúk az
5. helyen végeztek. Felkészítő
tanáraik: Vágvölgyiné Albert
Tünde és Vén László.
Május 10-én, Ruzsán a megyei Diákolimpia döntőjében 3.
korcsoportos fiú focicsapatunk
az 5. helyen végzett. Felkészítő
tanár: Vén László.

Ballagás

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya végzős
diákjai szeretettel meghívják Önt és kedves családját 2017. június
16-án, pénteken 17 órakor kezdődő ballagásukra.

Ballagó diákok névsora
8. a osztály
Osztályfőnök: Geráné Buknicz Mária

Bárkányi Richárd, Csatordai Roland, Csík Csaba Ferenc, Dékány Klaudia, Elekes László Bence, Kauczki Gréta Elizabet, Kiszi
Tamás János, Papp István, Rozsnyai Máté, Süli Alexandra, Szána
Dominik Attila, Széll Mária, Tóth Alex, Tóth Alexandra, TóthSári Lívia
8. b osztály
Osztályfőnök: Vén László

Csergő Dávid István, Csoma Adrienn, Deák Noémi, Gera Levente, Hódi Lajos Gábor, Idul Annamária, Keszég Renáta, Lázár
Alexandra, Nagy Friderika, Nagynemes Krisztián, Nagynemes
Szabolcs, Pápai Antónia, Sipos Ákos László, Sipos Márk Tamás,
Tari-Kovács Máté Géza
Az alábbi idézettel búcsúzunk a nyolcadikos ballagó diákoktól.
Kívánjuk, hogy legyenek eredményesek új iskolájukban és érjenek el szép sikereket.
„Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a világban.
Te vagy az, aki észreveszi az élet apró szépségeit,
Te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell,
Általad lesz ez a világ még szebb és jobb.
Mi legfeljebb segítünk neked.”
(Kálnay Adél)

Hódmezővásárhelyre, a XXIV.
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokra Böröcz Pál
három lipicai lovát vitte kiállítani, a már 2013-ban, az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron aranyérmes, Favory törzsbe tartozó
fedező mén, Laskát, a Siglavy
Capriola törzsbe tartozó, törzskönyvezett kancákat, Orsolyát
és Mirát. Böröcz Pál lótenyésztő
munkáját első díjjal jutalmazta a
szakmai zsűri, továbbá Orsolya
első helyezést, Mira negyedik
helyezést ért el.
A Favory törzsbe tartozó,
2007-ben született fedező mén,
Laska ezen a kiállításon csak
bemutatkozott, mint tenyészmén, mivel az országosan legmagasabb eredményt már elérte.
A Siglavy Capriola törzsbe
tartozó, 2007-ben született Orsolya nevű deres kanca 2015ben az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
és Vásáron ezüst érmet kapott.
2016-ban a hódmezővásárheyi

XXIII. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon aranyérmes lett, és 2017-ben megőrizte az első helyezését.
A Siglavy Capriola törzsbe
tartozó, 2008-ban született Mira
nevű deres kanca most volt először kiállításon, és a negyedik
helyre került.
A ló tenyészállat bírálatra
lovas pályára felvezették a lovakat, és ott a bíráló bizottság
elsősorban a ló küllemét, mozgását, a lipicai standard méret
szerint azokat a tulajdonságokat
vette figyelembe, ami megtalálható az egyedben a fajtatípuson
belül. Például a legfőbb jellegzetességek, a ló magassága,
csontozata, de az is fontos, hogy
milyen szülőktől származik,
eredményesek voltak-e a szülei.
Böröcz Pál saját tenyésztésű
lipicai lovaival már korábban
is országos elismeréseket ért
el. Ménesében a lovak a nyolc
lipicai törzs közül a Favory és
a Siglavy Capriola törzsbe tartoznak.

Térítésmentes informatikai
képzések indulnak Balástyán
GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elnevezésű pályázat támogatásával térítésmentes informatikai képzések indulnak községünkben. A jövő digitális – tanulj meg élni
benne!
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea
06 (30) 851-3396
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Kerpács Antal és Blanárová Tímea
• Batancs Dániel és Gera Vincencia
Alexandra
• Kecskés Norbert Sándor és Kócsó
Melinda
• Zádori Antal Tamás és Sutka Anita

Születés
• Deák Zsófinak és Ferenczi József-

Keresztelő
• Szerző Bendegúz István, szülei:
Szerző István és Papp Melinda

Elhunytak
• Szanka Józsefné Török Rozália,
élt 95 évet
• Böröcz József, élt 72 évet

nek: Marcell

MEGEMLÉKEZÉS
„Más világba költözött, szemét lehunyta,
Angyalnak öltözött, testét itt hagyta.”
Fájó szívvel emlékezünk május 11-én
HORVÁTH-ZSIKÓ JÁNOS
halálának első évfordulóján.
A gyászoló család

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu május 1-től november 2-ig, 6.00-20.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak
gépjárművel behajthatnak a temető területére.

Sírhelyváltás

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

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

ELADÓ

Balástya, Széchenyi u. 56. szám alatti
ingatlan (volt T.SZ iroda)
két különálló felújított lakrésszel
+ üzlethelyiséggel eladó!
Érdeklődni: Tóth Edit, 06 (70) 442-6221

VÖRÖSKERESZTES vásár
A Vöröskeresztes ingyenes cserebere vásár 2017. június 8-án, csütörtökön 9-12 óráig lesz a művelődési ház ifjúsági klubjában.

A következő vásár időpontja: július
13.., csütörtök.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársaikon!

Információk, Hirdetések
Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

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

Állatorvosi
ügyelet
Június 10-11.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Június 17-18.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Június 24-25.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Július 1-2.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504

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

Hirdetések
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LÁGYFAGYLALT
KAPHATÓ!

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!

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 Önkormányzat megbízásából a balástyai köztemetőt a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. üzemelteti.
Cégvezető: Lévai János

Enni kell?

Röfi-Ker

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA
rendezvényekre, hétvégére vagy
egyszerűen csak ebédre!
Lakodalmakra rendezvényekre
kockázott marha hús (egy marhából)
1700 Ft/kg
Röfis kolbász (húsból)
1600 Ft/kg
Rizses hurka
880 Ft/kg
Sütő kolbász
1000 Ft/kg
Csevap, pljeskavica, mics
1499 Ft/kg
Aktuális csirke akciónkról érdeklődjön a boltban.

NE FELEDJE, HA FINOMAT
SZERETNE ENNI RÖFI-BE KELL
MENNI!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 729-1627
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

