Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

XXIV. ÉVFOLYAM 2018. NOVEMBER

Lomtalanítás a belterületen

Tájékoztató az ásott- vagy fúrt kutakról

Rendőrségi felhívás!

Balástya belterületén évi egyszeri díjmentes lomtalanítást tart 2018. november 13-án, kedden a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2. oldal

A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy
az engedélytől eltérően létesített vízkivételi létesítményekhez vízjogi fennmaradási engedély kell.
3. oldal

A Kisteleki Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét a téli időjárás veszélyhelyzeteire, és a tűzifával csalók, trükkös tolvajok, házalók veszélyeire!
4. oldal

Balástyán emberéletbe
került a gazégetés

A kép illusztráció
Október közepén házuk kertjében gazégetés közben vesztette életét egy 67 éves férfi, mert a tűz átterjedt a szomszédos
kertre, és a tüzet nem tudta megfékezni. Az égetés veszélyeiről Virágh István, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke tájékoztatja a lakosságot a 7. oldalon.

XVIII. Böllérfesztivál Balástyán

2018. november 16-17-én, a Rendezvényház melletti téren
November 16., péntek
17.00 A Balástyai Big Band zenekar zenés műsora
18.00 Megnyitó, tábortűz, szalonnasütés (Támogató jegy: 200 Ft
– szalonna, kenyér, nyárs)
19.00 Néptánc: Kámán Noémi és Zubor Péter a Zala megyei
Bocföldéről
19.20 A Tápéi Hagyományőrző Egyesület fellépése
20.00 Sztárvendég: Dupla Kávé
November 17., szombat
8.00 A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval: megnyitja a Tápióbicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat • A bölléreket és a vendégeket köszönti Farkas Sándor, térségünk
országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Ujvári László polgármester és Kiss József főszervező • Megkezdődik a sertések
feldolgozásának tájjellegű bemutatása • „Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület évadzáró
találkozója
8.30 Húsipari cégek kiállítása és kézműves vásár
9.00 A kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő verseny megnyitója
A versenyekre 8.00 órától lehet benevezni
9.30 A balástyai óvodások műsora
10.00 A Grimm-Busz Színház gyerekműsora
10.30 Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub Tátika Népdalköre énekel
10.45 Testvértelepülések műsora (Torda, Újszentes)
12.00 Sztárvendég: Vastag Csaba (élő koncert)
14.00 A kolbásztöltő-, főző- és a süteménykészítő verseny eredményhirdetése
Szombaton egész nap
Húsipari és sajtkészítő cégek vásárlással egybekötött kiállítása,
vásári árusok sokadalma, gyerekeknek arcfestés, bohóc, dodzsem.
Büfé- és éttermi szolgáltatások: hurka, kolbász, frissen sült pecsenye, birkapörkölt, pacal, valamint forralt bor és pálinka. Az ételt a
bordányi Vadgesztenye étterem, az italt a balástyai Vadásztanya vendéglő biztosítja.
Szombat este
19.00 Böllérbál
A Bábabokra Néptáncegyüttes műsora
Zene: Gera Fivérek
Sztárvendég: Derzsi György és Baranyai Anna
A bállal kapcsolatos információ a polgármesteri hivatalban Túriné
Török Ilonánál kérhető – 06 (30) 533-1406. A rendezvénnyel kapcsolatos információkért keresse Kiss Józsefet – 06 (20) 541-3410.
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre
szeretettel várja Önt és kedves családját!
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Önkormányzat
Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

A kerékpárútról

A Kóródy utcától a Kapitánysági vasúti átjáróig megépült kerékpárúton az útburkolati jelek
felfestése, a KRESZ-táblák kihelyezése megtörtént, már a pályázat végső elszámolása zajlik.
A kerékpárút nyomvonalánál az
érintett lakosság türelmét ezúton is köszönöm. Mindenkinek
biztonságos, és minél többszöri
kerékpározást kívánok ezen az
útszakaszon is!

2.

A Védőnői Tanácsadó épület felújítása

A védőnői szolgálat épületének fűtéskorszerűsítése és a
nyílászárók megrendelése megtörtént. Novemberben készül a
külső szigetelés.

3.

Temetői felújítások, tetőcsere

Az adósságkonszolidációs pályázat részeként megújult a köztemetőben a ravatalozó épülete,
és Mindenszentek ünnepén, a temetői szertartás előtt adjuk át. Az
önkormányzat két épülete, valamint a művelődési ház tetőcseréjéhez a faanyagot és a tetőcserepet a vállalkozó megrendelte.
Remélhetően néhány hónapon
belül elkészülnek az új tetők.

4.

Termálkút

A létesítési vízjogi engedély
megérkezett a termálkút fúrásához, és a kivitelezéshez a közbeszerzési eljárás elindítása a
következő lépés.

5.

Új piaccsarnok

A piacsarnok építéséhez a kiviteli tervek elkészültek, és indulhat a közbeszerzési eljárás.
A télen vagy kora tavasszal az
időjárás függvényében kezdődik majd a munka.

6.

Szociális tűzifa

A lakosság jelentős részét
érinti a szociális tűzifa program, ezért az idén is pályázott
önkormányzatunk
szociális
tűzifára, amely 270 m3 úgynevezett keménylombú tűzifa.
Sajnos korlátozott mennyiség
van a Dalerd Zrt. erdészetében,
ezért az idén az igényünknek
csak egy részét tudják biztosítani, és majd januárban, februárban lehet a további mennyiséget elhozatni.
A hatékonyabb segítés érdekében minél előbb keresünk a
szállításhoz vállalkozót, hogy
a Dalerd Zrt-től idehozza a fát.
Továbbá a szomszédos erdészetekkel is felvettük a kapcsolatot, hogy a hiányzó mennyiség
nagyobb részét közelebbről be
tudjuk szerezni, mert a községünkbe szállítás költsége nincs
a pályázatban, azt az önkormányzat költségvetéséből oldjuk meg. Viszont már látható,
hogy ebben az évben mind a
270 m3 nem lesz meg, mert
minden erdészetnek ugyanaz
a gondja, nincs elég keménylombú fa, de ami van, azt szeretnénk mielőbb idehozatni
és kiosztani. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt-től korábban pályáztunk fát, amit a Hunyadi utcai önkormányzati területen tárolunk. Mivel hatalmas rönkök,
keresünk olyan vállalkozót, aki
fel tudja hasítani, és könnyebben mozgathatóvá válik. Ezt is
a rendelet és a kérelmek alapján juttatjuk a rászorulóknak a
fenti mennyiségen fölül, és így
lényegesen több tűzifát kapnak
majd, amit erdei köbméterben
kell számolnunk és rönkökben
oszthatjuk ki, viszont a fa hazaszállításáról mindenkinek gondoskodnia kell. A jogosultak
levélben kapják meg a szociális
bizottság határozatát az átvétel
időpontjával.

Lomtalanítás a belterületen
Balástya belterületén az évi egyszeri díjmentes lomtalanítás
időpontja 2018. november 13., kedd lesz.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítani kívánt hulladékot reggel 6 óráig szíveskedjenek kitenni az ingatlan elé, a hulladéktároló edény mellé, úgy hogy a gyalogos, valamint az autós
forgalmat ne zavarja. Az apróbb tárgyakat zsákolva, dobozolva, a
bútorokat lapra szerelve szükséges kihelyezni.
A későn kihelyezett hulladékot, valamint az alábbiakban
megjelölt hulladékokat nem áll módunkban elszállítani.
A lomtalanítás során ki nem helyezhető lomhulladékok köre:
• veszélyes hulladék: gumiabroncs, akkumulátor, festék, hígító,
olaj, vegyszerek,
• elektromos, elektronikai készülék: hűtő, tv, mikrohullámú sütő,
stb.,
• építési és bontási hulladék, beton, tégla, cserép, csempe, ajtóablak, kád, mosdó, WC, stb.,
• ipari, és mezőgazdasági hulladék,
• rendszeres szemétszállítási körbe tartozó háztartási hulladék,
• zöldhulladék,
• hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei.
A BALÁSTYAI HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA

kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA
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Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁSOTT- VAGY FÚRT KUTAKRÓL
A 2018. JANUÁR 1. ELŐTT ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT ÁSOTT- VAGY FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.) 2018. január
1. napjával hatályba lépett módosítása alapján a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
mentesül az, aki ezen időpont,
vagyis 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített
vízkivételi létesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
A vízkivételi létesítmények,
így az ásott- és a fúrt kutak
(nortonkút) kialakításához, átalakításához, üzemeltetéséhez
vagy megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. Amennyiben ezek a vízkivételi létesítmények vízjogi engedély nélkül,
vagy attól eltérően valósultak
meg, fennmaradási engedélyt
kell kérni.
Ezek utólagos engedélyezésének megkérése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Kormányrendelet alapján vagy
a helyi vízgazdálkodási hatósá-

gi jogkörrel rendelkező települési jegyzőnél, vagy a vízügyi és
vízvédelmi hatáskörrel rendelkező kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) történik.
A települési jegyző az engedélyező hatóság, ha:
a kút nem érint karszt- vagy
rétegvizet,
• 500 m3/év vízigénybevétel
alatti a kitermelés,
• a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
• magánszemély a kérelmező,
• a kút házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését
szolgálja,
• a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
A katasztrófavédelmi igazgatóság az engedélyező hatóság, ha:
• az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül!
Gazdasági célú vízigénynek
minősül minden, a háztartási
igénytől eltérő, azt meghaladó
vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amen�nyiben ezzel az engedélyes nem

Falugazdász hírek
A 2016-ban igényelt őstermelő igazolványok érvényessége
2018. december 31-én lejár!
Újdonság, hogy ezeket az őstermelői igazolványokat 2018.
október 1-től 2019. március 20ig lehet érvényesítetni, amen�nyiben az őstermelői jogviszony
folytonosságát szeretnénk. Erre
a határidőre különösen a főállású őstermelők figyelmét hívom
fel. Arra kérem a termelőket, az
év eleji dömping elkerülése miatt aki teheti, illetve aki az új év
első napjaiban értékesíteni szeretne, már az idén érvényesíttesse igazolványát. Érvényesítéskor
az igazolvány nem változik,

csak két értékesítési betétlapot
(2019., 2020.) kapnak a termelők. Az őstermelői kártyát feltétlenül hozzák magukkal!
A 2018. évi területalapú támogatások valamint az egyéb
jogcímű támogatások előleg fizetése október 16-tól november
30-ig tart!
Elemi kárt elfogadó határozattal rendelkező termelők, végleges hozamkiesés számítása
november 5-től november 28-ig
történik. Az érintettek kérem keressék a falugazdászt ebben az
időszakban!
Halász Zsolt
falugazdász

a saját háztartási igényeit elégíti
ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
Kérelem benyújtása előtt a
rendeletekben meghatározott
tartalmú tervdokumentációt kell
készíttetni a Magyar Mérnöki
Kamara szakterületi tervezői
jogosultságával rendelkező tervezővel.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettség alól: a vízkivételt
biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.
Fennmaradási engedélyezési
eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell:
• a tervdokumentációt és a
• tervező mérnök jogosultságát
igazoló igazolást.
Fennmaradási engedélyezési
eljárás során:
• szakértő az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság
annak megállapítására, hogy
a kút nem veszélyeztet karsztvagy rétegvíz készletet,
• szakhatóság az illetékes

Népegészségügyi
Főosztály
csak akkor, ha a kút ivóvíz
igény kielégítésére is szolgál. A
szakhatóság a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételére kötelezi és megfelelő
vízminőség esetén adja meg a
szakhatósági hozzájárulását.
A vízgazdálkodási bírság
Az engedély nélkül fúrt kútra 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%áig, engedély nélküli vízimunka
vagy vízhasználat esetén 1 000
000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg
a 300 000 forintot.
A kérelem benyújtásához
szükséges formanyomtatvány
a www.balastya.hu/fontos információk oldalról letölthető,
illetve Márkus Rudolf műszaki
ügyintézőnél vagy a jegyzőnél
átvehető:
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
A kérelmet Balástya Község
Jegyzőjének címezve részére
kell benyújtani, eljárási illetékként 5 000 Ft illetékbélyeggel.

Adventi gyertyagyújtás a templomkertben
December 2-án, vasárnap 17.00 órakor a Páduai Szent Antal
Római Katolikus templom kertjében az első adventi gyertya és
az karácsonyi fények meggyújtása alkalmával ünnepi műsorral,
forralt borral, teával és kaláccsal várja a lakosságot a Balástya
Községi Önkormányzat.

MŰANYAG HULLADÉKÁT INGYEN,
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,
AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepegtető szalagot, belső és csomagoló fóliát,
műanyag ládát, vödröt, cserepet.
A szállítást megoldjuk,
kis és nagytételben egyaránt.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06 (30) 879-9305

Önkormányzat
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!

Kerékpártúra Szatymazra

A Kisteleki Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét a téli időjárás veszélyeire,
a fagyhalál és kihűléses esetek
megelőzésére, továbbá a tűzifával csalók és trükkös tolvajok, házalók veszélyeire!
A téli időjárás beköszöntével
fokozott figyelmet kell fordítani
az egyedül élő, idős embereket
és a közterületeken élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetek, a kihűléses esetek megelőzésére. A rendőrség
tevékenysége során kapcsolatot
tart a hajléktalan szállókkal, a
polgárőrökkel, akik személyismeretüket felhasználva figyelmet fordítanak az egyedül élő
idősekre, illetve a hajléktalanokra, hiszen ők azok, akik leginkább ki vannak téve a kihűlés
veszélyének.

2018. október 6-án, szombaton
a Vadásztanya vendéglő előtti
parkolóból Juhász Jenő alpolgármester vezetésével indult a
balástyaiak egy csoportja kerékpártúrára, Szatymazra. Néhány
sándorfalvi bringás is csatlakozott hozzájuk. Az első állomás
a Juhász kocsmánál volt, ahol
a csoport vezetője mindenkit
kávéval kínált. Szatymazon a
Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója, Barna
Károlyné az intézmény udvarán
várta a bicikliseket, és bemutatta
az iskolát, a bölcsőde és óvoda

A rendőrség az alábbiakat tanácsolja ebben a témakörben

Az elkövetkező napokban
többször látogassák meg közeli és távoli hozzátartozóikat,
szomszédaikat,
ismerőseiket!
Lehet, hogy segítségre szorulnak.
Ellenőrizzék, hogy Önök és
segítségre szoruló családtagjaik
rendelkeznek-e megfelelő men�nyiségű tüzelővel!
Idős vagy nehezen mozgó hozzátartozóiknál segítsenek a lakás
vagy ház befűtésében!
Jelezzék azt is, ha hozzátartozójukkal, ismerősükkel váratlanul, minden különösebb indok
nélkül megszakad a kapcsolatuk,
továbbá ha szomszédjuknál nem
tapasztalnak fűtésre utaló jelet
vagy életvitelszerű mozgást!
Amennyiben utcán találkoznak
láthatóan segítségre szoruló, a
kihűlés által fenyegetett hajléktalan személyekkel, hívjanak
hozzá segítséget a segélyhívó
számon keresztül!

FIGYELEM!

Továbbra is aktívak a tűzifával csalók és a trükkös tolvajok. A rendőrség kéri, hogy fo-

kozott figyelemmel járjanak el!
Már a megrendeléskor tisztázza, hogy kuglizott, hasogatott
fát, vagy méterfát akar venni,
továbbá fontos rögzíteni a men�nyiségi mértékegységet (m3, erdei m3, ömlesztett m3) is!
Figyeljen oda a megrendelt
és leszállított fa mennyiségének
és minőségének egyezőségére!
Amennyiben nem a megrendelt
mennyiséget és minőséget akarják Önre „rásózni”, ne vegye át!
Csak akkor fizessen, ha ezekről
meggyőződött
A nagyon olcsó fa ébresszen
Önben gyanakvást, mivel nagy
valószínűséggel
bűncselekményből származik! Lopott fa
vásárlása esetén orgazdaságot
követ el, továbbá a fát a rendőrség lefoglalja.
A legfontosabb tanácsunk,
hogy SOHA ne engedjen idegeneket a lakásába, udvarába!
A lakásajtókat, kertkapukat tartsa zárva a nappali órákban is!
Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással
az Önt felkereső idegen személyekkel kapcsolatban!
A megtakarított pénzét lehetőség szerint tartsa bankban!
Amennyiben mégis tart otthon
nagyobb összeget, idegenek
előtt ne vegye elő!
Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át
nekik hozott pénzt, csak akkor,
ha ezt előre megbeszélték!
Egyéb esetben kérje meg az
idegen személyt, hogy jöjjön
vissza később, amikor hozzátartozói otthon tartózkodnak!
Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre
hivatkozó idegenektől!
Központi segélyhívó szám:
112

Sejben Győző
rendőr százados,
közrendvédelmi alosztályvezető helyettes

épületét, majd a templomkertben az 1956-os emlékművet
nézte meg a csapat. Ezután az
iskola ebédlőjéhez tértek vis�sza, ahová a Balástya Községi
Önkormányzat munkatársai és a
Gémes Eszter Községi Könyvtár főzőklubjának tagjai hozták
az ebédet, paprikás krumplit
hússal. Ebéd után a szatymazi
repülőtérre tartottak a kerékpárosok. Ott egy vitorlázó repülőgép rögtönzött bemutatóját látták. A szomszédolók a délután
hazaindultak, és 18 kilométeres
tekerést követően érkeztek meg.

A biztonságos kerékpáros közlekedés
Szeptember 28-án Király Roland rendőr főtörzsőrmester,
körzeti megbízott tartott előadást a Tanodában a biztonságos kerékpáros közlekedésről. Filmeken mutatta be, hogyan ne kerékpározzunk és mire ne használjuk a biciklit.
Bemutatta a szabályosan felszerelt biciklit, hol kell legyenek rajta a prizmák és lámpák. Elmondta, hogy a kerékpárnak irányíthatónak kell lennie és meg lehessen állni vele.
Beszélt a csengő szerepéről, hol mehetünk a kerékpárral,
lehet-e személyt szállítani, lehet-e vezetni állatot a biciklivel, és csatlakoztatható-e a kerékpárhoz utánfutó.
Az előadás a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00009 számú pályázat „Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztése Balástya
község területén a vasútállomás könnyebb megközelíthetősége érdekében” című pályázat része volt.
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Önkormányzat, Közélet

Tökfesztivál
volt az Állatsimogatóban
BALÁSTYA ÉS TORDA FUTBALLMÉRKŐZÉS A MŰFÜVES SPORTPÁLYÁN
Testvérteleülésünkkel, Tordával közös nyertes pályázatunk első rendezvényei voltak a 2018. szeptember 1-jén
és 2-án a balástyai sportpályán tartott Balástya-Deszk és
Balástya-Torda futballmérkőzések.

Az Állatsimogatóban október
18-án rendezte meg a Balástya
Községi Önkormányzat a III.
Tökfesztivált. Az információs asztalnál minden résztvevő
kapott egy tököt, amit a sátorban faraghatott vagy festhetett.
Ezután következett a második
állomás, ahol „agytornával”,
színezéssel, tökös puzzle kirakóval, gesztenyefestéssel teljesíthették a bélyegzőlenyomatért
a feladatokat, és innen mehettek
az ételkóstolóhoz. A vendégeket
töklevessel,
sertéspörkölttel,
tésztával, tökmagos pogácsával,
tökös édes süteménnyel, sült

tökkel, forralt borral és forró
teával kínálták az önkormányzat munkatársai. A kóstoló után
az önkéntes tűzoltók állomásán
bóják között lehetett gurítani a
tököket, majd népi játékok és
kézműveskedés
következett.
Aki mind a hat állomáson teljesített, jutalmat kapott a „Tökinfo” pultnál. A gyerekek közül
többen az arcfestésnél is sorba
álltak, és a kellemes őszi időben nagyon sokan élvezték a
szabadban a játékot. A Kedvenc
kutyaiskola bemutatóját mindenki nagy figyelemmel kísérte.
A „tök jó buli” estig tartott.

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 3. prioritástengelyének – Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése – 3.2. akció – Együttműködés a kulturális, közösségi események, a sport, a szabadidős tevékenységek és
a természetvédelem terén – keretében valósulhat meg
a „Balástya és Torontáltorda hagyományok és hagyományos értékeket képviselő kulturális rendezvények terjesztése fiataloknak” elnevezésű projekt.
A balástyai projektrész Európai Uniós hozzájárulása 59
500 euró, a hazai társfinanszírozás 7 000 euró, az önrész
3500 euró, amelyből egy éven át 12 rendezvény valósul
meg.

SPORTHÍREK
Novemberi labdarúgó mérkőzések
2018. november 4., vasárnap 13.30 óra: SZVSE II. – Balástya
2018. november 10., szombat 13.30 óra: Balástya – Móraváros
(U19: 11.30 óra)
2018. november 18., vasárnap 13.00 óra: Földeák – Balástya
2018. november 24., szombat 13.00 óra: Balástya – Nagymágocs
(U19: 11.00 óra)

Térítésmentes informatikai képzések indulnak
Balástyán
Balástya hírei a honlapunkon
A www.balastya.hu oldalon a hírek főmenüben számolunk be
a Balástyai Újság megjelenései között történt eseményekről,
továbbá a galériában a nagyobb rendezvények fotóit és filmfelvételeit láthatják. Több közérdekű információ, továbbá a
Balástyai Újság aktuális és korábbi lapszámai megtalálhatóak községünk honlapján.

A 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;
Telefon: 06 (30) 851-3396

Egészség
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Egészséghét november 5-től november 9-ig
Kérjük, minden vizsgálatra hozza magával a TAJ kártyáját!

Mottó: „Az egészség minden, a minden egészség nélkül semmi.”

A programokról bővebb tájékoztatást Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnőknél kaphatnak: 06 (30) 462-6368, 06 (30) 869-5037
HÉTFŐ, november 5.

KEDD, november 6.

Védőnői
Tanácsadó
Hallásszűrés

Tanácsadó
Ultrahang diagnosztika

A hallásszűrés már újszülött korban elkezdődik, és
egészen a középiskola végéig ellenőrzik a védőnők,
azonban felnőttkorban a kötelező, illetve ajánlott szűrővizsgálatok között nem szerepel. Így nem biztos, hogy
időben felfedezzük a problémát.
A hallás romlása jelentősen befolyásolhatja az életminőséget. A tartósan nagy zajban dolgozó emberek hallása még fokozottabb veszélynek van kitéve. Épp ezért
esetükben évente ajánlott a hallásszűrés, de halláscsökkenés vagy fülzúgás esetén korábban, illetve a probléma észlelése esetén javasolt a szűrővizsgálat.
Végzik: Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien
védőnők
Időpont: 8.00-9.30 óra
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámokon: 06 (30) 462-6368 vagy 06 (30) 869-5037
VenoScreen ® plus vénadiagnosztika
Az érrendszeri betegségek még a tünetmentesség ideje
alatt felismerhetőek. A vizsgálat javasolt egészségeseknek, sportolóknak, magas vérnyomásúaknak, cukorbetegeknek, dohányosoknak, túlsúlyosaknak, változó
korban lévőknek illetve azoknak, akiknek a családjában
már az előző betegségek bármelyike előfordult. A bőrt
emberi szemmel nem látható infravörös fénnyel világítják meg. Ezt a fényt a vér jóval nagyobb mértékben
nyeli el, mint más szövetek. Ebből következően az érzékelővel mért visszavert fényről közvetlenül lehet következtetni a vizsgált bőrfelület vérellátottságára.
A szűrőnapon BEMER készülék ingyenes kipróbálására nyílik lehetőség.
Időpont: 13.00-17.00 óráig
A vizsgálatot végzi: dr. Frányó Ildikó
Az érvizsgálat díja: 4000 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462- 6368

Dr.
Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás és vércukorszint mérés

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

Dr.
Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérés

A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és Juhászné
Gyöngyi Margit asszisztens végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Tanoda
Baba-mama klub

Szeretettel várjuk az anyukákat és a babáat 10.0012.00 óráig a Tanodában. Énekelünk, mondókázunk,
mesélünk együtt, aztán szobrászkodunk, természetesen
zöldségekből és gyümölcsökből. Persze a hasunk sem
marad üres!
A foglalkozást tartják: Miklós Andrea és a védőnők

Művelődési ház

Elsősegély live show
A társulat színpadra adaptált, a mindennapi életben
előforduló elsősegélynyújtó helyzeteket mutat be. Az
előadás baleseti helyzeteket, azok megoldását, illetve
hibáit szemlélteti. Bálint Zoltán és csapata garantáltan
figyelemre készteti, megdöbbenti, és elgondolkodtatja
a közönséget.
Időpont: 10.00 óra

Fogászati rendelő

Fogászati szűrés – november 5., 7., 9-én 7.00-11.00
óráig, november 6-án 15.00-17.00 óráig
Állapotfelmérés, fogkő eltávolítás, további kezelést
igénylő elváltozásokról konzultáció.
Végzi: dr. Kollár Csaba fogorvos

Rendel: dr. Ádám Edit radiológus szakorvos
Mell, hasi, pajzsmirigy és here vizsgálat.
Hasi vizsgálat dja: 4 000 Ft • Mell vizsgálat díja: 4 000 Ft
• Pajzsmirigy vizsgálat díja: 4 000 Ft • Here vizsgálat
díja: 4 000 Ft • Abban az esetben, ha valaki 2 db vizsgálatot kér, az 7 000 Ft, ha 3 db vizsgálatot, az 10 000 Ft. SZERDA, november 7.
A hasi vizsgálatot megelőzően 5 órával étkezni nem
szabad, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni.
Komplex nőgyógyászati vizsgálat
Kérem, hozza magával a TAJ kártyáját!
(rákszűrés + ultrahang)
Időpont: 8.00-15.00 óráig
A vizsgálatot végzi: dr. Kajtár István szülész nőgyógyász
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
főorvos
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368
A vizsgálatra a TAJ kártyát és a befizetésről szóló igazolást feltétlenül hozza magával!
Komputeres szemvizsgálat: látásvizsgálat, szürke- A vizsgálat díja: 3 000 Ft
Időpont: 8.00-10.00 óráig
és zöld hályogszűrés
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
Végzi: Rausch Viktor
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368
A vizsgálat díja: 2 000 Ft

Tanácsadó

Ifjúsági klub

Időpont: 8.00-11.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a Viktória Optikában
06 (30) 858-7071

Dr.
Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérés

A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és Juhászné
Gyöngyi Margit asszisztens végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Fülbelövés
A BLOMDAHL bőrbarát ékszerek viselésére mindenki még a fém allergiában szenvedők is képesek.
Minden fülbevaló orvosi titánból vagy tiszta, orvosi
műanyagból készült.
Végzi: Czirok-Molnár Lilla
Előjegyzés szükséges Czirok-Molnár Lillánál:
06 (20) 231-3135

Dr.
Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás mérés

Dr.
Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás és vércukorszint mérés

Tanoda
Csontsűrűség mérés

Dr.
Veidner Tibor rendelője
Urológia

A vizsgálatot dr. Györe Ferenc háziorvos és Nagy Gitta
asszisztens végzi.
Időpont és helyszín: 13.00-16.00 óráig, Györe rendelő

Csontsűrűség mérés csontritkulásban szenvedő betegeknek, nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott 35 év
felett. Csonttörésen átesett, klimax körüli életkorban
levő nőknek, vagy olyanoknak, akiknek a családjában
csontritkulásra visszavezethető törés fordult elő. Hormonális betegség vagy felszívódási zavar, vagy cukorbetegség esetén.
Időpont: 9.00-12.00 óráig
A vizsgálatot a kisteleki EFI támogatja.
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy
06 (30) 462- 6368 telefonszámon.
Lúdtalp szűrés
Időpont: 9.00-12.00 óráig
A vizsgálatot a kisteleki EFI támogatja.
A vizsgálat ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges
a védőnőknél: 06 (30) 869-5037 vagy
06 (30) 462-6368 telefonszámon.
Étrendi tanácsadás
A tanácsadást tartja Lőrinczné Losoncz Tímea
Időpont: 9.00-12.00 óráig

Menta
patika
Vércukorszint mérés és személyes diabétesz tanácsadás

a gyógyszertárban.
Időpont: november 6., kedd 8.00-11.00 óráig
november 7., szerda 13.00-16.00 óráig
Az Egészséghét alkalmával minden nap lehetőség van
gyógytea és gyógynövényes cukorka (Verbena) kóstolására.

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

Prosztata vizsgálat, merevedési zavar. Vizelettartási
problémák – nőknek is. Inkontinencia betét felíráshoz
szükséges javaslat kiadása. Hozza magával előző vizsgálati eredményét abban az esetben, ha részt vett már
hasonló vizsgálaton.
A vizsgálat ingyenes!
A vizsgálatot végzi: dr. Szalai István főorvos
Időpont és helyszín: 15.00-16.00 óráig,

Idősek
klubja
Torna

A mozgás mindenki számára fontos, bár egy bizonyos
kor után itt fáj, ott nyom, mégis fontos valamilyen
mozgásformát választani és átmozgatni a testet, hogy
még évekig jól szolgáljon minket.
Időpont: 10.00 órától
A tornát tartja: dr. Vándor Rudolfné testnevelő tanár

Tanoda
Életmód tanácsadás

Tanácsadás a természetes és a jógához köthető életmódhoz.
A beszélgetést tartja: Tasi Beatrix
Időpont: 16.00 órától
Jóga
Elsősorban a mozgásszervi problémákra, izületekre,
szalagokra van jótékony hatással a jóga a nyújtásnak
lazításnak köszönhetően. Támogatja a keringési
rendszert a mély légzések által.
Tartja: Tasi Beatrix
Időpont: 17.00 órától
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Folytatás a 6. oldalról
CSÜTÖRTÖK, november 8.

Tanácsadó
Endokrinológiai tanácsadás

Végzi: dr. Balog István szülész-nőgyógyász, endokrinológus szakorvos
A tanácsadás: ingyenes
Időpont: 8.00-9.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél, az alábbi
telefonszámokon: 06 (30) 462-6368,
illetve 06 (30) 869-5037
Fül-orr-gégészet
A vizsgálatot végzi: dr. Bach Ádám
A vizsgálat: ingyenes
Időpont: 10.00-14.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél, az alábbi
telefonszámokon: 06 (30) 462-6368,
illetve 06 (30) 869-5037

Dr.
Györe Ferenc rendelője
Vérnyomás és vércukorszint mérés

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

Dr.
Veidner Tibor rendelője
Vérnyomás, vércukorszint mérés

A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és Juhászné
Gyöngyi Margit asszisztens végzi.
Időpont és helyszín: 8.00-11.00 óráig, Veidner rendelő

Művelődési
ház
Funkcionális köredzés

Kortól, nemtől függetlenül jöhet bárki, az egész testet átmozgató kondi tornára. A torna során használt eszközök:
például kézi súlyzó, step pad, kettlebell, TRX, gumiszalagok.
Edzést tartja: Csepregi-Molnár Nikolett mozgásoktató
A torna ingyenes.
Időpont: 17.30-18.30 óráig
PÉNTEK, november 9.

Tanácsadó
Életmód tanácsadás

Állapotfelmérés: testsúly, testmagasság, testtömegindex
számítás, táplálkozási tanácsok, életmódvezetés.
A tanácsadást tarják: Böröczné Huszka Edina és Kóródi
Vivien védőnők
Időpont: 9.00-10.00 óráig
Bőrgyógyászati szakrendelés
A vizsgálatot végzi: dr. Csoma Zsanett bőrgyógyász
Anyajegy, melanoma és bőrdaganat szűrés.
Időpont: 13.00-16.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél, az alábbi
telefonszámokon: 06 (30) 462-6368,
vagy 06 (30) 869-5037

Tanoda
Kenyérre kenhető házi finomságok

Gasztronómiai est alkalmával szeretettel várunk minden
érdeklődőt. A vállalkozó szelleműek nevezhetnek házi
pástétomok, krémek elkészítésével. Nevezést leadni a védőnőknél lehet: a 06 (30) 462-6368 és a 06 (30) 869-5037
telefonszámon. Minden elkészített finomságot jutalomban
részesítünk.
16 órától: „A táplálkozás hatása a mindennapi életünkre”
címmel tartanak előadást Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnők.
A résztvevőket egy kis meglepetéssel várjuk: mivel napjainkban egyre több az allergiás megbetegedés, ezért a rendezvény zárásaként gyümölcsös édességgel kóstoltatunk,
kínálunk mindenkit.
Lippai Péterné Etelka kemencében frissen sült kenyérrel
kedveskedik, amelyre rátehetőek az elkészített pástétomok.
Időpont: 15.30 óra

Egészség
A tűzgyújtásról, a tüzelés és az égetések veszélyeiről
Az égetések veszélyeire Virágh István, a
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hívja fel a lakosság figyelmét.
„A 2015-ben hatályba lépett Országos
Tűzvédelmi Szabályzat jelentős változásokat hozott a tűzgyújtással és az égetésekkel
kapcsolatban. Azon kívül, hogy komoly
büntetésre is számíthatnak mindazok,
akik engedély nélkül tüzet gyújtanak –
Balástyán is volt több ilyen eset –, a növényi hulladékok és a környezetszennyező
anyagok égetésekor keletkező égéstermékek az égető személy saját maga és környezete egészségét is súlyosan veszélyeztetik, óriási károsító hatásuk van!
Sok helyen lehet látni, hogy a fűtési időszak beálltával oda van készítve a fűtőberendezéshez, kazánhoz, kályhához, sparhelthez
mintegy téli tüzelőként a fólia, a csepegtetőcső, autógumi, műszálas ruhanemű, rongy,
műanyag csomagolóanyagok, stb., ezért
felhívom a figyelmét mindenkinek, ezek
égetése szigorúan tilos! Olyan mérgező vegyi anyagok szabadulnak fel az égés során,
amelyek nemcsak a környezetre, hanem az
emberi szervezetre is károsak. A koromszemcsék a levegőbe jutva és belélegezve
rongálják a tüdőt, elsősorban a kisgyermekek és az asztmás vagy szívbetegek rosszulléteit fokozzák, de az egészséges emberre is
veszélyes! Továbbá tilos a szabadtéri égetés
is, mezőgazdasági hulladék, fű, falevél égetése a Balástya Községi Önkormányzat által kiadott égetési szabályzat alapján, lakott
területen belül. Külterületen kizárólag a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság adhat engedélyt égetésre, amit az
égetés előtt tíz nappal be kell jelenteni. Meg
kell jelölni pontosan a tűzgyújtás helyét,
tulajdoni lap másolatot kell csatolni, 3000
forintos illetékbélyeggel, ha jóváhagyják,
esőnapot is kijelölnek. Engedélyezés esetében a tüzelés helyszínén olyan eszközöket
és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható. A szabadtéri
égetés engedély esetén is nagy körültekintést igényel, mert a hő hatására különböző
forgószelek alakulhatnak ki, amelyek átviszik a szikrát a szomszédos területekre, akár
egy méternyi átmérőjű növényi hulladék
égetésekor is. Ez történt október közepén
egy engedély nélküli égetéskor is Balástyán,
a halálesettel végződő égetésnél. Szintén
októberben Kisteleken is egy kisebb gazégetésnél nyolc hektáros területre terjedt át

a tűz, és aki égette, súlyos égési sérülésekkel
került kórházba. Egyébként másik megoldás, hogy a szerves és szervetlen hulladékokat a balástyai Hulladékudvarban díjmentesen el lehet helyezni. A szerves anyagokat,
növényi szárakat, nyesedékeket, lombot otthon lehet komposztálni.”

A környezetszennyező anyagok égetése kimutatható a kéményben visszamaradt égéstermékből

A környezetszennyező anyagok – műanyag, fólia, gumi, festett, lakkozott fa,
bútorlap, rétegelt lemez, építési fahulladék,
színes „fényes” papírhulladék, ruha és cipő,
stb. – égetése után bejelentés esetén a kéményben visszamaradt égéstermék vizsgálatával kimutatható, milyen anyag égett a
tűztérben.

Miért veszélyesek az égéstermékek?

A növényi hulladékok és a környezetszen�nyező anyagok égetésekor sok káros anyag
kerül a levegőbe. Ezek közül az ultrafinom
részecskék az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség 2017. évi jelentése szerint hazánkban évente mintegy 11.970 ember idő
előtti elhalálozását okozzák. Azért a legveszélyesebbek az ultrafinom részecskék,
mert a tüdőből 20 perc alatt közvetlenül a
véráramba jutnak, és súlyos elváltozásokat
okoznak, elsősorban a vérrögképződéshez
járulnak hozzá amellett, hogy legtöbbjük
rákkeltő is.

Komposztáljuk a növényi hulladékokat égetés helyett!

A növényi hulladékok komposztálásának
folyamata során az elhalt növényi részeket
mikroorganizmusok bontják le és alakítják
át humusszá, amivel később újra táplálni
lehet a növényeket. A komposztáláshoz néhány négyzetméternyi területre van szükség
a kert árnyékos részén, illetve néhány eszközre, amivel időről-időre átforgatni lehet
a komposztot. Amennyiben a komposztálás
idejét rövidíteni és trágyaként mielőbb hasznosítani szeretnénk, a gazdaboltokban lehet
vásárolni biológiai lebomlást segítő szert.
A komposztálás módja az interneten is
megtalálható:
http://kothalo.hu/kiadvanyok/kompfuz.pdf
A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének a tűzgyújtással kapcsolatos 8/2015. (IV. 30.) és a 19/2015. (XI. 27.)
számú helyi rendeletei a www.balastya.hu/
letöltések oldalon megtalálhatóak.
Illin Klára

Oktatás, hirdetések

Bölcsőde

A Balástyai Falunapok Zöldség- és Virágkiállításán a gyerekek a kisgyermeknevelők segítségével dióból kukacot fűztek,

majd azt festették be különböző
színűre. A bölcsőde kiállítása a
régi kamra jellegét idézte.

A Gémes Eszter Községi Könyvtár
Balástya nyitva tartása
Hétfő: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig • kedd: 8.00-10.00 óráig
• szerda: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig • csütörtök: 8.00-12.00
13.00-17.00 óráig • péntek: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig •
Ebédszünet: 12.00-13.00 óráig
Telefon: 62/578-130, 06 (30) 413-0075
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Óvoda
Szeptember 3-án óvodánkban
is elkezdődött a 2018-2019-as
nevelési év. A négy csoportunkba összesen 31 új gyermek érkezett. Az új év első feladata volt
az új gyermekek befogadása,
beszokásuk segítése. Ez idő alatt
megismerkedtek a gyermekek
társaikkal, az óvoda dolgozóival,
az óvodai élet mindennapjaival.
Szeptemberben a sportcsarnokban tartott Zöldség- és Virágkiállításon óvodásaink is
részt vettek. A rendezvényre
vesszőkarikákról lelógatott gyümölcsöket készítettek különböző
technikák alkalmazásával, melyeket a csarnok egyik sarkában
felfüggesztve tekinthettek meg a
látogatók. A kiállítás témájához
igazodva régi gyermekjátékok,
babakocsik, bölcső is részét képezte a kiállítási sarkunknak.

A házi állatok témahét keretein belül a Felhőcske és a Szivárvány csoport ellátogatott a
balástyai Állatsimogatóba, ahol
a gyermekek egy mókás délelőttöt tölthettek el. A pedagógusok
által levezényelt vetélkedő után
az önkormányzat munkatársai
palacsintával kínálták a gyermekeket.

A 2018-2019. nevelési év
óvodai csoportjai

Felhőcske csoport: 24 gyermek
Óvodapedagógus: Palotás Csilla
Dajka: Tóth Istvánné
Napocska csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus: Bagi Mária,
Schreiber Béla
Dajka: Dékány Józsefné
Csillag csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus:
Czékusné
Kovács Zsuzsa, Bitóné Kauczki
Anikó
Dajka: Dékány Péterné
Szivárvány csoport: 21 gyermek
Óvodapedagógus: Czirok Tamásné, Nagyné Vincze Orsolya
Dajka: Bürgés Lászlóné

Az országos óvodapedagógus
hiány sajnos óvodánkat is érinti.
Kovács Judit óvónő szeptemberben távozott, mert kismama
lett és helyére egyenlőre nem jelentkezett pályázó. Palotás Csilla egyedül végzi a gyermekek
nevelését a Felhőcske csoportban, munkáját Csontos Mária
intézményvezető segíti.

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

Hónap diákja - szeptember

1. a: Farkas Korina Kira, 2. a: Lippai András, 3. a: Prohászka Csaba,
3. b: Gajdács Levente, 4. a: Szolnoki Panka, 5. a: Turi Laura, 5.b:
Széll Enikő Boglárka, 6. a: Farkas Dominik Milán, 7. a: Goldmann
Boglárka, 8. a: Kiszi Péter, 8. b: -

ÖKO-tábor

Hatodikos diákjaink szeptember 24-28-a között Bánkúton
szereztek új ismereteket és életre szóló élményeket az ÖKOtáborban, Vén László, Márkus
Marianna és Zónai Márta vezetésével.

Pályaválasztás előkészítése

Előadás, önismereti foglalkozás
Iskolánkban elindultak az iskolaválasztást
megkönnyítő
programok. A hetedik évfolyamos tanulóknak dr. Tóth Éva
tartott önismereti foglalkozást.
Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk október 15-én,
ahol Sinkó Szabolcsné ismertette a beiskolázás menetrendjét,
majd dr. Tóth Éva beszélt az
iskolatípusokról. Tájékoztatta a
szülőket arról is, hogy az iskola
lehetőséget biztosít egyéni konzultációra, tanácsadásra. A kisteleki gimnáziumot Tóth Gabriella, az iskola vezetője mutatta
be. Befejezésül az Arany János
Tehetséggondozó program kollégiumi változatát ismerhették
meg az érdeklődők.
Nyolcadikos diákjaink október
18-án a pályaválasztási börzén
jártak, ahol a középfokú oktatási intézményekkel ismerkedtek
meg.

Euroskills Budapesten
Hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulóink szeptember 27-én
Budapesten jártak. A pályaválasztási programokhoz kapcsolódóan megtekintették a Szakmák Európa Bajnokságának
versenyét. A Hungexpo területére az ország minden részéből érkeztek érdeklődők. Diákjaink a
többi között képet kaptak arról,
hogy milyen feladatai vannak a
kertépítőnek, hogyan dolgozik a
kőfaragó, milyen versenyfeladatot kellett az asztalos fiataloknak
megoldaniuk. A virágkötő standon csodálatos kompozíciókat,
virágüzlet belsőt álmodtak meg
a versenyzők. A vendéglátás
területén a szakácsok több fogásos, ínycsiklandó menüjét
értékelte a rangos nemzetközi
zsűri, egy mesterszakács pedig
félbevágott alma szeletekből
kacsát, hattyút készített az érdeklődőknek. Népszerű állomás
volt a robotika és a számítógépes tervezés is. A versenyre a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével
jutottak el tanulóink. A diákokat
Sinkó Szabolcsné és Vágvölgyiné Albert Tünde kísérte el.

Zene Világnapja

Horváth Lívia tanárnő ebben

Oktatás
az évben is színvonalas programot szervezett tanulóinknak
a Zene Világnapjára. A Szegedi
Szimfónikus Zenekar vonósnégyese látogatott el iskolánkba.
Diákjaink részesei voltak egy
hangszerbemutatónak. Besenyei
Éva, Gombkötő Éva, Kálmán
Jolán és Csányi Ildikó először
Bach D-dúr szvitjéből a Gavott
táncot játszotta el, majd a bécsi
klasszikusok közül Mozart Kis
éji zene című alkotása csendült
fel. Trutzka Ágnes zenetanár
hangszerbemutatójából a gyerekek megtudhatták, hogy minél
nagyobb egy vonós hangszer
teste, annál mélyebb a hangja.
Ismerősen csengett a diákoknak
Dvorák Humoreszk című szerzeménye is. Az előadás folytatásaként tanulóink spanyol táncot,
ragtime-ot, végül egy filmzene
részletet hallgattak meg a vonós
négyes előadásában.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Hagyományainkhoz
híven
idén is megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Október 5-én
délben, a harangszó után a
7. évfolyamos tanulók Hegedűs
Marianna tanárnő irányításával
színvonalas ünnepi műsorral
idézték fel a hősök életútját, példáját, majd a kopjafánál koszorút helyeztek el.

Munkácsy-nap

Október 8-án rendeztük meg
a Munkácsy-napot, amelyen a
vízé volt a főszerep. Tanulóink
játékosan szereztek új ismereteket, küzdöttek le számtalan
akadályt. Minden állomáson

vizet gyűjtöttek a csapatok a
közös palackba, amivel a program végén a csapatkapitányok
meglocsolták a levendulákat és
a babérmeggyet. A programot
Ott Gabriella és munkatársai
szervezték. Köszönjük!

Egészségheti programok

Október 9-én hatodikos tanulóink a közlekedési ismereteiket
frissítették fel, míg a hetedik és
nyolcadik évfolyamosok a dohányzásról, annak veszélyeiről
és káros hatásairól hallgattak
meg egy előadást a Kisteleki
Rendőrkapitányság munkatársainak közreműködésével.

A Hónap Szentje

A Hónap Szentjének Avilai
Szent Terézt választotta hitoktatónk, Jenei Norbert. A szent a
karmelita rend tagja volt. Írásai
révén nagy tisztelet övezi az
egyházban. Magyar nyelvterületen Nagy Szent Teréz néven
ismerik.

Diákolimpia – Körzeti mezei
futóverseny

Október 11-én, Kisteleken
rendezték a Diákolimpia mezei
futás körzeti versenyét. A 2. korcsoportos fiúk 3. helyen végeztek, a 4. korcsoportos fiúk szintén a 3. helyet szerezték meg.
Egyéni versenyben a fiúk közül

harmadik helyezett lett Faragó
Benjámin 7. a osztályos tanuló.
A versenyre diákjainkat Vén
László kísérte el.

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Egyház, Hirdetések
Ne habozzon, jelentkezzen, tartozzon a
Zivid csapatába!
Akár férfi akár nő, lehet fiatal vagy
idősebb, nálunk nem számít!
CSAK MUNKAKEDV LEGYEN!

MUNKALEHETŐSÉG
BALÁSTYÁN!
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Új plébánosa van községünknek
Augusztus óta új plébánosa
van a balástyai katolikus közösségnek. Antal Imre atya Erdélyből került Magyarországra
még 2003-ban, érettségi után.
Szegeden végezte el a teológiai
képzést, és 2009-ben szenteltek
pappá. Első papi állomáshelyeként Kisteleket jelölték ki, és
Laczkó Ferenc plébános mellett
volt segédlelkész egy évig. Utána Ópusztaszerre került, végül
Laczkó atya nyugdíjba vonulása
után, 2017. január 2-tól került
vissza Kistelekre.

Balástyán, a Forráskúti úton található zöldségtisztító üzem
BETANÍTOTT MUNKÁS pozícióra felvételt hirdet:
• biztos, hosszú távú, bejelentett munka • jövedelem kezdő bruttó
1050 Ft/óra (kb. bruttó 160.000 Ft/hó), • fizetés hetente, készpénzben, • újszerű üzem, kellemes munkakörülmények, • munkaruha biztosítása (kötény, csizma, mellény stb.).

Érdeklődni: 06 (70) 328-9629-es és
06 (70) 383-2239-es telefonszámokon lehet.

Akác
tűzifa eladó

házhozszállítással, Balástyán.
Sándor Gabriella fakereskedő:

06 (20) 353-3171

KERTÉSZET ELADÓ
Balástya belterületén, 36515 hrsz. számú, nem vízállásos, jól
megközelíthető helyen lévő 16 516 m2 területű, üzemszerűen
jelenleg is működő fóliás kertészet a működtetéséhez szükséges felszereléseivel eladó.
FELSZERELÉSEI:
• 78 db 132 m2-es, 8,5 m-es palástú, vasvázas, ajtós fóliasátor,
• programozható, blokkos elosztású esőztető és csepegtető öntözőrendszer • szivattyúk • fedett illetve fedetlen víztározók •
3 db nortonkút • 3 fázisú villany • azonnal átírható.
Érdeklődni: Vetró László 06 (30) 305-4745

Hány település tartozik most
Önhöz?
Összesen hét környékbeli településen, Kisteleken, Bakson,
Csengelén,
Ópusztaszeren,
Pusztaszeren, Tömörkényben,
Balástyán végzek papi szolgálatot. Sok feladatot jelent az egyházi élet összefogása, de természetesen nem vagyok egyedül
ebben a munkában. Van mellettem egy fiatal pap, Kovács
Zoltán atya, akit szeptemberben
szentelték pappá, és püspök úr
helyezte ide, hogy segítsen nekem a lelkipásztori munkában.
Tudni kell azt is, hogy mind a
hét településen megvannak azok
az emberek, akik ellátják azokat
a teendőket, amik nem szükségszerűen papi feladatok vagy
nem igényelnek papi jelenlétet.
Ilyen például a templomok rendben tartása, a hitoktatás. Nekik
sokat köszönhetek.
Balástyán kikre számíthat?
Például az egyházközségi képviselő-testületre. Minden plé-

bániának, minden közösségnek
van ilyen szervezete, amit az
egyházközség tagjai ötévenként
választanak a püspök úr jóváhagyásával. Ennek a tanácsadó
testületnek tagjai segítik a plébánost és az egyházközség tevékenységét. Balástyán jelenleg
Molnár István az elnök és tíz
tagja van. A templomgondnok
Darabont Borbála, aki takarít, a szentmise előtt kinyitja a
templomot, harangoz, ha kell,
és hozzá lehet fordulni az egyházi adó befizetésével is. Más
testületi tagok szintén segítenek
majd az egyházi adó begyűjtésében, főként a tanyavilágban. Jó
a kapcsolatom az önkormányzatokkal, nagyon sok segítséget,
támogatást kapunk, egyebek
mellett a templomok környékének a tisztántartásában és minden más munka elvégzésében.
Hogyan fordulhatnak Önhöz
a balástyai hívek?
Irodai ügyfélszolgálat csak
Kisteleken van a plébánián, de
a telefonszámunk mindenhol ismert, kint van a plébánia ajtaján.
Aki felhív, de nem tud Kistelekre jönni, elmegyünk a helyi plébániára és megpróbáljuk megoldani az ügyét. Bárki bármilyen
problémával, kéréssel fordulhat
hozzám. Januárban például több
házszentelést is végzek majd
Balástyán, mert sokan igénylik ezt. Vallom ugyanakkor,
hogy a pap elsődleges feladata
a lelkekkel való foglalkozás, az
emberekkel való találkozás, a
kapcsolattartás, közöttük lenni,
meghallgatni őket, beszélgetni
velük. Tulajdonképpen a lelki
gondozás, a liturgikus szertartások, az esketés, a keresztelő,
a szentségek kiszolgáltatása, a
temetés elvégzése mellett ezek
a feladataim. Ha valaki hozzám
fordul, lelki tanácsra van szüksége, nyilván elsőbbséget élvez.
Illin Klára
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Feil Balázs és Börcsök Dalma
Keresztelő
• Olajos Flóra Eszter, szülei: Olajos
Péter és Csízik Tímea

• Olajos Pongrác Mihály, szülei:
Olajos Péter és Csízik Tímea
Elhunytak
• Farkas Elemér Kálmán (1927)
• Csordás Lajos (1925)

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a
06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

MEGEMLÉKEZÉS
„Megpihent a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa,
Bánatos gyermekednek most az őrangyala.
Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

Fájó szívvel emlékezünk KUNSZABÓ SÁNDOR
halálának 13. évfordulóján. Feleséged és fiad

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu november 1-ig 6.00-20.00 óráig, november 2-től
április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van. A nyitva
tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! Kérjük, ne
hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem a sírokon!

Mindenszentek napjához kötött irodai nyitva tartás:

október 26-tól november 2-ig 8.00-16.00 óráig.

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1993-ban 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: 08.00-12.00
óráig, 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

TANYA ELADÓ

BALÁSTYA, TANYA 234. SZÁM ALATTI INGATLAN KB. 3 HEKTÁR FÖLDDEL ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI:
SZÉL ISTVÁN 06 (30) 472-7542

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

A mozgáskorlátozottak
helyi csoportja összejövetelt tart

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Balástyai
Csoportja november 30-án, délelőtt 11 órakor a Tanodában tartja
évzáróját. A rendezvényhez szívesen fogadjuk a támogatásokat.
Gera Jánosné
csoport titkár, telefon: 06 (30) 467-6070

Vöröskeresztes vásár

A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2018. november
8-án, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
A következő vásár időpontja: december 13., csütörtök.

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
Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a
Hotel Orchideában!

Állatorvosi ügyelet
November 3-4.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
November 10-11.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
November 17-18.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
November 24-25.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
December 1-2.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
December 8-9.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

GURIGÁZOTT TŰZIFA
(NYÁRFA) ELADÓ!
Telefon: 06 (30) 555-4371
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Enni kell?

Röfi-Ker

Vendéglátás „Orchidea” módra:

• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
700 Ft/adag

		

ENNI KELL! RÖFIKER:
MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Igény esetén székszoknyát biztosítunk.
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Hagyományos eljárással készült, adalék
mentes saját márkás termékeink széles
választékával, valamint Márton napra liba,
kacsa darabokkal várjuk
kedves vásárlóinkat.

Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!

KERESSE STANDUNKAT

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG
Számítógép, WIFI

Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083
www.hotel-orchidea.hu

A BALÁSTYAI BÖLLÉRFESZTIVÁLON!

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Novemberi meglepetés csak
balástyaiaknak a facebookon!!!

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

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL
A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG
MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948
TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is.
Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása,
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,
sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi
Önkormányzat megbízásából
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft.
működteti.
Ügyvezető: Lévai János

