Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

A kommunális hulladékszállítás január 1-je helyett
január 5-én lesz
A 2019. január 1-jén, kedden esedékes kommunális
hulladékszállítást az utána következő szombaton, január 5-én végzi a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
3. oldal
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Falugyűlés, közmeghallgatás
December 11-én, kedden 17.00 órakor a Tanodában
falugyűlés, közmeghallgatás lesz, melyre Ujvári László
polgármester várja a település lakosságát.
3. oldal

Megújul a Védőnői
Tanácsadó épülete

A Védőnői Tanácsadó épületének felújítása a fűtéskorszerűsítésével kezdődött, majd a homlokzat hőszigetelésével és a
nyílászárók cseréjével folytatódott.
Bővebben a 2. oldalon

Falukarácsony
December 16-án, vasárnap 17.00 órától Falukarácsony lesz a Páduai Szent Antal Római Katolikus Templomban. Ezután a művelődési házba Karácsony-váró összejövetelre szeretettel várunk
mindenkit.		
Ujvári László polgármester

Megemlékezés az I. világháború befejezésének
100. évfordulóján
A általános iskola nyolcadik osztályos tanulói november
16-án rendhagyó történelemórán emlékeztek meg a
100 éve lezárult „Nagy Háború” áldozatairól.
9. oldal

KARÁCSONY:

Az ember megajándékozott lény
Aki nem vallásos, az is tudja, hogy Karácsonykor Jézus születését
ünnepeljük. Aki nem vallásos, talán nem is ünnepli, mert számára
nem mond sokat, vagy csak annyit, hogy élt egyszer Jézus…, s azóta valami oknál fogva az ő „szülinapja” minden évben alkalmat ad
az ajándékozásra, a családi együttlétre. Mára már a piacgazdaság
mókuskerekébe és földi paradicsomot ígérő fogyasztói hajszájába a
karácsonyi ajándékozás is bekerült, szinte őrült versengést váltva ki
mindenkiből, mondván, nehogy megszóljon a világ, hogy kimaradtunk az ajándékvásárlás világméretű bizniszéből. Már nem is fontos,
hogy ki volt Jézus, született-e egyáltalán, esetenként már úgy tevődik fel a kérdés, mi köze a Karácsonynak Jézus születéséhez? Hiszen
úgyis tél van, úgyis jön a Télapó, és a Karácsony amúgyis az ajándékozás ünnepe. Sokaknak egyszerűen úgy esik jól, hogy legalább
ilyenkor, Karácsony táján, a szebbik arcukat mutassák, élvezzék a
családi együttlét melegét, hogy legalább néhány napra ők is megajándékozott gyermekké váljanak.
Persze a vallásos emberek – és köztük a keresztények – sem mind
szentek. Ők is őrlődnek az élet malmában, ők is sokszor a boldogulásuk után szaladgálnak, és nem igazán gondolnak bele abba, hogy
életüknek tétje van. Nem is akármilyen…
A Karácsony a felfoghatatlan és mégis valóságos isteni titokba
avat be: az ember megajándékozott lény. Az ajándékozó és az ajándék maga az Isten. Isten ajándékát köszöntjük Jézusban. Törékeny
kisgyerekként, pólyába takarva, jászolba fektetve. Karácsonykor az
egész világ egy nagy szülőszoba, és örül, hogy gyermek született a
világra.
Benne az Isten időben kezdett létezni. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Jézusban napvilágot látott köztünk az Isten. Jézusban Isten
vállalta az emberi sorsot.
Karácsony üzenete, a betlehemi éjszaka óta nyílt titok: az emberi szív legmélyebb igénye kielégítést nyert. Az ember térdre borul a
megtestesülés misztériuma előtt, mert a betlehemi barlangistállóban
felfedezte az Istenembert.
A Karácsony mögött tehát az az emberi tapasztalat húzódik meg,
hogy Isten Jézus Krisztusban végtelenül megközelítette az embert.
Azért, hogy boldogságát megossza vele, azért, hogy éreztesse, szeretetével ma is átöleli a világot.
Egy zsidó rabbitól tanítványai megkérdezték: hol van Isten?
A válasz ez volt: Isten ott van, ahol beengedik… Ha helyet adunk a
közénk jött isteni szeretetnek, ha a bennünk lévő jót és szépet egyre gyakrabban hagyjuk feltörni és szétosztjuk kisebb vagy nagyobb
világunkban, akkor talán az ünnep varázsa a napok múlásával sem
fogyatkozik meg.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt kívánok
minden kedves olvasónak!
Antal Imre plébános

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván községünk minden lakójának a Balástya Községi Önkormányzat!
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Védőnői Tanácsadó felújítása

A Védőnői Tanácsadó felújításához a Belügyminisztérium
által kiírt „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása” pályázaton
nyertünk pénzt 2017-ben, de
saját költségvetésből is kellett
hozzá tenni két okból. Egyik
az, hogy mióta ezt a pályázatot
elnyertük, az építőanyag árak
emelkedtek, a másik, hogy önkormányzati bérlakás is van
az épületben, amelynek az állagmegóvása szintén fontos. A
fűtéskorszerűsítés megtörtént,
különválasztottuk a lakás és a
tanácsadó fűtésrendszerét. Az
elektromos vezetékek felújításán kívül még a nyílászárókat
cseréltük ki a tanácsadóban, a
lakásnál pedig az utcafronton.
Az épület hőszigetelése szintén
elkészült, de a lakáshoz tartozó
épületrészen önkormányzati beruházással. A tatarozás később a
teljes homlokzat festésével fejeződik be.

2.

A Ifjúsági szálláshely külső
festése

A régi óvoda ifjúsági szálláshellyé átalakításakor a külső
festés nem volt része a pályázati
támogatásnak. Vártuk, hogy hátha lesz további pályázati lehetőség, amivel megoldhatóvá válik a
festés. Mivel nem találtunk ilyet,

november elején az állagmegóvás miatt saját költségvetésből
fehér színűre festettük, és az épület szebb is lett ezáltal.

3.

Polgármesteri hivatal tetőcseréje

Novemberben kezdődött a
polgármesteri hivatal tetőcseréje, és legkésőbb decemberben
elkészül. Néhány nyílászárót
cserélnek még a kivitelezők, és
majd jövőre önkormányzati költségvetésből a vakolatjavításokat
végeztetjük el, újrafestetjük az
épületeket, továbbá a szerepéhez
illő, éjszakai megvilágításukat is
tervezzük.

4.

Advent és Karácsonyvárás

A Karácsonyváráshoz nemcsak
az tartozik hozzá, hogy december
2-án a gyertyagyújtási ünnepségen meggyújtjuk az első adventi
gyertyát, és utána minden vasárnap a következőt, hogy készüljünk, lelkileg ráhangolódjunk
a keresztény világ legnagyobb
ünnepére, a Karácsonyra, hanem
az a figyelmesség is, amit az elmúlt évtizedekben minden évben
meg tudtunk tenni. Ezek közé
tartozik, hogy a 70 éven felülieknek az önkormányzat karácsonyi
ajándékcsomagot készít. Az idén
szintén úgy döntöttünk a képviselő-testülettel, hogy folytatjuk
ezt a hagyományt. Továbbá a
hátrányos helyzetű gyerekeknek
ugyanúgy lesz ajándékcsomag,

Novemberben kezdődött a polgármesteri
hivatal tetőcseréje.
amit az iskola vezetésével történt egyeztetés alapján juttatunk
el. Ehhez tartozik még, hogy az
oktatási intézményeinkben, a civil szervezetek rendezvényeihez
folyik a karácsonyi készülődés,
ünnepségeket tartanak, amit az
önkormányzat támogat.

5.

Szociális tűzifa

Azt a nagymennyiségű tűzifát,
amit a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-től korábban pályáztunk, és
a Hunyadi utcai önkormányzati
területen tárolunk, feldaraboltattuk. Csak így tudtuk biztosítani, hogy a fűtéshez használható
állapotban legyen. Ez az egyik
módja a szociális támogatási lehetőségnek, és ez teljesen önkormányzati önerőből történt. Ezen
kívül a szociális tűzifa pályázatot
is megnyertük, amihez az önerőt
és a Balástyára szállítás költségét
az önkormányzat fizeti. Az idén
nehéz helyzet alakult ki, ugyanis
jobb minőségű tüzelőt akartunk,
ezért keménylombú tűzifát igé-

nyeltünk, amiből az állami erdészetben minimális mennyiség
van. Lágylombú fával ki tudtak
volna szolgálni bennünket, de
ezt már a pályázat későbbi szakaszában nem lehetett módosítani, így keménylombú fát kell
beszereznünk a jogszabályban
előírtaknak megfelelően hivatalos magán erdőgazdálkodótól.
A szerződéskötés folyamatban
van, a szállítás időpontját még
nem tudjuk. Az állami erdőgazdaságtól a megállapodás szerint
rendelkezésükre álló keménylombú fa ideszállítása megkezdődött, és folyamatos lesz. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt-től
kapott fával együtt mindazok
kapnak, akik igényüket benyújtották az önkormányzathoz. A
Szociális- és Egészségügyi Bizottságunk dönt a beadott kérelmek ügyében. A fa szétosztása
a kérelmek beadási sorrendjében történik, és az átvétel időpontjáról értesítést kapnak az
érintettek. Decemberben csak
az igények kisebb részét tudjuk
teljesíteni, ugyanis a fa többi
mennyiségét januárban tudják
ideszállítani. Minden szociálisan rászorulónak szeretnénk
ilyen módon segíteni. Viszont
felhívom a figyelmet arra, hogy
a kiosztott fa nem fedezi az
egész téli tüzelő mennyiségét,
ez a tüzelőhöz való hozzájárulás, nem a téli tüzelő biztosítása.
A kiosztott fa elszállítását az
önkormányzat nem tudja vállalni, ezért a szállításról minden támogatottnak magának
kell gondoskodnia.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

730-1200 óráig
730-1200 óráig

nincs ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás

730-1200 óráig

1300-1600 óráig
1300-1600 óráig

nincs ügyfélfogadás

1300-1600 óráig

nincs ügyfélfogadás
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Falugyűlés, közmeghallgatás
December 11-én, kedden 17.00 órakor a Tanodában falugyűlés, közmeghallgatás lesz, melyre tisztelettel meghívom a település lakosságát.
Ujvári László
polgármester

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb
tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – ebnyilvántartást vezet.
A települési önkormányzat bejelentés alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni,
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója köteles a törvényben előírt adatokat a
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Balástya közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai/tartói kötelezettségüket az „EBÖSSZEÍRÓ
ADATLAP” kitöltésével és leadásával teljesíthetik.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Balástyai Polgármesteri
Hivatalban (6764 Balástya, Rákóczi u. 5. szám), valamint a www.
balastya.hu weboldalról is letölthető.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét,
• hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§.(10) bekezdése
értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(microchip) megjelölve tartható.
• hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai ellenőrzik. A nyilvántartás aktualizálása érdekében, az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban
bejelenteni.
Magyar Mihályné jegyző

Kutyatartók figyelmébe!
Kérem a lakosságot, hogy kutyáikat tartsák az ingatlanaikon
belül úgy, hogy onnan se a külterületen se a belterületen ne tudjanak kijárni, ne veszélyeztessék az úton közlekedőket, időseket, gyerekeket, a szomszédos ingatlanokon lévő haszonállatokat. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az Állatvédelmi
törvény szerint 90.000 Ft-ig terjedő bírsággal lehet sújtani a
kutya tulajdonosát vagy tartóját. Korán sötétedik, vigyázzunk
egymásra!
Magyar Mihályné jegyző

Önkormányzat
A kommunális hulladékszállítás január 1-je
helyett január 5-én lesz
A 2019. január 1-jén, kedden esedékes kommunális hulladékszállítást az utána következő szombaton, január 5-én végzi a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A hulladékszállítással kapcsolatosan felmerült probléma esetén Budai Zoltán szállítási és műszaki vezető szívesen áll az
Önök rendelkezésére.
Telefon: 06 (30) 563-151, e-mail: budaiz@telepulestisztasag.hu

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

Hóeltakarítási ügyeletben
a vállalkozók elérhetősége és területhatárai
Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati feladat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak
hóeltakarítása az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető bejáróutak
tisztítása.
Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya
és Fehértó az E75-ös útig
Széll Attila: Telefon: 06 (30) 985-1503
Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttelepi útig, az ópusztaszeri útig
Id. Böröcz Antal: Telefon: 06 (30) 332-2912
A szeméttelepi út és a szeméttelepi úttól a dóci útig
Szemerédi László: Telefon: 06 (30) 972-2326
Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület, az
őszeszéki részen az M5-ös autópálya, a forráskúti út és a vasúti
sín által határolt terület
Kocsis Attila: Telefon: 06 (30) 269-8335
Az M5-ös autópályától felfelé az őszeszéki, szatymazi, forráskúti határig
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106
Forráskúti határ, csólyosi sarok, a volt Zöldmező majortól és az
M5-ös autópályától a forráskúti úttal bezárólag
Szemerédi István:Telefon: 06 (30) 618-4106
Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és környéke valamint a Müller sor
Gémes István: Telefon: 06 (70) 236-0178
Gémes Csaba: Telefon: 06 (30) 847-4944
A vasúttól az M5-ös autópályáig a forráskúti út és a Várostanya
út között
Ifj. Böröcz László: 06 (30) 971-7425
Kerékpárutakon
Pojcsik Ferenc: Telefon: 06 (30) 594-6937
Belterületen
Berta József: Telefon: 06 (30) 226-9638

Önkormányzat, Közélet

Halottainkra emlékeztünk
Mindenszentek napján

Mindenszentek napján Antal
Imre plébános Harmath József
kántorral a temetőben halottak napi megemlékező liturgiát
tartott. Ezután Ujvári László
polgármester átadta a felújított
ravatalozó épületét és az új vizesblokkot, amely temetések alkalmával lesz nyitva. Elmondta,
hogy az önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a temető rendben tartására. A későbbiekben
is folytatódik majd további kerítésépítéssel, járdák építésével
ez a munka. Az üzemeltetéssel
megbízott Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. vezetőjének, Lévai
Jánosnak és munkatársának,
Varga Pálnénak megköszönte
a szolgálatkészségüket, együttműködésüket, és azt, hogy egész
évben tiszta, rendezett temető-

ben emlékezhetünk halottainkra.
Továbbá megköszönte a felújítás finanszírozásához pályázatot
író Péterné Bárkányi Tímeának
és a kivitelező cég vezetőjének, Sári Jánosnak a munkáját,
a plébánosnak és a kántornak a
liturgiát. A temetőben sírszentelésekkel folytatódott a megemlékezés. Este a temetőüzemeltető munkatársai több segítővel
mécseseket helyeztek el a járdák
szélén. Az esti fények mellett
sokan kilátogattak a temetőbe
hozzátartozóik nyughelyéhez.
„A szívben nincs sem tér, sem
távolság. Tudom, hogy akit szeretek, tovább él bennem, így
mindig együtt lehetünk.”
Jacob Glass: Invocations
Fordította: Sarkadi Kriszta
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50 éves osztálytalálkozó
November 11-én a Vadásztanya vendéglőben találkoztak az
1968-ban végzett 8. osztályosok. Az összejövetelre meghívták tanáraikat, Székely Lórántnét, aki 1964-től 1972-ig éneket
tanított az általános iskolában,
és dr. Szépkúti Istvánt, aki 1965
és 1974 között pedig fizikát, de
osztályfőnökük is volt felső tagozatban. Szintén osztályfőnökük volt még Téglás Gábor és
Halász Antalné. Az eseményen
Geráné Buknicz Mária üdvözölte az osztálytársakat. Először
tanáraik számoltak be, mi történt velük az előző találkozó óta

A csoportképen az első sorban balról jobbra: Csízik Lajos, Frank
Veronika, dr. Szépkúti István osztályfőnök, Bali Ilona, Sávai Mária,
Kothencz Rózsa, Székely Lórántné, Buknicz Mária, Török Gyöngyi,
Ákhim Mária, Tóth János, Szemerédi lászló. A hátsó sorban: Csúcs
Miklós, Vajger Imre, Papdi Mária, Horváth József, Zónai Magdolna, Balogh Zoltán, Kovács Éva, Széll Pál, Németh József, Tóth
Sándor, Tóth Katalin, Hódi Mária, Horváth Zsikó Antal, Tóth Tibor

Egészséghét volt huszadik alkalommal
A november 5-9-e között rendezett huszadik Egészséghét
mottója volt „Az egészség minden, a minden egészség nélkül
semmi.” Szokás szerint több
helyszínen zajlottak a szűrések,
előadások: a tanácsadóban, az
orvosi rendelőkben, a művelődési házban, az ifjúsági klubban,
a tanodában és a gyógyszertárban. A lakosság sokféle vizsgálatok közül választhatott: ultrahang diagnosztika, komputeres
látásvizsgálat, nőgyógyászati
vizsgálat, VenoScreen plus vénadiagnosztika, csontsűrűség

vizsgálat, lúdtalp szűrés, vérnyomásmérés, vércukor és koleszterinszint mérés, urológiai
vizsgálat, hallásszűrés, fül-orrgégészeti vizsgálat, bőrgyógyászat, fogászat. A vizsgálatokon
kívül előadásokra, bemutatókra
és klubfoglalkozásokra is várták a védőnők az érdeklődőket:
A táplálkozás hatása a mindennapi életünkre, Torna időseknek,
Funkcionális köredzés, Elsősegély live show, Zenés mondókázás a baba-mama klubban, Jóga
és Gasztronómiai est. A legsikeresebb szűrések adatai: ult-

elmúlt öt évben, majd a 26
egykori diák felsorolta életük
legfontosabbnak tartott eseményeit. Ezután megemlékeztek
elhunyt tanáraikról és osztálytársaikról, Simon Istvánról,
Kondász Máriáról, Kormányos
Antalról, Király Józsefről, Kiss
Lászlóról. Előkerült a régi osztálynapló, többen hoztak fényképeket, amiket a találkozó
résztvevői emlékeiket idézve
nagy örömmel nézegettek. Ebéd
után az 50-es tortát a két tanár
vágta fel, amit azután a pincérek
segítségével osztottak szét.

rahang diagnosztika 33 fő, nőgyógyászat 30 fő, VenoScreen
plus vénadiagnosztika 10 fő,
urológia 8 fő, lúdtalpszűrés 11
fő, csontsűrűség vizsgálat 22
fő. Az Egészséghetet Böröczné
Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnők, dr. Györe Ferenc
és dr. Veidner Tibor háziorvos

szervezte. A rendezvény támogatója a Balástya Községi Önkormányzat, a Kistelek Egészségfejlesztési Iroda és a Menta
Patika volt.
Januárban ismét lesz ultrahang diagnosztika. Időpontját
a januári újságban közöljük.

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
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Önkormányzat

Ismét sok látogatót vonzott a balástyai Böllérfesztivál
Az idei Böllérfesztiválon is
nagyon sokan voltak: öt mázsa hurka, kolbász és sült császárszalonna fogyott, de a hét
bogrács pöröltből sem maradt
a rendezvény végére. A hagyományos disznóvágáson kívül
több olyan program volt, ami
vonzóvá tette a rendezvényt.

cióját rengetegen megtapsolták.
A tömeg a sztárvendég Dupla
Kávé koncertjéig egyre nőtt.
A rajongótábor körében nagy sikert arattak.
Szombaton Ujvári László polgármester Farkas Sándor, térségünk országgyűlési képviselője,
miniszterhelyettes, az Agrármi-

A Balástya Községi Önkormányzat tizennyolcadik alkalommal november 16-án és
17-én várta a Böllérfesztiválra
a lakosságot és a vendégeket.
Pénteken ifj. Rabi Antal és id.
Rabi Antal humoros színpadi
produkciójával indult a fesztivál. A Balástyai Big Band zenés

nisztérium parlamenti államtitkára és Kiss József főszervező, a
képviselő-testület tagja köszöntötte a bölléreket és a vendégeket. A pálinkás koccintás után
eldördült a Tápióbicskei 1848as Hagyományőrző Tüzércsapat ágyúja, és a hét böllércsapat
elkezdte pörkölni a disznókat.

csapata szüleik segítségével
mutatták be a kolbásztöltést és a
kolbászsütést. Mellettük a kézművesek és más árusok kínálták
portékáikat. A téren szintén volt
néhány kirakodó, ahol táskákat,
játékokat, fakanalat árultak, és
cukorkát, lángost, rétest, kürtőskalácsot is vehetett, aki akart.
Az önkormányzat Állatsimogatójából birkákat, kisbárányt,
kecskét és kacsákat hoztak bemutatni. A gyerekeket bohóc
invitálta forgózni, és tőle távolabb kisebb vidámpark fogadta a
vendégeket. Látnivaló akadt bőven: a „Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú
Egyesület évadzáró találkozójára elég sok régi autó és motor
érkezett. Gulyáságyúban készült
a forralt bor és a tea, amivel az
arra járókat megkínálták. Az
iskola konyháján a könyvtár főzőklubosai hagymás vért, májat
sütöttek és krumplis pogácsát
készítettek. A főzőverseny zsűrije az ebédlőben dolgozott,
mert a sokféle finomság közül
ki kellett választaniuk az aranyoklevelest. Közben a színpadon
a testvértelepülések, Torda és
Újszentes hagyományőrző csoportjai léptek fel, meg az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub Tátika
Népdalköre énekelt. Délben lépett színpadra Vastag Csaba a
zenekarával, akit háromszor hívott vissza a tömeg. A hangadó
kürtőskalács árus végül egy-egy
kürtőskaláccsal jutalmazta őket.
Ujvári László polgármester erre
az alkalomra palackozott borral

Köszönet

műsora alatt már meggyújtották
a tábortüzeket, és sült a szalonna a nyársakon. A Zala megyei
Bocföldéről a két néptáncost,
Kámán Noémit és Zubor Pétert,
meg a Tápéi Hagyományőrző
Egyesület népi táncát és disznóvágáshoz illő, humoros produk-

Az egyik társaság zeneszóval
búcsúztatta a jószágot a feldolgozás előtt. A sátorban kiállító
húsipari cégek előre dolgoztak,
náluk már füstölt kolbászt meg
szalámit is lehetett kóstolni és
megvásárolni. Ugyanott az általános iskolások lány és fiú

ajándékozta meg az énekest, és
megköszönte a koncertet. A rendezvény zárásaként a főző- és
süteménykészítő verseny díjait osztották ki. A főzőverseny
nyertese ismét a Jenőfalvi Tercs
Közbirtokosság csapata volt,
így újra Erdélybe vitték haza a
fődíjat.
Este a Böllérbált a Bábabokra
Néptánccsoport műsora nyitotta meg, és a gyerekek megint
bizonyították, hogy rendkívül
ügyesek. Fellépésük után Ujvári
László és Kiss József üdvözölte
az est résztvevőit, és megköszönte mindazok munkáját, akik
sokat tettek a rendezvény sikeressége érdekében. A vacsora
után Derzsi György és Baranyai
Anna színművészek régi slágerekkel szórakoztatták a közönséget, és mindenkit invitáltak
a táncparkettre. Ezután a Gera
Fivérek mulattatták tovább a bálozókat, és olyan jól muzsikáltak, hogy szinte mindenki táncra
perdült. Az éjfél utáni tombolasorsolás fődíját, a malacot, egy
erdélyi vendég nyerte. A tombolázás után hajnalig folytatódott a
mulatás.
Illin Klára
A Böllérfesztivál teljes fotósorozata a Balástyai Gémes Eszter
Könyvtárban megtalálható, fotók nyomtatása megrendelhető,
valamint a fotóválogatás letölthető a www.balastya.hu/hírek
oldalon.

A Böllérfesztivál megrendezéséhez, lebonyolításához adott
segítségét köszönjük a szervezőknek, segítőknek, önkormányzati dolgozóknak, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek,
vállalkozóknak. Mindannyiuk összehangolt, együttes munkája
járult hozzá ahhoz, hogy tizennyolcadik alkalommal is egy sikeres rendezvény részesei lehettek a balástyaiak és az ide látogató vendégek.
Ujvári László polgármester
Kiss József főszervező

Közélet
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Új tulajdonosa van a Lila ABC-nek, az ÁG Étteremnek
és a Balástyai Pékségnek
Balástya legnagyobb ABCjét, az ÁG Éttermet és a Balástyai Pékséget a Coop Szeged
Zrt. vette meg, az üzlet helyi
vezetői ugyanazok maradtak, és a dolgozókat is átvették. Kardos József és Kardos
Erzsébet a kereskedelemben
eltöltött 25 év után vált meg
üzletüktől. Cégük, az Iris Kft.
még 1993. december 3-án indította be bolti kereskedelmi
tevékenységét a Kerekház
ABC-vel, majd egy év múlva
az ÁFÉSZ boltját megvásárolva nyitották meg a Lila ABC-t.

azután 2005 őszén és 2006-ban
építettek hozzá éttermet, amivel együtt 800 négyzetméteres
épületegyüttest alakítottak ki.
2014-ben 200 négyzetméternél
nagyobb pékséggel bővítették
az alapterületet, és így több
mint 1000 négyzetméteres lett
az épület. Nemcsak az alapterületet bővítették, hanem folyamatosan cserélték az eszközöket, hűtőgépeket, kiszolgáló
gépeket, mérlegeket, 2005-ben
új polcokat tettek az eladótérbe.
A cég nyereségét sohasem vették ki, nem fizettek osztalékot

Az Iris Kft. tulajdonosainak
nem volt szakmája a kereskedelem. Kardos Józsefnek humán területen van diplomája,
Kardos Erzsébet közgazdász,
de autodidakta módon tanulták
folyamatosan a kereskedelmet.
Ezért aztán a széles áruválasztékot kínáló, mintegy 200
négyzetméteres
vevőterületű
Kerekház ABC komoly konkurense lett az akkori ÁFÉSZ
ABC-nek. Majdnem egy évvel a
nyitás után meg is vásárolták az
ÁFÉSZ boltját, és megnyitották
a Lila ABC-t. A Kerekház ABC
kisebb árukészlettel 2013-ig
működött tovább, összesen 20
évig. Az új ABC 180 négyzetméteres eladótérrel, és ugyanekkora raktárterülettel fogadta a
vásárlókat. 2005-ben majdnem
duplájára növelték az eladóteret,

maguknak, mindig visszaforgatták az áruház fejlesztésébe, amihez többször hiteleket vettek fel.
Két alkalommal kaptak minimális pályázati támogatást. Kardos
József elmondta, hogy a legutóbbi hitel utolsó részletét az
épület eladásakor a foglalóból
fizették ki. Olyan üzletfilozófiát
alakítottak ki az elmúlt 24-25
évben, hogy minden vásárlói
réteg megtalálja a pénztárcájának megfelelő árukat. A pékség
a cukrászattal együtt több mint
600 féle terméket gyártott az
elmúlt négy évben, és ebben
az időszakban egymillió darab
kenyeret adtak el, napi szinten
pedig a kenyérrel együtt 20002500 darab pékárut. A pékségben a kenyér dagasztásán kívül
minden kézzel készült. A cukrászatban a sütemények házias

ízűek voltak, a piskótát nem porokból, hanem tojásból és lisztből sütötték hagyományos technológiával, főzött krémekkel.
A pékség nyitásának ötlete
egyébként akkor merült fel,
amikor a dohánytermékek árusítása megszűnt az áruházban.
A Lila ABC-ben az utóbbi
években 6-7 ezer féle cikk volt a
polcokon. Összehasonlításként:
az első szegedi nagykereskedelmi áruház 12 ezer cikkelemmel nyitott. Ahogy a termelő
cégek bővítették a kínálatot, a
Kardos család is úgy bővítette
az áruféleségeket. Igyekeztek
a háziasszonyok mindennapos
vásárlói igényeit kielégíteni, de
a nagy bevásárlóközpontokkal
nem tudtak versenyezni. Kardos Erzsébet elmondta, a nyitva
tartással igazodtak a vásárlói
igényekhez. A CBA lánchoz
csatlakozva készletnyilvántartó rendszert működtettek, ami
tudta mérni, hogy óránként hány
vevő jön be a boltba, és milyen

az arány megfordult, két-három
olyan dolgozó lett csak, aki két
éven túl végezte a munkát az
ABC-ben. A jelentkezők között
alig volt szakképzett munkaerő.
Kardos József úgy látta, hogy
a munkaerő-problémák mellett
sok olyan dolog összegződött,
ami hozzájárult a döntésükhöz,
például a megnövekedett adminisztráció, a háttér informatikai
rendszer cserére megérett, ami
8-10 milliós tétel lett volna, valamint a koruk miatt már ezt a
feszített munkatempót el akarták
engedni. A gyerekeik közgazdászok, és nem akarták átvenni a
vállalkozást. A gazdasági életből
az Iris Kft. nem vonul vissza,
mivel csak az ingatlant adták el,
a céget megtartották.
Kardos József és Kardos Erzsébet ezúton is köszönetet
mond mindenkinek, aki vásárlója volt ABC áruházuknak. Remélik, hogy a Coop Szeged Zrt.
jó boltot alakít ki, mert az anyagiakon kívül bennük látták azt

időszakokban vannak legtöbben
vásárolni, és ezt látva módosították a nyitva tartást. A munkatársak létszáma is változott az évek
alatt. A Kerekház ABC-ben kezdetben a tulajdonosokkal együtt
tízen dolgoztak, a Lila ABC-ben
volt olyan időszak, amikor 25
fölött volt a létszám, viszont az
utóbbi négy évben már komoly
gond volt a fluktuáció, a gyakori
munkaerő cserélődés. A 20 éves
évfordulónál még két munkatárs
volt, aki két évnél rövidebb ideig dolgozott, de négy év múlva

a garanciát, hogy tovább viszik
az életük munkáját. Az üzlet helyi vezetői a korábbi dolgozóik
lesznek, Lengyel Eszter boltvezetőként, aki 2006 óta volt munkatársuk, és Farkas Elemérné a
helyettese, aki 25 éve dolgozik
a boltban, továbbá átvettek minden volt munkatársukat. Ezért
bíznak benne, hogy a balástyai
lakosság továbbra is jó ellátásban részesül.
Illin Klára
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Balástyaiak az El Caminón
Az El Camino egy középkori
keresztény zarándokút, amely
Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet,
ahol a székesegyházban van
eltemetve Szent Jakab apostol,
ezért Szent Jakab-útnak is nevezik. A zarándokút jelvénye
a fésűkagyló, ami a négyféle
út mentén mutatja az irányt
a Szent Jakab templomhoz.
Különböző időpontokban három balástyai is vállalkozott a
Camino-ra.

Gömöri Gabriella

ezen az úton. Melegben gyalogolni nagyon rossz, hosszú.
Vízhólyagos lett a lábam. Zarándoktársak biztattak, álljak fel
és menni kell. Kisírtam magam,
felálltam és mentem tovább.
Anyát innen hiába hívom fel háromezer kilométerről, nem fog
értem jönni. Bármi van, tovább
kell menni, mert magamnak vagyok. Önmagamért csinálom,
én akartam eljönni. Igen, nehéz,
az élet is nehéz és akkor is csak
előrefelé megyünk. Egyébként
nagyon élveztem az utat. Lassan
tíz éve lesz, hogy végigjártam.
Nagy élmény és életlecke volt
nekem.”

Kardos Ádám

teljesíteni. Nap, mint nap eszembe jutnak az emberek, akikkel
találkoztam az út során. Rengetegféle emberrel ismerkedtem
meg különböző nációból: svéd,
horvát, olasz, francia, magyar,
belga, angol, német, amerikai,
kanadai, ausztrál, svájci, és
számomra a legérdekesebb élmény a zarándokok nyíltsága
volt. Nem volt tabu, nem volt
bevezető, mindenki elmesélte,
hogy miért van itt, és szívesen
kérdeztek is. Talán olyanokat,
amelyeket a barátaim vagy magam sosem mertem vagy akartam saját magamtól megkérdezni. Az út üzenete számomra az
volt, hogy lehet és kell is előre
gondolkodni az életben, de tudni
kell a távolságokat a dolgok között, és ha tudjuk, akkor azokat
a távolságokat le kell osztani és
lépésenként haladni rajtuk. Ezen
kívül az, hogy ne fussak saját
magam elől, hanem álljak ki, és
nézzek szembe önmagammal.”

Zelei György

„2009. június közepétől, az
egyetemi nyári szünetben voltam az El Caminón. Barcelonáig
mentem repülővel, és Madridból jöttem vissza. Mindenki 30
napra saccolja, hogy annyi kell
erre a 900 kilométerre. Én hagytam magamnak 33-at, hogy egy
kis városnézés beleférjen. A hagyományos Camino de Frances
útvonalat választottam. A francia határtól lefelé Pamplonát,
Leont, Burgost érinti. Nagyon
örültem, hogy egyedül indultam
útnak, mert így többet beszélgettem más zarándokokkal. A nyelvi problémákat át lehetett ugrani, szótárral, mutogatással jól
megértettük egymást. Átlagosan 20-25 kilométert gyalogoltam naponta, és inkább délelőtt
ötórányit, mert nyáron délre
40 Celsius fokra is felmegy a hőmérséklet. Az akaraterő, a kitartás fontos üzenet volt számomra

„2018. június 26-tól július 24ig jártam végig a Szent Jakabutat. Az El Caminoról, vagyis
az útról beszélni nem egyszerű,
átélni kell. Az egy hónapi, hátizsákos gyalogolás átértékeli a
kényelmi dolgokat, hiszen azon
kívül, hogy mit eszek és hol alszok, más nem igazán fontos.
Én a francia utat választottam,
amely a franciaországi Saint
Jean Pied de Port-ból indul és
a spanyolországi Santiago de
Compostela-ban fejeződik be,
ez a térképen 800 kilométer.
Mindenképp látni akartam az
óceánt, így még 90 kilométert
tettem meg Finisterráig, majd
30 kilométert végig a tengerparton Múxiáig. Az utat egyfajta
kihívásnak tartottam. Egyedül
indultam, és egyedül is akartam

„Elsősorban vallási okból
vágtam neki az útnak, de az is
közrejátszott, hogy 59 évesen
kipróbáljam magam. 2018. augusztus 28-án indultam Jakkából
és szeptember 29-én értem Santiago de Compostelába, Úgy voltam vele, két éve egyedül élek,
hátha kapok valami útmutatást
az életem következő szakaszára.

39 napig voltam oda. Nem bántam meg. Amikor megérkeztem,
a mobiltelefon navigációja sokat
segített, hogy merre menjek, hányas busz megy a vasútállomáshoz. 25-30 kilométert gyalogoltam naponta. Egyszer volt 37
kilométer is, de azért, mert nem
kaptam szállást és akkor a következő szálláshelyig mentem.
Reggel 6 órakor indultam általában, és akkor ott sötét van, még
fél nyolckor is, mert később kel
fel a nap. Fejlámpával erdőben
is mentem, ha arra vezetett az
út. Ennek varázsa van. Az úton
azt tapasztaltam meg, hogy nem
kell aggódni semmin sem. Egy
kicsit bátornak kell lenni, akkor
minden megadatik. Szoktam
imádkozni, és a gyaloglás közben is legtöbbször imádkoztam.
Arra a következtetésre jutottam,
ami Isten akaratában van, azt
megkapjuk, ami az utunk, ahhoz
az Isten hozzásegít.”
Illin Klára

Nagy Sára és Bódi István együtt teljesítette A Kör-t a Börzsönyben

A balástyai Nagy Sára és
Bódi István a november 3-án
reggel indult, és 27 óra 45 perc

alatt teljesítette A Kör-t, mely
a terep-ultrafutók egyik legnagyobb kihívása a Börzsönyben
a 152 km-es távjával és a 7100
m szintjével. Bódi István már
két alkalommal sikeresen teljesítette A Kör-t, 2014-ben és
2018-ban, párosban viszont először indult.
A Kör-ről bővebben:
www.terepfutas.hu/a-kor

Oktatás, hirdetések
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Nemzetközi versenyt nyert Óvoda
a balástyai Tornóczky Mór

Élete első aranyérmét szerezte
meg a 8 és fél éves Tornóczky
Mór november 17-én, a XIV.
Brazilian Jiu Jitsu Hungarian
Open-en, Budapesten. A balástyai
fiú a 7-8-9 éves korcsoportban, a
30 kilogramm alattiak súlykategóriájában indult a nemzetközi versenyen, ahol a magyarok
mellett a környező államokból és
Oroszországból voltak jelen versenyzők.
Mór az elődöntőben egy román
(13:0), a döntőben pedig egy
szerb kisfiúval küzdött (4:0),
végig dominált és fölényesen
győzött. Ennek eredménykent
bezsebelhette ebben a sportban
az első aranyérmét. A Brazilian
Jiu Jitsu-t Mór tavaly szeptemberben kezdte, jelenleg fehér 4.
fokozata van, amit nemrég ért el
egy mester szemináriumon bizonyított szép teljesítményéért,

ahol egyszerre három fokozatot
léptették előre.
Tornóczky Mór a 3K Egyesület, a Kistelek Kistérségi
Küzdősport Egyesület tagja,
felkészítő edzői Sípos Dániel
és Ambrus Tibor. Az edzések
hetente három alkalommal
vannak Kisteleken, a Corner
Gym tornatermében. Június
30-án vett részt első Brazilian
Jiu Jitsu versenyén, a Global
Grappling Országos Bajnokságon, Siófokon. Kategóriájában
ott 3. helyezést ért el, jóval
tapasztaltabb versenyzők ellen
maradt alul.
Mór amellett, hogy kitűnő
tanulója a Kisteleki Általános
Iskolának, állandó résztvevője
és dobogósa a mesemondó és
versmondó versenyeknek, valamint tavaly már matematika
versenyen is előkelő helyen
végzett. Művészeti ambícióit
még a dobolásban bontakoztatja ki, de más sportban is
jeleskedik: évek óta jár úszni.
A tavalyi első kistekeki területi versenyen két számban 3.
helyezést ért el. Édesanyjával
futnak, már Mór is rendszeresen teljesíti az öt kilométeres
távokat. Legutóbb az V. Fehértói Darufutás öt kilométeres
terepfutás távját a felnőttekkel
együtt futva, 30:38-as idővel
összesített 15-ikként.

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

Október első nagyobb eseménye volt az óvodában, amikor a Madarak és Fák napja
alkalmából a csoportok a Szegedi Vadasparkba kirándultak.
A gyermekek hosszasan nézték
az ázsiai elefántokat és tevéket. A
tízórai szünet után a korcsoportok
együtt és külön is felfedezhették a
vadon élő állatok világát. A kirándulás utáni napokban élménybeszámolóval idézték fel a Vadasparkban töltött délelőttöt.

Az őszi szünet előtt Egészséghetet tartottak az óvodában, és a
fő téma az egészséges életmód
volt. A gyermekek zöldségsalátát
készítettek, mozgásos, táncos, jó
hangulatú foglakozáson vettek
részt, és a jó időnek köszönhetően az egyik délelőtt az óvoda
udvarában számos népi játékot
próbáltak ki. A hét zárásaként
a középső és nagy csoportosok
egy erdei sétát tettek.

Az EFOP-3.7.3-16-2017-2017-00055 számú,
Egész életen át tartó tanulást segítő programok
megvalósítása a balástyai könyvtárban,
2018. decemberétől az alábbi programokat indítja.
SÜTI SZAKKÖR
A cukrászat és édességkészítés iránt érdeklődőknek.
Vezeti: Farkas Andrea
KEZDŐ NÉMET SZAKKÖR
Az alapoktól, változatos formában a Lazán németül című könyv
útmutatásai alapján. Vezeti: Csontos Mária
„KÖZEL S TÁVOL“ TERMÉSZETJÁRÓ SZAKKÖR
Magyarország természeti kincseinek megismerése különböző túrákon keresztül. Vezeti: Ott Gabriella
BARKÁCS SZAKKÖR
Otthoni javítások, barkácsolás, famunkák kisgépekkel, festés, hegesztés (a gépek rendelkezésre állnak). Vezeti: Kiszi János
BARKÁCS-KÉZMŰVES SZAKKÖR
Ünnepi és dekorációs eszközök és ajándékok készítése, valamint
bőrből és műbőrből készült ajándéktárgyak készítése.
Vezeti: Vásárhelyi János
SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK
Kezdőknek, haladóknak. Vezeti: Gállné Leiner Ilona
KEZDŐ ÉS HALADÓ ANGOL SZAKKÖR
Vezetik: Gera Márta (kezdő), Zónai Márta (haladó)
Részletes tájékoztatás a Könyvtárban!
62/578-130 vagy 06 (30) 413-0075
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Oktatás, Hirdetés

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - október

1. a: Gunics Zétény, 2. a: Kiss Bianka Hanna, 3. a: Bárkányi Szandra
Lilla, 3. b: Varga Napsugár, 4. a: Gunics Gréta, 5. a: Farkas Miranda
5. b: Lippai Zsófia, 6. a: Sári Bálint Benedek, 7. a: Gyöngyösi Norina, 8. a: Kapás Erika, 8. b: Berkes Anasztázia

Megemlékezés 1956-ról

Október 18-án iskolánk tanulói
egy filmösszeállítással emlékeztek meg az 1956-os forradalom
62 éves évfordulójáról. Az ös�szeállítás segítségével képet
kaptak a megrázó eseményekről, történésekről, az ünnep jelentőségéről. A filmet Márkus
Marianna és Vágvölgyiné Albert
Tünde szerkesztette. Közreműködtek a 8. évfolyamos tanulók.

Tökfesztivál

Október 17-én az Állatsimogatóban jártak érdeklődő tanulóink, ahol Tökfesztiválon vettek részt.

Diákmise

Október 25-én és november
13-án iskolánknak diákmisét
tartott Antal Imre atya.

Az iskola szépítése

Október 29-én az osztálytermekben a régi, elöregedett
cserépkályhákat elbontottuk. A
munkában közreműködtek: Pápai Attila, Pápai Armand, Farkas
István, Nagyné Vincze Orsolya,
Vincze Mihály, Nagynemes Szabolcs, Nagynemesné Kondász
Gyöngyi, Kovács Krisztián,
Szabó Árpád, Szabó Árpádné,
Virág János, Gémes János és

Megemlékezés az I. világháború
befejezésének 100. évfordulóján
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola nyolcadik
évfolyamának tanulói november
16-án rendhagyó történelemórán
emlékeztek meg a 100 éve lezárult „Nagy Háború” áldozatairól.
Márkus Marianna és Vágvölgyiné Albert Tünde osztályfőnökök
vezetésével a gyerekek az I. világháborúban elesett balástyaiak
tiszteletére állított emlékműnél
koszorút helyeztek el, és mécsest gyújtottak. Márkus Marianna emlékező mondataiban
kiemelte: „Az 1914 és 1918 közt
zajló I. világháború volt a törté-

nelem egyik legjelentősebb és
legpusztítóbb háborúja, mely a
Föld három kontinensén összesen 15 millió halálos áldozatot
követelt. A nagyhatalmak érdekeit szolgáló, négy évig tartó öldöklés 1918. november 11-én ért
véget. Az áldozatok előtti tisztelgés figyelmeztessen bennünket
arra, hogy az emberi élet érték.”
Arany János szavaival zárta a
megemlékezést:
„Legnagyobb cél pedig, itt, e
földi létben,
Ember lenni mindég, minden
körülményben.”

Czirok Zoltán. Ezúton is köszönjük a segítségüket.

Egészségheti program

November 5-én a Kisteleki
Mentőszolgálat munkatársai újraélesztési life-show-t tartottak
az Egészséghéten. A szemléltetéssel, helyzetgyakorlatokkal
egybekötött bemutatón a felsős
tanulók megtudták, hogyan kell
segítséget hívni baj esetén, és
segítséget nyújtani bajba jutott
embertársainknak.

A Hónap Szentje

Novemberben a hónap szentjének Borromeo Szent Károlyt
választottuk, aki egy lombardiai grófi családból származik.
Anyját korán elvesztette, majd
12 éves korában öltött reverendát. 1563-ban szentelték pappá
és püspökké. Célul tűzte ki a
papnevelés megújítását. Internátust és iskolát nyitott a papnak
készülők számára. Az 1567-es
pestisjárvány idején saját vagyonát költötte a szegényekre,
ápolta a betegeket, ruhát, élelmiszert, gyógyszert adott az embereknek, menhelyeket állíttatott
fel. 1610-ben avatták szentté.

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

A Gémes Eszter Községi Könyvtár
ünnepi nyitva tartása

A könyvtár december 21-től január 2-ig ZÁRVA!
Nyitva: január 3-tól.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8.00-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig

Akác
tűzifa eladó

házhozszállítással, Balástyán.
Sándor Gabriella fakereskedő:

06 (20) 353-3171

Közélet, Hirdetések

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,
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! Felhívom
a termelők figyelmét, hogy a
2500 m2-nél nagyobb gyümölcsösöket 2018. december 31-ig
be kell jelenteni! Aki rendelkezik ilyen gyümölcsössel kérem
keresse a falugazdászt, segítség
nyújtás miatt. Továbbá kérem a
termelőket, hogy az őstermelői
kártyájukat, illetve az új kamarai
igazolványukat (aki rendelkezik
ilyennel) feltétlenül hozzák magukkal!
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd,
szerda 8.00-16.30 óráig, péntek
8-14 óráig
Halász Zsolt
falugazdász
Telefon: +36 (30) 337-2535

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

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS
ÜZLETÜNKBEN
Balástya, Rákóczi u. 12. szám alatt,

A RENDEZVÉNYHÁZZAL SZEMBEN,
a friss zöldség és gyümölcs áruk mellett kaphatók
még: száraztészták, fűszerek, ételízesítők, édes-

ségek, savanyúságok, ásványvizek, üdítők, borok, pezsgők, termelői mézek, aszalványok,
szaloncukor, stb.

Nyitva tartás: hétfő: 7-16 óráig,

kedd: 7-16 óráig, szerda: 7-14 óráig,
csütörtök: 7-16 óráig, péntek: 7-16 óráig,
szombat: 7-12 óráig, vasárnap: 8-10 óráig
Minden kedves vásárlónknak békés, boldog
karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!

K irály Andrásné (Ara nk a )
Király And rá s
3 6 (2 0 ) 4 5 3- 7326
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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

2019. ÉVI ÁREMELÉS ELŐTTI

RENDKÍVÜLI AKCIÓ
Régi műkő síremlékek
felújítása, mosása
elemek cseréje,
akár külön-külön is.

20% engedmény
a lista árból
DECEMBER 31-IG
Felmérés, és bontás, törmelék elszállítás
INGYEN.

Márvány Építőkő Kft.
Tel/Fax: 62/597-360
+36 (70) 947-4139 és +36 (70) 940-2179
Székhely: 6724 Szeged, Kálvária tér 32.
Üzem: Kistelek, Temetősor 1.
info@marvanyepko.hu

11 • Balástyai Újság
ANYAKÖNYVI hírek
Születés
• Kordás Katalinnak és Bindics
Ádámnak: Botond
• Muhel Mónikának és Lázi Istvánnak: István Zsolt
• Virághalmy Borbálának és Szél
Lászlónak: Richárd

Elhunytak
• Pap Jánosné Szabó Anna (1942)
• Paragi János (1958)
• Fehér Jánosné Vér Katalin (1946)
• Balla Istvánné Gyuris Rozália
(1929)
• Török László (1951)
• Kreinicker István (1967)
• Tóth Péter (1942)

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

ÜNNEPI MISEREND a Páduai Szent

Antal római katolikus templomban
December 24., hétfő, Szenteste:

21.30 órától hittanosok karácsonyi műsora 22 órától szentmise
December 25., kedd, karácsonyi ünnepi mise: 9.15 óra
December 26., szerda, Karácsony másnapja: 9.15 óra
December 30., vasárnap, Szent család vasárnapja, év végi hálaadás: 9.15 óra
Január 1., kedd, újévi szentmise: 9.15 óra

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 temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

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: kedden 8.0012.00 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

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

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2018. december
13-án, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
A következő vásár időpontja: január 10., 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
Dr. Veidner Tibor december 20-tól janurár 2-ig szabadságon
lesz. Helyettes: dr. Györe Ferenc.
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
December 15-16.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
December 22-23.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
December 24-25-26.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
December 29-30.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
December 31., január 1.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Január 5-6.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

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

Térítésmentes

informatikai képzések indulnak Balástyán
A GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elnevezésű pályázat támogatásával térítésmentes informatikai képzések indulnak községünkben. A jövő digitális – tanulj meg élni
benne! Telefon: Péterné Bárkányi Tímea, 06 (30) 851-3396
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Enni kell?

Röfi-Ker

		

ENNI KELL! RÖFIKER:
MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Hagyományos eljárással készült
adalékmentes, sajátmárkás termékeink
széles választékával (füstölt kolbász, májas
hurka, lecsókolbász, hagyományos sózású,
darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss sertés-, marha-, csirke-, pulyka-,
kacsahúsok várják az éhes balástyaiakat.

Disznóvágáshoz pótlás: kolbászhús,
belsőség, fej, belek – Ilditől kérheted.
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

