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Lomtalanítás lesz szeptember 10-én

Június 18-tól tűzgyújtási tilalom lépett életbe!

Iskolai események – Aranykönyvesek a tanévzárón

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy Balástya belterületén
szeptember 10-én lomtalanítás lesz.
3. oldal

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a
www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhat a lakosság.
3. oldal

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Aranykönyvébe az idén 26 tanuló nevét jegyezték be, mert
kitűnő lett a bizonyítványuk.
7. oldal

Átadták a felújított
polgármesteri hivatalt

A májusi európai parlamenti

választás eredménye Balástyán
Magyarországon május 26-án tartották az európai parlamenti
választást. Balástyán négy szavazókörben adhatták le a szavazatukat a választók. Községünkben az EP-választás eredménye:
FIDESZ-KDNP – érvényes szavazatok: 640 (66,60%)
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ – érvényes szavazatok: 90 (9,37%)
MOMENTUM – érvényes szavazatok: 65 (6,76%)
MI HAZÁNK – érvényes szavazatok: 46 (4,79%)
MSZP-PÁRBESZÉD – érvényes szavazatok: 44 (4,58%)
JOBBIK – érvényes szavazatok: 33 (3,43%)
MKKP – érvényes szavazatok: 22 (2,29%)
LMP – érvényes szavazatok: 18 (1,87%)
MUNKÁSPÁRT – érvényes szavazatok: 3 (0,31%)
Bővebben a 3. oldalon

Június 16-án, a Szent Antali búcsú napján az ünnepi
szentmise után Ujvári László
polgármester átadta a felújított polgármesteri hivatalt,
és egyúttal az utóbbi beruházásokat is.
Fodor Tamás művelődésszervező köszöntője és a Divertimento együttes műsora után
Ujvári László polgármester
üdvözölte a jelenlévőket, és elmondta, hogy minden évben az
Antal napot követő vasárnap
van a balástyai római katolikus
templomunknak és településünk
védőszentjének, Páduai Szent
Antalnak tiszteletére tartott
szentmise.
"Régi hagyomány szerint a
családok ilyenkor vendégeket
hívtak, és közösen töltötték el
a napot. Olyan közösségi esemény volt mindig, amire vártak
és sokáig beszéltek róla, hogy
milyen jó volt. Sokat változott
a világ, sok minden átértékelődött, de az ünnep megmaradt.
A búcsúi családi találkozókhoz

és ehhez az ünnephez kapcsolódóan az idén közös ünnepségre
vártuk a település lakóit, amelyhez a polgármesteri hivatal felújítása, szebbé tételének ünnepélyes lezárása és a befejezett
beruházások adtak alkalmat.
Ezzel együtt több fejlesztést is
megemlítek, amelyek ugyanannak a támogatási csomagnak
köszönhetően az elmúlt években valósultak meg Balástyán.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának keretén belül hét pályázatot nyert településünk, de nem
a darabszám és a hozzárendelt
összeg számít, hanem az, hogy
egy település hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni, hogyan
tudjuk a képviselő-testülettel
együtt a fontossági sorrendeket
felállítani. A hét beruházás egy
része már megvalósult. Egyik
volt az Idősek Napközi Otthonának a teljes energetikai korszerűsítése, ami tavaly készült
el. A belvízelvezető rendszer
Folytatás a 2. oldalon

XX. Balástyai Falunapok, Zöldség- és
Virágfesztivál
A Balástya Községi Önkormányzat szeptember 13-14-én rendezi
meg a jubileumi, XX. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivált.
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre szeretettel
várja Önt és kedves családját!

A Falunapok kiállításához
felajánlásokat várunk!
A Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál alkalmával
kiállítás keretében szeretnénk bemutatni a régi balástyai paraszti
élethez tartozó borkészítést. Ehhez tisztelettel kérjük felajánlásaikat: a borkészítés és a boros
kamra vagy pince tárgyait és hordókat, gazdálkodási eszközöket.
A rendezvény zárását követően a
felajánlott tárgyakat mindenkinek
visszajuttatjuk.
Előzetes egyeztetés a polgármesteri hivatalban Farkas Arankánál. Telefon: 06 (30) 551-5876,
62/278-222.

A korábbi évekhez hasonlóan
most is szeretettel várjuk a kiállításhoz a zöldség, gyümölcs és
virág felajánlásaikat. Előzetes
egyeztetés Halászné Ács Évánál:
06 (30) 338-0162.
Akinek van fotója az első néhány kiállításról, kérjük, hogy
a művelődési házba vigye el
szkenneléshez. Szintén a művelődési házban várjuk a traktorkiállításhoz a régi traktorok tulajdonosainak jelentkezését személyesen
vagy a 62/255-529-es telefonszámon vagy a balastya@balastya.hu
e-mail címen.
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Önkormányzat
harmadik, befejező szakaszának
a kivitelezése szintén ehhez tartozik. A kapitánysági állomás
felé vezető kerékpárút, ami a temetőhöz is vezet, és egy éve lesz
szeptemberben a Falunapokon,
amikor átadtuk. Azóta nagyon
sokan használják. A negyedik
egy programok megvalósítására vonatkozó pályázat, amely a
települési közéleti események
felélénkítését szolgálja, és még
három évig tart. A kollégáim
nagyon sokat dolgoznak benne.
A piaccsarnok építése még nem
kezdődött el. Az épület nemcsak
piacként funkcionál majd, hanem egy olyan közösségi térré
válik, ahol rendezvényeket is lehet tartani. Az autópályához vezető Forráskúti út mentén lévő
területen korábban gazdasági
övezetet alakítottunk ki, és ott
öt önkormányzati ingatlan van,
jelenleg szántóföldek, ahová
infrastruktúra kiépítése, a víz,
villany, gáz csatlakozásának kivitelezése rövidesen megkezdődik. A hetedik projekt a termálkút fúrása, amihez a kivitelezőt
kiválasztottuk, a munkaterületet
rövidesen átadjuk. Ezzel intézményeink energiatakarékos fűtése fog megvalósulni.
2010 után, aki a belpolitikát
és a médiát figyeli, emlékezhet
rá, a települési önkormányzatok
jelentős része igen nagy hitelállományt görgetett maga előtt,
sok esetben önhibájukon kívül.
Ebben az időben döntött úgy a
politika, hogy adósságkonszolidáció keretében kifizetik az
adósságaikat. Nem túl sok volt
Magyarországon az olyan település, Csongrád megyében a
hatvan önkormányzatból tizennégy, közöttük Balástya, amelyek adósságmentesek voltak.
A 2013-ban alkotott jogszabály
szerint az adósságkonszolidációban nem szerepelt önkormányzatok támogatást kaptak. Ezt a
lehetőséget két körben biztosították, és a település méretétől
függően határozta meg a jogszabály a támogatás mértékét.
Balástya egy alkalommal 112

millió forintot, majd a másik
alkalommal is ugyanennyit, ös�szesen 224 millió forint címzett
támogatást kapott. A keretre
pályázni kellett és a feladatokat
meghatározták. Például a köztemető rendben tartása, járdák,
utak, igazgatási épület és művelődésüggyel kapcsolatos épületek felújítása, korszerűsítése.
Képviselő-társaimmal úgy gondolkodtunk, hogy bár a Területés Településfejlesztési Operatív
Programos pályázatokban benne voltunk, már három éve pályázgattunk, lobbiztunk, mire az
említett hét pályázatot megnyertük, de próbáljunk meg olyan
feladatokat meghatározni, amit
egyébként más pályázatból nem
lehet megvalósítani. Megjegyzem, belterületi utak és járdák
rendbetételére egyébként minimális lehetőség van. Így az első
ütemben a járdák, utak megújítását oldottuk meg, és a második ütemben szintén a járdákkal
folytattuk a munkát, valamint a
köztemetőnk korábban megkezdett korszerűsítését folytattuk.
Utoljára hagytuk a polgármesteri hivatal felújítását, mert ha
van olyan intézményünk, ahol
fontosabb a megújulás, akkor
azt végezzük el előbb. Végül
sikerült a polgármesteri hivatal
két épületének a tetőcseréjét,
továbbá a művelődési házunk
tetőszerkezetének a cseréjét
elvégezni ebből a pályázatból.
A művelődési háznál az udvar
felöli oldalon az előtetőt már
nem tudtuk a pályázati támogatásból finanszírozni, ezért azt az
önkormányzat költségvetéséből
fizettük ki. 1998 óta vezetem
Balástyát és azóta a polgármesteri hivatalt többször tataroztuk,
de most eljutottunk abba a szakaszba, hogy amit fejleszteni
lehetett az épületen, megoldottuk. Ugyanis a néhány évvel
ezelőtti újításokat meghagytuk,
és az volt a célunk, hogy a minél jobb működtetéshez alkalmas legyen a jövőben. Ehhez a
hatékony működtetéshez kapcsolódik majd a termálkút, az

épületek termálvízzel fűtése is.
A hivatali épületek környezetét
parkosítottuk, évelő és egynyári
növényeket ültettünk, ezekhez
öntözőberendezést telepítettünk,
amit viszont a közmunkaprogram
pályázatának segítségével oldottunk meg. A kerítést és a kaput,
de az épületek külső festését is
saját költségvetésből fizettük.
Terveztük, hogy búcsúkor átadjuk a felújított sportcsarnokot is,
de objektív okok miatt azt mondtam, hogy a munka minősége a
legfontosabb, ezért nem siettettük
a kivitelezőket, és lesz más alkalom az ünnepélyes átadáshoz.
A fejlesztések folytatódnak sok
más területen a továbbiakban is.
Köszönöm
Magyarország
Kormányának azt a lehetőséget,
hogy azon településeknek, melyek jól gazdálkodtak, közöttük
Balástyának is a fejlesztésekhez
anyagi lehetőséget biztosítottak.
Köszönöm képviselő-társaimnak a döntések előkészítésében
való munkáját, intézményvezetőinknek, az intézmények és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját, mert mindenkié
egyformán fontos volt, hogy a
célunkat elérjük, a pályázatokat
maradéktalanul megvalósíthassuk. Köszönöm a kivitelezést
végző cégeknek, vezetőiknek és
munkatársaiknak, akik részt vettek a fejlesztésekben, az összehangolt munkát, az összefogást,
hogy búcsú napjára készen lett a
polgármesteri hivatal felújítása."
A polgármester beszéde végén emléklappal és virággal

köszönte meg a lelkiismeretes
munkáját Sári János építési
vállalkozónak, Répás Krisztián
építési vállalkozónak, Kopasz
Istvánnak, a KOPI-ÁCS Kft.
ügyvezetőjének, Farkas Imre
asztalosnak, Székesi Istvánnak,
a Gyémántecset Kft. ügyvezetőjének, Csányi Imrének az
automata
öntözőberendezés
kialakítását, Péterné Bárkányi
Tímeának a pályázati munkák
elvégzését, Farkas Arankának, a
polgármesteri hivatal munkatársának a környezetszépítést, aki
egyébként a közmunkaprogramot irányítja.
Az ünnepségen a polgármesteri hivatalt Kovács Zoltán káplán
felszentelte, majd Ujvári László
polgármester mindenkit a templomkertben felállított sátorba
invitált, és az önkormányzat
munkatársai gulyáslevessel és
lekváros buktával kínálták a lakosságot.
A Divertimento együttes a
környékbeli településeken élő,
régóta vonós hangszeren játszó
nőkből áll. Tavaly ősz óta zenélnek együtt a jelenlegi formában. A csoportnak egy balástyai
tagja van, Becsey-Sáry Anita,
és Truczka Ágnes zenetanár a
balástyai gyerekeket is tanítja.
Az együttes további tagjai: Siposné Buknicz Andrea zenekarvezető, Szalai Gabriella, Szabó
Dániel, Salánkiné Gera Márta,
Lakos Tünde, Bitó Eszter. Hivatásszerűen csak a tanárnő foglalkozik zenével.
Illin Klára

Lóvontatású tűzoltó szekeret
vásárolt az önkormányzat
Az 1800-as évek végén készült
lóvontatású tűzoltó szekeret vásárolt az önkormányzat, amely
felújításra szorul. A helyi vállalkozók és támogatók segítségével elkezdődött munka. A tervek
szerint a megújult járművet egy
talapzaton állítják ki az önkormányzat tulajdonában lévő volt
kántorháznál.

A Balástya Községi Önkormányzat és a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
kérése a lakossághoz, hogy
akinek van a szekér újraépítéséhez, restauráláshoz alkatrésze,
ajánlja fel megvásárlásra a polgármesteri hivatal titkárságán,
62/278-222 vagy Virágh István
elnöknél.
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Önkormányzat

Az európai parlamenti választás hivatalos eredményei Balástyán
Magyarországon
május
26-án tartották az európai
parlamenti választást. Községünkben négy szavazókörben
adhatták le a szavazatukat a
választók.

Szavazatszámláló Bizottságok

001. számú szavazókör (Művelődési ház, 6764 Balástya,
Széchenyi u. 15.) (Ifjúsági klub
helyiségben)
Átjelentkezők és település
szintre bejelentkezett lakosok
szavazóköre
Jegyzőkönyv-vezető: HorváthZsikóné Kiri Mária
Szavazatszámláló bizottság:
• Szél Antal elnök

• Hegedűs József
• Nagymihály Ferenc Miklós
Delegált tag: Ifj. Balogh Dezső
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-KDNP
Farkas István László
Demokratikus Koalíció
003. számú szavazókör (Művelődési ház 1. számú épület,
6764 Balástya, Széchenyi u.
15.) (Főépület)
Jegyzőkönyv-vezető: Hegedűs
Zsuzsanna
Szavazatszámláló bizottság:
• Halászné Ács Éva Edit elnök
• Csányi Gábor elnökhelyettes
• Bagi Mária Erzsébet
• Bába András
• Papp Adél

• Kern György elnökhelyettes
• Szöri István Sándorné
• Fekete Anna
• Nagy Antal
Delegált tag: Ujvári Jánosné
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-KDNP
Kovács Miklós Demokratikus
Koalíció
002. számú szavazókör (Falusi
Tanoda, 6764 Balástya, Rákóczi u. 34.)
Jegyzőkönyv-vezető: Szemerédiné Szabó Mónika
Szavazatszámláló bizottság:
• Horváth-Zsikó Sándor elnök
• Nagymihályné Fekete Matild elnökhelyettes
• Csányiné Böröcz Ilona

Pártok

Érvényes
szavazat
001. szavazókör

Érvényes
szavazat
002. szavazókör

Érvényes
szavazat
003. szavazókör

Delegált tag:
Balogh Dezső FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség-KDNP
004. számú szavazókör (Teleház, 6764 Balástya, Rákóczi
u. 33.)
Jegyzőkönyv-vezető:
Farkas
Aranka Erzsébet
Szavazatszámláló bizottság:
• Sándor Mihály elnök
• id. Böröcz Antal elnökhelyettes
• Török Györgyné
• Bárkányi Ferencné
• Puskás József
Delegált tag:
Tápai Ferenc FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség-KDNP
Érvényes
szavazat
004. szavazókör

Érvényes szavazatok száma települési szinten

Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt

9

21

9

5

44

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

5

9

3

5

22

Jobbik Magyarországért Mozgalom

7

15

5

6

33

202

173

151

114

640

Monumentum Mozgalom

24

30

8

3

65

Demokratikus Koalíció

36

35

13

6

90

Mi Hazánk Mozgalom

16

11

10

9

46

1

0

2

0

3

FIDESZ-Magyar Polgári SzövetségKereszténydemokrata

Magyar Munkáspárt
Lehet Más a Politika
Összesen

9

3

5

1

18

309

297

206

149

961

Lomtalanítás lesz szeptember 10-én
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
Balástya belterületén szeptember 10-én lomtalanítás
lesz, és reggel 6 óráig helyezzék ki a lomokat az ingatlanaik elé.
Figyelem! A lomtalanítás alkalmával az alábbi felsorolt
hulladékfajtákat társaságunk
nem szállítja el:
• veszélyes hulladék, gumiabroncs,

• elektromos, elektronikai készülék,
• nem emberi fogyasztásra
szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint
az elhalt állatok tetemei,
• mezőgazdasági és ipari hulladék,
• építési, bontási hulladék,
• hulladékká vált gépjárművek,
valamint azok alkatrészei,
• a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási
hulladék és zöldhulladék.

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

Kedves Olvasóink!
A Balástyai Újság következő száma szeptember elején
jelenik meg. Lapzárta: augusztus 13-a.
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, Közélet
Május elsején hatvanharmadik éve
volt zenés ébresztő községünkben

Hatvanhárom évvel ezelőtt
úttörő zenekar ébresztette a
balástyaiakat május elsején, és
Berkes Antal tíz éves gyerekként vett részt az akkori zenélésben. Ezt a hagyományt máig
tartva évek óta Toncsi vezetésével gyűlnek össze a zenészek ébresztőt tartani. Az idén
a balástyaiak közül Tari József,
Bárkányi József, Bozsó Gábor,
Ördögh János, továbbá Csongrád megye településeiről Bodnár
Ferenc és Virágh Béla Pusztaszerről, Kovács Gábor Bordányból, Rokolya László Szankról,
Sztarek Sándor Ruzsáról, Tutó
Dénes Tömörkényből, Túri Mihály Kistelekről és Vas Géza

Forráskútról jött muzsikálni.
Kora reggel, 6 órakor Ujvári
László polgármester munkatársaival együtt a polgármesteri
hivatal előtt fogadta az alkalmi
zenekart. Az első zeneszám eljátszása után Sári János platós
autójával, Májusfával, zeneszóval indultak a falu utcáin. Több
helyen ételekkel és italokkal
fogadták őket. A Sajtkukacparknál is megálltak rövid zenei bemutatóra. Ott délelőtt 10 órakor
kezdődött a Majális, és sport
meg kézműves programokkal
várták az érdeklődőket. Közben
néhány baráti társaság főzött.
A napsütéses időben délutánig
tartott a játék és a beszélgetés.

Kerékpártúra Csengelére
Május 11-én a Vadásztanya
vendéglő előtti parkolóból Ujvári László polgármester vezetésével kerékpártúrára indult
Csengelére a balástyaiak egy
csoportja. Farkas István "szervizautóval" kísérte a bringásokat és az útközbeni néhány pihenőnél frissítő vízzel kínálta őket.
Közben Szőri István polgárőr
figyelt a közlekedés biztonságára. A kerékpárosok 11 óra körül
érkeztek Csengelére, és részt
vettek a 11 óra 11 perckor tartott
ünnepségen, amellyel a háborús
hősökre emlékeztek. A Csengele
házban Kormányos Sándor polgármester és munkatársai szívé-

lyesen fogadták a szomszédolókat, borral és pálinkával kínáltak
mindenkit, majd a balástyai Gémes Eszter Községi Könyvtár
főzőklubosai, Longa Károlyné,
Radanovics Erika és Szőri Istvánné hozták az ebédet, a gulyáslevest és a sajtos kiflit. Ebéd
után kisvonat várta a csapatot,
és Kormányos Sándor útközben
bemutatta a község középületeit. A polgármester az útnak
induló szomszédolókat az M5ös autópálya Kistelek-Balástya
lehajtójáig biciklivel elkísérte,
akik a körülbelül 19 kilométeres
tekerést követően késő délután
érkeztek haza.
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Határőr találkozó Balástyán
Május 25-én a Vadásztanya
vendéglőben Dékány Péter, a
Balástyai Polgárőr Egyesület
elnöke, volt határőr, találkozót
szervezett az egykori balástyai
határőröknek. Az összejövetelen
87-en vettek részt. A legidősebbek közül hárman 1956-ban,
illetve ketten 1956 előtt voltak
katonák. A rendezvényt megtisztelte Buder László nyugállományú határőr alezredes, a
röszkei őrs akkori parancsnoka,
illetve Koncsek József nyugállományú határőr zászlós, őrsellátó
parancsnok is. A találkozó részt-

vevőit Csukás István „Katona
nézz az égre fel” című versével
köszöntötték, a verset Darabont
Annamária mondta el. Ezt követően a résztvevők egy szál
gyertyát gyújtottak az elhunyt
bajtársaik tiszteletére, majd a
pusztaszeri dalárda katonanótákkal szórakoztatta a megjelenteket. A vacsora után régi katona
történetekkel, beszélgetésekkel,
Tari József muzsikájával folytatódott a rendezvény, amely jó
hangulatban hajnal kettő óráig
tartott.

Állatorvosi ügyelet
Július 6., 7.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Július 13., 14.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Július 20., 21.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Július 27., 28.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Augusztus 3., 4.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Augusztus 10., 11.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Augusztus 17., 18.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Augusztus 19., 20.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Augusztus 24., 25.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Augusztus 31., szeptember 1.: dr. Farle Csaba
– 06 (70) 330-4504
Szeptember 7., 8.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Június 18-tól tűzgyújtási tilalom
lépett életbe!

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhat a lakosság.
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Juniális volt a Kinizsi Parkban
Június elsején a fábiánsebestyéni Kinizsi Parkban
rendezett Kinizsi Juniálisra,
a falvak, városok vetélkedőjére térségünk országgyűlési
képviselője, Farkas Sándor
agrárminiszter-helyettes,
az
Agrárminisztérium parlamenti
államtitkára hetedik alkalommal
hívta meg a választókörzete településeit.
A balástyai csapat reggel 6 órakor gyülekezett, és
34-en, négy autóval utaztak
Fábiánsebestyénbe. A Gémes
Eszter Községi Könyvtár Balástya főzőklubja készítette a
reggelit számukra, és Jójárt Erzsébet lángost sütött nekik.
A rendezvényt Farkas Sándor
és Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta
meg. Ezután az Alföldre jellemző hagyományos népi, ügyessé-

gi, sportos, olykor tréfás, játékos és kvíz feladatokat kaptak
a versenyző csapatok, valamint
főzőversenyen mérték össze
szakácstudományukat.
A vetélkedő után a főzőklubosok ebéddel készültek,
borsostokányt főztek, amit galuskával tálaltak. A kulturális
műsorban először Bagi Iván és
Nacsa Olivér lépett színpadra,
majd a települések műsorszámai
között a balástyaiak képviseletében Ujvári Jánosné énekkel és szavalattal szerepelt. Az
eredményhirdetéskor kiderült,
hogy a kilenc versenyszám közül községünk csapata a kirakós
feladatban 3. helyen végzett, a
kvízben 6. helyezést ért el. A jó
eredményekért külön oklevelet
vett át Ujvári László polgármester. A rendezvényen részt vett
Juhász Jenő alpolgármester is.

Évzáró néptáncbemutató
Június 6-án a sportcsarnokban
a Kisteleki Művészeti Iskola Bábabokra Néptáncegyüttese évzáró bemutatót tartott. Az együttes
kilenc csoportja közül nyolc
balástyai, és a bemutatón szereplő hat csoport száznál több
néptáncosából csak néhányan
voltak kisteleki és szegedi táncosok. A csoportokban az óvodás korosztálytól a gimnáziumi
tanulókig táncolnak a gyerekek.
A legkisebbeké a középsős és
egy nagycsoportos óvodásokat
fogja össze, az általános iskolások közül az elsősök és másodikosok a Kökörcsin csoportba
járnak, a Szarkalábba pedig a
harmadikosok. A 4-5-6-7. osztályosokból alakult a Seprence
csoport, míg a 7-8. osztályosok
a Gyöngyajak csoportban táncolnak. Van még egy gimnáziumi csapat is, de "áttáncolások" is
vannak, ugyanis néhányan több
csoportba is eljárnak.
Az évzáró bemutatón Szombathelyi Árpád, a Kisteleki
Művészeti Iskola igazgatója

köszöntötte a táncosokat és
a közönséget, majd Kalmár
Gergely ismertette a műsort,
amelyben a gimnáziumi csoport román forgatós táncot
és magyarpalatkai táncot, a
Szarkaláb csoport magyarózdi
táncokat, a Gyöngyajak csoport széki névnapköszöntőt, a
Kökörcsin csoport mezőföldi
táncot, a Seprence csoport rábaközi táncokat mutatott be.
A nagycsoportos óvodások műsora és a Gyönygyajak csoport
lány tagjainak tánca is szerepelt
a összeállításban. Az évzáró a
közönség és a csoportok közös
táncával zárult. A bemutató alkalmával hárman kaptak emléklapot és ajándékot. Szathmáry
Éva 15 éve tanítja a balástyai
gyerekeket néptáncra, és mindazoknak, akik a csoportjaiban
tíz éve táncolnak, az évzáró
bemutatón emléklapot és apró
ajándékot ad át. Idén Pápai Antónia (Balástya), Berecz Fanni
és Sejben Maja (Kistelek) volt
tíz éves táncos.

Önkormányzat, Közélet

Szent Antali keresztjárás Balástyán

Június 11-én a rendezvénytérről indultak Szent Antali
kereszt-járásra az általános iskola 4-5. osztályosai és a hatodikosok egy része tanáraikkal
és Jenei Norbert hitoktatóval.
Virágh István hagyományápoló
kezdeményezésére és szervezésében az idei kereszt-járás első
állomása a Vadásztanya vendéglő közelében, az E75-ös út
mellett álló kereszt volt, melyet
a kereszt-járás időpontja előtt
Dékány Péter és családja újított fel. A munka hat napig tartott és közben sokan megálltak
segíteni vagy csak beszélgetni.
A keresztet Antal Imre plébános
megszentelte, Ujvári Jánosné virágot tett a kereszthez és közös
imát mondott a csoport. A második állomás Őszeszékben volt.
Az egykori tsz gépállomás utáni
útszéli kereszthez bicikliztek a
résztvevők. Ott Imre Józsefné
Veszelka Valéria elevenítette fel
a keresztállítás szokását, és a kereszt történetét, majd a szentelés,
virágelhelyezés és közös ima
után az egykori Felsőbalástyai
iskolánál (Becsey-iskola) lévő
kereszt következett. Az elhanyagolt környezetet korábban
Virágh István vezetésével rendezték, az emlékezéshez láthatóvá téve a keresztet. A szentelés
és az ima után a volt Zöldmező
major közelében lévő korábbi
Alsóbalástyai iskolához tartottak a kerékpárosok. Itt a kereszt történetének ismertetését

követően az 1961-1971 között
az iskolában tanító Michna József beszélt a régi időkről, aki
feleségével Michna Józsefné
Lele Etelkával együtt oktatta
összevont osztályban az alsó
tagozatosokat. Az itteni keresztet Virágh István és családja
újította meg az ünnephez. Az
utolsó állomás a Nemes kertészet bejáratánál álló kereszt
volt. Ezt a keresztet Nemes
Nagy János és felesége Nemes
Nagy Jánosné Kónya Erzsébet
állíttatta Istennek hálából, hogy
nehéz anyagi helyzetükből a hitük által kijutottak. A gyerekek
és kísérőik fogadására Nemes
Nagy család meghívta Ujvári
László polgármestert, Juhász
Jenő alpolgármestert, Koczkáné
dr. Szabó Gabriella aljegyzőt,
és Pataki Zsuzsanna sándorfalvi
polgármestert is. A köszöntők, a
keresztszentelés, a virágok elhelyezése és a közös ima után vendégül látták a csoportot.
Illin Klára

KÖSZÖNET

Minden segítőnek, támogatónak köszönjük, hogy létrejöhetett a Szent Antali kereszt-járás!

Felhívás!

Kérem a civilszervezeteket,
családokat, hogy akik tehetik,
a magára hagyott kereszteket
"fogadják örökbe", gondozzák
rendszeresen.
Virágh István

Sport, Közélet
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Sportnap és szezonzáró
Június 16-án vasárnap délelőtt
a sportpályán a Bozsik-programban résztvevő gyerekeknek
és szüleiknek a sportkör családi
napot szervezett, amely közös
ebéddel zárult. Délután az idősebb utánpótláscsapatok és a felnőttek találkoztak, akik a szurkolókkal együtt baráti focizáson
vettek részt. Este szezonzáró vacsorát tartott az egyesület, ahol

Fodor Tamás sportkörelnök és
Ujvári László polgármester értékelte az elmúlt idény történéseit
és a jövőbeli terveket vázolták.
Fodor Tamás oklevéllel köszönte meg a legaktívabb játékosok
helytállását, majd a polgármesterrel együtt akasztották az U17es csapat játékosainak, edzőinek
nyakába a megérdemelt ezüstérmeket.

Sporthírek – Idényösszefoglaló
Megye II. osztály – Nyerges
Dániel csapata az elmúlt öt év
legjobb eredményét érte el a
2014-es másodosztályba való
visszatérés után. Külön öröm,
hogy a csapat magjának egyik
felét saját nevelésű, balástyai
játkosok alkotják.
Megyei felnőtt női bajnokság
– Nagyon fiatal csapattal vágtak
neki a lányok a bajnokságnak,
amely során mérkőzésről mérkőzésre szoktak bele a felnőtt
mezőnybe. A szezon végére
nagyot fejlődött a Fodor Tamás
vezette társaság.
Megyei U19 B csoport –
A tavalyi csalódást jelentő
5. hely után, idén egy átalakult
kerettel, erősebb mezőnyben jó
szereplésnek minősül a korábbival azonos helyezés. Sok egyesületnél még a mérkőzésen való
megjelenéssel is gondok voltak,
de Fodor Tamás együttesénél

sem edzésen, sem mérkőzésen
nem voltak létszám problémák.
Megyei U17 B csoport – Az
egyetlen nagypályás balástyai
érmes csapat. Nyerges Dániel és
Tóth Gergő irányítása alatt a sok
tehetséges, ugyanakkor nehezen
kezelhető játékos egy jobb csapat mögött a második helyen
végzett.
Megyei U14 B csoport – Vén
László fiai és lányai a mezőnynél fiatalabb kerettel kezdték el
tanulni a nagypályás bajnokságok alapjait. A lelkiismeretes
csapat néhány szép eredményt is
fel tudott mutatni a szezonban.
Bozsik-program – A Vén László által koordinált U7-es, U9-es,
U11-es és U13-as csapatok Hegedűs Klaudia, Förgeteg József
és Gémes Ferenc irányításával
vettek részt a Bozsik-programban, és több egyéb szervezésű
tornán.

Retro Gyermeknap összefogással
20 éve, hogy a Hunyadi és az
Arany János utca övezte szabad
területen a Balástyáért Közalapítvány számos önkéntes
közreműködésével játszóteret
hozott létre, melyet gyereknapi
rendezvény keretében avatott fel
és nyújtott át, a település (elsősorban) gyermek lakói számára.
Időközben több pályázati forrás bevonásával sportparkká
alakult a játszótér. A 20 éves
fennállást a könyvtár kezdeményezésére gyermeknapi rendez-

vénnyel ünnepeltük meg, ismét
jelentős összefogással. Az önkormányzat mellett a település
köznevelési intézményei, civil
szervezetei, valamint lelkes önkéntesek segítették születésnapai rendezvényünk színvonalas
megvalósulását. Voltak akik
munkájukkal, voltak akik felajánlásaikkal támogatták a programot. A résztvevők nevében ezúton is köszönöm segítségüket.
Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető

A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya
nyári nyitva tartása
Hétfő 13-17 óráig, kedd zárva, szerda 8-12 óráig, csütörtök
13-17 óráig, péntek 8-12 óráig
A könyvtár 2019. július 1-től július 12-ig takarítási szünet
miatt zárva lesz.

A GEMMA Központnak kockajátékokat gyűjtenek
A GEMMA Fejlesztő Nevelésoktatást Végző Iskolában, mint
gyógypedagógiai intézményben
négy csoportban, összesen 24
fő súlyosan, halmozottan sérült
gyermek
nevelését-oktatását
látják el. Nagy segítség lenne
számukra a készségfejlesztő
foglalkozásaikhoz fából vagy
műanyagból készült kockajátékok, ezért kérjük, akiknek

vannak ilyen használaton kívüli
játékaik, és szívesen felajánlanák, kérjük, hogy augusztus 15ig keddi vagy szerdai napokon
délelőtt vigyék be a Védőnői Tanácsadóba vagy időpont egyeztetés miatt hívják fel Böröczné
Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnőket a 62/278-255, 06
(30) 869-5037-es, 06 (30) 4626368-as telefonszámokon.

Új kisbuszt kapott a sportkör

Vöröskeresztes vásár

Az Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályázatának tárgyi eszköz
jogcímén egy teljesen új Renault Traffic kilenc személyes buszt vásárolt a Községi Sportkör Balástya Egyesület.

A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. július 11-én,
csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
Felajánlásként csak tiszta, még használható ruhákat várnak a
szervezők, és csak a vásár időpontjában lehetséges az átadása.
A következő vásár időpontja: szeptember 12., csütörtök.
Szünet: augusztusban!

ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA
Balástyán, az Erdőközi iskolában ismét találkozót szerveznek 2018. augusztus 3-án,
10-16 óráig, azoknak, akik az
iskola fennállása óta ott jártak

általános iskolába. Érdeklődni
lehet a 06 (70) 701-4426 vagy
62/257-832
telefonszámon
Rozsnyai Erzsébetnél (Kistelek, Diófa u. 39.).
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Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
foglalkozásokon vettek részt. A
felsősök kosárlabdában, kézilabdában, fociban mérték össze tudásukat. Közlekedésbiztonsági kerékpáros-versenyre nevezhettek
be a vállalkozó kedvű gyerekek,
lehetett kalácsot sütni faszénparázson, 10 órától pedig – mindenki kedvence – az ugrálóvár, élő
csocsó, euro bungee várta a gyerekeket. A tantermekben társasjátékoztak, számítógépes játékokat
próbálhattak ki a gyerekek.

„Bolondballagás”

Hónap diákja - május

1. a: Tóth Bence, 2. a: Módra Nóra, 3. a: Grósz Ambrus Barnabás,
3. b: Virágh Zsófi, 4. a: Fodor Paula Denisza, 5. a: Komáromi Attila,
5. b: Csikós Ervin, 6. a: Hajdár Xénia Etelka, 7. a: Czibolya Helga
Kata, 8. a: Keszég Vanessza, 8. b: Szobácsi Dávid Szilárd

Kereszt-járás

Június 11-én, kedden a 4. az 5.
és a 6. évfolyam tanulói vettek
részt a hagyományos keresztjáráson. Az osztályok kísérőikkel kerékpároztak, megismerték a keresztek történetét, majd
az utolsó állomáson, a Nemes
Nagy kertészetnél a család vendégül látta őket.

PÉNZ7 program

A PÉNZ7 program keretében
május 13-17. között minden felsős évfolyam játékos interaktív
foglalkozáson vett részt, ahol
megismerkedtek a pénzgazdálkodás alapelemeivel, pénzügyi
alapfogalmakkal, megismerkedtek a bankjegyvizsgáló működésével, a magyar bankjegyek
biztonsági jeleivel.

Kálti Márk Történelem Verseny

Május 26-án Budapesten rendezték meg az országos történelmi verseny döntőjét. Iskolánkat
az előző fordulókon elért eredményeik alapján három tanuló
képviselte: az ötödik évfolyamból Csúri Zétény, a hatodikosok
közül Grósz András Balázs és
Pelsőczi Márk. A nehéz és színvonalas versenyen diákjaink
szépen helyt álltak, a középme-

zőnyben végeztek. Történelemtanáruk: Márkus Marianna

Osztálykirándulások felsőben

Az EFOP 3.3.7-17-2017-00032
pályázatnak köszönhetően iskolánk tanulóink az alábbi kirándulásokon vettek részt:
• 1. osztály: Szeged: Tudástár,
Vadaspark
• 2-3. osztályok: Kecskemét
• 4. osztály: Ópusztaszer és
Szarvas
• 6-7. osztályok: Eger, Tisza-tó
• 8. évfolyam: Székesfehérvár
és környéke

Hagyományainkhoz híven a
nyolcadikosok június 13-án, a
ballagás előtti napon színes jelmezekbe öltözve, vidáman énekelve, bolondozva búcsúznak az
iskolától. Bejárták itteni diákéveik helyszíneit, a tantermeket,
mókázva, búcsúzva diáktársaiktól, tanítóiktól, tanáraiktól, az
intézmény valamennyi dolgozójától. Ellátogattak az óvodába
is, majd a falu több intézményét,
üzletét is felkeresték.

Ballagás

Június 14-én elballagtak a
nyolcadik évfolyamos diákjaink.

A szépen feldíszített iskolában
a hetedikesek útravalóval, tanácsokkal látták el a ballagókat,
majd a tarisznya átadása következett. A sportcsarnokban családjuk, rokonaik, barátaik népes
serege fogadta a végzős diákokat. Ünnepi műsor köszöntötte
őket, majd a nyolcadikos diákok
búcsúztak társaik nevében az
iskolától. Az ünnepségen Gera
Dávid 8. a osztályos és Kiss Szabolcs 8. b osztályos tanuló az Év
Sportolója díjat kapta meg.
Köszönjük Gombos Pálnak és
családjának, valamint Csománé
Veszelka Anikónak a sok szép
virágot.

Tanévzáró

Június 19-én megtartott tanévzáró
ünnepség
műsorát
Majevszki-Bernát Evelin állította össze és a 3. osztályosok
napközis csoportja adta elő. Idén
26 tanuló vihetett haza kitűnő
bizonyítványt, így ők bekerültek az iskola Aranykönyvébe és
könyvjutalomban részesültek.
A versenyeken kiválóan szereplő
diákok teljesítményét is jutalomkönyvekkel értékeltük.

Látogatás az ELI-be

Június 6-án a nyolcadik évfolyam tanulói látogatást tettek az
ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetbe Szegeden. A tanulókat
Koréh Istvánné és Márkus Marianna kísérte el.

Gyereknap

Június 12-én rendeztük meg a
közösségépítő gyereknapot iskolánkban. Zenés bemelegítés után
ügyes kezű 5-6. osztályos diákok
kókuszgolyót és gyümölcssalátát készítettek a tankonyhában.
8 órától az alsós kisdiákok a
„Szélházi Jankó” című zenés
mesét nézték meg a Lóca együttes előadásában, majd kézműves

Aranykönyvesek
1.a: Farkas Korina Kira, Gunics Zétény, Horváth-Zsikó Diána,
Lippai Levente
2. a: Becsey Noel Viktor, Csontos-Traum Kristóf, Karakás Levente, Kiss Bianka Hanna, Kovács Andor, Szabó Nóra Karina,
Sztankovics Nóra
3. a: Bárkányi Szandra Lilla, Grósz Ambrus Barnabás, Prohászka Csaba
3. b: Kiss-Csepregi Tamás, Szanka Míra Alíz, Virágh Zsófi
4. a: Gunics Gréta, Kiss Balázs Márk, Kocsis Csenge, Rogoz
Henriett, Tóth-Sári Nándor
6. a: Horváth-Zsikó Mária
7. a: Gyöngyösi Norina, Péter Boglárka, Szél Luca

Elballagtak a 8. osztályosok
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Szél Kevin

Márkus Marianna
osztályfőnök

Süli Máté

Virágh Ádám

Vágvölgyiné Albert
Tünde osztályfőnök

Horváth Zoltán
Roland

Kis Rebeka Anna

Bitó Marcell

Tóth Ágnes

Csúri Zsófi Noémi

Ruskó Róbert József

Tóth Evelin

Széll Erzsébet

Gera Dávid

Krasznai Árnika

Berkes Anasztázia
Anna

Gera Kevin

Paragi Nikol

Ferenczi Lívia

Horváth Ferenc Pál

Kapás Erika

Szobácsi Dávid
Szilárd

Budai Krisztina
Noémi

Pásztor Csanád

Kapás Szabolcs
Adrián

Beke Anita

Hegedűs Adrián

Lengyel Gábor

Harcsa Erzsébet

Kiss Szabolcs

Karsai Máté

Keszég Vanessza

Kiszi Péter
Domonkos

Kiss Benjamin

Balázs Bálint

Farkas Zalán Ferenc

Fotó:
Széll Andrea
www.szandifoto.hu

Újszászi Zsolt
Adrián

