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Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösz-
töndíj
A 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első 
félévére vonatkozóan Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szerre lehet pályázni november 5-ig.

3. oldal

Magyar-román Nyugdíjtanácsadó Nap Szegeden

2019. november 14-én, 9.00-16.00 óráig magyar-román 
Nyugdíjtanácsadó Nap lesz Szegeden, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal épületében.   

3. oldal

Egészséghét lesz november 11-től november 15-ig

Sokféle programmal, szűrésekkel, vizsgálatokkal, bemu-
tatókkal várja az Egészséghéten a lakosságot a Balástya 
Községi Önkormányzat és a védőnők. 

6-7. oldal

Köszönjük a lakosság bizalmát!
Továbbra is Balástya fejlődéséért kívánunk együtt dolgozni 
Önökkel, mert Balástya sikere mindannyiunké!

Ujvári László polgármester és a képviselő-testület

Újabb öt évig vezeti Balástyát 
polgármesterként Ujvári László

XIX. Balástyai Böllérfesztivál
2019. november 8-9-én, a Rendezvénytéren

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019
A mostani voksoláson alig változott a képviselő-testület összetétele.  

A hivatalos végeredmény szerint ezúttal is Juhász Jenő alpolgármester 
kapta a legtöbb szavazatot képviselő-jelöltként, szám szerint 560-at. 
Bekerült még a hat fős képviselő-testületbe új tagként Fodor Tamás 
(475 szavazat), képviselő maradt Márkus Marianna (467 szavazat), 
Kiss József (430 szavazat), Túriné Török Ilona Aranka (400 szava-
zat) és Sári János (383 szavazat). Kikerült a testületből az 1994 óta 
folyamatosan képviselővé választott Vincze Mihály (377 szavazat).

 A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Balástyán a névjegyzék-
ben lévő választópolgárok száma: 2 872 fő • Balástyai választási rész-
vétel: 34,12 %  (980 fő) • (Országos választási részvétel: 48,58 %) 
• Nem szavazott: 65,88 %  (1892 fő) •  Urnában lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma: 980 • Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok 
száma:  22  • Érvényes szavazólapok száma:  958  

November 8., péntek
17.00  Balástyai Big Band zenés műsora
19.00  Néptánc: Kámán Noémi és Zubor Péter a Zala megyei Boc-

földéről
20.00  SZTÁRVENDÉG: BÓDI GUSZTI ÉS MARGÓ
21.00  Balástyai Big Band zenés műsora

November 9., szombat
  8.00  A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval: megnyitja a Tápió-

bicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat
 A bölléreket és a vendégeket köszönti Farkas Sándor, tér-

ségünk országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, az 
Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Ujvári László 
polgármester és Kiss József főszervező

 Megkezdődik a sertések feldolgozásának tájjellegű bemuta-
tása

  „Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú 
Egyesület évadzáró találkozója 

 A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének 
balástyai csoportja szervezésében Szomszédoló Főzőverseny

  8.30 A húsipari cégek kiállítása és kézműves vásár
  9.00  Kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő verseny megnyitója 

A versenyekre 8.00 órától lehet benevezni
  9.30  A balástyai óvodások műsora a színpadon
10.00  A Grimm-Busz Színház gyerekműsora a sátorban
10.45 Moccantó – koncert gyerekeknek a sátorban
11.30  Helyi fellépők és testvértelepülések műsora
12.30  SZTÁRVENDÉG: SZANDI
14.00  A kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő verseny ered-

ményhirdetése

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 pecse-
nye, 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
 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!

Balról jobbra hátul, Juhász Jenő, Kiss József, Fodor Tamás, Sári János, elöl 
Túriné Török Ilona, Ujvári László, Márkus Marianna

Balástyán rendben lezajlott az önkormányzati választás.  
A részvétel 34 százalékos volt, ez elmarad a Csongrád megyei 
átlagtól. Ujvári László egyedül indult a polgármesterségért, 
összesen 885 érvényes szavazattal választották újra. 

Folytatás a 2. oldalon
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Köszönet a lakosságnak
Tisztelettel megköszönöm a balástyai választópolgárok-
nak, hogy 1990 óta minden választáskor bizalmat szavaz-
tak nekem, és azóta a képviselő-testületben segíthetem köz-
ségünk fejlődést.                                  Sári János képviselő                                                

Meghívó a mozgáskorlátozottaknak
2019. november 9-én, 9 órától a Böllérfesztivál alkalmá-
val a rendezvénytéren felállított sátorban Szomszédoló Fő-
zőversenyt tart a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete Balástyai Csoportja. A szomszédos települések 
csoportjaival közös főzésre meghívom a csoport tagjait!

Gera Jánosné csoport tikár
Telefon: 06 (30) 467-6070 

Megsérült egy gyermek az óvoda bejá-
rati kapuoszlopából kiesett tégla miatt

Szeptember 8-án édesanyjával 
jött ki az óvoda kapuján egy kis-
gyermek, és a kapu kinyitásakor 
a kaput tartó oszlophoz ért a 
szülő táskája, ami után egy meg-
lazult tégla kiesett, és eltalálta 
a három éves kisfiú fejét. Sze-
rencsére a sérülés nem súlyos, 
de a gyermeket megfigyelésre 
kórházba vitték. Ujvári László 
polgármester azonnal az eset 
helyszínre érkezett és odahívta 
Sári János építési vállalkozót is. 
Megállapították, hogy a kerítés 
felújításáig a gyerekek kísérő 
nélküli közlekedésétől eddig is 
elzárt területen az oszlopok tete-
jét valaki megrongálta, felülről 
megkopogtatva meglazította a 
téglákat, volt ahol az oszlo-
pokból egész és darab téglákat 
szedett ki. Sári János elmondta, 
hogy ezeknek az oszlopoknak 
a tetejét a balesetveszély miatt 
munkatársaival a nyáron bizton-

ságossá tették. Akkor is látható 
volt, hogy helyenként a felső-
tégla sort szándékosan fellazí-
totta valaki, amit lebontottak, 
majd a második sor téglát csak 
gyémántvágóval tudták eltávolí-
tani. A törmeléket elszállították. 
Arról, hogy a kerítés bizton-
ságos, augusztusban pályázati 
támogatás kérése miatt fotók is 
készültek. A később keletkezett 
veszélyhelyzetről bejelentés 
nem érkezett az önkormányzat-
hoz. Most egy talicskányi bon-
tott tégla mellett egy nagyobb 
betondarab is ott volt a kerítés 
tövében, amivel feltehetően a 
rongálás történt. 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat nevében Ujvári László 
polgármester a sajnálatos sérü-
lés miatt együttérzéséről biztosí-
totta a szülőket, és a kerítés bon-
tása, újraépítése megkezdődött.

A Balástyáért Közalapítvány 
a Sajtkukacpark játékainak fel-
újítását végeztette, miközben 
valaki vagy valakik a festéshez 
előkészített, glettelt mérleghin-
tát megrongálták. Kérjük, aki 

hasonló esetet lát, állítsa le az el-
követőt és jelezze az alapítvány 
tagjainak, vagy a könyvtárban. 
Óvjuk meg együtt értékeinket az 
értelmetlen rongálástól!    

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019
Balástya egyéni listás választási 
eredménye
Polgármester 
UJVÁRI LÁSZLÓ •  Független jelölt • 885 • 100,00 %

Képviselő-testület 
13. JUHÁSZ JENŐ • Független jelölt • 560 • 58,46 % • 8. FODOR 
TAMÁS  • Független jelölt • 475 49,58 % • 5. MÁRKUS MA-
RIANNA • Független jelölt •  467 • 48,75 % • 1. KISS JÓZSEF 
• Független jelölt • 430 • 44,89 % • 2. TÚRINÉ TÖRÖK ILONA 
ARANKA • Független jelölt • 400 • 41,75% • 7. SÁRI JÁNOS • 
Független jelölt • 383 • 39,98% • 3. VINCZE MIHÁLY • Független 
jelölt • 377 • 39,35% • 6. HEGEDŰS MARIANNA • Független jelölt 
• 346 • 36,12% • 9. CSÁKI ANITA FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT • 341 • 
35,59% • 4. GÉMES ISTVÁN • FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT • 290 • 
30,27% • 12.  GÖMÖRI ENDRE •  Független jelölt • 210 •21,92% • 
10.  NÉMETH ANITA • Független jelölt • 208 •21,71% • 11. PALO-
TÁS NORBERT • Független jelölt • 170  • 17,75% 

A szavazókörönkénti eredmények a www.valasztas.hu
 oldalon elérhetőek.

Rongálás a Sajtkukacparkban

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. 
Telefon: 06 (30) 879-9305

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy ed-
dig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu   
email címre. 

A SZANKA SZERVIZ ÉS AUTÓSBOLT
telefonszáma megváltozott!
Új szám: 06 (30) 538-7850

                Szerviz                          Üzlet
Nyitva: H-P: 7.00-17.00             H-P: 8.00-16.30
Balástya, Széchenyi u. 32. • Telefon/fax: 62/278-201
E-mail: szankadori@gmail.com
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Köszönet a tűzoltóknak
Szeptember 27-én a Táncsics utcai házam melléképülete 
kigyulladt. A helyszínre érkező kisteleki és szegedi hiva-
tásos tűzoltók, a szegedi hivatásos tűoltók vízszállítója, a 
kisteleki és balástyai önkéntes tűzoltók, a Katasztrófavé-
delem Kutató Mentőcsoport Balástya vízszállítója gyors 
beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a 
főépületre. A tűz oltásában számomra ismeretlen emberek 
is segítettek. Mindannyiuknak köszönöm a segítőkész, ál-
dozatos munkáját!                                    Ujvári Nándorné

Közös projektzárót tartott Balástya 
és Torda

Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj

Testvértelepülésünkkel, Tor-
dával közös nyertes pályázat 
alapján projektzáró rendezvény 
volt 2019. szeptember 30-án, 
Balástyán, a polgármesteri hi-
vatalban. Az Interreg-IPA Ma-
gyarország-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködési Prog-
ram 3. prioritástengelyének 
– Idegenforgalmi és kulturális 
örökségi együttműködés ösz-
tönzése – 3.2. akció – Együtt-
működés a kulturális, közösségi 
események, a sport, a szabad-
idős tevékenységek és a termé-
szetvédelem terén – keretében 
valósult meg a "Balástya és 
Torontáltorda hagyományok és 
hagyományos értékeket képvi-
selő kulturális rendezvények ter-
jesztése fiataloknak" elnevezésű 
projekt. Ujvári László köszön-

tője után ismertette a projekt 
keretében megtartott balástyai 
rendezvényeket, majd Lázár 
Jenő magyar és szerb nyelven 
beszélt a megvalósult  tordai 
rendezvényekről. A balástyai 
projektrész Európai Uniós hoz-
zájárulása 59 500 euró, a hazai 
társfinanszírozás 7 000 euró, az 
önrész 3500 euró, amelyből egy 
éven át 12 rendezvényt finanszí-
roztak. Az eseményen részt vett 
a pályázatíró cég, az IR Intelli-
gens Régió® Üzleti Kommuni-
kációs Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Fehér Éva, továbbá a projekt 
előkészítésében és megvalósí-
tásában résztvevő munkatársak 
voltak jelen. 

A projekt 2018. augusztus 
1-től 2019. szeptember 30-ig 
tartott.

A 2020. év fordulójára, a 
2019/2020. tanév második és 
a 2020/2021. tanév első fél-
évére vonatkozóan, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 
(a továbbiakban: Bursa Hunga-
rica Ösztöndíjrendszer) célja az 
esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása.

 Az „A” típusú pályázatra je-
lentkezhetnek a felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató hall-
gatók, a „B” típusú pályázatra 
az adott tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középisko-
lás, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem 
nyert, érettségizett fiatalok, akik 
felsőoktatási képzésben kíván-
nak részt venni.

Az „A” típusú ösztöndíj idő-
tartama 10 hónap, azaz két egy-

mást követő tanulmányi félév 
(a pályázati forduló évében), a 
„B” típusú ösztöndíj időtartama 
3x10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév (a pá-
lyázati fordulóban induló tanév 
szeptemberétől, a felsőoktatási 
hallgatói jogviszony létesítésé-
től kezdődően).

A pályázat benyújtási határ-
ideje 2019.  november 5. 

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint il-
letékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. A Bursa Hungari-
ca felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázatról részletes 
információ található a pályá-
zatkezelő szervezet www.emet.
gov.hu oldalán
Pályázati kiírás a www.balastya.hu 
oldalon olvasható.

2019. november 14-én, 9.00-
16.00 óráig magyar-román 
Nyugdíjtanácsadó Nap lesz Sze-
geden, a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Rákóczi tér 1. szám 
alatti épületében.   

Az érdeklődő ügyfelek számá-
ra a nemzetközi ügyintézéssel 
foglalkozó ügyintézők személy-

re szóló tájékoztatást adnak a 
magyar és román nyugdíjjogo-
sultság feltételeiről, az ügyin-
tézési teendőkről. Személyi ok-
mányok szükségesek!

Előzetes bejelentkezés hétfő-
től csütörtökig 8.00-16.00 óráig, 
pénteken 8.00-13.00 óráig a +36 
1 270-8108-as telefonszámon.

Magyar-román Nyugdíjtanácsadó 
Nap Szegeden

Szeptember 9-én az elmúlt 
évek legerősebb vihara sújtotta 
Csongrád megyét, és kiemelten 
Szeged város területét. A haté-
kony kárfelszámolás a szolgál-
tatók és a szervezetek összehan-
golt, megfeszítetett munkájának 
eredménye volt. A Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület is részt vett a károk elhá-
rításában, ezért Szatmári Imre 
tűzoltó dandártábornok, főtaná-

csos, a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője a levélben fejezte ki 
köszönetét a balástyai önkéntes 
tűzoltóknak, a mentésben, kár-
felszámolásban végzett odaadó, 
fegyelmezett, fáradtságot nem 
ismerő munkájáért, ami lehe-
tővé tette a természeti csapás 
következményeinek elhárítását, 
a hétköznapi élet feltételeinek 
gyors visszaállítását.   

Köszönőlevél a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek

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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A Falunapok kiállításán az első 
időszakban a Vízügyi Vadász-
társaság vett részt, majd később 
a Móra Ferenc Vadásztársaság 
és a Balástyai Földtulajdonosok 
Vadásztársasága is csatlakozott. 
Időközben a Vízügyi Vadász-
társaság ketté vált, Ópusztaszeri 
Vadásztársasággá és kisteleki 
székhellyel Zöldhalmi Vadász-
társasággá alakult át. Mind a 

négy társaság Balástya közigaz-
gatási területén működik, és a 
közös vadászati kiállítás ugyan-
úgy megmaradt. Évenként válto-
zó módon  erdőrészletet mutat-
nak be, a ragadozó és növényevő 
állatokat, a vízimadarakat az 
élőhelyükön preparátumokkal 
illusztrálják, továbbá a terítékre 
hozott hím állatok trófeáit állít-
ják ki.

A XX. Balástyai Falunapok, 
Zöldség- és Virágfesztivál al-
kalmával a Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tűzvédelmi tesztjét tölthették ki 
az érdeklődők. Nagy sikere volt 
ennek a kezdeményezésnek, 
mert több mint negyven, tíz év 
alatti gyerek és kilencvennél 
több, tíz év feletti diák, valamint 
felnőtt ikszelte be az általa he-
lyesnek tartott válaszokat. Azt 
még sajnos a legjobbak sem tud-
ták, melyek a feltételei a száraz 
növényi hulladék égetésének a 
belterületen és a külterületen. 
A gyerekeknek öt, a felnőttek-
nek húsz olyan kérdésre kellett 
válaszolniuk, ami tűzesetek 
keletkezésére vonatkozott, és a 
környezetünkben előfordulhat. 
A kérdéssorozatot Virágh István, 

az egyesület elnöke a Csongrád 
Megyei Tűzmegelőzési Bizott-
ság titkárával, Rókus Imre tűz-
oltó alezredessel együtt állította 
össze. Akik a legtöbb jó választ 
adták, ajándékokkal térhettek 
haza. Galiba Gábor, a Szegedi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság vezetője felajánlásával és az 
önkormányzat támogatásával a 
gyerekek serlegeket és édességet 
kaptak. A Balástya Község Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület "Ön-
kéntesség személyre szabva" 
elnevezésű projektjében résztve-
vők közül öt szegedi fiatal volt a 
Falunapokon, akik a tűzoltóteszt 
javításán kívül a falunapi kiállí-
táson az információs asztalnál a 
vendégek fogadásában és a ven-
dégkönyv aláíratásában, a prog-
ram felügyeletében segítettek. 

Sokféle zenei élményt kínált a 
XX. Balástyai Falunapok, Zöld-
ség- és Virágfesztivál. Kovács 
Kati koncertje után a rendez-
vénysátorban a Berkes Dáridó 
szórakoztatta a nagyszámú kö-
zönséget. Berkes Antal vezetésé-
vel Virágh Béla, Tutó Dénes, Ba-
logh István, Végh Ottó, Bognár 
Ferenc hajnali fél kettőig muzsi-
kált. Berkes Antal betegen, törött 
gerinccel, a műtét elhalasztásá-

val vállalta a zenélést, mert nem 
akarta cserben hagyni zenész-
kollégáit és a balástyaiakat, mi-
vel tíz éves kora óta szolgálja a 
község kulturális életét. Toncsi 
azóta túl van a sikeres műtéten. 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat tisztelettel köszöni 
Berkes Antalnak, hogy betegen 
is vállalta a muzsikálást, és mi-
előbbi gyógyulást kíván neki!

Virágh Istvánné Nagy Éva 
tavasz óta készült a falunapi 
kiállításra. Manó Piknik cím-
mel mesevilágba vitte el a láto-
gatókat. Kedves figurái készí-
tésének több oka is van.

- Azzal kezdődött, hogy 
kaptam egy zsák teljesen új 
tojástartót. Gondoltam, papír-
masszát készítek belőle, mert 
abból sok mindent lehet alkotni.  

A tojástartókat összetépdestem, 
leáztattam vízzel, néhány napig 
állt, majd főztem pár óráig, és 
utána turmixoltam. Egyébként 
régen a babák is papírmasszá-
ból készültek. 

- Lehet azt mondani, hogy a 
kiállításon minden újrahasz-
nosított anyagból volt?

- Igen, ezek mind újrahaszno-
sított anyagból készültek. Mosó-

szeres és folyékony szappanos 
flakont, drótot, újságokat, WC-
papír gurigát használtam fel a 
figurák elkészítéséhez. Először 
kidolgoztam az alapot és csiriz-
zel rögzítettem. A csiriz liszt és 
víz keveréke, amit főzni kell, 
amíg opálos színe lesz. Rájöt-
tem, hogy a papírmasszából nem 
tudom elkészíteni a fejeket, ezért 
hidegporcelánból formáztam. 

Ezt az anyagot szódabikarbó-
nából és kukoricakeményítőből 
kell megfőzni, azután lehet ala-
kítani körülbelül egy hétig, ha 
hűtőszekrénybe tesszük. 

- Egyedül készült a kiállításra?
- Eleinte egyedül alkottam, az-

után a férjem biztatott, hogy ké-
szítsem, és rendezzünk kiállítást. 
Még mesét is talált hozzá.

Illin Klára

A XX. Balástyai Falunapok, 
Zöldség- és Virágfesztivál kiállí-
tói között most is, mint minden 
évben ott voltak az óvodások 
munkái. Czirok Tamásné óvónő 
ötletével és irányításával készül-
tek az idén a pávák, amelyek 
testét kasírozás technikával ala-
kították ki, és a csoportok szí-

neivel készültek az alkotások. 
Minden csoportban minden kis-
gyermek egy pávatollat díszített, 
és így állt össze a pávák díszes 
tollazata, a kompozíció központi 
helyén lévő páva tolla pedig az 
óvoda összes kisgyermekének 
színes kézlenyomata volt.    

Jubileumi Falunapokat, Zöldség- és Virágfesztivált tartott községünk
Folytatás az októberi újságból

Vadásztársaságok kiállítása

Nagy sikere volt a tűzvédelmi 
tesztnek a Falunapokon

Berkes Dáridó a Falunapokon

Manó Piknik a Falunapok kiállításán

Az óvodások rendszeres kiállítók 
a Falunapokon
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A Balástya Községi Önkor-
mányzat szeptember 28-án tar-
totta a VIII. Szántóversenyt Széll 
Sándor és családja birtokán. 
Varga Zoltán, az AGROPARK 
– Euro Noliker Kft. ügyvezető-
je megnyitó szavai után Ujvári 
László polgármester köszöntött 
mindenkit, majd dr. Soós Sándor, 
a Magyar Szántóverseny Egye-
sület elnöke üdvözölte a részt-
vevőket, és a zsűri elnökével 
ismertették a legfontosabb sza-
bályokat. Az egybegyűltek egy 
perces néma csenddel emlékez-
tek a korábbi szántóversenyek 
ötletgazdájára, Palotás Istvánra, 
aki létrehozta a rendezvényt, 
majd később az önkormányzat 
átvette az esemény megrendezé-
sét. Továbbá megemlékeztek a 
nemrég elhunyt dr. Bella László-
ról, aki a balástyai szántóverse-
nyek zsűrielnöke volt. A szántás 
kezdése előtt húsz traktoros és öt 
lovas fogatos húzott sorszámot, 
azután több kategóriában meg-
kezdődött verseny. A zsűri tag-
jai, Rátonyi Tamás, a debreceni 
egyetem tanára a Szlovákiából 
érkezett Beta Gáborral és Varga 
Ottóval és dr. Soós Sándorral 
együtt az országos és világverse-
nyek szabályai szerint bírálták a 
nyitóbarázdák, később a szántás 
szakszerűségét. Közben a kicsi 
gyerekeknek ügyességi verse-
nyeket szerveztek a Dékány lá-
nyok, Zsanett, Zsófia, Henrietta 
és Klaudia. A sátor mellett több 
bográcsban főzte a pörköltet 

Szemerédi István és Gémes Já-
nos, és megérkezett a zenész, a 
bordányi Kovács Gábor is. Ebéd 
után nagyon sok érdeklődő kí-
sérte figyelemmel a traktorosok 
ügyességi és gyorsulási verse-
nyét. A rendezvényt eredmény-
hirdetés és mulatság zárta.
A versenyek eredményei
Kétfejes eke
1. Szöri Imre • 2. Vermesi Ákos
• 3. Nagy Zoltán (Dóc)
Háromfejes eke
1. Gémes Csaba (Kistelek) •  
2. Ifj. Böröcz László • 3. De-
zső Ernő (Székkutas)
Négyfejes eke
1. Gémes István (Kistelek) •  
2. Kiss Tamás (Pusztaszer) •  
3. Bitó Csaba (Kistelek)
Veterán traktorok
1. Bitó Tibor • 2. Horváth Péter •
3. Jóljárt Dávid (Sándorfalva)
Lovas szántás
1. Vakulya József • 2. Kondász 
Ferenc • 3. Losonczi Antal
Gyorsszántás
Kétfejes eke
1. Vermesi Ákos • 2. Réczi Pál •
3. Nagy Zoltán
Háromfejes eke
1. Gémes István • 2. Szél János • 
3. Ifj. Böröcz László
Traktor gyorsulási verseny
1. Széll József • 2. Gémes Csaba 
• 3. Bitó Pál

A Palotás Ibolya által felaján-
lott Palotás István Emlékdíjat 
Csorba Ferenc és Vermesi Ákos 
kapta.

Fotók: www.balastya.hu/hírek

Szeptember 21-én tartották 
Tordán a XI. Kukoricafeszti-
vált, amelyen községünk csak-
nem 50 fős csapata is részt vett.  
A Sportközpontnál tartott meg-
nyitó után a települések sza-
kácsai a hagyományos ízek 
főzőversenyéhez készültek. 
A balástyaiak busszal, a többi 
résztvevő pedig lovas fogattal 
és pótkocsis traktorral, zenekar 
kíséretében a kukoricaföldre in-
dult. A csapatok elfoglalták a he-
lyüket a kijelölt kukoricatáblá-
nál, és először a reggelire hozott 
ételeket mutatták be, megterítet-
tek a sorok végénél. A kukorica-
törés megkezdése előtt a zsűri a 
reggeli terítékét értékelte, és az-
után figyelte a szorgos munkát, 
mennyire szép a kukoricacsö-
vekből a rakás, hogyan vágják 
a kukoricaszárat, kötik a kévét, 
milyen a szárkúp, de a hagyomá-
nyos viselet szintén fontos volt.  

A verseny után, délben megnéz-
ték dr. Berényi János egyetemi 
tanár, növénygenetika kutató és 
növénynemesítő emlékházát, 
majd a Sportközpontnál felál-
lított színpadon folytatódott a 
rendezvény, ahol műsort adtak 
a vendégek csoportjai, közöttük 
a balástyai Bábabokra Néptánc-
együttes is fellépett. Délután 
szintén a színpadon tartották a 
kukoricatörő-verseny és a fő-
zőverseny eredményhirdetését. 
Községünk csapata nagyon jól 
teljesített a kukoricatörésben, 
ezért Dobai János, Torda polgár-
mestere a zsűri döntése alapján 
községünk csapatának aranyér-
met adott át. A főzőversenyben 
szintén aranyérmet érdemelt a 
bakonyi sertésszelet puliszkával, 
amit Szőri Istvánné és Vinczéné 
Vollein Márta főzött. A pálinka-
versenyben több balástyai pálin-
kát értékeltek. 

Szántóversenyt rendezett Balástya Hagyományőrző Kukoricafesztivált 
tartottak Tordán

Köszönet
A VIII. Szántóverseny szervezésében, lebonyolításában közre-

működő munkatársaimnak, vállalkozóknak, minden balástyai és 
környékbeli településről érkező segítőnek, továbbá a versenyzők-
nek tisztelettel megköszönöm a munkáját, amellyel hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez!                   Ujvári László polgármester 

Azoknak az őstermelőknek, 
akik 2017-ben igényelték kár-
tya alapú őstermelői igazolvá-
nyukat, annak érvényessége 
2019. december 31-én lejár. 

Ne tévessze meg Önöket a kár-
tya bal alsó sarkában feltüntetett 
dátum (2021.12.31.), mert az 
csak a hatályosságot jelöli. Adott 
évben akkor érvényes az iga-
zolvány, amennyiben van hozzá 
tárgyévi érvényes értékesítési 
betétlap. Ezeket az igazolványo-

kat már 2019. október 1-től lehet 
érvényesíttetni.

Aki rendelkezik 2019. évi 
kármegállapítási határozattal, 
kérjük, jelentkezzen 2019. nov-
ember 5-től november 25-ig a 
falugazdászoknál a hozamkiesés 
számítás ügyében.

Halászné Ács Éva 
06 (30) 338-0162 és 

Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535 

falugazdászok

Falugazdász hírek

Balástya hírei a honlapunkon
A www.balastya.hu oldalon a hírek főmenüben számolunk be a Ba-
lástyai Újság megjelenései között történt eseményekről, továbbá a 
galériában a nagyobb rendezvények fotóit és filmfelvételeit láthat-
ják.  Több közérdekű információ, továbbá a Balástyai Újság aktuális 
és korábbi lapszámai megtalálhatóak községünk honlapján.
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Védőnői Tanácsadó
Ultrahang diagnosztika
Rendel: dr. Ádám Edit radiológus szakorvos
Mell-, hasi, pajzsmirigy és here vizsgálat.
Hasi vizsgálat díja: 4000 Ft
Mellvizsgálat díja: 4000 Ft
Pajzsmirigy vizsgálat díja: 4000 Ft
Here vizsgálat díja: 4000 Ft
Abban az esetben, ha valaki 2 db vizsgálatot kér, 
az 7000 Ft, ha 3 db vizsgálatot, az 10 000 Ft. A hasi 
vizsgálatot megelőzően 5 órával étkezni nem szabad, 
a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Kérjük, hozza 
magával a TAJ kártyáját! Időpont: 8.00-13.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél: 
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Ifjúsági klub 
Komputeres szemvizsgálat: látásvizsgálat, szürke és 
zöldhályog szűrés
Végzi: Rausch Viktor optometrista
A vizsgálat díja: 2000 Ft 
Időpont: 8.30-12.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a Viktória Optikánál 
06 (30) 858-7071

Tanoda 
Baba-mama klub
A szorongó kisgyermek!
Lehet-e stressze egy kicsi gyermeknek? Mitől és ho-
gyan lehet szorongása egy alig pár hónapos kicsinek? 
Egyáltalán milyen jelek utalhatnak arra, hogy pici gyer-
mekemnek lelki eredetű problémája van, ami gátolhatja 
tevékenységeiben? Mit tehet a szülő? Ezekre a kérdé-
sekre adjuk meg a választ közösen.
Az előadást tartja: Ujváriné Dékány Erzsébet kinezioló-
giai stresszoldó, képességfejlesztő
Időpont: 9.30 órakor kezdődő előadás, interaktív be-
szélgetés. Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat egy 
közös kreatív foglalkozásra (gyümölcsökkel és zöldsé-
gekkel nyomdázás, kirakózás, memóriajáték stb.). 

Művelődési ház
Életet bárki menthet! Újraélesztési és 
elsősegélynyújtási gyakorlati bemutató
A vészhelyzet felismerése, a gyors segélyhívás és az 
azonnali elsősegély életeket menthet. Fontos, hogy a 
lakosság minél szélesebb köre rendelkezzen azokkal 
az alapismeretekkel, amelyekkel tevékeny részeseivé, 
beavatkozóivá válhatnak az elsősegélynyújtási élet-
helyzetnek. Segítsen bármilyen módon a mentő kiér-
kezéséig, az biztosan jobb, mintha nem tenne semmit. 
Maradéktalan gyógyulásra csak így lesz esélye a bal-
esetet szenvedett embertársunknak.
Előadó: Bálint Zoltán mentőtiszt
Időpont: 10.00 óra

Dr. Veidner Tibor rendelője 
Vérnyomás és vércukorszint mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és Juhászné 
Gyöngyi Margit asszisztens végzi.
Időpont: 8.00-11.00 óráig

Fogászati rendelő
Fogászati szűrés
Állapotfelmérés, fogkő eltávolítás, további kezelést 
igénylő elváltozásokról konzultáció.
Végzi: dr. Kollár Csaba fogorvos
Időpont: 8.00-10.00 óráig 

Védőnői Tanácsadó
Ultrahang diagnosztika
Rendel: dr. Ádám Edit radiológus szakorvos
Mell-, hasi, pajzsmirigy és here vizsgálat.
Hasi vizsgálat díja: 4000 Ft
Mellvizsgálat díja: 4000 Ft
Pajzsmirigy vizsgálat díja: 4000 Ft
Here vizsgálat díja: 4000 Ft
Abban az esetben, ha valaki 2 db vizsgálatot kér, az 
7000 Ft, ha 3 db vizsgálatot, az 10000 Ft. A hasi vizs-
gálatot megelőzően 5 órával étkezni nem szabad, a 
vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Kérjük, hozza 
magával a TAJ kártyáját!
Időpont: 8.00-13.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél: 
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Fül-orr-gégészet
A vizsgálatot végzi: dr. Bach Ádám
A vizsgálat ingyenes!
Időpont: 14.00-16.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 462-6368, illetve 06 (30) 869-5037

Tanoda
Csontsűrűség mérés
Csontsűrűség mérés csontritkulásban szenvedő bete-
geknek, 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. Hor-
monális betegség vagy felszívódási zavar, vagy cukor-
betegség 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.

Étrendi tanácsadás
A beteg aktuális tápláltsági állapotának felmérése után 
szakmai ajánlásoknak megfelelő táplálkozási tervet, di-
étát kap akár egészségmegőrzés céljából, vagy már a 
kialakult betegségek gyógyításának támogatására.
A tanácsadást tartja:
Lőrinczné Losoncz Tímea dietetikus
Időpont: 9.00-12.00 óráig

Dr. Veidner Tibor rendelője 
Vérnyomás és vércukorszint mérés
A vizsgálatot dr. Veidner Tibor háziorvos és Juhászné 
Gyöngyi Margit asszisztens végzi.
Időpont 8.00-11.00 óráig

Védőnői Tanácsadó
Komplex nőgyógyászati vizsgálat (rákszűrés + ult-
rahang)
A vizsgálatot végzi: dr. Kajtár István szülész-nőgyó- 
gyász főorvos
A vizsgálatra a TAJ kártyát hozza magával!
A vizsgálat díja: 4000 Ft, amit a helyszínen kell ren-
dezni.
Időpont: 8.00-11.00 óráig 
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél: 
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

Védőnői Tanácsadó
Arteriográf szűrővizsgálat
Az érelmeszesedés lassan, alattomosan előrehaladó fo-
lyamat. Évekig nem okoz tüneteket. 
Az érelmeszesedést „csendes gyilkosnak" is nevezik. 

Az ARTERIOGRÁF vizsgálat célja az érelmeszesedés, 
a szív-, érrendszeri betegségek leggyakoribb okának 
korai felismerése. A tünetmentes időszakban felfede-
zett kóros folyamat még lassítható. Hazánkban minden 
második ember halálát az erek meszesedése következ-
tében fellépő magas vérnyomás betegség, agyvérzés, 
szívinfarktus, vagy érszűkület okozzák. Ezért a korai 
diagnózis hozzájárulhat a szív-, érrendszeri halálozás 
csökkentéséhez, ezzel a születéskor várható élettartam 
és az egészségben eltöltött életévek növeléséhez. To-
vábbá a már kezelés alatt álló betegek gyógykezelé-
sének hatékonysága is nyomon követhető a méréssel. 
Ez alapján esetleg terápiamódosításra kerülhet sor.  
A vizsgálat fájdalmatlan és veszélytelen. 
Mérés előtt nem célszerű: kávét, alkoholt fogyasztani, 
2 órán belül étkezni, dohányozni. Bő folyadék fogyasz-
tás ajánlott!
Méréshez, illetve a lelet készítéséhez szükséges: sze-
mélyes adatok, TAJ szám, testsúly, testmagasság, ko-
leszterin érték.
A vizsgálat díja a szűrőhéten 5000 Ft. (7500 Ft helyett!)
A vizsgálatot végzi: dr. Frányó Ildikó háziorvos, üzem-
orvos, BEMER szaktanácsadó
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 869-5037 vagy 06 (30) 462-6368

BEMER fizikai érterápia
A BEMER fizikai érterápia egyedülálló kezelési mód-
szer mellékhatások nélkül. A mikrocirkuláció funkci-
onálisan az emberi vérkeringés legfontosabb része, 
amely létfontosságú szállítási feladatot lát el a szöve-
tek és szervek oxigénnel és tápanyagokkal történő el-
látásában, a salakanyagok eltávolításában, valamint az 
immunrendszer támogatásában. Számos egészségügyi 
rendellenességnek és betegségnek a korlátozott, vagy 
zavart mikrocirkuláció az oka, ami miatt a sejtek gyor-
sabban öregednek. A BEMER terápia segít egészsége 
megtartásában, a betegségek megelőzésében és gyó-
gyításában önálló, vagy kiegészítő terápiaként. Növeli 
a fizikai és szellemi teljesítményt, javítja az erőnlétet, 
pozitívan befolyásolja a szervezet anyagcseréjét és re-
generációját, ezért sportolók is eredményesen használ-
ják. Sikeresen alkalmazható vérkeringési és vérellátási 
zavarok, /szív-, érrendszeri betegségek/, cukorbetegség 
szövődményei, polineuropathia, perifériás artaeriás 
megbetegedések, krónikus sebgyógyulási zavar, moz-
gásszervi betegségek, szervi működési elégtelenség, 
csontritkulás, fájdalom szindrómák, sport- és egyéb sé-
rülések, csonttörés, stressz okozta bántalmak, krónikus 
fáradékonyság (pl. krónikus terheléses vagy szklerózis 
multiplexes betegeknél), Parkinson betegség, migrén, 
stroke utáni rehabilitáció, alvászavar, figyelemzavar, 
megkésett beszédfejlődés, mozgásfejlődési zavarok, 
hyperaktivitás, fülzúgás, szédülékenység, halláskáro-
sodás kivizsgált eseteiben. Az alkalmazott mágneses 
mező erőssége a Föld mágneses erejével megegyező 
nagyságrendű, ezért nem mágnesterápia, kortól füg-
getlenül teljes biztonságban és mellékhatás mentesen 
használhatja terhes, epilepsziás, daganatos betegség-
ben szenvedő, szívritmus szabályzóval élő és fém ízü-
leti protézist viselő személy.
A szűrőnapokon Ön is megtekintheti, ingyenesen ki-
próbálhatja a BEMER készüléket és részt vehet egy 
filmvetítéssel egybekötött orvosi előadáson.
A kezelést végzi: 
dr. Frányó Ildikó háziorvos, üzemorvos, BEMER szak-
tanácsadó

Mottó:  „Egészség – Őrizzük meg, ami a legfontosabb!”  
A programokról bővebb tájékoztatást Böröczné Huszka Edina és Kóródi Vivien védőnőknél kaphatnak: 06 (30) 462-6368, 06 (30) 869-5037

Egészséghét november 11-től november 15-ig
Kérjük, minden vizsgálatra hozza magával a TAJ kártyáját!

HÉTFŐ, november 11. KEDD, november 12.

SZERDA, november 13.
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Tanoda
Különféle masszázsok
Egy kellemes masszázs oldhatja a stresszt, javíthatja 
közérzetünket és általános egészségi állapotunkat. Kü-
lönböző masszázs fajták közül lehet választani: svéd-
masszázs, japán gyógymasszázs, lágy csontkovácsolás, 
talpreflexológia.
Végzi: Kovács Krisztián
Az egészséghét alkalmával a masszázs ingyenes!
Időpont: 8.00-13.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges Kovács Krisztiánnál 
a 06 (30) 478-5427-es telefonszámon. 

Egészségmegőrzés természetesen! dōTERRA®  egy 
csepp egészség
Illóolajok a családban! Kiemelt téma: baba-mama ola-
jok. • Előadó: Kiss Bernadett
Időpont: 14 óra

Jóga 
Tartja: Rabovszky-Tasi Beatrix
Időpont: 17.00-18.30 óra

Idősek klubja
Egészségmegőrzés illóolajokkal természetesen! 
A résztvevők között kisorsolásra kerül egy dōTERRA® 
illóolajos kézmasszázs. 
Időpont: 10.00 órától
Előadó: Pataki Edina

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

Fogászati rendelő
Fogászati szűrés
Állapotfelmérés, fogkő eltávolítás, további kezelést 
igénylő elváltozásokról konzultáció.
Végzi: dr. Kollár Csaba fogorvos
Időpont: 8.00-10.00 óráig 

Védőnői Tanácsadó 
Hallásszűrés
A hallásszűrés már újszülött korban elkezdődik, és 
egészen a középiskola végéig ellenőrzik a védőnők, 
azonban felnőttkorban a kötelező, illetve ajánlott szűrő-
vizsgálatok között nem szerepel. Így nem biztos, hogy 
időben felfedezzük a problémát. A hallás romlása jelen-
tősen befolyásolhatja az életminőséget. A tartósan nagy 
zajban dolgozó emberek hallása még fokozottabb ve-
szélynek van kitéve. Épp ezért esetükben évente aján-
lott a hallásszűrés, de halláscsökkenés vagy fülzúgás 
esetén korábban, illetve a probléma észlelése esetén ja-
vasolt a szűrővizsgálat. A tanácsadó eszköztára bővült, 
lehetőséget kaptak a védőnők egy új eszköz beszerzésé-
re. Eszköz típusa: SA7 Audiométer 
Végzik: Böröczné Huszka Edina 
és Kóródi Vivien védőnők
Időpont: 9.00-10.00 óra • A vizsgálat ingyenes!
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél:
06 (30) 462-6368 vagy 06 (30) 869-5037

Tanoda
Csontkovács
A csontkovácsolás a test szimmetriájának a helyre-
állítására való törekvés. A hagyományos csontková-
csolásban a csontokra és ízületekre történő közvetlen 
mozdulatok segítségével a csontkovácsok elérik, hogy 
egy-egy csont helyére kerüljön, ami egy rossz mozdulat 
következtében fájdalmat okozva elkerült a helyéről.
Végzi: Budai Tamás • Díja: 6000 Ft/óra
Időpont: 9.00-16.00 óra •Előzetes bejelentkezés szük-
séges a védőnőknél: 06 (30) 462-6368 
vagy 06 (30) 869-5037

Művelődési ház
Gerinctorna
Prevenciós gerinctornával olyan gyakorlatsort tanulunk 
meg és hajtunk végre, amelyek nyújtja a zsugorodásra 
hajlamos izmokat, aktiválja az ülőéletmód miatt "nem 
használt" és a helyes testtartásért felelős izmokat! 
Könnyed mobilizáló gyakorlatokkal melegítjük az ele-
jén az ízületeket és térünk át a fő részre. Ebben álló és 
talajgyakorlatok egyaránt lesznek! 
A gerincünket minden irányból átmozgatjuk. Egyszerű 
gyakorlatok követik egymást, amelyeket bárki végre 
tud hajtani! A részvétel ingyenes!
Mindenkit vár szeretettel Turcsányi Szilvia rehabilitá-
ciós gerinctréner.
A résztvevők hozzanak magukkal polifoamot és töröl-
közőt. • Időpont: 17.00-18.00 óráig

Funkcionális köredzés
Kortól, nemtől függetlenül jöhet bárki az egész testet 
átmozgató kondi tornára. A torna során használt esz-
közök: például kézi súlyzó, step pad, kettlebell, TRX, 
gumiszalagok.
Az edzést tartja: Csepregi-Molnár Nikolett mozgások-
tató • A torna ingyenes! • Időpont: 18.00- 19.00 óráig

Védőnői Tanácsadó
Bőrgyógyászati szakrendelés
Anyajegy, melanoma és bőrdaganat szűrés.
A vizsgálatot végzi: dr. Fárk Marianna bőrgyógyász
Időpont: 9.00-12.00 óráig
A Balástya Községi Önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően ingyenes a vizsgálat! 
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél
 a 06 (30) 462-6368, illetve 06 (30) 869-5037 telefon-
számokon.

Fogászati rendelő
Fogászati szűrés
Állapotfelmérés, fogkő eltávolítás, további kezelést 
igénylő elváltozásokról konzultáció.
Végzi: dr. Kollár Csaba fogorvos
Időpont: 8.00-10.00 óráig 

Tanoda
Séta az egészségért!
Szeretnétek egészségesebben élni? Szeretnétek néhány 
kilótól megszabadulni, vagy csak az állóképessége-
teken javítanátok? Ha bármelyik kérdésre „Igen!” a 
válasz, akkor szeretettel várlak Titeket egy aktív prog-
ramra, amit megismerkedünk a különböző mozgásfor-
mákkal és edzéstípusokkal. Ezt követően teszünk egy 
rövid sétát, amelynek végállomása a Sajtkukacpark, 
ahol megismerjük a fitnesz gépek és eszközök helyes 
használatát. • A programot tartja: Dékány Réka
Gyülekező a Tanodában 9.45 órakor, majd indulás 
10.00 órakor a Sajtkukacparkba.

Légzésfunkciós vizsgálat
A vizsgálatot végzi: dr. Selypes Ágnes főorvos, 
pulmonológus
Időpont: 11.00-13.00 óráig • A vizsgálat ingyenes!

Egészséges sütemények (sós vagy édes)
Gasztronómiai est alkalmával szeretettel várunk min-
den érdeklődőt. A vállalkozó szelleműek nevezhetnek 
egészséges sütemények elkészítésével. Nevezést leadni 
a védőnőknél lehet: 06 (30) 462-6368 és a 06 (30) 869-
5037-es telefonszámokon. Minden elkészített finom-
ságot jutalomban részesítünk. Lippai Péterné Etelka 
kemencében frissen sült sütőtökkel kedveskedik.
Időpont: 15.30 óra

Korunk népbetegsége: az ételintolerancia
Miért emelkedett az utóbbi években ugrásszerűen a 
különböző ételérzékenységek aránya? Megismerhetjük 
az allergia és az intolerancia közötti különbséget, a leg-
gyakoribb allergén anyagokat, illetve néhány vizsgálati 
módszert. 
Előadó: Rózsavölgyi Attila okleveles természetgyógy-
ász, komplementer terápiás szakértő
Időpont: 16 órától

Menta patika
Díjmentes Hipertónia Edukációs Progra-
munkhoz csatlakozva rendszeres és szak-
értő tájékoztatást kaphat a magasvérnyo-
más-betegség témakörében a Balástyai 
Menta Gyógyszertárban. Az Alma Kar-
diológia Program részeként, a betegség-
ben érintettek számára ingyenes csomagot 
biztosítunk. A gondosan összeválogatott 
Alma Kardiobox csomag hiteles, meg-
bízható forrása a betegséggel kapcsolatos 
információknak, támogatást nyújt az érin-
tetteknek, hiszen közérthető és hasznos 
anyagokkal segíti a magas vérnyomás 
betegség megismerését, az új rutinok ki-
alakítását és iránymutatást ad a kezeléssel 
kapcsolatban is. Amennyiben Ön magas-
vérnyomás-betegségben érintett, illetve 
a kockázati csoportba tartozik, vagy csak 
figyelmet fordít a megelőzésre, szakértő 
támogatással várják a balástyai patikában 
az egészséghéten!
Koleszterin- és vércukorszint csökkentő 
teakeveréket kóstolhatnak az Egészséghé-
ten a patikában.

A természetnek csodálatos gyógyereje van. 
Az esszenciális olajok a növények magja-
iban, kérgében, hajtásaiban, gyökereiben, 
virágaiban és egyéb részeiben található 
természetes, aromatikus összetevők. Kel-
lemes és erőteljes illatuk is lehet. Az esz-
szenciális olajok javíthatják a hangulatot, 
lecsillapíthatják az érzékeket, és akár érzel-
mi reakciókat is kiválthatnak. A történelem 
során számos kultúrában hasznosították 
egészségjavító tulajdonságaikért. Sokuk 
igen erőteljes tisztító hatással rendelkezik. 
Egyedülálló kémiai szerkezetüknek kö-
szönhetően külsőleg alkalmazva célzottan 
fejtik ki jótékony hatásaikat. Bizonyos ola-
jok az étrend kiegészítésére is használha-
tók, és vannak olyanok, amelyeknek több-
féle használati módja van a vitalitás és a jó 
közérzet támogatásához. Például a római 
kamilla legelterjedtebb felhasználási módja 
köztudottan a teakészítés, a római kamilla 
azonban arckrémekben, italokban, hajfes-
tékekben, samponokban, parfümökben is 
fellelhető. De a dōTERRA® római kamilla 
illóolajat alkalmazhatjuk saját magunk is, 
ha egy-két cseppet a  kedvenc hidratálókré-
münkhöz, samponunkhoz, hajbalzsamunk-
hoz adunk. Lehet egy cseppet gyógyteába 
vagy forró italba tenni. Párologtatáshoz 
három vagy négy cseppet használhatunk. 
Masszázshoz öt cseppet 10 ml hordozó-
olajjal, fürdőhöz öt cseppet 5 ml hordozó-
olajjal keverhetünk.

CSÜTÖRTÖK november 14.

PÉNTEK ovember 15.

Egészségmegőrzés természete-
sen dōTERRA® illóolajokkal
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Megkezdődött az új neve-
lési év

Szeptember 2-án óvodánkban 
is elkezdődött a 2019-2020-as 
nevelési év. A négy csopor-
tunkba összesen 25 új gyermek 
érkezett. Az új nevelési év első 
feladata az új gyermekek be-
szokásának segítése volt. Ez idő 
alatt megismerkedtek gyermek-
társaikkal, az óvoda dolgozóival, 
az óvodai élet mindennapjaival. 

Gyermekcsoportok
Napocska csoport: 21 gyermek 
Óvodapedagógusok: Bagi Má-

ria, Schreiber Béla
Dajka: Dékány Józsefné
Csillag csoport: 24 gyermek 
Óvodapedagógusok: Bitóné 

Kauczki Anikó és Kovácsné 
Czékus Zsuzsanna 

Dajka: Dékány Péterné
Felhőcske csoport: 23 gyermek 
Óvodapedagógusok: Palotás 

Csilla és Maróti Józsefné
Dajka: Tóth Istvánné
Szivárvány csoport: 20 gyer-

mek 
Óvodapedagógusok: Czirok 

Tamásné és Nagyné Vincze Or-
solya

Dajka: Bürgés Lászlóné
A csoportok pedagógiai asz-

szisztense: Nagy Gabriella

Kirándulás az Állatsimoga-
tóba

A háziállatok témahét keretein 
belül október 16-án mind a négy 
óvodai csoport kilátogatott a 
balástyai Állatsimogatóba, ahol 
a gyermekek egy kellemesen el-
töltött délelőtt alatt megfigyel-
ték és simogatták az állatokat, 
szaladgáltak a nyuszikkal és 
kipróbálták a kukoricamorzso-
lást is. Ezúton köszönjük a már 
megszokott, kedves fogadtatást!

Tavaly indult a ritmikus gim-
nasztika csoport az iskolában. 
Első bemutatkozásukat az Is-
kolaesten tartották. A csoport 
vezetője Bánné Klesch Dóra 
óvónő, aki Szatymazról szárma-
zik, és ott alsó tagozatos korától 
főiskolásként is gyakorolta ezt a 
sportot. Mivel a kislányuk óvo-
dás lett, szerette volna, ha lányos 
sporttal foglalkozik, így indult a 
balástyai óvodás és iskolás rit-
mikus gimnasztika csoport. Az 
idén már az óvodások 10-en, 

iskolások 25-en vannak két 
csoportban. A foglalkozásokon 
a nyújtó mozdulatok gyakorlá-
sán kívül erősítik az izmokat, 
a fizikai erőnlétet fejlesztik.  
A balettes elemekkel, forgások-
kal fejlesztik az egyensúlyérzé-
ket is. A gyakorlatok a mozgás-
koordináció és a mozgáskultúra 
miatt hasznosak. Mivel a ritmi-
kus gimnasztika csapatsport, a 
gyerekeknek nemcsak fizikáli-
san, hanem a személyiségfejlő-
désben is fontos sportág. 

Óvoda

Ritmikus gimnasztika az 
óvodában és az iskolában

A termálkút fúrásához meg-
érkezett a fúrótorony                            

A rendezvénytéren a termálkút fúrásának megkez-
déséhez letelepítették a fúrótornyot, és folytatódik a 
csővezetékek lefektetése.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram TOP-3.2.2-15-CS1-2016-00002 kódszámú 
"Balástya, helyi, megújuló geotermális energiájának 
kiaknázása a független és fenntartható hosszútávú 
energiaellátás jegyében" elnevezésű pályázat 246,5 
millió forintos  támogatásával valósul meg a termál-
energetikai beruházás Balástyán, amelynek összes 
bekerülési költsége 273,8 millió forint.

„A Csongrád megyébe, településünkre érkező TOP 
projektek tervezésében, előkészítésében és lebo-
nyolításában közreműködő partnerünk volt a Csong-
rád Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 

A piaccsarnok szerkezetkész                
A Terület- és Települési Operatív program kereté-

ben a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott be-
ruházási támogatással épülő piaccsarnok tető nél-
küli szerkezetkész állapotban van. 

A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító szá-
mú "Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők 
termékeinek priorizációja érdekében, Balástya" 
című projekt 100%-os, 55 939 998 forint támogatás-
sal valósul meg az ERFA Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozással. 

„A Csongrád megyébe, településünkre érkező TOP 
projektek tervezésében, előkészítésében és lebo-
nyolításában közreműködő partnerünk volt a Csong-
rád Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 



Pályaválasztás előkészíté-
se, előadás, önismereti fog-
lalkozás 

Iskolánkban elindultak az isko-
laválasztást megkönnyítő prog-
ramok. A hetedik és nyolcadikos 
tanulóknak dr. Tóth Éva tartott 
önismereti foglalkozást októ-
ber 2-án és 3-án. Feltérképezték 
erősségeiket, érdeklődési körü-
ket, tájékozódtak a középiskolák 
fajtáiról, ismereteket kaptak az 
egyes iskolatípusokról.

Október 9-10-én hetedik és 
nyolcadik évfolyamos tanuló-
ink üzemlátogatáson jártak a 
Kisteleki Kábelgyárban és a 
Rétesházban.

Pályaválasztási szülői értekez-
letet tartottunk október 14-én, 
ahol dr. Tóth Éva beszélt az isko-
latípusokkal kapcsolatos válto-
zásokról. Tájékoztatta a szülőket 
arról is, hogy az iskola lehetősé-
get biztosít egyéni konzultációra, 
tanácsadásra. A kisteleki Árpád 
Fejedelem Katolikus Gimnázi-
um és Szakgimnáziumot mutat-
ta be Tóth Gabriella, az iskola 
vezetője, majd a Szegedi Szak-
képzési Centrum Déri Miksa 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája képzéseit ismerhették 
meg a jelenlévők.

Nyolcadikos diákjaink ok-
tóber 18-án a pályaválasztási 
börzén jártak, ahol a középfokú 

oktatási intézményekkel ismer-
kedtek meg.

Zene Világnapja
Horváth Lívia tanárnő ebben 

az évben is színvonalas progra-
mot szervezett tanulóinknak a 
Zene Világnapjára. A kisteleki 
Vándor Rudolf zenekar rézfú-
vós kvintettje érkezett hozzánk.  
Czirok Zoltán, a kisteleki Művé-
szeti Iskola igazgató-helyettese 
ismertette meg a diákokat a Zene 
Világnapja eredetével. Majd a 
kvintett tagjai – Magyar Bálint 
és Behán András (trombita), La-
jos Judit Brigitta (kürt), Kedves 
Gergő (harsona) és Endre Dávid 
(tuba) – bemutatták hangsze-
reiket, és minikoncertet adtak. 
A programban felcsendült egy 
részlet a Fanfár szimfóniából, W. 
A. Mozart Polka című darabja, 
meghallgattak a gyerekek egy 
rövid részletet a Kürtfantáziából, 
végül pedig egy számukra is is-
merős dallam csendült fel.

Megemlékezés az aradi 
vértanúkról

Hagyományainkhoz híven idén 
is megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkról. Október 7-én délben, a 
harangszó után a 7. évfolyamos 
tanulók Zónai Márta és Vén 
László irányításával színvona-
las ünnepi műsorral idézték fel 

a hősök példáját, majd a kop-
jafánál koszorút és mécseseket 
helyeztek el. 

A Hónap Szentje
A Hónap Szentjének Kapiszt-

rán Szent Jánost választotta 
hitoktatónk, Jenei Norbert.  
A választott szent ifjú korában 
jogot tanult, majd Peruggia kor-
mányzója lett. 1416-ban Rimini 

ura elfogatta és bebörtönözte.  
A fogságból szabadulva belépett 
a ferences rendbe. Miután 1453-
ban Konstantinápoly elesett, 
kereszteseket toborzott a török 
ellen. A sereggel Nándorfehérvár 
alá sietett, hogy Hunyadi János 
segítségére legyen. A győzelem 
után pestis tört ki, és ő is a pes-
tis áldozata lett. 1690-ben VIII. 
Sándor pápa avatta szentté. 

9 • Balástyai Újság   oktatás

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - szeptember
1. a: Rézsó Krisztina Johanna, 2. a: Radvánszki Gergő György, 
3. a: Kiss Bianka Hanna, 4. a: Prohászka Csaba, 4. b: Kiss-Csep-
regi Tamás, 5. a: Biró Lotti, 6. a: Csikós Ervin, 7. a: Bárdos 
László Attila, 8. a: Czibolya Helga Kata

EFOP-3.3.3-16-2016-00122
A BALÁSTYAI KÖNYVTÁR A KÖZ-
NEVELÉSÉRT – TANULÁS ERDEI 
ISKOLAI KÖRNYEZETBEN

A harmadikos diákok életre szóló élményt szereztek 
Hetényegyházán. Az erdei tábor változatos ismeret-
szerzési lehetőséget kínált a gyerekeknek. A szép 
időben kirándultak a környéken, megismerték az ot-
tani élővilágot. Az erdő vadállományát vadismereti 
előadásokon keresztül ismerték meg, valamint a kü-
lönböző állatok lábnyomait is felkutatták.

Megtanultak tájékozódni, jutott idő a tanult ismere-
tek bővítése mellett a kézműveskedésre és a játékra 
is. Változatos programokon vehettek részt: kenyérda-
gasztás- és sütés, íjászkodás, rovarismeret, esti bá-
torságpróba, harci csillagot dobhattak és légpuskával 
is lőhettek. A gyermekeket Koréh Istvánné, Kormá-
nyosné Rudner Edit és Rabi Edit Éva kísérte el. 

Az ötödikes diákok a Bükk-hegységben táboroz-
hattak Vágvölgyiné Albert Tünde, Márkus Marianna 
és Vén László vezetésével. A komplex programot 
nyújtó tábor elsődleges célja az ember és a termé-
szet összhangjának bemutatása egy őskori szerep-
játékba illesztve, a Bükk természeti kincseinek meg-
ismerése, a környezettudatos szemlélet formálása.  
A gyerekek a túrázások során megismerkedtek az 
őszi erdő növény- és állatvilágával, a bükki barlangok 
egy részével, a környék nevezetességeivel és külön-
böző kézműves foglalkozásokon vettek részt. Tanu-
lóink fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztek 
haza. 



Nehezen indult az idény a KSE 
Balástya felnőtt csapata számá-
ra. Hiába a nyáron összeállított 
25 fős keret, a hétvégi mérkő-
zésekre – a legtöbbször teljesen 
érthető munkahelyi, magánéleti 
okból – ritkán jelent meg a csa-
pat megfelelő létszámmal. A leg-
utóbbi négy mérkőzésen előbb 
Csanyteleken játszottak döntet-
lent Vámos Tamás góljának kö-
szönhetően a mieink, majd hazai 
pályán legyőzték a sereghajtó 
FK Szegedet Bárkányi Tibor és 
Pataki Sándor góljával. Ezután 
következett a mélypont, nagyon 
szűk létszámmal sikerült Hód-
mezővásárhelyre érkezni, ahol 
a helyi második számú csapat-
tól (amelyben játszott volt NB 
III-as játékos is) öt gólt kaptunk 
és Lippai Dániel révén csupán 

egyet szereztünk. Ezután kö-
vetkezett a veretlen listavezető 
Deszk elleni hazai mérkőzés, 
amelyen már 3:0-ra is vezetett 
az ellenfél, de Veress Gábor és 
Szerencse Ákos találatainak kö-
szönhetően visszakapaszkodott a 
csapat, de kiegyenlíteni már nem 
sikerült.

Nyolc mérkőzés után két győ-
zelem és három döntetlen mel-
lett három vereséggel áll a 9. 
helyen a tabellán az együttes.  
A nyolc eddigi ellenfél közül hat 
is a balástyaiak előtt áll a pont-
vadászatban. Igyekszünk az őszi 
szezon második felében kicsit 
rendezni a sorainkat.

Körkép a Községi Sportkör Balástya Egyesület neveléseiről, 
akik az országos, kiemelt bajnokságokban szerepelnek. 

SZÉL KEVIN (Kecskeméti TE 
Labdarúgó Akadémia, U16-os kor-
csoport, országos másodosztály)

A 15 éves Szél Kevin 2015-ben 
igazolt a szegedi L-IT SZEAC 
nevű utánpótlásképző egyesület-
hez. Ezután a Szeged 2011 kö-
vetkezett, ahol két idényt töltött 
el. 2018-ban igazolt a Kecske-
méti TE Labdarúgó Akadémiá-
hoz, ahol az első évben a 15 év 
alattiak korosztályában az orszá-
gos első osztályban játszhatott. 
Az idei szezonban az U16-os 
korcsoportban az országos má-
sodosztályban játszik, csapatá-
nak mind a hét eddigi mérkőzé-
sén kezdőként lépett pályára.

SÁRI BÁLINT (Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia, U14-es kor-
csoport)

A 13 éves Sári Bálint tavaly 
nyáron igazolt el Balástyá-
ról a Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia csapatához. Az idei 
szezonban az U14-es országos 
bajnokságban eddig két mérkő-
zésen játszott. Csapata hat mér-
kőzésből hatot nyerve vezeti a 
bajnokságot. 
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Fodor Tamás

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜK

BITÓ MARTIN (Szeged-Csa-
nád Grosics Akadémia, férfi fel-
nőtt NB II.)

A 18 éves Bitó Martin 2014 
nyarán igazolt Balástyáról a 
Szeged 2011 csapatához. Másfél 
évvel később került át a gyulai 
Grosics Akadémiára. Idén nyá-
ron kapott profi labdarúgó szer-
ződést az NB II-ben szereplő 
Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia csapatánál. Egy csapatban 
szerepel a magyar bajnok Mohl 
Dáviddal és Szántai Leventé-
vel, vagy a Ferencvárosban és 
a DVSC-ben is megfordult bos-
nyák nemzetiségű Alexandar 
Jovanovic-csal. Nyár óta egy 
mérkőzésen kezdőként hét al-
kalommal pedig csereként lépett 
pályára a bajnokságban! 

PALOTÁS PETRA (St. Mihály 
FC Szeged, U14 és az U16-os 
korcsoport)

A szintén 13 éves Palotás Pet-
ra idén nyáron igazolt a szege-
di St. Mihály FC csapatához. 
Három különböző csapatban is 
számítanak rá. Az U14-ben és 
az U16-os korosztály regioná-
lis és kiemelt bajnokságaiban. 
Utóbbiban olyan csapatok ellen, 
mint a Debreceni VSC vagy a 
Ferencvárosi TC. Petra összesen 
kilenc mérkőzésen lépett pályára 
és már három gólt is rúgott!

SPORTHÍREK
Változó teljesítmény a felnőtt 
csapatban

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ 
CSAPATÁNAK NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEI
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Házasságkötés
• Szalma András és Gömöri 

Gabriella
• Szundi Krisztián és Katona 

Szonja
• Kertész Dezső Zsolt és Tóth 

Eliza
• Batancs Zsolt és Kondász 

Andrea

Keresztelő
• Répa Kevin, szülei: Répa 

Attila Csaba és Rézműves 
Zsuzsa

• Vozár Barnabás, szülei: Vo-
zár Barnabás és Meszlényi 
Kitti

• Horváth Máté, szülei: Hor-
váth József és Vincze Me-
linda

Elhunytak
• Kondász Józsefné Szél Etel-

ka (1929)
• Nemes Sándorné Csányi Pi-

roska (1928)
• Béres Pálné Gál Mária (1934)

ANYAKÖNYVI hírek

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temető-
gondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon 
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcso-
latos ügyeket. 
A temetőkapu november 1-ig 6.00-20.00 óráig, november 2-től áp-
rilis 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 1994-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban te-
lefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. november 
14-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: december 12., csütörtök.

AJÁNLATOM

frissítő masszázs • japán gyógymasszázs • 
csillagbogozás (nem asztrológia) • 

lélek visszahívás • arany jel • háztisztítás •
 dobbal, csörgővel történő kezelések

SZERTARTÁSOK: izzasztó kunyhó, • parázson 
járás • napfordulós szerek

Kovács Krisztián
 Telefon: +36 (30) 478-5427

Egészségmegőrzés Balástyán               

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!

November 9-10.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
November 16-17.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
November 23-24.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
November 30.- december 1.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
December 7-8.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504

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

Állatorvosi ügyelet

MUNKALEHETŐSÉG
Villanyszerelő cég, építésvezetőt középfokú végzett-
séggel, villanyszerelő szakmunkást, villanyszerelő 

segédmunkást, elosztószerelőt keres 
hosszú távú munkavégzésre. 

Érdeklődni a 06 (20) 953-4513-as 
mobilszámon lehet.
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A p r ó h i r d e t é s

ELADÓ FÖLD: Balástyán, Gajgonyában 1,8 hektár szántóföld 
eladó. 3 fázisú villany a trafótól első fogyasztó, nortonkút van. 
Telefon: 06 (20) 337-7910
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

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

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

Enni kell?

       Röfi-Ker
                        ENNI KELL! RÖFIKER:
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Hagyományos eljárással készült 
adalékmentes saját márkás termékeink 
széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókol-
bász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalon-
nák), valamint állandóan friss sertés-, marha-, 
csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják az éhes 

Balástyai és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is,

 készpénzzel is lehet fi zetni!
Ha van Erzsébet-jegyed, az idén nálunk még elköltheted!

Kérem, fi gyeljék Facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/rofi kerkft/), valamint a 

bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
A Böllérfesztiválon Keressék standunkat, ahol 

kóstolóval lepjük meg az ott vásárlókat.
    Balástya, Széchenyi u. 12.                Telefon: 06 (30) 851-0369

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

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 értéke-
sítése, 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 


