Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Készül a piaccsarnok tetőszerkezete
Megkezdődött a piaccsarnok tetőszerkezetének építése.
Az épület már szerkezetkész állapotban van, és a következő munka a közművek szerelése.
3. oldal
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Tizennégy éve üzemel Balástyán az autópálya mérnökség
Balástyán még 2005-ben épült meg az autópálya mérnökség, amelyet abban az évben, november 7-én adtak át.

Megkezdődött a termálkút fúrása

November 7-én a kivitelező Aquaplusz Kft. megkezdte az
1700 méter mélységű termálkút fúrását, továbbá a csővezetékek lefektetése is folyamatban van.
Bővebben a 2. oldalon

5. oldal

A balástyai volt a leglátványosabb stand a közfoglalkoztatási kiállításon
Sikerrel szerepelt Balástya a VI. Közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron, amelyet november 13-án és 14-én tartottak Szegeden, a kormányhivatalban.
8. oldal

Karácsony: A családok ünnepe
Egy 17 éves fiú a karácsonyi
ünnepek közeledtével a következőket írta szüleinek: miattam
ne csináljatok az idén nagy felfordulást. A karácsonyi fenyőt
megspórolhatjátok. S felőlem a
jászol is ott maradhat a dobozban. Ez az ünnep nem mond már
nekem semmit! És csak semmi
ajándék! Egy csekk is elég lesz
nekem.
A szülőket persze bántotta
nagy fiuk levele, de engedtek a
kérésnek. Aztán évek repültek
el. A fiú már régen elköltözött
hazulról. Meg is nősült. Újabb
levél érkezett a szülőkhöz.
Kedves szüleim! Ünnepelhetnénk-e nálatok ezt a karácsonyt?
A régi stílusban, természetesen.
A feleségemnek sajnos fogalma
sincs, milyen az igazi karácsony.
S mindketten azt szeretnénk,
hogy gyermekünk majd úgy élje
meg a karácsonyt, mint ahogy én
is megéltem gyermekkoromban
a szülői házban. Azt akarjuk,
hogy gyermekünk azzal a reménységgel nőjön fel, amelyet
a karácsony ajándékoz minden
családnak.

A kamaszból férfiúvá lett édesapa szüleihez intézett levele arról
szól, hogy keresztény ünnepeink
közül leginkább a karácsony kötődik a családhoz. Ezen a szent
ünnepen rácsodálkozunk az Isten szeretetére, aki elküldte hozzánk Szent Fiát, s megcsodáljuk
azt a környezetet, amelybe a
gyermek Jézus beleszületett: a
Szent Családot. Innen kapja értelmét karácsonyi családi ünneplésünk. Ilyenkor a családtagok
egybegyűlnek, mert összehozza
őket a szeretet.
Legyen az idei karácsonyunk
a család értékének újrafelismerése. Legyen a családi kötelék
megerősödésének ünnepe. Legyen a szétesőben levő családok
együtt maradásának ösztönzője.
Hisz nem az anyagi gazdagság,
hanem a család békéje, harmóniája, szeretete hozza meg majd
az igazi boldogságot. Ezért érdemes áldozatokat is hozni mind a
férj, feleség, mind a gyermekek
részéről, amint azt az Úr Jézus,
Mária és József is tette.
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden balástyai családnak!
Antal Imre plébános

Adventi gyertyagyújtás a
templomkertben
2019. december elsején, vasárnap 16.00 órakor a Páduai
Szent Antal Római Katolikus templom kertjében az első
adventi gyertya és a karácsonyi fények meggyújtása alkalmával ünnepi műsorral, forralt borral, teával és kaláccsal
várja a lakosságot a Balástya Községi Önkormányzat.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván községünk minden lakójának a Balástya Községi Önkormányzat!
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Önkormányzat
Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Újabb nyertes pályázat

A Magyar Falu Programban
nyert 4 991 100 forint, 100
százalékos támogatást az önkormányzat a köztemető kerítésének további felújításához.
Ezáltal a Kiskunmajsa felé vezető út melletti oldalon tovább
folytatódik a korábban megkezdett kovácsoltvas jelegű
kerítésépítés. A temető vasút
felöli oldalán, egészen a ravatalozó közelében lévő nagykapuig teljesen új oszlopokkal, új
drótkerítés készül majd.

2.

Óvodakerítés

Az óvoda és az iskola közötti
deszkakerítés elkészült. Az ön-

kormányzat saját költségvetésből finanszírozta a beruházást.
Az óvoda főút felöli részéhez
biztonságos, kovácsoltvas jellegű kerítéselemek beszerzése
folyamatban van, és zsaluzással
készített oszlopokkal, a főépület falainak színével készül el a
kerítés. Egyeztetéseket tartottunk a kerítéselem gyártójával,
és a gyártási idő két hónap. Ezt
a kerítést is saját költségvetésből fizetjük, ugyanis a beadott
pályázatunk nem nyert. Ebben
a pályázatban terveztük az
óvoda tetőterében kialakítandó
foglalkoztató csoportszoba építését, így ez a beruházás most
nem valósul meg.

Kerékpárral voltak szomszédolni
a balástyaiak Forráskúton

Október 19-én, szombaton
napsütéses időben gyülekeztek
az őszi kerékpártúra indulók a
Vadásztanya vendéglő parkolójában. Ujvári László polgármester vezetésével harmincöten indultak útnak. Forráskúton Fodor
Imre polgármester fogadta a csoportot, és röviden bemutatta községüket. A frissítők elfogyasztása
után az új bölcsődét nézhették

meg a vendégek. Ezután a szomszédolók biciklire ültek, és dél
körül érkeztek haza. A művelődési házban forró babgulyással
várták őket az önkormányzat
munkatársai.
A kerékpártúrát a Balástya
Községi Önkormányzat és a
Sport és Innováció Nonprofit
Kft. közösen szervezte.

KÖSZÖNET

Balástyai részvétel nélkül nem teljes a
ruzsai lakodalmas
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett ruzsai
XVIII. Hagyományos Paraszt-Lakodalmas rendezvényen Bozsó Gábor balástyai kertész - gazdálkodó hafflingi fajtájú gondosan ápolt fogatával kedves családjával vettek részt, a lovak és
a kocsi szállítása miatt kétszer kellett fordulnia Ruzsa és Balástya között, ezt az önzetlen segítséget kevesen vállalták volna.
A fogat a nagy létszámú menet része volt és méltán képviselték
a balástyai gazdaközösséget. Elismerésünket és köszönetünket
fejezzük ki szíves segítségükért!

Falugyűlés, közmeghallgatás
December 13-án, pénteken 17 órakor a művelődési házban falugyűlés, közmeghallgatás lesz, melyre tisztelettel
meghívom a település lakosságát.
Ujvári László
polgármester

Falukarácsony
December 15-én, vasárnap 15 órától Falukarácsony lesz
a Páduai Szent Antal Római Katolikus Templomban. Ezután a művelődési házba Karácsony-váró összejövetelre
szeretettel várunk mindenkit.
Ujvári László
polgármester

Megkezdődött a termálkút fúrása
November 7-én a kivitelező Aquaplus Kft. megkezdte az 1700 méter mélységű termálkút fúrását. November 20-án 450 méter mélységű fúrásnál geofizikai
vizsgálatokat végeztek a szakemberek. November
21-én építették be az első béléscső rakatot, amelynek
palást cementezését is elvégezték. Utána folytatódott
a furat mélyítése 1440 méter mélységig. Majd ismét
geofizikai vizsgálat és béléscsövezés következik, azután 1700 méterig fúrva szintén geofizikai vizsgálatot
tartanak, ennek nyomán meghatározzák a hévíztározó képződmény helyzetét, ami alapján azokban a
mélységekben alakítják ki a szűrőrakatot. A kivitelezés
éjjel-nappal folyamatosan zajlik. Várhatóan december
közepén fejeződnek be a munkálatok. Ezzel egy időben a csővezetékeket is lefektetik.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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 termálenergetikai beruházás Balástyán, amelynek összes bekerülési költsége
273,8 millió forint.
„A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP
projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a Csongrád
Megyei Önkormányzat és Hivatala.”
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Átvette megbízólevelét
Ujvári László polgármester
és minden képviselő
Október 24-én, a polgármesteri
hivatalban ünnepséget tartottak,
ahol Ujvári László polgármester
és valamennyi képviselő átvette
megbízólevelét az új ötéves választási ciklusra. Batancs Tiborné, a Helyi Választási Bizottság
elnöke köszöntötte a helyi önkormányzati választáson, október 13-án újraválasztott polgármestert és a legtöbb szavazatot
kapott hat képviselőt, valamint
a polgármesteri hivatal munkatársait. Az elnök asszony ismertette a szavazás lebonyolításának
menetét, a szavazatszámokat, és
átadta a megbízóleveleket Ujvári
László polgármesternek, Márkus

Marianna, Túriné Török Ilona
Aranka, Juhász Jenő, Fodor Tamás, Sári János, Kiss József képviselőknek. Ezután Ujvári László
polgármester megválasztott képviselő-társai nevében megköszönte mindazoknak a munkáját,
akik október 13-án a választás
lebonyolítását bármilyen formában segítették. Kifejezte, hogy
Balástya fejlődéséért a következő öt évben is mindent megtesznek. Dr. Szabó Gabriella jegyző
a megválasztott testület tagjaival
aláíratta a szükséges dokumentumokat. Az összejövetel végén a
polgármester a közös munkához
mindenkinek sok sikert kívánt.

Készül a piaccsarnok tetőszerkezete
Megkezdődött a piaccsarnok tetőszerkezetének
építése. Az épület már szerkezetkész állapotban
van, és a következő munka a közművek szerelése lesz.
A piaccsarnok a Terület- és Települési Operatív
program keretében a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatással épül.
A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító számú "Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők
termékeinek priorizációja érdekében, Balástya"
című projekt 100%-os, 55 939 998 forint támogatással 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
lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.”

Önkormányzat
Letette esküjét Ujvári László polgármester és a képviselő-testület
valamennyi tagja

Október 31-én tartotta alakuló
ülését az újonnan megválasztott
képviselő-testület. A himnusz elhangzása után Batancs Tiborné,
a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte az önkormányzati választáson, október 13-án
újraválasztott polgármestert és
a legtöbb szavazatot kapott hat
képviselőt, és ismertette a szavazatszámokat. Az elnök asszony
a Helyi Választási Bizottság
nevében gratulált a testületnek,
és eredményes munkát kívánt
a következő öt évben. Ezután a
képviselők, Márkus Marianna,
Túriné Török Ilona Aranka, Juhász Jenő, Fodor Tamás, Sári
János, Kiss József hivatali eskütétele következett, majd Ujvári
László is hivatali esküt tett. A
polgármester üdvözölte a testület
tagjait, és elmondta, az eskühöz
méltó módon megtesz mindent
Balástyáért. Röviden összefoglalta polgármesteri elképzeléseit
a településfejlesztéséről, és kifejezte, hogy továbbra is olyan
nyugodt légkörű munkát szeretne a következő években, mint
eddig volt. Az ülés következő napirendi pontja szerint megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a
jegyzőkönyv hitelesítőket, majd
a polgármester javaslatot tett az
alpolgármester személyére, akit
a testület tagjai titkos szavazással választottak meg. A képviselők egyhangú döntése alapján
a következő öt évben változatlanul Juhász Jenő lesz Balástya
alpolgármestere. Ezután a kép-

viselők határozatot hoztak a polgármester és az alpolgármester
illetményéről, amely törvényben
előírt és lakosságszámhoz kötött.
A következő napirendi pontban
a testület a Pénzügyi Bizottság
elnökének Sári Jánost választotta
meg, és tagjainak Márkus Mariannát, valamint kültagnak Vincze Mihályt, aki korábban már öt
választási cikluson keresztül vett
részt a bizottság munkájában.
A Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság elnökének
Túriné Török Ilonát, tagjainak
Kiss Józsefet, Fodor Tamást, kültagként pedig Böröczné Huszka
Edina védőnőt és Böröcz Lászlóné tanyagondnokot választották
meg. A két bizottság kültagjai is
letették a hivatali esküt. A polgármester a képviselő-testületi
ülés végén megköszönte a Helyi
Választási Bizottság elnökének,
Batancs Tibornénak és a Helyi
Választási Iroda vezetőjének,
dr. Szabó Gabriella jegyzőnek,
valamint a polgármesteri hivatal
munkatársainak, továbbá a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a munkáját.
A képviselő-testület alakuló ülésén részt vett dr. Szalai
Gabriella, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatalának vezetője és Dudás László tűzoltó alezredes, a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tűzoltósági felügyelője.

Önkormányzat, Közélet
Az Idősek Világnapját ünnepelték
a művelődési házban

Október 27-én az Idősek Világnapja alkalmából a művelődési
házban rendezett ünnepséget a
Balástya Községi Önkormányzat, amelyre meghívta községünk szépkorú lakosságát. Fodor Tamás művelődésszervező
üdvözlő szavai után Weisz Zoltánné, az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub vezetője az idősek
nevében megköszönte, hogy az
önkormányzat fontosnak tartja
az idősek megbecsülését. Röviden ismertette, milyen módon
kapcsolódik a nyugdíjas klub a
közélet eseményeihez. Ezután
Ujvári László polgármester köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében beszámolt arról, az önkormányzat hogyan gondoskodik
az idősekről, milyen ellátásokat
vehetnek igénybe. Emlékeztetett
arra, hogy minden életkornak
megvolt a saját csodája, de életkorunkat ne a naptár számlálja,
hanem a lelkünk mutassa meg,
mennyinek érezzük magunkat.
Mint fogalmazott, az életszeretet, a kedvesség, a bölcsesség
mindenkit fiatalon tart. A polgármester Aranyosi Ervin: Ölelj,
szeress kortalanul! című versével
fejezte ki a szeretet fontosságát.
Az ünnepségen először Tóth
Istvánné ópusztaszeri tanárnő,

a Baksi Poén Színtársulat tagja Terka néni megmondja című
paródiájával szórakoztatta a közönséget, majd Kónya Krisztina
színművész és Koltai Zoltán nótaénekes Táborosi-Gál Imre zenekarának kíséretével nótákkal
és operett dalokkal léptek színpadra. A műsor után az önkormányzat munkatársai sütemén�nyel, teával, kínáltak mindenkit,
és közben a zenekar tovább muzsikált.
Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress
kortalanul!
Az ölelés, tudod,
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
– legyen céljuk
a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly?
– Várja a lélek!
Érzi, – még itt vagyok,
– érzi, hogy – élek!
Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet,
élj szeretettel!
– Öleljen, örüljön,
míg él, az ember!

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

730-1200 óráig
730-1200 óráig

nincs ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás

730-1200 óráig

1300-1600 óráig
1300-1600 óráig

nincs ügyfélfogadás

1300-1600 óráig

nincs ügyfélfogadás
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57 éves osztálytalálkozó
1962-ben végzett 8. osztályosok november 2-án találkozót
tartottak. A 29 egykori diák közül
11-en jöttek el, 9-en betegség, és
más egyéb okok miatt távol maradt, 9-en sajnos elhaláloztak.
Örömünkre szolgált, hogy Halász Antalné tanár nénit körükben üdvözölhettük. Mindannyian 70 év felettiek és nyugdíjasok
vagyunk. A névsor felolvasása
után emlékeztünk az eltelt időről, a tanár néni megható szavai
és dicsérete emlékezetes marad.

A Vadásztanya vendéglő finom
ebédje után csendben beszélgettünk, családjainkról, meg az
eltelt hosszú évekről. A fényképen balról jobbra: Kócsó Antal,
Kapás Mihály, Nagy Piroska,
Kőrösi Julianna, Halász Antalné
tanárnő, Bárkányi Erzsébet, Kónya Ferenc felesége, Hódi Zsuzsanna, Tóth István, Pakó Ida,
Kónya Ferenc, Gombos Pál.
Kálmán Gyuláné
Bárkányi Erzsébet

Fődi Dezsőné 95 éves

A balástyai Fődi Dezsőné
Csókási Julianna 1924. október 2-án született. 90 éves volt,
amikor Szegedre költözött a
fiáékhoz, és 95. születésnapját
már ott ünnepelték családi körben. Fia, menye, két unokája és
öt dédunokája köszöntötte.
Julika néni 20 évesen kötött
házasságot Fődi Dezső vadőrrel.
Később termelőszövetkezetben
és a háztáji földön dolgoztak,

majd 1972-ben az akkori házgyárban vállalt munkát betanított munkásként. 1979-ben lett
nyugdíjas. A termelőszövetkezetek megszűnése után a saját
földjükön folytatták a gazdálkodást. Férje 68 évesen, 1989-ben
hunyt el. Ezután 25 évig egyedül
élt a gajgonyai tanyán, és sajnálja, hogy öt éve ott kellett hagynia, mert ugyan jó az egészsége,
munkabírása meggyengült.
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Közélet, Hirdetések

Téli üzemmódra álltak át az M5-ösön, felkészültek a balástyai
autópálya mérnökségen is
Gépszemlét
tartottak
a
balástyai autópálya mérnökségen november 7-én. Az eseményen az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az
M5 Autópálya Üzemeltető társasága, az A-WAY Zrt. vezetői
ismertették a téli üzemeltetési
feladatokat és bemutatták a
téli gépparkot. A hidegebb,
zordabb időt jól felkészített
karbantartó flottával és rendszeres útellenőri szolgálattal
várják a szakemberek.

A mintegy 157 kilométer hos�szú autópálya szakasz üzemeltetését három üzemmérnökség
– az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai – látja
el, és speciálisan a télre felkészített gépjárművek állnak a
szakemberek rendelkezésére.
A síkosságmentesítést, valamint
a hó eltakarítását kilenc saját,
kettős rendeltetésű gépjármű
végzi az autópályán, továbbá
hat többfunkciós, sózásra és
ekézésre is alkalmas kettős ren-

lése érdekében térfigyelő kamerarendszer üzemel, amely
a csomópontokban és a pihenőhelyeken folyamatos forgalomfigyelést tesz lehetővé. Az
autópálya mentén található meteorológiai állomások 5 percenként automatikusan továbbítják
az aktuális időjárásadatokat, az
Országos Meteorológiai Szolgálat műholdfelvétellel kombinált
felhőképes adatai pedig akár 15
perces frissítéssel is lekérhetők.
Az utazók biztonságát a két kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonok is biztosítják.

A balesetmentes közlekedés
mindezzel együtt az utazók
magatartásától és a gépjárművek felkészültségétől is függ.
A biztonságos és zavartalan téli
közlekedés érdekében szükséges mielőbb átvizsgálni és
téliesíteni a gépjárművet. Indulás előtt érdemes mindig ellenőrizni az Útinform és az AKA
Zrt. honlapján található interaktív térkép útinformációit, utazás
közben pedig ügyelni kell a követési távolságra és a közlekedési szabályok betartására.

Tizennégy éve üzemel Balástyán az
autópálya mérnökség

Sutka Sándor, Imre József, Csikós Győző, Gera Zoltán,
Ujvári László polgármesterrel

A hagyományos téli gépszemlén Pásti Balázs, az AKA Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte a
vendégeket, majd Taskovics Attila, az A-WAY Zrt. üzemeltetési
igazgatója tartott előadást a téli
üzemeltetésre való felkészülésről. A sztráda téli felkészítésén
túl ismertették a téli üzemeltetéskor alkalmazott gépek, adapterek előkészítését, majd hasznos téli közlekedési tanácsokkal
látták el a közlekedőket. Ezután
bemutatták a készenlétben álló
többfunkciós gépparkot.

deltetésű Unimog, három rakodó- és szükség szerint további
bérelt gépjárművek segítik az
autópálya téli üzemeltetésének
ellátását.
A balesetmentes és folyamatos közlekedés érdekében az
üzemeltető fokozottan figyeli és
ellenőrzi az autópálya állapotát.
Rendszeresen végeznek útellenőrzést a teljes úthálózaton,
napközben kétóránként, 22 és 6
óra között pedig négyóránként
vizsgálják a sztráda állapotát.
A forgalombiztonság növe-

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

Balástyán még 2005-ben
épült meg az autópálya mérnökség, amelyet abban az évben, november 7-én adtak át.
Eredetileg a legdélebbi ilyen
állomást a sztráda mentén a
Szeged Északi csomóponthoz, az M43-as autópályához
tervezték, ám miután eldőlt,
hogy lesz lehajtó Balástyánál
is, községünk mellett döntött az üzemeltető társaság.
A munkatársakat az induláskor a balástyai és környékbeli gazdálkodók, lakosok közül
választották ki, és a Közútkezelőtől is érkezetek dolgozók.
Gojdár Mihály a kezdetektől
vezeti az üzemmérnökséget.
A három autópálya mérnökség

– az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai – hasonlóan felszerelt, teljesen azonos géppark van mindhárom
helyen. Balástyán útellenőri
szolgálat is működik, összesen öt útellenőr és öt diszpécser dolgozik. Az üzemeltető
emellett 20 gépkocsivezetőt
foglalkoztat azért, hogy a 24
órás szolgálatot teljesíteni lehessen. Mindhárom mérnökségen a személyi állomány is
azonos felépítésű, ugyanakkora. Többnyire ugyanazokkal a
munkatársakkal dolgoznak a
kezdetek óta. Az üzemeltető,
A-WAY Zrt. vezérigazgatója,
Kapots Zoltán szintén a kezdetektől vezeti a céget.

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

Önkormányzat
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A Böllérfesztiválra tizenkilencedik alkalommal is sokan eljöttek
A Balástya Községi Önkormányzat november 8-án és
9-én tizenkilencedik alkalommal rendezett Böllérfesztivált.
A sertések feldolgozásán kívül
több olyan program volt, ami
vonzotta a látogatókat. Igazi
fesztiválhangulatot élhetett át
mindenki.

József, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Hagyományőrző
Bizottságának Venesz-díjas elnöke a kolbásztöltő-, főző- és
süteménykészítő verseny tudnivalóit ismertette. Ezután a
"fogópálinka"
elfogyasztása
és az ágyúszó következett.
A Tápióbicskei 1848-as Hagyo-

közöttük testvértelepüléseink,
Torontáltorda és Balatonakali is
felkészültek a böllérkedéshez.
A kolbásztöltő versenyre 13
csapat nevezett be. Az általános iskolások is néhány szülő
segítségével ügyesen gyúrták a
kolbászhúst, töltötték és sütötték
a kolbászt. Közben a húsipari

lángossütő, körhinta, dodzsem,
étel és ital várta a vendégeket a
rendezvénytéren és a sátrakban.
A „Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú
Egyesület évadzáró találkozójára
jó néhány régi autó és motor érkezett. Idén is volt felvonulásuk,
a Kóbor-ló Lovastanyához láto-

Pénteken délután a Balástyai
Big Band zenés műsorával kezdődött a rendezvény. Később
meggyújtották a tábortüzeket,
és sült a szalonna a nyársakon.
Közben a sátorban Ujvári László polgármester és a képviselő-testület tagjai sütötték a 300
hamburgerbe a húspogácsákat,
amit azután a rendezvényre korábban érkezőknek szétosztottak. A színpadon a zalaegerszegi
KISZÖV Senior Táncegyüttes
tagjainak néptácbemutatója után
Bódi Guszti és Margó fergeteges hangulatot varázsolt a nagy
tömegnek. Guszti a közönség
soraiban is énekelt, és hatalmas
sikert arattak. Az est hajnalig
tartó zeneszóval folytatódott, a
sátorban a Big Band bárkinek
eljátszotta a nótáját.
Szombaton reggel nyolc óra
után Ujvári László polgármester
és Kiss József, a Böllérfesztivál
főszervezője köszöntötte a rendezvényre érkezőket, a bölléreket és a vendégeket, majd Farkas
Sándor, térségünk országgyűlési
képviselője, miniszterhelyettes,
az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára üdvözölte a
rendezvény résztvevőit. Németh

mányőrző Tüzércsapat ágyúját Ujvári László polgármester
"szólaltatta" meg. Ez jelezte,
hogy megkezdheti a hat böllércsapat a sertések feldolgozását,

cégek több mázsa füstöltáruiból
válogathattak mindazok, akik kilátogattak a rendezvényre. Kirakodóvásár, kézműves termékek,
kürtőskalácsos,
cukorkaárus,

gattak el együtt. A színpadi műsorok között minden korosztály
talált nézni valót. Délben lépett
színpadra Szandi, aki közvetlenségével, kedvességével mindenkit elbűvölt. Koncertjére nagyon
sok rajongója jött el. A fesztivál

alkalmával a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Balástyai Csoportja Szomszédoló főzőversenyt szervezett,
és meghívták a dóci, a kisteleki
és az ópusztaszeri csoportokat.
A főző- és süteménykészítő verseny zsűrije az ebédlőben értéFolytatás a 7. oldalon
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kelte a sokféle finomságot, és a
rendezvény zárásaként a díjakat
a színpadon osztották ki.
Este a Böllérbálban a Bábabokra Néptánccsoport és a zalaegerszegi KISZÖV Senior
Táncegyüttes tagjainak műsorát
láthatták a bálozók. Ujvári László és Kiss József üdvözölte az
est résztvevőit, és megköszönte
mindazok munkáját, akik sokat
tettek a rendezvény sikeressége érdekében. A vacsora előtt

és után a Gera Fivérek zenéjére
sokan táncoltak. Az éjfél utáni
tombolasorsolás fődíjai egy hetvenezer forint értékű fogfehérítésről szóló ajándékutalvány,
egy birka és egy kontakt grill
volt. Amikor a tombolázás befejeződött, hajnalig folytatódott
a mulatság.
A bálban a vendégek között ott
voltak a térség polgármesterei
és Farkas Sándor országgyűlési
képviselő is.
Illin Klára

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

A böllérnapi főző- és süteménysütő verseny eredményei

Böllér tál
1. Haspárti Team
2. Csányi Ferenc (Hentes csapat)
3. Balatonakali
Kolbásztöltő verseny
1. Kisteleki Sokkolók
2. Pusztaszeri motorosok
3. Balatonakali
Kolbásztöltő verseny (ifjúsági)
1. Kolbász Ászok Balástya
2. Röfi csapat Balástya
3. Luxus feleségek Balástya
Egyéb
1. Dékány Levente – vegyes tál
2. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Balástya – töltött káposzta
3. Torontáltorda – vegyes tál
Édes sütemény
1.Darabont Éva – almás krémes,

csokis kókuszos, kókusz szelet,
hamis túrós
2. Szemerédi Lászlóné – hájas
kifli
3. Kószó Szilvia – csokis málnás
kocka, mandulás álom, kakaós
tépős kalács
Különdíj: Dékány Erika – Márton napi édesség
Sós sütemény
1. Kószó Szilvia – tejfölös pogácsa
2. Orbán Zoltánné – tepertős pogácsa
3.Farkas Éva – burgonyás rétes
Különdíj:
Csányi Ferenc
Dékány Levente
Balatonakali
Torontáltorda
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Dóc

A Böllérfesztivál teljes fotósorozata a könyvtárban megtalálható,
fotók nyomtatása megrendelhető, valamint a fotóválogatás letölthető a www.balastya.hu/hírek és a www.balastya.hu/galéria/képek
oldalon.

Apróhirdetés
ELADÓ FÖLD: Balástyán, Gajgonyában 1,8 hektár szántóföld
eladó. 3 fázisú villany a trafótól első fogyasztó, nortonkút van.
Telefon: 06 (20) 337-7910

Önkormányzat, Közélet
Tilos szeméttel fűteni a környezetre és
az egészségünkre káros hatása miatt!
Szegeden és környékén az elmúlt hetekben a levegő minősége többször is meghaladta az
egészségre káros határértéket.
Balástya belterületén sem lehet
gyakran ablakot nyitni, szellőztetni a fűtési szezon kezdete óta
a reggeli és esti órákban.
Magyarországon a jogszabály
szerint több mint 15 éve tilos
szeméttel tüzelni, ennek ellenére
rengetegen égetnek hulladékot a
kazánban. Ez több százezer forintos bírsággal és súlyos egészségügyi
következményekkel
járhat.
Tilos minden hulladék elégetése, beleértve például a „kezelt”,
tehát festett, lakkozott fát, a rétegelt lemezt, bútorlapot, építési
fahulladékot, színes, „fényes”

papírhulladékot, PET-palackot,
műanyaghulladékot, autógumit,
használt ruhát, fáradt olajat,
üzemanyagot. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint csak
a kezeletlen fa és a papír égethető el.
A helytelen tüzelés azért is
probléma, mert a háztartási
hulladékok égése során mérgező gázok (például kén-dioxid,
szén-monoxid) szabadulnak fel,
amelyek lerakódnak a tüdőben,
a bőrön és a légkörben. Ha bizonyos időjárási körülmények
között a levegő ezekkel a káros
szemcsékkel telítődik, szmog
jön létre, ami minden ember
szervezetét károsítja, azokét is,
akik égetnek.
Forrás: www.elobolygonk.hu

Összejövetelt tartott a Böllérfesztiválon a mozgáskorlátozottak
egyesülete
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Balástyai Csoportja a Böllérfesztivál alkalmával rendezvényt
tartott, amelynek céljaként a
települések közötti közösségi
kapcsolatok építését és erősítését
jelölték meg. Meghívták a dóci,
a kisteleki és az ópusztasze-

ri csoportokat, és velük együtt
Szomszédoló főzőversenyt szerveztek. Minden résztvevő kapott
oklevelet, de a balástyai és dóci
főzőcsapat díjazásban is részesült, amit töltött káposztával és
kakaspörkölttel érdemeltek ki. A
közösen elfogyasztott ebéd után
beszélgetéssel zárult a program.

Köszönet
Köszönöm a résztvevőknek, a segítőknek és a támogatóknak a
rendezvényünk sikere érdekében végzett munkáját!
Gera Jánosné csoporttitkár

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA

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

Balástyai Újság lapzárta

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

önkormányzat, közÉlet
Tökös nap volt a balástyai
Állatsimogatóban
Az Állatsimogatóban október 16-án tökös napot tartottak, amelyen délelőtt az óvodások négy csoporttal,
délután az általános iskolások vettek részt. A gyerekeket több szülő és nagyszülő is elkísérte. Az információs asztalnál minden résztvevő kapott egy tököt, amit
a sátorban faraghatott vagy festhetett. Ezután több állomáson voltak feladatok. Például a könyvtár barkács
szakkörének állomásán madáretetőt lehetett készíteni, az önkéntes tűzoltóknál bóják között lehetett gurítani a tököket, majd népi játékok és kézműveskedés,
arcfestés, végül ételkóstoló következett. Az ovisoknak a nyuszi simogatás nagyon tetszett. A vendégeket töklevessel, tökös édes süteménnyel, sült tökkel,
forralt borral és forró teával kínálták az önkormányzat
munkatársai. A könyvtár főző- és sütiszakköre tökmagos pogácsával és hamburgerrel látott vendégül
mindenkit. A Balástyáért Közalapítványtól tökös ruha
bevásárló szatyrot kaphattak a gyerekek. A kellemes
őszi időt és a programokat nagyon sokan élvezték.
A rendezvény a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017
A helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken című projekt keretében valósult meg.

Fontosnak tartják az
egészségmegőrzést a balástyaiak
Huszonegyedik
alkalommal
volt Egészséghét községünkben
november 11-e és 15-e között,
és az idei mottó szerint „Egészség – Őrizzük meg, ami a legfontosabb!” sokan gondoltak a
betegségek megelőzésére. A lakosság több vizsgálaton vehetett
részt: ultrahang diagnosztika,
komputeres látásvizsgálat, nőgyógyászati vizsgálat, arteriográf
szűrővizsgálat,
csontsűrűség
vizsgálat, étrendi tanácsadás,
vérnyomásmérés, vércukorszint
mérés, urológiai vizsgálat, hallásszűrés, fül-orr-gégészeti vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat,
bőrgyógyászati, fogászati szűrés.

A vizsgálatokon kívül előadások,
bemutatók és klubfoglalkozások
közül választhatta ki a lakosság
az érdeklődésének megfelelőt.
A rendezvények közül a legsikeresebbek: ultrahang diagnosztika (49 fő), nőgyógyászat: (31
fő) komputeres látásvizsgálat (6
fő), arteriográf szűrővizsgálat
(6 fő), urológia (12 fő), fül-orrgégészet (7 fő), csontsűrűség
vizsgálat (21 fő), bőrgyógyászati
szűrővizsgálat (27 fő). Emellett
az általános iskola 6-8. osztályos tanulóinak és a lakosságnak
elsősegélynyújtási gyakorlati bemutatót tartottak.
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A balástyai volt a leglátványosabb
stand a közfoglalkoztatási kiállításon

Sikerrel szerepelt Balástya a
VI. Közfoglalkoztatási kiállítás
és vásáron, amelyet november
13-án és 14-én tartottak Szegeden, a kormányhivatalban. A
kiállítás leglátványosabb standja volt a balástyai, amelyen a
közfoglalkoztatási program részeként előállított termékeket
mutatott be községünk: a gabonatermesztést jelképező, cserépbe vetett gabonát, burgonyát,
őrölt fűszerpaprikát, savanyúságokat, szörpöket, paradicsomlét, őszi árvácskákat cserépbe
ültetve, amelyeket egyébként a
köztereink díszítésére neveltek
az önkormányzat közfoglalkoztatott munkatársai. Továbbá
sertéshúsból készült termékek
bemutatóját nézhették meg a látogatók, és kóstolhattak kolbász,

sonka, szalonna falatkákat. Legnagyobb sikert a frissen sült hurka és kolbász kóstolója aratta,
ami minden érdeklődőben a régi,
hagyományos disznótoros emlékeket idézte fel. Frissítőként bodzaszörpöt ihattak a stand vendégei, ami szintén nagyon ízlett
mindenkinek. Balástya asztalának dekorációját a Népi Emlékgyűjtemény tárgyai színesítették,
és látható volt a Belügyminisztérium miniszteri elismerő oklevele is, amelyet Balástya Község
Önkormányzata a közfoglalkoztatási programokban nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként kapott korábban.
A kiállítást az önkormányzat
munkatársai, Farkas Aranka és
Sutka Ágnes állították össze.

A Népi Emlékgyűjteménybe további
felajánlásokat vár az önkormányzat
Az Állatsimogatóban a főépület két helyiségében kapott helyet a Népi Emlékgyűjtemény,
amely a lakossági felajánlások
által folyamatosan bővül. A Balástya Községi Önkormányzat

továbbra is várja a régi berendezési tárgyakat, a gazdálkodás
eszközeit, hogy megőrizze az
utókornak elődeink életét bemutató kiállításon.

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. december
12-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: január 9., csütörtök.
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Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
ködésével. A gyerekek Mártonnapi népszokásokat idéztek fel
mondókák segítségével, majd
libás játékokat játszottak.

Takarékossági vetélkedő

November 13-án rendeztük
meg a már hagyománnyá vált
takarékossági
vetélkedőnket.
Évfolyamonként 4-4 tanuló nevezhetett be a felső tagozatból.
A versenyhez a Takarékbank
balástyai fiókja is biztosított

Hónap diákja - október

1.a: Kántor Herkules, 2. a: Pap Vivien, 3. a: Sztankovics Nóra
4. a: Kiss Zalán, 4.b: Virágh Zsófi, 5. a: Tóth-Sári Nándor, 6. a:
Csatordai Csongor, 7. a: Földi Anita Zsófia, 8. a: Balogh Éva

Diákolimpia – Körzeti mezei futóverseny

Október 16-án, Kisteleken
rendezték a Diákolimpia mezei
futás körzeti versenyét, melyen a
4. korcsoportos lányok és a 3-4.
korcsoportos fiúk képviselték
iskolánkat. Közülük a 7-8-os lányoknak sikerült érmet szerezni,
2. helyen végeztek. A csapat tagjai: Gyöngyösi Alexandra, Karsai Anna, Palotás Petra, Rézsó
Boglárka, Rézsó Vivien. A versenyre diákjainkat Vén László
kísérte el.

Megemlékezés 1956-ról

Október 22-én iskolánk tanulói
egy film-összeállítással emlékeztek meg az 1956-os forradalom
63 éves évfordulójáról. Az ös�szeállítás segítségével tanulóink
képet kaptak a megrázó eseményekről, történésekről, az ünnep
jelentőségéről. A filmet Márkus
Marianna és Hegedűs Marianna
szerkesztette. Közreműködtek a
8. osztályos tanulók.

Pénzhét

November első hetében a felső
tagozatos diákok egy projekten
vettek részt, melynek témája
a pénz volt. Megismerkedtek
a pénz történetével, a jelenleg
forgalomban levő bankjegyek
tulajdonságaival, a bankjegyvizsgáló készülék működésével.

A program segítette a diákokat a
hagyományos takarékossági vetélkedőre a felkészülésben.

Egészségheti program

November 11-én a Kisteleki
Mentőszolgálat munkatársai –
dr. Bálint Zoltán és csapata – újraélesztési life-show-t tartottak.
A szemléltetéssel, helyzetgyakorlatokkal egybekötött bemutatón a felsős tanulók megtudták,
hogyan kell segítséget hívni baj
esetén, és segítséget nyújtani
bajba jutott embertársainknak.

A Hónap Szentje

November hónap szentje Szent
Cecília lett. Élettörténte körül
sok a bizonytalanság. A keresztényüldözések idején élt a Római
Birodalomban. Vallása miatt kivégezték Rómában 250. körül.
Cecília a középkor végén került
a 14 segítő szent közé. Neve
bekerült azon nők közé, akiket
a római katolikus szentmise kánonjában megemlítenek. Védőszentje az egyházi zenének, zenészeknek, költőknek, valamint
Franciaországnak. Ünnepnapja
november 22-én van.

Márton-napi vigasság

November 12-én alsó tagozatos diákjainknak szervezett programot Gera Márta a negyedikes
évfolyam tanulóinak közremű-

Óvoda
Vadasparkban az ovisok

Óvodai évünk első közös kirándulása a Madarak és fák
napja ünnepünkön a Szegedi
Vadasparkba vezetett. A gyermekek érdeklődve sétáltak
az évről évre változó, bővülő
parkban, örömmel fedezték fel
az ismert és most először látott
állatokat.

Óvodások a Böllérfesztiválon

Nagycsoportosaink ez évben
is izgatottan várták a település
egyik nagy rendezvényét, a Böllérfesztivált. Vidám műsoruk ez
évben is sikert aratott. A műsor
összeállítója Palotás Csilla óvónő volt, munkáját Maróti Zol-

ajándéktárgyakat. Eredmények:
1. helyezés: 7. a: Dékány Klaudia Dorina, Horváth-Zsikó
Mária, Rogoz Adrienn, Szalai
Bence, 2. helyezés: 8. a: Ferenczi Balázs, Kis Norbert, Kovács
Kevin Krisztofer, Nagymihály
László
A versenyt szervezte, rendezte
Zónai Márta és Székelyné Kutasi
Krisztina. Köszönjük a Takarékbanknak a versenyhez nyújtott
segítséget.

tánné és a nevelőtestület minden tagja segítette.

Gumi témahetek a csoportokban

November második hetében
minden óvodai csoportban a
gumi anyagával, megjelenési formáival és fel- illetve újra
felhasználhatóságával foglalkoznak. A projekt során készített alkotás is gumiból készül: a
szülők segítségével festés után
autógumi mászókák és lépegetők bővítik majd az óvodaudvar
játéklehetőségeit. A munkát a
szülők is segítik. Az apukák
csaknem 300 darab autógumit
szállítottak az óvoda udvarára, és elkezdődött a festés is az
anyukák segítségével.

Ünnepi miserend a Páduai Szent Antal
Római Katolikus templomban
December 24.: kedd
21.30 óra: HITTANOSAINK KARÁCSONYI MŰSORA
22.00 óra: JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE
December 25., szerda: Karácsony ünnepe
9.15 óra: ÜNNEPI SZENTMISE
December 26., csütörtök: Szent István diakónus ünnepe
9.15 óra: ÜNNEPI SZENTMISE
December 29., vasárnap: Szent Család ünnepe – Szent Szilveszter
pápa emléknapja
9.15 óra: ÜNNEPI SZENTMISE – ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Január 1., szerda: Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe – Újév
9.15 óra: ÜNNEPI SZENTMISE

közÉlet, hirDetÉsek
A TEMETŐGONDNOKSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.
törvény, a hozzátartozó Kormányrendelet, valamint a Balástya Községi Önkormányzat
képviselő-testületének a temetők
használatának helyi szabályairól
szóló 6/2014 (V.29.) Ön. számú
rendelete szabályozza a köztemetőnk működését.
A temetőben a használati időt,
s így a sírral való rendelkezési
jogot meg kell váltani. (A megváltott nyugvási időn belül a sírhelyváltó tudta és jóváhagyása
nélkül a sírba sem temetni, sem
sírjelet építeni nem lehet.)
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A
temetési hely váltója addig
rendelkezik a sírhellyel, amíg
a váltás érvényes. Jelenleg, a
törvény szerint a sírhelyek használata a temetéstől számított 25
évre, a sírbolt használata 60 évre,
az urnafal használata 10 évre terjed. A meghosszabbítási idő a
rendeletben rögzített időtartam.
A megváltási idő lejáratát követően – a törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a
ráépített sírjellel (sírkő, kopjafa
stb.) kapcsolatos rendelkezési
joga megszűnik.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható,
újraváltáskor elsőbbséget élvez
a korábbi sírhelyváltó, illetve a
temettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron
következő közeli hozzátartozója.
Felhívjuk figyelmét, hogy a
temetőnkben 1994-ben (vagy
korábban) létesített sírhelyek,
valamint a 2009-ben, (vagy
korábban) létesített urnasírhelyek megváltási idejének lejárata: 2019.
A lejárt sírhelyeket a temető
ravatalozójában lévő gondnoki

irodában tudják újraváltani.
Nyitva tartás: kedden 8.0012.00 óráig, pénteken 12.0016.00 óráig. Egyéb időpontban
telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 359-4948
A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendő díjak:
•
parcella szélén egyes sírhely: 20 320 Ft/parcella
•
szélén kettes sírhely:
40 640 Ft
•
parcella belsőben egyes sírhely: 11 430 Ft
•
parcella belsőben kettes sírhely: 22 860 Ft
•
sírbolt egy személyes:
59 531 Ft
•
sírbolt két személyes:
119 062 Ft
•
urnafal helye: 53 340 Ft
•
díszsírhely: 57 150 Ft
•
gyermekek parcellája:
6 985 Ft
Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárat után a temető
tulajdonosa (nálunk az önkormányzat) rendelkezik, illetve annak tulajdonába megy át.
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja
azt újraváltani, egy nyilatkozat
kitöltésével és aláírásával lemondhat róla.
Ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget, amikor a régebben lejárt
rendelkezési jogú és újra nem váltott sírok újratemetésre kerülnek.
(Lemondás előtt célszerű egyeztetni a családtagokkal, hátha valamelyikük mégis kiváltaná!)
KÉRJÜK, AMENNYIBEN
ÉRINTETT EGY VAGY
TÖBB HOZZÁTARTOZÓJÁNAK SÍRHELYE TEKINTETÉBEN, A SZÜKSÉGES
LÉPÉSEKET SZÍVESKEDJEN MEGTENNI!
Temetőgondnokság

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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Irodai ügyelet a plébánián

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

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése

A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos ügyeket.
A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 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 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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

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

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi
Önkormányzat megbízásából
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft.
működteti.
Ügyvezető: Lévai János
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ANYAKÖNYVI hírek
Születések
• Szögi Edinának és Fehér János Tibornak: Dorka Barbara
• Viglási Biankának és Deák
Ádámnak: Szergej
• Márton Nikolettának és Görcsi Zoltánnak: Dzsenifer Ibolya
• Gémes Eszternek és Kálmán
Dezsőnek: Janka
Keresztelő
• Lázi István Zsolt, szülei Lázi
István és Muhel Mónika

• Pap Nikolett és Pap Natália,
szüleik Pap Zsolt és Tamás
Ibolya
• Bojcán Bercel, szülei Bojcán
Patrik és Tari Klára
Elhunytak
• Simon Györgyné Paragi Erzsébet (1926)
• Sutka Józsefné Tóth Eszter
(1934)
• Csányi Istvánné Farkas Gabriella (1926)
• Szanka József (1923)

Új német minőségű
utánfutó eladó!
4 év műszaki, 2 év garancia!

185.000 Ft és 48.000 Ft forgalomba helyezési díj.
Szegeden 3 óra alatt rendszámmal.

Cím: 6728 Szeged, Vásár utca 14.
(Tűzoltó utca végén balra).
Telefon: 06 (70) 672-0364
E-mail: utanfutocentrumkft@gmail.com

Információk, Hirdetések

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!

Hóeltakarítási ügyeletben
a vállalkozók elérhetősége és területhatárai

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati feladat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása
az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel
a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető bejáróutak tisztítása.
Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya
és Fehértó az E75-ös útig
Széll Attila: Telefon: 06 (30) 985-1503
Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttelepi útig, az ópusztaszeri útig
Id. Böröcz Antal: Telefon: 06 (30) 332-2912
A szeméttelepi út és a szeméttelepi úttól a dóci útig
Szemerédi László: Telefon: 06 (30) 972-2326
Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület, az
őszeszéki részen az M5-ös autópálya, a forráskúti út és a vasúti
sín által határolt terület
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106
Az M5-ös autópályától felfelé az őszeszéki, szatymazi, forráskúti határig
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106
Forráskúti határ, csólyosi sarok, a volt Zöldmező majortól és az
M5-ös autópályától a forráskúti úttal bezárólag
Gémes István Telefon: 06 (70) 236-0178
Gémes Csaba Telefon: 06 (30) 847-4944

Állatorvosi ügyelet

December 14-15.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
December 21-22.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
December 24-25-26.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
December 28-29.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
December 31., január 1.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Január 4-5.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Január 11-12.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és környéke valamint a Müller sor
Gémes István: Telefon: 06 (70) 236-0178
Gémes Csaba: Telefon: 06 (30) 847-4944
A vasúttól az M5-ös autópályáig a forráskúti út és a Várostanya
út között
Ifj. Böröcz László: 06 (30) 971-7425
Kerékpárutakon
Pojcsik Ferenc: Telefon: 06 (30) 594-6937
Belterületen
Berta József: Telefon: 06 (30) 226-9638
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KARÁCSONYRA HALÁSZLÉ RENDELHETŐ
DECEMBER 19-IG, 1800 Ft/adag!

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS
ÜZLETÜNK

ISMÉT NYITVA
Balástya, Rákóczi u. 12. szám alatt,

A RENDEZVÉNYHÁZZAL SZEMBEN,

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

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

Nyitva tartás:

hétfő: 7-16 óráig,
kedd: 7-16 óráig, szerda: 7-14 óráig,
csütörtök: 7-16 óráig, péntek: 7-16 óráig,
szombat: 7-12 óráig, vasárnap: 8-10 óráig
Ebben az évben rövidített nyitva tartásunkat
az üzletnél olvashatják!
Minden kedves vásárlónknak békés, boldog
karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!

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

Enni kell?

Röfi-Ker

ENNI KELL! RÖFIKER:
MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Decemberben is várjuk vásárlóinkat
minőségi húsokkal, és hagyományos eljárással
készült termékeinkkel.
Karácsonyi asztalról a pulyka le ne maradjon,
Szilveszterre malacot,
ezeket a Röfiben megkapod.

Minden kedves vásárlónknak
kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván
Ildikó és a Röfi csapata!
Balástya, Széchenyi u. 12. Telefon: 06 (30) 851-0369
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Telefon: 06 (30) 963-6882
Szeged, Szent István tér 8/b Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189. Telefon: 06 (30) 514-3861

