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Bronzérmes bora van a balástyai Papós Zoltánnak

Papós Zoltán a borászatot három éve gyakorolja, és az 
idén egy Temerinben rendezett borversenyen bronzér-
mes lett a 2019-es évjáratú Medina bora.

4. oldal

Juhász Ágnes ezerötszáznál is több maszkot varrt

Március 18-tól kezdte a maszkok varrását Juhász Ágnes, 
és már több mit ezerötszáz darabot készített, hogy má-
sokon segítsen a járványhelyzetben.

5. oldal

Szent Antali búcsú és vásári forgatag

A június 14-ei templombúcsú ünnepéhez tartozó vásári 
forgatag és Horváth Vidámpark a Vadásztanya vendéglő 
környékén lesz. 

2. oldal

Ujvári László 
polgármester

Több mint 800 maszkot osztott 
szét az önkormányzat

A koronavírus világjárván�-
n�al kapcsolatos települési in-
tézkedésekről már részletesen 
beszámoltunk a Balástyai Új-
ságban és a honlapunkon, to-
vábbá más helyeken is adtunk 
tájékoztatót. Önkormányzatunk 
a járván� elleni védekezést 
ingyenes szájmaszkok osztá-
sával segítette, és április 7-től 
több mint 800 darab, általunk 
készíttetett, mosható szájmasz-
kot adott át az igénylő lakosság 
részére, családonként maxi-
mum két darabot. A maszkok 
nag�obb részének alapan�agát 
az önkormányzat vásárolta.  
A varrásban és a szétosztás-
ban végzett áldozatos munká-

ját tisztelettel megköszönöm a 
könyvtár és a művelődési ház 
munkatársainak, a könyvtár 
varró szakkörének, azoknak a 
vállalkozóknak, segítőknek, 
akik díjtalanul felajánlották a 
munkájukat, hogy minél többen 
hozzájuthassanak ezekhez a 
védőeszközökhöz. Az ingyenes 
maszkok továbbra is igényelhe-
tőek. Kérjük, előzetesen jelez-
zék igén�üket a 62/255-529-es 
vagy a 06 (30) 290-7773-as 
telefonszámokon: hétfőtől csü-
törtökig 8.00-16.00 óráig, pén-
teken 8.00-12.30 óráig.

Nyílnak az egynyári virágok az 
önkormányzati fóliában

Rövidesen nyolcezer tő egynyári virág díszíti majd Balástya 
közterületeit. Az önkormányzati fóliában már nyílnak a virá-
gok, amelyeket a közfoglalkoztatottak gondoznak.

A szelektív hulladékelszállítás új 
időpontban lesz!

Szelektív hulladékgyűjtő edényeket kap 
a belterületi lakosság

A Szegedi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. tájékoztatja 
a lakosságot, hogy Balástya 
területén a szelektív hulladék-
gyűjtési szolgáltatás 2020. jú-
nius 1-től minden páros héten, 
pénteki napon lesz.

A kommunális hulladék-
szállítás időpontja változatla-
nul minden kedd. A díjfizetés 
módja változatlan. 

A szelektív gyűjtő edénye-
ket, illetve zsákokat a gyűjtési 
napokon legkésőbb 6.00 óráig 
szíveskedjenek az ingatlanok 
elé kihel�ezni.

A hulladékszállítással kap-
csolatban felmerült probléma 
esetén Budai Zoltán szállítási és 
műszaki vezetőt lehet keresni: 
06 (30) 563-1511, 
budaiz@telepulestisztasag.hu

A Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. pályázati 
támogatással beszerzett szelek-
tív hulladéktárolókat biztosít 
azoknak az ingatlantulajdono-
soknak, akik a cég n�ilvántartá-
sában előfizetőként szerepelnek, 
és nem szüneteltetik a szolgálta-
tást. Az átvétel időpontjai, és 
helye: 2020. június 6., szom-
bat, 10.00-16.00 óráig, június 
19., péntek, 12.00-18.00 óráig, 
a Hunyadi utcai volt Bárkányi 
háznál. Tekintettel arra, hog� a 
szelektív hulladékgyűjtés tör-
vényben előírt kötelezettsége az 
ingatlantulajdonosoknak/ hasz-
nálóknak, az edén�zet átvétele 

kötelező! Mivel a hulladékgyűjtő 
edények sorszámozottak, átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírásával 
történik az átadása. Akadál�oz-
tatás estén meghatalmazással is 
átvehető.  A szelektív hulladék-
tárolókba CSAK papír, mű-
anyag, fém gyűjthető! 

A szelektív hulladékgyűjtési 
szolgáltatás 2020. június 1-től 
minden páros héten, pénteki 
napon lesz. (A kommunális hul-
ladékszállítás időpontja válto-
zatlanul minden kedd.)

A többlet szelektív hulladékot 
átlátszó zsákban az edény mellé 
hel�ezve teheti a lakosság, vag� 
a hulladékudvarban lehet átadni.

A hulladékudvar nyitva tartása
Hétfő: szünnap, keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

12.20-16.20 óráig, vasárnap: szünnap

A fúrt kutak bejelentési kötelezettségéről
A kormány döntése alapján a fúrt kutakkal kapcsolatos bejelentési 

moratóriumot 2023. december 31-ig meghosszabbították. Így jelen-
leg a kutakkal kapcsolatban nincs teendő. Amennyiben új szabályo-
zás születik, tájékoztatom a lakosságot.

Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző 
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Ismét a korábbI ügyfélfogadásI 
rend lesz a polgármesterI hIvatal-
ban

A polgármesteri hivatalban 
május 25-étől a korábbi ügyfél-
fogadással várjuk a lakosságot. 

szent antalI búcsú és vásárI for-
gatag

A június 14-ei templombúcsú 
ünnepéhez tartozó vásári for-
gatag és Horváth Vidámpark a 
Vadásztanya vendéglő környé-
kén lesz. 

fertőtlenítettük a közterületeket
Május 12-én a koronavírus-

járván� elleni védekezés ré-
szeként az önkormányzat mun-
katársai újra fertőtlenítették a 
közterületeket.

szűrővIzsgálat volt községünk-
ben Is a koronavírus-járvány mIatt

Hazánk négy, orvosokat képző 
egyeteme – a Semmelweis Egye-
tem, a Szegedi Tudományegye-
tem, a Pécsi Tudományegyetem, 
a Debreceni Egyetem – és a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal közre-
működésével május 1-je és 14-e 
között kérdőíves felméréssel tá-
mogatott szűrővizsgálatot indított 
a 14 éves és annál idősebb lako-
sok körében. Balástya is bekerült 
a mintába, így az itt élők közül 13 
előre kiválasztott személyt kér-
tek, hog� veg�en részt az önkén-

tes, ingyenes szűrővizsgálaton.  
A személyek kiválasztása rep-
rezentatív véletlen mintavételen 
alapult. Az önkormányzat he-
lyiséget biztosított a szűréshez. 
A megjelentek számáról és a 
vizsgálatról nincs további in-
formációnk.

kátyúzás a belterületI utcákban
A Zrínyi és Dózsa utcákat 

összekötő aszfaltos útszakasz 
elkészülte után kéretem a kivi-
telezőt, hogy a belterületi utcák-
ban a régi aszfalt utakon kelet-
kezett kátyúkat aszfaltozza le, 
ami egy előzetes felmérés után 
elkészült. Ezúton köszönöm a 
kivitelező cég munkáját. 

Infrastruktúra építés a balástyaI 
IparI övezetben

A Települési Operatív Prog-
ram nyertes pályázatai közül 
még egy nem valósult meg. 
Az ipari övezetben az „Iparte-
rület infrastrukturális ellátása” 
elnevezésű projekt keretében, 
a Forráskúti út mellett lévő ön-
kormányzati tulajdonú öt ipari 
telek ivóvíz- és szenn�vízbe-
kötési lehetőséget, továbbá 
aszfaltos úthoz és elektromos 
hálózathoz kap csatlakozást.  
A munkaterület átadása megtör-
tént, és a kivitelezők rövidesen 
megkezdik a munkát. Bízunk ab-
ban, hogy befektetőket, vállalko-
zásokat találva munkahelyeket, 
stabil munkalehetőségek tudunk 
teremteni ezáltal községünkben.

Óvodakerítés
Régóta várunk az óvodake-

rítés munkáinak befejezésére. 
A kovácsoltvas kerítéselemek 
elkészültek, a festését az önkor-
mányzat munkatársai végzik, 
és a festés után teszik hel�ükre 
a kerítéselemeket. Az oszlopok 
tetejére a fedőlap már fel került, 
és az oszlopokat is lefestik.

orvosI rendelő külső felújítása
A legutóbbi képviselő-testü-

leti ülésen egybehangzóan úgy 
döntöttünk, hog� dr. G�öre Fe-
renc orvosi rendelőjének pályá-
zati támogatással megvalósuló 
külső és alsó szigetelésével egy 
időben az épület tetőszerkezeté-
nek felújítását is elvégeztetjük 
saját költségvetésből.

helytörténetI kIállítás épülete
A volt kántorház felújításához, 

hel�történeti kiállító épületté 
átalakításához beadott pál�áza-
tunktól eddig eltelt három év, és 
az építőipari áremelkedések mi-
att a beruházás kivitelezésének 
elkezdése előtt a költségvetés 
újraszámolásakor kiderült, hogy 
most 33 millió forintba kerülné-
nek a munkák. Ehhez 15 mil-
lió forint pályázati támogatást 
nyertünk. Képviselő-társaim-
mal szintén egybehangzóan úgy 
döntöttünk, nem költünk a tele-
pülés pénzéből plusz 18 milliót 
erre a beruházásra, mert más 
esetben nag�on sok fontosabb 
helye volna, és reméljük, rövi-

desen lesz is. Erre viszont újabb 
pályázati lehetőséget várunk.

pIaccsarnok és termálberuházás
A piacsarnokot június köze-

pén szeretnénk üzembe helyez-
ni. Addig elkészül az ivóvíz és a 
szennyvízbekötés, ami már nem 
a pályázat része, hanem önkor-
mányzati költségvetésből finan-
szírozzuk. A termálfűtés rend-
szere működőképes, bármikor 
indítható. Mindkét beruházás 
ünnepélyes átadása ősszel lesz, 
várhatóan a Falunapok kereté-
ben tartanánk meg.

a tÓfelújításrÓl
Ahhoz, hog� továbbra is ren-

dezettek leg�enek településünk 
közterületei, megújításuk szük-
séges. A sportcsarnok és az iskola 
előtti tó sok évvel ezelőtt készült 
el. Próbáltuk akkor minél egy-
szerűbben megoldani a tómeder 
kialakítását, de időnként megron-
gálták, ezért többször volt javítva. 
Május végén a Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ki-
szivattyúzta a tóból a vizet, és az 
önkormányzat munkatársai kita-
karították a tó medrét. A halakat 
és a vízinövén�eket biztonságba 
helyezték. Június elején megkez-
dődik a tó felújítása.

trIanonI emlékmű
Az idén szeretnénk az 1920-as 

trianoni békediktátum 100 éves 
évfordulójára emléket állítani 
nemzeti sorstragédiánknak. Ta-
vasz óta tárg�alásokat fol�ta-
tunk egy szobrászművésszel, és 
a képviselő-testület a következő 
ülésen fog dönteni arról, hog� 
milyen alkotás legyen, valamint 
hová helyezzük el. Ősszel avat-
nánk fel, amikor Balástya né-
ven településünk fennállásának  
70 éves évfordulóját ünnepeljük.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs üg�félfogadás        nincs üg�félfogadás
Csütörtök:     nincs üg�félfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs üg�félfogadás  

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől



Balástya Felsőtanya majd 
Felsőközpont néven közigaz-
gatásilag 1950-ig Szegedhez 
tartozott, ezért a tájhasznosí-
tás és a mezőgazdasági tevé-
ken�ség szorosan kapcsoló-
dott az an�aváros határában 
kibontakozó tendenciákhoz és 
változásokhoz. Juhász Antal 
kutatásaiból tudjuk, hogy a 18. 
század közepéről levéltári ada-
tok tanúskodnak arról, hogy az 
itteni kaszálókon számos sze-
gedi birtokos rendelkezett szál-
lásokkal. Az 1780-as évekre a 
kaszálók több darabját szántot-
ták, a homokdombokon pedig 
szőlőt telepítettek. A szállás-
földeken több nagy, 100-200 
holdas birtoktest alakult ki. 
Többek között ezzel hozható 
összefüggésbe, hogy Felsőta-
nyán kevesebb szőlőhögy jött 
létre, mint Alsótanyán. Azok 
is (Bárkányihögy, Frankhögy, 
Mászhögy stb.) kisebb kiterje-
désűek voltak, a sok kis szőlő-
telep többn�ire eg�-eg� gazda 
birtokán (Szilberhögy) létesült.

A homokkal borított térsé-
gek iránti érdeklődés akkor 
növekedett meg, amikor a 19. 
század második felében bebi-
zon�osodott, hog� többségük 
immunis az Észak-Amerikából 
behurcolt kártevővel, a sző-
lőgyökértetűvel szemben. Ez 
a felismerés arra ösztönözte a 
város vezetőségét, hogy kife-
jezetten szőlőtelepítés céljából 
korábban hasznavehetetlen te-
rületeket parcellázzon fel. Az 
1890-es évek elején mintegy 
1000 kataszteri hold talált új 
gazdára, a mai Balástya kör-
nyékén a következő térségek: 
a kisteleki-kiskunmajsai or-
szágút jobb és baloldalán 200 
kataszteri hold, a balást�ai 
Kapitányságban 70 kataszteri 
hold, a Kapitányság elnevezé-
sű vasúti őrháznál 170 katasz-
teri hold, a városi szőlőtelep 
és a közigazgatási központ 
között 60 kataszteri hold. A te-
rületek iránt nemcsak paraszti 

származású családok mutat-
tak érdeklődést, hanem városi 
polgárok is, akik közül többen 
már Szatymazon mintabirto-
kokat alakítottak ki. Barcsay 
Károly szegedi gyógyszerész 
a Kapitányság vasúti megál-
ló közelében, a közigazgatási 
központ és a szőlőtelep közötti 
térségen vásárolt magának több 
parcellát, aki minden bizony-
nyal jó üzleti lehetőséget látott 
a befektetésben. Rajta kívül 
más szegedi polgárok, köztük 
az Aigner család tagjai is több 
birtoktestet vettek maguknak. 
Ezeken a parcellákon tulajdo-
nosaik mintagazdálkodást foly-
tattak, új fajtákkal és művelési 
eljárásokkal próbálkoztak pél-
dát mutatva ezzel birtokostár-
saiknak. A telepítési akciók 
nyomán 1914-ben Őszeszéken 
265, Gajgonyában 370, Balás-
tyán pedig 702 kataszteri hold 
szőlőt tartottak nyilván.

Az 1890-es évek elején Sze-
ged városa településünk ha-
tárában 40 kataszteri hold 
szőlőtelepet létesített abból a 
célból, hogy a szőlőbirtokosok 
számára megfelelő mennyiségű 
szaporítóan�agot biztosítson. 
1891-ben Zombory Antal el-
nöklete alatt a Heinrich József-

ből, Csonka Ferencből, Bába 
Ferencből és Fráter Gyulából 
álló bizottság a szatymazi és a 
kisteleki vasútállomás között 
szemelt ki a célnak leginkább 
megfelelő területet, amelyet 
a haszonbérlők szántóként 
műveltek. Talaja teljesen im-
munisnak bizonyult, magas 
fekvése miatt pedig kedvező 
feltételeket kínált a szőlőtele-
pítésre.  A termést a város nem 
dolgozta fel, hanem törkölyös 
mustként, illetve étkezési sző-
lőként értékesítette. A tanács 
a vásárlási lehetőségekről a 
sajtóban megjelentetett hir-
detés útján tájékoztatta az ér-
deklődőket, akik az árverési 
feltételekről a gazdászati hiva-
talban tájékozódhattak. Áruba 
bocsájtották a szaporításra al-
kalmas szőlővesszőket is, ami 
újabb bevételi forrást jelentett. 
A mintatelephez kapcsolódva 
a város vincellériskola felál-
lítását is tervbe vette, ahol a 
szőlőmunkások és a gazdasági 
cselédek elsajátíthatták volna 
a korszerű szakismereteket. Ez 
az elképzelés különböző okok 
miatt azonban nem valósulha-
tott meg. 1902-ben a város a 
szőlőtelepet felparcellázta és 
értékesítette. Az egykorú érté-

kelés szerint a mintatelep egy 
évtizedes fennállása sikeresnek 
bizonyult, mivel példaadással 
szolgált a birtokosoknak, a föl-
dek értéke pedig a betelepítés 
által négyszeresére emelkedett. 
Kár volt értékesíteni, mert je-
lentősen hozzájárult a korszerű 
szőlőművelési eljárások és az 
új szőlőfajták terjesztéséhez. 
Továbbra is szükség lett volna 
rá, mint ahogy az alsótanyai 
szőlőtelep létesítésére is. 

A mai Balástya területén a 
homoki szőlőtermesztés nem 
képviselt olyan jelentős mű-
velési ágat, mint a szegedi 
határ más részein, önellátó 
jelleggel azonban szinte min-
den tan�ai gazda gondozott 
kisebb-nagyobb kiterjedésű 
szőlőültetvényt saját birtokán. 
Sajnálatos, hog� napjainkra ez 
a mezőgazdasági ágazat elve-
szítette korábbi szerepét. Csak 
bizakodhatunk abban, hog� 
lesznek még olyan vállalko-
zó kedvű gazdálkodók, akik a 
jövőben perspektívát látnak a 
homoki szőlő- és bortermelés 
újbóli fellendítésében.

3 • Balástyai Újság  önkormányzat

A szőlő- és bortermelés hagyományai a mai Balástya területén

Dr. Mód László
néprajzkutató



Papós Zoltánék 2016-ban 
vettek házat Balástyán, és 
május elsején volt három éve, 
hogy ideköltöztek a Kern 
György féle kis szőlőbirtokkal 
körülvett házba. Zoltán a bo-
rászatot azóta gyakorolja, és 
január 18-án a vajdasági Te-
merinben rendezett borverse-
nyen bronzérmes lett a 2019-
es évjáratú Medina bora.

- Hogyan lett elméleti okta-
tóból gyakorlatias borász?

- Soha életemben ez előtt nem 
foglalkoztam szőlővel. Falun 
nőttem fel, nem volt idegen a 
kerti munka, de szőlészettel, 
borászattal előtte a gyakorlat-
ban nem foglalkoztam, viszont 
az elméleti borászati ismeret a 
Fehértói Halászcsárdában ren-
dezvényszervezői, értékesítési 
vezetői munkámban szükséges. 
Egyébként pincérnek tanultam, 
Vendéglátóipari Szakközép-
iskolát végeztem, és két évig 
jártam a Vendéglátóipari Főis-
kolára. Szakmai tapasztalato-
mat 2007-től öt évig adtam át a 
Hansági Ferenc Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Szakiskola 
gyakorlati oktatásvezetőjeként 
és a felszolgáló szakmában 
szakoktatóként. A felszolgálási 
ismereteket oktattam, és ezen 
belül kellett a borkészítés szak-
mai alapjait megismerni a pin-
cértanulóknak, hog� pincérként 
majd a borokat ajánlani tudják a 
vendégek számára.

- Milyen borokat készít?
-  2019-es esztendő volt a har-

madik szüretem, és egyben az 
az év, amikor Kern Gyuritól és 
a borászbarátomtól Gulyás Feri 
bácsitól tanulva, még mindig 
támogató segítséggel, de mégis 
szinte önállóan készítettem el a 
borokat. A kertünkben körülbe-
lül 400 tőke szőlő terem cseme-
ge és borszőlőket. A csemegét 

részben értékesítjük, illetve csa-
ládi és baráti körben elosztjuk. 
A borszőlőből Biankát, Cser-
szegi fűszeres fehéreket és ezek 
házasítását a Csebit készítjük, a 
vörösszőlő Medinából és kevés 
Kékfrankosból tudok rosét és 
vörösbort készíteni. Ez utób-
bit tavaly készítettem először.  
A borok egyelőre ismeretségi 
körön belül fog�nak el.

- Hogyan jutott el az első 
borversenyére?

- Gul�ás Ferenc borász bará-
tom ajánlásával lettem tavaly 
tagja a Szent Vince Borrendnek, 
amely a csongrádi borvidék bo-
rászainak és azok barátainak a 
szervezete. Gul�ás Feri bácsi 
többször kóstolta a boraimat – 
sokat segített elméleti tanácsa-
ival az elkészítés technikai fo-
gásaiban is – és javasolta, hogy 
mivel a borok ízletesek, talán 
érdemes lenne megmérettetni, 
ez jót tesz a bornak és segít a 
szakmai fejlődésben is. Így ke-
rültek a borok az ő javaslatára 
Temerinbe január 18-án, több  

Szent Vince Borrendi tag 
boraival együtt a Temerini 
Kertbarátkör által rendezett 
XXIII. Vince-napi Nemzetkö-
zi Borfesztiválra. A versenyre 
eg�ébként Horvátországból, 
Romániából, Szerbiából, Szlo-
vákiából érkeztek borok, és sok 
magyar induló, nevesebb pincék 
is részt vettek, mint a Frittmann 
pincészet, a csongrádi Bodor 
Martin vagy Gulyás Ferenc bo-
rai, de más magyar borvidékről 
is sok résztvevő volt. A borokat 
16 értékelő csoport válogatta, 
majd zsűrizte, 770 tétel vett részt 
a versenyen ebből több mint 280 
vörösbor.

- Milyen eredménnyel zár-
tak a balástyai borok?

- Mi három borral neveztünk, 
ebből a Medina vörös bronzér-
mes lett, a Cserszegi fűszeres 
éppen csak lecsúszott a bronzról 
(0,4 ponttal kapott kevesebbet a 
szükségesnél) és a Biankánkkal 
eg�ütt csupán oklevelet kapott. 
A Bianka esetében ez nem is 
annyira meglepő, hiszen ebből a 
fajtából szinte senki nem készít 

fajbort, ami ebben a formában 
alig ismert, pedig ízletes, köny-
nyű nyári fröccsnek optimá-
lis borocska. A Medinánk egy 
könnyű kellemesen gyümölcsös 
bort adott, csonthéjas vörös 
gyümölcsökre emlékeztetető 
ízekkel, jellegzetes vörösbor 
aromákkal. Jól társítható alföldi 
ételekkel, pörkölttel, gul�ással, 
de ízletes egy jó halászlé mellé 
is. A Medina rövid erjesztésű 
lett, három hónapig ért egy ré-

gebbi használt fahordóban, és 
nem készült belőle csupán 60 
liter. Ez egy próba év volt. Mint 
az eredmény mutatja, egész jól 
sikerült. Megjegyzem, a borver-
senyen Gulyás Ferenc barátom 
bora ugyanúgy bronzérmes lett, 
mint az enyém.

- Miért Pétör Pince a borok 
márkaneve?

- Édesapám a Péter Pál ne-
vet viselte, és ahog�an azt illik 
faluhelyen, az elsőszülött fiú 
viszi tovább az apja nevét. Ne-
kem ugyan a második nevem 
Péter, ami csak az anyaköny-
vi kivonatomban szerepel, de 
nagymamám, aki kilenc éves 
koromig anyám helyett volt 
anyám, mert anyuék két és há-
rom műszakokban dolgoztak, 
szóval apukámat is és engem 
is Pétörkémnek hívott. Mivel 
Szent Vince és hasonló, direkt 
a borhoz köthető név sok van, 
gondoltam, valami személye-
set, és számomra fontos, kedves 
nevet keresek. Így jött a Pétör 
Pince, és az általam oly szere-
tett két embernek is emléket ál-

lítottam magamban, mindenki 
másnak pedig egy szép, tájszó-
lásban hangzó név lett belőle. 
Hamarosan kész lesz a Pétör 
Pince logójára épülő címerünk 
is, és Ujvári László polgár-
mester engedélyével a név fölé 
Balástya címere is felkerülhet. 
Az őszi szezonra szeretném a 
borkimérés engedélyt elintézni, 
akkor majd hivatalosan értéke-
síthetjük a borainkat.

Illin Klára
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Bronzérmes bora van a balástyai Papós Zoltánnak
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Juhász Ágnes ezerötszáznál is 
több maszkot varrt

Bölcsőde

Óvoda

Március 18-tól kezdte a masz-
kok varrását Juhász Ágnes, és 
már több mit ezerötszáz dara-
bot készített, hogy másokon 
segítsen a járványhelyzetben.

- Miért kezdett maszkot varr-
ni?
- Jelenleg otthon vag�ok, na-
g�on szeretek varrni, és gondol-
tam, ebben a helyzetben ezzel a 
tudásommal segítek másoknak. 
Egyébként varrónőnek tanul-
tam a József Attila Szakközép-
iskolában, de szabni nem taní-
tottak, mivel szalagrendszerben 
működött a varrás.
- A hozzávalókat honnan sze-
rezte be? 
- Eleinte volt otthon hozzávaló 
anyagom és gumi is. Azután 

nag�on sokan hoztak ruha-
anyagot, de gumi felajánlásokat 
szintén kaptam. A Balástyáért 
Közalapítvány rendszeresen 
ad gumit, azzal támogatják a 

maszkok varrását. 

- Hová kerültek a maszkok?
- A maszkokat nem csak a 
balástyaiak kapták, volt, ami-
kor Kistelekre kértek, de jöttek 
Sándorfalváról, Szatymazról, és 
előfordult, hogy Budapestre és 
Szegedre is postáztam a saját 
költségemen. Bárki kérhetett és 
kérhet tőlem a járványügyi sza-
bályok betartásához mosható 
arcmaszkot.

Illin Klára

A bölcsőde épületének felújí-
tási munkálatai április végére 
befejeződtek. A csoportszobák, 
az öltözők, a közlekedők, a 
konyha és a kültéri játékok meg-
újulva várták a gyermekeket.

Bölcsődénk 2020. május 4-től 
kiscsoportos üg�eletet tartott a 
munkába járó szülők gyermekei 
számára. Az első két héten tíz 
család vette igénybe gyermeke 
számára a bölcsődei ellátás e 
formáját.

A bölcsőde dolgozói ugyan-
ezen időponttól egy zárt 
facebook csoportban heti rend-
szerességgel ajánlanak játé-
kokat és egyéb fejlesztő tevé-
kenységeket az otthon maradó 
gyermekek szüleinek, valamint 
megosztják a gyermekek által 
kedvelt ételek receptjeit a csalá-
dokkal. Május 25-től a bölcsőde 
mindkét csoportja a korábbi mó-
don üzemel és folytatja gondo-
zó-nevelő munkáját.

Az óvoda udvarán május ele-
jére befejeződött a kültéri játé-
kok festése és felújítása.

A márciusban alakult 
facebook csoportokban május 
22-ig fol�tatódott az óvodai 
an�ag átadása a családoknak. 
Rendszeresen kaptunk vissza-
jelzéseket a gyermekek otthoni 
tevékenységeiről, így az óvoda-
pedagógusok értékelni tudták a 
gyermekek munkáit és javasla-
tokat fogalmaztak meg a továb-
biakhoz. Voltak ol�an családok 
is, ahol több gyermek mellett 
nem tudtak fotókat készíteni 
és feltölteni, mi ennek ellenére 
örültünk, ha elkészítették ott-
hon az ajánlott an�agokat. 

Május 25-től mind a négy 
óvodai csoportban ismét elkez-
dődött a nevelőmunka. A neve-
lési év nyár eleji eseményeit a 
járványügyi előírások alapján 

átterveztük, és erről folyamato-
san tájékoztatjuk a családokat.

Június 3-án kerékpártúra lesz 
Kistelekre a ballagó nagycso-
portosoknak A program szerve-
zője Bitóné Kauczki Anikó.

A zárkörű óvodai ballagást 
június 12-én, pénteken 17 óra-
kor tartjuk a könyvtár mögött 
felállított rendezvén�sátorban, 
ahol csak a ballagó nag�csopor-
tosok és az iskolát jövőre még 
el nem kezdő nagyok vesznek 
részt. Minden ballagó gyermek 
mellett maximum hat vendéget 
tudunk fogadni, és a nem bal-
lagó nagycsoportosok egy fő 
kísérővel érkezhetnek.

Június 15-én, hétfőn délelőtti 
programokkal tartjuk a Gyer-
meknapot.

Könyvtár
A Gémes Eszter Községi Könyvtár dolgozói várják az ol-
vasókat és az ügyfeleket. Kérjük, az ajtón kopogjanak, és 
minden szolgáltatást igyekszünk biztosítani a járványügyi 
szabál�ok betartásával. 

Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető 

Csontos Mária
intézményvezető

Rabi Edit Éva
 igazgató

Iskola

Motiváció Tanoda

A Munkácsy Mihály Katoli-
kus Általános Iskolában a tanév 
végéig digitális munkarendben 
folyik az oktatás. 2020. júni-
us 2-től csak azok a gyerekek 
jöhetnek be az iskolába, akik-
nek a szülei felüg�eletet igé-
n�eltek, vag� felzárkóztatásra 
van szükségük. A szaktanárok 
a felzárkóztatásról telefonon 
vagy e-mail-ben értesítik a diá-
kokat és a szüleiket.  Ezeken a 
kiscsoportos foglalkozásokon a 

gyerekek megjelenése kötelező.  
A tanévzáró és a ballagás a biz-
tonsági intézkedések betartá-
sával, szűk körben, bensőséges 
iskolai keretek között lesz meg-
tartva, amelyről az érintettek 
pontos tájékoztatást fognak kap-
ni az osztályfőnököktől.

Jó egészséget kívánok min-
denkinek!  

 

Májusban 13 családnak adtunk 
laptopokat és tableteket, illetve 
ezekhez kiegészítő eszközöket 
(például headset), hogy meg-
könn�ítsük a g�erekek digitális 
oktatásba való bekapcsolódá-
sát. Emellett 10 családnak tud-
tunk tartós élelmiszercsomagot 
vinni. Június 16-án indul újra 

a tanoda, és a nyár folyamán 
napközis táborokat szervezünk 
a gyerekeknek. Egyelőre úgy 
tűnik, hogy idén nyáron a jár-
ványhelyzet miatt nem fogunk 
ottalvós tábort szervezni, de ta-
lán eg�-két eg�napos kirándulás 
meg tud majd valósulni.

Erdődi Noémi



Véget ért a szezon
A Magyar Labdarúgó Szövet-

ség döntése értelmében a 2019-
2020-as bajnoki labdarúgó idény 
véget ért. Bajnokokat, helyezet-
teket, feljutókat és kiesőket nem 
hirdetnek.

Pályafelújítás
A járvány miatt megállt lab-

darúgóéletet kihasználva, a 
balástyai sportkör felújítja a 
nagypályát. Gyepszellőztetéssel, 
felülvetéssel és műtrágyázással 
ig�ekszünk javítani a játéktér 
állapotát.

Kérjük, hogy a sportolni vá-
gyók a folyamatosan karbantar-

tott edzőpályát használják!
Futásra a nag�pál�a korlátján 

kívüli térséget lehet használni!

Elkezdődnek az edzések
A Községi Sportkör Balástya 

Egyesület májusban fokozato-
san, korosztályonként szigorú 
egészségügyi előírások mellett 
újraindítja edzéseit. Terveink 
szerint a felnőttektől a fiatalab-
bak felé haladva minden kor-
osztál�nak, fokozatosan edzés-
be állva, egész n�áron tartanak 
foglalkozást a sportkör edzői.  
A játékosok már a 2020-2021-es 
szezon kereteinek megfelelően 
fognak eg�ütt tréningezni.

Második számú felnőtt férfi 
csapat

Az új szezonra tervezetünk 
változásokat. Az U17-es fiú 
korosztályt nem indítjuk el. Az 
U19-es csapat fiatalabb része 
és az U17-es játékosok együtt 
fognak alkotni egy fiatal U19-es 
csapatot. Az ifi csapat idősebbje-

it egy új második számú felnőtt 
csapatként nevezzük majd a me-
g�e legalsó osztál�ába.

Ehhez a csapathoz várjuk a 
jelentkezőket Fodor Tamásnál 
a +36 (30) 902-6290-es telefon-
számon, vagy a facebookon!

Fodor Tamás
elnök
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A Balástyai Polgárőr Egyesület beszámolója
Egyesületünk a 2019. évben is 

a vállalt feladatokat ig�ekezett 
az elvárásoknak megfelelően el-
végezni, teljesíteni, figyelembe 
véve a Balástya településre az 
önkormányzat által jóváhagyott 
közbiztonsági és bűnmegelőzési 
stratégiát, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnökségének elvárá-
sát. A polgárőrségnek 2019-ben 
vissza kellett térni az alapokhoz, 
nagyobb hangsúlyt fordítani a 
közterületi és külterületi szol-
gálatok ellátására, figyelembe 
véve az önkormányzati és rend-
őrségi igényeket.

Jó kapcsolatot ápolunk a la-
kossággal, civil szervezetekkel, 
a rendészeti feladatokat ellá-
tókkal úgy mint vadőrök, ter-
mészetvédelmi őrök, illetve a 
település mezőőrével.

Valamennyi önkormányzati 
rendezvén�t biztosítottuk, vala-
mint segédkeztünk a szervezés-
ben is. Az Európa Parlamenti és 
Önkormányzati választásokon 
az önkormányzat jegyzőjének 
felkéréseit teljesítettük: szava-
zókörök átvizsgálása, a szavazás 
kezdetéig való őrzése, biztosí-
tása. Más önkormányzatok ren-
dezvén�ein is segédkeztünk ren-
dezvén�biztosítási feladatokban, 
Bakson Ópusztaszeren, Dócon.

Rendezvén�biztosítási felada-
tokat 43 esetben látott el egye-
sületünk 414 órában.

A Balástya Községi Sportkör 
Egyesület valamennyi rendez-
vényén jelen vagyunk, mint 
segítők is, a futballmérkőzések 
biztosítását 2016. óta folyama-
tosan ellátjuk. A 2019. évben 
munkánk elismeréseként a lab-
darúgó szövetségtől 120.000 Ft 
támogatást kaptunk.

Már hatodik éve színesítjük az 
iskola gyereknapi programját. 
Népszerű a „Bence közlekedik” 
kerékpáros üg�ességi versen�. 
Ebben az évben, az óvodában 
is tartottunk közlekedés bizton-
sági játékos foglalkozást. Más 
iskolai rendezvényekre is meg-
hívottak vag�unk.

A Magyar Posta két alkalom-
mal kérte egyesületünket szol-
gálatra, posta épületek illetve a 
kézbesítők útvonalának figye-
lésére.

A Kisteleki Rendőrkapitány-
sággal a kapcsolatunk jó, vala-
mennyi felkért szolgálatot tel-
jesíteni tudtuk, segítjük egymás 
munkáját, például tanyaprog-
ramokban, prevenciók szerve-
zésében. Nőtt a közös szolgá-
latok száma is. 2019-ben, 60 
esetben, 600 órában láttunk el 

közös szolgálatot, hatósági tanú  
14 esetben voltunk.

Az eg�házi rendezvén�ekre 
meghívottak vagyunk, biztosí-
tási feladatokat látunk el úgy, 
mint Szent Antali keresztjárás, 
Húsvéti körmenet, Karácsonyi 
fáklyás körmenet, kegyeleti 
megemlékezéskor biztosítjuk a 
temető rendjét.

Az adott évben a lakosságtól 
jelentős felkérést kaptunk. Ren-
dezvén�biztosításban, tan�ate-
rületek és termények őrzésében 
vettünk részt.

Taglétszámunk 25 fő, 13 fővel 
csökkent, ebből 2 fő elhalálo-
zott, 6 fő más településre költö-
zött, 5 fő pedig nem tud szolgá-
latot vállalni.

A leltározási és felügyelő bi-
zottsági feladatokat a bizott-
ságok elvégezték, hián�osság, 
észrevétel nem merült fel.

A működésünkhöz szükséges 
an�agi feltételeket a kapott és 
elnyert támogatások biztosítot-
ták. A központi költségvetésből 
kapott 420.000 Ft támogatást 
a pénzügyi terveknek megfe-
lelően költöttük el, elsősorban 
üzemanyagra, a gépjármű szem-
léjére, javítására, kisebb mér-
tékben ásványvízre és nyomtató 
papírra költöttük.

A Balástya Községi Önkor-
mányzattól kapott 300.000 Ft-ot 
az FFV-655 forgalmi rendszá-
mú autó javítására költöttük.  
A részletes költségvetést a pénz-
ügyi beszámoló tartalmazza.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ségtől kapott 120.000 Ft támo-
gatási összeget az előre egyez-
tetett terveknek megfelelően 
költöttük el ruházat pótlására és 
üzemanyagra.

A NEA-TF-19-EG-0019 szá-
mú pályázaton elnyert 195.000 
Ft-ot a pályázatnak megfelelően 
üzemanyagra illetve irodai tár-
g�aló székre költöttük.

A Balástyai Polgárőr Egyesület 
tevéken�ségét, vállalásait a szol-
gálati összesítő tartalmazza.

Köszönöm azoknak a polgár-
őr társaimnak a munkáját, akik 
2019-ben segítették a vezetőség 
munkáját, elsősorban a rendőri 
szolgálatokban vállalt 10-12 órás 
szolgálatot. Köszönöm a tűzoltó 
polgárőr társaimnak az áldozatos 
munkáját, hogy más egyesület-
nél is hel�t állnak. Továbbá kö-
szönetet mondok azon segítőim-
nek, akik társadalmi munkában 
segítik az egyesület munkáját 
nem kevés óraszámban.

   Dékány Péter
  egyesület elnöke

SPORTHÍREK - Pályafelújítás és edzések a sportkörnél

Ha nincs munkája, ha változtatna, a megoldás a CsakPONT!
A Nonprofit Hagyomány Alapítvány Család és KarrierPONTa a 

munkába való visszatérést segítő online képzéseket és fejleszté-
seket indít. A képzésen résztvevőknek 20 000 Ft motivációs díjat 
és a legaktívabbaknak további – 50-150 000 Ft/hó – képzés utáni 
támogatást biztosítanak. • www.csakinfo.hu • + 36 (20) 350-2432 
• csalad.karrier@gmail.com
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Születés
• Takács Katalinnak és Zelei 
Györgynek: Ákos
• Gera Ágnesnek és Csán�i Attilá-
nak: Attila Szabolcs
• Andrist�ák Friderikának és Lunka 
Jánosnak: Maja

Elhunytak
• Szél Imre (1927)
• Tóth Péter Ferenc (1949)
• Berta Antalné Fekete Ilona (1932)
• Szél György (1943)
• Gera László (1940)
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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 üg�eket.
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 1995-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 tele-
fonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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:
– 112
Kisteleki Mentőállomás – 112
Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a
Hotel Orchideában!

Orvosok és ügyeletek

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben 

a  06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

A templomban a szentmisék a korábbi időpont 
szerint lesznek

Balástyán,  Páduai Szent Antal római katolikus templomban a 
szentmisék vasárnap 9.15 órakor kezdődnek, és szájmaszk hasz-
nálata kötelező.

A Szent Antali templombúcsúi szentmise, templomunk 
védőszentjének ünnepe június 14-én, vasárnap 9.15 órakor 
kezdődik.

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt. 
További információért dr. Dakó Zoltánt keresheti az 
állattartó lakosság.

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

A háziorvosok a rendelőikben várják a 

lakosság telefonhívásait
A háziorvosok saját rendelőikben, a szokásos rendelési idejük-
ben várják a betegek telefonhívását, és egészségüg�i kérdésben 
vag� receptírással kapcsolatban változatlanul csak telefonon 
történő megbeszélés lehetséges. Amennyiben vizsgálat szüksé-
ges, az a jogszabályban előírtak szerint történik. 

Dr. Györe Ferenc – 06 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 06 62/278-200, 06 (30)998-6047 

Falugazdász hírek
A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara a tagdíj befizetési és 
bevallási határidőket 2020 őszi 
időszakára módosította a kor-
mány által kihirdetett veszély-
hel�zetre és az azzal összefüg-
gésben meghozott gazdasági 
vonatkozású döntésekkel össz-
hangban. A köztestület ezzel is 
segíteni kívánja tagjait a gazda-
sági nehézségek áthidalásában. 
A határidők változásának pon-

tos dátumát a kamara később 
közli.

Tájékoztatjuk  Tisztelt Üg�fe-
leinket, hogy személyes ügyfél-
fogadás csak előzetes telefonos 
egyeztetés után lehetséges!

Halászné Ács Éva
 falugazdász

06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász 

06 (30) 337-2535

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés
alapján tart ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri

hivatalban. Telefon: 06 (20) 923-0308
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Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA     
            rendezvén�ekre, hétvégére vag�   
                       egyszerűen csak ebédre!

ÚJRA ROTYOGHAT BOGRÁCSBA 
A PÖRKÖLT, HOZZÁ SERTÉST, 

BIRKÁT, MARHÁT, ESETLEG KAKAST
kockázva vagy egészben a Röfi nél, 

Ildikótól kérjön!
A sültek kedvelői se maradjanak éhön, 

fűszerezett húsokat rendeljen a kolléganőtől!
Fűszerezett húsaink csirke comb, csirkemell, 

sertés tarja, karaj, oldalas, csevap, pljeskavica, 
mics vagy amit Ön kitalál, 
Ildikónál nincs akadály!

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627
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  

      
                      
            rendezvén�ekre, hétvégére vag�   
                       egyszerűen csak ebédre!

Enni kell?

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

 
A megszokott minoséggel, és széles 

választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Húsvétra hagyományos eljárással (sózással) készült 

sonkák egész és hálós sonkák, tarják, csülkök, 
kolbászok széles választékával valamint főzésre váró 

friss sertés, marha, birka,
baromfi  húsokkal várjuk vásárlóinkat.
Kérem, fi gyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofi kerkft/),

valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

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  
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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!

      
                       
  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 

EBÉDRENDELÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL IS!
62/278-272, +36 (30) 235-5083

LÁGYFAGYLALT KAPHATÓ!

A MEGRENDELT ÉTELEK HELYBEN IS 
ELFOGYASZTHATÓAK 

Családi rendezvények
színvonalas lebonyolítása 200 főig 

AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL!
További információ a hotel-orchidea.hu vagy a facebook 

oldalunkon. Szép Kártyát elfogadunk!

NAPI MENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁN KISZÁLLÍTVA
Kistelekre 950 Ft/adag • Balástyára 900 Ft/adag
A napi menüt előző nap 15 óráig kérjük megrendelni.
Heti legalább 5 napra történő befi zetés esetén 

Kistelekre 900 Ft/adag és Balástyára 850 Ft/adag.
Előfi zetni a Hotel Orchidea recepcióján vagy a kiszállítást 

végző kollégánál lehet legkésőbb a hetet megelőző péntekig.  
Megrendelésüket szeretettel várja a Hotel Orchidea csapata!

HÁZHOZ 
MEGY!


