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Országos innovációs versenyen lett harmadik 
Kreinicker Gábor
Harmadik helyezést ért el a 29. Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Tehetségkutató Versenyen a balástyai 
Kreinicker Gábor.

4. oldal

Elismerést kaptak a balástyai körzeti megbízottak

Jutalmat adott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője a két balástyai körzeti megbízottnak, elfog-
ták a halált okozó testi sértés elkövetőjét.

5. oldal

A nyolcadikosok elköszöntek az iskolától

Június 19-én szűk körben búcsúztak a nyolcadikos di-
ákok. Az iskola udvarán tartott ünnepségen a szülők, 
nagyszülők és testvérek vehettek részt.

7. oldal

Ujvári László 
polgármesterJúnius 18-án a sportcsarnok és az iskola előtti tó medrének 

munkálatai befejeződtek. A teraszosan  kialakított vasbeton 
tómederhez 30 m3, kétféle műanyag szálat tartalmazó betont 
használt fel a kivitelező Sári Architech Kft. A híd javítása is 
folyamatban van, az alsó tartószerkezetet a fa helyett fémre 
cserélik.                                                  Bővebben a 2. oldalon

Elkészült a tómeder

Balástya Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
2009-ben a „Balástya Község 
Díszpolgára” címet abból a 
célból alapította, hogy aki a 
munkakörén túl a település, 
a helyi közösség érdekében 
és szolgálatában érdemeket 
szerzett, méltó elismerésben 
részesíthesse, személyüket és 
tevékenységüket a jelen és az 
utókor számára példaként állítsa.  
Az elismerésre érdemes személy 
elhalálozása esetén posztumusz 

kitüntetést is adományoz a tes-
tület. Szeptember 18-án a Falu-
napok, Zöldség-, Virágfesztivál 
nyitórendezvényén, az ünnepi 
képviselő-testületi ülésen adjuk 
át a díszpolgári címeket. 

Kérem a lakosságot, hogy ja-
vaslataikat augusztus 20-ig in-
doklással együtt adják át a pol-
gármesteri hivatal titkárságán.

Díszpolgári címre javaslatokat 
vár az önkormányzat

Balástya alapításának 70. évfordulója alkalmából településtör-
téneti kiállítás lesz a Falunapok keretében, amelyhez várjuk a 
képeket a lakosságtól. A művelődési ház irodájában lehet majd 
szkennelésre átadni a képeket, és digitalizálás után mindenki 
vissza kapja. Aki szkennelve adná át a régi fotókat, a balastya@
balastya.hu címre küldje. 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakossá-
got, hogy 2020. szeptember 22-én, kedden lomtalanítás lesz.

Bővebben a 3. oldalon  

Július 6-án megkezdődött az óvoda főút felöli kerítése kovácsolt-
vas jellegű kerítéselemeinek felszerelése, majd a pillérek és a lába-
zat festése következik, ami az óvoda épülete színével azonos lesz.

A Falunapok keretében szep-
tember 19-én tartandó batyus 
szüreti mulatságra várjuk asz-
taltársaságok jelentkezését, 
amelyen a részvétel regisztrá-
cióhoz kötött. Akik augusztus 
31-ig leadják a jelentkezésüket, 
azoknak a belépés díjtalan. Amit 
biztosítunk: asztal, szék, terítő, 
zene és jó hangulat. A jelent-
kező asztaltársaságoknak vál-
lalniuk kell az étel elkészítésén 

túl a terítést, minden szükséges 
eszközt az ételek tálalásához és 
az étkezéshez egyaránt. Az éte-
lek nevezhetők főzőversenyre 
is, amelyeket az est folyamán 
díjazni fogunk. Kérjük, hogy 
ha felkeltette érdeklődésüket a 
program, akkor mielőbb jelez-
zék részvételi szándékukat te-
lefonszámainkon: 06 (30) 290-
7773, 06 62/255-529), ezzel is 
segítve a rendezvény tervezését.

Balástya településtörténeti fotóit 
gyűjtjük a Falunapok kiállításához

LOMTALANÍTÁS 

Készül az óvoda kerítése

Batyus szüreti mulatság lesz a 
Falunapok alkalmával
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6.Megújulnak a Falunapok
Szeptember 18-19-ére ter-

vezzük a XXI. Falunapokat, 
és nagyon remélem, nem lesz 
járványveszély-helyzet, ami 
a tervünket akadályozná. Na-
gyon készülünk, és bízunk 
benne, hogy sikerül megtartani.  
Az eddig megszokott Faluna-
poktól eltér majd az idei. Húsz 
alkalommal szerveztük meg 
eddig községünk legnagyobb 
ünnepét, amelynek fontos prog-
rampontja volt a sportcsarnok 
feldíszítése, a zöldség- és vi-
rágkompozíciókon túl a helyi 
értékek bemutatása, a civil 
szervezetek, intézményeink 
részvétele, valamint a környe-
ző települések kézműveseinek 
bemutatkozására szintén adó-
dott lehetőség. Húsz év egy te-
lepülés életében nagyon nagy 
idő. Sokat változott a gazdaság, 
a mezőgazdaság változásait 
szerintem mindenki tapasztal-
ja. Közös együttgondolkodás 
eredménye lett az, hogy a Fa-
lunapok ideológiájából ugyan 
nem engedünk, az idén is meg-
szervezzük, de a virág- és zöld-
ségkiállítás most elmarad, mert 
a régi hagyományápolás felé 
szeretnénk visszatérni. A legel-
ső két évben, ami a Zöldség- és 
Virágfesztiválok rendezése előtt 
volt, hagyományőrző lovas ko-
csis felvonulást szerveztek az 
akkori közéletben résztvevők, 
és ezt elevenítjük fel. A foga-
tos felvonulást most szombat 
délelőttre tesszük, és a fogatok 
feldíszítését tervezzük. Erre 
már vannak ötletek a szervezők 
és támogatók részéről. Délutáni 
színpadi programok ugyanúgy 
lesznek fellépőkkel, civil szer-
vezetek műsoraival. Ami lé-
nyeges változás lesz még, hogy 
a sportcsarnokban batyus bált 
szervezünk asztalfoglalással, 

amihez biztosítjuk helyet és a 
zenekart, de a baráti társasá-
goknak az ételről, italról saját 
maguknak kell gondoskodniuk. 
A hozott ételeket főzőversenyre 
is benevezhetik, amit zsűrizünk 
és díjazunk. Ezzel a Falunapok 
záró programjaként egy szüreti 
bál jellegű táncmulatságra vár-
juk a lakosságot. Célunk, hogy 
településünknek egy olyan 
színvonalas ünnepnapja legyen, 
ahol tudunk találkozni, az emlé-
kekből merítkezni, szórakozni, 
kikapcsolódni, hogy mindenki 
jól érezze magát.

TóMeder kialakíTása
Régóta szerettük volna a sport-

csarnok és az iskola épülete előt-
ti parkban tizenöt éve készült tó 
rendbetételét időt állóan megol-
dani. Több alkalommal vettünk 
új tófóliát, kicseréltük a növény-
zetet, újratelepítettük, de sajnos 
a tófólia sokszor kilyukadt, a 
víz elfolyt, az élővilág felborult. 
A nyár elején végleges tómeder 
kialakítása kezdődött, és egy 
geotextil borításra vízzáró, tartós 
vasbetonréteg került. Jelenleg a 
kivitelezők a híd rendbetételén 
dolgoznak, ami a fa helyett vas 
tartószerkezetet kap. Amikor a 
híd helyére kerül, akkor töltjük 
fel vízzel a tómedrét, és vissza-
telepítjük az élővilágot.

ZáporTároZó
A Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Programban 
nyertes pályázatunkkal készülő 
záportározó munkái előkészítő 
szakaszában vagyunk. A Mó-
ricz utcai telkek mögötti mély 
fekvésű, nádas területen lesz 
a tározó, és egy magánterüle-
tet csereterülettel megváltunk, 
majd utána indul a záportározó 
tervezése.

pad a TeMeTői busZMegállóhoZ
Lakossági kérés érkezett hoz-

zám, hogy azok a főleg vidéki 
temetőlátogatók, akik busszal 
közlekednek, a Szeged felé indu-
ló buszmegállónál a várakozás 
idején egy padon megpihenhes-
senek. A pad elhelyezése meg-
történt, reméljük, hogy az utazók 
kényelmét szolgálja majd.

ÜveggyűjTő konTénerek
A Szegedi Hulladékgazdál-

kodási Nonprofit Kft. kilenc 
darab, üveghulladék gyűjtésére 
alkalmas gyűjtőedényt helye-
zett el községünk belterületén. 
A telepítési helyszínek: Rákóczi 
utca 17. (a Coop ABC-vel szem-
ben, a meglévő gyűjtőszigeten),  
Széchenyi utca 14. (a Hotel Or-
chidea közelében), a Művelődé-
si ház mögött, Kossuth és Tán-
csics utca sarka, Hunyadi utca 
30., a Kodály és Széchenyi utca 
sarka, Honvéd utca 1. (az Erika 
Élelmiszerbolt), a Kóródi és Jó-
kai utca sarka, Széchenyi utca 
1. (a Vadásztanya vendéglőnél), 
a Forráskúti és Jókai utca sarka.

Kérjük a lakosságot, hogy 
az új gyűjtőedényekbe csak 
az üveghulladékot, a szelektív 
gyűjtőedényekbe csak a kon-

ténereken megjelölt hulladé-
kokat tegyék!

Megyei polgárMesTerek FóruMa
Június 30-án rendezték meg 

a Csongrád-Csanád Megyei 
Polgármesterek Szakmai Fóru-
mát, amelynek az volt a célja, 
hogy a megye településeinek 
polgármesterei első kézből érte-
süljenek az őket érintő aktuális 
szakpolitikai döntésekről, tájé-
kozódjanak a jövőbeni pályázati 
lehetőségekről. Emellett szám-
ba vettük az elmúlt évek fej-
lesztéspolitikáját és annak ered-
ményét. A fórum résztvevőit 
Gémes László, a Csongrád-Csa-
nád Megyei Közgyűlés elnöke 
köszöntötte, majd Novák Kata-
lin család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkár a családpolitikai 
aktualitásokról beszélt. A Ma-
gyar Faluprogram pályázatairól 
kaptunk tájékoztatást Gyopáros 
Alpártól, a Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős kormány-
biztosától. Fontos volt, mert a 
Magyar Faluprogramban tele-
pülésünknek is vannak beadott 
és majd beadandó pályázatai.  
A Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programok második 
ütemének kiírásáról is hallhat-
tunk, ami majd a környezet-
védelem, természetvédelem, a 
természeti környezet megóvása 
témakörökben ad lehetőséget 
fejlesztésekre, de lesznek inf-
rastrukturális beruházások is.  
A kiírások megjelenését figyel-
jük, és ugyanúgy pályázunk, 
mint eddig. Dr. Dukai Miklós 
önkormányzati helyettes állam-
titkár az új önkormányzati tör-
vényről beszélt, ami nem hoz 
rendszerszintű változást. Úgy 
gondolom, hogy egy olyan tar-
talmas szakmai találkozón ve-
hettünk részt, ahol a jelenlegi 
helyzet értékelése és a jövőkép-
formálás is napirenden lehetett.

önkormányzat Balástyai ÚJság • 2

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Kilenc darab, üveghul-
ladék gyűjtésére alkalmas 
gyűjtőedényt helyeztek el 
községünk belterületén.
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Háziorvos szabadságon
Július 24-től augusztus 7-ig dr. Veidner Tibor és Juhászné 
Gyöngyi Margit szabadságon lesz. 
Helyettes: dr. Györe Ferenc. 

Újra indul a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság 
által RSZTOP-4.1.1 projekt   
keretein belül megvalósuló 
„Élelmiszersegély biztosítása 
szociálisan rászoruló megválto-
zott munkaképességű, valamint 
rendkívül alacsony jövedelmű 
időskorú személyek számára” 
elnevezésű program. Az elmúlt 
hosszabb időszakban elmaradt 
csomagokat a kormány az el-
következő hónapokban igyek-
szik pótolni. Kérjük a tisztelt, 
a programban érdekelt lakossá-
got, hogy figyeljék rendszere-
sen a kiértesítő levelet, illetve, 
amennyiben nem tudnak a le-
vélben megadott időpontban az 
átvétel helyszínén megjelenni, 
akkor még a kiértesítőben lévő 
időpont ELŐTT legyenek szí-
vesek felkeresni a családsegítő 
irodáját, ahol meghatalmazás 
kitöltését követően átvesszük 
az Önök részére a csomagot. 
Amennyiben ezt igénylik, a 
mozgásukban korlátozott rászo-
rulók számára házhoz szállítjuk 
azokat a tanyagondnokok segít-
ségével. A mozgásukban nem 
korlátozott személyeket arra 
kérjük, hogy személyesen ve-
gyék át a csomagot a megadott 
időpontban Tanodában, vagy 
indokolt esetben kérjenek meg-
hatalmazást, bármelyik család-
tagjuk számára. 

Kérjük, hogy a megadott idő-
pontokat pontosan tartsák be, 
mert a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság munkatár-
sai csak ezekben az időpontok-
ban vannak jelen a Balástyán!

Emellett a 7-14 éves kor kö-
zötti rászoruló családoknak az 
RSZTOP 1.1.1 projekt kere-
tében az idei nyár folyamán is 
lesz élelmiszer csomag. Ezek-
nek a csomagoknak az átvé-
teléről is levélben értesítjük 
az érintetteket. Arra kérem az 
ebben a programban résztvevő-
ket is, hogy figyeljék a postát, 
illetve igyekezzenek betartani 
a levélben szereplő időpontot, 
mert azon kívül egyik program 
esetében sem lehet a csoma-
got átvenni. Amennyiben előre 
tudják, hogy az adott időpont 
nem lesz megfelelő az Önök 
számára, úgy kérem, hogy a 
meghatalmazás kitöltése mellett 
jelöljenek meg valakit, aki ezt 
megteszi Önök helyett. 

Meghatalmazás nyomtatvány 
átvehető és kitölthető a család-
segítő irodájában.

A 0-3 éves kor közöttiek 
számára biztosított élelmiszer 
csomag a járványveszély meg-
szűnését követően most már az 
értesítő levélben szereplő idő-
pontban újra Kisteleken, a Ti-
sza u. 1. szám alatt a Szociális 
Központ és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál vehető majd át minden 
hónapban.

Együttműködésüket és megér-
tésüket köszönöm!

Tasi Beatrix
családsegítő

Telefon: +36 (20) 385-5757
KKTTT Szociális Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat
Család és Gyermekjóléti Szol-

gálat családsegítő
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Élelmiszersegély szociálisan 
rászorulónak 

A trianoni békeszerződés 100. 
évfordulóján, 2020. június 4-én 
megyénk neve Csongrád-Csa-
nád megyére változott. Lázár 

János országgyűlési képviselő 
indítványára 70 év után me-
gyénk neve a csanádi identitást 
is őrzi.

A Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. érte-
síti a lakosságot, hogy 2020. 
szeptember 22-én, kedden 
lomtalanítás lesz. A lomokat 
reggel 6 óráig kell kihelyezni az 
ingatlanok elé, úgy, hogy az a 
gyalogos és az autós forgalmat 
ne zavarja.

Az apróbb tárgyakat zsákolva, 
dobozolva, a bútorokat lapra 
szerelve szükséges kihelyezni.

A későn kihelyezett hulladé-
kot, valamint az alábbiakban 
felsorolt hulladékokat nem szál-
lítják el: 
•  veszélyes hulladék: gumi-

abroncs, akkumulátor, fes-
ték, hígító, olaj, vegyszerek,

• elektromos, elektronikai 
készülékek: hűtő, tv, mikro-
hullámú sütő, stb., 

• építési és bontási hulladék, 
beton, tégla, cserép, csem-
pe, ajtó, ablak, kád, mosdó, 
wc, stb.,

• ipari és mezőgazdasági hul-
ladék,

• rendszeres szemétszállítási 
körbe tartozó háztartási hul-
ladék,

• zöldhulladék,
• hulladékká vált gépjármű-

vek és azok alkatrészei.

Június 4-től Csongrád megye 
Csongrád-Csanád megye lett

LOMTALANÍTÁS 

A Vadásztanya vendéglő mel-
letti pihenőparkban a növények 
és a virágok nagyobb részét el-
ültették a közfoglalkoztatottak, 
és búcsúig elkészült a rönksé-
tány, és egy virágokkal feldí-
szített lőcsös kocsi is helyet 
kapott a parkos részen. Nyár 

végéig a kültéri padok, aszta-
lok kihelyezése is megoldódik, 
mert a pályázat részeként már 
ideszállította a kivitelező cég.  
A fából készült padok és asztalok 
alá bontott téglaburkolat kerül, 
ami a környezetbe illik, és meg-
akadályozza az elkorhadásukat. 

Folytatódik a pihenőerdő kialakítása

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyez-
tetés alapján tart ingyenes jogi tanácsadást 

a polgármesteri hivatalban. 
Telefon: 06 (20) 923-0308
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Június 14-én volt a római ka-
tolikus templomunk védőszent-
je, Páduai Szent Antal ünnepe.

A szentmisében Antal Imre 
plébános Páduai Szent Antal 
közbenjárását kérte Istennél 
Balástyáért, a település lakói-
ért. Kiemelte, milyen jó, hogy 
az embernek van egy pártfogó-
ja, valaki, aki figyel rá, törődik 
vele, gondoskodik róla. Itt a föl-
di életben is sokszor, sokaktól 
tapasztaljuk ezt a gondoskodást. 
Jó tudni, hogy van valaki, aki 
figyel ránk. Imre Atya szemé-
lyes példáját is említette. Ami-
kor pappá szentelték tizenegy 
évvel ezelőtt, a papszentelés 
után egy idős asszony odalépett 
hozzá és azt mondta, mióta a 
papneveldébe belépett, minden 
nap imádkozott érte. Azóta is 
ezt teszi az az asszony, de most 
már tudja, hogy imádkozik érte. 
„Vannak imádságok, amelyek 
értünk szólnak, valami, ami a 
mi életünket helyezi az Isten 
elé. Páduai Szent Antal Balástya 
védőszentje ilyen pártfogó, köz-
benjáró értünk. Tudtunkon kívül 
is könyörög értünk az Istenhez. 
Ennél nagyobb dolog nincsen, 
miközben mi végezzük min-

dennapi feladatainkat, tesszük a 
dolgunkat, sokszor betegségek, 
fájdalmak, veszteségek gyötör-
nek bennünket, van egy védő-
szentünk, aki imádkozik értünk. 
Néha jó rágondolni egy jótevő-
re, pártfogóra, aki a mi javunkat 
akarja. Ezen az ünnepen mi ezt 
tesszük. Gondolunk rá, és hálát 
adunk érte a Jóistennek, hogy 
egy ilyen népszerű szentet adott 
nekünk. Szobra minden temp-
lomban megtalálható. Nálunk a 
főoltárkép őt ábrázolja a gyer-
mek Jézussal a kezében. Adjunk 
hálát érte a Jóistennek és kérjük 
az ő közbenjárását, mint ahogy 
eddig, ezután is pártfogolja és 
segítse a mi életünket Istennél.” 

A szentmise után rövid kör-
menet és szentségimádás volt 
a templom előtt, amelyen 
Amanso Brendan nigériai dia-
kónus is részt vett.  

A ünnephez tartozó búcsú, vá-
sári forgatag, vidámpark a Va-
dásztanya vendéglő környékén 
késő estig tartott. A céllövöl-
déknél, forgóknál kitett kézfer-
tőtlenítőkkel igyekeztek betar-
tani a járványügyi szabályokat.
Fotók: www.balastya.hu/hírek

Illin Klára

Harmadik helyezést ért el 
a 29. Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Tehetségku-
tató Versenyen a balástyai 
Kreinicker Gábor. A járáshi-
bákat 80 százalék pontosság-
gal meghatározó PosTracker 
elnevezésű eszközzel nevezett 
a megmérettetésre. A „Járás 
során fellépő rendellenességet 
kimutató eszköz” című pálya-
munkájának díjazása mellett 
a Magyar Fiatal Tudósok Tár-
sasága tagjává vált. A verse-
nyen a 99 benyújtott pályázat 
közül 10 projektet talált leg-
jobbnak a zsűri.

Kreinicker Gábor most érett-
ségizett a Szegedi Radnóti Mik-
lós Kísérleti Gimnáziumban, és 
mechatronikai mérnöknek ké-
szül. Az motiválja, hogy a sem-
miből gyártson dolgokat, így 
valósulhatott meg a díjnyertes 
ötlet is. Egy iskolai szűrővizs-
gálaton egyáltalán nem nézték 
a mozgást. Ez is és a 24 órás 
vérnyomásmérők szintén ihletet 
adtak arra, hogy kidolgozzon 

egy lábakra felhelyezhető olyan 
eszközt, amely a járásproblémák 
diagnosztikáját jelentősen lerö-
vidítené, ugyanis a járáshibákat 
80 százalék pontossággal képes 
meghatározni. A készüléknek 
van egy vezérlőrésze, ez végzi a 
mintavételezést, úgy, hogy kiol-
vassa a szenzorokból az adato-
kat. A felcsatolható szenzorokat 
a lábakra kell felhelyezni. Ezek 
segítségével meg lehet mondani, 
milyen a vizsgált személy moz-
gása. Rengetegféle járásvizsgá-
lat van, de a páciens egy néhány 
percig tartó vizsgálatnál jobban 
figyel a járására, ami befolyásol-
ja a mérés eredményeit, míg ez 
az eszköz, amelyet napközben 
lehet viselni, fel tudja mérni a 
két láb közötti eltérő mozgá-
sokat. A műszer a diagnoszti-
kában, gyógyításban és rehabi-
litációban is hasznos lehet, és 
sportolóknál is használhatnák 
majd. Ha ilyen eszközzel tudják 
az emberek mozgássorozatát 
vizsgálni, akkor elkerülhetők le-
hetnek bizonyos sérülések.

Gábor a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
tem mechatronikai mérnök 
szakán szeretne továbbtanulni, 
és ez a verseny 30 pluszpon-
tot jelentett számára. Emellett 
ösztöndíjat is kap egy évig, 
valamint több felkérése van 
már a PosTracker-rel kapcso-
latos előadás megtartására.

                            

Templomunk védőszentjének 
ünnepe volt

Országos innovációs versenyen 
lett harmadik Kreinicker Gábor

A Gémes Eszter Községi Könyvtár nyitva tartása
Hétfő 8-12 és 13-17 óráig, kedd 8-10 óráig, szerda 
8-12 és 13-17 óráig, csütörtök 8-12 és 13-17 óráig, 
péntek 8-12 és 13-17 óráig. 
A könyvtár maszkban látogatható!

Illin Klára



5 • Balástyai Újság  sport, közÉlet

Jutalmat adott a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője a két balástyai körzeti 
megbízottnak, Dékány Attila 
rendőr zászlósnak és Király Ro-
land rendőr főtörzsőrmesternek. 
Az elismerést azért vehették át, 
mert Balástyán, május 15-én  

sikeresen azonosították, el-
fogták és előállították a halált 
okozó testi sértés elkövetőjét. A 
jutalmat Szalay Zoltán Szabolcs 
rendőr alezredes, a Kisteleki 
Rendőrkapitányság vezetője 
adta át körzeti megbízottaink-
nak.       

Balástyán egy román állam-
polgárságú 47 éves férfi május 
14-én este szóváltásba került is-
merősével, és több alkalommal, 
nagy erővel arcon ütötte, majd 
magára hagyta. Az áldozat az 
ütésektől a földre esett, a bán-
talmazás következtében agysé-
rülés érte. A súlyos, életveszé-
lyes állapotban levő férfit csak 
másnap reggel találta meg egy 
helybeli lakos, aki az állapotát 
látva mentőt hívott. A kiérkező 
mentők egy órán át próbálták 
újraéleszteni, ám a helyszí-
nen meghalt. A helyi körzeti 
megbízottak, Dékány Attila és  

Király Roland a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőjét néhány 
órán belül elfogták, előállítot-
ták, majd a rendőrségen gyanú-
sítottként kihallgatták. Őrizetbe 
vétele mellett halált okozó testi 
sértés elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult bünte-
tőeljárás ellene. A főügyészség 
a szökés, elrejtőzés, az eljárás 
meghiúsításának, valamint a 
bűnismétlés veszélye miatt tett 
indítványt a gyanúsított letartóz-
tatásának egy hónapra történő 
elrendelésére, mert próbaidőre 
felfüggesztett szabadságvesztés 
volt hatályban ellene.

10 csapat, 130 játékos, Bozsik 
tornák, fesztiválok, több mint 
130 hivatalos bajnoki, valamint 
20 téli futsal mérkőzés. Emellett 
tucatnyi edzőmeccs és meghí-
vásos torna. Az egyesület leg-
sűrűbb szezonja lehetett volna a 
2019-2020-as bajnoki labdarúgó 
idény, ha nem szól közbe a koro-
navírus-járvány. 

A Balástyai Újság júniusi 
számában beszámoltunk arról, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség döntése értelmében a 
2019-2020-as bajnoki labdarúgó 
idény véget ért. Bajnokokat, he-
lyezetteket, feljutókat és kieső-
ket nem hirdetnek. Ugyanakkor 
májusban fokozatosan, korosz-
tályonként szigorú egészségügyi 
előírások mellett újra indultak a 
balástyai edzések.

A 2019-2020-as szezonban 
négy fiatal korosztály (U7, U9, 
U11 és U13) indult el a Bozsik 
programban. A koronavírus mi-
att csak kilenc őszi tornán tudtak 
részt venni a gyerekek, a tavaszi 
alkalmakra már nem kerülhe-
tett sor. Viszont a januárban és 
februárban zajló futsal-szezont 
még nem érintette a pandémia, 

a legszebb eredményt az U11-es 
csapat érte el, akik ezüstérmet 
szereztek. A csapatok edzői: 
Hegedűs Klaudia (U7), Nyer-
ges Dániel (U9), Gémes Ferenc 
(U11), valamint Vén László és 
Förgeteg József (U13). Falusi 
András kapusedzőnk a Bozsik 
programban résztvevő korosztá-
lyoknál, továbbá az U17-es és a 
női felnőtt csapatban is segíti a 
hálóőreink fejlődését társadalmi 
munkában, amit ezúttal is kö-
szönünk.

Az U14-es csapatunknak nem 
volt könnyű helyt állnia a baj-
nokságban, hiszen egy formá-
lódó, sok fiatalt maga közt tudó 
társaság jött most össze Vén 
László és Förgeteg József kezei 
alatt.

A 2018-2019-es szezon vé-
geztével, látva az óriási különb-
séggel megnyert mérkőzéseket, 
jobbnak láttuk, ha Tóth Gergő 
U17-es tehetségei egy szinttel 
feljebb próbálják ki magukat 
a következő idényben, ezzel is 
több esélyt adva a fejlődésük-
nek. Az alacsonyabb szinten 
hengerlő játékot mutató fiúk itt 
sem vallottak szégyent, szépen 

helyt álltak az „A” csoportban.
A Fodor Tamás edzette ifi a 

szoros meccseket rendre elve-
szítette, ezért összességében a 
várakozáshoz képest alul szere-
pelt az U19-es korosztály.

A szezon kezdete előtt sok 
kérdést vetett fel, hogy a bő női 
keret nekivágjon-e két korosz-
tályban a bajnokságnak. Végül 
a lányok és edzőjük, Fodor Ta-
más is amellett döntöttek, hogy 
a felnőtt csapattal párhuzamosan 
az U19-es csapat is induljon el. 
Sajnos mindkét csapat gerincét 
ugyanazok a lányok alkották, 
ami ugyan az edzések terén egy-
szerű megoldásnak bizonyult, de 
a mérkőzések oldaláról vizsgál-
va a szezont, hosszú távon már 
fárasztó volt. Ezzel együtt az 
eredményekre nem lehet panasz, 
a szezon lezárásakor az ifi há-
rom pontra állt az első Bordány-
tól és a felnőtt csapatnál is tetten 
érhető volt a lányok fejlődése.

Mint minden egyesületnél, 
a balástyainál is a felnőtt férfi 
csapat teljesítménye határozza 
meg legfőképp a szezon sikerét. 
Nyerges Dánielnek rendre fejtö-
rést okozott az ősszel jelentkező 

létszámprobléma. Természete-
sen amatőr játékosoknál mindig 
közbeszólhat a munka, épp ezért 
télen három új játékossal erősö-
dött a keret. Az idény félbesza-
kításánál a középmezőnyben állt 
a megyei másodosztályban sze-
replő csapat.

A júniusi számban már nagy-
vonalakban megjelentek a kö-
vetkező, a 2020-2021-es szezont 
érintő változások. Átszervezés 
történt a csapatok versenyezte-
tése terén, az U17-es fiú korosz-
tály nem indul el a bajnokság-
ban, az U19-es gárda fiatalabb 
része és az U17-es játékosok 
együtt fognak alkotni egy U19-
es csapatot. Az ifi csapat idő-
sebbjeit egy új második számú 
felnőtt csapatként neveztük be 
a megye legalsó osztályába. Az 
U14-es fiataloknál nincs válto-
zás, az egyesület lány focistái 
viszont ismét egy csapatot alkot-
va, a felnőttek között mérettetik 
meg magukat. A megyei másod-
osztályban szereplő felnőtt férfi 
csapat keretét próbálja az egye-
sület a nyáron új játékosokkal 
jelentősen megerősíteni.

Fodor Tamás elnök

Elismerést kaptak a balástyai körzeti 
megbízottak

Gyilkosság történt Balástyán – 
a helyi körzeti megbízottak elfogták 
az elkövetőt

SPORTHÍREK – Történelmi szezon lehetett volna…
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A bölcsődében júniusban 
több fontos esemény is történt. 
Június 12-én, a bölcsődei gyer-
meknapon, a kicsik cukorkából 
nyakláncot fűztek és színes lab-
dát kaptak ajándékba. 15-én dél-
előtt az óvodába készülők elsé-
táltak az óvodai  gyermeknapra, 

ahol egy vidám délelőttöt töl-
töttek el. Végül 19-én meghitt, 
bensőséges ünnep keretében 
elballagtak a leendő óvodások. 
A Süni és a Csipet csoportból 
összesen kilenc gyermek búcsú-
zott virággal és tarisznyával a 
bölcsődétől. 

Az agrárminiszter 27/2020 
(VI.22.) AM rendelete a Gaz-
daságvédelmi Akcióterv része-
ként kidolgozott Nemzeti Élel-
miszergazdasági Válságkezelő 
Programból az egyes mezőgaz-
dasági tevékenységet végző vál-
lalkozások (őstermelők) részére 
nyújt átmeneti támogatást:
• anyajuhtartás átmeneti tá-

mogatás,
• anyatehéntartás átmeneti 

támogatás,
• tejhasznú anyatehén átme-

neti támogatás,
• zöldségnövény termesztés 

átmeneti támogatása.
A támogatási kérelem 2020. jú-

lius 13. és 2020. július 27. között 
elektronikus úton nyújtható be.

A 28/2020 (VI.22.) AM rende-
let alapján méhállomány meg-
őrzéséhez nyújtandó átmeneti 
támogatás igényelhető.

A támogatási kérelem 2020. jú-
lius 13. és 2020. július 27. között 
elektronikus úton nyújtható be.

A 31/2020 (VI.22.) AM rende-
let értelmében tenyésztési prog-
ramot végrehajtó lótenyésztők 
részére nyújtandó átmeneti tá-
mogatás igényelhető.

A támogatási kérelem 2020. 
július 28. és 2020. augusztus 10. 
között elektronikus úton nyújt-
ható be.

A fentiekkel kapcsolatban 
részletes felvilágosítást, segít-
ségnyújtást lehet kérni a falu-
gazdászoknál telefonon vagy 
személyesen az ügyfélfogadási 
időben.

Az ügyfélfogadási rend visz-
szatért a veszélyhelyzet előtti 
időre.
Hétfő: 8.00-16.30 óráig, Ha-
lászné Ács Éva Edit
Kedd: 8.00-16.30 óráig, Halász-
né Ács Éva Edit
Szerda: 8.00-16.30 óráig, Ha-
lász Zsolt
Csütörtök: 13.00-16.00 óráig, 
Halász  Zsolt
Péntek: 8.00-14.00 óráig, Ha-
lászné Ács Éva Edit, Halász 
Zsolt

Kérjük, hogy a nyári szabad-
ságok miatt továbbra is telefo-
non kérjenek időpontot a sze-
mélyes ügyfélfogadásra!

Halászné Ács Éva Edit 
(06 (30) 337-2535)

Halász Zsolt 
(06 (30) 337-2535)

Bölcsőde
Az óvoda és a bölcsőde május 

25-től teljes nyitva tartással, a 
megszokott formában üzemel. 
A gyermekek 85 százaléka visz-
szatért megszokott csoportjába 
és pedagógusaival folytatta a 
nevelési évet. Megtartottuk az 
óvoda-iskola átmenet program 
legtöbb elemét, a nagycsopor-
tosok látogatást tettek az isko-
lában, ebédeltek az iskola ebéd-
lőjében, találkoztak jövendő 
tanítóikkal és a tanítók bemutat-
kozására összehívott szülői ér-
tekezlet is szabadtéri formában 
lezajlott. Rendőri felkészítéssel 
és felügyelettel a nagycsopor-
tosok kerékpártúrát tettek Kis-
telekre  Bitóné Kauczki Anikó 
vezetésével és szülői kísérettel, 
így a nagyok sok évzáró él-
ménnyel lettek gazdagabbak.

Óvodai ballagás
Június 12-én, pénteken dél-

után a megszokottól eltérő hely-
színen és módon tartottuk meg 
zárkörű óvodai ballagásunkat. 
Kevés idő állt rendelkezésre 
a felkészüléshez a sok egyéb 
program közben, így a bő fél 

órás búcsúzás sem a megszokott 
formában és terjedelemben tör-
tént. A könyvtár mögötti sátor 
alatt az óvodában maradó leg-
nagyobbak átadták ballagó tár-
saiknak a tarisznyát és a virágot, 
majd az óvodavezetői búcsúzta-
tó után a nagycsoportosok ver-
sekkel, dalokkal és tánccal kö-
szöntek el az óvodától. A szűk 
családdal látogatott rendezvény 
beszélgetéssel és a gyermekek 
uzsonnájával zárult.

Gyermeknap
A kisteleki EFOP-3.9.2. pályá-

zati támogatásával június 15-én 
tartottuk gyermeknapi rendez-
vényünket. A reggeli szemerké-
lő eső után egész délelőtt légvár 
várta a gyermekeket, az anyu-
kák palacsintával kedveskedtek 
nekik és 10 órától a Moccantó 
együttes zenés műsora közben 
táncoltak, énekeltek. A rendez-
vényre a bölcsődés nagyobb 
gyermekek is ellátogattak. A nap 
délutáni kézműves foglalkozta-
tással zárult. Ezúton köszönjük 
a palacsintasütő anyukák egész 
délelőtti munkáját.

Óvoda 

Falugazdász hírek
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Motiváció Tanoda
Június 16-án újraindult a tanoda, nyári táborok lesznek 
szinte minden héten és két alkalommal kirándulni is el 
tudunk majd menni Makóra strandra és a lombsétányra, 
illetve Szegedre moziba. 
            Erdődi Noémi

Balról jobbra: Czibolya Helga Kata, Goldmann Boglárka, 
Gyöngyösi Norina, Péter Boglárka, Szél Luca

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én az iskolai honla-

pon közzétett kisfilmmel emlé-
keztünk meg a magyar történe-
lem száz évvel ezelőtt történt 
megrázó eseményére, a trianoni 
békeszerződés aláírására. Száz 
év után erősítsen bennünket az 
a tudat, hogy „határ minket el 
nem választ, hisz egy nyelven 
szólunk az Istenért”. A filmet 
Márkus Marianna készítette. 

Tanévzáró
Június 18-án, csütörtökön osz-

tálykeretben kapták meg diák-
jaink a bizonyítványt. Iskolánk 
Aranykönyvébe 40 tanuló neve 
került be. Ők kitűnő bizonyít-
ványt vittek haza. Munkájukat 
oklevéllel és könyvvel jutal-
maztuk.

A ballagás fotói:
www.balastya.hu/hírek

Június 19-én, pénteken, szűk 
körben búcsúztak a nyolcadikos 
diákok. Az iskola udvarán tar-
tott ünnepségen szülők, nagy-
szülők és testvérek köszöntötték 
a nyolcadikosokat.

A 7. osztályosok a tarisz-
nyába útravalóként pogácsát, 
pénzérmét, bort csomagoltak a 
ballagóknak, és az ünnepségen 
az osztályfőnökük, Vén László 
által szerkesztett műsorral bú-
csúztak. Ezután a 8. osztályo-
sok köszöntek el az iskolától 
és osztályfőnöküktől, Hegedűs 
Marianntól, majd szüleiknek 
köszönték meg felnevelésüket.

Rabi Edit Éva igazgató be-
szédében elmondta: „Iskolánk 
fennállása óta nem volt ehhez 
hasonló rendkívüli helyzet.  
A ballagási ünnepség is merő-
ben más, szokatlan. Számotokra 
a búcsú iskolátoktól, tanárai-
toktól, diáktársaitoktól sajnos 
nem történhet hagyományaink 
szerint. Kevesebben, de annál 
nagyobb szeretettel búcsúzunk 
Tőletek.

A digitális tanrend alatt is 
igyekeztünk veletek kapcsolatot 
tartani, tudásotokat gyarapítani. 
Mégis a korábban ballagók-
hoz képest ti talán most más 
szemmel néztek a tanórákra, 
foglalkozásokra. Hiányzik a 
közösség, az együttlét, a tanári 
magyarázat értelmező segít-
sége, bátorítása. Ugyanakkor 
azt is megtapasztaltuk, hogy 
az iskolai közösség kiállta a 

próbát. Nem kis erőfeszítéssel, 
de felnőttünk a feladathoz, ti 
pedig méltó partnerei voltatok 
tanáraitoknak. Itt is köszönöm 
valamennyi kollégám áldozatos 
munkáját, nektek ballagó diá-
koknak pedig azt, hogy a meg-
változott körülmények között is 
felelősségteljesen készültetek az 
órákra.”

Az igazgatónő átadta a neve-
lőtestület döntése alapján, nyolc 
éven át elért kitűnő tanulmányi 
eredményért, példamutató kö-
zösségi munkáért az Év diákja 
címeket Czibolya Helga Katá-
nak, Goldmann Boglárkának, 
Gyöngyösi Norinának, Péter 
Boglárkának, Szél Lucának, 
és kiemelkedő sportteljesítmé-
nyükért dicséretben részesítette 
Palotás Petrát, Kis Norbertet, 
Nagymihály László Sándort.

Rabi Edit Éva megköszönte az 
osztályfőnöknek, és valamennyi 
tanítónak és tanárnak a lelkiis-
meretes, áldozatos munkát, a 
szülői munkaközösség vezető-
inek, Dobos Katalinnak és Fa-
ragóné Vass Ildikónak, továbbá 
a szülői munkaközösség tagjai-
nak az osztály ügyeinek intézé-
sét, a szervezési feladatokban 
való részvételt.

Ujvári László polgármester és 
Antal Imre plébános is köszön-
tötte a ballagókat. A nyolcadiko-
sok az ünnepség végén az iskola 
zászlajára felkötötték a nevüket 
megőrző díszszalagot.

Illin Klára

Aranykönyveseink
 

1.a: Bóta Anna Szulita, Hornyák Zoé Zita, Kántor Herkules 
Benjámin, Lippai Zorka, Nagy Nikolett, Sándor Boglárka, Tóth 
Ilona
2.a: Falusi Zóra Emma, Farkas Korina Kira, Gunics Zétény, 
Horváth-Zsikó Diána, Hunyadi Adrienn, Kiss-Csepregi Lilla, 
Lippai Levente, Tóth Botond
3.a: Becsey Noel Viktor, Karakás Levente, Kiss Bianka Hanna, 
Kovács Andor, Lippai András László, Nagy Korinna, Pojcsik 
Balázs, Sztankovics Nóra
4.a: Bárkányi Szandra Lilla, Grósz Ambrus Barnabás, Prohász-
ka Csaba, Szemerédi Dominika
4.b: Kiss-Csepregi Tamás, Szanka Míra Alíz, Tóth Álmos, Var-
ga Napsugár, Virágh Zsófi
5.a: Gunics Gréta, Kocsis Csenge
6. a: -
7.a: Horváth-Zsikó Mária
8.a: Czibolya Helga Kata, Goldmann Boglárka, Gyöngyösi No-
rina, Péter Boglárka, Szél Luca

Iskolai ESEMÉNYEK A nyolcadikosok elköszöntek 
az iskolától

Az Év diákjai
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