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Iparűzési adót és gépjárműadót � zető lakosság 
� gyelmébe!
Az önkormányzat tájékoztatja az adó� zető lakosságot, 
hogy a második félévi gépjármű- és helyi iparűzési adó 
be� zetési határideje: szeptember  15.

3. oldal

Lomtalanítás lesz szeptember 22-én

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. tájékoz-
tatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy Balástya belterületén szept-
ember 22-én lomtalanítás lesz.

2. oldal

Régiségvásár a Piaccsarnoknál

Szeptember 19-én, 6.00-12.00 óráig a Piaccsarnoknál és 
a rendezvénytéren régiségvásárt tart a Balástya Községi 
Önkormányzat.

3. oldal

Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnö-
ke, Ujvári László polgármester és Sári János építési vállal-
kozó, a Sári Architec Kft. ügyvezetője a nemzeti színű szalag 
átvágásával adta át a lakosságnak a piaccsarnokot.

A megyei közgyűlés elnöke 
avatta a piaccsarnokot

Augusztus 8-án reggel a 
Bábabokra Néptáncegyüttes 
műsorával kezdődött a piac-
csarnok avatója. Ujvári László 
polgármester köszöntötte az 
ünnepre érkező árusokat, vásár-
lókat, és elmondta, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program adott lehetőséget arra, 
hogy termelői piac épüljön 
Balástyán. Így kulturáltabb 
körülmények között tudnak 
a termékek gazdát cserélni. 
A piac minden, jogszabályban 
előírt feltételnek megfelelően 
jött létre, és más közösségi fel-
adatokat ellátó térként is lesz 
funkciója, tavasztól őszig sza-
badtéri rendezvények helyszíne 
lesz. „2016-tól az ötlettel indult 
a projekt megvalósulása, és az-
után a nyertes pályázat és az 
építkezés között eltelt időben 
az árak emelkedése miatt plusz 
forrásra lett szükség. A beruhá-
zás teljes költsége bruttó 100,7 
millió forint. Először 56 millió 
forintot kapott községünk, majd 
póttámogatásra is beadtunk ké-
relmet, ami 16,2 millió forint 
volt. A piaccsarnok átadása az 
építkezés befejezése után azért 
húzódott, mert az ivóvíz és a 
szennyvízbekötés nem volt 
része a projektnek, amihez ki-
vitelezőt kellett találni. Ezt az 
önkormányzat saját költségve-
tésből fi nanszírozta.” Gémes 
László, a Csongrád-Csanád 
megyei közgyűlés elnöke gra-
tulált, hogy egy ilyen gyönyörű 
építmény került ide Balástyára, 
ami nem csupán piac, hanem 

közösségi tér is. Köszönetet 
mondott a balástyaiaknak, hogy 
hagyományaikat ápolják, és az 
ilyen helyi piacra fogékonyak. 
A megyei önkormányzatnak is 
indult tavasszal egy olyan prog-
ramja, hogy „Vedd és védd a 
helyit!”. Kiemelte, nagyon fon-
tosnak tartja, hogy a helyi ter-
mékek vásárlására és fogyasz-
tására hívják fel a fi gyelmet. 
A közgyűlés elnöke megje-
gyezte, biztos benne, aki ezen a 
piacon vásárol, egészséges élel-
miszert fog hazavinni.

A polgármester az ünnepség 
végén megköszönte a piac-
csarnok létrejöttében közre-
működők munkáját: Sári Zsolt 
megyei főépítésznek az épület 
tervezését, a kivitelezést Sári 
Jánosnak, a Sári Architec Kft. 
ügyvezetőjének, dr. Géczi Jó-
zsefnek, a közbeszerzés ügy-
intézőjének, Gombkötő Lajos 
műszaki ellenőrnek, Péterné 
Bárkányi Tímea projektvezető-
nek, Kiszi János asztalosnak, 
Balogh Istvánnak az ivóvíz és 
szennyvízbekötést, Illin Klára 
újságírónak a kötelező nyilvá-
nosság biztosítását.

Ezután Gémes László, Ujvári 
László és Sári János a nemzeti 
színű szalag átvágásával átadta 
a piaccsarnokot a lakosságnak. 
A polgármester kifejezte, sze-
retné, ha élénk piaci élet lenne 
a piaccsarnokban sok év múlva 
is, és kérte a lakosságot, hogy 
a jó gazda gondosságával vi-
gyázzon mindenki az épületre, 
és annak tisztaságára. 

Felavatták a balástyai 
piaccsarnokot

A Balástya Községi Önkor-
mányzat képviselő-testületének 
rendelete alapján a termelői 
piac minden nap 6.00-12.00 
óráig tart nyitva.

A piacot mind az árusok, mind 
a vásárlók kötelesek a közegés-
zségügyi rendelkezéseknek 

megfelelően tisztántartani, a 
szemetet, hulladékot a kijelölt 
hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

A piaccsarnok kamerával 
megfi gyelt terület.

Árusítással kapcsolatos pa-
nasszal a polgármesteri hivatal-
ban a jegyzőhöz fordulhatnak.

A piac nyitva tartása

2020. szeptember 5., SZOMBAT 16:30

Balástya FK 1899 Szeged

2020. szeptember 12., SZOMBAT  16:30

Sándorfalva Balástya

2020. szeptember 19., SZOMBAT 16:00

Balástya Csengele

2020. szeptember 26., SZOMBAT  16:00

Tömörkény Balástya

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEI
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3.Elmarad a Falunapok és a Böl-
lérFEsztivál

A XXI. alkalommal tervezett 
Falunapok, Zöldség- és Virág-
fesztivál megrendezése elmarad 
a koronavírus járványveszé-
lye miatt, és elmarad a Böllér-
fesztivál is. A már előzetesen 
szervezett programokat vissza-
mondtuk. Rendezvényszervező 
munkatársaimmal és a képvi-
selő-testülettel gondolkodunk, 
milyen kisebb programokat 
szervezzünk őszre. Például a 
Vadásztanya vendéglő melletti 
pihenőerdő átadását, egy olyan 
sütögető összejövetellel, mint 
amilyen a magánszervezésű 
Zsírégető party volt a Piaccsar-
noknál. Ezúton köszönöm a 
szervezőknek, Farkas Istvánnak 
és Szemerédi Istvánnak a jól 
sikerült rendezvényt, amelyhez 
a hely biztosításával járult hoz-
zá az önkormányzat. Továbbá 
Exatlon nap lesz Dékány Dó-
rával, és biciklitúrát, termálkút 
átadó ünnepséget is szeretnénk 
majd tartani. Nagyon szerettük 
volna megtartani községünk 
legnagyobb rendezvényeit, de 
az egészség megóvása a leg-
fontosabb, ezért nagyobb tö-
megeket vonzó eseményt nem 
tervezünk.

BEruházásokról, pályázatokról
Augusztus 26-án az óvoda 

főút felöli kerítésének oszlopait 
bevakolták, és a lábazatot le-
festették. A sportcsarnok előtti 
parkban a tó hídjának felújítása 
anyaghiány miatt nem fejeződött 
be. Amint lehet kapni a szüksé-
ges vaslemezt, és elkészül, a tó 
medrét vízzel feltöltjük, majd 

a növényeket visszatelepítjük.  
A Magyar Falu programban ta-
valy elnyert támogatással két 
jelentősebb fejlesztés is még 
ebben az évben megvalósul. Az 
egyik a temetőkerítés további 
szakaszának megújítása, a má-
sik dr. Györe Ferenc rendelőjé-
nek alsó és külső hőszigetelése, 
illetve a tetőszerkezet cseréje. A 
Kisfaludy Turisztikai Fejleszté-
si Program keretében magán-
szálláshelyek felújítására kiírt 
pályázaton hat millió forintot 
nyert községünk önkormányzati 
tulajdonú intézménye, a Vadász-
tanya vendéglő, az üzemelteté-
sében működő panzió rész belső 
felújítására, ami szintén még az 
idén elkészül. A Magyar Falu 
program 2020-as első szakaszá-
ban orvosi eszközfejlesztésre 
nyertünk pályázatot, ezenkívül 
a Római Katolikus Egyház a 
Páduai Szent Antal templom 
plébániájának felújítására adott 
be pályázatot, ami elbírálási 
szakaszban van. Ugyanebben a 
programban a civil szervezetek 
által használt épületek korsze-
rűsítésére kiírt pályázatra az 
ifjúsági klub belső felújítására 
adott be igényt az Ifjúsági Klub 
civil szervezet. Farkas Sándor 
agrárminiszter-helyettes, or-
szággyűlési képviselő a körzete 
polgármestereinek július 27-
én tartotta meg a Magyar Falu 
program 2020-as második sza-
kaszának megbeszélését, ahol 
egyeztettük, melyik településen 
mi a legfontosabb fejlesztési 
elképzelés. Ezek alapján szept-
emberben két pályázatot adunk 
be az óvodánk fejlesztése érde-
kében, az épület tetőterében tor-
naszoba kialakítására valamint 
az óvodai foglalkoztatók kor-
szerűsítésére, az óvodai minő-

ségi szolgáltatás fejlesztésére. A 
harmadik beadandó pályázattal 
az önkormányzati tulajdonban 
és kezelésben lévő kerékpár-
utak korszerűsítése témában az 
autópályához vezető őszeszéki 
kerékpárút kisebb mértékű fel-
újítását célozzuk meg. Azért 
nem a Balástya-Kistelek ke-
rékpárút felújítására adunk be 
pályázatot, mert annak csak a 
tulajdonjoga az önkormányza-
té, viszont kezelője az Állami 
Közútkezelő Kht., ezért a ja-
vításához ebben a programban 
nem tudunk pályázni.

Folytatódnak a pihEnőErő kialakí-
tásának munkái

A Vadásztanya vendéglő mel-
letti pihenőerdő kialakítása jú-
lius 16-án a kerítés oszlopainak 
lerakásával, és augusztus 19-én 
a fedett padok és asztalok kihe-
lyezésével folytatódott.

mEgújult a kilátó az őszEszéki 
tónál

Az Őszeszéki tónál az M5-ös 
autópályáig vezető kerékpár-
úthoz kapcsolódóan épült kilá-
tó pihenőhelyének tetőzete az 
utóbbi időben megrongálódott. 
Az önkormányzat munkatársai 
állagmegóvásként a kilátó fa-
szerkezetét lefestették és új zsin-
delytetőt tettek az építményre. 

szúnyoggyérítésEk 
Központi finanszírozással 

több alkalommal volt földi és 
légi szúnyoggyérítés települé-
sünkön, mert az esős, párás idő-
ben gyorsabban szaporodtak a 
szúnyogok.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Fedett padok és asztalok 
kihelyezésével foly-
tatódott a pihenőerdő 
kialakítása

LOMTALANÍTÁS 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a la-
kosságot, 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 ap-
róbb tárgyakat zsákolva, dobozolva, a bútorokat lapra szerelve 
szükséges kihelyezni.

A későn kihelyezett hulladékot, valamint az alábbiakban felso-
rolt hulladékokat nem szállítják el: 
• veszélyes hulladék: gumiabroncs, akkumulátor, festék, hígító, 

olaj, vegyszerek,
• elektromos, elektronikai készülékek: hűtő, tv, mikrohullámú 

sütő, stb., 
• építési és bontási hulladék, beton, tégla, cserép, csempe, ajtó, 

ablak, kád, mosdó, wc, stb., ipari és mezőgazdasági hulladék,
• rendszeres szemétszállítási körbe tartozó háztartási hulladék,
• zöldhulladék,
• hulladékká vált gépjárművek és azok alkatrészei.

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

12.20-16.20 óráig, vasárnap: szünnap
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Illin Klára

Tájékoztatom az adófizető 
lakosságot, hogy a második 
félévi gépjármű- és helyi ipar-
űzési adó befizetési határide-
je: szeptember 15.

Egyéni vállalkozók, egyéb 
vállalkozások továbbra is ügy-
félkapun/cégkapun keresztül 
kapják meg a II. féléves egyen-
legértesítőket.

Felhívjuk a tisztelt iparűzési 
adóval érintett adózók figyel-
mét, hogy a veszélyhelyzettel 
összefüggésben a helyi ipar-
űzési adóbevallási kötelezettség 
határideje 2020. szeptember 30-
ra módosult. A kiküldött egyen-
legértesítő még hiányzó 2019. 
évi bevallás esetén nem tartal-
mazza a 2020. II. félévi adóelő-
leg összegét. Ez esetben kérjük 
könyvelőjükkel egyeztetve szí-
veskedjenek az adóelőleg és az 

adó összegét határidőben meg-
fizetni. 

Amennyiben a bevallás 2020. 
szeptember 15. előtt beérkezik, 
akkor a 2020. szeptember 15-
ei előleg összege a 2019. évről 
szóló helyi iparűzési adóbeval-
lás alapján kiszámított összeg 
lesz. Amennyiben a bevallás 
2020. szeptember 15. után érke-
zik be, akkor a 2020. szeptem-
ber 15-én fizetendő adó összege 
megegyezik a 2020. március 
15-ei előleg összegével.

Kérdés, kérés esetén ügyfélfo-
gadási időben továbbra is állok 
szíves rendelkezésükre.
Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző 

megbízásából: 
 Horváth-Zsikóné 

Kiri Mária
 adóigazgatási ügyintéző

A TV2 Exatlon Hungary mű-
sorában szerepelt a balástyai 
Dékány Dóra, aki egyébként 
tíz éve Szegeden él. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség Csong-
rád-Csanád Megyei Igazga-
tóságán gazdasági ügyintéző 
és grassroots koordinátor. 
Emellett a Móravárosi Kinizsi 
HSE elnöke, valamint az U7-
es és U9-es csapatok edzője.  
A hobbija, szenvedélye egyút-
tal a munkája is.

Milyen műsor volt az 
Exatlon? Hogy került a részt-
vevők közé?

Az Exatlon Hungary egy ext-
rém sport-reality, amit a TV2 
sugároz. Idén volt a második 
széria. Csapatverseny, de a vég-
játékban már egyénileg harcol-
nak az indulók. Az elsőt nem 
nagyon néztem, de a barátnőim 
sokszor mondták, hogy jelent-
kezzek a következőbe, mert ez 
az a műsor, amit nekem ki kell 
próbálni. Először nem akartam, 
de volt egy olyan pillanatom, 
amikor mégis úgy döntöttem, 
elküldöm a jelentkezési lapot. 
Már másnap hívtak castingra, 
egy személyes beszélgetésre. 
Több meghallgatás és felmérés 
után végül a játékosok közé vá-
lasztottak. Úgy gondolom, ilyen 
kis faluból bejutni egy tévémű-
sorba nem sok embernek adatik 
meg, ezért nagyon örültem neki, 
amikor megcsörrent a telefon, 
hogy pakoljak. Utólag is azt 
mondom, jó döntés volt.  

 
Hol játszódott a felvétel?
Az Exatlon második évadának 

forgatása a Dominikai Köztár-
saságban zajlott.

Mi volt a feladat?
Volt egy „Bajnok” csapat, Ma-

gyarország egykori és jelenlegi 
élsportolóiból válogatták össze, 
és a másik csapat a „Kihívók”, 
akik hétköznapi emberek vol-
tak, akiknek életében kiemel-
kedően fontos a sport. A két 

csapat versenyzett egymással, 
és különböző tétek voltak.  
A pályák is különböző elemek-
ből épültek fel: futópályák, 
úszómedencék, gátakkal és aka-
dályokkal nehezített terepek, 
egyensúlyi kihívások, csúszdák, 
kúszópályák, alagutak. Fontos 
volt a sebesség, az egyensúly, a 
rugalmasság, az erő, az ügyes-
ség, a koordináció, és a kiváló 
koncentráció. A versenyzőknek 
a lehető legjobban kellett tel-
jesíteniük a kihívásokat, hogy 
biztosítsák helyüket a csapat-
ban, mert akik a leggyengébben 
teljesítettek, azok közül minden 
héten egynek távoznia kellett.

Mennyi ideig volt verseny-
ben?

Négy és fél hetet tudtam ver-
senyben lenni. Sajnos nem si-
került bejutnom a legjobb nyolc 
közé, de jó érzéssel töltött el, 
hogy sokan mondták, ha hama-
rabb bekerülök, döntős lehettem 
volna, mert nagyon gyorsan rá 
éreztem az ügyességi feladatok-
ra. Sokat számított a verseny 
alatt, hogy aznap épp kinek fek-
szik jól az ügyességi feladat és 
ki mellett áll ott a szerencse.

Milyen tapasztalatokat gyűj- 
tött? 

Alapvetően pozitív szemlé-
letű voltam, viszont az utóbbi 
időben több helyen dolgoztam 
egyszerre, és két éven belül két 
autóbaleset is történt velem, 
ami miatt nagyon magam alatt 
voltam, ezért úgy gondoltam, 
a műsor hátha kihoz a negatív 
élethelyzetekből. Ami szeren-
csére így is történt, mert vissza 
tudtam hozni magamba azt a 
lendületet, energiát, ami koráb-
ban bennem volt. Sokat tanul-
tam magamról, erősebb lettem, 
megtanultam jobban kezelni a 
helyzeteket, és értékelni a pilla-
natokat.                   

Szeptember 19-én, 6.00-12.00 
óráig a Piaccsarnoknál és a 
rendezvénytéren régiségvásárt 

tart a Balástya Községi Önkor-
mányzat. Következő vásár idő-
pontja november 21-e.

Szeptember 26-án 15 órától 
adja át a lakosságnak a Balás-
tya Községi Önkormányzat a 
Vadásztanya vendéglő melletti 
pihenőerdőt, és sütögető partyra 
szeretettel vár mindenkit!

A helyek kialakítása miatt 
előzetes regisztráció szükséges 
a művelődési ház irodában sze-
mélyesen vagy a 62/255-529, 
06 (30) 290-7773-as telefonszá-
mokon.

Iparűzési adót és gépjárműadót 
fizető lakosság figyelmébe!

Dékány Dóra az Exatlonban

Régiségvásár a Piaccsarnoknál

Pihenőerdő avató és sütögető party

Szeptember 25-én a rendezvénytéren Exatlon napot tart a Ba-
lástya Községi Önkormányzat az  TV2 Exatlon műsorában já-
tékosként résztvevő Dékány Dórával. Részletek a plakátokon!

Exatlon nap Dékány Dórával

Szeptember 12., szombat, Zrínyi utcai lovaspálya
9.00 órától Berente Sándor szabadidős ügyességi-, díjugrató- és 

díjlovas versenysorozat minősítő fordulója
Szeptember 13., vasárnap, Zrínyi utcai lovaspálya
9.00-16.00 Balástyai Virágkupa regionális díjugrató verseny
Aranypatkó csapatverseny döntő, Csongrád megyei díjugrató baj-

nokság minősítő forduló 90-110 cm-es akadály magasságokban

Lovas programok Balástyán 
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Mindenki névnapját ünnepelték 
a nyugdíjasok

Zsírégető Partyt tartottak a 
Piaccsarnoknál

Július 17-én, a Vadásztanya 
vendéglőben az Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub tagjai és az 
idősek nappali ellátásában ré-
szesülők tartották a mindenki 
névnapját. A Balástya Községi 
Önkormányzat nevében Ujvári 
László polgármester köszöntöt-
te az ünneplőket. Weisz Zoltán-
né, a nyugdíjas klub vezetője 

üdvözölte a névnapozókat, és 
röviden beszámolt a klub mű-
ködéséről. Köszöntötték a 80 
éves Dékány Józsefnét és Ba-
log Antalnét. Az összejövetelen 
az önkormányzat ebéddel látta 
vendégül az ünnepelteket, és a 
polgármester mindenkinek vi-
rágot adott át. A rendezvényen 
Csányi Attila zenélt. 

Második alkalommal szer-
vezett baráti sütögető és bog-
rácsozó partyt Farkas István 
és Szemerédi István. Évek óta 
tervezgették, kellene egy ilyen 
családos összejövetel, és az el-
sőt még a művelődési ház udva-
rában tartották két évvel ezelőtt 
közös ötletüket megvalósítva. 
Most az új piacsarnok volt a 
program helyszíne. Előzetesen 
várták a plakát alapján a visz-

szajelzéseket, és 180 személy-
re készítették elő az asztalokat, 
padokat. Délután kezdték az 
előkészületeket és folyama-
tosan jöttek a családok, baráti 
társaságok. Volt aki bogrács-
ban főzött vagy tárcsán sütött, 
de óriás palacsinta, és pizza is 
készült. Egymást kínálgatták, 
beszélgettek és késő éjszakáig 
szólt a zene.   

A Balástya Községi Önkor-
mányzat munkatársai nyáron is 
fogadtak gyerekcsoportokat az 
Állatsimogatóban. Július 3-án 
a Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola tanulói közül 
az Egészségünkért tábor részt-
vevői, július 8-án a kisteleki 
mesetáboros, július 16-án és 
augusztus 6-án a sporttáboros, 
augusztus 13-án a lovastáboros 

gyerekek látogattak el az Állat-
simogatóba. Az önkormányzat 
munkatársai a gyerekeknek, 
bemutatták a Népi Emlékgyűj-
teményt, és kézműves foglako-
zást, játékos sportversenyeket 
tartottak nekik. Az állatsimoga-
tás minden csoportnak nagyon 
tetszett, különösen a nyuszik 
arattak nagy sikert, de a pávák 
is elvarázsolták őket. 

Nyáron is fogadtak csoportokat az 
Állatsimogatóban

Piaccsarnok avatás Balástyán

A piaccsarnokot augusztus 8-án Gémes László, 
a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke és 
Ujvári László polgármester adta át a lakosságnak. 
A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító számú 
“Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők ter-
mékeinek priorizációja érdekében, Balástya” című 
projekt 100 százalékos, 55,94 forint támogatással 
valósult meg az ERFA Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozással.  
A fejlesztés eredményeként a helyi termelők ter-
mékeik értékesítésére nyílt lehetőség. A projektet 
a Balástya Községi Önkormányzat valósította meg. 
 A kivitelező: Sári Architect Kft.

A projektről bővebb információt a https://www.
balastya.hu/piacter/ oldalon olvashatnak.
A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP 
projektek tervezésében, előkészítésében és le-
bonyolításában közreműködő partnerünk volt a 
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az 
Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok tá-
mogatásával valósult meg.

További információ kérhető:
Péterné Bárkányi Tímea projektvezető
Telefon: 06 62/278-222/115 
E-mail: telehaz@balastya.hu
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A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Balástya belterü-
letén kilenc darab, üveghulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényt 
helyezett el: Rákóczi utca 17. (a Coop ABC-vel szemben, a meglévő 
gyűjtőszigeten), Széchenyi utca 14. (a Hotel Orchidea közelében), 
a művelődési ház mögött, Kossuth és Táncsics utca sarka, Hunyadi 
utca 30., a Kodály és Széchenyi utca sarka, Honvéd utca 1. (Erika 
Élelmiszerboltnál), a Kóródy és Jókai utca sarka, Széchenyi utca 1. 
(Vadásztanya vendéglőnél), a Forráskúti és Jókai utca sarka.

Kérjük, hogy a közterületre kihelyezett vegyes öblösüveg gyűj-
tésére használható gyűjtőedényekbe kizárólag ÜVEG csomago-
lási hulladékot szíveskedjenek elhelyezni!

A köznyelvben használatos műanyag „üveg” (PET palack) alap-
anyaga nem üveg, így az nem helyezhető az ÜVEG gyűjtésére hasz-
nálható edénybe. Továbbá felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy tilos 
a gyűjtősziget mellé bármilyen hulladékot lerakni! 

Amennyiben a jövőben ille-
gális hulladéklerakást észlel 
környezetében kérjük, szí-
veskedjen a rendőrségnek az 
általános segélyhívó számon 
(112) bejelenteni – lehetősé-
geihez mérten készítsen beazo-

nosításra alkalmas fénykép- és 
/vagy videó-felvételt, – amely 
az elkövető elleni eljárást se-
gítheti.
További információt a 
szelektív hulladékgyűj-
tésről (a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetekről)  az 
alábbi weboldalon talál: 
https://www.szegedihulladek.
hu/szolgaltatasok/szelektiv-
hulladekgyujtesi-rendszer. 

Ezúton is köszönjük minden 
lakosnak, aki a közszolgáltatás 

igénybevételével és a szelektív 
hulladékgyűjtéssel hozzájárul a 
hulladékok okozta környezet-
terhelés csökkentéséhez, saját 
lakókörzetük környezetminő-
ségének javításához, tisztasá-
gának megőrzéséhez.

Amennyiben szolgáltatá-
sunkkal kapcsolatban kérdé-
se, észrevétele van, forduljon 
bizalommal társaságunkhoz 
az alábbi elérhetőségeken. 

Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatban

Üveg hulladékok csoportosítása

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Balástya területén a szelek-
tív hulladékgyűjtési szolgáltatás minden páros héten, pénteki napon történik.

A kommunális hulladékszállítás időpontja változatlanul minden kedd. A díjfizetés módja változatlan.
A szelektív gyűjtő edényeket, illetve zsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb 6.00 óráig szíveskedjenek az in-

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

A szelektív hulladékelszállítás időpontja

Ügyfélszolgálati Iroda – 6720 Szeged, Stefánia 6.
Telefon: 62/777-177; Fax: 777-178 
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu 
Web: www.szegedihulladek.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/szegedihulladek
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A bölcsődében a hagyomá-
nyosan egy csoporttal működő 
nyári menetrend idén rendha-
gyó módon később, június vé-
gén kezdődött. A vírushelyzetre 
tekintettel az intézmény vala-
mennyi dolgozója fokozottan 
ügyelt a gyermekek rendszeres 
és alapos kézmosására, a gyak-
ran használt felületek (példá-
ul kilincsek) fertőtlenítésére.  
A szülők az eddigi gyakorlathoz 
mérten kevesebbet tartózkod-

tak az épületben, a gyermekek 
hazaadása lehetőség szerint az 
udvarról történt. A szeptembert 
a bölcsődében – amennyiben 
nem történik változás a jelen-
legi helyzetben – várhatóan a 
megszokott, korosztályosan 
bontott, két csoportos formában 
kezdjük.

A bölcsődében augusztus 
24-én vezetőváltás volt, és a 
bölcsődevezetői feladatokat 
Ruskóné Imre Szilvia látja el.

Az óvoda szeptember 1-től a 
korábban megszokott formában 
és rendszer alapján kezdi meg 
a működését. Az Emberi Erő-
források Minisztériumának út-
mutatásai alapján saját szabály-
zatot alakítottunk ki, melyben 
megfogalmaztuk a központi 

elvárások helyi megvalósítá-
sának szabályait. A szabályza-
tot minden szülő elektronikus 
úton és nyomtatott formában is 
megkapja az óvodakezdés első 
napján.

Csontos Mária
óvodavezető

Új játékosokkal és felkészülé-
si mérkőzésekkel készült az új 
szezonra a KSE Balástya

A koronavírus-járvány miatt 
felfüggesztett amatőr labdarúgó 
idény után nagy lendülettel ve-
tette bele magát a KSE Balástya 
a nyárba. A Balástyai Újság júli-
usi számában már beszámoltunk 
a csapatoknál történt változá-
sokról, átszervezésekről. Azóta 
a megyei másodosztályban sze-
replő felnőtt férfi csapat keretét 
is sikerült négy új érkezővel 
megerősíteni. A nyáron csat-
lakozott Nyerges Dániel csa-
patához Papp Bence és Fekete 
Kristóf a megyeegyes UTC-től, 
Faragó-Barát Zoltán Sándorfal-
váról és Kertész Balázs Csenge-
léről. A nyári felkészülés során 
kétszer a Sándorfalvával, egy-
szer pedig a kiskunfélegyházi 
Vasutas SK-val játszottak felké-
szülési meccseket a balástyaiak.

A szezon augusztus 22-én kez-
dődött. Az első fordulóban a Ba-
lástya - Mindszent mérkőzésen 
Tóth Árpád és Tóth Tamás 2-2, 
Tóth Gergő és Tóth Dániel 1-1 
góljának köszönhetően 6:0-ra 
nyert Balástya.

Focitábor
Ez a nyár sem telt el Focitábor 

nélkül, a résztvevő, általános 
iskolás gyerekeknek a sportkör 
utánpótlásedzői tartalmas heti 

programot állítottak össze. Az 
utolsó napon egy egésznapos 
kirándulás keretében a gyere-
kek meglátogatták a székesfe-
hérvári MOL Aréna Sóstót és 
a mellette elterülő természetvé-
delmi területet.

Sportnap
Augusztus 15-én, a koráb-

bi évekhez képest később, de 
idén is megtartotta a sportkör 
az egésznapos Sportnapot. 
Délelőtt családi napon vehet-
tek részt a sportkör utánpótlá-
sában pallérozódó gyerekek. 
Nagy sikere volt a gyerek-szülő 
mérkőzésnek, de a különböző 
ügyességi feladatokat is sokan 
kipróbálták. A sportkör égisze 
alatt futballozó, igazolt gyere-
keket díjazásban részesítették 
az utánpótláscsapatok edzői az 
egész éves teljesítményükért. 
A délutáni barátságos mér-
kőzésekre a sportkör várta a 
szurkolókat is, előbb az U19-es 
és a női felnőtt csapat játszott 
egymással, majd a megyei má-
sodosztályú felnőtt csapat az 
újonnan létrehozott, megyei IV. 
osztályba nevezett férfi felnőtt 

csapat ellen készült fel a bajno-
ki nyitányra.

Bölcsőde

Óvoda

SPORTHÍREK

Iskola
A 2020/2021-es tanév hagyományos módon, 2020. szeptem-

ber 1-én kezdődött. A tankönyvosztással és a tanévnyitóval kap-
csolatos tudnivalókról az intézmény a szokásos módon, a falu-
ban elhelyezett plakátokon tájékoztatta a szülőket és a diákokat 
a szünet utolsó hetében.                       

Rabi Edit Éva igazgató

Köszönet
Köszönet Dékány Attila és Király Roland körzeti megbízot-

taknak kerékpárlopás ügyben a gyors és sikeres nyomozásért. 
Sári család 

A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt. További információért  
dr. Dakó Zoltánt keresheti az állattartó lakosság. 
Telefon: 06 (70) 424-4455

Állatorvosi ügyelet

A Focitábor utolsó napján a résztvevők stadiontúrát tettek a 
székesfehérvári MOL Aréna Sóstóban

Tari József

Ingatlan árverés útján történő értékesítése
A Balástya Községi Önkor-

mányzat árverést hirdet ingatlan 
nyilvános árverés útján törté-
nő értékesítésére. Az értékesí-
tésre kínált ingatlan: Balástya 

0415/24 hrsz. alatt fekvő ki-
vett udvar. Részletek a www.
balastya.hu oldalon vagy a pol-
gármesteri hivatal hirdetőtáblá-
ján olvashatók.
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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

Háziorvosok tájékoztatója
A továbbra is tartó járványve-

szély miatt a higiéniai szabályok 
betartása kötelező! Szájmaszk, 
1,5 méteres távolság tartás, 
gyakori kézmosás, fertőtlenítés, 
száj- és orrhigiéné, fogmosás 
továbbra is szükséges.

A háziorvosi rendelések rend-
je is változatlan. Bejelentke-
zés, gyógyszerkérés telefonon  

keresztül történik mindkét házi-
orvos saját rendelési idejében.

Sürgősségi esetek, szívin-
farktus, agyi katasztrófa, sú-
lyos hasi problémák, balestek 
esetén a mentők, a katasztró-
favédelem értesítendő!

Házasságkötés
• Vigh Tamás és Frank Rita
• Huszka Tamás és Lány Adrienn
• Gilicze László Attila és Kasza 
Anikó
• Dékány Attila és Sztojcsovics 
Nóra
• Szabó Dániel és Lóki Vivien
• Szablics Péter és Pótár-Bóta Anita
• Farkas Zsolt Kálmán és Lajos 
Anita
• Tóth László és Jámbor Bettina
• Bor István és Gönczöl Andrea 
Ágnes

Születés

• Kovács Juditnak és Horváth-Zsikó 
Andrásnak: Ákos
• Csenki Gyöngyi Csillának és 
Bába Zsoltnak: Enikő
• Kelsch Dórának és Bán Sándor-
nak: Koppány

Keresztelő 
• Vaszkó Elena Panka, szülei Gé-
mes Mónika és Vaszkó Péter
• Szűcs Roland József, szülei Bitó 
Tímea és Szűcs József Levente
• Rosta Zsófia, szülei dr. Gera 
Ágnes és Rosta Ferenc György
• Fehér Dorka Barbara, szülei Szögi 
Edina és Fehér János Tibor
Zelei Ákos, szülei Takács Katalin 
és Zelei György

ANYAKÖNYVI hírek

MEGEMLÉKEZÉS
„Elmúlt két év nélküled, azóta a mennyben folytatod életed.

Onnan figyelsz, onnan vigyázol Ránk, mi mindennap szeretettel 
gondolunk Rád.”

Fájó szívvel emlékezünk

 BÁRKÁNYI JÓZSEF KISCSÖPŰRE.
Szerető családod

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 temető-
gondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcso-
latos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, nov-
ember 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

Legyél első az elsők közt !

Használd ki helyben az új szolgáltatásainkat!

Három szolgáltatás egy helyen!
BIZTOSÍTÁSOK

 a holnap biztonságáért, tudja szeretteit és értékeit biztonságban.

HITELEK, MEGTAKARÍTÁSOK 
a legjobb banki ajánlatokkal, egyedi kamatkedvezményekkel.

TELEFON ELŐFIZETÉS
korlátlan beszélgetés és internet, kedvező áron!

Keressenek bizalommal, várom Önöket
a Teleházban 6764 Balástya, Rákóczi u. 33.

Hétfő: 8-14 óráig
Csütörtök: 8-14 óráig

Péntek: 8-12 óráig
Ettől eltérő időpontban, 

egyeztetés alapján:
Telefon: 06 (30) 395-5814

Müller Anikó
független tanácsadó

HITEL SPECIALISTA

TAKARÍTS MEG IDŐT ÉS PÉNZT !

Dr. Veidner Tibor
Dr. Györe Ferenc 
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EBÉDRENDELÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL IS!
62/278-272, +36 (30) 235-5083
LÁGYFAGYLALT KAPHATÓ!

SÜLTES TÁLAK KISZÁLLÍTÁSSAL IS
 KISTELEK JÁRÁS TERÜLETÉN!

A MEGRENDELT ÉTELEK HELYBEN IS 
ELFOGYASZTHATÓAK

Családi rendezvényekszínvonalas lebonyolítása 200 főig 
AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI 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!

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  

 

Hirdetések  Balástyai Újság • 12

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 

Enni kell?Enni kell?

      Röfi-Ker
                      A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!

Őszi vigasságokhoz 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 kolleganőtől.

U.i: Csirke mell fi lé 2 kg feletti vásárlás esetén 
1 250 Ft/kg  amíg a készlet tart.

       Csirke comb és köröm akciónkról érdeklődjön
 az üzletben!

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  

      
                      
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!


