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Iparterület kialakítása Balástya község külterületén

Fertőtlenítettek a balástyai intézményekben

Hulladékudvarba belépés csak szájmaszkban

Az „Iparterület kialakítása Balástya község külterületén”
című projekt 50 millió forint vissza nem térítendő támogatással valósul meg.
2. oldal

A koronavírus járványveszély miatt szeptember közepétől folyamatosan teljes körű fertőtlenítést tartottak községünk intézményeiben.
3. oldal

A száj és az orr eltakarására szájmaszk legyen mindenkinél, aki a Hulladékudvarba belép, mert ennek hiányában
nem fogadnak be hulladékot.
7. oldal

Lefestették az óvoda kerítését

TÁJÉKOZTATÓ

A BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZKEDÉSEI
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

Augusztus 26-án az óvoda főút felöli kerítése oszlopait bevakolták, a lábazatot lefestették. Az oszlopok színe az óvoda
épületének színével azonos. A kerítésépítést az önkormányzat saját költségvetésből finanszírozta.

Nyertes pályázat belterületi útépítésre

A sportöltözők előtti utca és Gyöngyvirág utca útalapjához, aszfaltburkolatának felújításához nyert a Belügyminisztérium pályázatán 13 408 309 forintos támogatást a Balástya Községi önkormányzat. A teljes projektköltség 20 628 169 forint, amelyből 7 219 860
forint a sajáterő biztosítása.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Október 3-tól október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt
el a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi
Osztálya. Részletek a www.balastya.hu/fontos információk oldalon.
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Szeptember 15-én a Balástya Községi Önkormányzat képviselőtestülete rendkívüli ülést tartott, és az alábbi intézkedésekről döntött:
•
teljeskörű fertőtlenítést végez az összes balástyai közintézményben és a közterületeken;
•
a 2020. őszére tervezett összes önkormányzati szervezésű
rendezvény elmarad;
•
a polgármesteri hivatal ügyfélfogadása a koronavírusfertőzés megelőzése érdekében szűkítésre kerül.
A polgármesteri hivatal 2020. szeptember 16-tól csak hétfői napon
tart ügyfélfogadást. A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi
napon személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek
jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatali ügyintézésnél
kérjük, elsősorban válasszák az elektronikus lehetőségeket.
A polgármesteri hivatal elérhetőségei: 06 62/278-222, 06 (30)
551-5876, titkarsag@balastya.hu, jegyzo@balastya.hu
A közintézményekbe való belépéskor maszk viselete és kézfertőtlenítő használata kötelező.
Jobbulást kívánok minden megfertőződött balástyai lakosunknak!
Ujvári László polgármester

Háziorvosok tájékoztatója
A továbbra is tartó járványveszély 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 rendje is változatlan. Bejelentkezés, gyógyszerkérés telefonon
keresztül történik mindkét háziorvos saját rendelési idejében.
Az influenza elleni védőoltás

beadása a háziorvosok által meghatározott időpontban történik.
A háziorvosok szabadság idején saját rendelési idejükben helyettesítik egymást.
Sürgősségi esetek, szívinfarktus, agyi katasztrófa, súlyos hasi problémák, balestek
esetén a mentők, a katasztrófavédelem értesítendő a 112-es
telefonszámon!
Dr. Veidner Tibor
Dr. Györe Ferenc

Könyvtárhasználati tájékoztató

A Gémes Eszter Községi Könyvtárban a vírushelyzetre való tekintettek a könyvkölcsönzés és ügyintézés szájmaszkban, kopogtatás
után az ajtó előtt történik.
Nyitva: hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8-12 és 13-17 óráig,
kedd 8-10 óráig. Ebédszünet 12-13 óráig.
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Állatihulla-konténer

Az
állatihulla-konténerrel
kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, hogy ennek biztosítása nem kötelező önkormányzati
feladat, sajnos nagyon sok településen nem is működik. A képviselő-testület viszont a lakosság, a gazdák jobb kiszolgálása
miatt fontosnak tartja ennek a
szolgáltatásnak a fenntartását.
A konténer helyét a Hulladékudvar mellett, az úttól távolabb
lebetonoztattuk, körbekerítjük,
kamerát helyezünk el, ugyanis
ide csak balástyai lakcímkártyával hozhatják az állati tetemeket
a Hulladékudvar nyitva tartási
idejében.

2.

Vadásztanya vendéglőhöz tartozó
panzió átalakítása

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében
magánszálláshelyek
felújítására kiírt pályázaton 6 millió
forintot nyert a Vadásztanya
vendéglő. A tervek a vendéglőhöz tartozó panzió felújításához
elkészültek. A hullámpala tetőt
hőszigetelt trapézlemez tetőre
cseréljük, és az egyik szobához
tartozó vizesblokk helyett teljesen új készül.

3.

Nyertes pályázat a volt kántorház
felújítására

A Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában és a Balástyáért Közalapítvány használatában lévő volt kántorház
felújítására adott be pályázatot a
közalapítvány Kultúr-tér és Élettér Balástyán projektcímmel.
A kivitelezéshez 15 millió forint
támogatást nyertünk kiállítótermek kialakítására, ahol a helyi
kulturális értékeket bemutató
kiállításokat lehet szervezni,
valamint létrejön egy olyan közösségi célt szolgáló terem, ahol
az egészséges életmódot bemu-

tató rendezvények, kiállítások és
egyéb programok szervezésére
lesz lehetőség. A kivitelezéshez
az önerő 2.488.497 forint.

4.
5.

Szociális tűzifa pályázat

A Belügyminisztérium 5000
fő alatti települési önkormányzatok részére kiírt szociális
tűzifa pályázatán Balástya
2 301 875 Ft támogatást nyert

Megújult az iskola régi konyhája

Szeptember elejére elkészült az
iskolánál a régi konyha részleges
felújítása, amit az önkormányzat
saját költségvetéséből finanszírozott. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal néhány
ajtó és ablak cseréjének elvégzését írta elő, de volt olyan hely,
ahol nem volt ajtó, oda ajtót kértek, a szárazáru raktárban polcokat cseréltünk. A konyhai dolgozóknak új öltözőszekrényeket
vásároltunk, továbbá felújítattuk
a fekete-fehér öltözőt, és néhány
helyen javíttattuk a burkolatot.

6.

Folytatódnak a pihenőerdő kialakításának munkái

A Vadásztanya vendéglő melletti pihenőerdő kialakítása a
filagóriák, három kis pihenőház kihelyezésével folytatódott,
majd az oszlopaikat betonba
rögzítették és az alapterületüket
téglával burkolták a kivitelező
cég munkatársai. Továbbá folyik
a mulcsozott erdei sétány kialakítása, két oldalán padokkal, és
lesz kettő darab tetővel ellátott
pihenőpad is az erdei környezetet figyelembe véve megfelelő
talapzattal. A sétány mindkét
végénél kapu jelzi, hogy csak
gyalogos közlekedés lehetséges.
Reményeink szerint a pihenőerdő Balástya lakosságának, családoknak, baráti társaságoknak
és az idelátogatóknak kellemes
időtöltést kínálhat.

Iparterület kialakítása Balástya
község külterületén
Az „Iparterület kialakítása Balástya község külterületén” című és a TOP1.1.1-16-CS1-2017-00001
azonosító számú projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.
A fejlesztés Balástya külterületén a 0224/68,
0224/67, 0224,69, 0229/49, 0229/72 helyrajzi számú ingatlanokat érinti, amely területek a Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában vannak.
A beruházással öt darab ingatlan infrastruktúrával
való ellátása, a vízhálózat, a szennyvízhálózat, az
elektromos hálózat és a belső bekötő utak kiépítése
történik.
A pályázat támogatásával kiépített infrastruktúrák
által az iparterületek kedvező feltételekkel való bérlésére olyan működő vállalkozásoknak lesz lehetősége Balástyára települni, amelyek munkahelyeket
teremtenek, és a helyi adó befizetéseikkel hozzájárulnak a település fenntartásának, működtetésének
költségeihez.
A kivitelezők:
Színvonal Építési Kft., NKM Energia Zrt.
A projektről bővebb információt a https://www.
balastya.hu/iparterulet oldalon olvashatnak.
A Csongrád-Csanád megyébe/településünkre érkező TOP projektek tervezésében, előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő partnerünk a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és Hivatala.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az
Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok támogatásával valósul meg.
További információ kérhető:
Péterné Bárkányi Tímea projektvezető
Telefon: 06 62/278-222/115
E-mail: telehaz@balastya.hu
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Egészséghét
A járványhelyzetre való tekintettel a 2020. novemberére tervezett
Egészséghét elmarad. Pótlására terveink szerint 2021. áprilisban
kerül sor.
Böröczné Huszka Edina és Czirok-Molnár Lilla védőnők

Balástya a TV2 Poggyász című műsorában
Szeptember 12-én, a TV2 Poggyász című turisztikai magazinműsorában szerepelt a balástyai Kóbor-ló Lovastanya, és az Ujvári
László polgármesterrel készült interjú. Balástya mellett Kistelek,
Makó, Mindszent, Szentes és Mórahalom jelet meg az adásban.
Itt látható a műsor:
https://tv2.hu/supertv2/musoraink/poggyasz/33713_
poggyasz-2020---2020.09.20..html

Keresztszentelő a Csányi-soron

Szeptember 19-én az egykori
Szentévi iskolánál lévő felújított kereszt ismételt szentelőjét tartotta a Csányi-soron
lakó hat család.
A keresztet Szécsényi István
1946-ban állította hálából, hogy
a II. világháborúból hazatért.
A 70 éve készült keresztet
2016-ban menye, Szécsényi
Antalné felújíttatta, és hozzá a
Jézust ábrázoló korpuszt a Balástya Községi Önkormányzat
adományozta. A kereszt felújítása után Szécsényi Antalné
unokájával, Csányiné Mucsi
Ildikóval és családjával együtt
a környékbelieket meghívták a
kereszt újraszentelésre. Azóta
is a Csányi család és a soron
lakók gondozzák a kereszt környezetét, füvet vágnak, kilenc
fát ültettek, amit hetente locsolnak. Négy év elteltével a Csányi
soron lakó hat család egy baráti

családdal együtt meghívta Antal Imre plébánost és Amanso
Brendan atyát, hogy szenteljék
meg a keresztet. Az emlékezés
után a szemközti tanyában lakó
Sári Antaléknál közösen készített vacsorával ünnepeltek.
A bográcsos marhapörkölt elfogyasztása előtt a házigazdák
lánya, Becsey-Sári Anita, aki
a Divertimento együttes tagja,
négy társával és Truczka Ágnes
zenetanárukkal műsort adtak.
A kellemes, vidám összejövetelen éjfél utánig mulattak.
Az összetartó szomszédok megbeszélték, hogy jövőre a felújított kereszt öt éves évfordulóját
is megünneplik. A családok
egyébként útjavításban, az útszélén elszórt és lerakott szemét
összegyűjtésében is összefogással tartanak példaértékű rendet a
Csányi-soron.

Önkormányzat, Közélet

Fertőtlenítettek a balástyai
intézményekben
A koronavírus járványveszély
miatt szeptember közepétől folyamatosan teljes körű fertőtlenítést tartottak a köznevelési intézményekben, a bölcsődében,
az egészségügyi intézményekben és a könyvtárban. A Balástya Községi Önkormányzat és a
Balástyáért Közalapítvány közösen vásárolt egy Bactakleen
elnevezésű, kizárólag gyógynövényolajokkal működő fertőtlenítő gépet, mely egy különleges
ködképzési eljárással egy adott

tér valamennyi zugába eljuttatja
a folyadékot, elpusztítva ezzel
a korokozók (humán koronavírus) 99,9 százalékát. A kezeléssel 8 hétig visszaszorítható a
baktériumok és spórák szaporodása, hiszen egy aktív bevonatot
képezve a felületeken. A készülék használata veszélytelen, kellemes illatú.
Az eljárásról részletesen tájékoztatás olvasható a https://
www.bactakleen.hu/ oldalon.

A Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szolgálat szeptember 19-én véradásra hívott minden egészséges
balástyait. Maszkban álltak
sorba a véradók, betartva a járványügyi szabályokat. Harmin-

can adhattak vért, közöttük két
első véradó. Ajándékuk volt egy
belépő a makói Hagymatikum
fürdőbe és egy étkezési jegy.
Köszönjük, hogy vérükkel segítettek beteg embertársainkon!

Harmincan adtak vért Balástyán

WiFi4EU szerelés Balástyán
Az Innovációs és Hálózati Végrehajtó Ügynökség az Európai Bizottság megbízásából az AGREEMENT No INEA/CEF/
WiFi4EU/1-2018/016168-020426 számú támogatási szerződés
alapján 15 000 euró értékben beltéri és kültéri WiFi jeladót szerelt fel községünkben az alábbi helyszíneken: Vadásztanya vendéglő belső, művelődési ház külső, ifjúsági klub belső, Tanoda belső,
polgármesteri hivatal előtt külső, polgármesteri hivatal felső épület
belső, Idősek nappali klubja
belső, Ifjúsági szálláshely belső, Állatsimogató külső, volt
kántorház belső, rendezvénytér külső, focipálya külső,
Piaccsarnok belső. A projekt
kivitelezése folyamatban van.

Egészségügy, Oktatás
Anyatejes világnapi rendezvény
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Óvoda és bölcsőde
Új gyermekek fogadása

Böröczné Huszka Edina és
Czirok-Molnár Lilla védőnők
idén huszonnegyedik alkalommal szervezték meg az Anyatejes világnapi ünnepséget,
amelyre azok az édesanyák
kaptak meghívást, akik legalább
hat hónapig táplálták anyatejjel
gyermeküket.
Az ünnepség virágok és ajándékok átadásával, majd egy tízóraival és kötetlen beszélgetéssel, játékkal folytatódott.
Csecsemőjüket
legalább
hat hónapos koráig táplálták
anyatejjel: Bitó Tímea, Bucsi
Gabriella, Budusan Andrea,
Farkas-Kailinger Kitti, Farkas
Luca, Horváth-Vincze Melinda, Katona Szonja, Kálmánné
Gémes Eszter, Kendrei-Kovács

Andrea, Rácz Diána, Szabó
Zita, Szilágyi-Nagy Bernadett,
Törökné Nagymihály Irén.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermek két
éves koráig ajánlott a szoptatás,
ezért köszöntötték azokat az
édesanyákat is, akik kisdedjüket egy éven túl, szinte a mai
napig is szoptatják: Cheesman
Samantha, Jójárt Andrea, KalaCzirok Ágnes, Kalocsai Beatrix, Kordás Katalin, Maróti
Ágnes, Nagy-Radics Bernadett,
Szombati Amália, Tóth Edit,
Vargáné Oláh Katalin.
Az ünnepség támogatói voltak: a Balástya Községi Önkormányzat, a Balástyáért Közalapítvány és a Platán Cukrászda.

Védőnői tanácsadások

Kedden Böröczné Huszka Edina (06 30 462-6368),
szerdán Czirok-Molnár Lilla (06 30 869-5037) tart tanácsadást
8-11 óráig, 11-13 óráig háziorvosokkal.
A járványhelyzetre való tekintettel a tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges.

A bölcsődében augusztus végétől, az óvodában szeptember
3-tól elkezdődött az új gyermekek fogadása, így folyamatosan
növekszik a két bölcsődei és a
négy óvodai csoport létszáma.
Mind a két helyszínen tájékoztatót tartottunk a szülőknek a
beszoktatás folyamatáról és
bemutattuk a bölcsődei és az
óvodai életet. Az értekezleteket
a vírushelyzet miatt szabadtéren
tartottuk meg.

Védekezés a vírus ellen

Szeptember elején összeállítottuk az intézmény saját szabályzatát a vírus elleni védekezéshez. Ennek egyik fontos
eleme, hogy minimum számú
felnőtt kíséri be érkezéskor a
gyermekeket, akik csak szájmaszkban,
kézfertőtlenítés
után léphetnek be az intézményekbe és a gyermekek már a
szülőkkel kézmosással kezdik
a napot, amit napközben a pedagógusokkal is gyakran megismételnek. Naponta többször
fertőtlenítő takarítást végzünk
a gyakran használt helyiségekben és szeptember közepén
mind a két intézményben teljes
körű fertőtlenítést végeztünk az
Ultramist Herbal Formula nevű,
hosszú védettséget biztosító antibakteriális és vírusellenes hatású növényi koncentrátummal,
ami után a mikroorganizmusok
több mint 99 százaléka pusztul
el. A fertőtlenítést végző gépet
és a szer beszerzését Balástya
Község Önkormányzata és a
Balástyai Közalapítvány finanszírozta. A fertőtlenítést a jövőben is el fogják végezni, amit
ezúton is köszönünk.
Köszönjük a szülők fegyelmezettségét is, akik – kérésünket teljesítve – csak teljesen egészségesen hozzák be a gyermekeket az
intézményekbe és minden kisebb
panasz esetén otthon tartják őket
orvosi felügyelet mellett.

Új mozgáslehetőségek az
óvoda udvarán

A mozgás, főleg a szabadtérben végzett változatos mozgás kiemelt jelentőséggel bír a
gyermekek fejlődésében. Napjainkban egyre több kutatás
bizonyítja a mozgás és az értelmi fejlődés összefonódását, az
értelmi képességek mozgással
történő fejlesztésének kedvező
hatását, ezért óvodánkban folyamatosan törekszünk az udvari mozgáslehetőségek bővítésére. Sári Zsolt egyéni vállalkozó
felajánlásának és az óvodás szülők előző évi támogatásának
köszönhetően elkészült az udvaron több, különböző nagyságú betonlappal burkolt terület,
melyre az óvodapedagógusok
Bagi Mária mozgásfejlesztő
óvónő tervei alapján színes ábrákkal (nyilak, virágok, létra
stb.) mozgás és egyéb például
twister, ugróiskola pályákat
festettek fel, melyet a gyerekek irányított foglalkozásokon
és a szabadidős játék során is
használni tudnak. Köszönjük az
anyagi támogatást és a pedagógusok munkáját!

Bázis óvodai cím

2020. augusztus 1-től 3 éven
keresztül a Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde óvodai
intézménye az „Oktatás Hivatal
Bázisintézménye” megtisztelő
címet viseli. A címet nevelőmunkánkban alkalmazott saját
fejlesztésű eljárásaink és sokéves tudásmegosztó tevékenységünk alapján kaptuk meg.
Ezzel járó feladatunk, hogy
bemutassuk munkánkat más
óvodák számára is, és az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai
Oktatási Központtal egyeztetett
munkatervünk alapján részt
vállaljunk térségi köznevelési
feladatokban.
Csontos Mária
intézményvezető
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Tanévnyitó az általános iskolában
Szeptember elsején reggel 8
órakor tartott tanévnyitó ünnepséget a Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskola.
A 6.a osztályosok Vágvölgyiné
Albert Tünde és Nagymihály
Zsuzsanna vezetésével vidám
ünnepi műsort állítottak össze
és adtak elő az iskolakezdésre.
Rabi Edit Éva igazgató évnyitó
beszédében elmondta, nagyon
örül, hogy mindannyian együtt
lehetnek, diákok és pedagógusok, mert utoljára ilyen alkalom
a karácsonyi ünnepségen volt.
„Március 16-a óta a koronavírus
teljesen átalakította az életünket:
gyerekek és felnőttek életét egyaránt. A diákok nem járhattak
iskolába, a felnőttek nem dolgozhattak a megszokott módon.
Mégis sikerült a 2019/20-as tanévet eredményesen zárnunk.”
Az igazgatónő megköszönte a
gyerekeknek és szüleiknek a
digitális tanrend alatt tanúsított
igyekezetet, az odafigyelést, a
szorgalmas tanulást, a pedagógusoknak pedig az új helyzethez
a gyors alkalmazkodást és a fáradtságos munkát. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben nem kell
hozni hasonló intézkedéseket,
amihez továbbra is be kell tartani
néhány fontos szabályt.
„A gyerekeknek és a felnőtteknek az épületbe lépéskor a
kézfertőtlenítés kötelező! • Napközben nagyon sűrűn és alaposan kell kezet mosni. • Igyekezni
kell egymástól távol tartózkodni.
• Nagyon fontos! Lázas, náthás,
köhögő gyerek és felnőtt nem
jöhet iskolába! Maradjon otthon!
• Szülők, idegen felnőtt személyek csak indokolt esetben, szájmaszkban léphetnek be az iskola
épületeibe!”
Rabi Edit Éva mindenkit megkért a felsorolt szabályok betartására, majd köszöntötte az első-

söket, akiknek a hagyományok
szerint ceruzát és radírt ajándékozott. A kisdiákok egy-egy
iskolai felirattal ellátott pólót is
kaptak, amit a Balástya Községi
Önkormányzat és a Balástyáért
Közalapítvány készítetett számukra.
Az ünnepség végén az igazgatónő elmondta, hogy a
2020/2021-es tanévben 198
diák jár majd a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolába. Az osztályfőnökök és a
napközis csoportok vezetőinek
felsorolása után a mindennapi munkához sok örömet, jó
egészséget, a gyermekekben a
lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és
megért sikereket, optimizmust
kívánt.
A tanévnyitó a Páduai Szent
Antal római katolikus templomban Veni Sancte szentmisével
folytatódott, majd az osztályok
visszatértek az iskolába és megkezdődött az új tanév.
Az ünnepségen megjelent Ujvári László polgármester is.

A Munkácsy Mihály Katolikus
Általános Iskolában a 2020/2021es tanévben osztályfőnökök:

1.a Csányi Péterné, 2.a Gondáné
Frankó Valéria, 3.a Varga Emma,
4.a Kormányosné Rudner Edit,
5.a Hegedűs Marianna, 5.b Márkus Marianna, 6.a Vágölgyiné
Albert Tünde, 7.a Gállné Leiner
Ilona, 8.a Vén László

napközis csoportok vezetői:

1. osztály: Csányi Péterné és Gera Márta, 2. osztály:
Majevszki-Bernát Evelin, 3. osztály: Borbola Kitti, 4. osztály:
Rabi Ágnes Csilla, 5., 8. osztály:
Koréh Istvánné, 6., 7. osztály:
Székelyné Kutasi Krisztina és
Zónai Márta

Apróhirdetés
Kisteleken, az Ady utcában családi ház eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 224-5711

Oktatás
Járványügyi intézkedések az iskolában
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola dolgozói
a tanévkezdésre alaposan fertőtlenítették a tantermeket és
az oktatási eszközöket, felszereléseket. Beszereztük a fertőtlenítőszereket a szükséges
mennyiségben, és vásároltunk
kettő érintésmentes hőmérőt is.
Kaptunk központilag is fertőtlenítőszer-csomagot. Már augusztus végén, a tankönyvárusítás
során tájékoztattuk a szülőket a
koronavírus-járvány miatt meghozott óvintézkedésekről, amelyek a következők:
A koronavírus-járvány miatt
kizárólag egészséges gyermekeket fogad az intézmény.
Náthás, köhögő, hőemelkedéses vagy lázas gyermek iskolába NEM jöhet, ezeket a gyermekeket azonnal hazaküldjük.
A gyerekeket és a szülőket
kérjük a 1,5 méteres védőtávolság betartására.
Az iskolába érkezéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező
mindenkinek.
A szülők az iskola épületébe
csak indokolt esetben, igazgatói
engedéllyel, maszkban léphetnek be.
A gyermekükért érkező szülők
az alsós épület előtt felállított
sátorban várhatják meg gyermeküket a napközis foglalkozás
után két időpontban: 16 órakor
vagy 16.30 órakor.
Ezúton is kérjük a fenti óvintézkedések betartását mindan�nyiunk érdekében.
Az elmúlt hetekben vásároltunk két falra szerelhető érintésmentes fertőtlenítőszer adagolót is, amelyek segítségével
gyorsabban és higiénikusabban
tudják a kezüket fertőtleníteni az iskola épületeibe belépő
diákjaink és a pedagógusok.
A fertőtlenítőszer adagolók
megvásárlásához a Balástya
Községi Önkormányzat nyújtott
anyagi támogatást, amit ez úton
is szeretnénk megköszönni.
Szeptember közepe óta bevezet-

tük a reggeli hőmérsékletmérést
is. A fertőzés megakadályozása
érdekében naponta többször
fertőtlenítő takarítást végeznek
a takarítónők a gyakran használt helyiségekben, és sűrűn
kerül sor szellőztetésre is. A
pedagógusok naponta többször
felhívják a gyerekek figyelmét
a gyakori és alapos kézmosásra,
és ellenőrzik is azt. Ehhez antibakteriális folyékony szappan
és papírtörlő áll a tantermekben
és a mosdókban rendelkezésre.
Nagy örömünkre a Balástya
Községi Önkormányzat és a Balástyáért Közalapítvány vásárolt
egy fertőtlenítést végző gépet,
amely gyógynövénykivonat segítségével tudja fertőtleníteni a
helyiségeket és a felületeket. Az
iskola minden tantermét és a tanári szobákat is ezzel fertőtlenítették. Nagyon hálásak vagyunk
érte, és köszönjük szépen, hogy
az iskolában is lehetőség nyílt
ilyen jellegű fertőtlenítésre is.
Köszönjük a Balogh kertészetnek a mosható textilmaszkokat,
amelyeket három osztályunk tanulóinak ajándékoztak.
Az iskolai élet megszervezésével kapcsolatban is meghoztunk néhány óvintézkedést.
A testnevelés órákat a pedagógusok lehetőség szerint a szabad levegőn tartják. A tízórait
minden alsós diák a tantermében fogyaszthatja el, így elkerülhető az ebédlőben a gyerekek
keveredése és a zsúfoltság. A
gyerekek délben osztályonként
ebédelnek. Szerencsére a szép
és gondozott udvarunk lehetőséget biztosít a szünetekben a
megfelelő távolság betartására.
A szülői értekezleteket már az
első héten különböző napokon
tartottuk, elkerülve a sok ember
egy helyen való tartózkodását.
Sajnos a sok óvintézkedés
ellenére sem tudtuk elkerülni
a koronavírus-fertőzést. Az iskolában néhányan elkapták a
vírust. A hatóságok megtették a
Folytatás a 6. oldalon

Oktatás, Sport, Közélet
Folytatás az 5. oldalról
megfelelő intézkedéseket. Azok
a tanulók, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött személyekkel
két hét karanténba kerültek,
számukra digitálisan folyt az
oktatás. Reméljük, hogy nemsokára visszatérhetnek közénk, és
ezután nem lesz sok fertőzés az
iskolában! A fenti esetek miatt
meghoztuk azt a döntést, hogy
az iskola által használt épületeket a fokozott járványveszély
ideje alatt más iskolák tanulói és
a felnőttek sem használhatják,
valamint a délutáni spotkörök a
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különböző osztályos gyermekek
keveredése miatt elmaradnak.
Minden érintett megértését köszönjük.
Az iskola összes dolgozójának
köszönöm a segítő hozzáállását
ebben a nem mindennapi helyzetben. Köszönöm a szülőknek
az együttműködést, a szabályok
betartását, a gyerekekre való fokozott odafigyelést. Mindenki
vigyázzon magára! Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Rabi Edit Éva
igazgató

Falugazdász hírek
A 2020- évi NAK tagdíj megállapítás illetve fizetés októberben lesz.
A NAK – hasonlóan a NAV
adóbevallás tervezethez – elkészít egy tagdíjbevallás tervezetet a 2018-as, NAV által közölt
árbevételek alapján, melyet
minden tagnak a NAK E-irodában lehet megnézni, elfogadni
vagy esetleg módosítani. Akiknek nem volt adóbevallásuk a
2018-as évre, (árbevételük nem
érte el a 600 000 Ft-ot) levelet
kapnak, melyben megtalálják a
2000 Ft-os csekket (hasonlóan
az előző évekhez). Aki ebbe a
kategóriába tartozik és a hónap

végéig nem kap levelet, keressen bennünket.
Sok őstermelőnek 2020. december 31-én lejár az őstermelői
igazolványának érvényessége
illetve hatályossága, melyeknek érvényesítése 2020. október
1-től lehetséges. A hatályát vesztett őstermelői kártyák helyett
nem lesznek már új kártyák.
A kártyák fokozatosan kivezetésre kerülnek, akik 2020. június 1. után lettek őstermelők, már
nem rendelkeznek kártyával.
Halászné Ács Éva falugazdász
06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász
06 (30) 337-2535

Balástyán 922 adatszolgáltató vesz részt
a KSH mezőgazdasági összeírásában
Az Agrárcenzus, 2020, a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) mezőgazdasági összeírásának első szakasza június
30-án zárult, de szeptember
19. és november 22. között
felkeresik az összeírók azokat,
akiknek nem volt lehetőségük
az online kitöltésre, vagy nem
éltek a lehetőséggel.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Agrárcenzus,
2020” elnevezésű, teljes körű
mezőgazdasági összeírásának

célja, hogy nyomon kövesse a
mezőgazdaság szerkezetében
bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal
szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók
részére, amelyhez az adatszolgáltatók nagyban hozzájárulnak
részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással.
Bővebb tájékoztató itt található: https://www.ksh.hu/
agrarcenzusok_agrarium_2020

SPORTHÍREK
A szezonnyitón aratott 6:0-ás
siker után nagy reményekkel
lépett pályára a megyekettes
csapat a második fordulóban
Földeákon, de hamar kiderült,
a vendéglátók nem szeretnének focizni. Az első félidőben
minden esély megvolt ahhoz,
hogy a meccs eldőljön, több
ziccerig, sőt kapufáig is jutottak a balástyaiak. Igaz, a hazaiaknak is megvoltak a helyzeteik. A fordulás után, a nagy
nyárvégi melegben elfáradt
hazaiak kevésbé foglalkoztak
a futballozással, inkább próbálták szabálytalan módszerekkel
megfojtani a játékot. Sajnos ez
a felfogás gólt nem, csak piros
lapokat eredményezett.

A következő hétvégén sok nézőt és kiegyenlített játékot, kiváló mérkőzést hozott a forduló
rangadója az FK 1899 Szeged
elleni 1:0-ás győzelem alkalmával, ahol Vámos Tamás a 89.
percben lőtte a mindent eldöntő
gólt.
A harmadik fordulóban 25
perc játék alatt kialakult a 2:1es végeredmény Sándorfalván,
a hazaiak jobban kihasználták
a helyzeteiket a gyengébb napot
kifogó balástyaiak ellen.
A sándorfalvi vezetőség a
mérkőzés után közös vacsorára
hívta meg a balástyai csapatot!
Köszönjük!
Tari József

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer)
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása.
Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban
teljes idejű (nappali munkarend) tanulmányokat folytató
hallgatók alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező
mesterképzésben,
osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra az
adott tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett fiatalok, akik
felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.

Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(a pályázati forduló évében).
A „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév
(a pályázati fordulóban induló
tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony
létesítésétől kezdődően).
A pályázat benyújtási határideje 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani.
A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő
szervezet www.emet.gov.hu oldalán
Pályázati kiírás a www.
balastya.hu oldalon olvasható.
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Orvosok és ügyeletek

ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
•Korom Miklós és Csontos
Nikolett
• Budusan Constantin Lucian és
Martin Anamaria
• Czimber Krisztián és RekettNagy Szilvia
• Miksi Szabolcs és Dobsa
Andrea Éva
• Juhász István és Németh
Sarolta Julianna
• Perneki István és Losonczi
Anita
•Csikós József és Tóth Alexandra Éva
• Budai Norbert és Szél Zsuzsanna
• Sárga Dávid és Kiss Alexandra
Születés
• Gömöri Gabriellának és
Gömöri-Szalma Andrásnak:
Gergő
•Antal Renátának és Váradi
Leventének: Botond
• Sutka Évának és Vígh Róbertnek: Hanna
• Lajos Barbarának és Bozsó
Gábornak: Bence

Hírek , Információk

Keresztelő
• Répás Iringó, szülei: Répás
Krisztián József és MukuczBocz Melinda
• Szána Levente, szülei: Szána
Zoltán és Buzogány Beáta
Tünde
• Szemerédi Botond, szülei:
Szemerédi István és Szabó
Mónika

Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig,

Elhunytak május 13-tól
• Martonosi Istvánné Gera
Mária (1946)
• Farkas Antal (1943)
• Kondász Sándorné Zombori
Rozália (1941)
• Tóth István (1923)
• Rajtik József (1954)
• Szobácsi Zoltán (1947)
• Szöri Mária (1963)
• Tóth Sándorné Zsemberi
Etelka (1934)
•Tóth Sándor (1973)
• Buknicz Ferenc (1937)
• Kormányos Antal Mihály
(1953)
• Katona István (1947)
• Török Mátyásné Harmath
Hilda (1928)

Állatorvosi ügyelet

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése

A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, 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 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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!

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

Hulladékudvarba belépés csak szájmaszkban
A száj és az orr eltakarására
megfelelő szájmaszk, sál, kendő
vagy egyéb legyen mindenkinél, aki a Hulladékudvarba belép, mert ennek hiányában nem
fogadnak be hulladékot.
A telepen maximum 2 autó
tartózkodhat.
Nagyobb mennyiségű hulla-

dék beszállítása esetén érdemes
előzetesen egyeztetni a hulladékudvar kezelőjével: Nagy
Attiláné, telefon: 06 (20) 3623888
Nyitva tartás: keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 12.2016.20 óráig.
Vasárnap és hétfő szünnap.

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes
csere-bere vásár 2020. október
8-án, csütörtökön 9-12 óráig
lesz az ifjúsági klubban.
Felajánlásként csak tiszta,

még használható ruhákat várnak
a szervezők, és csak a vásár időpontjában lehetséges az átadása.
A következő vásár időpontja:
november 12., csütörtök.

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

MEGEMLÉKEZÉS
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat, szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.”
Fájó szívvel emlékezünk

KUNSZABÓ SÁNDOR
halálának 15. évfordulójára.

Feleséged és fiad
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HÁZHOZ
MEGY!
EBÉDRENDELÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL IS!
62/278-272, +36 (30) 235-5083
LÁGYFAGYLALT KAPHATÓ!

ÁLLÓ SZOLÁRIUM 0-24 ÓRÁIG!

SÜLTES TÁLAK KISZÁLLÍTÁSSAL IS
KISTELEK JÁRÁS TERÜLETÉN!
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 beﬁzetés esetén
Kistelekre 900 Ft/adag és Balástyára 850 Ft/adag.
Előﬁzetni a Hotel Orchidea recepcióján vagy a kiszállítást végző
kollégánál lehet legkésőbb a hetet megelőző péntekig.
Megrendelésüket szeretettel várja a Hotel Orchidea csapata!

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

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

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi
Önkormányzat megbízásából
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft.
működteti.
Ügyvezető: Lévai János

Enni kell?

Röfi-Ker

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA

rendezvényekre, hétvégére vagy
egyszerűen csak ebédre!

KERESSE SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEINKET:
MÁJAS, DISZNÓSAJT, HURKA, SÜTŐ- ÉS LECSÓ KOLBÁSZ, TURISTA SZALÁMI, FÜSTÖLT
KOLBÁSZ, BELEK, BELSŐSÉGEK, MEG AMI
MÉG NEM FÉR IDE, ILDIKÓTÓL KÉRDEZZE!

Akciós csirkehúsok:

csirkemell filé 2 kg feletti vásárlás esetén 1250 Ft/kg,
csirkecomb 3 kg vásárlása esetén 599 Ft/kg,
amíg a készlet tart!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 729-1627
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

