Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Kupakgyűjtő a könyvtár előtt
Műanyag üvegek kupakjait lehet elhelyezni a könyvtár
előtti kupakgyűjtőbe, amit felajánlásként Farkas István,
Szemerédi István és Szekeres Csaba készített.
3. oldal

Balástyán százhúsz gyerek vesz részt művészeti oktatásban
A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola az idei tanévben
is részt vesz a balástyai fiatalok művészeti oktatásában.
4. oldal

Megkezdődött az orvosi
rendelő felújítása

Október 19-én a tetőcserével megkezdődött dr. Györe Ferenc háziorvosi rendelőjének a felújítása.
Bővebben a 2. oldalon

Adventi gyertyagyújtás
November 29-én, vasárnap 16 órakor tartjuk a hagyományos
Adventi gyertyagyújtást. Az első adventi gyertya és a karácsonyi fények meggyújtása alkalmával ünnepi műsorral, forralt
borral, teával és kaláccsal várja a lakosságot a Balástya Községi
Önkormányzat.

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEI
2020. november 7., szombat 13:30

Balástya

St. Mihály FC
2020. november 13., péntek 19:00

Makó II.

Balástya

2020. november 21., szombat 13:00

Balástya

Zákányszék

2020. november 28., szombat 13:00

Deszk
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Dr. Györe Ferenc október 19-től a Tanodában rendel
Október 19-től dr. Györe Ferenc rendelőjének felújítása
miatt az orvosi rendelés a szokásos időben a Tanodában
lesz.
7. oldal

Emlékezés településünk halottaira

A Halottak napja alkalmával
Ujvári László polgármester és
Juhász Jenő alpolgármester a
képviselő-testülettel együtt az
I. és II. világháborúban eleset-

tek emlékműveinél, valamint a
köztemetőben minden elhunyt
egykori balástyai lakos emlékére koszorút helyezett el.

Megújultak az I. világháborús
emlékmű betűi
Az I. világháborús emlékműn a
hősi halottak bevésett neveiről
lekopott a festék, és így nem
volt olvasható. A köztemetőnket

is üzemeltető Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. munkatársai
felújították a betűket Halottak
napjára.

Trianoni emlékműavatás és
70 éves Balástya
December 12-én, szombaton
11 órakor lesz a Páduai Szent
Antal római katolikus templom
kertjében a Trianoni emlékmű-

avatás és ugyanakkor ünnepeljük, hogy településünk 70 évvel
ezelőtt lett Balástya néven önálló község.

INGYENESEN BIZTOSÍT SZÁJMASZKOT
A BALÁSTYAI ÖNKORMÁNYZAT
A koronavírus-világjárvány elleni helyi védekezést segítendő a
Balástya Községi Önkormányzat ingyenesen biztosít mosható,
többször használható szájmaszkokat a balástyai lakosok számára.
Kérjük előzetesen jelezzék az alábbi időpontokban és telefonszámokon igényüket. Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.30 óráig: 06 (62) 255-529, 06 (30) 290-7773
Egy családnak maximum 2 db maszkot tudunk biztosítani!
Ujvári László polgármester
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Napelemes világítás a temetőben

Köztemetőnk fejlesztése az
utóbbi években folyamatosan
zajlik. A ravatalozó felújításán
kívül sétányok, járdák épültek,
a kerítés egy részének cseréje
már megtörtént. A kapitánysági
út felöli új kerítés építése még
ebben az évben a Magyar Falu
Program nyertes pályázatának támogatásával megvalósul
ugyanolyan kerítéselemekkel,
mint a főbejárat oldalán. Halottak Napjára elkészült a temetőben a napelemes világítás, a
korábbi korszerűtlen világítás
helyett. A temető 16 pontján
elhelyezett világítótestek alkonyat után kisebb irányfénnyel
világítanak, és mozgásérzékelővel erősebb fényt adnak, ha
valaki arra közlekedik.
Köszönöm a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. ügyvezetőjének,
Lévai Jánosnak és munkatársainak az I. világháborús emlékmű feliratainak újrafestésében,
és a temetővilágítás fejlesztésében való közreműködését.

hely megépítésével egy időben
október 14-én a helyükre kerültek az elültetett fák és cserjék
neveit és leírását tartalmazó táblák, továbbá a bejáratok fölé a
„PIHENŐPARK” elnevezés, de
rövidesen elkészül minden tájékoztató felirat is. Ahogy készen
lett a Pihenőpark, sokan jönnek
leülni a padokra, farönkökre, a
gyerekek futkároznak, játszanak. A Vadásztanya vendéglő
rendezvényein résztvevők is a
jó időben gyakran oda mennek
beszélgetni. Ezért tervezzük a
Pihenőpark további fejlesztését,
majd pályázat segítségével egy
kisebb játszóteret szeretnénk
létrehozni.

4.

2.

Elültettük az árvácskákat a közterületekre

Október közepén megkezdődött a több mint hatezer tő
árvácska ültetése, amit a Balástya Községi Önkormányzat
közfoglalkoztatott munkatársai
a Start Munka Mintaprogram
keretében korábban épített
fóliaházban neveltek. A saját
nevelésű árvácskákkal jelentős
összeget takarított meg az önkormányzat.

3.

A Pihenőpark kialakítása befejeződött

A Vadásztanya vendéglő melletti Pihenőpark kialakításának
befejező munkáit elvégezték a
szakemberek és az önkormányzat munkatársai. A szalonnasütő

A tó feletti híd javítása elkészült

Szeptember elején folytatták
a szakemberek a sportcsarnok
és a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola előtti tó
júniusban megkezdett felújítási
munkáit. Az új tómeder korábban már elkészült, de a híd javítása anyaghiány miatt nem
fejeződhetett be. Az oldalainak
burkolásához szükséges famintás lemez megérkezett, és a híd
elemeit megjavítva, fakezelő
anyaggal lefestve visszaállították. Még a tó világításának vis�szaszerelése következik, azután
a tó medrét novemberben kitakarítják, vízzel feltöltik, majd a
növényeket visszatelepítik.

5.

WIFI a sportcsarnoknál

A Berotel Networks Kft. lehetővé tette, hogy a Szupergyors
Internet Program keretében,
amely európai uniós és hazai
támogatásból megvalósuló projekt, Kistelek Járás településeinek belterületén és a külterületének egy részén a háztartások
hozzáférjenek a szupergyors internethez. A pályázat részeként
a Berotel Networks Kft. WiFi-t
telepített a sportcsarnok tete-

A Pihenőpark kialakítása
befejeződött
jére, amelynek fő célja, hogy
a rendezvények idején legyen
internet használati lehetőség, de
bármikor 100 méteres körül belül lehet internetezni.

6.

Megkezdődött az orvosi rendelő
felújítása

Október 19-én a tetőcserével
megkezdődött dr. Györe Ferenc háziorvosi rendelőjének a
felújítása. A Magyar Falu Program keretében 2019-ben orvosi
rendelő felújítására és eszközbeszerzésre beadott pályázattal
100 százalékos támogatásintenzitással, 7 999 999 forint vissza
nem térítendő összeget nyert
a Balástya Községi Önkormányzat. Ebből korábban már
megvalósult egy EKG készülék beszerzése 363 522 forint
értékben. Az épület felújítása
összesen bruttó 10 482 409 forint lesz, amihez az önkormányzat a képviselő-testület döntése
alapján saját erőt is biztosít.
A pályázatban meghatározott
időpontig, idén novemberben
elkészül az orvosi rendelő épületének tetőcseréje, hőszigetelése és az aljzat vízszigetelése.

7.

A panzió felújítását is megkezdtük

A Vadásztanya vendéglőhöz
tartozó panzió felújítása szintén
megkezdődött. A két szobához a
szobákból nyíló, különbejáratú
fürdőszobákat alakítunk ki az
eddigi közös fürdőszoba helyén.

Továbbá a hullámpala tetőt
hőszigetelt trapézlemez tetőre
cseréljük. Ez a beruházás még
az idén megvalósul a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program
keretében magánszálláshelyek
felújítására kiírt pályázaton
nyert 6 millió forint támogatás
segítségével.

8.

Nyertes pályázat az ifjúsági klub
felújításához

A Magyar Falu Program civil
szervezetek által használt épületek felújításához kiírt pályázatán
négy millió forintot nyertünk az
ifjúsági klub részleges felújításához. Ezzel a vizesblokk és az
épületgépészet felújítását és az
ajtók cseréjét végezhetjük el.

9.

Új tűzoltógarázs alapozása

A Hunyadi utca 30. szám alatti
önkormányzati ingatlan udvarában egyállásos tűzoltó garázs
alapozása valósul meg még
ebben az évben, mert a Balástyai Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesület több mint 900 ezer
forintot nyert az új szertár építéséhez a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága által kiírt pályázaton. Könnyűszerkezetes,
hőszigetelt épületet tervezünk
építeni, amelynek kivitelezéséhez további pályázati lehetőséget keresünk.

10.

Burgonya és a fűszerpaprika betakarítás

Közfoglalkoztatott
munkatársaink betakarították az önkormányzat földjén termett
burgonyát és fűszerpaprikát.
A burgonyaföldön a nyár eleji
szokatlanul csapadékos időjárás kedvezőtlen hatással volt a
termés mennyiségre és a minőségre. A fűszerpaprika előkészítése a szárításra és az őrlésre
megtörtént. Az őrölt paprikát
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
és a burgonyát képviselő-testületi döntés alapján a közétkeztetésben fogjuk felhasználni és a
rászoruló családoknak, nyugdíjasoknak osztjuk szét.

11.
Fásítások

A 2020/2021. évi közfoglalkoztatási program keretén belül
folytattuk köztereink tavasszal
megkezdett díszfákkal történő
díszítését. Korábban a Rákóczi
utcában gömbjuharfákat, gömbakácfákat, díszcserjéket ültettünk. A Vadásztanya vendéglő
melletti véderdőben kialakított
pihenőparkba számos különleges díszfa, cserje került, ezzel
színesítve a régi erdőterületet.
Megjegyzem, ott minden növényhez tájékoztató táblát helyeztünk el. Folytatódik a sportcsarnok körüli felújítás is, és a
már kész a tómeder, valamint a
híd felújítása után szeretnénk a
környezetet is színesebbé tenni.
Ezért a kopjafa és a tómeder körüli sétányhoz sokféle színben
több mint 60 tő magas törzsű
rózsát (tearózsa és csüngő fajtákat) ültettek a közfoglalkoztatott munkatársaink. A megépült
új piactér környékén is volt fásítás, oda japánfűz és kúszóboróka került. Nagyon fontosnak
tartom a zöldövezetek növelését, rendbetételét, és folyamatos gondozását településünkön,

ezért tavasszal mindenképpen
szeretnénk az idei évi fásításokat folytatni.

12.

Külterületi útjavítás

A külterületen élők életminőségének javítása ugyanannyira
fontos, mint a belterületen élőké. Amiben tudunk segíteni, az
a jobb közlekedés lehetőségének biztosítása, az utak rendben
tartása. Óriási külterületi úthálózattal rendelkezik településünk,
ami folyamatos munkavégzést
jelent az önkormányzat dolgozóinak. Ezzel együtt kérem
a lakosságot, a tanyasorokon
élőket, hogy segítsenek az utak
karbantartásában, mert együtt
hatékonyabban tudjuk a munkát
elvégezni, illetve ahol a javítás
megtörtént, az állagmegóvásban
is próbáljanak segíteni. Ugyanis, ha az útjavítás után valahol
munkagépekkel az utat járhatatlanná tették, oda rövid időn
belül nem tudunk újra visszatérni, az utat kijavítani. A kátyúk,
útszéli padkák rendezése, az
útegyengetés, a tömörítés most
is folyamatos. Amikor minden
útvonalon végighaladtak a munkagépek, akkor a behajló ágak
levágására alkalmas eszközzel
a lombos ágak nyesése következik. Igyekszünk a tél előtt
minden önkormányzati utat járhatóbbá tenni.

Kömpöcön szomszédoltak a balástyai biciklisek
Október 24-én, szombaton
az őszi kerékpártúrára indulók
gyülekeztek a Vadásztanya vendéglő előtt. Ujvári László polgármester üdvözölte a balástyai
résztvevőket és a néhány szomszédos településről érkezőt, azután ismertette a délelőtt programját. Kömpöcön Tisoczki
László polgármester fogadta
a csoportot, és röviden bemutatta a 700 lakosú községüket.
Munkatársai kávéval, teával,
ásványvízzel, pogácsával kínáltak mindenkit. A frissítők elfogyasztása után a Mrena-Fruct

Kft. zöldség- és gyümölcsfelvásárló telepét látogatták meg,
majd a település központjában
csodálták meg az őszi dekorációt, ami a község tökfaragó rendezvényéhez készült. Ezután a
szomszédolók biciklire ültek, és
amikor a Vadásztanya vendéglőhöz visszaérkeztek, gulyáslevessel várták őket.
A program a TOP-5.3.1-16CS1-2017-00017 „A helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer
településeken” című projekt
keretében valósult meg.

Önkormányzat, Közélet
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 hulladék beszállítása esetén

érdemes előzetesen egyeztetni
a hulladékudvar kezelőjével:
Nagy Attiláné, telefon: 06 (20)
362-3888
Nyitva tartás: keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 12.2016.20 óráig.
Vasárnap és hétfő szünnap.

A Hulladékudvar mellett elhelyezett bekerített, zárt állatihulla-konténer kamerával megfigyelt területen van, ugyanis
csak balástyai lakcímkártyával
lehet az állati tetemeket ebben

elhelyezni a Hulladékudvar
nyitva tartási idejében. Más időpont esetén előzetesen egyeztetni kell a hulladékudvar kezelőjével: Nagy Attiláné, telefon:
06 (20) 362-3888

Állatihulla-konténer

Kupakgyűjtő a könyvtár előtt

Műanyag üvegek kupakjait lehet elhelyezni a könyvtár előtti
kupakgyűjtőbe, amit felajánlásként Farkas István, Szemerédi István és Szekeres Csaba
készített. A gyűjtés célja, hogy
a kupakok árával segítsük a
Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesülete balástyai
csoportját. Ezzel a környezetvédelemért is teszünk, mert újrahasznosítva ismét használati

tárgyak készülhetnek belőle,
továbbá a gyerek ne dobálják
szét a kupakokat, és a felnőttek is hozzák oda összegyűjtve,
támogatva a jótékony célt. Aki
otthon összegyűjtött nagyobb
mennyiségű kupakot, keresse
Gera Jánosné csoporttitkárt, aki
az egyesület nevében köszönetet mond gyűjtő készítőinek és a
kupakokat gyűjtőknek. Telefon:
06 (30) 467-6070

Önkormányzat, Közélet, Hirdetés

SPORTHÍREK

A megyei másodosztályban
játszó férfi felnőtt csapat mérkőzéseiről

Szeptember 19-én Balástya
nyerte a derbit Csengele ellen,
miután Papp Bence és Tóth Tamás az első félidő végén esett
szép találatainak köszönhetően
kétgólos hazai vezetéssel fordultak a csapatok. Az 57. percben Tóth Tamásnak a duplázás
is összejött, a gólra váltott büntetője után már nem volt kérdés,
hogy Balástyán maradnak pontok, a végén Tóth Dániel tette
fel az i-re a pontot. Nyerges Dániel távollétében Kiss Máté, az
Újszegedi Torna Clubtól (UTC)
nyáron érkezett technikai vezető, mint megbízott edző irányította a balástyaiakat.

másodpercekkel a sípszót követően demoralizáló gólt kapott
a csapat, ami a további játékra
láthatóan rányomta a bélyegét.
A végén egy gólra váltott, jogos hazai büntetővel alakult ki
a 2-0-ás végeredmény.
Az első októberi mérkőzésre
Üllésen került sor, ahol az első
félidő tudatos, jó játéka négy
balástyai gólt eredményezett,
a találatokat Tóth Árpád, Vámos Norbert, Szerencse Ákos
és Tóth Gergő szerezte. Ez a
teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy a második negyvenöt
percre fél gőzzel menjen fel a
csapat.
Október 17-én, a 9. fordulóban a csanytelekieket fogadtuk,
akik kétgólos előnnyel mentek

A következő hétvégén a Tömörkény otthonában jól kezdtünk. Néhány nagyobb helyzetet is sikerült kialakítania a
csapatnak, de a félidő közepére
a lendület alább hagyott, ekkor
már a hazaiaknak voltak lehetőségeik a kontráikból. Hiába
léptünk nagy reményekkel pályára a második játékrészre,

a félidőre, de a balástyaiak a
második játékrészben jó játékkal megfordították a meccset
Vámos Norbert (2) és Vámos
Tamás góljaival. A 90. perchez
érve mindenki biztos volt a három pont megszerzésében, de
a hosszabbítás utolsó percében
kiegyenlítettek a vendégek.
Tari József

ELADÓ
FRANCIAÁGY, kisipari, hibátlan, újszerű, 200x160 cm-es.
Tartozékok: 2 db éjjeliszekrény, fedőmatrac.
Ára: 90 000 Ft
SZEKRÉNYSOR, hossza 4 m. Újszerű, hibátlan. (5 részes)
Ára: 85 000 Ft
Érdeklődni: Vetró Lajos, Balástya, Hunyadi u. 28.

Telefon: 06 (30) 369-0820
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Balástyán százhúsz gyerek vesz részt
művészeti oktatásban

A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola az idei tanévben is
részt vesz a balástyai fiatalok
művészeti oktatásában. Ez az
együttműködés a településsel
és az általános iskolával már
lassan 20 éves múltra tekint
vissza. Bátran állíthatom, hogy
foglalkozásaink népszerűek a
gyerekek körében, ezt bizonyítja, hogy az idei tanévet 120 növendék beiratkozásával kezdtük
meg. A tanulóink továbbra is a
már megszokott tanszakainkon
ismerkedhetnek meg a különböző művészeti ágakkal. Zenei
tanszakainkon zongora, hegedű,
furulya, illetve további fa- és
rézfúvós hangszerek megismerésére van lehetőség. A tanítás
itt egyéni órák keretében folyik.
A csoportos foglalkozásokon a
néptánc illetve grafika és festészet rejtelmeibe nyernek betekintést a gyerekek.
Azt hiszem nem mondok semmi újat azzal, hogy mennyire
fontos a művészetekkel való,
már egész korai találkozás a
gyerekek mentális, fizikális és
szociális fejlődéséhez. Kutatási eredmények bizonyítják,
hogy egy zenét tanuló gyerek
intelligenciája hogyan változik
pozitív irányba a hangszeren
gyakorlás során. A mai oktatási
rendszer nagy hangsúlyt fektet
az egyes lemaradások fejlesztésére. A művészetekkel való
megismerkedés, a zene, a tánc,
a képzőművészet gyakorlása
szinte észrevétlenül és egyszerre több irányból fejleszti a gyerekeket, aminek eredménye az
általános iskolai tanórákon is
rendre mutatkozik. Ennek fényében bizton állíthatom, hogy

a zenével, tánccal, képzőművészettel töltött idő a gyerekektől
nem elvesz, hanem ad. Fejleszt,
kikapcsol, szórakoztat, és nem
utolsó sorban barátokat ad.
A jelen vírushelyzet ellenére mindent elkövetünk, hogy a
tanév feladatai zökkenőmentesen megvalósuljanak. Természetesen a központi szabályozásoknak maximálisan eleget
teszünk. A higiéniás előírásoknak megfelelve az oktatás a már
megszokott módon folyik. Az
egyéni órákon való találkozás
teljes mértékben alkalmas arra,
hogy a gyerekek ne legyenek kitéve fertőzésveszélynek. A csoportos óráinkat, alkalmazkodva
az iskolavezetés helyi higiéniás
szabályozásához, úgy szerveztük meg, hogy a növendékeink
általános iskolai osztálytársaikon kívül más gyerekekkel egy
légtérben ne legyenek.
A rendezvényeinket az aktuális szabályokhoz mérten igyekszünk megtartani, hiszen a gyerekeknek vírushelyzet ellenére
is fontos a visszajelzés és az elismerés. A tavasszal létrehozott
online felületek továbbra is aktívak, így a kapcsolattartás a napról napra változó körülmények
ellenére is folyamatos tud lenni.
Köszönetet mondok a település és az általános iskola vezetőségének az együttműködő támogatásáért, és nem utolsósorban
a szülőknek és a gyerekeknek,
hogy ilyen sok éve bizalmukkal
erősítik a munkánkat.
Szombathelyi Ágnes
igazgató

Őszi dekoráció a közterületeken
Elkészültek az őszi díszítések a
Páduai Szent Antal római katolikus templom előtt és a Vadásztanya vendéglő melletti pihenőparkban. A Balástya Községi
Önkormányzat közfoglalkozta-

tott munkatársai a templom előtt
egy laposkocsit kukoricaszárral
és tökökkel, a Pihenőparknál farönköket díszítettek narancssárga tökökkel.
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Bölcsőde

A bölcsődében a szeptember
a beszoktatások jegyében zajlott. Mindkét csoportba érkeztek
gyermekek. A járványhelyzet
miatt fokozott figyelmet fordítunk a teljes körű és folyamatos

Óvoda

Robotika workshop

Augusztus hó végén az EFOP3.1.3.
Esélyóvoda
kiemelt
projekt keretében Robotika
workshopot szerveztünk a térség
óvodáinak és pedagógusainak
meghívásával. A rendezvény során Vígvári György informatikus
bemutatta az óvodában is alkalmazható játékos robot méhecskék működését, majd Csontos
Mária intézményvezető fotókkal
szemléltetve beszámolt az eszközök előző éves használatának
óvodai tapasztalatairól. A délután
konzultációval zárult.

fertőtlenítő takarításra. A speciális helyzetnek való megfelelés mindannyiunknak kihívást
jelent, alkalmazkodást igényel.
Ezúton is köszönjük a szülők
együttműködését és megértését.

Iskolai ESEMÉNYEK

Élővilágunk közel s távol

Szeptember során a könyvtár
által lebonyolított EFOP-3.3.2.
pályázati támogatásnak köszönhetően növény és állatismerettel, valamint védelmükkel
foglalkozó témahetek kerültek
lebonyolításra az óvoda mind a
4 csoportjában. A témahetek keretében a gyermekek látogatást
tettek a Szegedi Vadasparkban
és a Füvészkertben, háziállatokat
simogattak, bogarakkal ismerkedtek és zárásként kiskerteket,
virágágyásokat készítettek.
Csontos Mária
intézményvezető

Balástyai óvodások látogatása az Állatsimogatóban
Szeptember 28-29-30-án a
Balástyai Csudavilág Óvoda
négy csoportja az óvoda tematikus nevelési tervének részeként
a háziállatok témakörben az
Állatsimogatóban természetes
környezetükben figyelte meg
az állatokat. A Balástya Községi Önkormányzat munkatársai fogadták a gyerekeket és az
óvodapedagógusokat. Többféle
programmal készültek az állatok
bemutatásán kívül. Morzsolhattak kukoricát, etethették az álla-

Oktatás

tokat, de voltak játékos foglalkozások is. Például talicskatolás,
szalmabálás akadálypálya, jelképes „mocsárjárás” képek segítségével. Az első napon a Felhőcske
csoportnak palacsintát, második
napon a Napocska és Csillag
csoportoknak tepertős pogácsát,
a harmadik napon a Szivárvány
csoportnak lekváros buktát sütöttek, és teával kínálták a gyerekeket. Az önkormányzat kisbusszal
szállított minden csoportot az
Állatsimogatóba.

Hónap diákja - szeptember

1. a: Szilágyi Csaba László, 2. a: Lippai Zorka, 3. a: Zádori Ákos
4. a: Csuka Dávid, 5. a: Darabont Annamária, 5.b: Szanka Míra
Alíz, 6. a: Gunics Gréta, 7. a: Budusan Liviu Sebastian, 8. a:
Pelsőczi Márk
kolatípusokkal kapcsolatos változásokról. Tájékoztatta a szülőket
A Hónap Szentje
A Hónap Szentjének Assisi arról is, hogy az iskola lehetőséSzent Ferencet választotta hitok- get biztosít egyéni konzultációra,
tatónk, Jenei Norbert. A ferences tanácsadásra. A kisteleki Árpád
rend megalapítója Olaszország, Fejedelem Katolikus Gimnázium
az állatok, a kereskedők és a ter- és Szakgimnáziumot Tóth Gabrimészet védőszentje. A 2013-ban ella intézményvezető mutatta be.
pápává választott Jorge Mario
Bergoglio bíboros az ő tiszteleA Zene Világnapja
tére vette fel a Ferenc nevet. Az
Ebben az évben is érdekes zeegyik legnagyobb hatású közép- nei programot szervezett Horváth
kori szent, akinek jelentős kultu- Lívia tanárnő Zene Világnapja
sza van a nyugati kultúrában.
alkalmából az iskolánk számára,
amit a vírus terjedése miatt le
Pályaválasztás előkészítése kellett mondanunk. Az osztályok
Iskolánkban elindultak az isko- ének óra keretein belül emlékezlaválasztást megkönnyítő prog- tek meg a zene ünnepéről.
ramok. A hetedik és nyolcadikos
tanulóknak október 9-én dr. Tóth
Megemlékezés az aradi vérÉva tartott önismereti foglalko- tanúkról
zást. Feltérképezték erősségeiHagyományainkhoz
híven
ket, érdeklődési körüket, tájéko- idén is megemlékeztünk az aradi
zódtak a középiskolák fajtáiról, vértanúkról. Az iskolai ünnepismereteket kaptak az egyes is- ség a járványügyi helyzet mikolatípusokról, ismerkedtek az att elmaradt, de október 6-án a
alapszakmák jegyzékével.
7. osztályos tanulók képviselői a
Nyolcadikos diákjaink október kopjafánál koszorút helyeztek el
16-án a pályaválasztási tájékoz- iskolánk nevében.
tatóra mehettek a szegedi SzentGyörgyi Albert Agórába, ahol
ÖKO-tábor a Bükkben
néhány iskola szervezett bemu2020. október 5-9. között az
tatkozó programot. A járvány- 5. osztályos tanulóink Hegedűs
helyzet miatt diákjaink egyéni- Mariann és Márkus Marianna
leg, vagy szüleikkel látogattak el osztályfőnökök vezetésével a
a rendezvényre.
Bükkben táboroztak, ahol törtéPályaválasztási szülői értekez- nelmi, természetismereti tudásuletet tartottunk október 19-én, kat bővítették, életre szóló élméahol dr. Tóth Éva beszélt az is- nyeket szereztek.

Közélet, Egészségügy

Falugazdász hírek
Bizonyára többen értesültek
már arról, hogy 2021. január
1-től megváltoznak a mezőgazdasági tevékenységet folytató
termelők, családi gazdálkodók,
őstermelők gazdálkodási jogviszonyait érintő törvények.
Kérjük, a 2020. december
31-ig érvényes illetve hatályos
őstermelői igazolvánnyal rendelkező termelőket, hogy november közepétől érdeklődjenek
az érvényesség megújításával
kapcsolatban.
Akik rendelkeznek elemi kárt
igazoló kormányhivatali határozattal, keressen bennünket november 2-től 30-ig hozamkiesés
számítás ügyében.

A szántóföldi és ültetvény
permetezőgépekkel rendelkező
termelők ne feledkezzenek meg
arról, hogy a növényvédő gépek
műszaki vizsgáztatására történő regisztrálás határideje 2020.
december 31-én lejár! Aki még
nem regisztrált kérem minél
hamarabb tegye meg, a 2021.
január 1. után kiszabható szankció elkerülése érdekében.
Legközelebbi regisztrálási lehetőség a forráskúti Forrás-Gép
Kft-nél van.
Halászné Ács Éva
falugazdász
06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász
06 (30) 337-2535

Új eszközt kaptak az önkéntes tűzoltók
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton
a Balástyai Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület több mint
900 ezer forintot nyert az új
szertár építéséhez és egy darab motoros láncfűrészt kapott,

ami a viharkárok felszámolásánál lesz segítségére az önkénteseknek. A járványhelyzet miatt
az Országos Tűzoltószövetség
100 db maszkot, 200 pár gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt és felületfertőtlenítőt adott az egyesületnek.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE
Telefon: 06 62/565-881, 4-es gomb
Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány segítséget kínál
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ön vagy szerette sérelmet
szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a
kapcsolatot!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy

érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
06 (70) 330-5384
E-mail: info@cchr.hu
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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TÁJÉKOZTATÓ A VÉDŐOLTÁSOKRÓL
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy rendelőinkbe megérkezett az influenza elleni védőoltás, mely minden önként
jelentkező számára térítésmentesen beadható.
Tekintettel a koronavírus-járványra kérjük Önöket az alábbiak betartására:
• MASZK viselése kötelező!
• a VÁRÓTEREMBEN egyszerre csak egy fő tartózkodhat. Az utcán is tartsák be a
1,5 méteres távolságot!
• A váróterembe lépve legyenek szívesek a kézfertőtlenítőt használni!
• A rendelőbe egyszerre csak
egy fő léphet be, kivétel a
házaspárok, egy háztartásból
érkezők. Kérjük, hogy kön�nyen kezelhető ruházatot viseljenek!
• Lázas, köhögős beteg vagy
karanténban levő személy
nem jöhet el az oltást beadatni!
• Oltási könyveket legyenek
szívesek elhozni! Akinek
nincs, a helyi Lottózóban is
be tudja szerezni.
• A védőoltás előtt egy nyilatkozatot kell aláírni.
• Kérjük, hogy idős, számítógépet nem használó család-

tagjaikat tájékoztassák a védőoltás lehetőségéről!

TÜDŐGYULLADÁS ELLENI
VÉDŐOLTÁS

Miért kell oltani tüdőgyulladás ellen az 50 év felettieket?
• Mert az idősebb korúaknál
az egyik leggyakoribb és
legveszélyesebb fertőzés a
tüdőgyulladás. Nehéz időben
észrevenni a pneumococcus
okozta tüdőgyulladást, a láz
és a tipikus tünetek elmaradása miatt. A vizsgálatok
eredményei alapján az együttes oltás, (influenza + tüdőgyulladás) esetén a 50 évesnél idősebbekben 60 százalék
körüli mértékben csökken a
halálozás, a tüdőgyulladás.
A
KÉT
VÉDŐOLTÁS
EGYIDŐBEN BIZTONSÁGGAL BEADHATÓ!
Kérjük, hogy aki tüdőgyulladás elleni védőoltást is szeretne,
telefonon jelentkezzen! Ez az
oltóanyag receptköteles, tehát
előzetesen fel kell írjuk.
A védőoltások beadásának
időpontját telefonon szükséges egyeztetni!
Dr. Györe Ferenc
Dr. Veidner Tibor

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 vírusok elleni védekezésként
javasoljuk az immunerősítést, és a szabad levegőn való
mozgást, sétát, tornát, kerékpározást. Az immunrendszer
erősítésére fogyasszanak több
zöldséget, gyümölcsöt, szedjenek C-vitamint és D-vitamint.

A háziorvosi rendelések rendje is változatlan. Bejelentkezés,
gyógyszerkérés telefonon keresztültörténik mindkét háziorvos saját rendelési idejében.
Sürgősségi esetek, szívinfarktus, agyi katasztrófa, súlyos
hasi problémák, balestek esetén
a mentők, a katasztrófavédelem
értesítendő a 112-es telefonszámon!
Dr. Györe Ferenc
Dr. Veidner Tibor
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Orvosok és ügyeletek

ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
•Bitó Tibor és Dékány Zsófia
Anna
• Balázs Bence és Nagy Éva
Andrea
• Tóth Ferenc és Pál Henriett
• Paragi Dániel József és Szántó
Anita
• Bánfi Attila és Csurkuy
Simona Iuliana
• Horváth Norbert Szilveszter
és Nedró Erika
• Fodor Gábor és Jójárt Rebeka
• Harangozó Gábor László és
Ráti Krisztina
Születés
• Paragi Andreának és Veszelka
Sándornak: Benedek Sándor
• Virághalmy Borbálának és
Szél Lászlónak: Soma
• Dimovics Viviennek és Kovács Zoltánnak: Zoé Hanna
• Börcsök Franciskának és

Hírek , Információk

Terecskei Dávidnak: Zoé
Keresztelő
Goldmann Gergő, Kovács Zea
Jázmin, Machnouk Csilla Katalin, Csányi Róbert István
Elsőáldozók 2020. október 18án • Bárkányi Szandra Lilla,
Darabont Annamária, Kovács
Zea Jázmin, Machnouk Csilla Katalin, Szanka Míra Alíz,
Szemerédi Dominika, Dékány
Áron, Gajdács János Levente,
Goldmann Gergő, Kiss Zalán,
Tóth Álmos
Elhunytak
• Martonosi Istvánné Gera
Mária (1946)
• Pataki Miklós (1948)
• Illin Istvánné Csúri Rozália
(1934)
• Butty László (1950)

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!

Sírhelyek újraváltása

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

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

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!

Dr. Györe Ferenc október 19-től
a Tanodában rendel

Györe doktor rendelőjének felújítása miatt október 19-től a rendelés a szokásos időben a Tanodában lesz. A felújítási munkálatok
alatt a vonalas telefon nem hívható!
Rendelési időben mobiltelefonon lehet keresni Gatyás-Nagy Gitta asszisztenst a 60 (30) 991-7641-es, illetve dr. Györe Ferencet
a 06 (20) 936-9260-as telefonszámon.

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

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes
csere-bere vásár 2020. november 12-én, csütörtökön 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:
december 10., csütörtök.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönjük a nagyon sok részvétnyilvánítást,
amit édesanyám, és nagymamám,

Illin Istvánné Csúri Rozália
temetése előtt személyesen, telefonon és Facebookon
kaptunk!
Továbbá nagyon köszönjük a virágokat, amellyel a temetésen kifejezték részvétüket.
Sajnos a koronavírus-járvány miatt a temetésen a személyes részvétnyilvánításokat nem tudtuk fogadni.

Illin Klára és Kiss Máté
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HÁZHOZ
MEGY!
EBÉDRENDELÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL IS!
62/278-272, +36 (30) 235-5083
ÁLLÓ SZOLÁRIUM 0-24 ÓRÁIG!

SÜLTES TÁLAK KISZÁLLÍTÁSSAL IS
KISTELEK JÁRÁS TERÜLETÉN!
Családi rendezvényekszínvonalas lebonyolítása 290 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!

Nyitva tartás: 11-22 óráig
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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!
KICSI A DISZNÓJA? RÖFI-BŐL PÓTOLJA!
KOLBÁSZHOZ HÚST, HURKÁHOZ BELSŐSÉGET,
FŰSZERT MEG BELET, A RÖFIBEN VEHET.
AKI NEM AKAR VÁGNI ANNAK IS TUDUNK
MIT AJÁNLANI:
BŐRÖS FÉL DISZNÓT (RENDELÉSRE),
HÁZIAS ÍZŰ KÉSZTERMÉKEINK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK
A HOZZÁNK ÉRKEZŐKET.

OTP, K&H, MKB SZÉP Kártyát is elfogadunk!
Aktuális akcióinkat keressék a Facebokon,
valamint a bolt előtti táblán
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

