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Ellenőrzik az élelmiszer előállító, forgalmazó, vendéglá-
tásban és közétkeztetésben résztvevő vállalkozásokat
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kistelek Já-
rási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Osztálya 2021-ben is ellenőrzést tart.

 3. oldal

Dr. Vigh Dóra országos versenyen nyert díjat
A balástyai dr. Vígh Dóra gyógyszerész, elsőéves  
PhD-hallgató április 9-én az Országos Tudományos  
Diákköri Konferencián, az Orvos- és Egészségtudományi 
szekcióban 2. helyezést ért el.

4. oldal

Balástyaiak is kaphattak mobil oltóponton koronaví-
rus elleni vakcinát  
A Magyar Honvédség mobil oltóbuszán a koronavírus  
elleni vakcina felvételére regisztráltak közül azok vehették 
fel a védőoltást, akik értesítést kaptak. 

7. oldal

A sportöltöző padlásterében megkezdődött az új öltöző és 
vizesblokk kialakítása. 

Bővebben a 2. oldalon

Megkezdődött a sportöltöző 
padlásterének beépítése

Ingyenes ivartalanítási és oltási 
lehetőség kutya- és macskatartóknak!

Trianoni szoboravató a templomkertben

A templom előtt májusfát díszítettek és 
dekoráció készült a méhekért

A Magyar Falu Program keretén belül pályázati lehetőség 
nyílik a nem kívánt kutya és macska szaporulat mérséklésére.  
A pályázat beadásával az önkormányzat támogatást igényelhet  
a település lakóinak a kutyák és macskák állatorvos által elvégzett 
ivartalanításához, az állatok veszettség elleni védőoltásához, 
valamint mikrochippel való megjelöléséhez. Ennek érdekében 
igényfelmérő lapot kell kitölteni a lakosságnak, és az összegyűjtött 
igényektől függ majd a pályázható összeg. Balástyán május 31-ig 
lehet az igényfelmérő lapokat kitölteni a polgármesteri hivatalban,  
a művelődési házban, a Teleházban és a Menta Patikában. A pályázat 
utáni időszakban az elmulasztott védőoltások és mikrochippel való 
megjelölések miatt az erre vonatkozó jogszabály szerinti birság 
kiszabása várható, így minden kutya- és macskatartónak érdemes 
élni ezzel a lehetőséggel.

A tavalyihoz hasonlóan az idén sem volt május elsején zenés 
ébresztő és nagyobb közösségi program a koronavírus-járvány 
miatt, de az ünnep jelképét, a májusfát a templom előtti parkban 
az önkormányzat munkatársai feldíszítették. A Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola előtt a kopjafára kerültek rá az osztályok 
májálist ünneplő szalagjai.

Szintén a templomnál a tavaszt, a virágnyílást szimbolizáló 
méhecskék köszöntik az arra járókat, figyelmeztetve fontosságukra.

Június 4-ére tervezzük a templomkertben felállított Trianoni 
emlékszobor avatóját, ami a Trianoni békediktátum aláírásának 
101. évfordulóján lesz, ha a járványhelyzet enyhülésével a közös 
ünneplést az akkor aktuális kormányrendelet lehetővé teszi.

Ujvári László polgármester

Dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző

2021. május 1.  SZOMBAT 17:00 órakor

Balástya Mártély

2021. május 9.  VASÁRNAP 17:00 órakor

Nagymágocs Balástya

2021. május 15.  SZOMBAT 17:30 órakor

2021. május 22.  SZOMBAT 17:30 órakor

A mérkőzések zárt kapuk mögött, nézők nélkül zajlanak.

St. Mihály FC Balástya

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK 
MÁJUSI és JÚNIUSI MÉRKŐZÉSEI

Balástya Makó II.

2021. május 26.  SZERDA 18:00 órakor

Balástya Tömörkény

2021. május 29.  SZOMBAT 17:30 órakor

Balástya Zákányszék

2021. június 12.  SZOMBAT 18:00 órakor

Balástya Deszk
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3.

4. 6.

8.

9.
10.

11.

7.5.

SzemétSzedéS
Tavasszal terveztünk sze-

métszedést településünkön, de  
a jelenlegi járványügyi rendel-
kezések miatt nyári időpontra 
húzódik a környezetünk meg-
tisztítása az eldobált hulladék-
tól. A TOP 5.3.1. Helyi identitás 
és kohézió erősítése Balástyán, 
Csengelén és Pusztaszeren kon-
zorciumi pályázat részeként 
községünkben egy nagyobb 
szemétszedés valósulhat meg, 
amennyiben az aktuális jogsza-
bályok lehetővé teszik.

Helytörténeti termek kialakítáSa
A volt kántorháznál a falak víz-

szigetelése megtörtént, ami azt 
jelenti, hogy a falakat alul egy 
fűrészeléses technológiával sza-
kaszonként átvágták, és speciális 
vízszigetelő anyagot húztak be  
a résbe. Ezután a helyiségekben a 
szerelőbeton utáni alsó szigetelés 
következik. Később a gépészeti 
munkák, a vakolás, majd a nyí-
lászárók beépítésével folytatódik  
a helytörténeti kiállítótérnek 
szánt épület felújítása, ami a ter-
vek szerint halad.

iSkolai konyHa
Május elején kell beadni a pá-

lyázatot az iskolai konyha építé-
séhez. Az elsődleges tervünket  
a Belügyminisztérium elfogad-
ta. Jelenleg az üzleti terv készí-
tése és az épület tervezése van 
folyamatban. A statikus tervező 
végzi a feladatát és néhány na-
pon belül megkapjuk a terv első 
változatát. A konyhatechnoló-
gus már elkészítette az általa 
javasolt technológiai sorrendet, 
és az ahhoz szükséges helyi-
ségek nagyságához az adato-
kat. Az élelmezésvezetővel és  
a konyha dolgozóival szinte 
napi kapcsolatban vagyok, lát-
ták a technológus első terveit, 
kisebb módosításokat javasol-

tak, és ez ügyben az egyezte-
tések megtörténtek. Határo-
zott szándékunk, hogy amíg 
az új konyha építése zajlik,  
a meglévő konyha üzemeljen,  
a gyermekétkeztetés ott folya-
matos legyen. Azután bontjuk el  
a régi konyha épületét, amikor 
az új konyha teljesen készen 
van, működik. Az új épület  
a mostani konyha mellett, a főút 
irányában lesz, az aszfaltos be-
járó úttól az óvoda udvara felé 
és az óvoda udvarának egy ré-
széből.

Bővül a PiHenőPark
Korábban beszámoltam arról, 

hogy a közfoglalkoztatási prog-
ramokban a helyi sajátosságú 
mintaprogramban támogatást 
nyertünk a Vadásztanya vendég-
lő melletti Pihenőpark további 
fejlesztéséhez is. Április 27-én 
megkezdődött a terület rende-
zése, átalakítása a közterüle-
ti játékok telepítése, valamint  
a bemutató jellegű fűszernö-
vény parcella kialakítása miatt. 
Elbontották a tavasztündért és  
a körülötte lévő farönkökből ki-
alakított kompozíciót. Az óvo-
dás és alsó tagozatos korosztály 
használhatja majd a játszóhe-
lyet, amihez júniusban érkezik 
meg a játékeszköz, csúszdákkal, 
mászókákkal. Addig az alapo-
zási munkálatok készülnek el  
a kijelölt területen. A beruházás 
még színesebbé és élvezetesebbé 
teszi majd az erdei környezetben 
való időtöltést. 

SPortöltöző BővítéSe
A sportöltöző padlásteré-

ben április 22-én megkezdő-
dött az új öltöző és vizesblokk 
kialakítása a társasági adó 
sporttámogatási rendszeré-
nek segítségével. A kivitelezők  
a tetőablakokat már beépítették. 
A vizesblokkot leválasztó gipsz-
kartonozás, továbbá a födémben 

a lépcső helyének kivágása és  
a lépcső szerkezetének elkészíté-
se van folyamatban.

ÚjaBB Pályázat a PléBániáHoz
A Magyar Falu Programban 

három pályázat beadása van na-
pirenden. Az egyházi közösségi 
tér, illetve a plébánia további fej-
lesztéséhez adott be pályázatot az 
egyház. Ebben teljes elektromos 
felújítás, egy kisebb teljesítmé-
nyű napelem rendszer telepítése, 
a külső homlokzat felújítása és 
festése, illetve az épület kör-
nyékének parkosítása szerepel.  
A plébánia felújítására tavaly 
ősszel elnyert pályázati támoga-
tásról folyamatos egyeztetések 
vannak a pályáztató irányító 
hatósággal és Antal Imre plébá-
nossal. Ugyanis az épület teljes 
átvizsgálásánál kiderült, hogy 
a műszaki tartalom módosítása 
nélkül a beruházást nem lehet 
megvalósítani. Konkrétan az 
elnyert összeg 20,5 millió fo-
rint és a beruházás 35 millió fo-
rintba kerülne. Ezért a műszaki 
ellenőr és a kivitelező is egyez-
tet arról, hogy mi készülhet el  
a munkákból, úgy, hogy a pályá-
zati szempontok teljesüljenek.

az ifjÚSági kluB Pályázata
Az Ifjúsági klub és a mellette 

lévő Kossuth utcai terem továb-
bi korszerűsítéséhez, öt ablak 
cseréjéhez adunk be pályáza-
tot a Magyar Falu Programban, 
mert ezt a korábbi pályázattal 

nem tudtuk megoldani, továb-
bá ugyanezzel a pályázattal  
az Ifjúsági klubban szeretnénk  
a parkettát felújítani.

géPBeSzerzéS
A harmadik lehetőségünk  

a Magyar Falu Program pályá-
zatainál a közterületek, parkok 
rendben tartásával kapcsolatos 
gépbeszerzés, amelynek ugyan 
júniusi a beadási határideje, de 
az árajánlatkérést elindítottuk 
egy többfunkciós, önjáró fűnyíró 
géphez.

utcák aSzfaltozáSa
A kivitelezővel egyeztetve má-

jusban megkezdődik a sportöltö-
ző utcájának és a Gyöngyvirág 
utcának az aszfaltosítása.

győri-Széki záPortározó
Április közepén megkaptuk  

a Győri-széki záportározó épí-
téséhez a vízügyi létesítési en-
gedélyt, a tervezők megkezdték 
a kiviteli tervek elkészítését, és 
amikor kész, indulhat a közbe-
szerzési eljárás a kivitelező kivá-
lasztásához.

Pályázat a külterületi ÚtHálózat 
korSzerűSítéSéHez

Valószínűleg nyár elején jele-
nik meg a Vidékfejlesztési Prog-
ramok Európai Uniós pályázati 
csomag, amelyben a következő 
2-3 évben mezőgazdasággal kap-
csolatos pályázatok jelennek 
meg például a kertészetek ül-
tetvénytelepítési támogatásá-
hoz, állattenyésztési, állatjóléti 
fejlesztésekhez. Ennek egy ré-
szében benne van az önkor-
mányzati tulajdonban lévő külte-
rületi úthálózat korszerűsítése is.  
A támogatás iránt már előzetesen 
nagy az érdeklődés, ezért pró-
bálunk olyan projektet beadni, 
amelyben a legtöbb indikátort, 
azaz pályázati szempontot, 

Folytatás a 3. oldalon

A Pihenőparkban megkez-
dődött a terület rendezése.
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12.
13.

Folytatás a 2. oldalról
feltételt tudunk teljesíteni, ezál-
tal a legmagasabb pontszámot 
érhetjük el a támogatásra várók 
között. Például az egyik felté-
tel, hogy minél több élő tanyát, 
főleg mezőgazdasággal foglal-
kozó lakosság által lakottakat 
kell, hogy érintsen az útszakasz, 
és állami úthoz csatlakozzon.  
Az út kivitelezésének tervezése 
és egyeztetése elindult. Kérdés 
még, hogy tudjuk-e majd a beru-
házást szakaszolni, csak útalapot 
készíthetünk vagy az aszfaltosí-
tás is lehetséges lesz.

közterületi öntözéSfejleSztéS
A közfoglalkoztatási program-

ban szintén a helyi sajátossá-
gú mintaprogramban kaptunk  
támogatást a közterületeinken 
lévő csepegtető és mikro szóró-
fejes öntözés további fejleszté-
séhez, ami rövidesen elkészül. 
Ezzel a nyári melegben hatéko-
nyabban és kevesebb munkaerő-
vel lehet majd megoldani a növé-
nyek, virágok öntözését.

rakodógéP BeSzerzéSe
A közfoglalkoztatási program-

ban a mezőgazdasági mintaprog-
ram keretében homlokrakodó 
gép és tartozékainak a megvá-
sárlására van lehetőségünk, amit 
megrendeltünk és júniusban meg 
is érkezik.

Pályázathoz vagy hitelfelvételhez  
azonossági nyilatkozattétel csak  
közjegyzőnél lehetséges
Amennyiben pályázathoz vagy hitelfelvételhez szükséges azonossági 
nyilatkozat, azt a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu 
honlapon történő regisztrációt követően bármely közjegyzőnél meg 
lehet tenni. Például dr. Hűvös Ferenc közjegyzőnél is időpont-egyezte-
téssel. Szeged, Klauzál tér 5., telefon: 62/540-439

A Csongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatal Kis-
telek Járási Hivatala Élel-
miszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya 
2021-ben is ellenőrizni az 
élelmiszer előállító, forgal-
mazó, vendéglátásban és 
közétkeztetésben résztvevő 
vállalkozásokat.

 Az ellenőrzések során  
a felsorolt vállalkozások 
mindegyikében ellenőrzik  
a külön engedélyköteles ter-
mékkörök forgalmazásához 
szükséges engedélyeket,  
a HCCP kézikönyv meglé-
tét, az abban foglaltak be-
tartását, aktualizálását és  
a nyilvántartások vezetését.  
A dolgozók egészségügyi 
alkalmasságának igazolá-
sát, annak dokumentuma-
it, az érvényes tüdőszűrő 
vizsgálati eredményeket. 
A dolgozók meghatározott 
gyakoriságú HCCP oktatá-
sát, annak dokumentáltságát,  
a védőfelszerelések és munka-
ruhák szakszerű használatát.

A takarító- és fertőtlenítő 
szerek szabályos tárolását, 

előírás szerinti felhasználását, 
az eszközöket a felhaszná-
lás helye szerinti jelöléseket,  
a fertőtlenítőszerek biztonsági 
adatlapjait. A rovar és rágcsá-
lóirtási szerződést, és az irtás 
gyakoriságát. Állati eredetű 
melléktermékek, használt sü-
tőzsiradék elszállításáról szóló 
szerződést, valamit kereske-
delmi okmányokat az elszál-
lításról. A megfelelő higiéniai 
körülményeket, és a szakosí-
tott tárolást. A forgalmazott 
és előállított félkész és kész-
termékek minőségmegőrzési 
és fogyaszthatósági idejét, 
továbbá ezek nyomonköve-
tési szabályainak betartását  
a számlán, terméken, szállító-
levélen való összevetésével. 
A FELIR azonosító meglétét, 
és a csomagolóanyagok spe-
cifikációinak rendelkezésre 
állását.

Az élelmiszerboltokban a  
fentieken kívül még ellenőr-
zik a kereskedelemben történő 
élelmiszer előállítás nyilván-
tartásba vételi kötelezettség 
teljesítését, például a sajtda-
rabolás és előrecsomagolás  

a fogyasztói tértől elkülöní-
tett helyiségben, a fogyasztó 
távollétében történik-e. Szele-
telve árusított, hőkezelt húské-
szítmények, például felvágot-
tak, sonkák és sajtok esetében 
szeletelési napló vezetését,  
a termék beazonosíthatósá-
gának vizsgálatát fogyásig. 
A nem előre csomagolt, friss 
vagy hűtött sertés, juh, kecske, 
baromfihús végső fogyasztó-
nak történő értékesítése esetén  
a származásra vonatkozó végső 
információkat jól látható mó-
don az eladásra kínálás helyén 
fel kell tüntetni oly módon, 
hogy az eladásra kínált külön-
böző származási országú húsok  
a fogyasztó számára egymástól 
egyértelműen elkülöníthető-
ek legyenek, és a tájékoztatás  
a rendeletben előírtaknak meg-
feleljen.

Csomagolatlan friss húsok 
jelölése, nyomonkövetése  
a hűtőpultban, a csomagolatlan 
élelmiszerek allergén anyagai-
ról megfelelő tájékoztatás biz-
tosítását, és a csomagolatlan, 
lédig élelmiszerek esetében  
a kísérő dokumentáció meglé-
tét.  

A vendéglátásban és a köz-
étkeztetésben a fentieken 
kívül ellenőrzik a nem gyári 
csomagolt fagyasztott húsok 
jelölését, elnevezését, szám-
láját, szállítólevél sorszámát, 
fagyasztás idejét, a fogyaszt-
hatóság határidejét. A helyben 
készített készételek és félkész 
ételek jelölését, elnevezését, 
készítésének idejét, fogyaszt-
hatóságának határidejét. Tála-
lási napló vezetését, ételkísérő 
lapok használatát, anyaghá-
nyad nyilvántartások meglétét 
allergén hozzávalók feltün-
tetésével, és készételek ese-
tében az allergén anyagokról  
a megfelelő tájékoztatás bizto-
sítását. A csomagolatlan, lédig 
továbbfeldolgozásra érkező 
élelmiszerek esetében kísérő 
dokumentáció meglétét az al-
lergének feltüntetésével.

Az ellenőrzéssel, és a fen-
tiekkel kapcsolatban tá-
jékoztatást lehet kérni az 
alábbi elérhetőségeken:  
ebao.kistelek@csongrad.gov.hu, 
és a 62/680-811-es telefonszá-
mon. 

Ellenőrzik az élelmiszer előállító, forgalmazó, vendéglá-
tásban és közétkeztetésben résztvevő vállalkozásokat

A ZORÁN KONCERT ÚJ IDŐPONTJA:
2021. szeptember 21.

A 2020. április 22-re váltott jegyek érvényesek.
További információt  

a Gémes Eszter Községi Könyvtárban lehet kérni.
Telefon: 06 (30) 413-0075
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Varga Józsefet gyálaréti ott-
honában látogatta meg Ujvári 
László polgármester, és szüle-
tésnapja alkalmából köszön-
tötte. Régi ismerősként üdvö-
zölték egymást, mert balástyai 
származású a Csongrád Megyei 
Turisztikai Hivatal nyugdíjas 

vezetője. Szüleivel meg hat 
testvérével együtt Fehértóban 
laktak, és az egykori Győri-
széki iskolába járt. Tovább-
tanulni Szegedre került, és 
tanári végzettségével először 
pedagógusként helyezkedett 
el, majd többféle pozícióban 
dolgozott a Csongrád Me-
gyei Tanácsnál. Több könyv 
szerkesztője, A szegedi Dóm 
tér című kötet szerzője; ez 
utóbbi 1976-ban jelent meg. 
Nyugdíjasként turisztikai ter-
vezéssel, oktatással és tanács-
adással foglalkozott. Ma már  
a házkörüli kertészkedés okoz 
örömet neki, ami mellett szak-
mai munkát már nem végez.  
Fotók: balastya.hu/hírek

Dr. Vigh Dóra országos versenyen nyert 2. helyezést

A 80 éves Varga Józsefet köszön-
tötte Ujvári László polgármester

A balástyai dr. Vigh Dóra 
gyógyszerész, elsőéves PhD-
hallgató április 9-én az Or-
szágos Tudományos Di-
ákköri Konferencián az 
Orvos- és Egészségtudományi 
szekció Gyógyszerhatástan, 
klinikai gyógyszerészet ta-
gozatában bemutatott az 
„Akut stresszhatás jellemzése 
kardiális és gasztrointesztinális 
elektromiográfiával éber pat-
kányban” című pályamunká-
jával 2. helyezést ért el. 

- Mikor döntötte el, hogy 
gyógyszerész lesz?

- Már amikor a balástyai álta-
lános iskolába jártam, elhatároz-
tam, hogy gyógyszerész szeretnék 
lenni. Azután a szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnáziumba 
mentem biológia szakra, és ott  
a biológia tanárom is ezt javasol-
ta.

- A gyógyszerészből hogyan 
lett kutató?

- Első éves gyógyszerész-
hallgatóként a tanulás mellett 
elkezdtem kutatómunkát vé-
gezni, amire lehetőség van az 
egyetemen a tudományos di-
ákköri tevékenység keretein 
belül. Ezáltal tudtam indulni 
konferenciákon, társszerzős cik-
keim jelentek meg. Másodévben  
a helyi konferencián a társaim 
között harmadik helyezést ér-
tem el. Két évvel később ismét 
indultam, második lettem, és 
továbbjutottam az országos kon-
ferenciára, ahol idén április 9-én  
a négy magyar orvosi egyetem 

legjobb hallgatói versenyeztek 
egymással. Itt szintén második 
helyezést értem el. Gyógysze-
részként dolgozhatnék, de inkább 
az egyetemen maradtam kutatni, 
mert a PhD fokozatot szeretném 
megszerezni.

- Kutatóként milyen szakte-
rületen dolgozik?

- Nekem a gyógyszerhatástan 
volt mindig a kedvenc tantár-
gyam, és ezzel kapcsolatban 
akartam kutatási témát választa-
ni. Jelenleg az orvoskaron a Far-
makológiai és Farmakoterápiai 
Intézetben dolgozom. A kutatá-
som egy új klinikai diagnosztikai 
módszer fejlesztésére irányul, 
ami a gyomor és bélrendszer 
elektromos aktivitását detektál-
ja. Ez segítitheti majd az orvo-
sok gyógyító munkáját a terápia 
nyomonkövetésében és diag-
nosztikaként is szolgálhat egyes 
kórós állapotok kimutatása során. 
Jelenleg ez a műszer még nincs 
klinikai használatban. Most tör-
téntek meg az első transzlációs 
kísérletek, ami azt jelenti, hogy az 
állatkísérletes méréséket humán 
egyedeken is elvégezték és kiváló 
eredmények születtek. Ez a mun-
ka több kutatócsoport együttmű-
ködéseként valósulhatott meg: 
ipari partnereink fejlesztették az 
általunk használt készüléket, az 
állatkísérleteket én végeztem,  
a humánon való alkalmazhatósá-
got pedig pszichiáterek  önként 
jelentkező embereken vizsgál-
ták. Ezt az érdekes és egyedül-
álló tanulmányt néhány hete 
sikerült megjelentetnünk a ”Life 
sciences” című nemzetközi tudo-
mányos lapban, amelyben szin-
tén társszerző vagyok.

- Jelenleg mit kutat?
- A tudományos diákköri mun-

kám, ami a mérőmódszerünk 
stresszben való alkalmazhatósá-
gára irányult, lezárult, és most, 
amikor elkezdtem a PhD tanul-
mányokat, ugyanezt a mérőmód-
szert kezdtük tesztelni különféle 

kóros állapotokban, mint például 
a reflux. Azt vizsgálom, hogy 
a  gyomor sósav termelődésé-
nek emelkedésekor változik-e  
a gyomor, a vékonybél és a vas-
tagbél aktivitása. Ha patkányon 
refluxot előidézve találnék egy 
adott mintázatot a gyomor-bél-
rendszer elektromos jeleinek 
változásában, akkor mérőrend-
szerünket ki lehetne próbálni ref-
luxos egyéneken is és a jövőben 
használható lehetne a kórállapot 
diagnosztizálásában, a terápia 
nyomonkövetésében is. Ezen 
kísérletsorozat végeztével egy 
következő gasztrointesztinális 
betegség vizsgálatával folytatom 
majd a kutatómunkámat.

- Mi az, ami örömmel tölti el?
- A kutatás örömet okoz. Ami-

kor felállítunk egy elméletet, 
amit meg szeretnénk vizsgálni és 
jól sikerülnek a kísérletek, bebi-
zonyosodik, hogy a feltevésünk 
helyes volt, az felemelő érzés. 
Örömmel töltenek el a sikerek, 
az eddig elért eredmények, me-
lyek persze motivációként is 
szolgálnak. 2019-ben elnyertem 

egy pályázatot az Új Nemze-
ti Kiválóság Program keretein 
belül, amelynek célja a kutatók 
munkájának támogatása. A fia-
tal hallgatók, kutatók körében 
ez egy igen nagy ösztöndíj, erre 
büszke vagyok, hogy korábbi 
munkámmal sikerült elnyernem. 
Idén is megpályázom a mostani 
kutatási témámmal. Sok tapasz-
talatot lehet gyűjteni a hazai és 
a nemzetközi konferenciákon, 
szeretek ezekre készülni, jó ér-
zés ilyen eseményeken részt 
venni. Talán az egyik legjobb 
és legfontosabb dolog, amikor 
munkánkat elismerik, és elfo-
gadják a benyújtott cikkünket 
egy tudományos lapnál. Ami-
re leginkább büszke vagyok, 
hogy 23 évesen már megkaptam  
a doktori címet, kiskorom óta 
ez volt a célom. Remélem, hogy 
kutatómunkám által tudok majd 
az embereknek segíteni. Sok 
minden örömmel tölt el, de talán 
a legjobb érzés látni, hogy a szü-
leim büszkék rám, nekik vagyok 
a leghálásabb, nélkülük mindez  
nem sikerült volna.

Illin Klára
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Bölcsőde Óvoda
Húsvét

Idén a bölcsődés gyermekek és nevelőik együtt készítettek tojáso-
kat a falu közös tojásfájára. Különböző technikákkal (ujjal festés, 
tenyérnyomat, szivacs nyomda) festették a fa lapka tojásokat, mely-
hez a művelődési ház biztosította az alapanyagot. 

Beíratás a bölcsődébe
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Balástyai Csudavilág 

Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjébe a 2021-2022. nevelési évre törté-
nő beíratás a járványhelyzetre tekintettel elsősorban elektroni-
kus úton történik. Jelen beiratkozási felhívás azoknak a szülőknek 
szól, akik 2021. szeptember hónaptól, vagy az azt követő időszak-
ban szeretnék beszoktatni gyermeküket a bölcsődébe.

Kérem, hogy a szülő küldje el 2021. május 3. és 7. között a böl-
csőde e-mail címére csudabolcsodebalastya@gmail.com a követ-
kezőket:

● Bölcsődei felvétel iránti kérelem
A kérelem nyomtatványi formája a bölcsőde e-mail címén  

igényelhető.
Az alábbi dokumentumok másolatát:
● a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ 

kártyája és ha van, akkor személyi igazolványa,
● a szülők lakcímkártyája.
Amennyiben nem tudják megoldani elektronikusan a beíratást,  

kérem, hogy jelezzék 2021. május 10-én, hétfőn 9 és 16 óra  
között a bölcsőde telefonszámán 06 (30) 927-9741, és egyeztetjük 
a beíratás egyéni formáját. 

Beíratás az óvodába
Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2021. augusztus 31-ig 3. 

életévüket betöltő gyermekek szüleit. Amennyiben a 2018. szep-
tember 1. és 2019. február 28. között született gyermeküket szeret-
nék az év során óvodába járatni, kérjük, ezt is jelezzék ekkor felénk.

A 2021-2022. nevelési évre történő óvodai beíratás ez évben 
az Oktatási Hivatal határozata alapján elsősorban elektronikus 
úton történik. Kérem, hogy a szülő küldje el 2021. május 3. és 7. 
között az óvoda email címére csudavilagovi@gmail.com az alábbi 
dokumentumok másolatát:

● a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját,  
TAJ kártyáját és ha van, akkor személyi igazolványát,

● a szülők lakcímkártyáját,
● külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányokat.
Amennyiben nem tudják megoldani elektronikusan a beíratást,  

kérem, hogy jelezzék ezt 2021. május 10-én hétfőn 9 és 16 óra 
között az óvoda 06 (30) 869-5024-es telefonszámán, és esetükben 
egyeztetjük a beíratás egyéni formáját. 

Ruskóné Imre Szilvia
bölcsődevezető

Csontos Mária
intézményvezető

Rabi Edit Éva
igazgató

Iskolai események
Víz Világnapja

Tanulóink digitális oktatáson vesznek részt 2021. március 8-tól.  
A tananyagot otthon dolgozzák fel. Éppen ezért a nevezetes napok-
ról is csak az online térben tudunk megemlékezni. Márkus Marian-
na és Vén László a Víz Világnapjára szerkesztett egy rövid össze-
állítást, melyet iskolánk honlapjáról tudtak a diákok megtekinteni. 

Húsvét
Az iskola előtti park egyik fáját óriás tojásokkal díszítette fel  

Márkus Marianna és Nagynemesné Kondász Gyöngyi. A fa előtt 
fából készült nyulak várták az ünnepet. Köszönjük a szervezők és  
a kivitelezők munkáját. 

Költészet Napja
A járványhelyzet miatt a Költészet napja megemlékezés is az  

online térbe költözött. Nagymihály Zsuzsanna és Zónai Márta aján-
lotta diákjaink figyelmébe a honlapon közzétett megemlékezést. 

Újranyitás
A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete alapján 2021. 

április 19-től az alsó tagozaton a tantermen kívüli, digitális oktatás 
megszűnik, az iskolában folytatódik a gyerekek nevelése-oktatása. 
A felső tagozatos tanulók továbbra is digitális munkarendben ta-
nulnak, és várhatóan 2021. május 10-én jöhetnek először iskolába. 
Azok a szülők, akik a jelenlegi járványhelyzetben kockázatosnak 
tartják gyermekeik iskolába járását, kérvényezhetik távolmaradásu-
kat az iskolából. 

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés alapján tart 

ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri hivatalban. 
Telefon: 06 (20) 923-0308

Ajándékötletek megvalósítása a könyvtárban
A Gémes Eszter Községi Könyvtárban többféle ajándéktárgy 

rendelhető igény szerinti, egyedi feliratozással.
Telefon: 06 (30) 413-0075

Hulladékudvar nyitva tartása:
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő szünnap.
A hulladékudvar kezelője: 

Nagy Attiláné, telefon: 06 (70) 682-8565
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Ismét felhívjuk a termelők 
figyelmét, hogy a 2021. évi te-
rületalapú támogatás szankció-
mentes beadásának határideje 
április 7-től május 17-ig tart. 
Ezért kérjük Önöket, hogy idő-
pont egyeztetés miatt keressék 

telefonon azt a falugazdászt aki 
a korábbi években benyújtotta 
támogatási igényüket!

Halászné Ács Éva  
06 (30) 338-0162

                        Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535

Falugazdász hír

ELADÓ MTZ 45-ÖS
(JUMZ 65) motorral, okmányok nélkül,

veterán korú traktor eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 296-9758

A megyekettesek áprilisi mérkőzéseinek összefoglalója
Az utolsó márciusi fordulóban került sor a legnagyobb presztízs-

mérkőzésünkre, a Csengele-Balástya rangadóra, ami legtöbbször 
nem a fociról szól. Sajnos ezúttal sem volt ez másképp, egy nagyon 
küzdelmes adok-kapok után 1-1 lett a vége, a balástyai találatot  
Vámos Tamás szerezte (Csengele 1-1 Balástya).

A Magyar Kupa selejtezőjének 1. fordulójában a St. Mihályt  
fogadtuk, mindkét csapat játékára rányomta bélyegét a munkanap 
utáni időpont. A vendégek egy közvetlen szabadrúgásgóllal gyorsan 
vezetést szereztek, de Szerencs Ákos találataival még a szünet előtt 
megfordítottuk az állást. A második félidő végén már a vendégek 
örülhettek, a 91. percben mentették büntetőrúgásokra a meccset.  
A balástyai kapuban Kertész Dániel megfogta ellenfelünk első 
büntetőjét, ami jó alapnak bizonyult a folytatásra, hisz Tóth Ist-
ván, Gera Levente, Faragó-Barát Zoltán és Tóth Gergő is a hálóba 
talált, így Balástya jutott tovább a második fordulóba (Balástya 
3-3 St. Mihály, büntetők: 4-2).

A megyekettő 23. fordulójában a tabella alján álló Üllés ellen 
az első perctől kezdve uraltuk a mérkőzést. Nyomás alatt tartot-
tuk az ellenfelet, csak idő kérdése volt, mikor jön az első hazai 
találat. Papp Dávid két remek passzból kétszer talált be, Vámos  
Norbert pedig előbb a tizenhatosról bombázott a felső léc alá, majd  
a középre menő lapos lövését potyázta be az üllési kapus. A má-
sodik félidőre nem sok nyitott kérdés maradt, Vámos Norbert egy 
gólra váltott büntetővel mesterhármast ért el, kialakítva ezzel az  
ötgólos végeredményt (Balástya 5-0 Üllés).

A Magyar Kupa selejtezőjének 2. fordulójában a megyei 
elsőosztály dobogósa, a Tiszasziget látogatott el hozzánk. 
A jóiramú mérkőzés kiegyenlített játékkal indult, majd egy-
re inkább kiütközött az osztálykülönbség, egyre nehezeb-
ben tudtuk hátulról kihozni a labdát és támadást szőni. Sajnos  
a 18. percben bekapott potyagól is megfogta a csapatot, de ösz-
szességében az első játékrészben méltó ellenfelei voltunk  
a tiszaszigetieknek. A második félidőt is jó iramban, magas 
intenzitással kezdtük. Majd magasabb fokozatba kapcsol-
tak a vendégek, ami magával hozta a tiszaszigeti ziccereket is.  
A 75. percben a vendégek egy szögletet követően fejeltek a balástyai 
kapuba, eldöntve ezzel a továbbjutó kilétét. A kiesés ellenére dicsé-
ret jár a csapatunknak, hisz a régóta együtt játszó, rutinos kerettel 
rendelkező, megyeegyes ellenféllel szemben tisztesen helytálltak  
a mieink (Balástya 0-2 Tiszasziget).

Április 25-én küzdelmes, kevés folyamatos játékot hozó, döntet-
len szagú meccset játszott megyekettes csapatunk Csanyteleken.  
A második félidő első 10-15 percét megnyomták a mieink,  
de kimaradtak a helyzeteink. A 77. percben Tóth István sodorta be 
a labdát a hazai kapuba, az eredmény már nem változott a lefújásig. 
A mérkőzés összképéhez hozzátartozik, hogy a csanytelekieknek 
is megvoltak a helyzeteik, a kapufát mindkét csapat eltalálta.  
Két jó kapusteljesítmény kellett ahhoz, hogy csak egy gól szüles-
sen a meccsen (Csanytelek 0-1 Balástya).

A bajnokságból még hat forduló van hátra, ebből négyszer hazai 
környezetben lépünk pályára. Reméljük, ezeken a mérkőzéseken  
a balástyai szurkolók már a pálya széléről buzdíthatják a csapatot.

Ifj. Tari József

Április 24-én, szombaton a Magyar Honvédség mobil oltóbu-
sza járt Balástyán, hogy a koronavírus elleni vakcinára jelentke-
zők közül beolthassák azokat, akik regisztráltak a vakcinainfo.
gov.hu oldalon és akiknek a Kormányhivatal értesítést küldött. 
Ujvári László polgármester, dr. Györe Ferenc, dr. Veidner Tibor 
háziorvosok és Gatyás Gitta asszisztens fogadta a katonaorvost 
és segítőit. Az adategyeztetés a Tanodában zajlott, és az oltóbu-
szon 180-an vették fel a Pfizer COVID-19 elleni mRNS vakcinát. 
A Balástya Községi Önkormányzat délben ebéddel látta vendé-
gül az egész napos munkában résztvevő katonákat. 

Öt hét múlva ismét jön a honvédség mobil oltóbusza, és az 
érintettek ekkor kapják meg a második védőoltást. Ugyanezen  
a napon Balástyán kívül Nagymágocson, Rozsályon, Vissen, 
Baktakéken összesen 900-an kapták meg a koronavírus elleni 
első vakcinát. 

Forrás: honvedelem.hu
https://www.youtube.com/watch?v=D1B7xpPn2Zc

Sporthírek Balástyaiak is kaphattak 
mobil oltóponton koronaví-
rus elleni vakcinát
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A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt. További információért  
dr. Dakó Zoltánt keresheti az állattartó lakosság. 
Telefon: 06 (70) 424-4455

Állatorvosi ügyelet
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Születés
• Vincze Melindának és Horváth 
Józsefnek: Gábor
• Jónás Klaudiának és Máthé 
Árpádnak: Bence
• Terhes Anitának és Tóth  
Arnoldnak: Arnold

Házasságkötés
• Fürdök Ágnes és Turzó Imre 

• Szemán Csilla és Pál Sándor 
Balázs
• Tóth Gizella és Csomós Attila
• Csányi Bettina és Böröcz 
István

Elhunytak
• Bitó Imre (1956)
• Csúri Sándorné Zsemberi  
Julianna (1942)

ANYAKÖNYVI hírek

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

Ismét lesznek szentmisék a templomokban
Április 12-től lehetnek a templomokban szentmisék, így Balástyán 
is a megszokott időben, vasárnaponként, 9.15 órától. Maszk,  
kézfertőtlenítő használata, valamint a megfelelő távolság tartása 
továbbra is kötelező.

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 1996-ban  
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

KINCSKERESŐK KLUBJA 
ALAKUL BALÁSTYÁN

Kincskeresők klubja néven egy spirituális beszélgető kört 
szeretnék indítani Balástyán. Mivel ennek a formának már volt 
előélete, úgy gondolom, hogy érdeklődésben és nyitottságban nem 
lesz hiány. A klub létrehozásának célja, hogy őszintén beszéljünk, 
minden vallási nézet és hovatartozás elfogadása mellett, a lelki és 
spirituális fejlődési lehetőségeinkről. Arról, hogy milyen módon 
segít ebben minket ez a járvány? Mit üzen nekünk a Covid-19? 
Tudjuk-e jól értelmezni? És hogyan tudjuk az üzeneteit beépíteni 
az életünkbe? Mit változtatott meg a világunkban ez az állapot? 
És mit változtatott meg bennünk? Vajon mit tehetnénk a pozitív 
külső-belső változások érdekében? 

És ehhez hasonló témákról: a járvány-helyzettel kapcsolatos 
élményeinkről, tapasztalatainkról, érzéseinkről beszélgetnénk, 
elsősorban a lelki kibontakozás és az önmagunk meghaladásának 
lehetőségeit vizsgáló nézőpontból. A beszélgetés indító és  
a moderátor szerepét szeretném vállalni a klub életében, mely által 
abban kívánom segíteni a résztvevőket, hogy mindenki szóhoz 
juthasson, illetve, hogy mindig az aktuális téma körül maradjon  
a beszélgetés tartalma.

Havi rendszerességgel találkoznánk, egy alkalom körül 
belül 2-3 órát venne igénybe, és a részvétel teljesen ingyenes 
lesz. A helyszínt és az időpontot tekintve még meg kell várni  
a megfelelő kormányzati rendelkezéseket, de ha valakit érdekel, 
és szívesen részt venne ebben a klubban, akkor írjon egy e-mailt 
a kincskeresokklubja@gmail.com e-mail címre, ahol regisztrálva 
a jelentkezését, mindenkit értesíteni fogok a pontos indulásról és 
helyszínről. 

Tasi Beatrix 

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezetek vezetőit, hogy  
eddig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu 
címre. A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a Teleház-
ban, vagy jelezni kell a fenti e-mail címen, illetve Illin Klára  
szerkesztő telefonszámán: 06 (30) 345-5053.
A Teleházban a koronavírus-járvány miatt csak hétfőn van 
ügyfélfogadás 7.30-16.00 óráig. Telefon: 06 (30) 768-4773

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár a koronavírus-jár-

vány miatt a következő hónapokban is elmarad.



hirdetÉsek  Balástyai ÚJság • 8

Enni kell?

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

 
A megszokott minoséggel, és széles 

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

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

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

valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 851-0369
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG! Legmodernebb, új csövekkel!

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 


