
Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXvii. ÉvFolyam  2021. szeptemBer

Távlati fejlesztések községünkben

A fejlesztések, beruházások mindig kiemelt helyen van-
nak. Tervezni kell a jövőt is, hogy távlatokban mit szeret-
nénk településünkön megvalósítani. 

3. oldal

Változik a külterületen élők kommunális hulladék-
gyűjtésének rendszere
A képviselő-testület július 28-án rendkívüli ülésen dön-
tött arról, hogy augusztus 16-tól módosul a külterületi 
lakosság hulladékgyűjtésének rendszere. 

3. oldal

Lomtalanítás   
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti  
a lakosságot, hogy szeptember 21-én lomtalanítás lesz.  
A lomokat reggel 6 óráig kell kihelyezni. 

3. oldal

A Belügyminisztérium pályázati támogatásával a sport-
öltöző utcáját és a Gyöngyvirág utcát újították fel. 

Bővebben a 3. oldalon

Aszfaltozták a sportöltöző  
utcáját és a Gyöngyvirág utcát

XXI. Balástyai Falunapok
Szeptember 17., péntek • RENDEZVÉNYTÉR ÉS KÖRNÉNYE
16.00  Fesztiválfutás
17.00  A Balástyai Falunapok megnyitója a piaccsarnoknál 
 Beszédet mond Ujvári László polgármester,  
 Farkas Sándor miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium  
	 parlamenti	államtitkára,	országgyűlési	képviselő
	 Ünnepi	képviselő-testületi	ülés	
	 Települési	elismerések	átadása
19.00  Sztárvendég: Groovehouse együttes
20.30  Sztárvendég: Opitz Barbi
21.15  Berkes Dáridó a sátorban

Szeptember 18., szombat • RENDEZVÉNYTÉR ÉS KÖRNÉNYE
		8.00		 Falunapi	főzőverseny	kezdete
  9.00  Balástya EXATLON Dékány Dórával
10.00  Véradás az iskola kistornatermében
11.00		 Fogatos,	szüreti	felvonulás	Balástyán
14.00		 Falunapi	főzőverseny	eredményhirdetése,	
	 testvértelepülések	és	helyi	előadók	fellépése,	gyerekműsor
16.00  Sztárvendég: Csepregi Éva
17.00  Sztárvendég: Mc Hawer és a Tekknő
18.00  Premium Party – Horváth Andrással
20.30  Csányi Attila és zenekara

ZRÍNYI UTCAI LOVASPÁLYA ÉS KÖRNYÉKE
Csongrád-Csanád megyei Tűzoltóverseny
		8.00		 A	tűzoltóverseny	megnyitója	
	 Beszédet	mond	Virágh	István,	a	Csongrád-Csanád	Megyei	 
	 Tűzoltószövetség	 és	 a	 Balástya	 Község	 Önkéntes	 
	 Tűzoltó	 Egyesület	 elnöke,	 valamint	 Ujvári	 László,	 
	 Balástya	község	polgármestere
		8.30		 Versenyek	 kezdete	 (A	 versenyszámokról	 később	 külön	 
	 versenykiírásban	adunk	bővebb	tájékoztatást!)
	 Tűzcsapról	való	szerelés
	 Gépjárműfecskendőről	szerelés
	 KRESZ-vetélkedő
	 Gépjármű	 ügyességi	 verseny	 a	 Vadásztanya	 vendéglő	 
 parkolójában
	 Főzőverseny

12.30		 A	tűzoltóverseny	és	a	főzőverseny	eredményhirdetése
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre szeretettel 

várja Önt és kedves családját!
Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartását!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A XXI. Balástyai Falunapok dekorációjához 
felajánlásokat várunk!

A XXI. Balástyai Falunapok alkalmával a sportcsarnokban 
a	hagyományos	módon	nem	lesz	zöldség-	és	virágkiállítás,	de	
zöldség,	gyümölcs	és	virág	felajánlásokat	továbbra	is	tisztelettel	

várjuk	a	kültéri,	kisebb	díszítések	elkészítéséhez.	 
Előzetes	egyeztetés	a	polgármesteri	hivatalban	 

Farkas Arankánál. Telefon: 06 (30) 551-5876, 62/278-222.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3.

4.

Az új konyhA építéséről
A tervezett 350 adagos iskolai kony-
ha megvalósításához bruttó 200 
millió	 forint	 támogatást	 nyertünk	 
a	 Belügyminisztérium	 gazdaság-
élénkítő	 programjában.	Az	 első	 ál-
lomás volt, hogy be tudtunk jutni  
a célirányos kormányzati támoga-
tási	 körbe,	 ahová	 bizonyos	 ismér-
veknek	 megfelelve	 Csongrád-Csa-
nád	 megyéből	 két	 település	 került	
be.	 Amikor	 ez	 a	 kormánydöntés	
megszületett,	 ezt	 követően	 lehetett	
kidolgozni	olyan	konkrét	projektöt-
letet, ami nemcsak újabb infrastruk-
turális beruházást jelent, hanem arra 
alapozva	 új,	 munkahelyteremtő	
vállalkozási tevékenység hozható 
létre.	 Képviselő-társaimmal	 akkor	
úgy	 döntöttünk,	 hogy	 –	 ismerve	 
a jelenlegi iskolai konyha elavult, 
elhasználódott állapotát – ebben  
a	gazdaságélénkítő	programban	egy	
új iskolai konyha építését célozzuk 
meg,	ugyanis	több	mint	tíz	éve	min-
den	 második	 testületi	 ülés	 témája,	
hogy	mit	kell	javítani	ezen	az	épüle-
ten,	sajnos	főleg	pályázatok	nélkül.	
Amikor ez a beruházás megvalósul, 
és	a	konyha	már	működik,	egy	ön-
kormányzati	 kft.	 fogja	 üzemeltetni	
a	Vadásztanya	vendéglő	és	szállás-
hellyel	 együtt.	 Az	 ügyvezetőt	 pá-
lyázat	útján	választjuk	ki,	és	ő	felel	
majd	a	teljes	közétkeztetésért	két	te-
lephellyel, mert az iskolai konyhán 
az iskolai és óvodai étkeztetés zajlik 
majd,	 az	 idősek	 étkeztetése	 pedig	
továbbra is marad a Vadásztanya 
vendéglőben.	Az	új	konyhában	a	di-
étás	étkezés	lehetősége	is	biztosított	
lesz, azoknak, akik igénylik. Jelen-
leg	az	engedélyes	tervek	készülnek,	
és	ezt	követően	a	kiviteli	tervek	bir-
tokában tudunk a beruházás meg-
kezdésének	 időpontjáról	 dönteni,	
viszont a befejezése 2022. novem-
ber	30-a	a	pályázat	előírása	szerint.

új tAkArmánytároló 
Az	 idei	 közfoglalkoztatási	 prog-

ramcsomagban	 több	 lehetőséget	

is	 kihasználhatunk,	 amiről	 koráb-
bi lapszámokban tájékoztattam  
a	lakosságot.	Ezek	közül	az	utolsó,	
az	önkormányzati	tanyán,	az	Állat-
simogatóban	 lévő	kisebb	 felújítási	
munka	keretében	a	meglévő	istálló	
mögött,	az	épület	 teljes	hosszában	
egy	 takarmánytároló	 féltető	 építé-
se, a szálastakarmány és a kisebb 
értékű	 gépek	 tárolásához.	A	 beru-
házás	 része	 az	 istálló	 épület	 hátsó	
falának a tatarozása, vakolatjavítás 
és meszelés.

új burkolAt A VAdásztAnyA Ven-
déglő udVArábAn
A	 Vadásztanya	 vendéglő	 bel-

ső	 udvarában,	 ahol	 korábban	 az	
önkormányzat	 sátrát	 felállítot-
tuk, és jónéhány rendezvényt 
ott rendeztek meg, a sátor alatti 
burkolat	 feltöredezett,	 hiányos	
volt.	Van	olyan	vendégkör,	 akik	
egy	szép	környezetben	lévő	kül-
téri rendezvényhelyszínt szeret-
nének,	 és	 képviselő-társaimmal	
úgy	 döntöttünk,	 hogy	 teljesen	
önkormányzati	 beruházásban	
a	 sátor	 alatti	 részt	 megnövel-
ve díszburkolattal, belvízel-
vezetéssel látjuk el, ami már 
elkészült.	 Valószínűleg	 tavasz-
szal állítjuk fel ismét a sátrat  
a megújult helyre. A továbbiak-
ban parkosítást, díszvilágítást is 
tervezünk	 az	 udvarban,	 a	 sátor	
környezetében,	 amihez	 pályáza-
ti	 lehetőséget	 szeretnénk	 majd	
igénybe venni.

óVodAi tornAszobA kiAlAkításA
A	 Magyar	 Faluprogram	 2020-

as	 pályázatainak	 köszönhetően	
jelenleg	az	óvoda	épületében	kor-
szerűsítési	 munkálatok	 folynak.	 
A	tetőtérben	tornaszobát	alakítunk	
ki,	 amihez	 külön	 pályázattal	 egy	
lépcsőt	is	építünk.	Az	óvoda	zavar-
talan	működését	a	munkák	nem	be-
folyásolják	majd,	mert	a	földszinti	
rész	 szeptember	 elejére	 elkészül.	
Remélhetően	 ősszel	 befejeződik  
a beruházás.

9.

10.
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Önjáró fűnyíró gépre nyertünk 
pályázAti támogAtást
A	 Magyar	 Faluprogram	 kom-

munális	 eszközök	 beszerzésére	
kiírt pályázatán 4.222.750 forintot 
nyertünk,	 amiből	 az	 eddigieknél	
hatékonyabban és energiatakaré-
kos	módon	működő,	önjáró	fűnyíró	
gépet szeretnénk vásárolni.

AszfAltozták A sportÖltÖző utcáját 
és A gyÖngyVirág utcát
A	 Belügyminisztérium	 pályázati	

támogatásával	a	sportöltöző	utcáját	
és	 a	 Gyöngyvirág	 utcát	 felújítot-
ták.	 A	 munka	 összköltsége	 brut-
tó	 20,6	 millió	 forint,	 a	 kivitelező	 
a	Tiszaszolg	Kft.	volt.

kerékpárút felújítás
Szintén	 a	 Magyar	 Faluprog-

ramnak	 köszönhetően	 az	 önkor-
mányzat	 üzemeltetésében	 lévő,	 
a	 forráskúti	 út	 mellett,	 az	 M5-ös	
autópályáig	 vezető	 kerékpár-
út négy szakaszának felújítására 
nyertünk	bruttó	3.999.999	forintot.	 
A	 kivitelezést	 a	 Tiszaszolg	 Kft.	 
augusztusban elvégezte.

tetőtér-beépítés A sportÖltÖzőben
A	 sportöltöző	 padlásterében	 

a Társasági adókedvezmény 
sporttámogatási rendszerének  
köszönhetően	 11.797.996	 forint-
ból	 áprilisban	 megkezdődött	 egy	
új	öltöző	és	vizesblokk	kialakítása.	 
A pályázat beadásától a kivitelezés 
megkezdéséig az áremelkedések 
miatt	az	önkormányzat	3.413.379	

forinttal járult hozzá a beruházás-
hoz,	amelynek	így	a	teljes	összege	
15.211.375	 forint.	 A	 tetőablakok	
beépítése	 után	 a	 tetőtér	 szigete-
lése, a gipszkarton felszerelése,  
a	vizesblokk	kialakítása,	a	 lépcső	
kivitelezése, a gépészeti munkák és  
a festés augusztus végére elké-
szült.

győriszéki záportározó
A	 Terület-	 és	 Településfejlesz-

tési Operatív Program pályáza-
tán	 96.158.385	 forintot	 nyertünk	 
a	 Győriszéki-záportározóhoz.	 
A	kiviteli	tervek	elkészültek,	most	
a	 közbeszerzési	 eljárás	 zajlik.	Az	
összeghatár	 miatt	 nyílt	 nemzeti	
közbeszerzési	pályázatot	írtunk	ki,	
és nyolc pályázat érkezett be kivi-
telező-jelöltektől	 az	 ország	 több	
pontjáról. Jelenleg a pályamunkák 
értékelése	történik,	és	remélhetően	
rövidesen	 tud	a	képviselő-testület	
győztest	 hirdetni,	 ami	 után	 majd	
egy	hónap	múlva	lehet	szerződést	
kötni	a	kiválasztott	kivitelezővel.

gAjgonyAi záportározó
A	 Terület-	 és	 Településfejlesz-

tési Operatív Program pályázata 
segítségével	az	E5-ös	főút	másik	
oldalán, a szennyvíztisztító telep 
mellett	 a	 külterület	 felé	 haladva	
van az a csaknem egy hektáros 
önkormányzati	terület,	ahol	szin-
tén záportározó lesz. A szenny-
víztisztító	 telepről	 kifolyt	 tisztí-
tott	víz	 tárolására	 lesz	 lehetőség,	
ahonnan zsiliprendszerrel megy 
tovább	 a	 kisteleki	 főcsatorná-
ba.	Ehhez	 kapcsolódva	 az	E5-ös	 
út	dóci	út	felöli	oldalán	található	
A1-es	 és	A2-es	 vízgyűjtő	 terüle-
teken	lévő	jelenleg	működő	vagy	
nem	 teljesen	 jó	 állapotban	 lévő	
belvízelvezető	csatornák	 felújítá-
sa,	 kismértékű	 bővítése	 is	 meg-
valósul.	 A	 beruházással	 együtt	 
a munkákkal megrongált útsza-
kaszok teljes helyreállítása meg-
történik.	Az	elnyert	összeg	bruttó	
200 millió forint.

Az Állatsimogatóban 
szálastakarmány tároló 
készül.
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Szeptember	 17-18-ára	 tervezzük	 a	 XXI.	 Balástyai	 Falunapokat.	
Remélem,	hogy	a	koronavírus-járvány	nem	erősödik,	és	meg	 tudjuk	
tartani	a	rendezvényünket.	Tavaly	is	terveztük,	de	nem	sikerült	meg-
valósítani	a	járvány	terjedése	miatt.	A	zöldség-	és	virágfesztivállal	20	
alkalommal	ajándékoztuk	meg	közösségünket.	Sok	minden	más,	ami	
ennyi	időn	keresztül	működött,	megújításra	vár,	mert	sokat	változott	az	
élet,	a	lehetőségek,	a	támogatók	személyei,	ezért	úgy	döntöttünk,	hogy	 
a	korábban	a	sportcsarnokban	tartott	kiállítás	elmarad.	Mivel	a	telepü-
lés	ünnepe	az	értékeink	számbavételéről	is	szól,	az	1999-ben	elindított	
programsorozat	 kezdetéhez	visszatérve	 az	 akkori	 szüreti	 felvonulást	
szeretnénk	újraéleszteni,	egy	szombat	délelőtti	látványos,	fogatos	fel-
vonulással, egész nap a rendezvénytéren tartott programokkal, estébe 
nyúló vigassággal, táncmulatsággal. Egy kicsit más Falunapok lesz-
nek, mint a korábbiak, és olyan programsorozatot kínálunk az idén, 
amelyben	lehetőleg	minden	korosztálynak	lesz	szórakozásra,	tartalmas	
időtöltésre	 lehetősége.	A	 Falunapok	 szombati	 napján	 lesz	 a	megyei	
tűzoltóverseny	is	a	Zrínyi	utcai	lovaspályán,	ami	színesíti	az	eseményt.	
Bízom benne, hogy nagyon sok látogatót vonzó rendezvény részesei 
leszünk,	amelyre	tisztelettel	meghívom	községünk	lakosságát!

Ujvári László polgármester

A	képviselő-testület	 július	28-án	 rendkívüli	ülésen	 tárgyalta	a	mű-
velődési	ház	melletti,	a	Táncsics	és	Kossuth	utcák	találkozásánál	lévő	
szelektív	 hulladékgyűjtő	 sziget	 ügyét.	A	 térfigyelő	 kamera	 felvétele	
és	a	 lakossági	 jelzések	alapján	megállapítható	volt,	hogy	elsősorban	 
a	külterületi	lakosok	zsákokban	oda	viszik	a	kommunális	hulladékot	is.
Ezért	a	testület	döntése	szerint	még	egy	kamerát	szerelnek	fel	a	te-

rület	megfigyelésére,	továbbá	augusztus	16-tól	módosul	a	külterületi	
lakosság	hulladékgyűjtésének	rendszere.
1.	A	külterületi	lakosságnak	a	Teleházban	meg	kell	vásárolnia	352	Ft/db 

egységáron	a	kommunális	hulladék	gyűjtéséhez	szükséges	zsákot.
2. A kommunális hulladékkal teli zsákokat minden héten a hulladék-

udvar	nyitva	tartási	idejében	a	dögkonténer	mellett	kialakított	gyűjtő-
helyre	kötelező	elhelyezni.

3. A Teleházban az évente minimum 6 db megvásárolt zsákról ka-
pott szállítólevél felmutatásával is, és majd a Szegedi Hulladékgazdál-
kodási	Nonprofit	Kft.	által	a	szállítólevél	alapján	kiállított	számlával	 
a	balástyai	Hulladékudvarban	jogosult	a	külterületi	lakosság	további,	 
a	szabályoknak	megfelelően	szétválogatott	hulladék	elhelyezésre.

Amennyiben a fenti intézkedések nem hozzák meg a várt eredményt, 
az	 önkormányzat	 a	 bizonyítható	 illegális	 hulladéklerakást	 követően	 
a	 jogszabályban	 előírt	 bírságot	 szabja	 ki,	 illetve	 további	 szigorítást	
tervez.

Amikor tájékoztatást adok a lakosságnak, a fejlesztések, beruhá-
zások	 kiemelt	 helyen	 vannak.	Mindig	 tervezni	 kell	 a	 jövőt	 is,	 hogy	 
a	 távlatokban	 mit	 szeretnénk	 a	 településünkön	 megvalósítani.	 
Például	mit	teszünk	azért,	hogy	a	fiatalok	helyben	maradjanak,	legyen	
munkahely	községünkben,	és	remélhetően	a	következő	években	szin-
tén	egy	pezsgő	életű,	nyugodt	közéletű	település	maradjon	Balástya.	 
El kell gondolkodni, mit kell azért megtenni, hogy így legyen. Pályáza-
ti	lehetőséget	kihasználva	már	történtek	a	forráskúti	út	melletti	gazda-
sági	övezetünkben	infrastrukturális	fejlesztések	a	vállalkozások	lete-
lepedésének	segítésére.	Folyamatosan	vannak	érdeklődők,	de	további	
lehetőségeket	szeretnénk	kínálni.	Az	E5-ös	főút	mellett,	a	szeméttelepi	
úttól	Kistelek	 irányába	haladva	az	 elmúlt	 években	községünk	 jelen-
tős	mennyiségű	 földterületet	 és	 tanyásingatlant	 tudott	megvásárolni.	
A	nyáron	hosszas	egyeztetés	után	sikerült	még	további	földet	venni,	
és	 ezzel	 csaknem	 öt	 hektár	 olyan	 területe	 lett	 településünknek,	 ami	
frekventált	helyen	van.	Ezek	folytatásában	 további	 földek	vásárlását	
tervezzük,	amelyek	ügyében	megkezdődtek	a	tárgyalások.	Az	idén	és	
a	jövő	évben	folyamatos	elfoglaltságot	biztosít	számomra	és	a	kollégá-
im	számára,	hogyan	tudunk	majd	ipartelepítéshez	megfelelő	telkeket	
kialakítani,	hogyan	tudjuk	oda	vinni	a	szükséges	infrastruktúrát.	Most	
is	van	egy	olyan	befektető	jelölt,	aki	ilyen	területet	szeretne	megvásá-
rolni.	Ezeknek	a	 földterületeknek	a	mezőgazdasági	 termelésből	való	
kivonását	 elindítjuk,	 de	 ezzel	 együtt	 a	 települési	 rendezési	 tervünk	
megújítása	 is	 a	 nyáron	 elindult,	 ami	 a	 belterületet	 és	 a	 külterületet	
egyaránt	 érinti.	Tesszük	 ezt	 azért,	mert	 folyamatosan	 érdeklődnek	 a	
vállalkozások,	és	településünk	ezzel	próbál	előre	tekinteni,	lehetőséget	
biztosítani	a	munkahelyeket	teremtőknek.	A	rendezési	terv	a	jelenkori	
igényeknek	megfelelő	alakítása	sok	munkával	és	költséggel	jár,	de	ezt	
a	feladatunkat	a	jövő	generációinak	érdekében	teljesítenünk	kell.

Ujvári László polgármester

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a la-
kosságot, hogy 2021. szeptember 21-én, kedden lomtalanítás lesz.  
A lomokat reggel 6 óráig kell kihelyezni a kommunális hulladéktároló 
edények mellé, az ingatlanok elé, úgy, hogy az a gyalogos és az autós for-
galmat ne zavarja. Az apróbb tárgyakat zsákolva, dobozolva, a bútorokat 
lapra	 szerelve	 szükséges	 kihelyezni.	A későn kihelyezett hulladékot, 
valamint az alábbiakban felsorolt hulladékokat nem szállítják el: 
-	 veszélyes	 hulladék:	 gumiabroncs,	 akkumulátor,	 festék,	 hígító,	

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

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

ablak, kád, mosdó, wc, stb.,
-	ipari	és	mezőgazdasági	hulladék,
-	rendszeres	szemétszállítási	körbe	tartozó	háztartási	hulladék,
-	zöldhulladék,
-	hulladékká	vált	gépjárművek	és	azok	alkatrészei.
A fent felsorolt hulladékokat szétválogatva a Hulladékudvarban 

lehet elhelyezni.

Falunapokra várunk  
mindenkit 

Változik a külterületen élők kommu- 
nális hulladékgyűjtésének rendszere

Távlati fejlesztések  
községünkben 

LOMTALANÍTÁS
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Helyi iparűzési adót és gépjármű-
adót fizető lakosság figyelmébe!

Vihar döntött ki fákat Balástyán

Fakivágás az orvosi rendelőnél  
és a Védőnői Tanácsadónál

Tájékoztatom	az	adófizető	lakosságot,	hogy	a második félévi helyi 
iparűzési adó befizetési határideje: szeptember 15.

Egyéni vállalkozók, egyéb vállalkozások továbbra is elektronikus 
ügyintézésre	kötelezettek,	ennek	megfelelően	a	II.	féléves	egyenlegér-
tesítőket	is	ügyfélkapun/cégkapun	keresztül	kapták	meg.
A	gépjárműadó	fizetési	kötelezettség	2021.	 január	1-től	 a	NAV-nak	

teljesítendő,	 melyhez	 a	 csekkeket	 már	 márciusban	 kiküldték.	 Újabb	
értesítést	 a	NAV	már	nem	 fog	küldeni,	 az	 adót	 a	korábban	kiküldött	
csekken	 kell	megfizetni.	Kérdés,	 kérés	 esetén	 ügyfélfogadási	 időben	
továbbra	is	állok	rendelkezésükre.

Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző megbízásából: 
Horváth-Zsikóné Kiri Mária adóigazgatási ügyintéző

Július	 16-án,	 a	 késő	 esti	 órákban	 Balástya	 és	 Kistelek	 térségében	
hatalmas	eső	volt,	amit	viharos	erejű	szél	kísért.	Községünkben	több	
helyen	a	fák	ágai	letörtek,	az	utak	mentén	a	leszakadt	faágak	akadá-
lyozták	a	közlekedést.	Gajgonyában	egy	tanya	főépületére	fenyőfa	dőlt	
rá,	de	több	helyen	a	magánterületeken	is	kisebb-nagyobb	fákat,	ága-
kat	tört	le	a	vihar.	A	legnagyobb	kár	a	Vadásztanya	vendéglő	melletti	 
Pihenőparkban	keletkezett.	Két	vastagtörzsű	nyárfát	 tövestől	csavart	
ki	a	szél,	és	a	fák	dőlés	közben	további	fákat	törtek	ki,	valamint	voltak	
olyanok,	amelyeket	megdöntött	az	erős	szél,	és	balesetveszélyessé	vál-
tak. A zuhanó fák megrongálták a sportpálya kerítését is. Az általános 
iskola	udvarában	egy	gesztenyefa	dőlt	ki.	A	viharkárok	elhárításában	 
a	szegedi	és	kisteleki	hivatásos	tűzoltók,	a	sándorfalvi	önkéntes	tűzol-
tók	és	a	Balástya	Község	Önkéntes	Tűzoltó	Egyesület	vett	részt.	
Július	18-án,	a	Pihenőparkban	a	balástyai	Katasztrófavédelem	Ku-

tató-mentőcsoport	 Önkéntes	 Tűzoltó	 Egyesület	 tagjai	 Ujvári	 László	
polgármesterrel	 történt	 egyeztetés	 után	 a	 kidőlt	 fákat	 feldarabolták,	
ugyanis	a	hivatásos	tűzoltók	feladata	az	utak	járhatóságának	biztosítá-
sa	volt,	a	parkon	átvezető	utat	tették	szabaddá	a	rádőlt	fáktól.
Július	19-én	az	önkormányzat	munkatársai	folytatták	a	fák	darabo-

lását.  
Augusztus	 elsején	 délután	 néhány	 perces	 szélviharban	 ismét	 több	

helyen	fák	dőltek	ki	községünkben,	de	a	 legnagyobb	kárt	egy	ketté-
tört	 nyárfa	 okozta	 a	 Vadásztanya	 vendéglő	 melletti	 Pihenőparkban.	 
A	vastag	fatörzsdarab	a	Kistelek-Balástya	20	kV-os	áram	távvezetékre	
dőlt	rá,	és	a	hiba	kijavítása	után	csak	22	óra	körül	állt	helyre	az	áram-
szolgáltatás.  

Augusztus	 3-án	 kivágták	 a	Kóródy	 utcában	 az	 orvosi	 rendelőnél	 és	
a	Védőnői	Tanácsadó	udvarában	 lévő	hatalmas	 fenyőfákat.	Az	utóbbi	
időben	több	alkalommal	volt	viharos	szél	községünkben,	amikor	a	fák	
lombja	erősen	ráhajlott	a	közelükben	álló	épületekre.	Mivel	szélsőséges	
időjárás	tapasztalható,	a	fenyőfák	gyökérzetét	könnyen	kilazíthatja,	tő-
ből	kidöntheti	az	erős	szél,	ezért	a	károk	elkerülése	miatt	vágták	ki	a	fá-
kat.	Helyükre	majd	olyan	facsemetéket	ültet	az	önkormányzat,	amelyek	
később	sem	veszélyeztetik	az	épületeket.

Balástya Községi Önkormányzat  
a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyert  

„Óvodai sportterem kialakítására”.  
A támogatási intenzitás 100 százalékos a támogatási 

összeg 9,8 millió forint. A kivitelezés során az óvoda épüle-
tének tetőterében egy sportterem készül. Főbb munka-
folyamatok: padlókészítés, szigetelés, gipszkartonozás, 
tetősíkablak beépítése. A kivitelező Sári Architect Kft.  
a munkákat augusztus második hetében megkezdte.

Balástya Községi Önkormányzat  
a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyert

„Óvodaépület felújítására”.  
A támogatási intenzitás 100 százalékos, a támogatási 

összeg 7,8 millió forint. A kivitelezés során az óvodában  
az ebédlőből lépcső vezet fel a padlástérbe.  

A kivitelező Sári Architect Kft. a kivitelezési munkákat 
augusztus második hetében megkezdte.

Az óvoda tetőterében sportterem készül

Megkezdődött az óvoda padlásterébe  
vezető lépcső kialakítása
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Tari József 1974-ben kez-
dett dolgozni, 1989. október 
1-től a rendszerváltásig a Ba-
lástya Községi Tanács, majd 
utána a Balástya Községi 
Önkormányzat munkatársa 
volt. 2013. január 1-től egy 
önkormányzati és járási hiva-
tali feladatokkal kapcsolatos 
átszervezést követően a Kis-
telek Járási Hivatalban szo-
ciális ügyintézői munkakör-
ben kormánytisztviselőként 
dolgozott. 2021. április 6-tól 
nyugdíjas. 

- Hogyan indult a pályája?
Rácz	 Ferenc	 volt	 a	 tanácsel-

nök,	amikor	a	tanácshoz	jöttem	
dolgozni,	és	először	középisko-
lai	 végzettséggel	 egy	 évig	 elő-
adóként	 az	 építésügyi	 munkát	
segítettem	Nagy	Sándor	és	Mé-
száros István mellett. Ezután vé-
gig	a	szociális	területen	dolgoz-
tam	 ügyintézőként.	 1995-ben	
Szegeden	 közigazgatási	 alap-
vizsgát	 tettem,	 majd	 2007-ben	
Budapesten	 két	 éves	 felsőfokú	
szociális asszisztens képzésben 
vettem részt, és az évek alatt a 
munkakörömnek	 megfelelően	
többféle	képzéssel	bővítettem	a	
tudásomat. Jogszabályváltozás 
mindig	 volt,	 de	 munkaterüle-
tem lényege ugyanaz maradt. 
Például a szociális rászorultság 
miatt beadott kérelmek után 
környezettanulmányok	 készíté-
se,	a	Szociális	Bizottság	dönté-
seit	követően	határozatok	írása,	
segélyek,	 ápolási	 díj,	 a	 köz-
munkával	 kapcsolatos	 ügyek,	
továbbá a katasztrófavédelmi és 
belvíz	ügyintézés	tartozott	még	
hozzám. Amíg a sorállományú 

katonaság tartott, a katonai so-
rozáshoz is kirendeltek a sorozó 
bizottságba. A járási hivatalnál 
már konkrét jogszabályok alap-
ján dolgoztunk. Néhány esetben 
előfordult,	 hogy	 tudtam,	 szük-
ség lenne a segítségre, de nem 
kerülhettük	meg	a	jogszabályt.

- Elismerésekben is volt ré-
sze?

Amikor még sorállományú 
katona voltam, háromszor 
kaptam meg a kiváló katona 
kitüntetést,	 1981-ben	 a	 „Haza	
szolgálatáért érdemérem” bronz 
fokozatát vettem át. Abban az 
időben	volt	 lehetőségem	zenél-
ni	 Farkas	 Bertalannak	 és	 Ma-
gyari	 Bélának,	 amikor	 lejöttek	
az	űrből.	2020-ban	a	munkakö-
römben	 az	Év	Kormánytisztvi-
selője	 elismerő	 címet	 kaptam	
a	 Csongrád-Csanád	 megyei	
Kormányhivataltól.	 Azt,	 hogy	
eljutottam	 idáig,	 a	 szüleimnek,	
a feleségemnek, családomnak, 
a	 mindenkori	 vezetőknek	 és	 a	
segítőkész	 kollégáknak	 is	 kö-
szönhetem.

- A nyugdíjas éveiben mit 
tervez? 

Nekem minden nap szabad-
ság van most. A két és féléves 
unokámmal sokat foglalkozok. 
Az	 életemet	 kitöltötte	 a	 munka	
mellett a zenélés és a gyakor-
lás, a zenélés jelenleg ugyan-
úgy fontos, bár az igazi nagy 
rendezvények száma mára le-
csökkent.	 1982-1989	 között	
főállásban	 zenéltem	 a	 Vadász-
tanya	 vendéglőben,	 Üllésen	 
a Vigadóban és Szatymazon  
a	 Postakocsi	 csárdában.	 Koráb-
ban rengeteg hírességgel ze-
néltem	 együtt.	 Alkalomszerűen	
Zámbó	Jimmy	zenekarának	 tag-
jaival,	 Pálmai	Zolival,	 az	Apos-
tol	 együttes	 dobosával,	 Szabó	
Ferivel,	a	3+2	együttessel,	Bugyi	
Zoliékkal,	a	szegedi	Molnár	Di-
xieland Band egyes tagjaival, kí-
sértem	Tarnai	Kiss	László	és	Kiss	
Károly	 nótaénekeseket,	 és	 még	
sorolhatnám. Sokat zenéltem 
Budapesten	több	neves	szórako-
zóhelyen.	Kedvtelésből	a	zenélés	 
a nyugdíjas években is meghatá-
rozó marad.

Illin Klára

„2021.	 szeptember	 elsejével	
kértem a nyugdíjazásomat, 40 
éves szolgálati jogviszonnyal. 
Csak a hivatali munkától vonu-
lok	 vissza,	 önkormányzati	 kép-
viselőként	 továbbra	 is	 a	 közös-
ség érdekében tevékenykedem. 

Az iskolai tanulmányaim be-
fejezését	 követően	 Szegeden	 
a	 DÉLÉP-nél	 kezdtem	 dolgoz-
ni.	 1982-ben	 visszatértem	 Ba-
lástyára, az akkori Alkotmány 
Termelőszövetkezetben	 kaptam	
társadalombiztosítási	 ügyinté-
zői	 állást.	 1991-ben	 átkerültem	
a	Rákóczi	Szövetkezethez,	 ahol	
az	ott	működő	GMK	könyvelési	
feladatait	 végeztem.	 A	 szövet-
kezet	 megszűnése	 után	 1993.	
február	 1-től	 kezdődött	 munka-
viszonyom	 a	 Balástya	 Községi	
Önkormányzat	 Polgármesteri	
Hivatalánál. Az akkor megala-
kuló	Alkotmány	és	Rákóczi	Ter-
melőszövetkezetek	 földkiadó	
bizottságainak adminisztráci-
ós feladatait láttam el. Amikor  
a	földkiadások	befejeződtek,	me-
zőgazdasági	 ügyintézőként	 dol-
goztam	tovább	egészen	1996-ig,	
második	 gyermekem	megszüle-
téséig.	A	 GYES-ről	 visszatérve	
1999-től	 több	 munkaterületen	
szereztem	 tapasztalatot,	 külön-
böző	 munkakörökben.	 Dolgoz-
tam	 titkársági	 ügyintézőként,	
szociális	 és	 munkaügyi	 előadó-
ként.	 Hivatali	 teendőim	 mellett	
2000-től	 rendszeresen	részt	vet-
tem	 a	 nagyobb	 települési	 ren-
dezvények megszervezésében és 
lebonyolításában. 
2005-ig	 a	 szociális	 alapszol-

gáltatásokat	 az	 önkormányzat	
szakfeladatként biztosította.  
Az	 akkor	megjelenő	 jogszabály	

már	 kötelezővé	 tette	 a	 3000	
főnél	 nagyobb	 településeken	
idősek	 nappali	 ellátásának	 mű-
ködtetését,	 illetve	 Gondozási	
Központ	 létrehozását.	 Ennek	 
a megszervezésével és létrehozá-
sával	engem	bíztak	meg.	A	köz-
pont	 2005.	 október	 1-el	 kezdte	
meg	működését	a	vezetésemmel,	
Területi	 Gondozási	 Központ	
néven, a polgármesteri  hivatal 
udvarában	 lévő	 épületben.	 Ettől	
az	 időponttól	 kezdve	 az	 összes	
szociális alapellátás biztosítása, 
intézményi	 keretek	között	 törté-
nik.	 Munkakörömhöz	 2005-ben	
társadalombiztosítási	 szervezői	
diplomát,	 	 2007-ben	 szociális	
asszisztensi végzettséget szerez-
tem,	és	2009-ben	szociális	szak-
vizsgát	tettem	idősek	ellátásából.
Az	 elmúlt	 16	 év	 alatt	 több	

változás	 is	 történt	 az	 intézmény	
életében. A kezdeti hat ellátá-
si	 formának	 egy	 része	 átkerült	 
a	 kisteleki	 gondozási	 központ-
hoz, illetve új szolgáltatások is 
bekerültek,	 valamint	 a	 neve	 is	
megváltozott Balástyai Integrált 
Szociális Intézményre. 
A	 pályázati	 lehetőségeknek	

köszönhetően	 felújították,	 kor-
szerűsítették	 az	 idősek	 nappali	
ellátásának	 helyet	 adó	 épület,	
lehetővé	 vált	 a	 tanyagondnokok	
munkáját	 segítő	 eszközök,	 új	
gépjárművek	beszerzése.

A tanyagondoki szolgáltatás és 
a szociális étkeztetés iránti meg-
szaporodott	igények	szükségessé	
tették, hogy a kezdeti egy tanya-
gondnoki	körzetet	további	három	
körzettel	bővítsük.
Köszönöm	 az	 intézményhez	

tartozó volt és jelenlegi munka-
társamnak, hogy  áldozatos és 
kitartó munkájukkal hozzájárul-
tak	 az	 intézmény	működéséhez,	
valamint azt, hogy mindig és 
mindenben számíthattam rájuk.
Továbbá	 köszönettel	 tarto-

zom	 a	 település	 vezetőinek,	
Ujvári László polgármesternek,  
a	 képviselő	 testületnek,	 a	 hi-
vatal minden dolgozójának,  
dr.	Györe	Ferenc	és	dr.	Veidner	
Tibor háziorvosoknak, az asz-
szisztensnőknek,	 az	 oktatási	 és	
nevelési	 intézmények	 vezetői-
nek, dolgozóinak és mindazok-
nak, akik a munkámat segítet-
ték.”

Nyugdíjas lett Tari József és Túriné Török Ilona 

Tari József Túriné Török Ilona
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Sári Zsolt augusztus 20-án  
kitüntetést kapott

Kovács Zoltán káplán Rómába 
megy tanulni

Megújult kereszt 

A	balástyai	Sári	Zsolt	augusztus	20-án	az	Ópusztaszeren	rendezett	me-
gyei	Szent	István-napi	ünnepségen	vette	át	a	Csongrád-Csanád	Megye	
Közigazgatásáért	Díjat	Gémes	Lászlótól,	 a	Csongrád-Csanád	Megyei	
Közgyűlés	elnökétől.	

Sári	 Zsolt	 2001-ben	 a	 Budapesti	 Műszaki	 és	 Gazdaságtudományi	
Egyetemen	 végzett	 okleveles	 építészmérnökként,	 majd	 2015-ben	 a	
Pécsi	Tudományegyetem	Pollack	Mihály	Műszaki	 Informatikai	 karán	
tanult,	 és	 okleveles	 tervező	 építészmérnök	 lett.	 2017-től	 a	Csongrád-
Csanád	Megyei	Kormányhivatalnál	állami	főépítész,	az	Állami	Főépí-
tészi	Iroda	vezetője.

Augusztus	 31-ével	 Kovács	 Zoltán	 káplánt	 két	 éves	 tanul-
mányi	 szabadságra	 küldi	 dr.	 Kiss-Rigó	 László	 püspök.	 Zoli	
atya	 szeptember	 29-én	 utazik	 Rómába,	 ahol	 a	 Pápai	 Gergely	
Egyetemen	 bibliatudományokat	 tanul	 a	 Szeged-Csanádi	 Egy-
házmegye	 ösztöndíjasaként.	 A	 megkezdett	 feladatait	 szept-
emberben	 még	 befejezi.	 A	 Nemzetközi	 Eucharisztikus	 Kong-
resszus	 alkalmával	 40	 fős	 csoportot	 kísér	 Budapestre	 a	 Hősök	 
terére,	 Ferenc	 pápa	 szentmiséjére,	 majd	 szeptember	 24-26	
között	 búcsú	 lelkigyakorlatot	 szervez.	 A	 püspök	 atya	 dön-
tése,	 hogy	 az	 arra	 alkalmas	 fiatal	 papok	 menjenek	 továbbta-
nulni.	 Zoli	 atya	 három	 éve	 fejezte	 be	 az	 egyetemet,	 így	 köny-
nyebben	 visszaszokik	 egy	 akadémiai	 környezetbe.	 Az	 egész	
országból	 nyolc	 pap	 tanulhat	 egyszerre	 Rómában,	 a	 Pápai	 
Magyar	Egyházi	Intézetben	laknak,	ami	egy	kollégium,	és	tanulmá-
nyaikat	szakok	szerint	külön	egyetemeken	folytatják.	
„Hálás	vagyok	az	itt	eltöltött	időszakért,	sok	kedves	embert	ismer-

tem	meg	Balástyán,	és	a	többi	településen	is.	Szeretetteljes	környe-
zet	fogadott.	Mindig	örömmel	fogok	visszatekinteni	mindenkire,	és	
ott	is	mondok	mindenkiért	egy	imát.	Hálásan	köszönök	mindenki-
nek,	mindent!”
Zoli	atya	2018.	szeptembere	óta,	csaknem	három	éve	teljesít	szolgá-

latot	a	kisteleki	plébánia	ellátási	körébe	tartozó	egyházközségekben,	 
és	szolgálatát	a	hívek	is	tisztelettel	köszönik.

Az	egykori	Frányó-iskolánál	lévő	kereszt	június	végén	megújult,	
újra festette Bárdosi László, a festéket Bába Istvánné Vetró Ilona 
vásárolta,	aki	a	kereszt	környezetét	is	rendben	tartja.		

Török	Sándor	balástyai	bádogos	az	idén	a	PREFA	Hungária	Kft.	házi-
versenyén	első	helyezést	ért	el,	és	annyira	jónak	találták	a	munkáját,	hogy	
tovább	 nevezték	 az	 Épületszigetelők,	 Tetőfedők,	 Bádogosok	 és	 Ácsok	
Magyarországi	Szövetsége	által	meghirdetett	Az	Év	Tetője	Nívódíj	2021	
pályázatra.	Az	eredményhirdetést	július	3-án	tartották	Vácon,	ahol	a	fém-
lemezes szekcióban a kiselemes fedések kategóriában elnyerte a Nívódíj 
Aranykályha	vándordíjat	egy	hetényegyházi	százéves	kúriaépület	fémle-
mezes	tetőfedéséért.	Török	Sándor	1996-ban	kezdte	a	bádogos	szakmát,	
és	PREFA	anyagokkal	2010	óta	dolgozik	a	csapatával.	A	munkáival	több	
pályázaton	vett	részt.	2011-ben	a	„PREFA	Szubjektív”	kategória	első	he-
lyezettje	volt.	2015-ben	a	kiskunmajsai	fürdő	tetőzetének	kivitelezésével	
3.	 helyezést	 ért	 el,	majd	 ugyanott	 2019-ben	 a	 gyermekmedence	 fölötti	
kupola	 fedésével	 az	 országos	megmérettetésen	második	 lett.	 2016-ban	
egy	fémlemez	fedésű	szegedi	 tizennégy	 lakásos	 társasháztetővel	Az	Év	
Tetője	versenyen	korcolt	fémlemez	kategóriában	különdíjjal	jutalmazták.

Aranykályha vándordíjas  
Török Sándor bádogos
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Mindenki névnapját ünnepelték  
a nyugdíjasok

Megújul a Sajtkukacpark

Összejövetelt tartott a mozgáskor-
látozottak megyei egyesületének 
helyi csoportja

A	Vadásztanya	vendéglőben	július	6-án	tartották	a	mindenki	név-
napját	az	Őszi	Alkony	Nyugdíjas	Klub	tagjai	és	az	idősek	nappa-
li	 ellátásában	 részesülők.	 Ujvári	 László	 polgármester	 a	 Balástya	
Községi	Önkormányzat	 nevében	 köszöntötte	 a	megjelenteket.	Az	
összejövetelen	 az	 önkormányzat	 ebéddel	 látta	 vendégül	 az	 ünne-
pelteket,	és	a	polgármester	a	művelődési	ház	munkatársaival,	Fodor	
Tamással	és	Tari	Józseffel	együtt	virágot	adott	át	a	névnaposoknak.	
Köszöntötték	 kerekévfordulós	 születésnapján	 a	 80	 éves	 Virágh	
Lászlóné	Siket	Máriát	is.	A	rendezvényen	Csányi	Attila	zenélt,	és	
néhányan	táncra	perdültek.	

Huszonkét	 évvel	 ezelőtt	 az	Arany	 János	 utca	 és	 a	Hunyadi	 utca	
kereszteződésénél	lévő	üres	önkormányzati	területen	nagy	összefo-
gással	játszótér	épült.	A	Sajtkukacpark	a	jelenlegi	állapotára	2012-
2014	 között	 alakult	 át,	 így	már	 szabadtéri	 sportpark	 lett	 az	 uniós	
szabványoknak	megfelelően,	az	Európai	Unió	és	a	Magyar	Állam	
24.610.103	forint	támogatásával,	a	Balástyáért	Közalapítvány	által	
beadott	nyertes	pályázattal.	2019-ben	12	millió	forintos	beruházás-
sal	szabadtéri	kondiparkkal	bővült,	szintén	pályázat	segítségével.	
Az	elmúlt	években	az	önkormányzat	munkatársai	végezték	a	park	

karbantartását,	takarítását.	Mivel	hatalmas	a	terület,	sok	a	játékelem,	
a	nagyobb	felújítási	munkálatok	végzése	meghaladja	az	önkormány-
zat	 erőforrásait.	 Kevés	 a	 munkaerő,	 kevesebb	 közfoglalkoztatott	
van,	mint	korábban.	A	játszótér	biztonságát	háromévente	kell	felül-
vizsgáltatni.	Már	az	előzőnél	 is	 felhívták	a	figyelmet	a	 felújításra,	
néhány	sporteszközt	javíttatani	is	kellett,	ami	nagyon	sokba	került.
Fél	évvel	ezelőtt	Kocsisné	Benkő	Beáta	és	Csontos	Mária	elhatá-

rozta,	hogy	közösségi	összefogást	indítanak	a	Sajtkukacpark	felújí-
tására,	miután	egyes	 eszközökön	a	kötelek	 szétfoszlottak,	 a	 festés	
megkopott	és	néhány	faidom	elkorhadt.	A	szükséges	anyagokat	az	
önkormányzat	biztosítja,	augusztus	végéig	mintegy	392	ezer	forint	
értékben.
Több	szakipari	munka	és	faanyag	felajánlásával	valósul	meg	a	felújí-

tás, és sokan csiszolással, festéssel, takarítással, a díszburkolatból gyo-
mok	kiszedésével	járultak	hozzá	a	park	szépítéséhez,	de	étel,	sütemény,	
üdítő,	 ásványvíz,	 jégkrém	adomány	 is	 volt	 a	munkákat	 végzőknek.	 
A pergola felújítása is folyamatban van, ami az elkorhadt faelemek 
cseréje és festése után ponyvaborítást kap. Feladat még mindig van, 
és	aki	 segíteni	 szeretne,	Kocsisné	Benkő	Beátával	vegye	 fel	a	kap-
csolatot	a	könyvtárban	személyesen	vagy	a	06	(30)	413-0075-ös	te-
lefonszámon.
Pénzfelajánlásokat	a	Balástyáért	Közalapítvány	gyűjt,	amiből	majd	

újabb	játékot	vásárolnak.	A	terv	az,	hogy	ha	a	felújítás	elkészül,	a	meg-
őrzését	 is	 szeretnék	 folyamatosan,	 lakossági	 összefogással	 végezni.	 
Aki használja a parkot, tegyen is érte, és ha például észrevesz egy 
parlagfüvet,	akkor	egyszerűen	húzza	ki	a	földből	gyökerestől.

Augusztus	 4-én,	 a	 Tanodában	 tartott	 csoportgyűlést	 a	 Mozgás-
korlátozottak	 Csongrád-Csanád	 Megyei	 Egyesületének	 balástyai	
csoportja.	 A	 huszonnégy	 éve	 működő	 helyi	 csoportnak	 jelenleg	
32	 tagja	van.	Összejövetelükön	a	megyei	egyesületbe	küldöttként	
megválasztották	Gera	Jánosnét	és	pótküldöttként	Fodor	Krisztiánt.	
Továbbá	 programokat	 terveztek,	 például	 fürdőnapot,	 részvételt	 a	
Falunapokon,	Ki-Mit-Tud	vetélkedőt,	és	a	tagdíjak	befizetésével	is	
foglalkoztak.	Gera	Jánosné	felhívta	a	tagság	figyelmét,	vigyázzanak	
az értékeikre, zárják a kapukat és az ajtókat a besurranó tolvajok 
miatt,	de	a	 telefoncsalóknak	se	higgyenek.	A	csoport	 részére	ösz-
szegyűjtött	műanyag	kupakok	 árából	 szendvicsek	készültek,	 amit	
beszélgetés	közben	együtt	elfogyasztottak.	

Zorán  
szeptember 21-én, 19 órakor a balástyai sportcsarnokban!

Jegyek a koncertre még korlátozott számban 
kaphatók a balástyai könyvtárban!

A korábban váltott jegyek érvényesek!
Érdeklődni: 06 (30) 413-0075
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A biztonságos közlekedésre figyelemfelhí-
vó megyei rajzverseny balástyai díjazottja 
Hunyadi Adrienn

Találkozót tartottak az egykori 
Erdőközi iskolások

Szeptember 18-án véradás Balástyán!

A	 Csongrád-Csanád	 Megyei	
Önkormányzat	 a	 Csongrád-Csa-
nád	 Megyei	 Rendőr-főkapitány-
ság	 Megyei	 Balesetmegelőzési	
Bizottságának szakmai támoga-
tásával rajzpályázatot hirdetett 
általános	 iskolás	 gyermekek	 felső	
tagozatos tanulói részére, melyet  
a	 „A	 Csongrád-Csanád	 Me-

gyei	 identitás	 erősítése”	 című	
TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001	
kódszámú	 projekt	 tett	 lehetővé.	 
A pályázat célja az volt, hogy  
a gyermekek az oktatási intézmé-
nyek	 környékén	 biztonságban	 le-
gyenek, ezért a gyermekek rajzain 
keresztül	 felhívják	 a	 közlekedők	
figyelmét	arra,	hogy	az	iskola	kör-
nyékén	 közlekedjenek	 lassabban,	
óvatosabban, vigyázzanak rájuk. 
A	biztonságos	közlekedésre	figye-
lemfelhívó rajzverseny lezárult,  
a rajzverseny nyerteseit járáson-
ként	 választották	 ki.	 Kistelek	 já-
rásban Hunyadi Adrienn kapott 
elismerést.

A nyertes rajzokból, a gyerme-
kek	 úttesten	 történő	 áthaladását	
jelző	 táblák	 elkészítését	 a	Csong-
rád-Csanád	 Megyei	 Önkormány-
zat vállalta, és átadja minden tele-
pülésnek,	hogy	kihelyezhessék.

Augusztus	7-én	tartották	a	szoká-
sos	összejövetelüket	azok	az	egy-
kori	diákok,	akik	az	Erdőközi	isko-
lában tanultak. A tavalyi találkozó 
elmaradt a járvány miatt, és az idén 
a korábbi évekhez képest kevesen 
jöttek	 beszélgetni	 és	 egymásnak	
örülni.	A	találkozón	részt	vett	An-
tal	Imre	plébános,	és	délelőtt	szent-
misét	 tartott,	majd	az	iskolaépület	
osztálytermében ebédhez terítet-
tek.	 Többen	 hoztak	 süteményt	 és	
innivalókat.	 Rozsnyai	 Erzsébet	
szervező	 köszöntötte	 az	 osztály-
társakat, és bemutatta az iskola-
épületet	 tulajdonló	 Móra	 Ferenc	
Vadásztársaság	 új	 elnökét,	 Csáki	
Anitát, aki elmondta, hogy vigyáz-
nak az iskolára, a nyílászárók és  

a padló is a régi, karbantart-
ják	 az	 épületet.	 A	 vadásztár-
saságot néhány szóban bemu-
tatta,	 és	 kifejezte,	 örül,	 hogy	
találkozókat tartanak a régi diákok.  
Ujvári László polgármester szin-
tén	 üdvözölte	 a	 megjelenteket.	
Felidézte, hogy hasonló tanyai 
iskolában	 kezdte	 tanulni	 a	 betű-
vetést,	 és	 sok	 szép	 emléket	 őriz	
ebből	 az	 időből.	 A	 közös	 ebéd	
gulyásleves,	 sült	 kolbász	 és	 hur-
ka	 volt	 sült	 krumplival,	 amit	 
a kisteleki Aqua Hotel valamint 
a	 Hegedűs	 ABC	 és	 Húsüzem	
ajánlott	 fel.	 Ebéd	 után	 késő	 dél-
utánig tartott a beszélgetés,  
a régi képek nézegetése, az emlé-
kek felidézése. 

Ismét	véradásra	hív	minden	egészséges	balástyait	a	Magyar	Vöröske-
reszt	és	az	Országos	Vérellátó	Szolgálat!

Szeptember 18-án, szombaton 10-től 14 óráig a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola kistornatermében	lesz	kihelyezett	véradás!	
Aki	vért	ad,	 feltétlenül	hozza	magával	azonosító	okmányát, lakcím és 
TAJ-kártyáját!	Minden	véradót	ajándékok	várnak!
A	 véradási	 helyszínekről	 és	 időpontokról	 ezen	 a	 honlapon	MINDIG	 

lehet	tájékozódni:	www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük,	kövesse	a	Facebook-on	a	Véradás	–	Csongrád-Csanád	megye	

oldalt	friss	hírekért!	www.facebook.com/veradascscsm
EGY	VÉRADÁSSAL	3	ÉLETET	MENTÜNK	MEG	–	SEGÍTSEN	ÖN	IS!
Maszk	szükséges	a	véradáshoz,	védettségi	igazolvány	NEM!

Lezárult az „Informális tanulás 
a balástyai iskolában” 
EFOP-3.3.7-17-2017-00032 projekt
A projekt az  Informális és nem formális tanulási le-
hetőségek kialakítása a köznevelési intézmények-
ben című felhívás keretében nyert 75 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást. A program célja 
a köznevelés eredményességének és hatékonysá-
gának növelése, kompetencia-fejlesztés, az iskolai 
oktatáshoz illeszkedő tanórán kívüli programok biz-
tosításával. A program 39 hónapos futamideje alatt 
számos programot valósítottunk meg, különböző 
tematika köré szervezett bentlakásos és napközis 
táborokat, tanulmányi kirándulásokat, sportszakkö-
röket, lego-robot, sakk, társasjáték, soduku, foto-
gráfia, öko kreatív alkotókör, kertészkedés szakkö-
röket. Művészetterápiás foglalkozásokon, valamint 
szabadulószoba programokon is részt vehettek 
gyermekeink. 
Megvalósult infrastrukturális fejlesztések: az isko-
la udvarán sportpálya, valamint szabadulószoba  
kialakítása.
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében  
valósul meg.”
A program időtartama: 2018. február 1 – 2021.  
június 30.
További információ: Sinkó Szabolcsné szak-
mai vezető (62/578-131; e-mail: igh.iskola@
koznevelesbalastya.hu)

Telefon: 06 62/278-222/115 
E-mail: telehaz@balastya.hu
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Polgárőr hírek

Dékány Péter kitüntetése

Újabb szelektív hulladék  
gyűjtőpont községünkben

A	 Balástyai	 Polgárőr	 Egyesület	 15	 db	 láthatósági	 mellényt	
ajándékozott	az	újjáalakult	Dóci	Polgárőr	Egyesületnek.
Mórahalom	 várossá	 nyilvánításának	 30	 éves	 évfordulója	

alkalmából	 Mórahalmon	 rendezték	 meg	 az	 Országos	 Pol-
gárőr	 Szövetség	 megalakulásának	 30	 éves	 évfordulóját	 is.	
A	 Balástyai	 Polgárőr	 Egyesület	 vállalta	 a	 színpad	 díszíté-
sét, amelyhez balástyai és kisteleki virágkertészek aján-
lottak	 fel	 virágokat:	 Nagy-Huszein	 Tibor	 és	 Fekete	 Ka-
talin, Gombos Pál és Gombos Pálné, Csoma József és 
Csománé Veszelka Anikó, Farsang Antal és Farsang Antalné.  
A	virágokból	a	dekorációt	Stiebel	Maria	készítette.	Köszönjük	 
a	segítségüket!
A	 Balástyai	 Polgárőr	 Egyesületet	 a	 futballmérkőzéseken	 

nyújtott	 segítség	elismeréseként	a	Magyar	Labdarúgó	Szövet- 
ség 120.000 forint anyagi támogatásban részesítette.  
Az	összeget	az	újonnan	belépő	polgárőrök	ruházatára	költjük.

Dékány Péter elnök

Az	 Országos	 Polgárőr	 Szövetség	 2021.	 július	 3-án	 megtartott	
küldöttgyűlésén	dr.	Túrós	András,	az	Országos	Polgárőr	Szövetség	
elnöke,	a	polgárőr	mozgalomban	végzett	tevékenységének	elisme-
réseként	Dékány	 Pétert	 a	 Balástyai	 Polgárőr	 Egyesület	 elnökét	 a	
„Polgárőr	Érdemkereszt”	arany	fokozata	kitüntetésben	részesítette.

A	Hunyadi	utcában,	a	Sajtkukac	park	közelében	újabb	szelektív	
hulladék	gyűjtőpont	létesült.	Kérjük	a	lakosságot,	hogy	a	konténe-
reken	lévő	tájékoztató	szerint	helyezzék	a	hulladékot!			

Szemétszedéssel tettek  
a környezetükért a balástyaiak

Augusztus 28-án, szombaton reggel szemétsze-
désre készülők gyülekeztek a művelődési ház előtt.  
Ujvári László polgármester üdvözölte a résztvevő-
ket, majd a szervezők ismertették a tervezett útvo-
nalat. Az önkéntesek a kegyeleti parktól indulva,  
a forráskúti út mentén egészen az M5-ös autópá-
lyáig, a Family Hotelig  szedték össze a szemetet 
szelektív módon, külön gyűjtve a papírt, a műanya-
got, a fémet és az üveget. Az összegyűjtött szemét 
elszállításához az önkormányzat biztosított egy 
platós teherautót, mely a félnapos szemétszedés 
végére teljesen tele lett hulladékkal. A munka be-
fejezése után a résztvevőket ebéddel vendégelték 
meg a művelődési házban, majd a közösségi akció 
végeztével az összegyűjtött szemetet a hulladékud-
varba szállították el a szervezők.

A program a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 „A he-
lyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csenge-
le és Pusztaszer településeken” című projekt kere-
tében valósult meg.
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ÖT ÉRKEZŐ, EGY TÁVOZÓ A NYÁRON
A	 KSE	 BALÁSTYA	 felnőtt	 férfi		 csapata	 július	 elején	 kezdte	

a	közös	munkát	Kiss	Máté	edző	 irányításával.	Heti	három	edzés,	
és	 összesen	kilenc	 edzőmérkőzés	 szerepelt	 a	 programban.	A	csa-
pathoz	a	nyáron	öt	játékos	érkezett:	Horváth	Csaba	a	Bács-Kiskun	
megyei	Dunagyöngyéből,	Kormos	Barnabás	a	Jász-Nagykun-Szol-
nok	megyei	Mezőtúrról,	Vér	Ádám	és	Mágocsi	Gergő	az	Újszegedi	
TC-ből,	valamint	egy	régi	ismerős	játékos,	Bitó	István	kezdte	újra	
a	labdarúgást.	A	tavalyi	keretből	Faragó-Barát	Zoltán	távozott	Mó-
rahalomra. 

Sporthírek
Néhány	 hete	 megkezdődött	

a	 mezőgazdasági	 őstermelők	
kiértesítése	 az	 agrárkár-enyhí-
tési	 hozzájárulás	 befi	zetési	 kö-
telezettségükkel	 kapcsolatban,	
amelyet	 azok,	 akik	 rendelkez-
nek	ügyfélkapuval,	az	ügyfélka-
pu	 tárhelyre	kapnak.	Kérjük	az	
őstermelőket,	 fi	gyeljék	 az	 ügy-
félkapujukat!	Szeptember	15-ig	
kell	 beérkezzen	 az	 agrárkár-
enyhítési	 hozzájárulás	 összege	
a	 Mezőgazdasági	 és	 Vidékfej-
lesztési	 Hivatalhoz.	 Amennyi-
ben	nem	érkezik	be	a	hozzájáru-
lás	a	megjelölt	határidőre,	azok	
a	 termelők	 nem	 tudnak	 majd	
2021.	évre	kárenyhítési	támoga-
tást	igényelni.	Az	ügyfélkapuval	
nem	rendelkezők	postán	kapnak	
értesítést.
Akik	 közös	 őstermelői	 iga-

zolvánnyal rendelkeztek 2020. 
december	 31-én,	 azoknak	
2021.	 szeptember	 30-ig	 az	Ős-
termelők	 Családi	 Gazdasága	
szerződést	 két	 példányban	 kell	
benyújtani	 a	 falugazdásznak!	
ÖCSG	 szerződés	minta	megta-
lálható a Nemzeti Agrárkamara 
honlapján	 vagy	 a	 falugazdász-
nál.	A	 szerződés	minden	 lapját	
a	 tagoknak	 szignóval	 kell	 el-
látni, az utolsó lapon aláírni és 
tanúkkal	is	aláíratni!
A	fenti	ügyintézésben	ügyfél-

szolgálati	 időben,	 állunk	 a	 ter-
melők	rendelkezésére.

Halászné Ács Éva  
06 (30) 338-0162

                        Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535

Falugazdász hír

ELADÓ
keveset használt, HIBÁTLAN, újszerű 

állapotú szobabútor.
Tartozékai:

-	1	db	franciaágy	(kisipari,	zöld,	200x160	cm-es)
-	2	db	éjjeliszekrény	(kisipari,	zöld)
-	3	méter	hosszú	szekrénysor	(4	tagból	áll,	barna)

Ára: 79 000 Ft
Érdeklődni: Vetró Lajos, 06 (30) 369-0820

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

Állatorvosi ügyelet

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

Defi brillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető 
a Hotel Orchideában!

Orvosok és ügyeletek
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ANYAKÖNYVI hírek   2021. májustól
Házasságkötés
• Csányi Péter és Papp Edina
• Fodor	Tamás	és	Sutka	Ágnes
• Gémes	Norbert	és	Fődi	Márta
• Mehr	Michael	és	Hirschmann	
Janine Noel
• Kovács	Gábor	és	Tóth	Szilvia
• Tutó	Dénes	és	Majlát	Judit	
Mariánna
• Bene	Sándor	és	Dávid	Zsanett	
Andrea
• Martonosi	Norbert	és	Kovács	
Helga

Születés
• Katona	Viviennek	és	Bóta	Ger-
gőnek:	Izabella	Lili
• Dadi	Ágnes	Éva	Ildikónak	és	
Matyas	Tibornak:	Leila	Tiffani
• Bárkányi Anikónak és Csókási 
Zsoltnak:	Ádám
• Ujvári	Zsófiának	és	De	La	Cruz	
Arevalo	Migual	Angelnek:	Itzel
• Silló	Kinga	Erikának	és	Tari	
Andrásnak:	Barbara	Izabella
• Nagy	Adriennek	és	Dömsödi	
Jánosnak:	Tamás
• Bakos Szilviának és Izsvák 
Gábor	Márknak:	Regina

Keresztelő
• Szél	Soma,	szülei:	Szél	László	és	
Virághalmi Borbála
• Bába	Levente,	szülei:	Bába	

Róbert	és	Csíkos	Zsuzsanna
• Bába	Barnabás,	szülei:	Bába	
Róbert	és	Csíkos	Zsuzsanna
• Vozár	Soma,	szülei:	Vozár	Barna-
bás	és	Meszlényi	Kitti
• Farkas	Csongor,	szülei:	dr.	Far-
kas	László	és	Kailinger	Kitti	Anna
• Sári	Bence,	szülei	Sári	Zsolt	és	
Rácz	Diána

Elhunytak
• Kondász	Antalné	Botka	Rozá-
lia	(1931)
• Szennai	Józsefné	Zsíkó	Rozá-
lia	(1951)
• Major	Ferenc	(1981)
• Farkas	Imre	(1943)
• Nagymihály	László	(1934)
• Jójárt Istvánné Halász Piroska 
(1927)
• Tóth Józsefné Dékány Ilona 
(1957)
• Horváth	Pál	(1941)
• Bárkányi Istvánné Balogh 
Irén	(1931)
• Imre	János	(1954)
• Veszelka	Józsefné	Rácz	Valé-
ria	Mária	(1928)
• Veszelka Imréné Csukonyi 
Anna	(1936)
• Scholt Sándorné Balog Gizel-
la	(1962)
• Csányi	József	(1961)
• Bárkányi	György	(1935)

Irodai ügyelet a plébánián
Antal	Imre	plébános	hívható	egyházi	ügyekben	a	 

06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár lesz az ifjúsági klubban
Szeptember	12-én,	vasárnap	9-12	óráig	az	ifjúsági	klubban	Vörös-

keresztes	 ingyenes	csere-bere	vásár	 tartanak.	A	szervezők	továbbra	
is	várnak	tiszta,	használható	ruhaneműket,	működőképes	játékokat,	
mesekönyveket,	amelyeket	a	vásár	alkalmával	vagy	külön	egyezte-
téssel	adhatnak	át	a	művelődési	házban.	Érdeklődni	lehet	a	szerve-
zőnél,	Molnár	 Évánál,	 a	 06	 (20)	 429-8301-es	 telefonszámon	 vagy	 
a	művelődési	ház	dolgozóinál	a	06	(30)	290-7773-as	telefonszámon. 
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!

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

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

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

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

Köszönet Dékány Jánosnak
Köszönjük Dékány Jánosnak, hogy a Délmagyarország 

napilapot 23 évig postaládáinkba kézbesítette.
Az újság előfizetői
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