
Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXvii. ÉvFolyam  2021. DeCemBer

A Balástya Községi Önkormányzat járványügyi 
intézkedései
A koronavírus-járvány miatt az önkormányzat járvány-
ügyi intézkedéseket hozott. A polgármesteri hivatalban 
csak hétfői napokon van ügyfélfogadás.

2. oldal

Balástya is részt vett a megyei közfoglalkoztatási 
kiállításon   
November 18-19-én rendezték meg a Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatalban a VII. Közfoglalkoztatási Kiállí-
tást és Vásárt, amelyen részt vett községünk is.  

3. oldal

Aranydiplomát kapott dr. Veidner Tibor háziorvos
A Szegedi Tudományegyetemen aranydiplomát vett át 
dr. Veidner Tibor háziorvos, aki 50 évvel ezelőtt, 1970-
ben kapta meg orvosi diplomáját.

3. oldal

A humuszréteg eltávolításával megkezdődtek az 8640 m2-es  
záportározó kialakításának földmunkái a Móricz utcai 
kertek mögötti önkormányzati területen. 

Bővebben a 2. oldalon

A Győriszéki záportározó  
földmunkáit végzi a kivitelező

Karácsonyi üzenet
Újjászületésünk napjai 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván községünk minden lakójának a Balástya Községi Önkormányzat!

Elmarad a Falukarácsony   
A hagyományos Falukarácsonyi ünnepség a koronavírus-jár-

vány miatti kormányzati intézkedések előírásai szerint az idén 
elmarad.

Nincs hely a szálláson, a felsőházban. Későn jöttek. Isten mindig máskor 
és máshol jön, mint ahogyan mi gondoljuk. Őt vártuk? Ugye, nem? Van, 
aki bevallja. Valami szerencséltetőt, aki által bejönnek számításaink. Egy 
erős valakit, aki végre rendet tesz ezek között. Mit akar ez a szegény ember 
gyereke? Istennek is csak ennyire telt? A régi írások olyas valakiről szóltak, 
aki „vasvesszővel kormányoz”, „igazságot szolgáltat a népeknek.” Hol van 
az igazságszolgáltatás? 

Csak annak tud Isten igazsággal szolgálni, aki kész befogadni az Igazsá-
got. Az Ő Igazsága nem valami törvénykezés, hanem Személy.

Isten Igazsága nem valamiféle ítélet a – mi elképzeléseink szerinti – „rosz-
szak” felett, hanem igazzá tesz. 

A Gyermek az éj közepén született: amikor a legsötétebb volt. A szegé-
nyek közé, akik mindig úton vannak. Nem azért mennek, mert szeretnek 
utazni, hanem, mert nincs otthonuk, mert éppen kilakoltatták őket, vagy 
éppen kizavarták az otthonukból. Mária és József: két hajléktalan, mert a 
császár tudni akarja, kiken kellene még adót behajtatni. Aztán a pásztorok: 
otthonuk az ég alja. 

Az Igazság azok közé jött, akiknek nem kellett magyarázni, hogy mekko-
ra kincs az élet, mert nekik csak egyetlen kincsük volt: az életük. Azonnal 
indulnak: hallgatnak Isten szavára. Vele megszületnek ebben a sötétségben. 

Nem a fenyőillaton kell elandalodnunk, sem a csillagszórókon hunyorog-
nunk ezen az éjjelen. Karácsony: Isten velünk, értünk van itt. Nem tölt el 
édes érzésekkel, nem táplál sem illúziókat, s nem támaszt kilátástalan és 
megvalósíthatatlan követelményeket. Magunkhoz térít. Még csak annak ér-
zését sem kelti, hogy minden rendben van, mindenki jó és szép. A Gyermek 
látványa nem azt hiteti el velünk, hogy „tulajdonképpen” jók vagyunk. A jó-
ság nem abban áll, hogy nem hibázunk, hanem abban, hogy javulni akarunk. 

A karácsony ajánlás: újjászületve van jövőd. Ne a romjaidon sírj, vagy ke-
serű kiábrándultságodnak azzal akarj jogosultságot szerezni, hogy másokat 
is megkeserítesz, kiábrándulttá teszel. 

 „Dicsőség Istennek – békesség a jóakarat emberének”. A pásztorok ezt az 
„éneket” hallották a „sötétségben”. Ezek a társadalom legaljára küldött em-
berek megértették a lényeget: Isten dicsőítése nélkül nincs béke az ember-
ben. Az ünnep: Isten dicsőülése benned. A Gyermek, aki értünk jött, hogy 
általa velünk legyen az Isten: ez lesz az igazi karácsony.

Mi a teendő: elindulni, mint a pásztorok. Most elmenni a forráshoz, amíg 
jártányi erőd van, hogy megposhadt kapcsolataidba – Istennel és emberrel – 
újra friss erő költözzön. Most elindulni azokhoz, akiket elhanyagoltál, sem-
mibe vettél: szüleidet, szeretteidet. Ne majd. Most adj nekik egy szál virá-
got, s meghallgatásod gyengédségével egy kicsit betakarhatod lelkük sebeit.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!
Antal Imre plébános 



önkormányzat Balástyai Újság • 2

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

4.

5.

3.

7.IskolaI konyha
Az iskolai konyha kiviteli tervei még 
nincsenek készen, az engedélyes ter-
vek alapján az előzetes költségbecs-
lés szerint 297 millió forint a beke-
rülési költség, így továbbra is igen 
jelentős forráshiány van a beruházás-
sal kapcsolatban. Csaknem százmil-
lió forint hiányzik az építkezéshez, 
ugyanis a jelenlegi nyertes pályázat-
tal bruttó 200 millió forint támoga-
tásban részesülünk. Kisebb összeget 
az önkormányzat is tud vállalni, de  
a hiányzó összeget teljesen nem tud-
juk biztosítani. A pontos bekerülési 
költséget csak a kiviteli tervek birto-
kában lehet kiszámítani. A közbeszer-
zési eljárást is ezt követően tudjuk 
elindítani. November közepén tar-
tottunk egyeztetést a belügyminisz-
térium képviselőivel a tervezők és  
a projektmenedzser jelenlétében, és 
azt javasoltuk, hogy két ütemben va-
lósítanánk meg a beruházást, mivel 
az önkormányzat nem tudja a hiány-
zó összeget hozzátenni az építkezés-
hez. Bár nagyon fontos az iskolai 
konyha építése, nem veszélyeztethet-
jük az önkormányzat pénzügyi sta-
bilitását. Ezért azzal a kéréssel for-
dultunk a Belügyminisztériumhoz, 
hogy két részletben történjen meg  
a beruházás. Először csak a konyha 
épülne meg a raktárhelyiségekkel,  
a tervezett gépészeti megoldásokkal, 
és majd egy másik pályázat segítsé-
gével épülne meg az ebédlő. Amíg az 
ebédlő nem készül el, a régi konyha 
ebédlőjét lehetne használni. Most  
e szerint készülnek a kiviteli tervek.

közmunkaprogram
Az idei évi startmunka mintaprog-
ram keretében két programban vet-
tünk részt, az egyik a helyi sajátossá-
gú programok lebonyolítása, a másik 
a mezőgazdasági munkaprogram. 
Az ezzel megvalósuló fejlesztések 
lezajlottak, például a Vadásztanya 
vendéglő melletti Pihenőparkban  
a játékelemek felszerelése, az eme-
lőgép beruházás, az Állatsimogató-

ban, az önkormányzat tanyáján ki-
alakított féltetős nyitott szín építése, 
valamint az őszi árvácskák elültetése 
megtörtént. A terményeket betakarí-
tottuk, az állatok takarmányozásához 
az alapanyag biztosított. Jelenleg 
a jövő évi programokat tervezzük, 
mert jövőre is ugyanezt a két progra-
mot szeretnénk végigvinni, ésszerű,  
a korábbiakkal egymásra épülő ter-
vekkel, mert így még inkább megva-
lósul az értékteremtés.

az Iskola hátsó bejáratnak vIlá-
gítása
Lakossági kérés volt az iskola hát-
só bejáratának megvilágítása, mert 
a téli hónapokban a korai sötétedés 
miatt ott nem biztonságos a közleke-
dés, amikor a délutáni programokról 
indulnak haza a gyerekek. Ezért  
a régi, nem működő két kandelábert 
működőképessé tettük, elkészült az 
alkonykapcsolóval működő világí-
tás szerelése.

a plébánIa felújítása
A balástyai egyházközség a Ma-
gyar Faluprogram nyertes pályáza-
tával újítja fel a plébánia épületét. 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
műszaki ellenőrével, az önkormány-
zat munkatársaival, a tervezővel és 
pályázatíróval folytatott egyeztetés 
után megkötötték a kivitelezővel,  
a kisteleki székhelyű Gyémántecset 
Bt-vel a szerződést, és jövő év kö-
zepéig valósul meg a beruházás.  
A felújításban a hőszigetelés, a nyí-
lászárócserék, a víz- és elektromos 
szerelés, akadálymentes mosdó ki-
alakítása, napelemek, a külső hom-
lokzat javítása, festése lesz benne. 
Az épület környezetének parkosítá-
sát az önkormányzat vállalta.

pályázat beadás
A Vidékfejlesztési Programok 
„LEADER – Helyi fejlesztési stra-
tégiák elkészítésének támogatása” 
című felhívásban van egy pályázati 
lehetőség gépbeszerzésére. Szeret-
nénk egy háromtárcsás függőleges 

ágvágót, zúzót beszerezni, továbbá 
kisebb fűkaszák, kisgépek beszer-
zését célozzuk meg mintegy húsz 
millió forint értékben. Ennek a pá-
lyázatnak most van folyamatban  
a beadása. A traktorra szerelhető ág-
vágóval a zöldfelületek karbantartá-
sát, a külterületi utak mentén az elha-
nyagolt, zömmel magántulajdonban 
lévő fasorokról belógó ágak vágását 
tudnánk majd megoldani, hogy  
a külterületi utak az eredeti nyom-
vonalukban járhatóak legyenek.

távlatI pályázatI tervek
A 2021-2027 közötti Európai 
Uniós fejlesztési ciklusban a Te-
rület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Programokkal kapcsolatban 
a stratégia megalkotása zajlik.  
A képviselő-testület tagjaival, intéz-
ményvezetőkkel, pályázatíróinkkal 
egyeztetést tartottunk, a kiírt pá-
lyázatok ismeretében milyen beru-
házásokat tudnánk megvalósítani 
a következő fejlesztési szakaszban 
a pályázatok segítségével. A Kor-
mány célja, hogy egyszerűsített 
eljárással minél előbb szeretnének 
támogatói szerződéseket kötni az 
érintett önkormányzatokkal, és el-
kezdődhessenek a közbeszerzési 
eljárások, gyorsabban megvalósul-
janak a beruházások. A fejlesztési 
elképzelésekről későbbi lapszámok-
ban számolok be.

Elkészült az iskola hátsó 
bejáratnak világítása

A Győriszéki záportározó 
földmunkáit végzi a kivitelező
Megkezdődtek a Móricz utcai kertek mögötti önkormány-
zati területen a záportározó kialakításának földmunkái.  
A talajvízszint megállapításához egy gödör készült, majd 
a kialakítandó 8640 m2-es záportározó teljes területén  
elkezdődött a humuszréteg eltávolítása, amit a tározó mellé 
halmoznak fel későbbi felhasználáshoz.
A Balástya Községi Önkormányzat a Települési Operatív 
Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesz-
tések című pályázatán nyert százszázalékos, 96.158.385 
forint támogatást záportározó építésére. A TOP-2.1.3-16-
CS1-2019-00002 azonosítószámmal nyilvántartott, Balás-
tya belterületi védelmét szolgáló Győriszéki záportározó 
fejlesztése III. fejlesztési ütem beruházásának  kivitelezését 
nyílt közbeszerzési eljárással a szegedi Geo Hidrobau Kft. 
nyerte el. 
A záportározó olyan műszaki megoldásokkal épül, ami 
csatlakozik a már meglévő belvízvédelmi rendszerhez.



Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Balástya Községi Önkormányzat  
a koronavírus-járvány miatt az alábbi járványügyi intézkedéseket hozta:

A polgármesteri hivatal november 15-e, hétfőtől a koronaví-
rus-fertőzés megelőzése érdekében kizárólag hétfői napokon  
7.30-12.00 és 13.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást.

A többi napon személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyezte-
tett időpontban lehetséges. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb 
esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok 
a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatali 
ügyintézésnél elsősorban az elektronikus lehetőségeket válasszák. 

A polgármesteri hivatal elérhetőségei: 06 62/278-222,  
06 (30) 551-5876, titkarsag@balastya.hu, jegyzo@balastya.hu

A közintézményekbe való belépéskor maszk viselete és kézfertőt-
lenítő használata kötelező.

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati in-
tézményeknél foglalkoztatottak által történő igénybevételéről szóló 
599/2021. (X.28.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a 
védőoltás felvételét nem teszem kötelezővé, azonban mindenkinek 
ajánlom a védőoltás felvételét, hogy elkerülhessük a súlyosabb szö-
vődmények kialakulását vírusfertőzés esetén. 

Gyógyulást kívánok minden megfertőződött balástyai lakosunknak!
Ujvári László polgármester

November 18-19-én rendezték meg a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal földszinti nagytermében a VII. Közfoglalkoztatá-
si Kiállítást és Vásárt, amelyen részt vett községünk is.

A rendezvényt Réthy Pál helyettes államtitkár nyitotta meg, és 
dr. Juhász Tünde kormánymegbízott köszöntötte a Csongrád-Csa-
nád és Békés megyei települések képviselőit. A közfoglalkozta-
tók és szociális szövetkezetek bemutatták és eladásra kínálták az 
értékteremtő programjaik keretében megtermelt és feldolgozott 
mezőgazdasági és kézműves termékeiket. Községünk kiállító-
asztalán a mezőgazdasági és helyi sajátosságú közfoglalkoztatási 
programok során előállított termékek voltak. A bőséges, gazdagon 
tálalt asztalunkon sült hurkát, kolbászt, tepertős pogácsát, tepertő 
krémet és szalonna, kolbász falatkákat kóstolhattak, házi bodza-
szörpöt fogyaszthattak a látogatók. 

A standon helyet kapott a 2015-ben átvett miniszteri elismerő 
oklevél is, amit Balástya közfoglalkoztatási programban való ki-
emelkedő munkájáért kapott. Asztalunkat meglátogatta Ujszászi 
Zoltán projektkoordinátor, a Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóság Területi és Gazdaságfejlesztési Programok Főosztályának 
Gazdaságélénkítő Programok Osztályának munkatársa, Réthy Pál, 
a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes ál-
lamtitkára, Márhoffer Norbert nb. alezredes, a Belügyminisztéri-
um Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának 
szakmai főtanácsadója.

A kiállításon részt vett Ujvári László polgármester, dr. Nagy-Ele-
kes Petra jegyző valamint az önkormányzat munkatársai, Farkas 
Aranka és Sári Mihaela.

Köszönjük a munkáját azoknak, akik a kiállítás összeállításában 
segítettek!

Az eb ivartalanítási pályázatok elbírálása folyamatban van.  
Dr. Dakó Zoltán állatorvos fogja felvenni a tulajdonosokkal a kap-
csolatot, és a megvalósítás 2022. január-februárban várható.
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A BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEI 

Balástya is részt vett a megyei  
közfoglalkoztatási kiállításon

Folyik az eb ivartalanítási pályázat 
elbírálása

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányza-
ti kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati fel-
adat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása 
az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel 
a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak meg-
közelítése miatt az oda vezető bejáróutak tisztítása.

Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya 
és Fehértó az E75-ös útig
Berta Tibor: Telefon: 06 (30) 398-0826

Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya 
és Fehértó az E75-ös útig
Berta Tibor: Telefon: 06 (30)-398-0826

Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttele-
pi útig, az ópusztaszeri útig
Id. Böröcz Antal: Telefon: 06 (30) 332-2912

A szeméttelepi út és a szeméttelepi úttól a dóci útig
Berta József: Telefon: 06 (30) 226-9638

Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület,  
az őszeszéki részen az M5-ös autópálya, a forráskúti út és  
a vasúti sín által határolt terület
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106

Az M5 autópályától felfelé az őszeszéki, szatymazi, forráskúti 
határig. 
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106

Kapitánysági út, Vedresszéki út, Fajka dűlő a csólyosi határig,  
a Forráskúti úttal bezárólag belterületig
Szemerédi László: Telefon: 06 (30) 972-2326

Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és  
környéke és a Müller sor, csólyosi sarok, kömpöci sarok
Gémes István: Telefon: 06 (70) 236-0178
Gémes Csaba: Telefon: 06 (30) 847-4944

Kerékpárutakon
Pojcsik Ferenc: Telefon: 06 (30) 594-6937 

Belterületen
Berta József: Telefon: 06 (30) 226-9638

Hóeltakarítási ügyeletben  
 a vállalkozók elérhetősége és területhatárai

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

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

A Gémes Eszter Községi Könyvtár  
nyitva tartása

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig, kedd: ZÁRVA,  
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig, csütörtök: 8.00-12.00 
és 13.00-16.30 óráig, péntek: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig. 

Ebédszünet: 12.00-13.00 óráig.
Telefon: 62/578-130, 06 30 413- 0075
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Aranydiplomát kapott dr. Veidner 
Tibor háziorvos

Közös ima volt az elhunytakért  
a temetőben

Koszorúztak a képviselők  
Halottak napján

November 9-én, a Szegedi Tu-
dományegyetemen a Szent-Györ-
gyi Napok alkalmával tartott ün-
nepségen aranydiplomát vett át  
dr. Veidner Tibor háziorvos, aki  
50 évvel ezelőtt, 1970-ben kapta 

meg orvosi diplomáját. Az arany-
diploma átvételére dr. Veidner  
Tibort elkísérték gyermekei, 
Vanda, Valéria és Marcell is, aki 
egyébként erre az alkalomra uta-
zott haza Svájcból.

A jubileumi diplomákat kérelem 
alapján az Általános Orvostudo-
mányi Kar Tanácsa adományozza 
és a Szegedi Tudományegyetem 
Kitüntetési Szabályzata 22.§ alap-
ján az egyetem azon volt hallgató-
jának adományozható arany, gyé-
mánt, vas, rubin díszoklevél, aki  
a diplomáját 50, 60, 65 vagy  
70 éve szerezte, közmegbecsülés-
re méltó, és szakmai munkájával, 
egész életútjával az egyetem hír-
nevét öregbítette.

November elsején, Mindenszentek napján délelőtt Antal Imre plébános 
a temetőben, a ravatalozónál közös imára várta az elhunytak hozzátarto-
zóit. Beszédében emlékeztetett arra, hogy adjunk hálát mindazért, amit  
a családtagjainktól kaptunk, és azért is legyünk hálásak, amit mi adhat-
tunk nekik. Azt mondta, töltsön el bennünket az együtt töltött idő örö-
me a hiányuk miatt érzett fájdalom mellett. Az emlékezés és imák után  
a napsütéses, szép időben többen sírszentelésre hívták Imre atyát.  
Az ünnepre virágok és mécsesek sora borította a sírokat, majd alko-
nyatkor további gyertyák fénye világította be a temetőt. Varga Pálné, 
a temetőüzemeltető munkatársa családtagjaival, több segítővel nagyon 
sok mécsest gyújtott az elhunytak tiszteletére a ravatalozó környékén 
és a járdák mellett.

Köszönjük Lévai Jánosnak, a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. ve-
zetőjének és munkatársainak, továbbá a Balástyai Polgárőr Egyesület 
vezetőjének, Dékány Péternek, valamint polgárőrtársainak a segítsé-
gét, akik igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a temetőben járva, 
gondolatban csak az emlékeinkkel, eltávozott szeretteinkkel lehessünk. 
Köszönjük azt is, hogy munkájuknak köszönhetőek egész évben rende-
zett, tiszta temető fogadja a hozzátartozókat.

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.”
Szenes Hanna

A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete november 
2-án, Halottak napján az elhunytak iránti tisztelet jeléül koszorúkat 
helyezett el az I. és II. világháborús emlékműveknél, a Trianoni em-
lékszobornál és a köztemetőben, a keresztnél minden elhunyt balástyai 
lakos emlékére.

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy ed-
dig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu   
email címre. A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a 
Teleházban. Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, 
pénteken 7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773

Az óvoda épületében az ebédlőből a padlástérbe vezető 
lépcső elkészült, felszerelték a lépcső melletti korlátot,  

és 2021. novemberében a lépcső burkolása is megtörtént.
A Balástya Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program 

keretében nyert pályázatot
„Óvodaépület felújítására”.  

A támogatási intenzitás 100 százalékos, a támogatási 
összeg 7,8 millió forint, a kivitelező cég  

a Sári Architect Kft. volt.

Az óvoda tetőterében az új sportterem kialakítása 
befejeződött. Megtörtént a festés és a fűtéshez, hűtéshez 

szükséges három klímákat is felszerelték.
A Balástya Községi Önkormányzat a Magyar Falu 

Program keretében nyert pályázatot az óvoda épületének 
tetőterében „Óvodai sportterem kialakítására”.  

A támogatási intenzitás 100 százalékos a támogatási 
összeg 9,8 millió forint.

Befejeződött az óvoda padlásterébe  
vezető lépcső kialakítása

Elkészült a tornaszoba az óvoda tetőterében
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Huszadik alkalommal várta a vendégeket a Böllérfesztivál
A jubileumi balástyai Böllérfesztivál november 12-én, pén-

teken délután a Cocktail Band zenéjével kezdődött. Az első 
Böllérnapon kezdő zenészként lehetett ott Kauczki Tonuzóba, 
most pedig már zenekarával együtt lépett színpadra, míg gyü-
lekeztek a fesztiválra érkezők.

Ujvári László polgármester ünnepi köszöntőjében visszaemlékezett  
a kezdetekre, amikor Kiss József felkereste a rendezvény ötletével,  
a hagyományápolás gondolatával. Régen szinte minden családban a disz-
nóvágással egész évre elkészítették az ennivalót, de ennek a szokását és  
a disznótort, ahová a családok a rokonokat is meghívták, ma már kevés 
helyen tartják meg. Közösségi szinten ezt az eseménysort szórakozási le-
hetőségekkel, friss kóstolók, sültek, hurka kolbász, pörköltek, valamint 
füstöltáruk árusításának megszervezésével egészíttették ki. A polgármester 
hangsúlyozta, az elmúlt húsz évben rendkívül sokan járultak hozzá a siker-
hez, ahhoz, hogy ma is nagy érdeklődés övezi az eseményt.

Kiss József, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy Zákány Lajos-
sal együtt találták ki a Böllérnapot, amelynek megrendezéséhez Ujvári 
László polgármester minden segítséget megadott. Abban látja a Böllér-
fesztivál húsz éves sikerességét, hogy a gyerekeknek is terveztek prog-
ramot, a kezdettől jött a bohóc Budapestről, bevonták az óvodásokat is  
a műsorba, és velük együtt jöttek a szülők és a nagyszülők. Arra töreked-
tek, hogy ez egy színvonalas esemény legyen étel és italválasztékkal. Voltak 
évek, amikor a rendezvénytéren a színpadi műsorokon kívül, a nézők között 
a Böllérkommandó, a Ludas Matyi előadása vagy az óvóbácsik vicces jele-
netei szórakoztatták a vendégeket. A Technikai Járművek Baráti Körének 
kiállítása is mindig színesítette az eseményt. A Böllérbáloknak nagyon nagy 
sikere volt, ami sajnos most a járványos időszak miatt elmaradt. Az első bál 
alkalmával Gregor József, Vajda Júlia és Koczka Ferenc volt a fellépő mű-
vész. Mindig igyekeztek minden korosztálynak megfelelő programot össze-
állítani, de a rendezvény legnagyobb vonzereje mégis a gasztronómia ma-
radt, a füstöltáruk vásárlási lehetőségével, a bordányi Vadgesztenye Étterem 
hagyományos, jóízű ételeivel, a találkozásokkal, beszélgetésekkel, amelyek 
a közösséghez tartozás élményét adják.

A visszaemlékező gondolatok után a Balástya Községi Önkormányzat 
emlékérmekkel ismerte el mindazoknak a közösség érdekében végzett mun-
káját, akik az elmúlt években sokat tettek azért, hogy ilyen sikert arasson  
a lakosság és a vendégek körében a rendezvény. Akik az ünnepi alkalom-
mal nem tudták átvenni az emlékérmet, egy későbbi alkalommal kap-
ják meg. A jubileumi elismerések átadása után szalonnasütés, beszélge-
tés folyt, míg megérkezett a Sláger TV-ből ismert két mulatós énekesnő,  
a Pacsirták. A Cocktail Band pedig a sátorban előkészült az újabb fellé-
pésükre, ahol forralt bor, forró tea és mindenféle ital várta a közönséget  
a további mulatáshoz, ami késő éjszakáig tartott.

Másnap reggel a kissé ködös időben már nyolc óra körül hat csapat,  
testvértelepüléseink, Torda és Balatonakali, a Kisteleki Rendőrkapitányság, 
a Balástya Községi Önkormányzat, egy kisteleki és egy maroslelei csapat 

előkészült disznóvágáshoz. A jószágokat úgy hozták a helyszínre, hogy 
azonnal a pörköléshez lehetett hozzáfogni. Közben a rendezvény megnyitó-
jához gyülekeztek a böllérek. 

Ujvári László polgármester beszédében elmondta, hogy szükség van 

erre a rendezvényre, ezt mutatják az elmúlt évek sikerei is. „A kezdeti 
Böllérnap félnapos program volt, a hagyományápolás, a régi disznóvá-
gási módok bemutatásán volt a hangsúly, de később fesztivál lett belőle  
a nagy érdeklődés miatt, mert nemcsak a községünk csapatai vettek részt 
a disznóvágásban, hanem a környező településekről is jöttek, később 
testvértelepüléseink is csatalakoztak az eseményekhez. Balatonakaliból 
tizedik alkalommal érkeztek bemutatni a náluk disznóvágáskor szokásos 

ételkészítést. A vajdasági Torontáltorda csatapa szintén régóta velünk van.  
A Kisteleki Rendőrkapitányság csapata ötödik alkalommal tisztelte meg  
közösségünket a részvételével. A balástyai családok, baráti társaságok  

fontos programjává vált a húsz év alatt a Böllérfesztivál, vannak, akik  
jönnek közös főzésre, és vannak, akik együtt látogatnak ki megkóstolni  
a régi ízeket. Erre nagy szükség van, hogy találkozzunk, beszélgessünk, jól 
érezzük magunkat.” A polgármester elmondta még, hogy a mostani Böllér-
fesztivál megrendezéséhez igen jelentős támogatást adott az Agrárminiszté-
rium, amit településünk nevében megköszönt. 
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Ezután Farkas Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, miniszter-
helyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendezvényt meg-
nyitó gondolatai között kiemelte, fontosak az ilyen helyi rendezvények, 
az élmények, találkozók. A magyar gasztronómia ételsorában kiemelt he-
lye van a sertéshúsból készült ételeknek, a disznóvágáskor szokásos fogá-
soknak. „Ezt a hagyományt, ezt a nagyszerű szervezőmunkát folytassák, 
szükség van ezekre az élményekre, és hogy együtt lehessünk.” – jegyezte 
meg az államtitkár. Kiss József főszervező megköszönte az összefogást,  
a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítséget mind-
azoknak, akik munkájukkal vagy bármi mással hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez a fesztivál létrejöhetett. 

A megnyitó végén a kolbásztöltő-, főző- és a süteménykészítő ver-
seny zsűrije mondta el a tudnivalókat, a budapesti Bakos László mester-
cukrász, a szatmári Blaskó János mesterszakács, a Szabadtűzi Lovag-
rend, a Magyar Fehér Asztal Lovagrend, a Kalocsai Szent István Paprika  
Lovagrend lovagja, és Mari János, a hartai Szarkási Kereskedőház kol-
bászmestere, a Magyar Hagyományőrző Gasztronómiai Szövetség és  
a Világ Gasztronómiai Szövetség tagja. 

A megnyitóbeszédeket követően a Böllérfesztivált a szokásos ágyúszó 
nyitotta meg, a Tápióbicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat ágyú-
jának elsütésében Farkas Sándor államtitkár közreműködött. A böllérek 

pálinkával koccintottak, de ezalatt már a segédeik gyakorlott mozdula-
tokkal kezdték pörkölni a sertéseket, majd együtt mosták és bontották  
a jószágokat, gyorsan készítették a reggelire valót. Ebből a fesztivál-
ra érkező vendégek csak kóstoló falatokat kaphattak, de a nagy sátorban 
a bordányi Vadgesztenye Étterem több mázsányi frissen sült finomsággal 
várt mindenkit, és ebédre is készültek négy bogrács pörkölttel. Aki lán-
gosra vágyott, azt is ehetett. Közben a húsipari cégeknél vásárolhatott, aki 
füstöltárukat akart hazavinni. Volt méz és grillázs árus, füstölt őrölt pap-

rikát, fürjtojásból készült tésztákat és üveges ételféleségeket vehetett, aki 
ínyencségekre vágyott. A vásári árusok ajándékot meg cukorkát árultak,  
a gyerekeknek az egyik sátorban arcfestés és gyurmázási lehetőség is volt. 
A tér közepén kosaras hintával várta a bohóc a legkisebbeket, de a szín-
padon is szórakoztatta őket. Az óvodások műsorában minden nagycsopor-

tos részt vett a négy vegyes csoportból. Verseket, mondókákat adtak elő, 
népi játékokat játszottak, és táncoltak. Műsoruk után következett a sátorban  
a Grimm-Busz Színház, és „A bogaras mese” című zenés mesejátékot ad-

ták elő. A Hódmezővásárhelyi 5. Bocskai István Lövészdandár Zenekará-
nak műsorához szépszámú közönség gyűlt össze, viszont a csúcspont a 3+2 
zenekar két órás koncertje volt, és akkorra már nagyon sokan jöttek össze  
a rendezvénytérre. 

Utána hirdették ki a kolbásztöltő-, főző- és a süteménykészítő verseny 
eredményeit. Először a „Disznóvágási szokások a családunkban” címmel 
a XX. Böllérfesztivál alkalmából a felső tagozatos általános iskolás gye-
rekeknek meghirdetett néprajzi pályázat díjait adták át Kántor Istvánnak 
(5.a), Kántor Róbertnek (6.a), Goldmann Gergőnek (6.a), Szanka Mírának 
(6.b), Virágh Zsófinak (6.b). A finom ételek és sütemények elkészítéséért 
sok értékes díj talált gazdára, amit az önkormányzati díjakon kívül több cég 
ajánlott fel a legjobbaknak. A Balástyai Böllérfejedelem Vándorkupát a hód-
mezővásárhelyi Haspárti-team vitte haza. A főzőverseny sültek kategóriáját 
a balástyai önkormányzat csapata nyerte sültes tállal, amelyben kolbász, tar-
ja, oldalas, aprópecsenye, sertésmáj és tepertő volt. A töltött káposztájukat 
külön-díjjal jutalmazták, ami mellé az egyik zsűritagtól egy hartai meghívást 
kaptak az ottani kolbásztöltő versenyre. Az önkormányzat elfogadta a meg-
hívást. A díjakat a csapat vezetője, Szemerédi István és Szemerédi Lászlóné 
vette át. A másik kategória, az egyéb ételek első díját Balatonakali csapata 
kapta a Balaton-felvidéki hagyomány szerint elkészített ételeikért. A csapat 
egyébként egy „gigányi” mennyiségű „vírusíróval”, azaz finom pálinkával 

kínálta az ételeiket megkóstoló vendégeket. Az édes és sós sütemények 
versenyében mindhárom díjazott ugyanaz volt, így Kószó Szilvia első lett  
a saját ötletéből kikísérletezett többlapos krémes süteményével és kelt tész-
tás sós süteményével is. Az édes süteménye, a Kószó-szelet az interneten  
a webcukrászda versenyében már részt vett, és ott szintén díjat érdemelt.  
A Balástyai Újság különdíját és a Dél-Gasztro Kft. különdíját is Dékány 
Erika vihette haza az aprócska malacokért, amit sütinyalókaként (cake pops) 
készített. Délután négy órára érkezett meg Budapestről Miller Zoltán és 
Mahó Andrea. A nagyon színvonalas zenés műsorukat sajnos már kevesen 
várták meg, mint ahogy utána a sátorban is kevesebben mulattak a Berkes 
Dáridó zenéjére, ami azt jelezte, a koronavírus járvány miatt a Böllérfeszti-
vál közönsége ebéd utáni időben igyekezett hazatérni.

Illin Klára
Fotógaléria: www.balastya.hu/hirek
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Köszönet
A Balástya Községi Önkormányzat nevében köszönöm  

a támogatását, munkáját mindazoknak a cégeknek,  
vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik az elmúlt 
években sokat tettek azért, hogy a Böllérfesztivál húsz 

éven át sikeres lehessen.
Ujvári László polgármester

Plakettet kaptak a Böllérfesztivál szervezéséhez 
nyújtott munkájukért

Plakettet kapnak még a Böllérfesztivál szervezéséhez  
nyújtott munkájukért, amit később vesznek át

Főzőverseny eredmények
I. kategória, sültek
1. Balástya Községi Önkor-

mányzat - Szemerédi István
2. Dékány Levente 
3. B.B.C. - Balástya, Bárká-

nyiné Széll Erzsébet

II. kategória, egyéb ételek
1. Balatonakali
2. Szatymazi Fakanál Klub
3. Kisteleki Rendőrkapitányság

Kolbásztöltő-verseny 
eredmények
1. Haspárti-team, 
    Hódmezővásárhely
2. Torontáltorda 
3. Kiss József csapata

Külön-díj 
Balástya Községi Önkormány-

zat - Szemerédi István

Balástyai Böllérfejedelem
Vándorkupa
Haspárti-team - Biacsi László

Sütemény kategória 
eredmények
1. Kószó Szilvia
2. Farkas Éva, Torontáltorda
3. Darabont Éva

A Balástyai Újság és 
a Dél-Gasztro Kft. különdíjai
Dékány Erika

Balról jobbra: Sári János, Csáki József, Bozsó Gábor, Csoma József, 
Kiss József, Ujvári László, Tóth József

Balról jobbra: Szél István, Zákány Lajos, Túri Antal, Szél János,  
Szél Antal, Ujvári László, 

Balról jobbra: Ujvári László, Vincze Mihály, Juhász Jenő, Palotás 
Ibolya, Tari József, Pölös Petra, Túriné Török Ilona, Jójárt Erzsébet, 
Kocsisné Benkő Beáta, Kauczki Tonuzóba, Kiss József

Balázs Ferenc, Égető Gyula, Farkas István, Gombos László, Gombos 
Pál, Horváth Attila, Horváth-Zsikó Sándor, Juhász Gergő, Kónya Atti-
la, Kordás István, Nagymihály József, Onozó Mihály, Sejben József, 
Simon László, Szána Ferenc, Szanka Péter, Szél ImrénéBalról jobbra: Gera István, Dékány Péter, Dékány Sándor, Gera  

Jánosné, Böröcz Flórián, Gémes Ferenc, Ujvári László, Bitó József, 
Balogh Dezső, Kiss József, Dékány László

Balról jobbra: Losonczi Antal, Kiss Zsolt, Palotás Sándor, Juhász Já-
nos, Seres Sarolta, Vermesi László helyett Vermesi Ákos, Kiss József, 
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub (Weisz Zoltánné), Ujvári László 
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30 éves osztálytalálkozó
November 5-én tartott találkozót a Munkácsy Mihály Általános Is-

kolából 1991-ben ballagók mindkét osztálya. Először az iskola egyik 
termében gyűltek össze, felelevenítve a régi emlékeket. Mindannyi-
an elmondták, mi történt velük az előző találkozásuk óta vagy épp  
a 30 év alatt, majd felolvasták alsós osztályfőnökeik, Perényi Szilárd 
és Perényi Szilárdné Edit leveleit. Ezután a Vadásztanya vendéglőben 
vacsorával folytatódott az osztálytalálkozó, és megnézték a ballagásuk-
ról készült filmet is. A beszélgetések éjszakába nyúlóan folytatódtak.

A képen balról jobbra: Tóth Attila, Tisóczki Zsolt, Sári Zsolt, Kis 
Krisztián, Nagy Róbert, Kriván Attila, Kovács Nóra, Dékány Gábor, 
Fekete Csaba, Szél Viktória, Nagy Mónika, Ördögh Zoltán, Csordás 
Éva, Kiss István, Juhász Ágnes, Lippai József, Tóth Bernadett, Dékány 
Annamária, Kiss Máté, Zónai Márta, Bitó Szidónia, Vincze Orsolya, 
Virágh Éva, Matuszka Tünde, Hódi Piroska, Kothencz Péter, Sutka 
Nóra, Ábrahám Danica.

Óvoda
Projektek a csoportokban

November első hetében minden óvodai csoport saját projektet  
valósított meg különböző témákban. A Csillag csoportban „Zokni”,  
a Napocska csoportban „Liba„ a Felhőcske csoportban „Felhő„ és  
a Szivárvány csoportban „Gesztenye„ projektet szerveztek az óvoda-
pedagógusok. A gyerekek örömmel vettek részt a megszokottól eltérő, 
változatos programokon.

Tökfesztivál az ovisoknak
Október 24-én mind a négy óvodai csoport részt vett a Pinenőparkban 

Balástya Községi Önkormányzat által szerevezett Tökfesztiválon, ame-
lyet a játszótér mellett felállított sátorban tartottak. A gyermekek lab-
dás ügyességi játékban vettek részt, tököt festettek, teáztak és minden-
ki egy-egy meglepetés csomaggal tért vissza az óvodába. Köszönjük  
a lehetőséget, az ajándékokat, és minden szervező munkáját! 

Színházlátogatás
A nagycsoportosok Kecskemétre utaztak és bérletes előadás kereté-

ben nézték meg a Hamupipőke című előadást. A gyermekek nagy örö-
mére az előadás után találkozhattak a színpadon szereplőkkel is.
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Bölcsőde

Iskolai események
Pályaválasztási szülői értekezlet

Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk október 18-án, ahol 
dr. Tóth Éva beszélt az iskolatípusokkal kapcsolatos változásokról, 
az új szakmai képzésekről. Tájékoztatta a szülőket arról is, hogy 
az iskola lehetőséget biztosít egyéni konzultációkra, tanácsadásra. 
Ezt követően a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnáziumot mutatta be Tóth Gabriella igazgatónő.

November 10-11-én dr. Tóth Éva egyéni tanácsadást tartott az ér-
deklődő tanulóknak és szüleiknek.

A bölcsődében november elejére mindkét csoportban lezajlott a be-
szoktatások jelentős része. A gyermekek megismerték új környeze-
tüket, a bölcsődei napirendet, társaikat, nevelőiket, valamint a segítő 
személyeket, akik a mindennapjaikban velük vannak. 

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktatónk Árpád-házi Szent Erzsébetet választotta 

a hónap szentjének. Erzsébet II. András magyar király és Merániai 
Gertrúd lánya volt, és 1221-ben egy türingiai gróf felesége lett. Első 
gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek 
számára, emellett segítette a szegényeket is. Második gyermeke 
születése után hálából 28 férőhelyes kórházat alapított, ahol maga is 
ápolta a betegeket. Férje halála után elmenekült Wartburg várából és 
fonásból élt gyermekeivel. Mivel nem akart újra házasságot kötni, 
ezért Assissi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett. Halála után 
sírhelyénél számos csodás esemény történt. IX. Gergely pápa avatta 
szentté 1235-ben. Erzsébetet a festményeken rózsákkal a kötényé-
ben ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, hogy egy alkalommal 
kenyeret vitt a szegényeknek. Út közben találkozott sógorával. 
Erzsébet attól félt, hogy a sógora megtiltja neki a jótékonykodást. 
Ezért amikor Henrik megkérdezte tőle, hogy mi van a kötényében, ő 
azt válaszolta, hogy rózsák. Amikor megmutatta, a kenyerek helyett 
tényleg illatos rózsák voltak a kötényében. 

Tökfesztivál
Október 20-án az alsós diákok, 21-én pedig a felsős tanulók vet-

tek részt a helyi önkormányzat által szervezett Tökfesztiválon, ahol 
játékos feladatok, és tökfaragás várta a diákokat. Köszönjük a szer-
vezőknek a nagyszerű programot.

Akadályverseny
Október 21-én tanulóink akadályversenyen vettek részt a Kistele-

ki Rendőrkapitányság szervezésében. A változatos feladatok között 
szerepelt TOTÓ, activity, képkirakó, találós kérdések, memória-já-
ték, szituációs feladatok. A verseny végén az osztályok jutalomban 
részesültek. Az alsósok között a 2. osztály, míg a felsősök közül a 
6. a osztály végzett az első helyen. Köszönjük dr. Sejben Győző 
rendőr őrnagynak a versenyhez nyújtott segítséget.

Megemlékezés 1956-ról
Október 22-én iskolánk tanulói egy film-összeállítással emlékez-

tek meg az 1956-os forradalom 65 éves évfordulójáról, amellyel 
képet kaptak a megrázó eseményekről, történésekről, az ünnep 
jelentőségéről. A filmet Gállné Leiner Ilona és Márkus Marianna 
szerkesztette és állította össze a nyolcadik osztályos tanulók köz-
reműködésével.

Márton-nap
November 11-én egy néphagyományt elevenítettek fel a 4. osz-

tályosok Varga Emma tanítónővel. Alsós diáktársaikat mondókák-
kal fogadták, a névnaphoz kapcsolódó időjárási megfigyeléseket 
mondtak, majd eljárták a libatáncot a „Száz liba egy sorban” ismert 
gyermekdalra.

Kirándulás a Kóborló lovastanyára
Október 22-én a harmadik osztályosok a Kóborló lovastanyán  

jártak.

Hónap Diákja – október

1. a: Böröcz Emília, Gáspár Diána, 2. a: Braczkó Dominika  
Dorina, 3. a: -, 4. a: Szabó Dorina, 5. a: Nagy Korinna, 6. a: Bárká-
nyi Szandra Lilla, 6. b: Kiss-Csepregi Tamás, 7. a: Kispéter Leila, 
8. a: Csatordai Csongor

Keress egy üres cipősdobozt, válaszd ki hány éves  
személyt szeretnél megajándékozni; kislányt vagy kisfiút, 

nőt vagy férfit, s töltsd meg a dobozt kedves játékkal,  
hasznos eszközzel.

Az elkészített dobozt csomagold be színes csomagolópa-
pírral és írd rá hogy milyen korú és milyen nemű gyermek-

nek, felnőttnek szánod.
GYŰJTÉS A TELEHÁZBAN december 15-ig,
hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00 óráig,
pénteken: 8.00-13.30 óráig.
Mit tegyek a dobozba?
● játék, sporteszköz
● íróeszköz, iskolai felszerelés
● mesekönyv, könyv
● higiéniai eszközök
● tartós élelmiszer, édesség
A Balástyai Integrált Szociális Intézmény az ajándékokat 

a rászorulók részére a védőnők, a családsegítő és  
a tanyagondnokok segítségével juttatja el.

Karácsonyi Cipősdoboz AKCIÓ! 
AJÁNDÉKOZZ RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK  

ÉS FELNŐTTEKNEK KARÁCSONYRA!
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A víz fizikai jellemzői
A víz kémiai, fizikai, biológiai tulajdonságai alapján az élet 

számára nélkülözhetetlen, ezért a Földön a legszélesebb 
körben használt vegyület. A víz az ember és a környezet 
számára való jelentőségét, illetve az ezzel kapcsolatos 
feladatokat az Európai Tanács 12 pontban deklarálta az 
„Európai Víz Chartában” a következők szerint: 1. Víz nél-
kül nincs élet. A víz érték és létfontosságú környezeti elem.  
2. Az édesvíz készletek nem kimeríthetetlenek. Ezért eze-
ket meg kell őrizni, illetve védeni. 3. A víz szennyezése 
veszélyes az ember és más vízfüggő élőlények számára.  
4.  A víz minőségének ki kell elégítenie a különböző hasz-
nálatok igényeit, különösen az emberi egészség szempont-
jából lényeges követelményeket. 5. A használt vizek vízfo-
lyásokba vezetésével a víz minősége nem akadályozhatja 
annak további termelési, illetve személyes célú használatát.  
6. A vízkészletek megőrzése szempontjából a növény-
világ és különösen az erdők szerepe igen nagy. 7. A víz-
forrásokat meg kell őrizni. 8. A vízügyi hatóságoknak meg 
kell tervezniük a helyes vízgazdálkodást. 9. A vízvédelem 
szükségessé teszi a szakoktatás, a tudományos kutatás és 
a nyilvánosság tájékoztatásának intenzifikálását. 10. A víz 
közös tulajdon, melynek értékét mindenkinek fel kell ismer-
nie. Az egyének kötelessége a víz célszerű és gazdaságos 
használata. 11. A vízgazdálkodást természetes vízgyűjtő 
területek és nem politikai, illetve adminisztratív határok ke-
retében kell megvalósítani. 12. A víz nem ismer semmiféle 
határokat, ezért mint közös forrás, nemzetközi együttmű-
ködést tesz szükségessé.

Az esővíz hasznosítása
Egy ember naponta átlagosan 120 liter vizet használ 

tevékenységei folyamán. Ez a mennyiség a következő-
képpen oszlik meg: tisztálkodás 38 %, ivás, főzés 2 %, 
mosogatás 7 %, mosás 13 %, autómosás 5 %, WC öblítés  
33 %, kerti öntözés 2 %. Érdemes a háztetőről lehulló csa-
padékot összegyűjteni, ezzel tudunk takarékoskodni a víz-
zel. Átlagosan évente egy 100 m2 alapterületű ház tetejéről 
78 m3 vizet tudunk összegyűjteni. Ha ezt összegyűjtjük ez 
elegendő a mosáshoz és WC öblítéshez egész évben egy 
négytagú családnak. Az esővíz lágyvíz, nincsenek benne 
magnézium és kalcium sók, a mosáshoz kitűnő. 

Az ereszcsatorna kivezető nyílását egy hordóba vezetjük 
mechanikai szűrőn keresztül, majd tovább vezetjük a csa-
padékot egy föld alatti tartályba, ami ajánlottan téglából, 
kőből vagy betonból van. Ott aktív szenes szűrésen megy 
át és szivattyú segítségével visszavezethetjük a ház-
ba. Ha a csapadék vizet az udvaron fahordóba gyűjtjük,  
a tetejére csalán levelet teszünk, hogy ne legyenek benne 
szúnyog lárvák, ezt a vizet kerti öntözésre kiválóan tudjuk 
használni. A fent leírtak tippet adhatnak az esővíz haszno-
sítására, mert az édesvizek megóvása közös feladatunk. 

Péterné Bárkányi Tímea

SZEMLÉLETFORMÁLÁS A VÍZGAZDÁL-
KODÁSSAL KAPCSOLATBAN 

A Katasztrófavédelem Kutató  
Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület Balástya hírei

Szeptember 10-én vásárolt az egyesület egy tűzoltó gépjármű fecs-
kendőt, amivel a XXI. Balástyai Falunapokon és XX. Balástyai Böl-
lérfesztiválon is rendezvénybiztosításban vettek részt. 2021-ben nov-
ember 15-ig az egyesület tagjai összesen 41 alkalommal vonultak ki 
tűzesetekhez. 

A Katasztrófavédelem Kutató Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Balástya (KKM ÖTE Balástya) feladatai a tűzmegelőzés,  
önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, speciális mentés és polgári védelem. 
Feladatellátásuk Csongrád-Csanád megye egész területére vonatkozik. 
Az egyesület székhelye és telephelye: Balástya, Arany János u. 1.,  
vezetője: Szemerédi László. Telefonszáma: 06 (30) 972-2326

TOVÁBB TART A GYŐZELMI SZÉRIA
A megyei másodosztályban szereplő balástyai felnőtt férfi labdarúgó 

csapat a nehézkes idénykezdetet követően, október végére ismét olyan 
lendületet vett, mint ami az előző szezon végére a harmadik helyig 
repítette az egyesületet. Ráfordulva a novemberre, már zsinórban hat 
nyert mérkőzésnél tartott a csapat.

November 6-án a Szegedi Pázsit SE-t fogadták a balástyaiak,  
a kezdő sípszót követő gyors hazai gólnál (Papp Dávid) sokan azt 
gondolhatták, hogy könnyű meccs vár Kiss Máté legénységére.  
Ha nem is gyorsan, de a szegediek visszajöttek a meccsbe. Ám az  
a tartás, ami ebben a szezonban jellemzi az együttest, ismét megmu-
tatkozott. A meccs hajrájához közeledve Papp Dávid ismét betalált  
a hálóba, itthon tartva ezzel a három bajnoki pontot (Balástya 2-1 Sze-
gedi Pázsit SE).

Sorozatban nyolcadik győztes meccsükre készültek a balástyaiak  
a St. Mihály FC ellen. A mieink kiválóan játszottak az első órában, há-
romgólos előnyhöz juttatva a csapatot. A találatokat Kormos Barnabás, 
Mágocsi Gergő és Tóth Gergő szerezte. A második félidő derekán két 
szabadrúgás után két fejessel zárkóztak a hazaiak, de az egyenlítés már 
nem jött össze nekik (St. Mihály FC 2-3 Balástya).

A november 20-ára tervezett bajnoki mérkőzésre az Üllés csapata 
nem tudott kiállni, ezért a szövetség döntése értelmében Balástya  
3-0-ás megállapított végeredménnyel, mérkőzés nélkül 3 pontot  
kapott.

A jó szereplésnek köszönhetően a tavaszi folytatást biztosan a má-
sodik helyről várja az együttes, az utolsó őszi forduló a középme-
zőnyben tanyázó Szegvárnál zárul.

Sporthírek
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Nagypál Péter Krisztián és Szőri 
Renáta

Születés
• Hódi Sárának és Csányi Márkus-
nak: Levente
• Csányi Bettinának és Böröcz 
Istvánnak: Benedek
• Kovács Andreának és Kendrei 
Zsoltnak: Zalán

Keresztelő
• Fehér István Patrik – szülei:  
Fehér István és Ötvös Anna
• Dudás Áron – szülei: Dudás 
Tibor és Bárkányi Ildikó

Elhunytak
• Dallos Pál (1955) 
• Tóth Ferencné Csúri Matild 
(1921)  
• Böröcz István (1947) 
• Fogas Józsefné Pálinkó Mária 
(1933)

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a  

06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár lesz az ifjúsági klubban

Maszk használata kötelező 
a templomokban

December 19-én, vasárnap 9-12 óráig az ifjúsági klubban Vöröskeresz-
tes ingyenes csere-bere vásár tartanak. A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat, mesekönyve-
ket, megunt karácsonyi dekorációkat is amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön egyeztetéssel adhatnak át a művelődési házban. Érdeklődni 
lehet a szervezőnél, 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!   

2021. november 1-jétől szigorodtak a járványügyi szabályok  
a Szeged-Csanádi Egyházmegyében is. Kiss-Rigó László püspök 
rendelkezése értelmében egyházmegye templomaiban, továbbá  
a ravatalozókban és minden zárt helyeken kötelező az orrot és szájat 
eltakaró maszk használata.

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

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető  
a Hotel Orchideában!

Orvosok és ügyeletek

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

A p r ó h i r d e t é s

Futókacsa júniusban kelt, ugyanitt törpekakasok eladók.  
Telefon: 06 (70) 365-5844
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