Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Az árkok takarítása az ingatlantulajdonosok feladata
Az ingatlanok előtti árkok takarítása, a járdaszakasz és
a járda melletti zöldsáv az úttestig terjedő teljes területének rendben tartása az ingatlantulajdonosok a feladata.
2. oldal

XXVII. ÉVFOLYAM 2021. OKTÓBER

A kóborló kutyák tulajdonosainak figyelmébe!
Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki a kutyája.
A gondatlan állattartó háromszázezer forint bírsággal is
sújtható.
2. oldal

Új elismeréseket adtak át
a Falunapok megnyitóján

A képen balról jobbra: Frank Rita, Fodor-Jójárt Rebeka, Gombos
Pálné Bárkányi Mária, Gombos Pál, Mihályi-Gömöri Júlia, Széll
Mihályné Rácz Ilona, Menyhárt Eszter
Szeptember 17-én a XXI. Balástyai Falunapok megnyitóján
adta át Ujvári László polgármester a Balástya Községért
Elismerést négy kategóriában, és hatan vehették át ezt
a kitüntetést.
Bővebben a 4-5. oldalon

Köszönet a Falunapok segítőinek

A szeptember 17-18-án tartott XXI. Balástyai Falunapok
sikeréért sokan dolgoztak. Az őszi betakarítást megjelenítő,
a hagyományokat idéző díszítéshez többen adományukkal,
mások munkájukkal járultak hozzá. Ujvári László
polgármester minden segítőnek megköszönte a színvonalas
munkát.
Bővebben a 2. oldalon

„Megtanultak együtt erősödni a térség települései”
Minden településsel szoros kapcsolatot ápol térségünk
országgyűlési képviselője, Farkas Sándor, akivel a Falunapokon beszélgettünk a munkájáról.
3. oldal

Megváltozott a Balástyai Újság
külterületi terjesztése!
Tisztelt Külterületi Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Posta szórólap küldési
szolgáltatása törvényi változás miatt 2021. július 1-től megszűnt.
A Balástya Községi Önkormányzat ezen szolgáltatás keretein belül küldte ki havi rendszerességgel a külterületi lakosok részére
a „Balástyai Újság” című helyi újságot.
A postai szolgáltatás megszűnését követően önkormányzatunk
a helyi újság külterületre történő eljuttatása érdekében egyenlőre az
alábbi lehetőségeket biztosítja:
- a tanyagondnoki szolgálat ellátottjai részére a tanyagondnok juttatja el az újságot,
- továbbá bármely külterületi lakos térítésmentesen vihet a polgármesteri hivatal előterében kihelyezett újságokból, illetve a helyi boltból, gyógyszertárból, orvosi rendelőkből, Teleházból, és a Lottózóból.
Megértésüket köszönjük!

Pályázati felhívás ebek ivartalanítására, chipelésére és oltására
A felelős állattartás elősegítésére a Magyar Falu Program keretében
létrehozott pályázaton a Balástya Községi Önkormányzat 1.191.198 forintot nyert ebek ivartalanítására, oltására és kötelező chippezésére. Az
önkormányzat a feladat elvégzéséhez szerződés kötött dr. Dakó Zoltán
állatorvossal.
A lakosság igényfelmérési ív kitöltésével pályázhat. Egyrészt úgy,
hogy aki Balástya területén kóbor kutyákat befogad és azután felelős
gazdája lesz, annak a kutyának a pályázatból finanszírozzuk az ivartalanítását, chipelését és oltását.
Továbbá minden kutyatulajdonos, aki zárható, elkerített területen megfelelő körülmények közt tart kutyát, családonként egy kutya ivartalanítására, chipelésére és oltására pályázhat.
A pályázati adatlapok letölthetőek a www.balastya.hu oldalon a fontos
információknál, valamint a Teleházban is lehet kérni. A kitöltött adatlapokat aláírással ellátva október 30-ig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba. E-mailben szkennelve vagy fotózva is lehet küldeni, de jól látható
aláírással, a jegyzo@balastya.hu címre. A kérelmeket bizottság bírálja
el és novemberben kezdődik az ivartalanítás, chipelés és oltás. Kérdés
esetén tájékoztatást kérhetnek a polgármesteri hivatalban személyesen
vagy a 62/278-222-es telefonszámon.
Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző

Meghívó Idősek Világnapjára

Október 17-én, vasárnap 15.00 órakor a művelődési házban tartandó Idősek Világnapja ünnepségre szeretettel várja
a szépkorú lakosságot a Balástya Községi Önkormányzat.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Az árkok takarítása az
ingatlantulajdonosok feladata

Napelemet és új kazánt kap a Bölcsőde

A Belügyminisztérium kötelező önkormányzati feladatellátást támogató
pályázatával szerettük volna a bölcsőde konyháját korszerűsíteni, mert
nagyon kicsik a helyiségek, technikai
gondok merültek fel, továbbá folyamatosan problémák vannak a gázkazánnal, ezért cserélni kell. Sajnos
a pályázatból ki kellett venni a konyhafelújítást, így csak a napelem telepítése és a kazáncsere oldódik meg
a pályázati támogatás segítségével.
A támogatói okiratot július 6-án írtuk alá, a beruházás az ősszel valósul
meg.

2.

Szociális tüzelőanyag pályázat

A képviselő-testület még a nyár
közepén döntött arról, hogy az elmúlt
két évhez hasonlóan a szociálisan
rászorulók részére pályázat segítségével tüzelőt biztosítunk. A költségek
és a logisztikai feladatok egyszerűsítése miatt ismét szén beszerzésére
lesz lehetőségünk. Reméljük, hogy
a pályázatunkat pozitívan bírálják el,
és ugyanúgy, mint korábban, a szociális bizottságunk osztja szét, terveink

Az önkormányzat energiatakarékos módon működő,
önjáró fűnyíró gépet
vásárolt.
szerint két alkalommal, Karácsony
előtt és a majd a tél második felében.
Ez a kormányzati támogatás csak
hozzájárulás a fűtéshez, nem biztosítja az egész évi tüzelőt.

3.

Megvásároltuk az önjáró fűnyíró
gépet
A Magyar Faluprogram Kommunális eszközök beszerzésére kiírt pályázatán 4.222.750 forintot nyertünk,
amiből az eddigieknél hatékonyabban és energiatakarékos módon működő, Kubota GR 1600 típusú önjáró,
vízhűtéses diesel motoros, fűgyűjtős
fűnyíró gépet megvásároltuk.

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!
Az ingatlanok előtt meglévő árkok takarítása, adott esetekben
mélyítése az ingatlanok tulajdonosának a feladata. Erre az 1/1986. (II.
21.) ÉVM-EüM együttes rendelet kötelezi is az ingatlan tulajdonosokat.
6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról,
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
A fent leírtakra tekintettel, felhívjuk figyelmüket, hogy az őszi esőzések előtt mindenki végezze el a szükséges karbantartási feladatokat.
Abban az esetben, ha a kitermelt földet nem tudja a telkén elhelyezni,
a Balástya Községi Önkormányzat térítésmentesen elszállítja. Az eldugult átereszek átmosásához, az önkormányzat szintén segítséget nyújt.
Az árkok, átereszek karbantartottságát, az ingatlanok előtti közterületek rendben tartását az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi,
azokkal szemben, akik nem végzik el, a szükséges munkálatokat,
bírság szabható ki.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan, kérdésük, észrevételük van,
jelezzék a 62/278-222-es telefonszámon.
Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző

Köszönet a Falunapok segítőinek A kóborló kutyák tulajdonosainak
A XXI. Balástyai Falunapok más volt, mint az elmúlt húsz évben, en- figyelmébe!
nek ellenére nagyon sokan kilátogattak a rendezvényünkre. A hagyományápolás, az őszi betakarítást jelképező dekoráció szemet gyönyörködtető látvány volt. Sikerült olyan fellépő művészeket találni, akiknek
a produkciói a többség érdeklődésével találkoztak, mert próbáltuk
korosztályok szerint szervezni a színpadi programot. A főzőversenynek nagy sikere volt, és a fiatalok körében a mozgás, a sport területén
a fesztiválfutás majd a BALÁSTYAI EXATLON sokakat vonzott.
Külön örülök annak, hogy a programkínálatunkkal kiléptünk a településünk határán túlra, és a Tűzoltónapot, a megyei tűzoltóversenyt sikerült
a szervezőkkel egyeztetve községünkben megrendezni, amelyen tizenöt
csapat vett részt. A Zrínyi utcai lovaspályán tartott verseny után többen
átjöttek a Falunapok eseményeit megnézni. Nagy tisztelettel megköszönöm mindenkinek a programokon való részvételt, külön köszönöm
támogatóinknak, segítőinknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
hogy a szervezésben és a rendezvény lebonyolításában segítettek. Azoknak az önkormányzati munkatársaknak, a közélet szereplőinek is köszönetemet fejezem ki, akik a lebonyolításban részt vettek, és ilyen sikeres
Falunapot tudtunk huszonegyedik alkalommal is megtartani.
Ujvári László polgármester

Tisztelt Lakosság!
Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos
kor betöltését követően 15 napon belül bejelenteni a jegyzőnek. Tilos
bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon
eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos
ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet
nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni.
Az ebet kötelező transzponderrel (chip) megjelölni.
Amennyiben közterületen gazdátlan ebet látnak, a tulajdonos megjelölésével, fotó csatolásával szíveskedjenek azt a jegyzo@balastya.
hu e-mail címen bejelenteni. Az állat elszökése esetén, amennyiben
a tulajdonos személye megállapítható, 70 ezer forint az alapös�szeg, melyet a kedvtelésből tartott állat esetében a hatóság kiszabhat.
A büntetési összeg számításának módját az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet tartalmazza. A gondatlan állattartó a jelenleg érvényben lévő szorzók alapján akár háromszázezer forint
bírsággal is sújtható.
Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző
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“Megtanultak együtt erősödni a térség települései”
Minden településsel szoros
kapcsolatot ápol térségünk országgyűlési képviselője, Farkas
Sándor. A politikus, aki egyben
az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettes, nemcsak a polgármesterekkel tartja fontosnak
a rendszeres kapcsolatot, hanem minden nagyobb eseményen együtt van a lakossággal
is. Községünkben legutóbb a
XXI. Balástyai Falunapok megnyitóján vett részt.

- A településfejlesztési közös
munkát nagyban segíti a „polgármesterek klubja”, amit Ön
hozott létre. Miért igazán hasznos ez a fórum?
- Bár települési polgármesteri
klubnak neveztük el, inkább ez
egy nagy csapat, ami jól összekovácsolódott az elmúlt években.
Ennek az a lényege, hogy a települések vezetőivel megtaláltuk azt
a közös hangot, ami úgy gondolom, korábban ilyen szinten nem
volt meg. Megtanultuk egymástól
a jót. Hiszen nagyon sok olyan települési vezető van, aki valamelyik
szakmai részterületen valamit nagyon jól tud, és tovább tudta adni
azokat az élményeket, lépéseket,
eljárásokat, ami bizonyos projekteknél, elképzeléseknél sikeresek
voltak. Átvették a polgármesterek
egymástól egy-egy területen a
munkájukhoz szükséges tudást. Ez
az információáramlás, információcsere erősítette, összekovácsolta a
polgármesterek klubjának résztvevőit, ezáltal megtanultak együtt
erősödni a térség települései.

- Mi az Ön szerepe a klubban?
Vállaltam, hogy információkkal, tudással és kapcsolatokkal
segítem a polgármestereket.
Megpróbálok például összekötő szerepet betölteni, meghívok
kormányzati személyeket, szakállamtitkárokat, akik rendkívül
jártasak a pályázati témákban.
A beszélgetések közben újabb
ötletek, lehetőségek merülnek
fel. A Magyar Falu Programot az
elmúlt harminc év legsikeresebb
vidékprogramjának tartom, és ez
is folyamatosan alakul. Gyopáros
Alpár miniszterelnöki megbízott,
kormánybiztos számos alkalommal volt vendégünk, szívesen
jött és jön hozzánk. A vele való
eszmecserék alkalmával sok
olyan új gondolat merült fel, amit
beépítettek az országos Magyar
Faluprogramba. Ezeket tartom
a legfontosabbnak. Így erősödött
és erősödik továbbra is ez a csapat.
- Folytatódik a közös munka
jövőre is?
Bízom benne, hogy 2022-ben,
a választások után is tudjuk
folytatni, mert ezek az eredmények, amiket közösen, együtt
elértünk ezt folytatni kell, mert
nem miértünk van, hanem az
adott településen lakók életéről,
a közösségről, a körülmények
javításáról, illetve a lehetőségek
kibontakozásáról szól. 2013 óta
tartunk polgármester klubot, és
bár közben néhány helyen cserélődtek a településvezetők, ők is
bekapcsolódtak a közös munkába, mert nyitott vagyok feléjük,
pártállástól függetlenül. Rájöttek, így tudnak több eredményt
elérni a lakosság érdekében, ha
együtt, összefogva dolgozunk.
Ez nekem is jó eredményt jelent,
mert azok az emberek, akiknek a
polgármestere nem a kormányt
támogatja, azok sincsenek kiszorítva, nincs megkülönböztetés.
Mindig arra törekedtem, hogy
megfelelő együttműködést tudjunk mindenkivel kialakítani,
és abból olyan eredmények szü-

lessenek, amelyek segítik az itt
élőket.
- Milyen fejlődési lehetőségeket lát a térségünkben?
- Megmondom őszintén, mindig azt szoktam mondani, nem
akarok a képviselő-testületek
munkájába direkt beleavatkozni. Sohasem volt szándékom és
nem is lesz. Az önálló gondolatoknak kell megfogalmazódni
a településeken, helyben ismerik
legjobban az ott élőket, a polgármesterek, képviselők tudják, mi
foglalkoztatja a lakosságot, mire
van szükség a közösségükben.
Ezt, amikor megbeszéljük, ebből épülnek az új lehetőségek,
tervek, elképzelések, amiket
majd a településvezetők megvalósítanak. Én ebben egy kapocs
vagyok, és ez a kapocs viszont,
remélem, elég erős.
- Ön nemcsak térségünket
képviseli az Országgyűlésben
1998 óta, de fontos kormányzati szerepet is betölt. Ennek
a munkának milyen pozitív hatása van térségünkre?
- Az Agrárminisztérium államtitkáraként feladatom számos
törvény parlament elé terjesztése
és annak a vitájában a kormány
és a minisztérium álláspontjának
képviselete. Felsorolni sem lehet, annyi agrár- és vidékfejlesztésről szóló törvény volt, van és
lesz, ami a mindennapi életünket
meghatározza. Nagyon fontosnak tartottam például az osztatlan
közös tulajdon megszüntetéséről
szóló törvény vitáját és annak
az elfogadását, de mondhatnám
az öntözésről, a költségvetésről
szóló törvényeket, amiben mind
részt vettem, amikor például
a költségvetés-tervezésnél a következő év gazdaságfejlődésre,
településfejlődésre szánt pénze-

iről volt szó. Ezek mind-mind
érintik a térségünkben élőket is.
- Hogyan vesz részt a kormány munkájában?
Külön öröm számomra, hogy
nagyon sok kormányülésen jelen
lehetek, dr. Nagy István agrárminiszter úr helyett vagy vele
együtt, és ott számtalan olyan
dolog elhangzik, ami máshol
nem nagyon. Annak is nagyon
örülök, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr mindig rám
szokott kérdezni, „Na Sándor,
akkor meghallgatunk egy olyan
embert, aki két lábbal áll a földön.” – szokta mondani. Ilyenkor nekem el kell mondani olyan
témában is a véleményemet,
ami abszolút nem a vidékfejlesztés, nem az agrárium, hanem azt élet számos más területe, nyugdíj, szociális ágazat,
egészségügy, oktatás. Természetesen mindenben nem lehet
az ember topon, de a józan ész
és az emberekkel való kapcsolatból, beszélgetésekből fakadó
információk alapján tudom talán hitelesen továbbadni azokat
a gondolatokat, amelyek egy
ilyen kérdésre fontos válaszként
szolgálhatnak. Részt veszek
a települések rendezvényein,
beszélgetek az emberekkel, saját gazdaságom által is van tapasztalatom, látom a megoldásra
váró feladatokat. Megpróbálok,
amennyire lehet hiteles maradni. Olyannal sohasem érvelek,
amiről nem tudok, nem vagyok
meggyőződve róla. Abban nem
foglalok állást, amit hozott
anyagból terjesztenek elém, azt
szeretem megtapasztalni, vagy
aktívan utánanézni. Máskülönben – én úgy gondolom – az ember rendkívül felületessé válna.
Illin Klára

A néptánccsoport új tagokat vár
A Balástyai Sziktaposók néptánccsoport minden hétfőn
18 órától tart próbát a művelődési házban, és várja
mindazokat, akik szeretnének a csoportjukhoz csatlakozni.
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Új elismeréseket adtak át a XXI. KITÜNTETÉSEK A FALUNAPOKON
Szeptember 17-én a XXI. Ba- Községért Elismerés” elnevezésBalástyai Falunapok megnyitóján lástyai
Falunapok megnyitója sel, négy kategóriában:
Szeptember 17-én délután tartották a Piaccsarnokban a XXI.
Balástyai Falunapok megnyitóját és az ünnepi képviselő-testületi ülést, ahol köszöntőt mondott Ujvári László polgármester
és Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.

Farkas Sándor beszédében kiemelte, hogy 2022. január elsejétől
olyan vidékfejlesztési program indul Magyarországon, amelyre
nem volt példa a történelmünk során. 4265 milliárd forint áll rendelkezésre a vidék fejlesztésének támogatására, ami háromszor annyi,
mint az elmúlt hét évben volt. Ebben benne lesz a közösségépítő
civilszervezetek támogatása, a Települési Operatív Programok,
a Magyar Falu Program pályázatai, az agrártámogatások, amelyek például elmúlt években megváltoztatták a vidéki életet. Megjegyezte, ezeket a lehetőségeket továbbra is használja ki Balástya.
A köszöntők után Ujvári László ismertette a 2018-2021-ig megnyert pályázatokkal megvalósult fejlesztéseket, amelyek összköltsége 2 milliárd 225 millió forint volt. A polgármester elmondta,
hogy a képviselő-testület Balástya Községért Elismerést alapított
négy kategóriában, és döntésük alapján most hatan vehetik át ezt
a kitüntetést. A Közszolgálati kategóriában Széll Mihályné Rácz
Ilona az egészségügyben hosszú évekig eltölt munkája elismeréseként a „Közszolgálatban végzett munkáért” díjat érdemelte ki.
A Civil szervezetek, társadalmi élet kategóriában községünkben
végzett kiemelkedő közösségi munkájáért Gömöriné Kordás
Gabriella részére az önkormányzat Posztumusz „A településen
végzett kiemelkedő társadalmi munkáért” díjat adományozott,
amit lánya, Mihályi-Gömöri Júlia vett át. A Gazdasági élet szereplői, vállalkozások kategóriában szakmai területükön elért több
évtizedes kimagasló eredményeik miatt „A település kiemelkedő
vállalkozója” díjat Gombos Pál és Gombos Pálné Bárkányi Mária,
valamint Menyhárt Eszter kapta. A Fiatal tehetségek, büszkeségeink kategóriában kiemelkedő tanulmányi eredménye és szakmai
területén is kimagasló teljesítménye miatt az „Akikre büszkék
lehetünk” díjat Frank Rita és Fodor-Jójárt Rebeka vette át.
Az ünnepségen a balástyai Sziktaposók néptánccsoport műsorát
láthatta a közönség. Az eseményen részt vett a Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatalának vezetője,
dr. Szalai Gabriella és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője,
Csehek Ágnes is.

alkalmával tartott ünnepségen
Ujvári László polgármester települési elismeréseket adott át.
A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének
határozata alapján a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett személyeket
méltó elismerésben részesíti, személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve példaként
állítja a jelen és az utókor elé,
ezért Balástya község fejlődését,
megbecsülését, elismerését szolgálók érdekében az önkormányzat kitüntetést alapított „Balástya

a) Közszolgálati kategóriában
(oktatás-nevelés, egészségügy,
szociális munka, gyermek-családvédelem, környezetvédelem,
rendvédelem, közszolgálat)
b) Civil szervezetek, társadalmi
élet kategóriában
c) Gazdasági élet szereplői, vállalkozások kategóriában
d) Fiatal tehetségek, büszkeségeink kategóriában
Balástya község képviselő-testületének döntése szerint 2021ben hatan részesültek „Balástya Községért Elismerésben”.

A Balástya Községi Önkormányzat a „Balástya Községért
Elismerés” Közszolgálati kategóriában az egészségügyben hosszú
évekig eltölt munkája elismeréseként SZÉLL MIHÁLYNÉ RÁCZ
ILONA részére a „Közszolgálatban végzett munkáért” díjat
adományozta.
1995-ig, nyugdíjba vonulásáig az
egészségügyben dolgozott. Községünkben először dr. Kóródy
István körzeti orvos mellett 1968tól 1972-ig, majd dr. Csák Károly
körzeti orvos mellett 1972-től
1984-ig, továbbá dr. Veidner Tibor körzeti orvos, később háziorvos mellett 1984-1995-ig, nyugdíjazásáig látta el a körzeti ápolónői
munkát. A betegek ellátásában
Balástyán összesen 27 évig végzett adminisztrációs munkát, házi
ápolást, gondozást. Jelenleg háztartási és kerti munkával foglalkoSzéll Mihályné Rácz Ilona 1968- zik, pihenéssel, fiának családjával
ban került Balástyára, és 1963-tól tölti az idejét.
A Balástya Községi Önkormányzat a „Balástya Községért
Elismerés” Civil szervezetek, társadalmi élet kategóriában községünkben végzett kiemelkedő közösségi munkájáért GÖMÖRINÉ KORDÁS GABRIELLA részére Posztumusz „A településen
végzett kiemelkedő társadalmi munkáért” díjat adományozta.
A díjat átvette Mihályi-Gömöri Júlia.

Gömöriné Kordás Gabriella
2004-től 2019-ben bekövetke-

zett váratlan haláláig iskolai- és
községi könyvtárosként dolgo-
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zott, felnőttképzésben élettér
tanácsadó, könyvtáros asszisztens, segédkönyvtáros, majd fotográfus képesítéseket szerzett.
Hosszú éveken keresztül volt a
Munkácsy Mihály Általános Iskola szülői munkaközösségének

elnöke. Az 1998-ban alakult Balástya Község Közművelődéséért
és Fejlődéséért Alapítvány alapító tagja volt. Kuratóriumi tagként
számos rendezvény szervezésével járult hozzá Balástya közösségi életének színesítéséhez.

A Balástya Községi Önkormányzat a „Balástya Községért
Elismerés” Gazdasági élet szereplői, vállalkozások kategóriájában szakmai területükön elért több évtizedes kimagasló eredményeik miatt GOMBOS PÁL ÉS GOMBOS PÁLNÉ BÁRKÁNYI
MÁRIA részére „A település kiemelkedő vállalkozója” díjat adományozta.

Gombos Pál és Gombos Pálné
Bárkányi Mária a kertészkedést
1974-ben zöldségfélék fóliás termesztésével kezdte. 1979-ben
12 ezer szegfűdugvány telepítésével indult a dísznövénytermesztésük. 1986-ban beneveztek a keceli
virágkiállításra, és elnyerték a legszebb szegfűkért járó díjat. Ezen a
kiállításon találkoztak egy holland
kiállítóval, akitől az első liliomhagymákat vásárolták, ami később
a liliomtermesztés bővítéséhez vezetett. 1997-től üvegházakban termelik a liliomokat, amit 2007 óta
termálvízzel fűtenek. 2000-ben
a Hortus Hungaricus Nemzetközi
Kertészeti Kiállítás és Vásáron

a színben, választékban és minőségben gazdag liliomokért ezüst
díjat kaptak. A következő évben
a kiállítás nagydíját hozhatták haza. Azután 2014-ig,
a kiállítás megszűnéséig minden évben elnyerték a nagydíjat. Volt olyan év, amikor
103 fajta liliomot termesztettek
29 800 négyzetméteres területen. Később a kereslet hiánya
miatt harminc alá csökkentették
a választékot. Ebben az évben
27 különböző fajta liliom van
termesztésben.
Dísznövények
18 000 négyzetméteren vannak,
ebbe bele tartozik a 6000 négyzetméter alstroemeria is.

A Balástya Községi Önkormányzat a „Balástya Községért Elismerés” Gazdasági élet szereplői, vállalkozások kategóriájában
szakmai területén kimagasló eredményei miatt MENYHÁRT
ESZTER részére „A település kiemelkedő vállalkozója” díjat adományozta.
Menyhárt Eszter kozmetikus,
sminkes a balástyai általános iskolába járt, majd 2009-ben végzett kozmetikusként és 2010 óta
egyéni vállalkozásban dolgozik.
2011 óta vesz részt nemzetközi minősítésű országos sminkes
versenyeken, például a Magyar
Fodrász-Kozmetikus Közhasznú Egyesület versenyén, a Magyar Bajnokságon, a Beauty
Forum Make-up Magyar Kupán,
Hungarian Open Cup, Beauty
Majális és New years online

Önkormányzat
competition versenyeken. Az elmúlt években 21 versenyen 19 kupát gyűjtött, ami azt jelenti, hogy
ennyi alkalommal volt az első három között. Egyre több felkérésnek tesz eleget, például sminkelt
a Szeged Szépe Szépségkirálynőválasztáson, a Miss Alpok-Adria
Szépségversenyen, fotóstúdiók-

ban modellek portfólió fotózásán,
Budapesten a Story Gálán, Night
of excellence, Kiválóságok éjszakája eseményeken és a Szegedi
Szabadtéri Játékokon. Jelenleg
saját Elixír Szépségszalonjában
dolgozik, és folyamatosan képzi
magát a sminkes szakmában.

A Balástya Községi Önkormányzat a „Balástya Községért
Elismerés” Fiatal tehetségek, büszkeségeink kategóriájában
kiemelkedő tanulmányi eredménye és szakmai területén is kimagasló teljesítménye miatt FODOR-JÓJÁRT REBEKA részére az
„Akikre büszkék lehetünk” díjat adományozta.
Informatikai Kar kémia alapképzésére, amit kiváló eredménnyel
végzett el. Tanulmányait a kar
vegyész mesterképzésén folytatta, mely kutatási eredményeiből
született
diplomamunkájával
elnyerte a Magyar Kémikusok
Egyesülete Nívódíját. Ezután felvételt nyert a Kémia Doktori Iskola szerves kémia programjába,
ahol a szteroid kutatócsoportban
olyan tumorellenes hatóanyagok fejlesztésével foglalkozik,
amelyek hasznosak lehetnek az
Fodor-Jójárt Rebeka szintén emlődaganat és petefészekrák kea balástyai általános iskolába járt, zelésében. Számos, szakmájában
majd a Gábor Dénes Gimnázium, elismert külföldi szaklapban pubMűszaki Szakközépiskola és Kol- likált és nemzetközi konferencián
légium elvégzése után 2012-ben vett részt. Jelenleg a doktori fovették fel a Szegedi Tudomány- kozat megszerzéséhez szükséges
egyetem Természettudományi és disszertáció írását végzi.
A Balástya Községi Önkormányzat a „Balástya Községért
Elismerés” Fiatal tehetségek, büszkeségeink kategóriájában
kiemelkedő tanulmányi eredménye és szakmai területén is kimagasló teljesítménye miatt FRANK RITA részére az „Akikre büszkék lehetünk” díjat adományozta.
biológus mesterdiplomát szerzett
idegtudomány és humánbiológia szakirányon, mert az emberi
szervezet, azon belül is az agy
működése érdekelte leginkább.
A 2017-től az SZTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori
Iskola idegtudomány alprogramjának hallgatója, doktori tanulmányait várhatóan idén ősszel fejezi
be. Számos hazai és külföldi konferencián is részt vett, eredményeit tudományos folyóiratokban
angol nyelven publikálja, így
más kutatók számára is elérhető,
Frank Rita a balástyai általános hasznosítható a munkája. Jeleniskolába járt, majd a szegedi Deák legi kutatásaiban a stroke és az
Ferenc Gimnázium „speciális an- agyödéma kapcsolatát vizsgálja
gol” tagozatán folytatta középis- patkány agyszeleteken. Kísérlekolai tanulmányait. A gimnázium teinek célja a stroke után beköután a Szegedi Tudományegye- vetkező folyamatok pontosabb
tem Természettudományi és In- megismerése, mellyel új terápiás
formatikai Kar biológia alapkép- lehetőségeket biztosíthat a betegzését végezte el. Ezt követően ségen átesett embereknek.

Önkormányzat
Beszámoló a XXI. Balástyai
Falunapok eseményeiről
Sokan voltak a Fesztiválfutáson

Szeptember 17-én, pénteken délután a XXI. Balástyai Falunapok
a Fesztiválfutással kezdődött. Az idén is a balástyai származású Tari
János, a Szegedi Vasutas Sportegyesület ügyvezető elnöke indította
a csapatot, és hozott díjakat az eseményre. A legjobbakat három kategóriában, a fiúkat és a lányokat külön díjazták.
Eredmények: fiúk 10 éves korig, 1. Újszászi András, 2. Csányi Róbert,
3. Pojcsik Máté, 10-16 éves korig, 1. Csikós Ervin, 2. Lippai András
László, 3. Darabont Ádám, 16 év felett, 1. Karsai Máté, 2. Dénes Sándor, 3. Pap Zsolt, lányok 10 éves korig, 1. Pap Vivien, 2. Tóth Ilona,
3. Farkas Korina Kira, 10-16 éves korig, 1. Karsai Anna, 2. Darabont
Annamária, 3. Bárkányi Szandra, 16 év felett, 1. Újszásziné Lucza
Erika, 2. Karsai Laura, 3. Pap Ibolya.
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2. Dékány Levente, 3. Varga Edit, egyéb kategóriában, 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete kisteleki csoportja, 2. Berta
József, 3. Varga Edit. A zsűri tagjai voltak: Juhász Jenő, Longa Károlyné Boldizsár Katalin, Szőri Istvánné Tankó Dóra, Kurucsai Szabolcs
(Kistelek).

Látványos fogatos felvonulás

Sikeres volt a BALÁSTYA EXATLON

A TV2 Exatlon Hungary extrém sport-reality műsorában szerepelt
Cservenák Alexandra, Derzsi Viktória, Pap Dorka és a balástyai származású Dékány Dóra, akik meghívást kaptak a Falunapokra, hogy egy
felfújható akadálypályán versenyt bonyolítsanak le. Több korosztályban ötvenen neveztek be a BALÁSTYA EXATLON-ra, köztük négyen
a legfiatalabb korosztályból, valamint két csapat is, amelynek tagjai szoros küzdelmet folytattak egymás ellen. A pályán a lehető leggyorsabban
kellett végighaladni a versenyzőknek, hogy mielőbb az ügyességi feladathoz érjenek. A kicsiknek például karikát kellett rádobni egy rúdra,
majd rögbi labdával eltalálni a hálót, utána egy kis leszúrható rúd alatt
focilabdát átrúgni. A felnőttek és a csapatok versenyénél teniszlabdával
kellett eltalálni egy álló rudat, majd kettő-kettő karikát rádobni a rúdra.
A vetélkedőnek nagyon sok nézője is akadt. A csapatversenyt 10-8-ra
nyerte az Itzel őszibarackjai, Ujvári Zsófia és Ujvári Katalin csapata
a St. Mihály csapata ellen. Egyéniben korcsoportonként hirdettek eredményt: 2009-2008 (14 induló): 1. Kószó Bálint, 2. Darabont Annamária,
3. Bárkányi Szandra, 2010-2011-2012 (16 induló): 1. Karakás Levente,
2. Módra Nóra, 3. Kiss Bianka, 2013-2014-2015 (4 induló): 1. Lippai
Zétény, 2. Borsos Bende, felnőtt egyéni (4 induló): 1. Pap Zsolt, 2. Vajda
Olivér.

Finom ételek készültek a főzőversenyen

A Falunapokon meghirdetett főzőversenyre csaknem harmincan
neveztek be. Három kategóriában hirdetett eredményt a zsűri és értékes
díjakat adtak át a finom étkek készítőinek. Eredmények: pörkölt kategóriában, 1. „Varga Irén tanítványai” csapat, 2. Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete balástyai csoportja, 3. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete dóci csoportja, különdíj: Ópusztaszeri
Vadásztársaság, sültek kategóriájában, 1. „Született feleségek” csapat,

Rendkívül látványosan vonultak fel a fogatosok a Falunapok alkalmával a belterületi utcákban. A balástyai és több környékbeli településről
érkező csaknem harminc fogatot és a néhány lovast a Berkes dáridó bővített zenekara, Bárkányi József, Berkes Antal, Bognár Ferenc (Pusztaszer), Bozsó Gábor, Bozsó Sándor, Kócsó Nándor (Petőfiszállás),
Ördög János, Petróczi János (Kiskunfélegyháza), Szladek Sándor
(Ruzsa) kísérte egy gyönyörűen feldíszített traktorral vontatott szalmaszállítón. A zene hangosítását aggregátorral oldották meg, mert így messzire elhallatszott a zeneszó. A menet végállomása a rendezvénytér volt, ahol Ujvári László
polgármester emléklappal és a Falunapokra palackozott egy-egy
üveg borral köszönte meg minden fogatosnak a részvételét,
és külön sátorban bográcsos pörkölttel vendégelték meg őket.

Sok nézőt vonzottak a színpadi műsorok

Több sztárvendég lépett fel a Falunapokon és a helyi csoportok is kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Szeptember 17-én este a Groovehouse
magyar pop rock együttes és Opitz Barbi énekesnő volt a sztárvendég.
Este a sátorban a Berkes dáridó éjfél utánig szórakoztatta mulatós zenével a közönséget. Szeptember 18-án a Bábabokra néptáncegyüttes
sárközi és szilágysági táncokra, valamint Dánielffy Gergő és az Utazók
együttes Elmegyek című népdalfeldolgozására néptáncolt. A színpadon
ezúttal is fellépett a FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület,
majd Jakab József műsorát láthatta a közönség, aki a Zala megyei Csatár település helyi pávakörének a vezetője. Ezt követően a Csiga duó
Szüreti mulatság című gyerekműsorával lépett színpadra. Késő délután
nagy tömeget vonzott Csepregi Évának, a Neoton Família énekesnőjének koncertje. Utána MC Hawer és a Tekknő gondoskodott a jó hangulatról. Horváth András prémium disco partyja végén ismét a sátorban
folytatódott a bulizás késő éjjelig, Csányi Attila zenekarával.

A tordai önkormányzat koszorúzott a Trianoni emlékszobornál

Szerbiai testvértelepülésünk delegációja is részt vett a XXI. Balástyai Falunapokon, a szeptember 18-án tartott Csongrád-Csanád Megyei
Tűzoltóversenyen. Torda önkormányzatának koszorúját összetartozásunk jelképeként, a településük és küldöttségük nevében Barna János és
Barna Rozália helyezte el a Trianoni emlékszobor talapzatán.
Az eseményekről a www.balastya.hu/hírek oldalon fotógaléria látható,
a főmenüben a hírekre kattintva a korábbi hírek között.
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Balástyán találkoztak a megye
önkéntes tűzoltó csapatai
A XXI. Balástyai Falunapok alkalmával szeptember 18-án, a Zrínyi utcai lovaspályán tartott Tűzoltónapot a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség. A versennyel egybekötött rendezvényen 15 csapat
vett részt.

A Csongrád-Csanád megyei Tűzoltónap megnyitója a Himnusz
hangjaival kezdődött, majd Virágh István, a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség és a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
köszöntötte a versenyre érkező csapatokat. Elmondta, ez alkalommal
ünneplik a balástyai önkéntes tűzoltók az egyesületük megalakulásának
70. évfordulóját. Köszöntötte a meghívott vendégeket is, Schillinger
Norbert tűzoltó alezredest, a Magyar Tűzoltó Szövetség irodavezetőjét,
Szatmári Imre tűzoltó tábornok, főtanácsost, a Csongrád-Csanád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Rókus Imre alezredes,
tanácsost, a Csongrád-Csanád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Galiba Gábor tűzoltó alezredes, tanácsost a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
parancsnokát, Czang Zoltán tűzoltó századost, a Szegedi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesét, valamint Antal Imre
plébánost és Ujvári Lászlót, Balástya polgármesterét.
A köszöntéseket követően a csapatok néma mozdulatlansággal emlékeztek a koronavírus-járványban elhunyt bajtársaikra. Virágh István
ezután visszatekintett a balástyai önkéntes tűzoltóság múltjára: „1951.
július elsején alakult meg az egyesület nyolc fővel, és a célja a település
védelme volt, hiszen tűz esetén a hivatásos tűzoltóság az akkori útviszonyok miatt és az akkori járművekkel nem olyan gyorsan tudott ideérni. A megalakulás után, az őszi beiskolázás alkalmával már negyvenen
vettek részt a képzésen. Attól kezdve harminc-negyven fős létszámmal
működött az egyesület. Kezdetben 200-as, azután 400-as, majd 800-as
kismotorfecskendő volt és egy lajtkocsi, továbbá megalakították a tűzőrséget. Az aratási időszakban a templomtoronyban volt figyelőszolgálat, és szóltak a szertárosnak, ha valamerre füstöt, tüzet láttak. Befogták
a községi tanács lovait, és az egyköbméteres lajtkocsival elindultak
a helyszínre tüzet oltani. A többiek kerékpárral mentek vagy ki mivel tudott. Ezt követően egy Dodge Weapon amerikai jobbkormányos
terepjáró autó volt rövid ideig szolgálatban, majd a Garant típusú autóra egyköbméteres tartályt tettek, és az a 400-as fecskendőre ráfolyással
elég hatékonyan tudott dolgozni. A következő az 1970-es években egy
hátsókerék meghajtású Csepel D420-as tűzoltófecskendő volt, amit nagyon sokáig tartott szolgálatban az egyesület, bár ez a homokban gyakran gondot okozott. Később ezt egy csőrös Magirusra cseréltük német
adományból, majd egy újabb típusú Magirussal olthattuk a tüzeket. Ezt
a járművet később a baksi önkéntes tűzoltóknak adtunk tovább, mert
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól kaptunk egy STEYER típusú gépjárműfecskendőt, és ma is ezt használjuk.” Az elnök ezután

Közélet
felsorolta legnagyobb tűzeseteket és a legemlékezetesebb mentéseket,
amelyekben részt vettek. Hangsúlyozta, szeretnék, ha tovább élne ez
a szervezet, hiszen az egyesület 70 éves, a településünkkel is csaknem
egyidős, mert községünket 1950-ben alapították meg Balástya néven.
Korábban Szegedhez tartozott, és Szeged-Felsőközpontnak nevezték.
Ezután Ujvári László polgármester, Szatmári Imre tűzoltó tábornok
és Antal Imre plébános köszöntötte a versenyre érkezőket és megköszönték az önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját, valamint a 70 éves
születésnapos balástyai önkénteseknek külön gratuláltak.
Virágh István az ünnepség végén a csapatokat a versenyhez szükséges
sorszámok kisorsolásához kérte, majd rövid idő múlva megkezdődött
a megmérettetés.
A verseny több versenyszámból tevődött össze, volt tűzcsapról való
szerelés, gépjárműfecskendőről történő szerelés, KRESZ-vetélkedő,
gépjármű ügyességi verseny és főzőversenyt is tartottak. A kockára vágott marhahúst az előzetes jelentkezés alapján létszámtól függő
mennyiségben reggel megkapták a csapatok. Minden versenyszámot
díjaztak, de összesítve a versenyszámok pontjait a legjobb eredményt
érte el az abszolút győztes, Szegvár csapata. Az első díj mellett a rendezvény helyszínén eszközbemutatót tartó STIHL Márkakereskedéstől
felajánlásként egy elektromos láncfűrészt is kaptak. Különdíjazásban
részesítették a nyárádremetei tűzoltókat, mivel nem neveztek külön
a versenyekre, de minden versenyszámban indultak és jó eredményt
értek el. A serleg mellé csapatuknak Ujvári László polgármester
a Balástya Községi Önkormányzat ajándékcsomagját adta át. Különdíjas lett a Contitech Rubber Industrial Kft., a szegedi gumigyár csapata.
Bemutatták a 800-as kismotorfecskendőről a régmúlt idők szerelését.
Szintén különdíjat kapott a forráskúti csapat, amely egy 1973-ban gyártott motorfecskendővel bemutató szerelést tartott. A csapatok elégedettek voltak a pálya minőségével, és a versenyszámokkal, hiszen az
ilyen szereléseket a tüzek oltásakor is elvégzik. A tűzoltóautók ügyességi versenye megyénkben még nem volt, ami például különböző tolatásokból állt. A balástyai csapat a főzőversenyben első helyezést ért
el, a pörköltet ifj. Berta Tibor főzte. Az autós ügyességi versenyben és
a tűzcsapról szerelésben is harmadik helyre kerültek önkéntes tűzoltóink. A versenyeket hivatásos állományú tűzoltókból álló zsűri bírálta el.
A díjak kiosztása előtt Schillinger Norbert tűzoltó alezredes és Virágh
István megköszönte Dudás Miklósnak a tűzoltószövetségben végzett
eddigi munkáját, mivel 2021. nyarán lemondott a Csongrád Megyei
Tűzoltó Szövetség elnöki posztjáról. Virágh István elnök pedig emléklapot vett át a Magyar Tűzoltó Szövetség és a tűzvédelem érdekében
kifejtett több évtizedes kiemelkedő helytállásáért, valamint a Csongrád
Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökétől díszoklevelet kapott az önkéntes
tűzoltás területén 40 éve végzett munkája elismeréseként. Ujvári László
polgármester egy emlékplakettet adott át neki a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végrehajtott 1000. vonulása alkalmából.
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 70 éves születésnapjára
a Tordai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó imát megörökítő emléktáblát ajándékozott, amit szintén Virágh István elnök vett át.
A Tűzoltónap az algyői FER Tűzoltóság habgenerátorából kifújt
habpartival zárult, amit a gyerekek nagyon élveztek. A rendezvényen
a résztvevő csapatokkal és családtagjaikkal együtt háromszázan vettek
részt.
Köszönet
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében minden tűzoltócsapatnak köszönöm, hogy részt vett a Tűzoltónapon, a CsongrádCsanád megyei Tűzoltóversenyen, továbbá köszönöm mindenkinek,
akik munkájukkal, anyagi és tárgyi hozzájárulásukkal segítették a megyei tűzoltóverseny sikeres megrendezését.
Virágh István elnök,
a Csongrád-Csanád Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke

közÉlet, oktatás
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Zorán koncerttel emlékeztek Gömöriné
Kordás Gabriella egykori könyvtárosra
Szeptember 21-én a sportcsarnokban a Balástyáért Közalapítvány szervezésében adott koncertet Zorán. A fellépése idején
az előcsarnokban egy emlékfallal
és fotókiállítással emlékezetek
a 2019-ben elhunyt Gömöriné
Kordás Gabriella könyvtárosra, aki
a korábbi Zorán koncertek egyik
szervezője volt. Zorán a második
dal után egyrészt megköszönte
a közönség kitartását és türelmét,
hiszen az est időpontja többször
változott a koronavírus-járvány
miatt, másrészt felidézte, hogy
miért emlékkoncert ez a mostani alkalom. Elmondta: „Szomorú
apropója van a ma esti koncertnek, nevezetesen az, hogy ezt
a koncertet Gömöriné Kordás
Gabriella könyvtáros asszony emléke előtt tisztelegve tartjuk meg,
rá gondolva közben. Most is abban a reményben állítottam ösz-

sze a műsort, hogy érzelmekben
és gondolatokban gazdag lesz, és
tehetem mindezt annak köszönhetően, hogy szerzőink érzelmekben
és gondolatokban kimeríthetetlenül gazdagok.” A nagysikerű koncert után sokan megnézték Gabi
életének képeit, amelyek több
témakörben voltak a paravánokra
rögzítve: a könyvtáros, a közösségi élet motorja, de voltak sportos,
kirándulós képek, portréképek,
a róla, mint fotósról készült képek,
ahogy láthattuk a bálozó fotókat és
a fotográfusként készített képeit.
Gömöriné Kordás Gabriellának
a koncert előtti hétvégén tartott Falunapok keretében adományozott
a Balástya Községi Önkormányzat
Balástya Községért Elismerést,
Posztumusz „A településen végzett
kiemelkedő társadalmi munkáért”
díjat, amit lánya, Mihályi Gömöri
Júlia vett át.

Ismét játszhatnak a gyerekek
a Sajtkukacparkban

Az óvoda padlásterébe vezető lépcső
elkészült és folyik a korlát készítése

A 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 Sári Architect Kft. az ebédlőből
a padlástérbe felvezető lépcső betonozását elvégezte,
és jelenleg a lépcsőkorlát készítése van folyamatban.

Leszigetelték az óvoda tetőterét

Az óvoda tetőterében kialakított új sportteremben
a tetőablakok beépítése után megtörtént a tető szigetelése
is, és megkezdődött a gipszkarton-profil felszerelése.
A Balástya Községi Önkormányzat a Magyar Falu
Program keretében pályázatot nyert az óvoda épületének
tetőterében „Óvodai sportterem kialakítására”.
A támogatási intenzitás 100 százalékos a támogatási
összeg 9,8 millió forint.

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK
OKTÓBERI ÉS NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEI
2021. október 9., szombat 15.00 óra
Balástya

A Sajtkukacparkban a játékok megújítása befejeződött, a fákról és
bokrokról a letört ágakat levágták, a gazt és a szúrós királydinnyét kiszedte a sok segítő, és még a füvet is lenyírták, gereblyéztek, söprögettek.
Ahol szükséges volt, az adományként odaszállított homokkal feltöltötték
a területet. A gyerekek mosolyáért, jókedvéért végezte a munkát mindenki, ami már megvalósult, jót játszanak Sajtkukacparkban.
A Sajtkukacpark minden használóját kérjük, vigyázzanak a játékokra,
a park tisztaságára, a szemetet a hulladékgyűjtőbe tegyék, és ha gazt
látnak növekedni, húzzák ki tövestől, tegyék egy helyre, egy rakásra.

KÖSZÖNET

A Sajtkukacpark felújítását, a közösségi összefogást köszönöm mindenkinek, aki részt vett
a munkában, valamint adományaival segített.
Ujvári László polgármester

Csanytelek

2021. október 16., szombat 14.30 óra
Zákányszék

Balástya

2021. október 24., vasárnap 14.30 óra
Balástya

Mártély

2021. október 30., szombat 14.30 óra
Szegvár

Balástya

2021. november 6., szombat 13.30 óra
Balástya

PÁZSIT
SE

Pázsit SE

2021. november 14., vasárnap 13.30 óra
St. Mihály FC

Balástya

2021. november 20., szombat 13.30 óra
Balástya

Üllés
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Oktatás
Óvoda
Ovi-suli délután

Augusztus utolsó pénteki napján játékos délutánon ismerkedtek
meg nagycsoportosaink a következő évben őket tanító pedagógusokkal, Kormányosné Rudner Edittel és Tari Klárával. A kölcsönös
bemutatkozások után játékok szervezésével, jó hangulatban telt az
óvoda és az iskola udvarán szervezett program.

Programok az egész életen át tartó
tanulásért a balástyai könyvtárban
2021. június végén ünnepélyes keretek között lezárult a Gémes Eszter Községi Könyvtár
Balástya által vezetett Európai Uniós projekt.
A projektidőszak 3 éve alatt 29 féle különböző
tartalmú program valósult meg a településen 80
millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós
támogatás segítségével.
Az EFOP-3.7.3-16-2017-00055 számú, „Programok az egész életen át tartó tanulásért a balástyai
könyvtárban” projekt 2018. február 1-én kezdődött
és 2021. június végén zárult. Célja a könyvtár olvasótáborának növelése, szolgáltatásainak bővítése mellett az volt, hogy a Balástya településen élők
igényeire alapozva helyben elérhető programokat
biztosítson a lakosok egyéni kompetenciáinak fejlesztésére. Az egész életen át tartó tanulás jegyében heti és havi szakkörök, műhelyfoglalkozások,
művészeti csoportok, foglalkozássorozatok, tanfolyamok, táborok és szabadegyetemek zajlottak
három éven keresztül Balástya településen 300 fő
rendszeres és időszakos részvételével.

Beszoktatás az óvodába

Szeptember első napjaiban elkezdődött az új gyermekek befogadása az óvodába. Az ősz folyamán 35 új kisgyermek érkezik az
óvoda mind a négy csoportjába, ahol izgatottan várják őket nagyobb
társaik és az óvoda munkatársai. A pedagógusok minden gyermeket meglátogattak otthonukban, többen testvéreik mellé érkeznek
a csoportba, így sokan már az első pillanattól kezdve otthonosan
érzik magukat az óvoda falai között.

Kiskertek az óvoda udvarán

Előző évben zöldhagymát és
spenótot termeltek a gyermekek
a narancssárga gumikertekben, majd a mini ágyásból
epret szüreteltek és osztották
el egymás között. Őszi veteményként karalábé került
a földbe a hagyma mellé.
A gyermekek mindig lelkesen
dolgoznak és örömmel fogyasztják el a saját maguk által
megtermelt zöldségeket.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg.
A projektről bővebb információt
a www.balastyaiamk.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető
Telefon: +36 30 413 0075
E-mail: gemeseszterbalastya@gmail.com

A könyvtár új nyitva tartása

A Gémes Eszter Községi Könyvtár szeptember 6-tól az alábbi
nyitva tartás szerint fogadja az olvasókat és az ügyfeleket:
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

Iskolai események

Tanévnyitó

Szeptember elsején az iskolában Hegedűs Marianna és Márkus
Marianna hatodik évfolyamos tanítványai vidám műsorral nyitották meg az új tanévet. A diákokat egy túlélő show-ra hívták, ahol
különböző szinteket kell majd elérnie a tanulóknak ahhoz, hogy
felsőbb évfolyamba léphessenek. A szintek teljesítéséhez a mentoraiktól kapnak majd segítséget és számos nagy kaland várja őket a
tudományok birodalmában. Azután a „zsűri elnöke” Rabi Edit Éva
igazgatónő beszédében jó tanulást kívánt az iskola minden diákjának. Külön köszöntötte az iskolába érkezett elsős „túlélőket”, akiket
varázsceruzával, radírral és az iskola emblémájával ellátott pólóval
ajándékozott meg. Az iskola minden tanulójának eredményes tanévet kívánt. Az ünnepségen megjelent Ujvári László polgármester
is. A tanévnyitó a templomban Veni Sancte misével zárult.

Közélet, Mezőgazdaság
Anyatejes táplálás világnapja
Balástyán

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvánította
augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét pedig
a Szoptatás Világhetévé. Ezen alkalomból Balástyán idén 26. alkalommal köszöntötték az édesanyákat a védőnők, Böröczné Huszka Edina
és Czirok-Molnár Lilla. Az ünnepség egy rövid köszöntővel kezdődött,
majd ajándék- és virágátadással folytatódott. Ezt követően a zsúrasztal
mellett az anyukák beszélgettek, közben a kicsik játszottak a szőnyegen.
Csecsemőjüket legalább hat hónapos koráig táplálták anyatejjel:
Andristyák Friderika, Czene-Fekete Judit, Csepregi-Molnár Nikolett,
Dékány Zsófia, Farkas Viktória, Gömöri Gabriella, Király-Ábel Anita, Kovács Vivien, Mihályi-Gömöri Júlia, Szélné Virághalmi Borbála,
Onozóné Madarász Éva, Víghné Sutka Éva, Zeleiné Takács Katalin,
Zsurkán Katalin.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermek két éves koráig
ajánlott a szoptatás, ezért köszöntötték azokat az édesanyákat is, akik
kisdedjüket egy éven túl, szinte a mai napig is szoptatják: Bitó Tímea,
Budusan Andrea, Bucsi Gabriella, Farkas-Kailinger Kitti, Fábián Rita,
Kalocsai Beatrix, Katona Szonja, Kendrei-Kovács Andrea, SzilágyiNagy Bernadett, Rácz Diána, Szabó Zita.
Az ünnepség támogatói voltak: a Balástya Községi Önkormányzat,
a Balástyáért Közalapítvány és a Platán Cukrászda.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5. A pályázatot
az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Fontos, hogy az EPER-Bursa rendszerben a pályázat kitöltése és véglegesítése 2021. november 5. napjáig megtörténjen és a kinyomtatott,
aláírt példány a szükséges mellékletekkel határidőre beérkezzen a polgármesteri hivatalhoz is. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő
szervezet www.emet.gov.hu oldalán
Pályázati kiírás a www. balastya.hu oldalon olvasható.
Amennyiben szeretne telefonon vagy személyesen segítséget kérni, hívja a Balástya Községi Önkormányzat 62/278-222 (114 mellék)
telefonszámát.
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Falugazdász hír
Tisztelt Agrárkamarai Tagok!
2021. évi tagdíjbevallás
2021. október 15-től 2021.
november 15-ig tart. Akiknek
az 2019-es évre 2020-ban beadott adóbevallása volt, nekik
az Agrárgazdasági Kamara
tagdíjbevallási tervezetet készít, mely a NAK honlapján
az e-irodában jelenik meg.
Amennyiben a tag egyetért
a bevallás tartalmával, akkor

jóváhagyja, ha nem akkor javíthatja, azt hagyja jóvá és így
megtörténik a tagdíjbevallás.
Tagdíj befizetési határidő:
2021. november 30.
A fentiek ügyintézésében
szívesen nyújtunk segítséget!
Halászné Ács Éva
06 (30) 338-0162
Halász Zsolt
06 (30) 337-2535

Falusi vendégház
létesítése Kiskunmajsa
külterületén
Árvainé Baranyi Ildikó Aranka a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Program támogatásával, a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása című, VP6-6.4.1.16 kódszámú pályázati felhívás keretein belül, 2018.07.06-án 48 281 904 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztéssel Kiskunmajsa külterületén vendégház bővítése valósult meg 1 szobával,
3 egységet tartalmazó, 8 férőhelyes szálláshellyel, mindösszesen 46 495 033 Ft értékben. Továbbá számos eszköz is beszerzése
történt, többek között berendezési tárgyak,
ágyak, és egyéb berendezések, valamint 1 db
infraszauna, és masszázsmedence. A vendégház kertjében filagória és játszótér épült.
A fejlesztés eredményeként Kiskunmajsa településén létrejött egy korszerű, családbarát és
sokrétű szolgáltatást nyújtó vendégház, mely
a település turisztikai mutatóit jelentősen javítani képes.
A beruházásnak köszönhetően 1 db munkahely jött létre.
Megvalósítási időszak: 2018.07.06. – 2021.09.15.
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Hegedűs Péter és Szente
Szilvia
• Mihály András és Gömöri Júlia
• Gémes Attila Krisztián és Tóth
Judit
• Papp Antal és Tóth Henrietta
• Sinkó Szabolcs Csanád és
Zsolnai Beatrix
• Lajos Martin és Katona Olívia
• Baranyi Csaba és Rácz Dóra
• Kiss Attila István és Cifka
Fanni
Születés
• Bakos Szilviának és Izsvák
Gábor Márknak: Regina

• Csányi Nikolettnek és Halutka
Tamásnak: Lili
• Veres Bettinek és Tari Pál
Csabának: Gréta
• Tóth Brigittának és Balázs
Dánielnek: Nimród
Keresztelő
• Kovács Bella - szülei: Kovács
Norbert és Csáki Rózsa
• Mihályi Tamás - szülei: Mihályi
András és Gömöri Júlia
• Horváth Gábor - szülei: Horváth
József Gábor és Vincze Melinda
• Fekete Luca Laura - szülei:
Fekete István Sándor és dr. CzeneFekete Judit

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

GABNAI JÓZSEF

temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.
Szeretnénk köszönetet mondani háziorvosunknak dr.
Györe Ferencnek az áldozatos munkájáért.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hírek, Információk
Orvosok és ügyeletek

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!

Állatorvosi ügyelet

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

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere
vásár lesz az ifjúsági klubban
Október 17-én, vasárnap 9-12 óráig az ifjúsági klubban Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár tartanak. A szervezők továbbra is várnak
tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat, mesekönyveket, háztartással kapcsolatos használati tárgyakat, edényeket, higiéniai
termékeket, dísztárgyakat, amelyeket a vásár alkalmával vagy külön
egyeztetéssel adhatnak át a művelődési házban. Bútorokat is lehet felajánlani, amit a szervezők közvetítenek az igénylőknek.
Érdeklődni lehet a szervezőnél, Molnár Évánál, a 06 (20) 429-8301-es
telefonszámon vagy a 06 (30) 290 7773-as telefonszámon a művelődési
ház munkatársainál.
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VAJGER IMRE ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték, akik jelenlétükkel, virágaikkal
fejezték ki tiszteletüket.

Köszönjük az Integrált Szociális Intézmény dolgozóinak az
utolsó hónapokban tett áldozatos munkáját.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

SZANKA AUTÓSZERVI Z
AUTÓSBOL T

Az üzlet átmenetileg zárva van,
de alkatrész rendelés telefonon lehetséges!

„Párja nélkül a madár didereg az ágon,
Fázva ide-oda száll, oltalomra vágyón.
Nincs nyugalma soha már, nincs ki védje, óvja,
Oly sivár a Sorsa annak, kit korán magára hagynak.”

Telefon: 06 (30) 538-7850

halálának 16. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk:

Hulladékudvar nyitva tartása:

KUNSZABÓ SÁNDOR

szerető feleséged és fiad

Irodai ügyelet a plébánián

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

Balástya, Széchenyi u. 32.
E-mail: szankadori@gmail.com

Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig,
12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.
A hulladékudvar kezelője:
Nagy Attiláné, telefon: 06 (70) 682-8565
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ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL
A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
EGY HELYEN ELINTÉZHET!

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

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