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Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói munkakörre
A Balástya Községi Önkormányzat pályázatot hirdet közétkeztetési és vendéglátási feladatokat ellátó gazdasági
társaság ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére.

Napelemes pályázat indul a lakosságnak
A lakossági napelemes rendszerek támogatásával kapcsolatos, november 15-től beadható pályázatot ajánlja
a lakosság figyelmébe Ujvári László polgármester.

130 éve alapították a mai Balástyát
1891. október 25-én Tisza Lajos, Munkácsy Mihály és
Mikszáth Kálmán jelenlétében avatták fel a Szegedhez
tartozó felsőtanyai közigazgatási és „kulturközpontot”.

2. oldal

3. oldal

3. oldal

Az óvoda tetőterében készül
a tornaszoba

XX. Balástyai Böllérfesztivál

2021. NOVEMBER 12-13-án, A RENDEZVÉNYTÉREN

November 12., péntek
17.00
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18.00
19.00
20.00

Cocktail Band a színpadon
Jubileumi elismerések átadása
Tábortűz, szalonnasütés
(Támogató jegy: 200 Ft – szalonna, kenyér, nyárs)
SZTÁRVENDÉG: PACSIRTÁK
Cocktail Band a sátorban

November 13., szombat
8.00

A Balástya Községi Önkormányzat a Magyar Falu
Program pályázatának köszönhetően 100 százalékos
támogatással, 9,8 millió forintot nyert az óvoda épületének
tetőterében óvodai sportterem kialakítására.
Jelenleg
folyik a falak kialakítása gipszkarton-profilokkal,
a tűzálló gipszkarton felszerelésével, szigeteléssel,
és beépítették a villanyvezetékeket.
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A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval: megnyitja
a Tápióbicskei 1848-as Hagyományőrző Tüzércsapat
A bölléreket és a vendégeket köszönti Farkas Sándor,
térségünk országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes,
az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Ujvári
László polgármester és Kiss József főszervező
Megkezdődik a sertések feldolgozásának tájjellegű
bemutatása
„Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú
Egyesület évadzáró találkozója
Kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő verseny
megnyitója. A zsűri tagjai: Bakos László mestercukrász,
Németh József Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Vendéglős és
Hagyományőrző Bizottság elnöke, Pető István, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tiszteletbeli elnöke
Húsipari cégek kiállítása és kézműves vásár
A balástyai óvodások műsora a színpadon
Grimm-Busz Színház gyerekműsora a sátorban
„Légből kapott csodák” Zoli bohóccal a színpadon
Hódmezővásárhelyi 5. Bocskai István Lövészdandár
Zenekara
SZTÁRVENDÉG: 3+2 EGYÜTTES
A kolbásztöltő-, főző- és a süteménykészítő verseny
eredményhirdetése
SZTÁRVENDÉG: MILLER ZOLTÁN ÉS MAHÓ ANDREA
Berkes Dáridó

Szombaton egész nap

Húsipari és sajtkészítő cégek vásárlással egybekötött kiállítása,
vásári árusok sokadalma, gyerekeknek arcfestés, AgyagoZoo,
bohóc. Büfé- és éttermi szolgáltatások: hurka, kolbász, frissen sült
pecsenye, birkapörkölt, pacal, valamint forralt bor és pálinka.
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre szeretettel
várja Önt és kedves családját!
Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartását!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Adventi gyertyagyújtás

November 28-án, vasárnap tartja a Balástya Községi
Önkormányzat a hagyományos Adventi gyertyagyújtást.
Részletek a plakátokon.

Önkormányzat
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Iskolai konyha

Tavasz óta szervezzük az új konyha építését. Jelenleg ott tartunk,
hogy az engedélyezési tervek
elkészültek, az építés engedélyezése folyamatban van, de közben
készülnek a kiviteli tervek is.
A kiviteli tervhez az építőipari,
a gépészeti, az elektromos tervek
és a közműtervek készítése tartozik, és ezek közül a közműterveken
még dolgozik a tervező. Reméljük,
hogy még az idén el tudjuk indítani
a közbeszerzési eljárást.

2.

Települési Rendezési Terv

Balástya Települési Rendezési Tervének felülvizsgálata, teljes külterületi és belterületi rendezési terve
készül. A nyáron a képviselő-testület felhatalmazásával indítottuk el
ezt a fejlesztést, mert láttuk, egyre
nagyobb szükség van arra, hogy
a jelenlegi és a jövőbeli igényekhez igazítsuk, meghatározzuk
építészeti szempontból Balástya
arculatát, megőrizve a természeti
értékeket. Tisztelettel kérek minden lakost, akár külterületen vagy
belterületen él, jelezze a polgármesteri hivatalban, az építészi
irodában, hogy az elkövetkező
években milyen építészeti igényei
lennének, mert akkor azokhoz is
alakíttatjuk a rendezési tervet. Az
egyeztetés a kisteleki és a forráskúti autópálya felhajtók környezetében kialakított gazdasági
övezet további fejlesztése miatt,
illetve a tanyán élők gazdaságfejlesztéséhez egy tervmódosítás,
új terv készítése, birtokközpontok
kialakítása miatt kell, ami néhány
pályázatnál alapvetően fontos.
A terv készíttetése tízmillió forint
körüli összegbe kerül. Amen�nyiben lesz rá állami támogatás,
mindenképpen igénybe vesszük,
de ha nem kapunk hozzá segítséget, akkor is megvalósítjuk, hogy
hasznosíthassuk a változások pozitív hatásait.

3.

Helytörténeti termek kialakítása

A helytörténeti kiállító tér kialakítása, a volt kántorház felújítása
október második hetében a nyílászárók beépítésével és a villanyszerelés munkálataival folytatódott.
Jelenleg a belső terek vakolatának
javítása történik.

4.

Győriszéki záportározó

Mint korábban is beszámoltam róla,
a Települési Operatív Program III.
fejlesztési ütemében, a TOP-2.1.316-CS1-2019-00002
pályázatán
nyertünk százszázalékos támogatást
a Győriszéki záportározó építéséhez.
Nyílt közbeszerzési eljárással már
kiválasztottuk a kivitelezőt. Szegedi vállalkozás, a Geo Hidrobau
Kft. nyerte a beruházás elvégzését.
Megkötöttük a céggel a szerződést, a
munkaterület átadása megtörtént, és
november elején a terület előkészítésével kezdődött a munka. A Móricz
utcai kertek mögötti önkormányzati területen építjük a záportározót,
amivel egy szebb, élő környezetet,
üde természeti színfoltot tudunk létrehozni a jelenlegi nádas, vízállásos
részen. Amikor csapadékos időjárás
van, a település belvízelvezető rendszerén távozik a gyűjtőcsatornákba
víz, és majd tovább folyik onnan a
folyókba, ami az amúgy is rendkívül
alacsony talajvíz szintet csökkenti.
Az élő környezet iránti felelősségünk, hogy záportározók segítségével ezt a vizet próbáljuk itt megtartani, így a jelenleginél magasabb lehet
ezáltal a talajvíz szintje. Ha a vízszint
a tározóban nagyon felemelkedne,
akkor lesz egy zsilip, amelyen keresztül a csatornába lehet engedni a
vizet. Ez tulajdonképpen egy mesterségesen kialakított tó, természetesen
lesz gátja, ahol később szabadidős
tevékenységekhez pihenőparkos környezetet tervezünk, ami most a pályázatban nincs benne. A Győriszéki
záportározó községünk egyik részén
tartja majd meg az összegyűlt vizet,
a másik oldalon később a Gajgonyai

Megkezdődtek a Győriszéki
záportározó munkálatai
záportározó készül, ami a szennyvíztisztító telepről kifolyó tisztított vizet
gyűjti majd össze, amihez szintén
elnyertünk pályázati támogatást. Onnan a víz a kisteleki főcsatorna felé
folyik. Ennek a tervezése most kezdődik, a kivitelezés terveink szerint
egy év múlva várható.

5.

Szociális tüzelőanyag pályázat

Összesen 728 mázsa barnakőszén
szétosztására kaptunk lehetőséget
belügyminisztériumi pályázati támogatással, amihez az önerőt és
a községünkbe szállítás költségét az önkormányzat vállalta.
A képviselő-testület azért döntött
szociális tüzelőanyagként a szén
beszerzéséről, mert az önkormányzat fizikai állományú munkatár-

sai kevesen vannak és nagyobb
feladatot jelent a fa szétosztása,
mint a zsákos széné. Saját erdőből
kitermelt fa is van valamennyi,
amit még pluszként szétosztunk
a rászorulók között. A széntámogatást ugyanúgy, mint korábban, a szociális bizottságunk
döntése alapján lehet átvenni,
terveink 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.

6.

Vállalkozás települ községünkbe

Folyamatosan érdeklődnek befektető jelöltek, akik Balástyán
szeretnének vállalkozást indítani.
Jelenleg egy önkormányzati tulajdonú belterületi ipari telek megvásárlására kötöttünk előszerződést egy céggel. Az új tulajdonos
pályázni szeretne, és logisztikai
központot építene községünkben.
Amennyiben a tervük megvalósul,
az néhány új munkahelyet jelent,
a helyi adó bevételét növeli, illetve
a település-imázs növelésében lesz
szerepe.

Pályázati felhívás ügyvezető
igazgatói munkakörre
A Balástya Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az
önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló újonnan megalakuló, közétkeztetési és vendéglátási feladatokat ellátó gazdasági társaság ügyvezető igazgató munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.
A pályázati felhívás a balastya.hu honlapon olvasható.

Hóeltakarítási ügyelet Balástya honlapján

Változott a vállalkozók elérhetősége, de a területhatárok ugyanazok
maradtak a hóeltakarítási ügyeletben. Balástya honlapján, a www.
balastya.hu oldalon balról, a fontos információknál lehet megnézni
a hóeltakarítást végzők telefonszámait.
Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati feladat.
A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása az ingatlan
tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak megközelítése miatt az oda
vezető bejáróutak tisztítása.
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Meghívó Böllérfesztiválra
November 12-én és 13-án rendezzük az idei évben immár a 20. jubileumi Balástyai Böllérfesztivált. Tavaly a koronavírus járvány miatt nem
tudtuk megtartani ezt a hagyományos eseményt. A korábbiakhoz képest
lényeges változás, hogy nem lesz Böllérbál, amelyről a döntést a szervezőkkel, a képviselő-testülettel együtt hoztuk meg, ugyanis a kültéri
tervezett programok mindkét napon megvalósíthatóak a járványügyi
előírások betartásával, viszont a zárt térben egészségügyi és járványügyi
szempontból kockázatos lenne a szokásos nagylétszámú bál szervezése.
A mulatságot szeretők számára a sátorban késő délutántól lehetőség lesz
szórakozásra, és a kültéri programok is bővülnek. Nagy tisztelettel invitálok mindenkit a szervezők és a támogatók nevében is a két napos programra, mert mindent megteszünk azért, hogy egy jóhangulatú, kellemes
települési rendezvény részesei lehessenek.
Ujvári László polgármester

Napelemes pályázat indul a
lakosságnak
Indul egy lakossági napelemes pályázat, a „Lakossági napelemes
rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” címmel. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mindenki, aki szeretné a jövőben az energia
számláját radikálisan csökkenteni, a környezetünk védelme érdekében tenni akar, szeretné, ha az ingatlana értékesebb lenne,
és kényelmesebb legyen az élete, éljen a pályázat lehetőségével,
mert ezáltal településünk is gyarapodik.
A pályázat beadásának kezdete: november 15.
https://www.palyazat.gov.hu/plyzati-felhvs-lakossgi-napelemesrendszerek-tmogatsa-s-ftsi-rendszerek-elektrifiklsa-napelemesrendszerekkel-kombinlva
Ujvári László polgármester

A lakatlan ingatlanoknál
a szemétszállítás szüneteltethető
A szemétszállítási közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az
ingatlanhasználó az ingatlant legalább 60 napot meghaladó időtartamban, megszakítás nélkül nem lakja, nem használja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem lakhatást,
sem egyéb hasznosítási lehetőséget nem biztosít. A szüneteltetés
időpontjának kérése előtt legalább 30 nappal korábban kell szüneteltetést bejelenteni, mert ellenkező esetben az egész I. negyedévet
is kiszámlázhatja a szolgáltató. A szüneteltetés bejelentésével kapcsolatos nyilatkozat kitöltéséhez az igénybe vevő ingatlantulajdonosok a Teleházban hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken
7.30-13.30 óráig kérhetnek segítséget. A kitöltött nyomtatványt
szkennelést követően továbbítják a hulladek@szegedihulladek.hu
címre.
A szemétszállítási szolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos
tájékoztató ezen a linken érhető el:
https://www.szegedihulladek.hu/ugyfelszolgalat/szuneteltetes
Bővebben tájékoztatás a www.balastya.hu oldalon, balról a fontos
információknál is olvasható.

Önkormányzat
130 éve alapították a Szegedhez
tartozó Felsőtanyát, a mai Balástyát
Az Alföldön a homokos síkvidéki puszta benépesítése már
a tatárjárás után megkezdődött, és több évszázados folyamat
eredményeként alakult ki a Szegedhez tartozó, Felsőtanyának nevezett hatalmas tanyavilág, ahol közigazgatási központ
létesült.
Felsőtanyát először káplánságokra, majd később kapitányságokra osztották, amelyek igazgatási, adóztatási és rendészeti feladatokat láttak el, így 1883-tól közigazgatási kirendeltség volt.
1890. június 25-én a Szeged városi tanács közgyűlésének döntése
alapján kezdődhetett a közigazgatási központ építése, a városi
mérnökség tervei és ellenőrzése mellett, Ádók István szegedi vállalkozó kivitelezésével. A korabeli sajtó, a Szegedi Híradó részletes tájékoztatást adott a közigazgatási központ létesítéséről és
avatásáról.
Felsőtanyán a Müller-erdőt jelölték ki az építkezés helyének,
ahol kapitányi lak, rendőrlakok, orvoslak, bábalak, állatorvosi lak,
kápolna, paplak készült. 1891. október 25-én tartották a külterületi közigazgatási központ avatóját nagy ünnepélyességgel, Tisza
Lajos gróf, Munkácsy Mihály, Ivánkovits János és Mikszáth Kálmán országgyűlési képviselők jelenlétében. Abban az időben nagy
eseménynek számított, ha egy vidéki város házi ünnepélyén ilyen
neves vendégek vettek részt. Nagy előkészületekkel fogadták
a felsőtanyaiak a vendégeket, akik a kapitánysági állomáson szálltak le a vonatról, és ott lovasbandériummal, fogatokkal várták őket.
„Csinos látványt nyujtott, mikor férfija-nője, páros sorba szedve
a polgárőrséggel élén megindult, át a mérhetetlen homok-tengeren, de örvendve, danolva, nevetgélve neki a fél órára eső központi épületeknek. A hosszu menetet a fölzászlózott uj épületeknél
a czigányzenekar Rákóczy-ja mellett Vadász Lajos tanyai kapitány várta.” Gera József tekintélyes felsőtanyai polgár, fogadtatási szónok üdvözölte a vendégeket. Tisza Lajos megköszönte az
üdvözlést, és bemutatta Munkácsy Mihályt, akit “szinte zajosan
megéljeneztek a tanyaiak”. A menetet útközben is éljenezték.
Tisza Lajos és Munkácsy Mihály a szegedi társasággal egyenesen a lelkészlakba ment, amelynek udvarán két sátor volt felállítva, feldíszítve a város színeivel, zöld futókkal, teli apró nemzeti
színű zászlókkal. Az egyik a tánchely volt, a másik az ebédlő.
“A kulturközpont hivatalos átadását a mérnökség nevében Tóth
Mihály főmérnök, átvételét pedig a távollevő polgármester helyett Szeged város nevében László Gyula szenátor teljesítette.”
Innen az egész társaság a kápolnához vonult, ahol “a nép ezrével várakozott a fölszentelési ünnepélyre”. Ivánkovits János apát
szentelte fel a kápolnát a csanádi püspök külön engedélyével.
Ezután ebédig a vendégek és a közönség egy részével megnézték
a kulturközpontot. A juhászok hét bográcsban főzték a pörköltet,
amit Tisza és Munkácsy is megnézett, szóba elegyedtek a juhászokkal. A festő ott választotta ki Barna Jánost a Honfoglalás
című festményéhez. A népnek a díszsátorban terítettek, a vendégek a paplak három szűk szobájában ebédeltek.” A vig hangulatban megindult lakomát a tósztok egész sora tette változatossá.”
A tanyai nép késő éjjelig táncolt és mulatott a paplak udvarán.
A közigazgatási központ építéséről és az ünnepségről részletes
beszámolót közölt a Szegedi Hiradó 1891. október 25., 27-ei száma, amelyet a www.balastya.hu/hírek oldalon lehet elolvasni.

Önkormányzat
Idősek Világnapján ünnepséget
tartott az önkormányzat

Október 17-én a művelődési házban rendezett ünnepséget a Balástya
Községi Önkormányzat az Idősek Világnapja alkalmából, amelyre meghívta községünk nyugdíjas korú lakosságát. Az összejövetelen Juhász
Jenő alpolgármester köszöntőjében emlékezett nagyszüleivel kapcsolatos élményeire, és Ady Endre Őrizem a szemed című versével köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Bata Krisztina szegedi énekesnő, a Zsomboys
együttes tagja operett slágereket énekelt a közönség soraiban, majd az
önkormányzat munkatársai süteménnyel, üdítővel, forralt borral és teával kínáltak mindenkit. A kellemes beszélgetés késő délutánig tartott.

Az Idősek klubjában kézműves
foglalkozásokat tartanak

Kézműves foglalkozást tartanak az Idősek klubjában minden héten
egy alkalommal Vásárhelyi János vezetésével. Az évszaknak megfelelő dekorációk, asztaldíszek készülnek, gyöngyfűzést és egyéb technikákat is kipróbálnak a klub tagjai. A különböző eszközök a hét többi
napjain is elérhetőek, így a megkezdett munkát bármikor lehet folytatni. A foglalkozás lényege, hogy az ott töltött idő örömet szerezzen
mindenki számára.

Új tagokat is vár az Idősek klubja
A Balástyai Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja továbbra is
várja az új tagok jelentkezését. Igyekszünk programokkal, kisebb kirándulásokkal, napközben kézműves foglalkozásokkal színesebbé tenni az itt eltöltött időt. Az étkezés helyben fogyasztással a Vadásztanya
vendéglő menüválasztékából történik, nagyon jutányos áron.
Célunk egy vidám, kortalan, barátokkal teli környezet megteremtése.
A jelentkezéshez védettségi igazolvány szükséges. Várjuk szeretettel,
látogasson el hozzánk egy pár alkalommal, hogy bepillantást nyerjen
a hétköznapjainkba.
Zakáné Seres Mónika
intézményvezető
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A 90 éves Gombos Istvánné köszöntése
Gombos Istvánné Harmath Mária 1931. szeptember 11-én
született. 90. születésnapja alkalmával Ujvári László polgármester köszöntötte, és átadta Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözlő levelét.

Gombos Istvánné a férjével együtt Csengeléről költözött Balástyára 1959-ben, és édesanyjával laktak egy házban, majd a szomszédban 1977-ben építettek egy tanyát. Küzdelmes, nehéz életében
két fia születése, a családi ünnepek hoztak örömet. Születésnapján
a családja szép összejövetelt tartott, három unokája és négy dédunokája is köszöntötte.

Elhunyt a takarékszövetkezet korábbi
vezetője
Kálmán Gyuláné Bárkányi Erzsébetet nagyon sokan ismerték
és szerették. Nyíltszívű, őszinte,
vidám, társaságkedvelő ember
volt. Szülei Bárkányi Géza asztalos és Bárkányi Gézáné Dékány
Erzsébet varrónő voltak. 1947ben született, az általános iskolai
tanulmányait Balástyán végezte,
majd a szegedi Tömörkény István
Gimnáziumban érettségizett. Fiatalon, szinte érettségi után került
a balástyai takarékszövetkezethez,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott.
Első férje Komlódi János volt,
majd 1997-ben kötött házasságot
második férjével, Kálmán Gyulával, akivel 2021. október 2-án

bekövetkezett haláláig Pusztaszeren, békében, nagy egyetértésben
éltek.
Kálmán Gyuláné Erzsike emlékét szeretettel őrizzük!

Balástyai Újság lapzárta

A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy eddig 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
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Közélet

Sokan látogattak ki most is a balástyai szántóversenyre
Szántóversenyt rendezett október 2-án a Balástya Községi
Önkormányzat, a forráskúti út melletti földterületén.

Az előzetes nevezésekkel 27-en vettek részt a megmérettetésben.
Közülük öten lovas ekével szántottak. A résztvevők főként balástyaiak
voltak, de jöttek Csengeléről, Dócról, Szatymazról, Kistelekről, Székkutasról, Pusztaszerről, Ópusztaszerről és Bordányból is versenyzők.
A traktorosok kettő, három és négy fejes ekékkel, veterán traktorokkal álltak a rajtvonalra. A szép, napsütéses időben nagyon sok nézője
akadt a szántásnak, és a kiállított három veterán traktornak, amelyek
mindegyike még az 1950-es évek elején készült: magyar Hofherr,
német Bulldog és argentin gyártmányú Pampa. Míg a zsűri, Kocsis
László és ifj. Ördög János a nyitóbarázdákat értékelte, a traktorosok
ismerőseikkel beszélgettek, Berta József kistraktorjával sétaútra vitte a gyerekeket és a zenészeket, Csányi Attilát és Bodnár Ferencet.
A nyitóbarázda értékelése után traktor segítségével magasra emelt
zöld zászlóval jelezték, a szántás folytatódhat. A kicsi gyerekek nagyon élvezték az eseményt, a szünetekben, a zsűri értékelése alatt és
a verseny után is több traktor ülésén lehetett látni gyerekeket. Nekik külön
volt tréfás ügyességi verseny, és volt a versenyzők családtagjainak, a rendezvényre látogató felnőtteknek egy kisebb ügyességi verseny is. A záró
barázda befejezése után a zsűri ismét munkához látott. Közben a szántás
résztvevői és a nézők ebédhez sorakoztak, ugyanis három bográcsban főtt a
marhapörkölt, amihez az ebédjegyet elővételben lehetett megvenni. Ebéd
után a traktorosok játékos vetélkedése következett. Volt gyors szántás,
traktoros gyorsulási verseny és pótkocsi-húzás szántásban. Az értékelés
a sátorban zajlott. A zsűritagok több országos szántóversenyen vettek részt, így szakmai értékelésükkor, egy-egy pont eldöntésekor
hosszan vitáztak egymással, mire megszületett a döntésük. Egyikük, Kocsis László értékelte a versenyt, amiben egyébként a részvétel legalább annyira fontos volt ezen a napon, mint a helyezések.
„A verseny olyan, hogy egynek lenni kell elsőnek és egynek meg
utolsónak. Azt látom, hogy hiába vannak a hiper-szuper traktorok,
ott tartunk, hogy a lovasok és a veteránok jobban szántottak. Rengeteg olyan probléma van, ami évek sora alatt elmarad az ekék felépítésében. Keskenyebb kerekek kellenek, kétfejes ekékkel dolgozzunk,
mert jobban lehet formálni a barázdákat. A legoptimálisabb mindig
a 20-25 centiméteres szántás. 30-40 centinél nem tudják úgy formálni a barázdákat, ahogy azt kellene. Egyébként kicsik voltak
a parcellák, nehéz volt kimérni a területeket, rövidek voltak.
Nagyon sok gépen nem volt előhántoló, vágótárcsa, de összességében mindenki becsülettel elvégezte a dolgát. Az egyenességgel gond volt. A nyitó és a záró barázda fontos eleme a szántásnak, mert akinek a záró barázdája rosszul sikerült, nem kaphat
helyezést.” Ezután Ujvári László polgármester átadta a díjakat.
A szántóversenyen a lovak is kaptak elismerést. A lovas szántásban első

három helyezett lovai egy-egy zsák árpát kaptak és minden ló egy-egy
láda sárgarépát kapott felajánlásból. Azoknak a résztvevőnek, akik nem
értek el helyezést, emléklappal és egy erre az alkalomra palackozott Balástya borral köszönték meg a részvételt. A díjátadás után kiderült, hogy
a lovas szántás győztesének, Csorba Ferencnek ez volt összesen a harmincadik versenye, amelyben részt vett, és ebből hat országos versenyen
is szántott.
Az eredményhirdetés zárásaként a polgármester mindenkinek megköszönte, hogy egy nagyon szervezett, biztonságos, színvonalas
szántóversenynek és gépésztalálkozónak lehettünk részesei, továbbá a verseny minden résztvevőjének megköszönte, hogy eljött, majd
a zenészek zeneszóval marasztalták még a szántóverseny résztvevőit.
EREDMÉNYEK
Gyorsszántás
1. Gémes Csaba, 2. ifj. Böröcz László, 3. Gémes István
Gyorsulási verseny
1. ifj. Ördög János, 2. ifj. Böröcz László, 3. Gémes Csaba
Pótkocsi vontatás
1. Gémes Csaba, 2. Radics Roland, 3. Gémes István
Lovas szántás
1. Csorba Ferenc, 2. Vakulya József, 3. Vakulya Norbert
Veterántraktorok szántóversenye
1. Bitó Tibor, 2. Bartucz Richárd, 3. Kócsó Ádám
Négyfejes eke kategóriában
1. Gémes Csaba, 2. Szilágyi László, 3. Bitó Csaba
Háromfejes eke kategóriában
1. ifj. Böröcz László, 2. Kismárton György, 3. ifj. Bozsó Gábor
Kétfejes eke kategóriában
1. Vermesi Ákos, 2. Szöri Imre, 3. Nagy Zoltán
A legszebb nyitó barázdáért Bitó Tibor, a „legrosszabb” záró
barázdáért Ábrahám József vitt haza különdíjként egy-egy karton
dobozos sört.
Fotógaléria: www.balastya.hu/hírek főmenőre kattintva a korábbi hírek között látható.

Köszönet

A Szántóverseny az elmúlt időszak egyik legjobb rendezvénye volt, amelynek létrejöttében nagyon sokan segítettek.
Településünk nevében tisztelettel köszönöm a támogatók,
szervezők munkáját.
Ujvári László polgármester

SZANKA AUTÓSZERVI Z
AUTÓSBOL T

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

Telefon: 06 (30) 538-7850
Balástya, Széchenyi u. 32.
E-mail: szankadori@gmail.com
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Gyerekeknek rendezett Tökfesztivált Tökös Napot és Lovastalálkozót
a Balástya Községi Önkormányzat
szervezett a Tóbanjáró Lovasudvar

Tökfesztiválozni hívták a gyerekeket az önkormányzat
szervezésében a Vadásztanya vendéglő melletti Pihenőparkba.
Október 20-án, délután az alsó tagozatosok, 21-én, délelőtt az óvodások és délután a felső tagozatosok festették, faragták a tököket.
Minden csoportot, osztályt pedagógusok kísértek a játszótér
mellett felállított sátorba, ahol a bejáratnál a gyerekek regisztrációs
lapot kaptak, és a három állomáson lévő feladatok teljesítése után
jutalom-csoki várta őket. Először mindenki választhatott magának
tököt. A kicsik festették, a nagyobbak faraghatták, amihez segítségül
a tököket kimagozáshoz előkészítve kapták. Akik készen voltak
a munkával, mehettek a második állomásra, a sportos ügyességi
versenyhez. A harmadik állomáson süteményt és teát fogyaszthattak
a gyerekek, amivel az önkormányzat munkatársai kínálták őket.
Mindannyian élvezték a programot, és örömmel cipelték haza a festett vagy faragott tököket.

Október 23-án tartották meg a IX. Tökös Napot és Lovastalálkozót
Gajgonyában, a Tóbanjáró Lovasudvar szervezésében, amelyre a
lovardába járó lovasok családjait és ismerőseit várták. Több éve
visszajáró vendégeik lovas háziversenyen, lovagláson vettek részt.
A családtagoknak közös lovaskocsikázást, íjászatot, a gyerekeknek
kézműveskedést, álarckészítést, lufi festést, tökfaragást szerveztek,
és lovaglási lehetőségük is volt. Ebédre hagyományosan birkapörkölt készült, és tököt sütöttek. A családi napon mindenki jól érezhette magát.

Köszönet

A Tökfesztivál szervezőinek és támogatóinak tisztelettel
köszönöm munkáját.
Ujvári László polgármester

TŰZIFA, SZÁRAZ, VEGYES FA ELADÓ
Balástyán, Erdőközön.
26 000 Ft/erdei köbméter.
Érdeklődni: 06 (20) 925-6525

A tűzgyújtás, az égetések és a tüzelés veszélyei
Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint komoly büntetésre számíthatnak mindazok, akik engedély nélkül tüzet gyújtanak vagy
környezetszennyező anyagokat égetnek. A növényi hulladékok
égetése tilos, ezeket inkább komposztálmi kell vagy a hulladékudvarba kiszállítani. A környezetszennyező anyagok égetésekor keletkező égéstermékek az égető személy saját maga és környezete
egészségét is súlyosan veszélyezteti, óriási károsító hatásuk van!
A legveszélyesebbek az ultrafinom részecskék, mert a tüdőből 20
perc alatt közvetlenül a véráramba jutnak, és súlyos elváltozásokat
okoznak, elsősorban a vérrögképződéshez járulnak hozzá amellett,
hogy legtöbbjük rákkeltő is. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Balástyán is, külterületen és belterületen sem kültéren, sem a fűtőberendezésekben, kazánban, kályhában, sparheltben mintegy téli
tüzelőként a fólia, a csepegtetőcső, autógumi, műszálas ruhanemű,
rongy, műanyag csomagolóanyagok, stb., égetése szigorúan tilos!

A Tóbanjáró Lovasudvar története

Dr. Budai Géza ügyvéd tíz éve költözött Balástyára, és naponta
járt el a volt Frányó-iskola előtt, amiről megtudta, hogy eladó, majd
két barátjával megvették az épületet, amit az eredeti állapotában
megtartottak. Ezután az iskola melletti tanyát, és körülötte földeket
is vásároltak, később közösen kezdték el a Tóbanjáró Lovasudvar
alapítását. Jelenleg összesen ötven ló van a lovasudvarban. A saját tulajdonú lovaik mellett vannak bértartású lovak. A díjugrató
lovasedzéseken kívül lovagoltatással, lovaskocsikáztatással foglalkoznak. Csapatuk jár díjugrató versenyekre, és lovasaik egyéniben
is indulnak díjugratásban. Az idén a megyei díjugrató versenyen, az
Aranypatkó döntőjében a Tóbanjáró Lovasudvar harmadszor nyerte
meg az Aranypatkó vándorkupát. A lovasudvar egyébként komoly
versenymúltú, különleges lóról, egy angol telivér ménről kapta a nevét. Apai ágon amerikai, viszont anyai ágon Kincsem és Imperial
vonalából származik.
A lovasudvarban az elmúlt két évben a koronavírus-járványhelyzet
miatt nem szerveztek összejöveteleket, de korábban évente több rendezvényt tartottak, Tökös Napot és Lovastalálkozót, a gyerekeknek
nyáron és ősszel lovastáborokat, háziversenyeket, karácsonyi rendezvényeket, amelyen a lovardához tartozó családokon és ismerőseiken kívül a környező lovardákból is mindig részt vesznek a lovasok.
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Egészségnapokon vehetett részt
a lakosság

50 éves osztálytalálkozót tartottak
a Hotel Orchideában

Községünkben tavaly a koronavírus-járványveszély miatt nem
volt lehetőség az Egészséghetet megszervezni. Ebben az évben
a járványügyi szabályok betartásával október 18-a és 22-e között
rövidebb, kevesebb programot tartalmazó Egészségnapokat szerveztek a védőnők, Böröczné Huszka Edina és Czirok-Molnár Lilla.
Ez volt a 22. alkalom, hogy meghívott szakorvosok szűrővizsgálatokat végeztek Balástyán.

Augusztus 29-én a Hotel Orchideában 25-en gyűltek össze
találkozóra a Munkácsy Mihály Általános Iskola 1971-ben végzett
diákjai közül. Virágh Etelka irányította a dr. Förgeteg Jánosné és
Lung Gyurgyevka osztályaiból megjelenteket. Az egykori tanárok
és osztálytársak közül többen már nem lehettek velük, rájuk gyertyagyújtással emlékeztek. Az 50 évvel ezelőtti tanáraik közül Illés
Márta földrajz és dr. Székely Lórántné énektanárt köszöntötték az
összejövetelen. Ebéd után estig tartó nagy nevetések, komoly beszélgetések, megható és szeretetteljes pillanatok váltották egymást.

A szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételnek nagy jelentősége
van a lappangó, még tünetet nem adó, ám jól kezelhető betegségek
felderítésében. A bőrgyógyászati szűrővizsgálattal a bőrfelszínen
lévő elváltozások dermatoszkóppal ötvenszeres nagyításban láthatóak, az anyajegyekben esetlegesen megindult változások már teljes
biztonsággal megállapíthatóak. A nőgyógyászati méhnyakrák szűrés a nőknek rendkívül fontos vizsgálat, mert a méhnyakrák kialakulása sokáig tünetmentes, így a panaszok megjelenésekor sokszor
már késő orvoshoz fordulni. A férfiaknál az ujjbegyből vett vérminta alapján a prosztata állapotára utaló értékek lehetnek kórjelzők.
Az ultrahang vizsgálattal elsősorban a belső szervek állapota deríthető ki. A csontsűrűség vizsgálattal a csontritkulást korai stádiumban
csak ezzel a méréssel lehet kimutatni. A számítógépes gerincszkenner
a gerinc alakjának meghatározására ad lehetőséget. Ez a módszer
sugármentes, és hét éves kortól alkalmazható. Egy fok pontossággal
következtetni lehet a csigolyatestek záró lemezei által bezárt szögekre, gerincferdülésre, a medence billenés mértékére. Csigolyáról csigolyára feltérképezhetők a diszharmonikus szakaszok, hol, milyen
aszimmetria van. A lelet elsősorban irányt mutat a gyógytornászoknak, manuálterapeutáknak, gyógymasszőröknek. Azért fontos vizsgálat, mert a gerinc betegségei kihatnak a teljes szervezet működésére is.
Az Egészségnapok további szűrései szintén nagyon fontosak az
egészség megőrzése miatt. A testi állapotfelmérés, a látásvizsgálat,
az étrendi tanácsadás, a BEMER terápia mind hozzásegít a teljesebb élethez. A szűrővizsgálatokon kívül a baba-mama klub programját meghívott előadó színesítette, valamint az idősek klubjába
helybe érkezett a látásvizsgálat, a hallásszűrés és a BEMER terápia.
A szűrések mindegyike sikeres volt, az előjegyzésre hamar beteltek
a helyek, és voltak szűrések, amelyekre többen is jelentkeztek. Például
a bőrgyógyászati szűrésen 32-en, a nőgyógyászati vizsgálaton 32en, az ultrahang diagnosztikán 26-an, a csontsűrűség mérésen 18-an,
a számítógépes gerincdiagnosztikán 8-an vettek részt. Összesen több
mint 160-a keresték fel az Egészségnapok programjait. Aki szerette
volna kivizsgáltatni magát, annak volt rá lehetősége.
Az ingyenes szűrővizsgálatokat a Balástya Községi Önkormányzat
és a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda támogatta.

Ülnek, balról jobbra: Szladics Margit, Virágh Etelka, Illés Márta
tanárnő, Székelyné Lórántné Piroska tanárnő, Megyeri Julianna,
Nagymihály Anna, Ördögh Ilona
Állnak, balról jobbra: Tóth Antal, Bozsó Katalin, Tari János, Dékány Anna, Boldizsár Katalin, Horváth Zsuzsanna, Füredi László,
Gémes Erzsébet, Longa István, Nagy-Huszein Anna, Herke István,
Fekete Aranka, Szőke Imre, Fodor Margit, Dékány József, Juhász
Veronika, Bitó István, Tóth István, Csányi Zsuzsanna, Tari József

Elfogták a balástyai templom betörőjét

2021. október 9-én déli 12
óra előtt a Páduai Szent Antal
római katolikus templomból
egy ismeretlen férfi a templom
sekrestyéjének egyik szekrényéből elvitt egy több tízezer forint
értékű kegytárgyat. Az elkövető
a templomban tartott keresztelő
után jutott be a templomba, és
a templom zárására oda érkező
gondnokkal
összetalálkozott

a templomkertben, aki meglátta
a kezében az egyházközség adománydobozát, és kérdőre vonta,
hogyan került hozzá. A dobozt
azután átadta, majd elővette
a süteményes dobozt is a zipzáras felsőjéből, amit a keresztelőt
tartó család hagyott ott a gondnoknak. Ekkor a misekehely
aranyszíne is kivillant a ruhája
alól. A gondnok telefonon azonnal bejelentést tett a rendőrségre. A kisteleki rendőrök a helyszínen elfogták a tolvajt, egy 19
éves szegvári férfit. Az elkövetőt gyanúsítottként kihallgatták,
aki beismerte a tettét, és lopás
bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ellene. Az eltulajdonított
kegytárgyat a rendőrség vissza
adta Antal Imre plébánosnak.
Fotó: police.hu

Közélet
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Nemzetközi darts versenyeken is
indul Halász Levente
Halász Levente a balástyai
általános iskolába járt, majd
a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett, utána a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán testnevelő, edző tanárszakot végzett.
Öt éve Bakson tanít, de közben egyetemen is tanul, hogy
középiskolában taníthasson.
A darts a hobbija, amivel már
nemzetközi szintű versenyeken
is részt vesz.

- Miért éppen a darts lett
a szabadidős sportja?
- Három éve néztük a tv-ben
Karácsonykor a darts versenyt,
és a bátyámtól kaptam egy darts
szettet. Annyira nem voltam jó
a játékban, én pedig szeretek
nyerni, ezért egyre több időt
fordítottam rá, hogy minél jobb
legyek. A balástyai haverokkal
kezdtünk játszani egyiküknél
a garázsban, utána elmentünk
Kistelekre, egy amatőr versenyre, amit az ottani Revans Darts
Egyesület szervezett. Később
tagja lettem a szervezetnek igazolt játékosként, és 2018. szeptember óta oda járok edzésre. Az
egyesület fő támogatója, az Onyx
Pub & Kávézó biztosít helyiséget
a csapatnak.
- Mi az, amit ehhez a játékhoz
fontos tudni?
- A darts sport részét az adja,
hogy ki mennyire van tudatában
önmagának, milyen az önismerete, miket tud megvalósítani.
Fizikálisan fárasztó, mert erősen
kell koncentrálni, sokáig tarthatnak a mérkőzések. Rutint kell
szerezni, hogy tudjuk ezeket
a helyzeteket kezelni. Lélektanilag kell nagyon erősnek lenni,
ugyanis akkor a tábla előtt job-

ban lehet teljesíteni. A versenyzésben azonkívül, hogy szeretek nyerni, a szépség az, ha van
honnan, hová jutni, alázattal és
tisztelettel. Mint minden sportban, a játékot, a győzelmet és
a vereséget ugyanolyan alázattal
kell kezelni. Persze van néhány
technikai dolog, amit érdemes
megtanulni, alkalmazni, ilyen
a fogás és a beállás.
- Milyen versenyeken szerepelt és milyen eredménnyel?
- Rengeteg versenyen voltam.
A külföldi versenyeken hatalmas élmény részt venni, sok tapasztalatot lehet gyűjteni, hiszen
olyan játékosokkal találkozunk,
akiket a tv-ben látunk. Vannak
amatőr versenyek és vannak
nyílt, úgynevezett open versenyek, amelyeken igazolt játékosok vehetnek részt, nekik van
nemzeti bajnokság is, pontgyűjtő
sorozat. A legnagyobb eredményemnek egy horvát szervezésű
online tornát tartok. Webkamerát
állítottunk a darts táblára, úgy
játszottunk egymás ellen, és
egy közös számolóprogramon
mindenki látta a verseny állását.
A hatszáz nevező közül 18. lettem, és amikor a legjobb nyolcba
bejutottam, fogadni is lehetett
rám a horvát fogadóirodákban.
Mivel pontgyűjtő verseny volt,
és heti szinten zajlott, így ös�szesítésben 29. lettem a legjobb
magyarként. Játszottam például
kanadai, japán, üzbég, dél-afrikai
versenyzőkkel. Sok emlékezetes
versenyem volt ezen kívül, nyertem első és második helyezéseket
kisebb és nagyobb versenyeken.
Tavaly az egyesületemnek én
szereztem a legtöbb érmet szám
szerint 49 darabot. Idén is már
több mint 20 éremnél tartok. Az
egyéni versenyek mellett csapatversenyeken is indulunk. A kisteleki Revans DSE csapatunkkal az
idén az ÉRD Arénában Érd Darts
Open országos Magyar Kupa
versenyen 51 csapatos mezőnyben harmadik helyezést értünk el
a tavalyi ötödik hely után. Ilyen
jó helyezéseket általában a Budapest környéki csapatok szoktak
elérni, mi meg csak hatan vagyunk igazolt játékosok.
Illin Klára

A motocross a hobbija
Németh Attilának
A balástyai Németh Attila
érettségi után cukrásznak tanult. Három évig dolgozott
a szakmájában, de hat év óta
futárszolgálatnál vállalt munkát, hogy a hétvégéi szabadok
legyenek. Gyerekkori álma
volt a motocross versenyzés.
Ma már a Kiskunfélegyházi
MotorSport Egyesület igazolt
versenyzője. Jelenleg a harmadosztályban jól teljesít, és
szeretne a másodosztályba
felkerülni.

de jó társaság jött össze, 150
motoros indult három kategóriában. Ezt követően motorhiba
miatt két versenyen nem tudtam
indulni, és így azt az évet sem
fejezhettem be.
- A motocross gyors reflexet
és fizikai erőnlétet követel
akár szélsőséges körülmények
között is, hogyan készül a versenyre?
Az év elején ugyan sokat
készültünk a barátaimmal, de
a koronavírus-járványidőszaka

- Mikor alakult ki vonzódása a motorokhoz?
- Még általános iskolás voltam, amikor az első motort
kaptam, egy Suzuki eko-t. Ezután volt több motorom, majd
érettségi után komolyabb változatot vettem, amit később lecseréltem egy versenymotorra.
Ekkor kezdtem Kiskunmajsára,
az edzőpályára eljárni, mert az
volt a legközelebb. 2017-ben
lett egy profibb cross motorom.
- Mikor kezdett versenyezni?
- Először 2017-ben Kiskunfélegyházán versenyeztem, nagyon jó volt a hangulat, nagyon
megtetszett a cross versenyzés
világa. Azután jött a Dél-MXes sorozat hat versenye, és az
utolsó verseny előtt az ötödik
helyen álltam az összesítésben,
amikor sajnos elestem, és meg
kellett műteni a vállamat, ezért
félév kimaradt a versenyzésből.
Amikor meggyógyultam, újabb
motorcsere következett, vettem egy 2018-as 125-ös KTM
motort, és 2020-ban az országos
bajnokságon indultam a kezdő
kategóriában. Az első verseny
Ácson volt, Győr mellett. Itt
nagy eredményt nem értem el,

miatt a versenyek elmaradtak.
Ettől függetlenül edzettünk,
motorozni minden hétvégén
szoktam, és otthon fizikai erősítő gyakorlatokat végeztem,
bicikliztem, úszni jártam, meg
motoros edzőtől kértem órákat.
Nagyon sok felkészülés kell
a versenyre, amiben egy futam
15 perc, plusz két kör, és ott
mindent ki kell adni magukból, ami azért nagyon fárasztó.
A motocross elég kemény sport,
sokan azt gondolják, hogy csak
ülni kell a motoron, de nem sokat ülünk rajta.
- Ebben az évben milyen
eredményeket ért el?
- Az idén szeptemberben
a kiskunfélegyházi Dél MX-es
versenyen sikerült az első helyezés, október elején Foktőn,
az országos versenyen ötödik
lettem, három hét múlva Hódmezővásárhelyen, szintén országos versenyen második helyezést értem el. A versenyen
az nagyon nagy adrenalin löket,
amikor a rajtgéphez beállunk,
és a táblát megfordítják, lecsapódik a rács, a negyven motoros
elindul.
Illin Klára
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Óvoda
Ovisok az Állatsimogatóban

Óvodásaink legkedveltebb programjai közé tartoznak a balástyai Állatsimogatóban töltött délelőttök, így ez év szeptemberében is a Csillag, Napocska, Felhőcske és Szivárvány csoport látogatást tett a tanyán,
ahol élménydús, tartalmas programokban volt részük. A gyerekek megnézték az állatokat, megsimogatták a nyuszikat, kukoricát morzsoltak
és etették a kecskéket. Az önkormányzat munkatársai játékos sportos
akadályversenyt készítettek elő számukra, és meleg teával valamint
a Vadásztanya vendéglőből hozott palacsintával vendégelték meg őket.
Az óvodások szállítását az önkormányzat kisbusszal vállalta.

Látogatás a Szegedi Vadasparkban

Az őszi Madarak, fák napján tartott programunkon hagyományosan
látogatást szervezünk a Szegedi Vadasparkba, ahol séta közben figyelik meg a gyermekek az állatokat saját környezetükben. Október elején
nagy várakozással szálltak buszra, majd ismét sok-sok élménnyel gazdagodva érkeztek vissza a kirándulás után.

Iskolai események
Munkácsy-nap

Szeptember 24-én rendeztük meg a hagyományos Munkácsy-napot. Az idei rendezvény a sport jegyében zajlott. A reggeli bemelegítés után az iskola tanulói közös futáson vettek részt. Minden diáknak sikerült a kijelölt távot teljesítenie. Ezt követően váltóversenyek
következtek az iskola sportpályáján. A tízórai után alsós diákjaink
a felújított Sajtkukac parkban tették próbára ügyességüket. A felsős
tanulók házi bajnokságokon bizonyították ügyességüket, valamint
feladatokkal tűzdelt helytörténeti körtúrán keresték fel településünk
nevezetességeit. A napot a diákok táncházzal zárták, ahol a moldvai
táncok alaplépéseit tanulták meg Gera Márta tanárnőtől.

Oktatás
A Hónap Szentje

A Hónap Szentjének Szent Zsuzsanna vértanút választotta hitoktatónk, Jenei Norbert. A szent életű asszony a középkor elején élt
Grúziában. Férje a perzsák vallását választotta és családját is arra
akarta kényszeríteni, hogy térjenek át arra. Zsuzsanna állhatatosan
kitartott keresztény vallása mellett, hosszú ideig elviselte férje kínzásait, aki még börtönbe is vetette Zsuzsannát, hogy megtörje az
akaratát. A fogság és a nélkülözések lassanként felőrölték erejét.
Halála után – kívánságának megfelelően – abban a templomban helyezték örök nyugalomra, amit sokszor látogatott életében.

Pályaválasztás előkészítése

Előadás, önismereti foglalkozás
Iskolánkban elindultak az iskolaválasztást megkönnyítő programok. A hetedik osztályos tanulóknak szeptember 22-én dr. Tóth Éva
tartott önismereti foglalkozást. Feltérképezték erősségeiket, érdeklődési körüket, tájékozódtak a középiskolák fajtáiról, ismereteket
kaptak az egyes iskolatípusokról, az ott folyó képzésekről.
Nyolcadikos diákjaink október 13-án dr. Tóth Éva vezetésével
ismerkedtek az alapszakmák jegyzékével, a szakmai képzésekben
bekövetkezett változásokkal, a rájuk váró feladatokkal. Október 1415-16-án rendezték meg a pályaválasztási börzét Szegeden, ahol az
egyes középiskolák mutatkoztak be.

Zene Világnapja

Ebben az évben is érdekes program várta diákjainkat a Zene Világnapján.
Október 4-én a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának
ütőegyüttese tartott hangszeres bemutatót és minikoncertet. Tanulóink megtudhatták, hogy a Zene Világnapját – Yehudi Menuhin világhírű karnagy,
zeneszerző és hegedűművész javaslatára – ünnepeljük minden év október
elsején. A gyerekek körében nagy sikert aratott a pergődobon megszólaltatott amerikai menetzene, a marinbán előadott J. S. Bach eredetileg csellóra
írt szvitje, a vibrafonon felcsendülő blues dallam. A koncert végén előadott
japán taiko dobzenét a lelkes hallgatóság hatalmas tapssal értékelte.

Hónap Diákja – január

1. a: Bóta Éva Bernadett, 2. a: Szilágyi Csaba László, 3. a: Széll
András, 4. a: Tóth Leontina, 5. a: Becsey Noel Viktor, 6. a: Darabont Annamária, 6. b: Szanka Míra Alíz, 7. a: Kapás Pál, 8. a: Széll
Enikő Boglárka

Kirándulások

Nyolcadik osztályos tanulóink október 14-én Budapesten jártak.
Megtekintették az Országházat és eljutottak a Terror Házába is.
Második osztályosaink október 15-én a Péteri-tóhoz kirándultak.

Biztonságos internethasználat

Október 11-én Borda Balázs látogatott el iskolánkba és tartott
foglalkozást felsős tanulóinknak a biztonságos internethasználatról.
A gyerekek információt kaptak arról, milyen adatokat nem szabad
megosztani ismeretlenekkel, hogyan tudják biztonságosan használni az egyes felületeket. Az előadó arra is felhívta figyelmüket, hogy
a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány oldalán további kisfilmeket
is megnézhetnek a témában, illetve szükség esetén segítséget is kérhetnek.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Október 6-án a 7. osztályos tanulók ünnepi műsort adtak elő
Vágvölgyiné Albert Tünde vezetésével, majd a kopjafánál koszorút
helyeztek el.

Közélet, Mezőgazdaság
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Falugazdász hírek
Őstermelők Családi Gazdaság
szerződések
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok 2021 január 1-től
automatikusan bekerülnek az
Őstermelők Családi Gazdaságának (ÖCSG) nyilvántartásába, de
ebben az esetben adategyeztetést
kell végrehajtani, valamint egy
ÖCSG alapító szerződést kell
megírni és csatolni. A szerződés
csak a közös igazolványból átforgatott ÖCSG-re vonatkozik!
Szerződés leadásának a határideje a veszélyhelyzet vége.
(2021. december 31-ig, jelen tudásunk szerint.)
Szerződés minta a NAK honlapjáról letölthető (www.nak.hu/
hatosagi-ugyek/csaladi-gazdasagok/letoltheto-nyomtatvanyok),
illetve falugazdász ügyfélfogadási időben segítünk a kitöltésben.
Megjelent Agrár-környezetgazdálkodás kifizetés pályázati
felhívás (VP4-10.1.1-21):
• a pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka 2022. január
1-től 2024. december 31-ig tart,
• a támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető,
aki élni kíván a lehetőséggel és
a pályázati felhívásban megadott

Sporthírek
Gyenge idénykezdet után
bizakodásra okot adó folytatás

A KSE Balástya felnőtt férfi csapatának nem indult jól
a szezon. A Magyar Kupa második fordulójában a megyeegyes
Tiszaszigettel sorsolták össze
a csapatot, ami túl nagy falatnak
bizonyult a meglehetősen tartalékos balástyaiaknak. A találkozó végére nagy verésbe futottak
bele a mieink (Balástya-Tiszasziget 2-7). Az Üllés elleni mérkőzés halasztása miatt a megyei
másodosztályú bajnokság küzdelmei Csengelén kezdődtek

határidőig kérelmet nyújt be.
• a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül
történő benyújtással lehet kérelmezni, a 2021. október 25-től
2021. november 25-ig terjedő
időszakban,
• a felhívás szerinti határidő
elmulasztása jogvesztő, annak
tekintetében hiánypótlásnak helye
nincs.
További részletek a pályázati
felhívásban olvashatók, mely az
alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/
vp4-1011-21-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-1#
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázati felhívás VP4-11.1.1.-11.2.1.-21
• a pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.
január 1-től 2024. december 31ig tart,
• a támogatás feltétele legalább
a kötelezettségvállalás teljes
időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak
megfelelő gazdálkodás folytatása
szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás
alatt levő és az átállt területeknél
egyaránt,

• a támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető,
aki élni kíván a lehetőséggel és
a pályázati felhívásban megadott
határidőig kérelmet nyújt be,
• a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül
történő benyújtással lehet kérelmezni, 2021. október 25-től
2021. november 25-ig terjedő
időszakban.
Kamarai tagdíjfizetés
Tagdíjbevallás várhatóan október 15-e és november 15-e között
lesz, a befizetés határideje pedig
november 30-a.
Kárenyhítő juttatás igénylése
A kárenyhítő juttatással kapcsolatos kérelmekkel 2021. november 2-30-ig kereshetnek fel azok
a termelők, akik rendelkeznek 30
százalékot meghaladó elfogadó
határozattal.
Támogatások előleg kifizetése
2021. október 18-tól megkezdődött a támogatások előleg kifizetése. Elsősorban saját ügyfélkapura
érkeznek a kifizetés elrendeléséről szóló végzések, ezért kérjük,
hogy nyissák meg rendszeresen
tárhelyüket. Először érkezik
a végzés és utána az utalás.
Helyszíni ellenőrzések
A Magyar Államkincstár ellen-

őrei folytatják illetve lefolytatták
a támogatott területek méréseit,
amiről helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet küldenek az érintett
gazdáknak. A jegyzőkönyvben
lévő mérésekkel, megállapításokkal kapcsolatban 8 napon belül
észrevételt lehet tenni elektronikusan, mellyel kapcsolatban állunk a gazdák rendelkezésére.
A hagyományos másodvetés és
a zöldtrágyázási célú másodvetés bejelentése
A bejelentett másodvetések
esetében a betakarítás dátumát is
jelenteni szükséges 15 napon belül. Nem vehető figyelembe olyan
másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely
a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között
vetettek el.

el az egyesületnek, ahol több
tényező miatt sem volt könnyű
egy jó derbit játszani. A nagy
küzdelem és némi mezőnyfölény után kicsikart egygólos
állást a hajrában egalizálták
a csengeleiek (Csengele-Balástya 1-1). Az elmúlt szezonban
óriási csatát vívtunk az FK Szegeddel a bronzérem megszerzéséért, ebben a bajnoki idényben
is előreláthatóan a kék-feketék
lesznek az egyik legerősebb ellenfelünk, ezért nagyon fontos
lett volna a három pont itthon
tartása. A fordulatos, három
piroslappal tarkított rangadóból sajnos a vendégek jöttek ki
jól (Balástya-FK Szeged 1-3).
A gyenge szezonrajt után bi-

zakodtak a balástyaiak, hogy
a 0 pontos Mindszent otthonából pontokkal fognak távozni,
de a bekapott négy gólt nem
sikerült ledolgozni (MindszentBalástya 4-3). A Székkutas elleni hazai mérkőzés sem alakult
sokáig úgy, ahogy elképzeltük,
de kétszer is sikerült megfordítani a találkozót, amivel
meglett az első bajnoki győzelem (Balástya-Székkutas 4-3).
A rákövetkező fordulóban a
Tömörkény ellen ismét a hajrában született meg a balástyaiak
győztes találata (Balástya-Tömörkény 2-1). A Sándorfalva és
a Csanytelek ellen már jó játék
is párosult az újabb pontok megszerzéséhez (Sándorfalva-Ba-

lástya 0-2; Balástya-Csanytelek
3-1). A Mórahalmon lejátszott,
Zákányszék elleni villanyfényes
összecsapáson hat játékosunk is
feliratkozott az eredményjelzőre (Zákányszék-Balástya 0-6).
A Mártély elleni hazai bajnoki
alkalmával egy korai fejes gól
után a véghajráig kellett várni
az újabb találatig, az utolsó pillanatban kiharcolt büntető értékesítésével egymás utáni hatodik mérkőzésüket is behúzták
a megyekettesek (BalástyaMártély 2-0). Még négy őszi
forduló vár az együttesre
a Szegedi Pázsit SE, a St Mihály
FC, az Üllés és a Szegvár ellen,
a folytatást a tabella második
helyéről várják a balástyaiak.

További információ ügyfélfogadási időben: hétfő, kedd,
szerda:
8.00-16.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Halászné Ács Éva
06 (30) 338-0162
acs.eva@nak.hu
Halász Zsolt
06 (30) 337-2535
halasz.zsolt@nak.hu
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Szunyi Máté Benjámin és Zámbó
Zsanett
• Bujdosó László és Harmath
Fanni Orsolya
Születés
• Vakulya Mónikának és Németh
Sándor Tibornak: Noel Bence
• Dékány Anitának és Németh
Gábornak: Édua és Bátony

Hírek, Információk

• Jámbor Bettinának és Tóth Lászlónak: Zsófia
Elhunytak
• Vajger Imre István (1954)
• Gabnai József (1938)
• Lippai Andrásné Borbola Aranka
(1954)
• Szennai István (1950)
• Kálmán Gyuláné Bárkányi
Erzsébet (1947)
• Ambrus János (1937)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Fény volt ő, mert szeretett, dolgozott, életet adott,
de ez a fény elvesztésével örökre kialudt.
Már csak emléke maradt, amit míg élünk tisztelünk.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk,

Kálmán Gyuláné

volt Komlódi Jánosné Bárkányi Erzsébet,

a balástyai takarékszövetkezet nyugalmazott vezetője temetésén megjelentek,
virágaikkal és kedves szavaikkal gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Irodai ügyelet a plébánián

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

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

November 14-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, 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!

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése

A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

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 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig,
12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.
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BALÁSTYA COOP
SZUPER ÁRUHÁZ
6764 Balástya,
Rákoczi u. 17.

NYITVATARTÁS:
H–P.: 6–20
Szo.: 6–16
V.: 7–11

AKCIÓ: 2021.11.25–2021.11.30.

COOP tejföl
vödrös
20%
850 g
940 Ft/kg

Farmer UHT tej
Finonimo baromfihúsos
lecsókolbász

1,5%
1l
199 Ft/l

999 Ft/kg

799

879 Ft helyett:

199

239 Ft helyett:

Ft/db

Ft/db

D.E. Omnia
Barista
Edition
Arabica

Soproni sör

999

1149 Ft/kg helyett:

Ft/kg

225 g
3551 Ft/kg

799

899 Ft helyett:

Ft/db

Áraink az áfát tartalmazzák, és a készlet erejéig érvényesek.
A termékek csomagolása színben és mintában eltérhet a bemutatottaktól.
A megjelenő termékek fotói csak illusztrációk.
Felelős kiadó: COOP Szeged Zrt. 6721 Szeged, Szent István tér 16.

dobozos
4,5%
0,5 l
470 Ft/l

235

269 Ft helyett:

Ft/db

