Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Külterületi utak javítása
Decemberben kezdték el az önkormányzat munkatársai
a külterületi utak javítását, és minden út javítása sorra
kerül. Több helyen a kátyúkba kőzúzalékot vittek.
2. oldal

Minden pályázati lehetőséget igyekszik jól kihasználni Balástya
Községünk fejlesztéséhez a Magyar Faluprogramban, TOP
Plusz fejlesztési csomagban, a Vidékfejlesztési programokban pályázati lehetőségeket használ ki az önkormányzat.
3. oldal

Megújul a plébánia épülete

A Magyar Falu Program pályázatainak segítségével
decemberben megkezdődött a Páduai Szent Antal római
katolikus templomhoz tartozó plébánia épületének
felújítása. A pályázati támogatásokat az egyházközség
nyerte el. A kivitelező a kisteleki Gyémántecset Bt.

XXVIII. ÉVFOLYAM 2022. JANUÁR
Sporthírek – Jól állnak a balástyai csapatok féltávnál
A 2021-2022-es labdarúgó szezon őszi idényében a
balástyai sportkör összesen 10 csapatot versenyeztet.
A megyekettes felnőtt csapat január közepén kezdi az
edzéseket.
4. oldal

Újévi köszöntő

Településünk is egy nagy közösség, és amikor a közösség mindennapjairól
beszélünk, amikor a közösség számára jövőt formálunk, nemcsak az épített
környezet fejlesztése a fontos, hanem az emberi kapcsolatok is. Azok a lehetőségek, programok, találkozók, amelyek egy ilyen közösség mai életét
meghatározzák. Látva, hogy a 2021-es év milyen volt, a koronavírus-járvány a döntő többségében meghatározott sok mindent. Több programot le
kellett mondani. A két nagy rendezvényünket megtudtuk szervezni, a kicsit
megújított Falunapokat, a Zöldség- és Virágfesztivált, és a huszadik jubiláló Böllérfesztivált, meg az Adventi gyertyagyújtást is megszervezhettük.
A karácsonyi koncertet már a járványhelyzet miatt a templomban, zárt
térben nem rendezhettük meg, de úgy gondolom, a legfontosabb ebben
a helyzetben a biztonság, az egészség megőrzése. A tavalyi ilyen jellegű
nehézségek ellenére mégis tudtunk fejlődni, tudtunk gyarapodni, és ami
a legfontosabb számomra, egy higgadt, nyugodt közélet volt a tavalyi
évben is. Mindent megteszünk azért a képviselőtársaimmal, munkatársaimmal közösen, hogy ez az idei évben is megmaradjon. Főleg azért,
mert, igen jelentős belpolitikai esemény, országgyűlési választás lesz
áprilisban, és ebben nekem nagyon nagy szerepem van, hogy bármely
balástyai ember politikai identitását tiszteletben tartva, feszültségek
nélkül éljük mindennapjainkat. Továbbra is partnerséget kérek és várok a képviselő-testület tagjaitól, intézményvezetőktől, az intézmények
munkatársaitól, azoktól a kollégáktól, akikkel nap mint nap találkozom, a civilszervezetektől, akik a település közéletét alkotják. A további együttgondolkodást is szeretném kérni, ugyanis egy polgármesternek
a legfontosabb feladata a jó hangulatú közösségi élet elősegítésén kívül
a település fejlesztése. Gondolkozzunk közösen a fejlesztési lehetőségek figyelembevétel, a hosszú távú stratégiai elképzeléseinkről. Ugyanis most indul a következő Európai Uniós fejlesztési ciklus, amelyben
a különböző operatív programokban igen jelentős pályázati lehetőségek
lesznek. Próbálunk majd mindent megtenni, hogy amikor megjelennek
a pályázatok, a lehetőségeket kihasználhassuk. Ennek nagyon jó példája
az önkormányzati érdekképviseleti szervezet a TÖOSZ által biztosított információs lehetőségek, amikor a különböző tanácskozásokon ezekről van
lehetőség beszélni. A mi választókerületünkön belül is a polgármesterek
között példás az összefogás, ami Farkas Sándor országgyűlési képviselőnknek, mint a polgármester klub életre hívójának köszönhetünk. Havi
szinten többször is vannak egyeztetések, amikor összejövetelt tartunk, és
megbeszéljük a legújabb fejlesztési források megjelenését, melyik polgármester mit szeretne a településeiken megvalósítani. Hol szorít jobban
a cipő, ki az aki tud engedni az elképzeléseiből, és kinek van nagyobb
szüksége az adott probléma megoldására. A megyei önkormányzattal
is sikerült egy eddig soha nem tapasztalható jó kapcsolatot kialakítani,
bár korábban is jó volt a kapcsolatunk a megyei vezetéssel. A megyei
önkormányzat pályázatíró nonprofit kft-jével dolgozunk együtt, akik
a mi pályázatíró csapatunkat kiegészítik, illetve közösen készítjük ezeket
a projekteket. A településen pedig a kollégáimra szeretnék számítani
a jövőben is. Ha ez így megvalósul, bármi nehézségen úrrá tudunk lenni,
és mondhatjuk, a településünk gyarapítására és a harmonikus közéletének
a fenntartása érdekében mindent megtettünk.
Ujvári László
polgármester

Boldog, sikeres új évet kívánunk községünk minden lakójának!
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Karácsonyi díszítések községünkben

Advent első vasárnapjára elkészültek községünk közterületeinek
karácsonyi dekorációi. Emelőkosaras autóval díszítették fel a polgármesteri hivatal előtti hatalmas
fenyőfát. A templom előtti téren az
adventi koszorú megújult, a gyertyákat jelképező hordókat aranyszínűre lefestették, de a masnik
színe lila és egy rózsaszín maradt.
A katolikus népi vallásosságban
minden gyertya szimbolizál valamit. Az első a hit gyertyája,
Ádámot és Évát jelképezi, hiszen
a bűnbeesés után nekik ígérte
meg Isten először, hogy elküldi
a Megváltót. A második a remény
gyertyája, amely a zsidó népet jelképezi, akik évezredeken keresztül
várták a Messiást. A harmadik,
a rózsaszín gyertya Szűz Máriáé, és azé az örömé, hogy a Fiú
a földre jött. A negyedik Keresztelő Szent Jánosé, aki utat készített
Jézusnak az emberek szívében, ez
a szeretet gyertyája. Az adventi
koszorú mellett az egyik oldalon
három, fémből készült, fényfüzérrel díszített fenyő állt, a másik oldalon három különböző méretű világító ajándékdoboz kapott helyet.
A templom bejáratáig középen és
oldalt is fenyődíszítések, és világító dekorációk voltak. Jobb oldalon
egy fa alatt három fenyőág ruhájú
manó várta az arra járókat. Mögöttük volt az idei legnagyobb látványosság, egy világító rénszarvas,
amelynek a vázát a szán méretéhez
igazítva kérésemre Dékány Péter,
a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke készítette el kilenc nap alatt.
A fényfüzéreket az önkormányzat
munkatársai tekerték rá. A rénszarvas húzta szánon ajándékdobozok voltak láthatóak, és mellette
Mikulás integetett. A szánt most
Tanács Ferenc biztosította az ünnepre. A templom melletti fákon
futófénypontokban lehetett esténként gyönyörködni. Az iskolaud-

varban adventi koszorú, az iskola
előtti parkban feldíszített fenyőfa
volt látható, és mellette állt a Balástyáért Közalapítvány ajándéka,
a felfújható hóember. A Teleház
előtt a Motiváció Tanodás gyerekek díszítették fel a karácsonyfát.
A bölcsődében hagyományaik
szerint az adventi koszorút családi
napon szokták elkészíteni, de most
a járványügyi szabályok miatt
a kisgyermeknevelők a gyerekekkel együtt állították fel a bejárat
mellett. A kapunál egy fából készült jelképes fenyő és egy szarvas
kapott helyet, a Pihenőparkban
pedig az Erdő Tündére téli ruhát
öltött. Az idén a Tanoda melletti
kupola alatt állítottuk fel a Betlehemet, amely egy angyallal bővült.

2.

A karácsonyi ünnepek előtti ké-

szülődésről

Többször hivatkoztam már közösségünkre, mint az összefogás
jó példájára, és most is azt lehet
mondani, szépen vizsgáztunk a
Karácsony előtti időszakban az elesettek, betegek, a hátrányos helyzetű embertársaink megsegítésében. A 70 éven felülieket 30 év óta
megajándékozzuk egy élelmiszercsomaggal, amelynek az érékét
igyekszünk megőrizni. Az Integrált Szociális Intézményünk által
felvállalt cipősdoboz akcióra 74
ajándékcsomag érkezett. A helyi
Széchenyi ABC tíz rászoruló családnak adott édesség és gyümölcs
ajándékcsomagot. Érkezett egy
új laptop is felajánlásként, amit
az önkormányzat munkatársai
juttattak célba. Nagyon sok ruha,
bútorfelajánlást kaptak a rászorulók. A Rotarysoktól kisgyermekes
szülőknek több felajánlás érkezett.
A Mátrix Közhasznú Alapítvány
jóvoltából gyermekruhákat és sok
plüssjátékot kaptunk, amit szintén szétosztottak. A polgármesteri
kapcsolatrendszer által Pápa város
polgármestere tudott egy nagyobb
mennyiségű külföldi bébitápszer

Az önkormányzat a
tanyagondnoki feladatok
ellátásához autót vásárolt.
adományból Balástyára is juttatni,
amit a családsegítő és a védőnők
osztottak szét. Ezzel az összefogással sok családnak lett örömtelibb az ünnepe.

amivel a Rákóczi utca épületeit
vállalkozó kedvű lakosok mézeskalácsból megsütötték és egy esti
program keretében kiállítást és
kóstolót tartottak a könyvtár előtt.
Ezek az igazi értékek, amelyek
sokszor fontosabbak az épített környezet fejlesztésénél. Köszönöm
a könyvtár munkatársainak az emlékezetes pillanatokat!

6.

Szociális tüzelőanyag kiosztása

A szociális tüzelőanyag, a 728
mázsa barnakőszén nagy részét
már kiosztották a munkatársaim,
és amit az év folyamán útszéleken
és közterületeken kivágtunk fákat,
gyűjtögettük a telephelyünkön, tavaszig még szeretnénk szétosztani
a szociálisan rászorulóknak.

3.

7.

4.

8.

Adventi ablakdíszítés

A Gémes Eszter Községi Könyvtár az idén is meghirdette Advent
24 napjára az ablakdíszítést. Akik
jelentkeztek, vállalták, hogy saját
ablakukat karácsonyi díszbe öltöztetik. A napokat kisorsolták, és
községünk belterületén minden
nap újabb ablak világított karácsonyi díszítéssel. Szentestére egyszerre világítottak a sorszámozott
ablakok. Adventi „nyomozókat”
is kértek a szervezők, akik a faluban megkeresték az ablakokat, lefotózták, és a képeket 19 óra után
feltöltötték a könyvtár Facebook
oldalára, hogy mindenkinek megmaradjon a nyomozás titokzatossága, mert az ablakdíszítést nem
versenynek szánták, hanem közös
élménynek.

Mesék a könyvtárban

Szintén a könyvtár szervezésében
Karácsony előtt a közélet szereplői
közül minden nap mások olvastak
fel mesét a könyvtár Facebook oldalán megjelenítve, ami jelenleg is
nézhető, meghallgatható, és nagyon
jól sikerült.

5.

Mézeskalács utca a könyvtárban

A könyvtár volt az ötletgazdája
annak a közösségi élménynek is,

Használtautó vásárlás a tanyagondnoki szolgálatnak
Négy tanyagondnoki szolgálatunk
van, és az a gondunk, hogy a Magyar Faluprogramban csak kilencszemélyes járműre lehet pályázni,
ami ehhez a munkához nem felel
meg. Az egyik jármű, a Citroen
Berlingo olyan műszaki állapotban
volt, hogy értelmetlen lett volna
a felújítására költeni. Úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat saját
költségvetéséből vásárol egy használt, de jó állapotú, 6 éves, 2 személyes, szállításra, tanyagondnoki
feladat ellátására megfelelő Dacia
Dokker típusú autót.

Külterületi utak javítása

Decemberben kezdték el az önkormányzat munkatársai a külterületi utak javítását. Több helyen
a kátyúkba kőzúzalékot vittek. Az
Őszeszéki rész teljesen készen van.
A Balástya tanyai részen is dolgoztak már a dűlőutakon, és amikor
a talajállapot engedi, folytatódik
a munka. Minden külterületi út
javítása sorra kerül, de ahol az útszakaszok megfelelőek, ott nem
történik javítás, hanem csak a problémás területeket igazítják.
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Önkormányzat

Minden pályázati lehetőséget
igyekszik jól kihasználni Balástya

Elismerő oklevelet kapott
az önkormányzat

Két pályázatot adunk be még januárban a Magyar Faluprogramban.
Az egyik egy ötmillió forint értékű járdaépítés, a másik az egyházi
közösségi terek építése témakör, amiben már van két nyertes pályázata az egyháznak, de amikor az elkészül, lehetőség van az ott majdan használható eszközökre, bútorzatra, informatikai berendezésekre
pályázni.
Megjelent a Belügyminisztériumnak egy pályázata, amit február elején lehet beadni, és ebben sporttal kapcsolatos fejlesztést célzunk meg. Tavaly év végén indult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) fejlesztési csomag, amiben
sokkal több pályázati pénz lesz, mint az eddigiekben volt. Ebből
már megjelent az Élhető települések pályázat. Ehhez egyeztetéseket tartottunk és két fő stratégia közül az egyik a művelődési háznál
a még hiányzó munkák elvégzése, a színpad és a színpadi háttér megújítása, a nagyterem felújítása, a fűtés korszerűsítése is benne lesz,
hogy ott is több programot lehessen tartani. A másik felújításra váró
önkormányzati ingatlan a Hunyadi utca 30. alatti volt Bárkányi ház,
amelynek rendbetételéhez pályázunk. Ezen kívül egy zöld infrastruktúra pályázattal szeretnénk még a zöldfelületeket tovább növelni.
A polgármesteri hivatal előtti résztől indulva haladnánk tovább, ahol
már kerítés nélküli parkos részt alakítottunk ki korábban. Ennek
folytatásaként a szintén önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtt,
a volt kántorház előtt, a volt orvos lakás előtt a kerítést elbontjuk,
az udvarok zárhatóságát a belső falaknál tervezzük. Továbbvisszük
a parkosítást az orvosi rendelő és a Védőnői Tanácsadó felé is, néhány
fával, játékelemekkel. A növények közül többet megtartva alakítjuk ki
az új teret. Ugyanebben a pályázatban tervezzük az 5-ös út másik oldalán, az Ady utcában lévő kitermelt önkormányzati erdőterület rendbetételének az elindítását, egy murvás sétány kialakítását. Későbbi
pályázatokkal a terület egy része erdősítve lenne, és parkos környezetet alakítanánk ki, amihez közel a szennyvíztelep mögötti önkormányzati területen lesz a másik záportározónk. Van még egy pályázat, amit
január közepén adtunk be, amivel az óvoda és a bölcsőde további korszerűsítését tervezzük. Az iroda és a mellette lévő kisebb helyiségek
összevonásával kialakítanánk egy negyedik csoportszobát. Az iroda és
a többi helyiség a tetőtérben, a most kialakított tornaszoba melletti
tetőtér átalakításával kapna helyet. A bölcsődében a diétás konyha kialakítása valósulna még meg. A TOP Plusz pályázati csomagban lesz
belterületi út felújítására is lehetőség, támogatják az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítését, amiben például napelem telepítés és a termálenergia továbbvezetése is lehetséges, például a művelődési házig.
A Vidékfejlesztési programokban nyertünk egy útfelújítás pályázaton 85.204.466 forintot a vedreszéki út folytatásához. A közmunkaprogramban, a startmunka mintaprogramban az idén is beadtuk
a pályázatunkat, az egyik a helyi sajátosságú programok lebonyolítása, a másik a mezőgazdasági munkaprogram.
Ujvári László
polgármester

„Az Év Felelős Foglalkoztatója” elnevezéssel pályázatot hirdetett hatodik alkalommal az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.), a GINOP
5.3.6.-17-2017-00001 „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” kiemelt projekt keretében, amelyre a Balástya Községi Önkormányzat is pályázott a „Közszféra szervezeti” kategóriában. A beadott
pályázat elismerő oklevelet kapott, mivel önkormányzatunk munkáltatóként példaértékűen és sokoldalúan tesz munkavállalói „jóllétéért”.

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés alapján tart
ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri hivatalban.
Telefon: 06 (20) 923-0308

A külterületen élő lakosság
figyelmébe!
A kommunális hulladék gyűjtéséhez szükséges zsákot
a külterületi lakosságnak a Teleházban meg kell vásárolnia
352 Ft/db egységáron.
A kommunális hulladékkal teli zsákokat minden héten a hulladékudvar nyitva tartási idejében a dögkonténer mellett kialakított
gyűjtőhelyre kötelező elhelyezni.
A Teleházban az évente minimum 6 db megvásárolt zsákról kapott szállítólevél felmutatásával is, és majd a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a szállítólevél alapján kiállított
számlával a balástyai Hulladékudvarban jogosult a külterületi lakosság további, a szabályoknak megfelelő szétválogatott hulladék
elhelyezésre.

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig,
12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.
Telefon: 06 70 682-8565

Közélet, Művelődés, Hirdetés

Sporthírek
JÓL ÁLLNAK A BALÁSTYAI CSAPATOK FÉLTÁVNÁL

A 2021-2022-es labdarúgó szezon őszi idényében a balástyai sportkör
összesen 10 csapatot versenyeztet. A Bozsik-korosztályok (U7-U9-U11)
hétről hétre Kisteleken vettek részt fesztiválokon, tornákon. A korosztályok
felkészítő edzői voltak: Gémes Ferenc (U7), Horváth Csaba (U9), Kormos
Barnabás (U11). A kiemelt U11-es korosztályból három balástyai is részt
vett a körzeti válogatott edzésein: Gunics Zétény, Tóth Bence és Zádori
Ákos.
Az U13-as csapat erre a szezonra kikerült a Bozsik-programból. Ezért
egy külön tornasorozatban indultak. Ez a korcsoport a 2008-as születésű gyerekekkel kiegészülve alkotják az U14-es együttest. Vén László és
Förgeteg József edzők vezetésével a 3. helyen várja a tavaszi folytatást
a csapat.
Az ifi csapat a Csongrád-Csanád megyei U19-es bajnokság C csoportjában szerepelt. Tóth Gergő tanítványai csak rosszabb gólkülönbségükkel
szorulnak a 2. helyre a tabellán.
Egy új utánpótlás bajnokságba is nevezett az egyesület ebben az idényben. Az U16-os lánycsapat a várakozásokon felül teljesít. Tóth Alexandra
és Fodor Tamás edzők újoncai négyszer is győztesen hagyták el a pályát.
Női felnőtt együttesünk meghatározó csapata lett a bajnokságnak. Többször is sok hiányzóval kiálló társaságunk kevesebb mérkőzést játszva is
3. helyen áll a tabellán.
Második számú felnőtt férfi csapatunk nagyon jó közösséget alkotva játszik. Bitó Bálint edző alakulata a dobogóról lemaradva, a negyedik helyen
tölti a téli szünetet.
Sajnos rosszul sikerült az utolsó fellépés a balástyai megyekettes csapat
számára. Kiss Máté fiai egy elhalasztott mérkőzésen Szegvárra látogattak,
ahol nagyarányú, 5-1-es vereséget szenvedtek. A nehéz idénykezdet és
a szegvári fiaskó ellenére is elégettek lehetünk, hiszen a kilenc győzelmet
számláló sorozatnak köszönhetően 2., feljutó helyen zárta az őszt Balástya.
Télen az U13-as, az U15-ös, az U19-es és a női felnőtt csapat részt vesz
a Csongrád-Csanád megyei futsalbajnokságokban. A megyekettes felnőtt
csapat január közepén kezdi a felkészülést a tavaszi idényre.
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Mesés adventi programok
a könyvtárban
Az adventi időszakot ismét programsorozatokkal színesítette
könyvtárunk. Az „adventi ablakok” közel száz embert mozgatott
meg esténként, mindösszesen 43 kidíszített ablak várta felfedezőit. Nagyon kedves visszajelzéseket kaptunk a programról, ígérjük,
jövőre is megszervezzük. Köszönet az ablakdíszítőknek, gyönyörű
kalendáriumot varázsoltunk.
Az adventi várakozás időszakához mi is illhetne jobban egy-egy
kedves mesénél. Amikor kitaláltuk a „Mesék adventre” programot,
nem is gondoltunk, milyen időigényes egy-egy alkalmas mese megtalálása. Facebook profilunkon az advent minden esetéjén egy-egy
mesével kedveskedtünk. A mesék a szeretetről, az együttérzésről,
egymás megsegítéséről szóltak, a Mikuláshoz, a Karácsonyhoz
kapcsolódtak.
Ezúton is köszönjük a sok like-ot, kedves hozzászólásokat. Köszönet a mesélőknek a lelkesedésért. A program zárásaként egy karácsonyi dallal kedveskedtünk kitartó nézőinknek.
December 20-án a könyvtár ablaka változott rövid időre „kalendáriummá”. Meglepetés programmal, kis vendéglátással vártuk
felfedezőinket. Örülünk, hogy sokan látogattak el hozzánk, baráti
társaságok, családok beszélgettek egy-egy pohár tea, vagy finom
forralt bor mellett.
Ezen a napon lepleztük le „Mézédes Balástyánkat”, berendeztük
az első balástyai mézeskalács terepasztalt. A Rákóczi utca épületei
készültek el. Nagyon nagy köszönet azoknak, akik vállalták egy-

Sajtóközlemény
A Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett, Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
elnevezésű pályázatot nyert Halász Zsolt.
Támogatás összege: 40.000 EUR
A projekt kódszáma: VP2-6.1.1-16
A projektet a Magyar Állam és az Európai
Unió támogatja.

egy épület megsütését, tapasztalatból mondhatom, nagyon időigényes egy-egy ilyen alkotás elkészítése.
Egy-egy darabot elárvereztünk, valamint gyűjtést is szerveztünk
rászoruló emberek megsegítésére. A nagylelkű adományoknak köszönhetően ezúttal játékokat is kapott karácsonyra egy-egy hátrányos helyzetű gyermek.
Köszönöm munkatársaim lelkesedését, támogatását, valamennyi
közreműködő munkáját!
Több jelzés érkezett hozzánk, hogy vannak még olyan emberek,
akik szívesen mesélnének nekünk, illetve sokan kérték, folytassuk
a „mesélős” programot. Márciusban szeretnénk elindítani „Mesehétfő” programsorozatunkat, kérek ezért mindenkit, aki szívesen
olvasna, mondana mesét kamerába is, keresse munkatársainkat a
könyvtárban.
Békés, boldog új évet kívánok minden kedves Olvasónak!
Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető
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Bölcsőde

Decemberben a Mikulás ismét ellátogatott a bölcsődébe. Az édességeket tartalmazó csomagok mellett a gyermekek sálat és sapkát kaptak ajándékba. A bölcsődében a karácsonyi készülődés részei hagyományosan
a közös mézeskalácssütés és a csoportonkénti karácsonyfa díszítés.
A gyermekek és a nevelők együtt készítették el a mézeskalácsokat, amit
a kicsik végül ajándékként hazavittek a szüleiknek.

Óvoda

Karácsony az óvodai csoportokban

A járványhelyzet miatti előírások sajnos ez évben sem tették lehetővé
a családokkal közös karácsonyi programokat az óvodában, így minden
csoportban zárt körben zajlott az előkészület és az ünneplés. A csoportszobák különleges dekorációt kaptak, karácsonyi mesék, versek, dalok
csendültek fel egyre többször a nap folyamán , majd a gyermekek izgatottan díszítették nevelőikkel közösen a karácsonyfát és együtt örültek
a fa alatti ajándék játékoknak. A szeretet ünnepén minden óvodás kisgyermek saját készítésű ajándékot adott át az otthoni fa alatt szüleinek.

Oktatás
A Hónap Szentje

Ebben a hónapban Keresztes Szent János életét ismerhették meg
diákjaink, aki spanyol katolikus misztikus teológus és karmelita
szerzetes volt. Spanyolországban, Kasztíliában született. 1563-ban
lépett be a karmelita szerzetesrendbe. A Krisztusi szegénységet
hirdette, reformokat tervezett, az elpuhult szerzetesrendeket szerette volna megregulázni. A reformok nem tetszettek a kényelmes
élethez szokott szerzeteseknek, akik elfogták és bebörtönözték őt.
Több jelentős verse a fogsága idején született. A Szentszékkel nem
volt felhőtlen a viszonya, vitái miatt Amerikába akarták száműzni,
de betegsége miatt erre már nem került sor. 1591. december 14-én
hunyt el. 1726. december 27-én avatta szentté XIII. Benedek pápa.

Hónap Diákja – november

Iskolai események
Adventi készülődés

December az ünnepre készülődés időszaka. Adventi koszorú
készült, és hetente meggyújtottunk 1-1 gyertyát. December 12én – ismét a hagyományoktól eltérően – szerveztük meg a karácsonyváró készülődést. Tanulóink osztálykeretben készítettek apró
ajándékokat, beszélgetéssel, közös játékkal hangolódtak a közelgő
ünnepekre. Sok szép meglepetés készült, amelyhez az alapanyagokat a Balástyáért Közalapítvány biztosította.

1. a: Csontos Hanna Kitti, Kántor Alexandra, 2. a: Hegedűs Ferenc, 3. a: Lippai Zorka, Kovács Patrícia Bianka, 4. a: Kiss-Csepregi Lilla, 5. a: Sztankovics Nóra, 6. a: Szemerédi Dominika, 6. b:
Varga Napsugár, 7. a: Szolnoki Panka, 8. a: Lippai Zsófia.

A Cipősdoboz akcióhoz is hozzájárultak a felső tagozatosok

Iskolánk felsős tanuló is örömmel csatlakoztak a jótékonysági
Karácsonyi Cipősdoboz akcióhoz, mert jónak lenni jó! Az osztályközösségek 14 cipősdoboznyi ajándékot készítettek el és adták át
a Teleházban.

A veszélyhelyzet miatt idén újra elmaradt a karácsonyi műsor, viszont ismét ünnepi díszbe öltözött a fenyőfa az iskola parkjában.
A díszeket iskolánk dolgozói és a tanulói készítették. Idén a fa mellé
egy telet jelképező hóember is került a Balástyáért Közalapítvány
ajándékaként. Ezúton is köszönjük a közalapítványnak az ünnepi
készülődéshez nyújtott támogatását és segítségét!

Mikulás

Idén december 6-án érkezett hozzánk a Mikulás. Teljesen titokban
jött, diákjaink most sem találkozhattak vele. A csomagok sok-sok
finomságot, csemegét rejtettek.

Karácsony

Az utolsó tanítási napon az osztályok osztálykeretben ünnepeltek.
A fenyőfa alá idén is került ajándék mindenkinek, és természetesen
szaloncukrot is kaptak a gyerekek. Noreen Barman gondolatával
kívántunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket:
„Minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit egy barát vagy a család küldött,
minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket,
az maga a szeretet.”

Új helyen volt a Betlehem

December 16-án a Tanoda melletti kupola alatt állították fel a Betlehemet, amely egy angyallal bővült. Kocsisné Benkő Beáta és Márkus
Marianna irányításával Csontos Mária, Sutka Margit és az önkormányzat dolgozói Búza József és Gabnai József készítették el a hagyományok szerinti Betlehemet.

Autóbusz menetrend

Balástyai Újság • 6

AUTÓBUSZ MENETREND Balástya, kultúrház megállóhelyről (Érvényes 2021. december 12-től)
Szeged, autóbusz-állomásra
hétfőtől péntekig

Szeged, autóbusz-állomásra
szombat, vasárnap

Kistelek autóbusz-állomásra
hétfőtől péntekig

164.39 4.39 4.49 105.04 5.49 6.04 6.14 ▲6.30 6.39 6.44 6.49 7.02 ▲7.04
▲7.44 7.44 7.46 ▲8.24 8.29 168.59 9.37 10.09 10.32 11.09 11.27 11.29 12.29
12.29 13.39 14.09 14.32 15.09 1415.24 15.27 9215.46 15.54 116.11 1616.32
1016.44 1617.04 17.32 17.47 3417.59 9619.32 9619.54 3420.53 23.46
4.39 .4.49 6.04 .6.44 .6.49 7.02 .7.44 237.46 8.29 9.37 10.09 10.32
11.09 11.27 11.29 .12.29 12.29 .13.39 .14.09 +14.14 14.32 .15.09 15.27 +15.54
16.44 17.32 +17.48 3417.59 9619.32 9619.54 +20.49 3420.53 223.46
4.04 104.36 5.53 5.56 6.35 7.21 8.01 8.55 9.16 10.31 11.27 111.44 9212.09 12.41
▲13.11 14.01 14.03 14.26 14.55 1415.01 15.12 15.31 15.58 1616.01 1616.11 16.31
16.58 17.01 17.28 18.11 18.51 9618.58 119.44 3419.57 2820.09 9621.11 22.11
9623.16

Kistelek autóbusz-állomásra
szombat, vasárnap

234.04 5.53 .5.56 6.35 7.21 8.55 9.16 10.31 11.27 .12.41 +13.01 .14.01 14.03 14.55
.15.12 15.31 15.58 +16.11 16.31 16.58 17.01 18.51 9618.58 +19.02 3419.57 1520.01
2820.09 9621.11 9623.16

Kiskunfélegyháza autóbuszállomásra hétfőtől péntekig

4.04 5.53 6.35 8.55 11.27 111.44 9212.09 14.03 14.55 15.58 16.58 9618.58 119.44
2820.09

Kiskunfélegyháza autóbuszállomásra szombat, vasárnap

234.04 5.53 6.35 8.55 11.27 14.03 14.55 15.58 16.58 9618.58 2820.09

Kecskemét autóbusz-állomásra
hétfőtől péntekig

4.04 5.53 6.35 11.27 111.44 9212.09 14.03 119.44 2820.09

Kecskemét autóbusz-állomásra
szombat, vasárnap

234.04 5.53 6.35 11.27 14.03 2820.09

Kecskemét, Daimler 1. kapu
hétfőtől péntekig

4.04 11.27 111.44 9212.09 119.44 2820.09

Kecskemét, Daimler 1. kapu
szombat, vasárnap

234.04 11.27 2820.09

Pusztaszer, központ
hétfőtől péntekig

7.21 10.31 12.41 14.01 14.26 15.31 1616.11 16.31 17.01 18.51 9621.11 9623.16

Pusztaszer, központ
szombat, vasárnap

7.21 10.31 .12.41 +13.01 .14.01 15.31 17.01 18.51 9621.11 9623.16

JELMAGYARÁZAT
1 hétfői munkanapokon
10 nyári szünetben munkanapokon
14 hetek utolsó tanítási napján
15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon
16 tanév tartama alatt munkanapokon
2 munkanapokon, valamint a munkanapot megelőző
munkaszüneti napokon
23 munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
28 hétfői munkanapok kivételével munkanapokon, valamint
munkanapot megelőző munkaszüneti napokon

34 munkaszüneti napok kivételével naponta, de nem közlekedik
XII. 24-én
92 hétfői munkanapok kivételével munkanapokon
a MERCEDES-gyár munkarendje szerint
96 naponta, de nem közlekedik XII. 24-én
▲ iskolai előadási napokon
. munkaszüneti napok kivételével naponta
 szabadnapokon
+ munkaszüneti napokon

További településekre közlekedő autóbuszok menetrendje a megállóhelyeken vagy a menetrendek.hu oldalon megtalálható.
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ANYAKÖNYVI hírek
Születés
• Ördög Ildikónak és Tisóczki
Martinnak: Zente János
Keresztelő
• De La Cruz Itzel, szülei:
De La Cruz Arevalo Migual Angel
és Ujvári Zsófia
• Kálmán Janka, szülei: Kálmán
Dezső és Gémes Eszter
Elhunytak
• Sipos Ferenc (1953)
• Kordás Pál (1952)

Hírek, Információk

• Varga Antal (1954)
• Dékány Mihály (1944)
• Répás Mihályné Terhes Ilona
Julianna (1941)
• Kormányos Antalné Eperjesi
Terézia (1935)
• Balázs András (1939)
• Király Józsefné Mrena
Rózsika (1938)
• Szél József (1941)
• Szöri István (1934)
• Salamon István (1958)
• Béres Pálné Gémes Rozália
(1956)
• Kult Ferenc (1970)
• Nagy József (1950)

Anyakönyvi statisztika

2021-ben 27 polgári házasságot kötöttek, 10 egyházi házasságkötést tartottak,
23 kisgyermek született és 16 megkeresztelkedő, 10 elsőáldozó és 17 bérmálkozó volt. Tavaly 61-en hunytak el, 39 egyházi temetést tartottak.

Irodai ügyelet a plébánián

Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a
06 (20) 823-2496-os telefonszámon.
„Uram, ha a vétkeket
figyelembeveszed...
Ki állhat meg előtted,
Ám Nálad bocsánat van...
Bízom Benned!” Ps.129.

Kendrella Gizella
sekrestyés

életének 100. évében befejezte földi életét,
az Úr magához szólította 2021. december 21-én.
Temetése 2022. január 18-án volt a balástyai temetőben.
Mennyei Atya szeretetébe ajánljuk Őt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
„A világon élni csak hősként érdemes.
Rajtad a sor, hallod, mondd tovább, Énekes!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

SÍPOS FERENC

temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes
fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.

Búcsúzik Tőled feleséged, családod és unokáid!
„Lelked reméljük békére talált,
S Te már a mennyből vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,

VARGA ANTAL

temetésén megjelentek, mélységes fájdalmunkban együtt
éreztek velünk, virágaikkal és kedves szavaikkal gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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

Teljes körű takarítási és
villanyszerelési munkákat
vállalok.
Ár megegyezés szerint.
06 (20) 392-6013 - Nagy Attila Ev.

Számlaképes egyéni vállalkozóként
kőműves munkákat vállalok.
Felújításokat és átalakításokat.
Referenciával, garanciával.
Répa József
06 (20) 591-8308

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
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