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Harminc éves a Hotel Orchidea
A Hotel Orchidea története onnan indult, amikor a mos-
tani épület helyén lévő házat 1989-ben Balázs Ferenc 
Barna Károlynétól megvásárolta.

7. oldal

Sikeres Családi napot szervezett a balástyai könyvtár   
Március 26-án több mint 250-en jöttek el a Sajtkukac 
parkba a Gémes Eszter Községi Könyvtár által szervezett 
Családi napra. 
  

9. oldal

E-sport találkozót tartottak Balástyán
2022. március 5-én E-sport találkozót rendeztek  
a balástyai sportöltözőben, ahol a FIFA 22 nevű labdarú-
gó videójátékkal lehetett versenyezni.  

10. oldal

Március 17-én avatták fel azt az Emlékházat, amelyet 
a Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában és  
a Balástyáért Közalapítvány használatában lévő volt 
kántorház felújításával alakítottak át kiállítótermekké. 

Bővebben a 4-5. oldalon

Emlékházat avatott Balástya ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZ-
TÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – 
2022. április 3. 

A balástyai szavazás eredménye
A Csongrád-Csanád megyei 03. számú választási körzetben, Balás-

tyán az egyéni képviselő-jelöltek szavazatszáma összesen: FARKAS 
SÁNDOR (FIDESZ- KDNP) – 1047, SZŰCS ILDIKÓ (DK-JOBBIK-
MOMENTUM-MSZP-LMP-MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA- 
PÁRBESZÉD) – 449, LACZKÓ ZSOLT (MI HAZÁNK) – 146, KÖ-
RÖNDI MÁTÉ (független) – 40, ÜVEGES HAJNALKA (MEMO) – 28, 
országos listás szavazás eredménye összesen: FIDESZ- KDNP – 1050, 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-MAGYARORSZÁG ZÖLD 
PÁRTJA-PÁRBESZÉD – 420, MI HAZÁNK – 149, MKKP, MAGYAR 
KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT – 55, MEMO, MEGOLDÁS MOZGA-
LOM – 26, NORMÁLIS  ÉLET PÁRTJA – 11

A szavazóköri eredmények és szavazatszámok a 3. oldalon
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3.

4.

5.

Nyertes pályázatok
Két év előzetes tervezés után  
országosan az idén több ezer ki-
lométer főutat és mellékutat ja-
vítanak, erősítenek meg. Ehhez 
tartozik a Balástya-Forráskút kö-
zötti állami útszakasz is, amely 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) Plusz 
pályázati támogatásával több 
mint 1,2 milliárd forintból meg-
újul. Kiemelten fontos beruházás 
lesz, mert a Homokhátságot ez 
az út köti össze az autópályá-
val. Felkerestem Farkas Sándor 
országgyűlési képviselőt, hogy 
ha lehetséges, próbáljon segíte-
ni abban, hogy az autópályától  
a régi 5-ös útig is megújulhasson 
az útburkolat, ami a közbenjárá-
sával tavaly belekerült a tervek-
be. Ugyanis ezen a szakaszon 
jut el az autópályára, aki Dócból, 
Sándorfalváról, Szatymazról és 
Balástyáról ott akar közlekedni.  
A kivitelezés még 2022-ben  
lezárul.
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) Plusz 
felhívására beadott két pályáza-
tunk közül az egyiknél már van 
eredmény, összesen 83,1 millió 
forint támogatást nyertünk az 
óvoda és bölcsőde fejlesztéséhez. 
Az óvodában negyedik csoport-
szobát alakítunk ki a földszinti 
irodából és a szociális helyisé-
gekből. Ezeknek a kiszolgáló he-
lyiségeknek viszont a tetőtérben,  
a nemrég elkészült tornaszoba 
mellett épül az új helye. Továbbá  
a csoportszobákba légkondicioná-
lók felszerelése, számítógépek és 
polcok beszerzése, az udvarra új 
mozgásfejlesztő játszóeszközök 
telepítése, és a locsolórendszer 
bővítése várható ebből a keretből.  
A bölcsődében a konyha bőví-
tésére, a diétáskonyha kialakí-
tására, korszerű konyhai eszkö-
zök beszerzésére lesz lehetőség. 
Emellett telepíthetünk wifit, vá-

sárolhatunk számítógépeket, 
nyomtatót-fénymásolót, az ud-
varra pedig kültéri játékokat, kis-
asztalokat, illetve kialakíthatunk 
burkolatokat, járdát és locsoló-
rendszert.
Az idén is nyertünk támoga-tást 
a közfoglalkoztatási progra-
mokban. A helyi sajátosságú 
minta programban a Pihenőpark-
ban fejlesztjük a játszóteret, 
újabb kültéri játékok és fé-
szekhinta beszerzésére lesz le-
hetőségünk. Napvitorla kerül  
a játszóvár fölé, hogy a nyári 
nagy meleg ne zavarja a kisgyer-
meket, emellett madárles-erőd 
készül, díszkutat telepítünk, és  
a kivágott fák pótlása is elkezdődik.  
A 100 százalékos támogatottsá-
gú program teljes költségvetése,  
a bér- és beruházási költségek-
kel együtt összesen 20 millió 
forint. A mezőgazdasági minta 
programban 10 darab sertést vá-
sárolunk, ezeknek a húsát később  
a közétkeztetésben és a szociá-
lis étkeztetésben használjuk fel.  
Az Állatsimogatóban tartott álla-
tok takarmányozásához kukori-
cát fogunk termeszteni. Vásáro-
lunk egy használt kisteherautót,  
a mezőgazdasági eszközök bő-
vítéséhez a tavaly beszerzett 
homlokrakodó mellé egy trágya-
villát szerezhetünk be. Továbbá 
folytathatjuk belterületeink nö-
vényesítését, növényvédő sze-
reket, műtrágyákat vehetünk.  
A szintén 100 százalékos támo-
gatottságú program teljes költ-
ségvetése a bér- és beruházási 
költségekkel együtt összesen 20 
millió forint. 

Jól haladNak a Győriszéki zápor-
tározó földmuNkái
Folyamatosan végzi a záportá-
rozó kialakításának földmunkáit 
a kivitelező cég a Móricz utcai 
kertek mögötti önkormányza-
ti földterületen. A kialakítandó 
8640 m2-es záportározó teljes 

területén először a humuszréteget 
távolították el, amit a tározó mel-
lé halmoztak fel későbbi felhasz-
náláshoz. Víztelenítéssel zajlanak 
a tó medrének munkái, valamint a 
gátrendszer építése is megkezdő-
dött. A tómeder mélyítését akadá-
lyozó fákat kivágták, ezeket majd 
az önkormányzat telephelyére 
szállítják.

Vedreszéki útJaVítás
Lezárult a Vedreszéki útjavítás-
hoz a nyílt nemzeti közbeszerzé-
si eljárás. Jelenleg a projekthez 
a hiánypótlás történik, majd a ti-
zenegy pályázó a referenciáinak 
bekérése jön, és ezt követően 
születik döntés arról, hogy me-
lyik kivitelező céggel köt szer-
ződést az önkormányzat. 

fakiVáGások a piheNőparkbaN
A Pihenőparkban a megjelölt 
fák kivágása 95 százalékban 
megtörtént. Ahhoz, hogy a 

munkát befejezhessék a favá-
gók, az eddig kivágott fákat el 
kell hordani az erdő területé-
ről az önkormányzat Hunyadi 
utcai ingatlanának udvarába.  
A fa a szociális tűzifa keretet 
fogja gyarapítani, és majd ősszel  
a rászorulók kapják meg téli tü-
zelőnek.

a külterületi kommuNális hulla-
dékGyűJtésről
Törvény alapján vált kötele-
zővé korábban a külterületi 
ingatlantulajdonosok, ott ál-
landó lakcímmel rendelkezők 
számára is a szilárdhulladék 
gyűjtés rendszerének a beveze-
tése. Akkor hosszas egyeztetést 
követően a hulladék elhelyezé-
sével kapcsolatban a szolgálta-
tóval, a Szegedi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft-vel 
sikerült olyan megállapodásra 
jutni, ami a környékbeli tele-
püléseken nincs, vagyis, hogy 
a külterületen élő állandó la-
kosoknak nem kell kötelezően 
hulladékszállítási havidíjat fi-
zetni. Ehelyett a kommunális 
hulladékgyűjtéshez a szolgál-
tató emblémájával ellátott zsá-
kot vásárolhatnak a külterületi 
lakosok, amivel meghatározott 
ideig a hulladékudvarban is 
elhelyezhetnek meghatározott 
fajtájú és mennyiségű hulladé-
kot.

A záportározó kialakításá-
nak földmunkáit folyama-
tosan végzi a kivitelező cég.

Meghívó majálisra

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

Május elsején 6 órától zenés ébresztő lesz, majd 10 órától  
a Sajtkukacparkban többféle programmal várja a lakosságot a Balás-
tya Községi Önkormányzat.

HÉTFŐ:  
KEDD: 
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:  
PÉNTEK:

7.30-12.00 óráig
7.30-12.00 óráig

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS    
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS    

7.30-12.00 óráig

13.00-16.00 óráig
13.00-16.00 óráig

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS    
13.00-16.00 óráig    
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Adományokat gyűjtött községünk ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS 
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – 2022. április 3. 
03. számú választókörzet

Kitüntették a Kisteleki Járási Hivatal 
vezetőjét

Elsőosztályosok gyűjtöttek játékokat 
az Ukrajnából menekülő gyerekeknek

ADOMÁNYVONALAK AZ UKRAJNAI 
MENEKÜLTEK MEGSEGÍTÉSÉRE

Ukrajnából a harcok elől menekülők ellátásához a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat is adománygyűjtő akciót indított, és a felaján-
lott adományokat március 25-én szállították el a Katolikus Karitász 
raktárába.

Március 11-én Miniszteri  
Elismerő Oklevelet kapott  
a közigazgatás területén vég-
zett kiemelkedő és példa-
mutató munkájáért dr. Sza-
lai Gabriella, a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Kiste-
leki Járási Hivatalának vezetője.  
A kitüntetést Gulyás Gergely  
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter adta át a hivatalvezetőnek. 

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola 1.a osztályos  
tanulói Tari Klára tanítónő segítségével játékokat gyűjtöttek az  
Ukrajnából menekülő gyerekeknek. Az egész osztály személyesen 
vitte el a művelődési házba az ajándékot, ahol Gyenes Bitó Lora mű-
velődésszervező vette át tőlük az adományt, és megköszönte együtt-
érzésüket. A játékokat később Gyenes Bitó Lora és Molnár Éva  
a Katolikus Karitász adománygyűjtő központjába szállította.

A BALÁSTYAI SZAVAZÁS EREDMÉNYE
Balástya 1. számú szavazókör – egyéni képviselő-jelöltek:

FARKAS SÁNDOR (FIDESZ- KDNP) – 295
SZŰCS ILDIKÓ (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
   MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA-PÁRBESZÉD) – 123
LACZKÓ ZSOLT (MI HAZÁNK) – 38
KÖRÖNDI MÁTÉ (független) – 12
ÜVEGES HAJNALKA (MEMO) – 10

Balástya 1. számú szavazókör – országos listás szavazás eredménye:
FIDESZ- KDNP – 297
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD-
   MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA – 116
MI HAZÁNK – 36
MKKP, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT – 20
MEMO, MEGOLDÁS MOZGALOM – 6
NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA – 5

Balástya 2. számú szavazókör – egyéni képviselő-jelöltek:
FARKAS SÁNDOR (FIDESZ- KDNP) – 286
SZŰCS ILDIKÓ (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
  MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA-PÁRBESZÉD) – 190
LACZKÓ ZSOLT (MI HAZÁNK) – 42
KÖRÖNDI MÁTÉ (független) – 12
ÜVEGES HAJNALKA (MEMO) – 6

Balástya 2. számú szavazókör – országos listás szavazás eredménye:
FIDESZ- KDNP – 282
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-MAGYARORSZÁG 
   ZÖLD PÁRTJA-PÁRBESZÉD – 181
MI HAZÁNK – 49
MKKP, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT – 13
MEMO, MEGOLDÁS MOZGALOM – 9
NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA – 2

Balástya 3. számú szavazókör – egyéni képviselő-jelöltek:
FARKAS SÁNDOR (FIDESZ- KDNP) – 243
SZŰCS ILDIKÓ (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
   MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA-PÁRBESZÉD) – 85
LACZKÓ ZSOLT (MI HAZÁNK) – 34
KÖRÖNDI MÁTÉ (független) – 12
ÜVEGES HAJNALKA (MEMO) – 5

Balástya 3. számú szavazókör – országos listás szavazás eredménye:
FIDESZ- KDNP – 250
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-MAGYARORSZÁG 
   ZÖLD PÁRTJA- PÁRBESZÉD – 76
MI HAZÁNK – 34
MKKP, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT – 13
MEMO, MEGOLDÁS MOZGALOM – 4
NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA – 2

Balástya 4. számú szavazókör – egyéni képviselő-jelöltek:
FARKAS SÁNDOR (FIDESZ- KDNP) – 223
SZŰCS ILDIKÓ (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
   MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA-PÁRBESZÉD) – 51
LACZKÓ ZSOLT (MI HAZÁNK) – 32
ÜVEGES HAJNALKA (MEMO) – 7
KÖRÖNDI MÁTÉ (független) – 4

Balástya 4. számú szavazókör – országos listás szavazás eredménye:
FIDESZ- KDNP – 221
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-MAGYARORSZÁG 
   ZÖLD PÁRTJA- PÁRBESZÉD – 47
MI HAZÁNK – 30
MKKP, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT – 9
MEMO, MEGOLDÁS MOZGALOM – 7
NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA – 2
A további adatok és az országos népszavazás eredményei itt 
olvashatóak: valasztas.hu

1357 Nemzeti Összefogás Vonala / Nemzeti Humanitárius Koordi- 
         nációs Tanács (500 Ft)
1350 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (250 Ft)
1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (250 Ft)
1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (300 Ft)
1356 Katolikus Karitász (500 Ft)
1358 Református Szeretetszolgálat (500 Ft)
1359 Magyar Vöröskereszt (250 Ft)
13666 UNICEF (500 Ft - Igen, három darab 6-os)
13600 Krisna tudatú hívők ételosztása (33-as kódot kell beütni)
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Március 17-én avatták fel azt az Emlékházat, amelyet a Balástya 
Községi Önkormányzat tulajdonában és a Balástyáért Közalapít-
vány használatában lévő volt kántorház felújításával alakítottak 
át kiállítótermekké. Az ünnepségen részt vett Farkas Sándor, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, az Agrármi-
nisztérium parlamenti államtitkára, Gémes László, a Csongrád-
Csanád megyei közgyűlés elnöke és Antal Imre plébános. 

A rendezvényen Péterné Bárkányi Tímea köszöntötte a  meghívott 
vendégeket, és felkonferálta a Divertimento Együttes műsorát, amely-
nek tagjai vonós hangszereken adták elő James Kazik: Highland 
Catedral című művét és egy részletet A nyomorultak című musicalből. 

A zenészek után Ujvári László polgármester köszöntőjében elmondta, 
hogy 1891. október 25-én tartották a Szegedhez tartozó Felsőtanyán  
a külterületi közigazgatási központ avatóját, és az akkori első középü-
letek egyike alakult most át Emlékházzá. Azért nevezzük volt kán-
torháznak, mert korábban Szőke Lajos kántor családjával lakott ott.  
Később magánkézbe került, és az önkormányzat 2014-ben megvá-
sárolta. 2021-ben sikerült a felújításhoz 15 millió forint támogatást 
nyerni, amihez az önkormányzat csaknem 2,5 millió forint önerőt biz-
tosított. Helyi kulturális értékeket bemutató kiállítások, egészséges 
életmódot népszerűsítő rendezvények, és egyéb programok szerve-
zésére lesz lehetőség ebben a középületben. Jelenleg a három kiállító 
teremben különböző témakörökben láthatóak a régi paraszti élet és 
a közélet értékei, fotói, valamit egy felajánlásnak köszönhetően régi 
szobabútor is helyet kapott. Az önkormányzat a későbbiekben az  
Emlékháznak nyitva tartási időt határoz majd meg, hogy minél többen 
látogathassák.

Farkas Sándor beszédében azt emelte ki, hogy „ez az épület az ide-
látogatóknak élményt fog adni, ami által a múltunkat, az őseink életét 
megismerhetjük a kiállított tárgyak és képek alapján. Büszkének kell 
lenni Balástya lakosainak is, hogy van egy ilyen közösségi hely, ahol 
lehetőség nyílt a település múltjának, a paraszti kultúrának a bemuta-
tására, mert fontos megismerni a múltunkat, azt megbecsülve élnünk 
a jelenben. Ebből tudunk a következő időszakra, a jövőnkre megfo-
galmazni gondolatokat, terveket, amelyek meghatározók kell, hogy 
legyenek a község életében. Balástyán nem ez az első alkalom, hogy 
ilyen nagyszerű létesítmények átadását, ünnepi pillanatát élhetjük 
meg. Nekünk az a legfontosabb, hogy a vidéken élő emberek, akár 
Balástyán és a térségben is minél jobb életfeltételekhez, infrastruktu-
rális lehetőségekhez jussanak, minél több olyan szolgáltatás legyen, 
amely akár egy városi élet alapszolgáltatásainak is megfelel. A Ma-

gyar Falu Program és a Települési Operatív Program keretében a kor-
mány mindent megtesz, hogy a vidék, a települések tovább fejlődhes-
senek. Továbbra is nagyon sok olyan forrás lesz, amelyek biztosítják 
a fejlődést, ami által Balástyán is egyre jobb lesz élni. Hiszem, hogy 
sokszor találkozunk ilyen alkalmakkor is, és azt kívánom, hogy az 
elkövetkezendő időszakban mindannyian a békére, a biztonságra tö-
rekedjünk, mert most ez a legfontosabb.”

Gémes László a megyei önkormányzat alapvető feladatáról beszélt, 
ami a települések fejlesztésének koordinációja. A polgármesterektől 
kérték a fejlesztési igényeket, és azok alapján a pénzügyi kerethez 
további forrásemeléseket kaphattak a pályázatok irányító hatóságától, 
így most a 86 milliárd helyett 110 milliárd forintnál tart a megye te-
lepülésein fejlesztésekre fordítható összeg. Ehhez nyújtott segítségét 
megköszönte Farkas Sándor államtitkárnak. A megyei közgyűlés el-
nöke egy új nyertes pályázatról tájékoztatta az ünnepség résztvevőit: 
a Forráskút és az M5-ös autópálya közötti útszakasz felújítása megva-
lósulhat pályázati támogatással, és még az idén megkezdődik a mun-
ka. A januárban benyújtott pályázatokról rövidesen várható a döntés.

Az ünnepség további részében a Kisteleki Alapfokú Művészeti Isko-
la Gyöngyajak néptánccsoportja Szathmáry Éva vezetésével somogyi 
üveges táncot mutatott be. A műsort követően Ujvári László a pályá-
zati lehetőségekről, községünk jelenlegi fejlesztéseiről, beadott pályá-

zatairól beszélt. Elmondta, hogy a Magyar Falu Programban eddig 
több pályázattal összesen csaknem 100 millió forintot nyert Balástya.  
A pályázatok ügyében rendszeres kapcsolatot tart a megyei önkor-
mányzattal és Farkas Sándor országgyűlési képviselővel is. A pol-
gármester ezután megköszönte az Emlékház megvalósításában 
közreműködők munkáját: Jójárt Erzsébetnek, a Balástyáért Közala-
pítvány elnökének, Temesvári Zsuzsannának és Misik Tamásnak, a 

Emlékházat avatott Balástya
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kisteleki LEADER akciócsoport munkaszervezete munkatársainak  
a pályázatban közreműködést, Péterné Bárkányi Tímea pályázatíró-
nak a pályázat adminisztrációját, Márkus Rudolf építésügyi főelőadó-
nak az épület átalakításának tervezését, a Sári Architect Kft. ügyveze-
tőjének, Sári Jánosnak az átalakítás kivitelezését, Bíró Attila műszaki 
ellenőrnek a szakmai útmutatást, Illin Klára újságírónak a nyilvános-
ság biztosítását, Rabi Edit Éva iskolaigazgatónak és Kocsisné Benkő 
Beáta könyvtárvezetőnek a pályázathoz, a kiállításhoz adott segítsé-
gét, Farkas Aranka önkormányzati előadónak a dekoráció készítését,  
dr. Márkusné dr. Nász Juliannának, a kiállításhoz a szobabútor fel-
ajánlását, valamint az ünnepségen való fellépést a Divertimento 
Együttes tagjainak (Becsey-Sári Anita (Balástya), Szalai Gabriella, 
Truczka Ágnes, Síposné Buknicz Andrea, Lakos Tünde Mária), Szath-
máry Éva néptánc tanárnak a tánccsoport műsorát, Bodáné Kormá-
nyos Zsuzsannának a hagyományos csöröge sütését, Gyenes-Bitó 
Lorának a pogácsasütését az ünnepségre. Végül Farkas Sándor minisz-
terhelyettesnek és Gémes Lászlónak, a megyei közgyűlés elnökének  
a nyertes pályázatokhoz adott segítségükért, továbbá Antal Imre plé-
bánosnak az épület megszentelésért mondott köszönetet Ujvári László.

A köszönetek és a Divertimento Együttes Caccini: Ave Maria és 
Händel: Passacaglia előadása után az Emlékház bejáratánál a nemze-
tiszínű szalagot Farkas Sándor, Gémes László, Ujvári László és Sári 
János vágta át, majd az épület megszentelése következett. Antal Imre 
plébános először beszédében kitért arra, hogy Balástya egy rendezett, 
vonzó és élhető település, nemcsak azok számára, akik itt élnek, ha-
nem azok számára is, akik éppen átutaznak. Lehet látni, aki ide betér, 
hogy ennek a településnek van gazdája, szorgos és dolgos emberek 
lakják. A középületek és a családi házak, udvarok rendezettsége di-

cséri az itt élő emberek lelkületét. „De azt is tudjuk, hogy egy szép 
családi ház, udvar és egy-egy szép közintézmény önmagában semmit 
nem ér. Családi házainknak az értékét a szépen megélt családi élet 
biztosítja, és közintézményeinknek, jelen esetben ennek a szépen fel-
újított volt kántorháznak is az értékét és szépségét az a funkció adja, 
amelyet a település vezetői, a közösség, ennek a háznak adtak. Mielőtt 
elkezdődött az ünnepség én is szétnéztem ebben a kultúr- és élettér-
ben, és nagyon jó volt látni ezt a kiállítást, amely bemutatja az itt élő 
elődöknek az életét és azt a kultúrát, ahogyan ők a saját életüket él-
ték. (...) Számukra az élettér az egymással való együttlétet jelentette.  
A találkozást, az egymásra való odafigyelést, a kölcsönös progra-
mokat. Milyen jó lehetett és szép lehetett az az élet, ahol az ember  
a másik emberrel való találkozásból merített erőt. (...) Az összefogás 
biztosítja számunkra a jövőt, és kívánom, hogy ez az Emlékház, amit 
most átadtak, legyen az itt élő közösség számára az összefogás jel-
képe, mert akkor maradunk meg, és akkor maradunk fönn, ha össze 
tudunk fogni, ha össze tudunk gyülekezni, és időnket, energiánkat, 

szeretetünket egymásra tudjuk fordítani. (...) Gratulálok annak a kö-
zösségnek, amely ezt az épületet arra fogja használni, hogy mind az 
életterét, mind a saját kultúráját gazdagítsa, szépítse és építse.” Ezután 
Antal Imre Isten áldását kérte a házra és Balástya egész közösségére.

Az épület megszentelése előtt a plébános az egybegyűltekhez for-
dult, és az ukrajnai menekültválságra is utalva felhívta a figyelmet 
arra, hogy gondoljunk azokra, akiknek mindez a XXI. században nem 
adatik meg, akiknek el kellett hagyniuk amit eddig felépítettek, akik-

nek lerombolták az otthonaikat, a közösségi tereiket, akiknek mindent 
hátra kellett hagyni, és szinte földönfutókká váltak. „Közös imával 
emlékezzünk meg róluk, és a világ, a nemzetünk és családjaink szá-
mára is kérjük a békét.”

Az ünnepség végén Péterné Bárkányi Tímea hívta az egybegyűlte-
ket, nézzék meg a kiállítást, az önkormányzat munkatársai pedig egy 
régi süteménnyel, a csörögével kínáltak mindenkit.

Illin Klára

Felavatták a Sándorfalva-Dóc-
Ópusztaszer településeket Szeged-
del összekötő kerékpárutat

2022. március 22-én átadták a Sándorfalva és Ópusztaszer között 
épült a kerékpárutat, amely Szegeddel köti össze a településeket. A 
út mentén kialakított 17,6 kilométernyi új kerékpárút az országos és a 
megyei területrendezési tervben kijelölt országos és térségi hálózatba 
illeszkedik, része az EuroVelo 11 útvonalnak, és számos, régebben 
vagy közelmúltban épült kerékpárúthoz csatlakozik. A kerékpárút 
mentén épült két árnyas pihenőhely is esőbeállóval, asztallal, padok-
kal, kerékpártámasszal és információs táblákkal. Az egyiket a Balás-
tya-Dóc összekötő út keresztezése közelében Ópusztaszer területén, a 
másikat pedig a sándorfalvi kiskertek II. dűlője keresztezésénél ala-
kították ki. 
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Március 5-én a disznótorok hangulatát felidéző VI. Szabadszál-
lási Kolbásztöltő Fesztivál finomságokkal és zenés programok-
kal várta az érdeklődőket. Balástya csapatát még novemberben, 
a Böllérfesztiválon, a főzőverseny egyik zsűritagja hívta meg az 
eseményre.

A Balástya Községi Önkormányzat nyolc fős csapata indult a meg-
mérettetésen, hogy megmutassák, milyen kolbászt is tudnak csinálni 
a balástyaiak. A csípős hideg ellenére 42 csapat három-négy fajta kol-
básszal, összesen 160 félével versenyzett a legjobbaknak járó serlege-
kért. A mieink békéscsabai csemege és balástyai csípős kolbászt vit-
tek a zsűri elé, amivel kiérdemelték a második díjat. Hazahoztak egy 
különdíjat is az ott készített ételekre. A tavaszi aprópecsenye, a sült 
oldalas tarjával, a töltött káposzta vívta ki a szakmai zsűri elismerését. 
Pontozták a csapatok megjelenését, amivel szintén elégedettek voltak 
a bírálók, mert községünk asztalának dekorációja, az egyforma kö-
tény, az ételkészítéskor a gumikesztyű használata miatt megkapták a 
legkulturáltabb, legtisztább csapatnak járó ajándékcsomagot, továbbá 
egy meghívást a szeptemberi tiszaluci kolbásztöltő versenyre. A nap 
folyamán mindig voltak érdeklődők a balástyai asztalnál. A legkü-
lönlegesebb vendégek, a kínai delegáció tagjai a kocsonyát és töltött 
káposztát találták a legfinomabbnak, de a pálinkáról szintén jó véle-
ményük volt. A zsűri és a szabadszállási alpolgármester megtisztelte 
a balástyaiakat azzal, hogy leültek néhány percre beszélgetni. A fesz-
tiválon résztvevő csapatunk ételkészítésükkel, jókedvükkel, vendég-
szeretetükkel községünk jóhírnevét öregbítette Szabadszálláson is.

Balról jobbra Szemerédi László, Szemerédi István, Gémes János, 
Péter Gábor, Szemerédi Lászlóné, Farkas István, Gyenes-Bitó Lora

A külterületi lakosság a kommunális hulladékgyűjtő zsákokat 
a balástyai Teleházban 352 forint/darab áron vásárolhatja meg, 
amelyről kapott szállítólevéllel/számlával lehet a hulladékud-
varban hulladékot elhelyezni a kiállított bizonylaton lévő dátum-
tól számítva egy hétig. A zsákos kommunális hulladékot viszont  
a hulladékudvar melletti gyűjtőkonténerben kell elhelyezni. Min-
den megvásárolt zsák egy hétig ad jogosultságot a hulladékudvar 
használatára. Amennyiben egy alkalommal vásárolnak például hat 
zsákot, akkor a vásárlás dátumától hat hétig lehetséges a hulladék-
udvarban hulladék elhelyezése, és ugyanazok a feltételek vonatkoz-
nak hulladékudvar igénybevételénél a külterületi lakosokra is mint 
a belterületi állandó előfizetőkre. Ha kéthavonta vásárolnak egy-egy 
darab zsákot, összesen évi hat darabot, akkor azzal a szállítóleve-
lek/számlák kiállításának időpontjától szintén egy hétig, tehát egy 
évben hat különböző alkalommal tudnak a hulladékudvar szabályai 
szerinti hulladékot ott elhelyezni. Lehetséges hatnál több zsák vá-
sárlása is egyesével különböző időpontokban, de azokkal is csak  
a vásárlás dátumától számított egy hétig lehet hulladékot elhelyezni.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemelte-
tett hulladékudvarokban átadható hulladékok napi/éves mennyisé-
gét és a hulladékudvar igénybe vételi feltételeit egyébként az üze-
meltetési szabályzat tartalmazza:  https://www.szegedihulladek.hu/
ugyfelszolgalat/szabalyzatok

A mennyiségi korlátokra vonatkozó összefoglaló táblázat: https://
www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/szelektiv-hulladekgyujtesi-
rendszer/hulladekudvarok

Leggyakrabban beszállított hulladékok és mennyiségi korlátok:

Hulladék

Leggyakrabban előforduló nem 
veszélyes hulladékok:
• Komposztálható zöld hulladék
• Csomagolási hulladék 
  (papír, műanyag, fém, üveg)
• Építési-bontási hulladék (keverten)
• Építési-bontási hulladék 
  (beton, tégla, cserép)
• Lom hulladék

Leggyakrabban előforduló ve-
szélyes hulladékok mennyiségi 
korlátai
• Oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék- és lakk-
hulladék
• Veszélyes anyagokat tartalmazó, 
hulladékká vált toner
• Ásványolaj alapú, klórvegyületet 
nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolaj
• Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék
• Veszélyes, szilárd porózus mátrixot 
(pl. azbesztet) tartalmazó fémből ké-
szült csomagolási hulladék, ideértve 
a kiürült hajtógázos palackokat
• Olajszűrő
• Fagyálló folyadék
• Ólomakkumulátorok
• Növényvédő szer
• Fénycsövek és egyéb higanytarta-
mú hulladék
• Elemek, akkumulátorok
• Elektronikai hulladék

Átadható maximális  
mennyiség háztartásonként

napi  éves

1m3  korlátlan
  korlátlan

1m3  5m3

1m3  5m3

1m3  5m3

30 kg  180 kg

5 kg  10 kg

5 kg  20 kg

10 kg  50 kg

5 kg  25 kg

2 kg  10 kg
5 kg  20 kg
30 kg  100 kg
5 kg  20 kg
5 kg  30 kg

5 kg  20 kg
100 kg  500 kg

A Szabadszállási Kolbásztöltő  
Fesztiválon járt önkormányzatunk 
csapata

A KÜLTERÜLETI LAKOSSÁG ZSÁKOS 
HULLADÉKGYŰJTÉSÉNEK SZABÁLYAI

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.
Telefon: 06 70 682-8565
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Sok dolga akadt tavaly a Katasztró-
favédelem Kutató-mentőcsoport 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek

Harminc éves a Hotel Orchidea

Tűzről és avarégetésről a gyújto-
gatók figyelmébe!Megyei önkormányzati díjat kapott 

Szemerédi László

A Külső-őszeszéki iskolások  
osztálytalálkozót tartanak

Mozgalmas évet zárt a balástyai Katasztrófavédelem Kutató-men-
tőcsoport Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Tűzoltásoknál, baleseteknél 
és műszaki mentésnél is segédkeztek. A KKMÖTE négy járművel 
rendelkezik: a nyolc köbméteres vízszállító LIAZ tehergépjármű-
vel, egy Opel Campo terepjáróra szerelt 400 literes, magasnyomású,  
200 bar teljesítményű oltóberendezéssel, egy Wolkswagen Amarok 
műszaki mentőszer gépjárművel és a Mercedes 1219 típusú, 
összkerék-meghajtású, terepjáró gépjárműfecskendővel. Az egyesület 
az utóbbi járművet tavaly ősszel vásárolta, amely négy köbméter víz-
szállítására alkalmas, gyorsbeavatkozó és 180 bar teljesítményű, ma-
gasnyomású oltóval felszerelt. 2021-ben a vízszállító 28 alkalommal 
vonult tűzoltáshoz, és 348 m3 vizet szállított felhasználásra. Az Opel 
Campo terepjáróval és a Wolkswagen Amarok műszaki mentőszer 
gépjárművel az egyesület tavaly összesen 13 alkalommal nyújtott se-
gítséget műszaki mentésnél, baleseti helyszínbiztosításnál a hivatásos 
tűzoltóknak és a rendőrségnek.

A Hotel Orchidea története onnan indult, amikor a mostani épü-
let helyén lévő házat 1989-ben Balázs Ferenc Barna Károlynétól 
megvásárolta. Ekkor barátjának, Becsey Lászlónak elmondta, 
hogy egy presszót és egy lakodalmas házat akar ennek az ingat-
lannak a helyén építeni. Becsey László rábeszélte, hogy a szer-
ződést írják újra, és közösen vegyék meg a házat, majd együtt 
építsenek egy nagyobb szállodát. 1990 telén bontották el a régi 
épületet, majd ugyanebben az évben tavasszal Nagy Sándor tervei 
szerint rakták le a 32 szobás, 70 személy elszállásolására alkalmas 
Hotel Orchidea alapját. 1992. március 29-én nyílt meg a hotel és 
az étterem a vendégek számára, de 1991. március 13-án a 300 fős 
lakodalmas teremben már megtartották az első lakodalmat. Az el-
múlt évek alatt kisebb-nagyobb sikerrel működött a vendéglátás, 
viszont az M5-ös autópálya megépülése után a forgalom csökke-
nése máig nagyon érezhetővé vált.      

„Nem értjük, mi motivál abban, hogy állandóan leégess olyan 
területeket, ahol hatalmas károkat tudsz okozni, legyen szó  
a növény- és állatvilágról, ember által létrehozott értékekről, akár 
emberi életről! Az csak egy dolog, hogy állandó munkát adsz  
a tűzoltóknak, akik lassan nem képesek egyik szabadtéri tűzeset 
helyszínéről a másikra vonulni, de belegondoltál abba, mi van 
akkor, ha véletlenül egy közlekedési balesetbe keveredsz, ahon-
nan esetleg ki kell menteni? Ki fog odaérni, ha nincs szabad egy-
ség? Esetleg kigyullad a házad, ki fog menni eloltani a lángokat? 
Mekkora kárt tudsz okozni akkor, ha a szélben a tüzet nem lehet 
megfogni, ezáltal emberi értékek és életek kerülnek veszélybe? 
(Hazánkban már sok ember megsérült, és többen olyan tűz miatt 
vesztették életüket, amely kerti gazégetésnek indult.) Miért kell 
a tűzesetek környezetében lévő lakosságot füsttel és pernyével 
elárasztani? Miért kell a vadállományt elűzni vagy égési sérülést 
okozni az adott területen élő állatoknak? Miért kell szándékos 
gyújtogatással, felelőtlenül elpusztítani a természetet (frissen tele-
pített csemetést, fenyvest, stb.), akár az épített környezetet? Lehet, 
nem tudod felfogni, mivel jár ilyen szárazságban, vízhiányos idő-
szakban egy eldobott csikk, egy direkt meggyújtott kis papírdarab 
a száraz fű alá tolva... Nézd meg az elmúlt napok, hetek helyi tűz-
oltó-beavatkozásait, azután próbálkozz gondolkodni!” 

Forrás: Internet

A Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzat 2022. március 
11-én Maroslelén tartott ünnepi 

megemlékezést az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
emléknapja alkalmával. A ren-
dezvényen dr. Polner Eörs,  
a Csongrád-Csanád Megyei 
Közgyűlés alelnöke Csong-
rád-Csanád Megyei kitüntető 
díjakat adott át. A tíz díjazott 
között volt balástyai is, Szeme-
rédi László önkéntes tűzoltó, 
a Katasztrófavédelmi Kutató-
mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke a Csongrád-
Csanád Megye Elnöki Kitünte-
tő Díjat kapta.

Április 23-án a Vadásztanya vendéglőben ebéddel egybekötött talál-
kozóra várnak minden egykori diákot, aki a Külső-őszeszéki iskolába 
járt, és Borsi Péter tanította. Előzetes jelentkezés Vass Jánosné Tö-
rök Valériánál a 06 (70) 417-6838-as telefonszámon. 
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A járványügyi korlátozások megszűnésével elkezdődött a koráb-
bi évek hasonló időszakában megszokott óvodai programok meg-
szervezése. Várhatóan a következő hetekben mind a négy óvodai 
csoportban nyílt napokat szervezünk, az anyák napi ünnepélyeket, 
kirándulásokat és a nagycsoportosoknak szervezett iskolai progra-
mokat, majd május 28-án szombaton az óvodai ballagást is meg-
tartjuk.

Március 26-án több mint 250-en jöttek el a Sajtkukac parkba  
a Gémes Eszter Községi Könyvtár által szervezett Családi napra.

A Családi nap kezdetén Ujvári László polgármester üdvözölt minden-
kit, majd Kocsisné Benkő Beáta kérte a jelenlévőket, hogy az előre meg-
rajzolt szív alakra és a közepébe, a végtelen jelre álljanak, mert a szív 
a szeretetet, a végtelen jele a végtelen szeretetet jelképezi. Elmondta: 
„mivel sok borzalom van a világban, azt gondoltuk, erről egy Családi 
napon említést kellene tenni, mutassuk meg, hogy mi itt egy közösség 
vagyunk, szeretjük egymást, fogjuk meg egymás kezét, és gondoljunk 
valami szeretetteljes dologra, és ezt sugározzuk mindenhová.”

Ezután tizenhat állomáson várták szórakoztató és sportos játékokkal 
a kisebb és nagyobb gyerekeket. A sátorban az önkéntes tűzoltóknál  
a tűzoltó szakterület kérdéseire válaszolhattak, a bölcsődés gondozónők 
asztalánál nyakláncfűzés volt cukorkarikából, a kézműves állomáso-
kon rongyból és fonálból labdát készíthettek, gyöngyöt fűzhettek, ne-
mezeltek a családok. A célba dobás, íjászat, fűzfavessző-karika dobása 
agancsokra sok gyereket vonzott. A kézilabdát népszerűsítő állomáson 
egy állványon kivágott körökbe kellett labdával beletalálni a Tisza Vo-
lán kézilabda szakosztálya edzői segítségével, és a kézilabdás gyerekek 
közreműködésével, a foci állomáson a helyi sportkörrel a bólyák között 
kellett a labdát lábbal gurítani, és kapura labdadobást lehetett gyakorolni. 
Aki gólyalábazni akart és más régi gyerekjátékot kipróbálni, megtehet-
te. A Sajtkukac park melletti Arany János utcában biciklis ügyességi és 
biciklis lassúsági versenyeket tartottak, meg aszfaltrajzolási lehetőség, 
tűzoltóautókkal ismerkedés is várta a gyerekeket. A Kisteleki Rendőr-
kapitányság állomásán a BIKESAFE Országos kerékpár regisztrációs 
oldalra bárkinek a kerékpárját regisztrálták.

A késő délutánig tartó Családi napon láthatóan mindenki jól érezte ma-
gát a kicsiktől a szülőkig. Még az idén három ilyen családi napot ter-
vez a könyvtár. A következő a Gyermeknap időpontjához kapcsolódna.  
A könyvtárvezető elmondta, hogy „nem gondoltuk, hogy ennyien eljön-
nek, és talán ez a nem várt tömeg azt jelképezi, hogy szükség van a kö-
zösségi alkalmakra. Nem azon múlik, milyen drága játékokat hozunk, ha-
nem egyszerű játékok lehetőségével is nagyon sokan mozgathatók meg. 
Nagyon jó lenne, ha akiknek ötlete van az ilyen együttlétekhez, jelezné  
a könyvtárban vagy a Facebook oldalunkon, és mellé állnának többen.”

A rendezvényt elsősorban a kisteleki Kistérségi Gyerekesély Prog-
ram támogatta, de a Balástya Községi Önkormányzat, a Balástyáért 
Közalapítvány és a civil szervezetek közül mindkét tűzoltó egyesület, 
a vadásztársaságok, a Technikai Járművek Baráti Köre, a Tisza Volán 
Sport Klub, és a balástyai sportkör is segítette. Részt vettek segítőként 
az önkormányzat és intézményei, az óvoda, a bölcsőde munkatársai,  
a közösségért tenni akaró egyének, Ujszászi András és Ujszásziné Lucza 
Erika felajánlásukként 500 fánkot sütöttek, 20 kilogramm lisztből, 9 li-
ter étolaj felhasználásával. Longa Károlyné, Szőri Istvánné Tankó Dóra, 
Stiebel Jánosné kakaós és sajtos csigát, meg muffint sütött az ebédhez,  
a gulyáslevest a kisteleki Locskai Zoltán főzte, amit a Kistérségi Gyerek-
esély Program biztosított.

Szív fotó: Kuklis István/Délmagyarország

ÓvodaSikeres Családi napot szervezett a 
balástyai könyvtár

Bűvész az óvodában
Szűcs László bűvész minden évben új műsorral érkezik az óvo-

dába a gyermekek szórakoztatására. Idei előadása is elvarázsolta  
a gyermekeket és boldogan vettek részt bűvésztrükkjeiben.

Beíratás az óvodába
Szeretettel várjuk 2022. május 9-én, hétfőn 9-16 óráig, és 

május 10-én, kedden 9-12 óráig óvodai beíratásra a 2022. au-
gusztus 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek szüleit. Ameny-
nyiben a 2019. szeptember 1. és 2020. február 28. között született 
gyermeküket szeretnék az év elejétől – vagy később – óvodába 
járatni, kérjük, ezt is ugyanezekben az időpontokban jelezzék. 
(Óvodába az a kisgyermek kerülhet be, aki a felvételt követő fél 
éven belül betölti 3. életévét.)

A beíratás helyszíne az óvodaépület vezetői irodája. 
Kérjük, az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ 

kártyája és személyi igazolványa,
• a szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmá-

nyokat.

Az előző két évben a beíratás elektronikus formában történt, 
amennyiben az Oktatási Hivatal ezt ez évben is engedélyezi a szo-
kásos tájékoztatási formákon (települési és óvodai honlap, újság) 
tájékoztatást adunk majd róla.

Csontos Mária intézményvezető

A könyvtár nyitva tartása 
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig, kedd: ZÁRVA, szerda: 

8.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-
16.30 óráig, péntek: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig. Ebédszünet: 
12.00-13.00 óráig. Telefon: 62/578-130, 06 30 413- 0075
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Hónap Diákja – február

1. a: Czirok Áron, 2. a: Kala Olivér, 3. a: Hornyák Zoé Zita, 4. a: 
Faragó-Barát Patrik, 5. a: Lippai András László, 6. a: -, 6. b: Gajd-
ács János Levente, 7. a: Sári Dorina, 8. a: Kovács Csenge

Iskolai események

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás
Március 4-én az 5. és a 6. évfolyamnak Földünk védelméről és  

a hulladékgazdálkodásról tartott előadást Ábrahám Krisztián,  
a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa. 

A tanulók figyelmesen hallgatták, kérdéseikkel, véleményükkel 
aktívvá tették az előadás menetét.

Lázár Ervin program
A Lázár Ervin program keretében iskolánk tanulói kulturális prog-

ramokon vettek részt. Március 11-én a 4. osztályosoknak a Szege-
di Szimfónikus Zenekar adott minikoncertet. Ugyanezen a napon  
a 6. évfolyamos diákok Budapestre utaztak, ahol a Fővárosi  
Nagycirkusz „Tavaszváró” előadását nézték meg.

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató Szent Kunigunda életével ismertette meg 

tanulóinkat. Luxemburgi Kunigunda II. Henrik német-római csá-
szár felesége volt. Férjével együtt sokat tett Bamberg város felvi-
rágoztatásáért. Ő alapította a Kaufungen-i Apátságot. Férje halála 
után ebben a bencésrendi kolostorban élte életét. 1040. március 
3-án hunyt el, és a Bambergi Katedrálisban Henrik császár mellé 
helyezték őt végső nyugalomra. 1200. március 29-én III. Ince pápa 
avatta hivatalosan is római katolikus szentté.

Megemlékezés 1848-ról
Március 11-én emlékeztünk meg az 1848-as forradalom és sza-

badságharcról. A 174 éve történt eseményeket a 4. osztályos diá-
kok elevenítették fel. Az ünnepi műsort Varga Emma szerkesztette.  
Az előadásban közreműködtek az alsó tagozat diákjai.

Beíratás az általános iskolába
Az első osztályosok iskolába történő beíratása 2022. április 21-

22-én (csütörtök-péntek) lesz. A Nemzeti Köznevelési Törvény 
szerint be kell íratni minden gyermeket abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 
követő évben tankötelessé válik.

Azon gyermekeket is be kell íratni, akiknek az Oktatási Hi-
vatal, Szakértői Bizottság további egy évig meghosszabbította 
az óvodai nevelésben való részvételt!

Az ő esetükben szükséges dokumentumok: a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, óvodai szakvélemény, 
az Oktatási Hivatal határozata. Nekik nem kell a diákigazolvány 
igényléséhez szükséges NEK adatlap elkészíttetése.

Ténylegesen iskolába jövő gyermekek beiratkozásához az 
alábbi dokumentumok szükségesek:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermeke oltási könyve,
• óvodai szakvélemény,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, hátrányos helyzetet, 

halmozottan hátrányos helyzetet igazoló dokumentumok,
• sajátos nevelési igény esetén a szakértői bizottság szakvélemé-

nye,
• beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermek esetén szakértői 

vélemény,
• a szülők (amennyiben a gyermek valamely szülőnél van elhe-

lyezve, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes 
képviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,

• külföldi állampolgárok a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natának hiteles fordítását, regisztrációs kártyát és a fentebb felso-
rolt dokumentumokat hozzák magukkal, 

• a diákigazolvány igényléséhez szükséges Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer (NEK) adatlap, amelynek kiállítását a kormány-
ablakok végzik.

A NEK adatlap kiállításnak feltétele a gyermek személyi  
igazolványának elkészíttetése!

A személyi igazolvány elkészítéséhez mindkét szülő és a 
gyermek jelenlétére van szükség, valamint a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatára, és a szülők személyes okmányaira!

A kártyák előállítása ingyenes!

Kisteleki Kormányablak ügyfélfogadási rendje:
hétfő:       7-17 óráig
kedd:        8-12 óráig
szerda:      8-16 óráig
csütörtök: 8-18 óráig
péntek:      8-12 óráig

Rabi Edit Éva
igazgató
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Jól kezdte a tavaszt a Balástya
Megyekettes felnőtt csapatunk az Üllés otthonában kezdte meg 

2022-es szereplését. 
Kiss Máté csapata Kormos Barnabás korai góljával szerezte meg 

a vezetést, majd a mérkőzés hajrájában Papp Dávid és Tóth Péter 
révén biztosította be a győzelmet. A rivális, listavezető FK Sze-
ged otthon botlott a Mindszent ellen így 2 pontra olvadt előnye 
a balástyai csapattal szemben a tabellán. 

A második tavaszi fordulóban a 3. helyezett Csengele látogatott 
Balástyára, amely, ha elvitte volna a három pontot meg is előzte 
volna Tóth Gergőéket. A mérkőzést jobban is kezdték a vendégek, 
de Prcic Alen kapus kiválóan védett, így az első félidőben nem szü-
letett gól. A második játékrész elején aztán a balástyaiaknak sike-
rült, ami előtte a Csengelének nem. Bő öt perc után Horváth Csaba 
és Kormos Barnabás góljával már 2-0-ra vezettünk. Tíz perccel 
a vége előtt Batancs Zsolt növelte a különbséget, amelyet még egy 
büntetőből az utolsó percekben szépíteni tudtak a vendégek. 

Ezzel a győzelemmel egy napra a megyekettő élére állt a Balás-
tya, ám székkutasi győzelmével az FK Szeged vasárnap visszaállí-
totta két pontos előnyét. 

Március 27-én vasárnap Tápén már a listavezető FK Szeged volt 
az ellenfél. Remekül kezdődött a mérkőzés: Kormos Barnabás 
találatával már az első percben megszereztük a vezetést. Ezután 
Mágocsi Gergő labdája is eredményesen ért célba. A félidőben 
2-0-ra vezettünk. A második félidő elején azonban negyed óra alatt 
megfordították az eredmény a hazaiak. Ezután már hiába tettünk 
meg mindent az egyenlítésért az FK Szeged nyert és 5 pontra nö-
velte előnyét a tabellán.

Fodor Tamás 

E-sport találkozót tartottak Balástyán
2022. március 5-én, szombaton E-sport találkozót rendeztek 

a balástyai sportöltöző tetőterében, ahol a FIFA 22 nevű lab-
darúgó videójátékkal lehetett versenyezni. A regisztráció során 
17-en jelentkeztek a versenyre, és közülük négyen segítettek 
előzetesen megteremteni a feltételeket. A játékhoz szükséges 
tv-ket, kivetítőket és játékkonzolokat szintén összefogással biz-
tosítottuk, de így határoztuk meg a szabályokat is. Ezek alapján 
a program elején ismertettük a rendezvény menetét, és a szabályo-
kat. A 17 nevezőt négy csoportba osztottuk. A csoportokban min-
denki játszott mindenkivel egy-egy mérkőzést, és az eredmények 
rangsorolták a játékosokat. Minden csoportból az első két helyezett 
jutott tovább a negyeddöntőbe. Innentől egy meccsen dőlt el, hogy 
ki jut tovább az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszottak az 
első helyért, a vesztesek pedig a harmadik helyért. A verseny végén 
minden résztvevő oklevelet kapott. Az első három helyezett pedig 
serleget és ajándékot is. A programot közös pizzázás zárta.

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 „A helyi identi-
tás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer települé-
seken” című projekt keretében valósult meg.

Sporthírek

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK 
ELKÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEI

2022. Április 9., szombat 16.00 óra, székkutasi sportpálya

2022. Április 16., szombat 16.30 óra, tömörkényi sportpálya

2022. Április 23., szombat 17.00 óra, balástyai sportpálya

2022. Április 30., szombat 17.00, csanyteleki sportpálya

Székkutas

Tömörkény

Balástya

Csanytelek

Balástya

Balástya

Sándorfalva

Balástya

Sportbál 2022
A Községi Sportkör Balástya Egyesület 2022. április 30-án 

sportbált szervez a Hotel Orchideában. A rendezvény sikeres 
lebonyolításához a sportkör várja a támogatásokat, felaján-
lásokat. A bál bevételét az egyesület működésére fordítják. 
A támogatással kapcsolatban Fodor Tamás elnököt keressék 
a 06 (30) 902-6290-ás telefonszámon. 

II. helyezett: Pataki Sándor, I. helyezett: Bitó Bálint, 
III. helyezett: Horváth Csaba

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

Területalapú támogatás 2022
Április első hetében már kér-

hető időpont az idei területalapú 
támogatás benyújtásához. Kérjük 
Önöket, hogy mindenki azt a fa-
lugazdászt keresse, aki a korábbi 
években is segédkezett a támo-
gatási kérelem benyújtásában. 
A szankciómentes beadási határ-
idő: 2022. május 15. 

Termeléshez kötött támogatá-
sok továbbra is igényelhetők nö-
vénytermesztési és állattenyészté-

si ágazatokban az előírt minimum 
követelmények teljesítése esetén.

Bővebb információ és időpont 
kérhető telefonon és személyesen 
az ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás:  hétfő, kedd, 
szerda : 8.00-16.00 óráig, csü-
törtök 13.00-16.00 óráig, péntek  
8.00-12.00 óráig.
Halászné Ács Éva falugazdász

06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász 

06 (30) 337-2535

Falugazdász hírek
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Szabó Gábor és Gera Hajnalka
• Kanalas László József és 
Sáringer Magdolna

Születés 
• Varga Cintiának és Brugos 
Tamásnak: Elizabet Szimonetta
• Dékány Rékának és Rabi 
Tamásnak: Zselyke
• Farkas Klaudiának és dr. Dakó 
Zoltánnak: Zsófia 
 

Keresztelő
• Rosta Barnabás, szülei: Rosta 
Ferenc György és Gera Ágnes

Elhunytak
• Kocsis István (1958)
• Kapás Antalné Kordás Etel 
(1929)
• Martonosi József Lászlóné  
dr. Köteles Erzsébet (1944)
• Becsei Zoltánné Szánthó Irma 
(1930)
• Bajusz János (1974)
• Petrényi Lajos (1954)

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a  

06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

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

Állatorvosi ügyelet

Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig,
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
Sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás Kisteleken 24 órában – 112
Kisteleki Mentőállomás – 112 • Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető  
a Hotel Orchideában!

Orvosok és ügyeletek

Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
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Megjelenik: 1200 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

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

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1997-ben  
és korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben,  
a ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni  
a sírhelyek újraváltását. 
A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: 
kedden 8.00-12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig  
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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

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

A p r ó h i r d e t é s

Júniusban kelt futókacsák, vörös kakasok, törpekakasok eladók.
Telefonszám: 06 (70) 375-5844

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár lesz a művelődési ház nagyter-
mében

Árpilis 24-én, vasárnap 9-12 óráig a művelődési ház nagy-
termében Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár tartanak.  
A szervezők továbbra is várnak tiszta, használható ruhaneműket, 
működőképes játékokat, mesekönyveket, is amelyeket a vásár  
alkalmával adhatnak át. Érdeklődni lehet a szervezőnél, Molnár 
Évánál, a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon. 

Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!   

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1 % százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak az adó 
1 százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány, adószáma: 18462274-1-06
Községi Sportkör Balástya Egyesület, adószáma: 19983714-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, adószáma: 
18454215-1-06
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Balástya, adószáma:
18651388-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület, adószáma: 18470996-1-06
Technikai Járművek Baráti Köre, adószáma: 18471942-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület, adószáma: 
19984997-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület, adószáma: 
18152229-1-06
Leon Cavallo Sportegyesület, adószáma: 19560519-2-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület, adószáma: 19025960-1-06

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A világon élni csak hősként érdemes.

Rajtad a sor, hallod, mondd tovább, Énekes!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak, akik 

MARTONOSI JÓZSEFNÉ  
DR. KÖTELES ERZSÉBET  

temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes 
fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.

Köszönet a vigasztaló szavakért,  
a szeretet virágaiért.

 A gyászoló család
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