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ingyenes önkormányzati havilap

Gréderezés az önkormányzati aszfaltutak mentén
Az önkormányzati aszfaltutak mentén felhalmozódott
homokot az önkormányzat munkatársai gréderrel, markolóval, tolólappal egyengetik.

Olasz vendégek látogatása a Teleházban
Április 12-én olaszországi szakértők látogattak a balástyai
Teleházba a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú
Egyesület vezetőinek kíséretében.

Horgászversenyt tartottak Varga Antal emlékére
Április 23-án a Balástyai Alkotmány Horgászegyesület
háziversenyt tartott a víztározón, amelyet I. Varga Antal
emlékversenynek neveztek el.

2. oldal

3. oldal

6. oldal

Farkas Sándor köszönetet mondott
a balástyai választóknak

Az április 3-ai országgyűlési választások után Farkas
Sándor miniszterhelyettes, a 03. választási körzet parlamenti
képviselője személyesen mondott köszönetet Ujvári László
polgármesternek, és a balástyai választópolgároknak, hogy
ismét megbízták képviseletükkel az Országgyűlésben.

Dékány Péter készítette a templom
előtti húsvéti tojást

Községünk közterületein több húsvéti dekorációt láthattunk. A polgármesteri hivatal előtt, a Tanodánál, a Pihenőparkban, az általános iskola
előtt és a Páduai Szent Antal római katolikus templom előtti téren gyönyörködhettünk a húsvéti jelképekben. A Balástya Községi Önkormányzat
megbízásából a 240 centiméter nagyságú óriás tojást, ami a templom előtti
téren állt Dékány Péter vaspálcákból hegesztette. A további díszítéseket
Búza József, Márkus Marianna, Stiebel Mária, és az általános iskola diákjai készítették, az iskolánál pedig az osztályok állítottak tojásfát.

KÖSZÖNET

A húsvéti dekorációk készítőinek
köszönöm a munkáját!
Ujvári László polgármester

Önkormányzat
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Nyertes pályázatok

A Magyar Falu Program keretében bruttó 5,7 millió forint támogatást nyert az önkormányzat
363 folyóméter járdaépítésre, felújításra. A pályázattal a sportöltözőtől a Vadásztanya vendéglőig,
a Hunyadi utcában a COOP
ABC-től a Kölcsey utcáig, a Virág utca és Szegfű utca kereszteződésénél és a Móra utcában egy
lakóingatlan előtt a nagyon rossz
állapotú régi járda helyett épül új
járdaszakasz. Folyamatban van
a kivitelezővel a szerződéskötés.
A Magyar Falu Program civil
szervezeteknek kiírt pályázatán
a Balástyai Alkotmány Horgászegyesület 2 millió forint támogatást nyert.
Belügyminisztériumi kötelező
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló beruházások témakörének pályázatán támogatást
nyertünk a Kóródy utcai orvosi
rendelő fűtéskorszerűsítéséhez,
a régi gázkazán és a radiátorok
cseréjére, orvosi pihenő kialakítására a háziorvosi rendelő és a volt
fogorvosi rendelő közötti épületrészben. A felújítás költségvetése
10,3 millió forint, amiből 25 százalék az önkormányzati önerő.

2.

Pályázatok beadása

A TOP Plusz pályázatnak júniusban van a beadási határideje,
amelyre négy pályázatot ad be
önkormányzatunk. Egyik a belterületi utak aszfaltfelújítása,
amelyben a Kossuth és Petőfi
utcák teljes útburkolat-felújítása,
részben a csapadékelvezetése is
hozzátartozik.
A másik a tervezett iskolai konyha éttermének beruházása.
A harmadik a szociális infrastruktúra fejlesztése, amellyel
a gyermekjóléti- és családsegítő
központunkat alakítanánk ki. Ezt
a munkát eddig kistérségi szinten
végeztettük, de a közeljövőben az

önkormányzathoz kerül a feladatkör, és azzal együtt a két munkatárs is. Ehhez az intézményhez
eszközök beszerzése és az Idősek
Napköziotthona épületrészének
folytatásában a mosókonyha és
a garázsok teljes felújítása történne meg a pályázat segítségével.
Negyedik pályázatunk az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése,
de a kiírásban vannak korlátok,
és ezért még folynak az egyeztetések a pályázattal kapcsolatban.
Szeretnénk a Kóródy utcai háziorvosi rendelő melléképületében
lévő, korábban fogorvosi rendelőként működő helyiségekben és
a mellette lévő két garázs helyén
egy garzonlakást orvoslakásként
kialakítani, viszont még nem
tudjuk, belefér-e a pályázati keretösszegbe. Az Egészségháznál
az orvosi és fogorvosi rendelők
további fejlesztése, fűtéskorszerűsítése, a fölötte lévő orvoslakás
nyílászáró cseréje lenne még ezzel a pályázattal megoldva. Sajnos a gyógyszertár és a fölötte
lévő lakás nyílászáró cseréje, az
ottani garázsok, melléképületek
renoválása a pályázatnak nem lehet része.

3.

A Plébánia felújításáról

A plébánia épületének felújítása
jól halad. A belső térben készen
van a falak és a nyílászárók festése, a lamináltpadló lerakása
következik. A nyílászárócsere,
a külső homlokzat javítása, festése megtörtént. Az akadálymentes bejárat, a járdaépítés van
folyamatban. A külső parkosítás,
tereprendezés is készül, amelyhez az önkormányzat segítséget
nyújt.

4.

Ingatlanvásárlás

A Rózsa utcában van az önkormányzatnak egy romos épületben 51 százalékos tulajdonrésze. Az ingatlan másik fele
magántulajdonban volt, ame-

Gréderezik az önkormányzati aszfalt utak mentén
felhalmozódott homokot.
lyet most megvásároltunk, viszont a hasznosításáról később
döntünk. A következő feladat
az lesz, hogy az önkormányzat
munkatársai a tetőt megjavítják, és a területet kitakarítják.

milyen egynyári növényeket és
milyen fás szárú évelő növényeket fogunk még vásárolni szintén
a közmunkaprogram nyertes pályázati támogatásának köszönhetően. Továbbá mivel sok zöldfelülete van az önkormányzatnak,
a fűnyírás, a gömbakácok,
a rózsák metszése, permetezése,
a kapálás, az öntözőcsövek javítása is megkezdődött. Ezekből
a munkákból olyan sok van,
hogy lassan a meglévő fizikai
állományú dolgozók teljesítőképességének határán van a feladatok elvégzése.

5.

8.

6.

9.

Autóvásárlás

A közmunkaprogramos nyertes
pályázat segítségével áprilisban vásárolt az önkormányzat
egy használt haszongépjárművet, egy ötszemélyes Dacia
Dokker típusú autót, amelyet
ügyintézésre, környezettanulmányokhoz kiszállásra, és a
Vadásztanya vendéglőnél ételszállításra használunk.

Új gyászvitrin a templomnál

A templomnál a gyászjelentéseket korábban hirdetőtáblán
helyezték el, ami már rossz
állapotban volt, ezért helyette
üveges vitrint rendeltem egy
asztalostól, és a húsvéti ünnepek előtt a helyére került.

7.

Közterületek rendezése

Folyamatban van a virágosítás
szervezése. A napokban egyeztetjük a virágtermelő céggel, hogy

Gréderezés az önkormányzati aszfalt utak mentén
Az önkormányzati aszfalt utak
mentén felhalmozódott homokot
az önkormányzat munkatársai
gréderrel, markolóval, tolólappal
egyengetik, és a homokot önkormányzati terület feltöltéséhez
elszállítják. Ez a munka azért
fontos, hogy az esővíz lefolyhasson az aszfaltról, és így az aszfalt feltöredezését, kátyúsodását
megakadályozzuk.

Tűzifa felaprítása

A rengeteg tűzifát, amit a Pihenőparkban a fakivágások után
a Hunyadi utcai önkormányzati ingatlan udvarában felhalmoztunk, egy speciális géppel,
lánctalpas kotróra szerelhető
erdészeti fakitermelő fej segítségével kisebb darabokra
apríttatunk, amit még szalagfűrésszel lehet tovább darabolni.
A fát a szociálisan rászorulók
között majd ősszel szétosztjuk.

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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önkormányzat, közÉlet

Olasz vendégek látogatása a Teleházban Szülőknek tartott tájékoztató
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülettel való
délutánt a Szeri Búzaszem Iskola
együttműködésük kapcsán egy Európai Uniós projekt támogatásának köszönhetően olaszországi szakértők látogattak Szegedre. Április 12-én a balástyai Teleházban fogadta az olasz delegációt Péterné
Bárkányi Tímea, és Teleház bemutatásán kívül községünk értékeiről
is szó volt. A vendégek ezután megnézték az Emlékház kiállítását.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSA
A Balástyai Újság áprilisi számában tévesen jelent meg az
általános ügyfélfogadás. Jelenleg az alábbiak szerint fogadják
az ügyfeleket a polgármesteri hivatalban.
HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:

7.30-12.00 óráig

13.00-16.00 óráig

7.30-12.00 óráig

13.00-16.00 óráig

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

CSÜTÖRTÖK: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
PÉNTEK:

13.00-16.00 óráig

7.30-12.00 óráig

A pénztár nyitva tartása
HÉTFŐ: 7.30-10.30 óráig, KEDD: 7.30-11.30 óráig, SZERDA: NINCS
ÜGYFÉLFOGADÁS, CSÜTÖRTÖK: 13.00-16.00 óráig, PÉNTEK: 7.3011.30 óráig.

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK
ELKÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEI

Április 9-én, a Tanodában tartott tájékoztatót az érdeklődő szülőknek a Szeri Búzaszem Iskola.

Az összejövetel népzenével kezdődött, a szegedi Dugonics András
Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium népzenei
műhelyének zenészei közreműködtek. A Tanoda másik termében húsvéti kézműveskedéssel várták a gyerekeket. Az iskola egyik szervezője,
Nagyné Törő Krisztina beszélt a szervezés első lépéseiről, a támogatókról, és elmondta, hogy a kecskeméti Gyermekliget Alternatív Iskola
telephelyeként működik majd a Szeri Búzaszem Iskola. Ezután az igazgatónő, Patócs Anikó mutatta be az iskolájukat, pedagógiai programjuk
főbb irányait. Megemlítette, hogy az alternatív iskolák leginkább abban
különböznek az állami iskoláktól, hogy kislétszámú, 10-15 fős osztályokban foglalkoznak a gyerekekkel, olyan módszerekkel tanítanak, amik
a komplex fejlesztést szolgálják, a készségek, képességek fejlesztésére,
a személyiségfejlesztésre, az önismerettel való foglalkozásra is jut
idő. Szerepet kapnak a néphagyományok, a közvetlen találkozás
a természettel, az önfenntartó kertművelés, és az is, hogy a kerttől az
asztalig hogyan jut el egy-egy termény, vagyis a környezettudatos magatartás fontos szempont a nevelésben. Az igazgatónő kiemelte, hogy
a közösségi élet, a szervezeti kultúra adja még az alternatív iskola egyediségét, továbbá az alkalmazott módszer, a projektszemléletű oktatás,
amelyben a gyerekek megtanulnak szervezni, tervezni, a munkafolyamatok lépéseit közösen alakítják ki a pedagógusokkal, de az alkotás folyamata önállóságot ad nekik. Szabó-Madarasi Edit az iskola fenntartásáról
számolt be. Az állami normatív támogatás kiegészítésére létrehoztak egy
alapítványt, amelynek segítségével és szülői támogatással tudják majd
az iskola működési költségén felüli kiadásokat fedezni. Az iskola-bemutató végén Gécsné Gábor Dóra tanítónő nevelési módszereit osztotta
meg a szülőkkel, és az iskola szervezői válaszoltak a szülők kérdéseire.

2022. május 7., SZOMBAT 17.00 óra, balástyai sportpálya
Balástya

Zákányszék

2022. május 14., SZOMBAT 17.30 óra, mártélyi sportpálya
Mártély

Balástya

2022. május 21., SZOMBAT 17.30 óra, balástyai sportpálya
Balástya

Szegvár

2022. május 29., VASÁRNAP 15.30 óra, újszentiváni sportpálya
Szeged Pázsit

Balástya

2022. június 4., SZOMBAT 17.30 óra, balástyai sportpálya
Balástya

St. Mihály

A tájékoztatók után a rendezvény résztvevői Ujvári László polgármester kíséretében megnézték a leendő iskolaépületet, a Balástya,
Tanya 38. szám alatti önkormányzati ingatlant, ami korábban üdítőkészítő
üzem volt, és pályázati támogatással készségfejlesztő termekké alakította át az önkormányzat. A polgármester üdvözölte az iskola szervezőit és
a szülőket. Bemutatta az épületet, amit egyébként az iskola bérelni fog
az önkormányzattól, majd kötetlen beszélgetésekkel zárult az iskolaismertető délután.

Önkormányzat, Oktatás
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Húsvéti készülődés a Pihenőparkban Óvoda
Április 13-án, a Pihenőparkban tojásfestésre és kézműves foglalkozásra várta a gyerekeket az önkormányzat. A fiúk húsvé-

Nyílt napok

Minden óvodai gyermekcsoportban megtartottuk a járványügyi
szabályok miatt elmaradt nyílt napokat. Két héten keresztül minden
nap egy-egy csoportban szülők, pedagógusok kaptak betekintést
a gyermekek mindennapi életébe.

Látogató a Napos Oldal Alapítványtól

Születésétől látássérült Kácsor-Macska Zsuzsanna látogatott el
április elején óvodánkba. Minden csoportban mesélt az életéről,
bemutatta segítő kutyáját, majd az udvaron játékokon keresztül, beszélgetés közben szemléltette a gyermekeknek a nehézségekkel élő
emberek életét.

Földünk projekt a nagycsoportosoknak

ti versekkel készültek, a lányok festett tojást adtak nekik, azután
a locsolkodás következett. Ezután Gera Márta és Tari Klára tanárnők
vezetésével népi gyerekjátékokat játszottak, majd a sátorban tojást
festettek, húsvéti díszeket készítettek az önkormányzat munkatársainak segítségével. Többen a gyönyörű napsütésben a sátor melletti játékeszközökön játszottak. Később megérkezett Szűcs Balázs
bűvész, aki mutatványaival elvarázsolta a gyerekeket. A délutánon
az önkormányzat munkatársai kaláccsal és bodzaszörppel kínáltak
mindenkit. A húsvéti program után a Pihenőparkból a rendezvénytérre vonultak át a solymászat iránt érdeklődők, mert Bódis Gergely
solymász tartott egy érdekes bemutatót, amelyre a sólyom mellett héját és üregi nyúl keresésre betanított tacskó kutyát is hozott.
A gyerekek és a felnőttek érdeklődéssel hallgatták a solymász szavait
a sólyommal, a héjával és a tacskóval való vadászatról, szokásaikról.

A Földünk címmel projektben vettek részt a nagycsoportos gyermekek. Látogatást tettek a Kecskeméti Planetáriumban, délelőttönként játékos foglalkozásokon vettek részt, majd a szülők bevonásával vetélkedővel zárult a program.

Bölcsőde
Húsvét

A bölcsődében a legkisebbek is tojásfestéssel készülhettek a húsvétra. A nevelők – a szülők támogatásával – tojásvadászatot rendeztek a gyermekeknek. Az udvaron elrejtett csokitojások és cukorkák
keresgélése egy vidám, kedves élményt szerzett a gyermekeknek és
a felnőtteknek egyaránt.

A program a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 „A helyi identitás és
kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken”
című projekt keretében valósult meg.

Beíratás a bölcsődébe

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjébe a beíratás 2022. május 10-én, kedden
9.00-16.00 óráig lesz a bölcsőde épületében. Jelen beiratkozási felhívás azoknak a szülőknek szól, akik 2022. szeptember hónaptól,
vagy az azt követő időszakban szeretnék beszoktatni gyermeküket a bölcsődébe.
Kérem, hogy a beiratkozásra az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája és ha van, akkor személyi igazolványa,
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Ruskóné Imre Szilvia bölcsődevezető
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Iskolai események
Lázár Ervin program

A Lázár Ervin program keretében iskolánk tanulói újabb kulturális
programokon vettek részt. Március 18-án az 1. osztályosok a „Tiszavirág” című bábelőadást nézték meg. Március 23-án az 5. osztályosok a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban vettek részt múzeumi
foglalkozáson.

A Hónap Szentje

Jenei Norbert hitoktató Paolai Szent Ferenc életével ismertette meg
tanulóinkat. A választott szent olasz remete, ferences rendi szerzetes
volt. A Legkisebb Testvérek Rendjének, azaz a Pauliánusok rendjének alapítója. A hajósok és tengerészek védőszentje. X. Leó pápa
avatta szentté 1519-ben. Ünnepnapja április 2.

Oktatás
Az 5. osztályosok Ópusztaszeren

A Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat vetélkedőt hirdetett általános iskolásoknak „Barangolás a történelemben és a megyei értékek között” címmel. A versenybe az ötödik osztályosok
„Balástyai Barangolók” néven neveztek be. A gyerekek egész napos
jutalom kirándulást kaptak március 30-án az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkba, ahol változatos programokon vettek részt,
sőt a megye tortáját is megkóstolhatták. A kvízjátékban szintén
sikeresen szerepeltek a gyerekek, amiért jutalomként a Szegedi Móra
Ferenc Múzeumba múzeumi belépőt kaptak. A kirándulásra Zónai
Márta és Székelyné Kutasi Krisztina kísérte el a diákokat. Köszönjük Balástya Község Önkormányzatának és Gémes Ferenc szülőnek
a szállításhoz nyújtott segítséget, valamint Márkus Marianna tanárnőnek a felkészítést.

Hónap diákja – március

1. a: Szennai Lotti, Ujszászi András, 2. a: Juhász Vivien Lili,
3. a: Bárkányi Csanád, 4. a: Lippai Levente, 5. a: Karakás Levente, 6. a: Grósz Ambrus Barnabás, 6. b: Virágh Zsófi, 7. a: -,
8. a: Budusan Liviu Sebastian

Gergely-járás

Április 8-án egy régi hagyományt elevenítettek fel első osztályosaink. Felkeresték az óvodát és vidám versekkel hívogatták iskolába a gyerekeket. Az eseményre Tari Klára tanítónő készítette fel
őket. A hívogatás után elsőseink felkeresték korábbi óvodás csoportjukat, ahol lelkesen mutogatták a gyerekeknek iskolai felszerelésüket. Sokat meséltek iskolai élményeikről is.

Húsvéti készülődés

Tanulóink hitéleti programokkal készültek a húsvétra. Hittanórákon a húsvét jelentőségéről beszélgettek, ellátogattak az osztályok
a templomba. A vállalkozó kedvű felsős diákokat „Keresztútra”
várta Jenei Norbert hitoktató. A szünet előtti utolsó napon Passió-jelenetet mutattak be a kiválasztott tanulók iskolatársaiknak,
amelyben felelevenítették Jézus szenvedéstörténetét. Ezen a napon
délután a Pihenőparkba kézműves foglalkozásra várták a diákokat
az önkormányzat munkatársai. Az iskola előtti parkba tojásfát állítottak az osztályok.

Környezetvédelem

Március 30-án a 7. és 8. évfolyamos tanulóknak Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa tartott előadást a környezettudatosságról, a hulladékgazdálkodásról, a gyerekek aktív
részvételével.

Felsős fordított nap

Április 1-jén, korábbi hagyományokhoz visszatérve, a reggeli
becsengetéskor Rabi Edit Éva igazgatónő jelképesen átadta az iskola kulcsait a diákönkormányzat két vezetőjének, majd a felsős
osztályokban több tanítási órát az ügyesen felkészült „diáktanárok”
tartottak meg.

Költészet Napja

Április 11-én ünnepeltük a Költészet Napját. Nagymihály Zsuzsanna tanárnő rövid bevezetője után Komáromi Attila 8. osztályos
tanuló elszavalta József Attila: Születésnapomra című versét, majd
az alsó tagozatos diákok mondtak verset társaiknak. Az 1. osztályosok Nemes-Nagy Ágnes: Tavaszi felhők, a 2. osztályosok Zelk
Zoltán: Tavaszi dal, a 3. osztályosok Gazdag Erzsi: Fecskenóta,
a 4. osztályosok pedig József Attila: Tavasz van! Gyönyörű! című
versét szavalták el. Délután a felső tagozatos diákoknak vetélkedőt szervezett Nagymihály Zsuzsanna és Zónai Márta. A versenyen
vegyes csapatok mérték össze tudásukat. Első helyezett lett Széll
Enikő 8. osztályos tanuló csoportja, melynek tagjai: Csuka Dávid
5. osztályos, Darabont Annamária 6. osztályos és Kispéter Leila
7. osztályos tanulók voltak.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

Március 23-án az 5-6. évfolyam, március 24-én a 7-8. évfolyamosok számára szervezték meg a helyesírási versenyt. Idén először
online formában történt a megmérettetés. A verseny előtti héten
a diákok lehetőséget kaptak az internetes felület kipróbálására és
gyakorlásra is. A versenyre a tanulókat Nagymihály Zsuzsanna és
Zónai Márta készítette fel. Kiss Bianka Hanna 5. osztályos tanuló
bejutott a megyei döntőbe, amelyet április 27-én szintén online formában tartanak.

Elsősegélynyújtás

A 7. évfolyamos gyerekek két alkalommal hallgathatták meg
Komáromi Attila 8. évfolyamos tanuló elsősegély-nyújtással kapcsolatos tudnivalóit.
Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettes

Mezőgazdaság, Sport, Közélet

Falugazdász hírek
A 2022. évi területalapú támogatás szankciómentes beadási határideje: május 16. Kérjük tisztelt
ügyfeleinket, hogy az ügyintézéshez, ügyfélfogadási időben, telefonon kérjenek időpontot.
2022. május 20-án agrárkamarai választás lesz a balástyai
Tanodában (Balástya, Rákóczi
u. 34.) 6.00-19.00 óráig. Tisztelettel kérünk minden kamarai ta-

Sporthírek

got, hogy tegye meg szavazatát!
A részvételt előre is nagyon szépen köszönjük!
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd,
szerda : 8.00-16.00 óráig, csütörtök 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

Szoros mérkőzések

A megyekettes balástyai felnőtt csapat április elején fogadta a jó formában lévő Mindszentet. A küzdelmes mérkőzésen az utolsó pillanatban
sikerült Tóth Péter találatával megszerezni a győzelmet.
A következő hétvégén Székkutasra látogatott a csapat. A Mindszent elleni mérkőzéshez hasonlóan későn született gól, most
a székkutasiaknak sikerült a mérkőzés hajrájában kiharcolni a győzelmet.
Újabb idegenbeli mérkőzésre, Tömörkényre utazott a társaság. Kiss Máté csapata Jójárt Tibor hatalmas góljával szerezte meg
a vezetést, amelyet a második félidő elején kiegyenlítettek a hazaiak, de
Vámos Norbert gólja győzelmet ért.
A tömörkényi vendégjáték után a hazai, Sándorfalva elleni rangadó
következett. A mérkőzés elején a vendégek játszottak jobban, és meg is
szerezték a vezetést. A félidő végén, kevesebb mint tíz perc alatt sikerült három gólt is szerezni: Vámos Tamás kiegyenlített, Mágocsi Gergő
megszerezte a vezetést, Vámos Norbert pedig kettőre növelte az előnyt.
A második játékrészben Mágocsi megszerezte második gólját is, így beállítva a 4-1-es végeredményt.
Hat meccsel a bajnokság vége előtt a második helyen áll
a Balástya.
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Horgászversenyt tartottak Varga
Antal emlékére

Április 23-án a Balástyai
Alkotmány
Horgászegyesület
a szokásos tavaszi háziversenyét tartotta a víztározón, amelyet elhunyt horgásztársukról
I. Varga Antal emlékversenynek
neveztek el az egyesület gazdaságvezetője, Erdélyi Zsolt javaslatára. A család beleegyezésével
hagyomány lesz a versenyből.
A képen Varga Antal.

Reggel a helyek sorsolásával kezdődött a megmérettetés, 30 felnőtt és
7 gyerek fogott pecabotot. Az idő nem kedvezett a horgászoknak, csak
néhány hal akadt horogra, ennek ellenére a jó hangulat nem maradt el.
A fogások mérlegelése 13 órakor kezdődött, és az összesítést követően
ebéd után hirdették ki az eredményt. Varga Antal emlékét a család is őrzi,
lánya és unokái szintén versenyeztek, és a felnőtt női kategóriában lánya,
Edit lett az első. Az egyesület tagjai a verseny napján horgászgyűlésen
beszámoltak arról is, hogy az egyesület március 17-én telepített 602 kg
háromnyaras, 2,5-2,6 kilogramm átlagsúlyú pontyot a víztározóba. Az
évente két-három alkalommal történő haltelepítést a területi engedélyek
díjából finanszírozzák. Az idén még két alkalommal rendeznek horgászversenyt, júliusban 24 órás, szeptemberben nyíltnevezéses versennyel
zárják a horgászszezont.
A verseny eredménye: felnőtt férfi kategória I. hely: Lévai Attila, II.
hely: Szécsényi István, III. hely: Opletán Tibor, felnőtt női kategória I.
hely: Varga Edit, II. hely: Dörmő Jánosné, gyermek kategória I. hely:
Paragi Bence, II. hely: Zelei Áron, III. hely: Bali Csongor Vajk.

Dékány Leventét a Szabadtűzi Lovagrend tagjává avatták
A balástyai Dékány Leventét felvették a Szabadtűzi Lovagrend tagjainak sorába. Erről még 2019-ben döntött a lovagrend nagytanácsa, de a
koronavírus járvány miatt az avatást ebben az évben, április 9-én, Ecseren tartották. Dr. Simon Tamás nagymester, a lovagrend vezetője hetven
új tagot avatott lovaggá ezen a napon, és így az 2012-ben alakult Szabadtűzi Lovagrendnek 360 tagja lett. Csongrád-Csanád megyében a lovagrend legfiatalabb tagja Dékány Levente, aki egyébként a szegedi Falusi
Tekercs Gyorsétterem séfje. A tagfelvételéhez a szakmában eltöltött tíz
év munkája, országos és nemzetközi versenyek díjai, a szabadtűzön főzés
minden eszköze és tudása volt szükséges.

A képen balról jobbra: Opletán Tibor, Lévai Attila, Szécsényi
István, Varga Edit, Dörmő Jánosné, Paragi Bence, Zelei Áron, Bali
Csongor Vajk.
(Fotó: Fenyvesi Máté)

A Varga család
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Születés
• Katona Lillának és Mihálffy
Zsoltnak: Zsolt Péter
• Farkas Viktória Zulejkának és
Busa Ádámnak: Emma Amina
• Katona Szonjának és Szundi
Krisztiánnak: Zorka
• Katona Olíviának és Lajos
Martinnak: Martin Noel

Elhunytak
• Zákány Lajosné Hegedűs
Matild (1941)
• Hegedűs Antalné Becsei
Mária (1948)
• Révész Ferencné Jellinek
Matild (1942)
• Rúzsa Attila (1964)

Irodai ügyelet a plébánián

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

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 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

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

Hírek, Információk
Vöröskeresztes ingyenes csere-bere
vásár a művelődési házban

Május 15-én, vasárnap 9-12 óráig a művelődési ház nagytermében 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! Évánál, a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon.
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!

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

Hirdetések
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