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Tájékoztató a lejáró okmányokról
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kistelek  
Járási Hivatala a lejáró okmányokkal kapcsolatban lakos-
sági tájékoztatást közölt.

3. oldal

Aratási gépszemle nyomtatványok beszerezhetőek  
az önkéntes tűzoltó egyesületnél   
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítséget 
nyújt a gazdálkodóknak az aratás előtti gépszemle elvég-
zéséhez. 

3. oldal

A parlagfű elleni védekezést Balástyán is ellenőrzi  
a hatóság
Tavaly óta jelentősen változott a parlagfű elleni közérde-
kű védekezés szabályozása, de a hatóság változatlanul 
rendszeres ellenőrzést tart.   

3. oldal

A Győriszéki záportározó töltésének építése a 
humuszréteg építésével folytatódik. A beruházás június 
végéig befejeződik.

A Győriszéki záportározó töltésére 
építik a humuszréteget

Szent Antali búcsú Balástyán
június 19-én, vasárnap

Virágos Balástya elnevezéssel  
pályázatot hirdet az önkormányzat

Farkas Sándor miniszterhelyettes, 
országgyűlési képviselő átvette  
a megbízólevelét

9.15 Ünnepi szentmise a Páduai Szent Antal római katolikus templomban
A rendezvénytéren
13.00 órától az „Aztakeservit” Értékőr Egyesület bemutatója
13.00 órától a Tappancs Állatvédő Alapítvány eledel- és adománygyűjtése
Egész nap kirakodó vásár és Horváth Vidámpark késő estig!
A 2022-es búcsú a vidámság mellett az adakozásról és a környezetvéde-
lemről is szól majd, és ennek jegyében idén nem lesz tűzijáték. A ren-
dezvénytéren bemutatkozik az „Aztakeservit” Értékőr Egyesület, amely 
környezetvédelemmel foglalkozik. Tagjai újrahasznosított anyagokból 
építenek csodálatos szobrokat, és meglepetés foglalkozással készülnek az 
érdeklődőknek. (https://www.facebook.com/aztakeservit/) 

A Balástya Községi Önkormányzat május 20-június 20-a közötti időszak-
ban a lakosság körében Virágos Balástya elnevezéssel versenyt hirdet. 

Bővebben a 4. oldalon

Térségünk országgyűlési képviselője, Farkas Sándor folytatja a magyar 
mezőgazdaságért végzett kormányzati munkáját. Május 25-én, a Minisz-
terelnökségnek helyet adó budavári Karmelita kolostorban átvette a parla-
menti államtitkári megbízólevelét. Ezzel együtt – államtitkársága mellett – 
továbbra is Nagy István agrárminiszter helyetteseként dolgozik a tárcánál. 
A megbízólevél átvétele után Farkas Sándor úgy fogalmazott, hálás azért, 
hogy az elmúlt négy évben és ezután is a kormányban dolgozhat, és azt 
ígérte, folytatják a megkezdett munkát.
Forrás és fotó: Farkas Sándor Facebook oldala
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől
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7.IskolaI konyha
Az iskolai konyha építésének 
költségéhez az áremelkedések 
miatt 15 százalék plusz forrás-
igényt adhattunk be a Belügy-
minisztériumhoz. Plusz támo-
gatásként 29,6 millió forintot 
kaptunk, és kérelmünk alapján 
hozzájárultak ahhoz, hogy a ko-
rábban elnyert összegből csak  
a konyha épüljön meg. Az ebéd-
lőre a TOP Plusz pályázati cso-
magban júniusban adjuk be a pá-
lyázatunkat. A konyhaépítéshez 
a közbeszerzési eljárás már meg-
kezdődött. Öt árajánlatos, úgy-
nevezett meghívásos közbeszer-
zési eljárást kell végigvinnünk. 
A pályázatok beadási határideje 
május 27-e volt, és ezt követően 
rövidesen rendkívüli képviselő-
testületi ülésen hozunk döntést 
a beruházás kivitelezőjéről. Ez-
után történik meg a szerződés-
kötés, majd a munkaterület át-
adása. A pályázati kiírás szerint 
az építést 2023. június 30-ig kell 
befejezni, de az adminisztráció 
elhúzódása miatt hosszabbítást 
fogunk kérni, és azzal együtt jó 
lenne jövő év végéig befejezni  
a projektet.

az önkormányzat gyerekeknek  
hIrdetett pályázatot
Miért szeretem Balástyát, mit 
szeretnék Balástyán? címmel az 
önkormányzat pályázatot hirde-
tett a Munkácsy Mihály Kato-
likus Általános Iskola osztálya-
inak. Olyan pályaműveket vár  
a gyerekektől az önkormányzat, 
amelyekben osztályonként leír-
ják, mit szeretnek a településen, 
például programok, fejlesztések, 
utak, stb. terén, és mit szeret-
nének a jövőben. A két témát 
egyben kell kidolgozniuk, de  
a hangsúlyt a jövőre kell helyez-
zék. Szeretnénk tudni, hogy az 
eddigi fejlesztések és programok 
mennyire tetszettek nekik, azok-

nak mely elemeit tartják jónak, 
ezeknek szerintük melyik részét 
kell a továbbiakban fejleszte-
nünk. Hogyan látják a jövő Balás-
tyáját, milyen programoknak és 
fejlesztéseknek örülnének a tele-
pülésen. Minden felmerülő javas-
latukat várjuk, amit csoportosan, 
együtt gondolkozva kitalálnak.  
A legjobb ötleteket adó osztály 
pizza utalványt nyer a Vadászta-
nya vendéglőbe. A díjátadás júni-
us 10-én lesz.

VedreszékI út
A jogszabályoknak megfelelően 
nyílt, hazai közbeszerzési eljárást 
hirdettünk a Vedreszéki út asz-
faltozására. A legjobb ajánlattal 
a szegedi Dél-Konstruktív Kft. 
nyerte el a kivitelezést. Folya-
matban van a szerződéskötés ad-
minisztrációja, és az aláírás után 
kezdődik a munka.

elültették az egynyárI VIrágokat
Május elején községünk köz-
területein elültették az egynyá-
ri virágokat az önkormányzat 
közfoglalkoztatott munkatársai.  
A virágokat a közmunkaprogram 
nyertes pályázati támogatásának 
köszönhetően szerezte be az ön-
kormányzat.

az IfjúságI klub felújítása
A tavalyi Magyar Faluprogram 
nyertes pályázata segítségével az 
Ifjúsági klub nyílászárócseréje 
és lamináltpadló lerakása június  
közepére elkészül.

képVIselő-testületI ülés
Május 26-án képviselő-testületi 
ülést tartottunk, és az egyik na-
pirendi pont a múlt évi költség-
vetésünk hivatalos lezárása volt. 
Továbbá a községünkben mű-
ködő civil szervezetek, köztük  
a polgárőrök és önkéntes tűzoltók 
egyesületei adtak tájékoztatást  
a munkájukról, valamint a rendőr-
ség beszámolóját is meghallgattuk.

faültetés a pIhenőparkban
Május 10-én a Pihenőparkban  
a Balástya Községi Önkormány-
zat közfoglalkoztatott munka-
társai a kivágott, valamint a ki-
száradt fák helyére földlabdás 
magyar kőris, korai juhar, vörös 
levelű vérszilva fákat, zöld és 
vörös levelű májusfát, valamint 
gömbtujákat ültettek.

A Pihenőparkban a kivágott 
és a kiszáradt fák helyett 
facsemetéket ültetettek.

ELADÓ TANYA
Eladó Balástyán egy 6392 m2 területen lévő, teljes felújítást 
igénylő tégla építésű tanya, és a hozzá tartozó 1 ha 4296 m2 
szántó és rét. Villany nincs bevezetve a tanyára. Egy fúrt 
kút van, melyet tisztítani kell. A tanya Szegedtől 28 km-re,  
az M5-ös autópálya balástyai felhajtójától 6 km-re található. 

Érdeklődni: 
19 óra után a 06 (20) 317-0110-es telefonszámon

Szent Flórián emlékplakettet kapott 
Boldizsár Ferenc

Május 6-án Boldizsár Ferenc, a Balástya Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület tagja a Lakiteleki Népfőiskola dísztermében a Magyar 
Tűzoltó Szövetség elnökétől, Dobson Tibor vezérőrnagytól Szent 
Flórián emlékplakettet elismerést vett át. Boldizsár Ferenc 1976 és 
1996 között hivatásos tűzoltóként dolgozott. Munkájának legemlé-
kezetesebb eseménye volt, amikor 1981-ben a zsanai gázkitörésnél 
28 napig részt vett a tűz lokalizálásában. 2001-től önkéntes tűzol-
tóként teljesít szolgálatot, és az idén februárig 900 vonuláson vett 
részt.

Köszönet
Balástya község lakossága nevében köszönöm Boldizsár Ferenc-

nek, hogy szabadidejét áldozva, önkéntes tűzoltóként kimagaslóan 
végezte életmentő és értékmentő munkáját.

Ujvári László polgármester
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Aratási gépszemle nyomtatványok 
beszerezhetőek Balástyán az önkén-
tes tűzoltó egyesületnél

A parlagfű elleni védekezést 
Balástyán is ellenőrzi a hatóság

Falunapokat és templombúcsút  
tartottak Tordán

Tájékoztató a lejáró okmányokról
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási 

Hivatala a lejáró okmányokkal kapcsolatban az alábbi tájékoz-
tatást közölte.

„A járványügyi veszélyhelyzet idején a lejáró okmányok érvényessé-
gét meghosszabbította a kormány annak érdekében, hogy csökkentsük  
a személyes találkozások számát. 2022. június 30-án azonban va-
lamennyi, 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy 
lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél ér-
vényessége lejár.

Kérjük, hogy ellenőrizze okmányai érvényességét, és ha szüksé-
ges, mielőbb intézkedjen meghosszabbításukról elkerülve a későbbi 
kényelmetlenségeket, amelyek a lejárt okmány ellenőrzése során 
érhetik külföldi vagy akár belföldi utazáskor, bankban, gyógyszer-
tárban, postán és más élethelyzetekben. A leggyakoribb okmánytí-
pusok: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél. 

Az okmányok cseréjére még néhány hét áll rendelkezésre. Az ira-
tok érvényességének meghosszabbítása időpontfoglalás nélkül in-
tézhető az ország több mint háromszáz kormányablakában illetve  
a kormányablakbuszokban. A kormányablakok munkatársai folya-
matosan végzik az okmányok cseréjét, időpontfoglalással és idő-
pontfoglalás nélkül is. Csongrád-Csanád megyében május 2-tól  
a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat, azaz a kormányablakbusz 
is a kistelepüléseken élők rendelkezésére áll a lejárt okmányok cse-
réjére. 

A kormányablakok nyitva tartásáról és a kormányablakbuszok  
menetrendjéről a kormanyablak.hu oldalon  tájékozódhatnak.

Fontos tudni, hogy a 2020. március 11. és 2020. június 3., illetve 
2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt egyéb okmányok 
(pl. parkolási igazolvány) szintén csak 2022. június 30-ig érvénye-
sek, a két időszak között, 2020. július 4. és 2020. november 3. között 
lejárt egyéb okmányok pedig már jelenleg sem hatályosak! 

A vezetői engedély megújítása ügyfélkapun keresztül online is intéz-
hető – a háziorvos által elvégzett alkalmassági vizsgálatot követően  
– a magyarorszag.hu weboldalon, amennyiben a háziorvos felrögzítette  
a rendszerbe. A gépjárművek lejáró műszaki érvényessége esetében  
a műszaki vizsgaállomásokat kell felkeresni. 

Kérjük, hogy akinek lejárt valamelyik okmánya, mielőbb foglal-
jon időpontot vagy keressen fel egy kormányablakot, kormányablak 
buszt és ne hagyja az utolsó pillanatra a megújítást!”

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítséget nyújt  
a gazdálkodóknak az aratás előtti gépszemle elvégzéséhez. Felhívja 
a figyelmet, hogy aki erő- és munkagéppel betakarítási munkálatok-
ban vesz részt, a munka megkezdése előtt gépszemlét kell tartani, 
amelyet jegyzőkönyvvel kötelező igazolni.

Aratási gépszemle nyomtatványokat kérhetnek: Virágh István  
elnöktől, (telefon: 06 (30) 436-1508), és Boldizsár Ferenctől (tele-
fon: 06 (30) 649-7940).

Tavaly óta jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zés szabályozása: ha az adott részen a gyomnövény-szennyezettség 
meghaladja 30 százalékot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül 
minden esetben le kell kaszálni a területet. Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a további-
akban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.

Balástyán az alábbi időpontokban tart ellenőrzést a hatóság: 2022. 
június 30., csütörtök, 2022. július 7., csütörtök, 2022. augusztus 16., 
kedd, 2022. szeptember 27., kedd, 2022. október 13., csütörtök, 
2022. október 20., csütörtök.

Május 14-én és 15-én testvértelepülésünkön, a szerbiai Tordán  
Falunapokat és templombúcsút tartottak, amelyen a Balástya  
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Virágh István vezeté-
sével községünk delegációja is részt vett. Horgászverseny, ünnepi 
szentmise, koszorúzás, főzőverseny, kirakodóvásár, kulturális prog-
ramok voltak a település koronavírus-járvány utáni első olyan ren-
dezvényén, amelyet a korlátozások nélkül szervezhettek.

Virágh István és Bodáné Kormányos Zsuzsanna
Fotók: Helyi Televízió

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLFOGADÁSA
HÉTFŐ:  
KEDD: 
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:  
PÉNTEK:

HÉTFŐ: 7.30-10.30 óráig, KEDD: 7.30-11.30 óráig, SZERDA: NINCS 
ÜGYFÉLFOGADÁS, CSÜTÖRTÖK: 13.00-16.00 óráig, PÉNTEK: 7.30-
11.30 óráig.

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    

A pénztár nyitva tartása
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Virágos Balástya pályázati felhívás

Június 16-án jön a kormányablak busz 
Balástyára

Nyári szünidei kerékpáros  
rendezvényt szervez a rendőrség

Nyitott Szertárkapuk programot  
tartottak az önkéntes tűzoltókA Balástya Községi Önkormányzat versenyt hirdet a lakosság kö-

rében, a legszebb és legvirágosabb kert elismerés díjért.
A verseny célja: szebbé tenni a települést virágok és zöld növények 

kiültetésével.
A verseny időtartama: 2022. május 20-június 20. 
A versenyen való részvétel feltételei: a nevezett kert Balástya terüle-

tén legyen található. 
Nevezés módja: nevezni maximum 10 db digitális képpel lehet  

a balastya@balastya.hu címre, legkésőbb 2022. június 20-ig. A képe-
ket egy levélben kell elküldeni. A versenybe benevezett fotó mellé az 
e-mailben kérjük feltüntetni a nevező személy teljes nevét és elérhetősé-
gét (lakcím, telefon és e-mailcím).

A szakmai zsűri értékelésének feltételei:
- esztétikai összhatás és kompozíció,
- a virágágyás és a nem virágzó zöld növényzet aránya (a bokrokat is 

beleértve),
- az előkert gondozása a megfigyelt időszakban.
A verseny eredményét a BÁLASTYAI FALUNAPON teszi közzé az 

önkormányzat a helyi újságban és internetes felületeken. 
A verseny győztese ajándékcsomagot és egy emlékplakettet kap. 
A személyes adatok feldolgozásának feltételei: a verseny meghirde-

tője fenntartja a jogot a díjazott előkertekről és erkélyekről készült fény-
képek megjelentetésére a sajtóban és a verseny honlapján.

A versenybe való jelentkezéssel a résztvevő beleegyezését adja  
a következő személyes adatai feldolgozásához: teljes név, lakhely stb.  
a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról 
és kiegészítéséről szóló törvény értelmében. Ezek az adatok szükséges 
mértékben lesznek felhasználva a verseny aktuális évfolyamát népsze-
rűsítő kiadványokban, akárcsak az eredménylistán, valamint a verseny 
meghirdetőjének honlapján.

A fényképek a meghirdető archívumát képezik és a fénykép szerzői 
a versenybe való benevezéssel beleegyezésüket adják a fényképeik fel-
használására a verseny népszerűsítésére szolgáló kiadványokban.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala 
Kormányablak Osztálya tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. június 16-án, 
csütörtökön 13.30-15.30 óráig lesz községünkben a kormányablak busz, 
és a Tanoda épülete előtt, a polgármesteri hivatallal szemben tartanak 
ügyfélfogadást. 

A kormányablak buszban intézhető ügyek: személyi igazolvánnyal, 
lakcímkártyával, gépjármű vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés, 
ügyfélkapu regisztráció, NEK adatlap (diákigazolvány igényléséhez), 
útlevél igénylése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablak buszban 
bankkártyás fizetés lehetséges.

2022. június 17-én, pénteken 13.00-18.00 óráig a Kisteleki Rendőrka-
pitányság Police Tour de Kistelek elnevezéssel Kistelek és Ópusztaszer 
között nyári szünidei kerékpáros rendezvényt szervez az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark támogatásával. Gyülekező Kisteleken,  
a Szent István téren lesz. 

Bővebb információ: www.balastya.hu/hírek oldalon.

Csatlakozott a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület is  
a „Nyitott Szertárkapuk” programhoz, amelynek keretében május 27-
én délelőtt, a polgármesteri hivatal udvarában, a tűzoltószertárban várta  
Virágh István, az egyesület elnöke és Boldizsár Ferenc önkéntes tűzoltó 
az általános iskolásokat és az érdeklődő lakosokat.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság „Nyitott Szertárkapuk” programjának célja a gyermekek és általuk  
a családok biztonságkultúrájának növelése, a hivatásos, önkormányzati 
és önkéntes katasztrófavédelmi szervezetek mindennapi tevékenységé-
nek és életének bemutatása. A balástyai nyílt napon a Munkácsy Mihály 
Katolikus Általános Iskola mind a nyolc osztályának lehetősége volt az 
önkéntes tűzoltók készenléti szereinek, különleges felszereléseinek, esz-
közeinek megtekintésére. Virágh István a szertárban ismertette meg az 
osztályokkal a tűzoltók védőfelszerelését. Boldizsár Ferenc a gépjármű-
fecskendőben lévő eszközökről beszélt a gyerekeknek, és a különböző 
mentésekhez szükséges tárgyakat mutatta be.

Köszönjük Virágh Istvánnak és Boldizsár Ferencnek a bemutató 
lebonyolítását!



Tonuzóbáéknál a zenésztársakat reggelivel, hidegtálakkal kínálták.  
Az utolsó állomás a Sajtkukacpark volt, ahol három Má-
jusfa jelezte az ünnepet. Ebédre nyolcvan adag bab-
gulyás főtt, csaknem ötszáz palacsinta sült, és sokfé-

le játék várta a gyerekeket. Aki szerette volna az íjászatot,  
a fából készült népi gyerekjátékokat kipróbálni, meg-
tehette, és volt célba dobás babzsákkal fémdobozok-
ra,  de többféle labdajáték közül is lehetett választani. 
Az egyik legérdekesebb a turul játék volt, ami leginkább  
a tenisz, a tollaslabda és a röplabda játékokhoz ha-
sonlítható. Különlegességet jelentett a jégköpő állo-
más, és az apró kerekeken guruló farönk, amit pohár-
ból készült bólyasor között kellett húzni. Ezzel a gyerekek  
a szülőkkel együtt tudtak játszani, mert a felnőttek húz-
ták a rönkkel őket. A zenészeken kívül a Bábabokra Nép-
táncegyüttes rövid műsora színesítette a Majálist. A rendez-
vényre kevesebben jöttek el, mint a korábbi években, mert  
a középiskolai ballagás és a bérmálás családi összejöveteleit 
ugyanebben az időben tartották, viszont akik eljöttek május elsején  
a Sajtkukacparkba, jól érezhették magukat.

asztal, pogácsa, italok is a zenészeknek odakészítve. Ezután ze-
neszóval indultak körbe a belterületi utcákban. Szokás szerint 
több helyen várták őket itallal, sóssüteményekkel, és Kauczki 
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Majális zenés ébresztővel és különleges jubileummal Balástyán
Május elsején kora reggel, a koronavírus járvány miatti két 

év szünet után ismét muzsikaszóra ébredtek a balástyaiak.  
A Sajtkukacparkban tíz órától kezdődött a Majális, ahol több-
féle játékkal, babgulyással és palacsintával várt mindenkit  
a Balástya Községi Önkormányzat. A zenész Berkes Antalnak 
ez volt immár a 65. balástyai majálisa, ahol muzsikált!

Balról jobbra Ördög János, Bozsó Gábor, Kauczki Tonuzóba, 
Gémes István, Csányi Attila, Csányi István, Csányi Róbert (10 
éves), Berkes Antal, Bárkányi József, Bárkányi Szandra, Bognár 
Ferenc (Pusztaszer), Túri Ferenc (Kistelek)  

A polgármesteri hivatal előtt hat órakor gyülekeztek a zené-
szek, akiket az önkormány-
zat munkatársai pálinkával, 
üdítőitalokkal, szendviccsel 
kínáltak, és Ujvári László 
polgármester fogadta, köszön-
tötte őket. Külön köszöntöt-
te Berkes Antalt a 65. május 
elsejei muzsikálása alkalmá-
ból, és megköszönte Bárká-
nyi Józsefnek a szállításhoz  
a padokkal felszerelt jár-
mű biztosítását. A kamionra  
a műhelyében, saját költségén 
készítette a padokat, és volt 

KÖSZÖNET
A Majális minden segítőjének köszönöm a munkáját, és külön kö-

szönetet mondok a zenészeknek, a babgulyást főzőknek és a pala-
csintasütésben résztvevőknek.

Ujvári László polgármester
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GYŐZELMI SOROZAT
Április 30-án Csanyteleken lépett pályára a második helyen álló 

balástyai felnőtt csapat a Csongrád-Csanád megyei II. osztályban.  
A mérkőzés sima balástyai győzelmet hozott. Kormos Barnabás, Mágo-
csi Gergő, Tóth Gergő és Fekete Kristóf találatai mellett, a 17 éves Gera 
Dávid és a 19 éves Nagynemes Krisztián is megszerezte első találatát  
a felnőtt csapatban!

Május 7-én a balástyai sportpályára látogatott a zákányszéki együt-
tes. A mérkőzésen kevesebb mint négy perc alatt már 2-0-ra vezetett  
a Balástya, Tóth Péter és Kormos Barnabás góljával. Ezután Tóth még 
egy gólt szerzett és Vámos Norbert is betalált. A mérkőzés utolsó gólját  
a vendégek szerezték így kialakítva a 4-1-es végeredményt. 

A következő szombaton Mártélyon vendégszerepelt Kiss Máté edző 
csapata. Itt is Tóth Péter nyitotta a gólok sorát, de a hazaiak gyorsan 
egyenlítettek. Tóth azonban még két gólt szerzett, betalált Mágocsi 
Gergő és Vámos Norbert is és így 5-1-es győzelemmel térhetett haza  
a balástyai csapat. 

Május 21-én újabb hazai mérkőzés várt a társaságra, a szegváriakat  
fogadták a fiúk. Ősszel meglepő és csúfos 5-1-es vereséget szenvedtünk 
Szegváron, így volt miért revansot venni. Ez egészen jól sikerült, hiszen 
tíz gólt szereztünk és mindössze egyet kaptunk. A Tóthok napján Tóth 
Gergő, Tóth Péter és Tóth Dániel is dupláztak, Kormos Barnabás, Vámos 
Norbert, Jójárt Tibor és Vámos Tamás pedig egyszer-egyszer találtak be. 

Május utolsó vasárnapján Újszentivánra a Pázsit SE együtteséhez uta-
zott a csapat. A mérkőzésen Kormos Barnabás mesternégyesével és Tóth 
Péter duplájával 6-2-es győzelem született. 

Az április eleji székkutasi vereség óta hét győzelmet ért el a csapat zsi-
nórban. Ezeken 37 gólt szerzett és 7 gólt kapott. A Szegvár elleni győ-
zelemmel biztossá vált, hogy a második pozíciónál rosszabb helyen nem 
végezhet a Balástya, a következő fordulóban pedig az is, hogy az utolsó 
forduló eredményeitől függetlenül már bajnok sem lehet. 

Jelenlegi terveink szerint jövőre a megye I. osztályba szeretnénk  
nevezni! 

Fodor Tamás elnök

Sporthírek

A balástyai sportkör korábbi labdarúgóját, Palotás Petrát meghívták az 
U16-os női válogatott összetartására. A csapat május 2-4 között Telkiben 
edzőtáborozott, ahol a balástyai, jelenleg a szegedi St. Mihály FC-ben 
futballozó játékos is ott volt. Petra három edzésen vett részt, a Németor-
szág elleni edzőmérkőzésen nem lépett pályára.

Gratulálunk Petra! Büszkék vagyunk Rád!
A fotón balról Palotás Petra, középen Balázs Evelin (Szeged), jobbról 

Fischer Márta (Sándorfalva)

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK  
– PALOTÁS PETRA A VÁLOGATOTTBAN

Bepótoltuk a Sportbált
Április 30-án, a Hotel Orchideában tartotta meg a III. Balástyai 

Sportbált a Községi Sportkör Balástya Egyesület. 2020 januárjá-
ban, a második bál alkalmával még úgy gondoltuk, hogy egy évvel 
később kerülhet sor a következő rendezvényre. Sajnos a jól ismert 
okok ezt nem tették lehetővé, sőt még 2022 januárjában sem lehetett 
megtartani a bált a koronavírus-járvány miatt. A márciusi enyhíté-
sekkel vetődött fel, hogy be kellene pótolni legalább az idei ese-
ményt. Tisztában voltunk vele, hogy nehéz lesz az időpontválasztás, 

hiszen szükség volt időre az előkészületekhez, figyelembe kellett 
venni a balástyai és az országos programokat, eseményeket, vala-
mint a sportkör zsúfolt menetrendjét is. Így esett a választás április 
utolsó napjára. Ennek ellenére 100 vendég váltott jegyet a III. Ba-
lástyai sportbálra. A zenét Horváth András és Tari József ajánlotta 
fel. Pápai Armand ötlete alapján, Szathmáry Éva és Kalmár Gergely 
felkészítők segítségével a 8. osztályosok előadták báli nyitótáncu-
kat, amellyel megkezdődött a mulatság. A főszervezők ez alkalom-
mal is Hegedűs Klaudia, Kauczki Gréta, Papp Adél, Gémes Ferenc 
és Fodor Tamás voltak. A rendezvényhez 35 magánszemély, csa-

lád, vállalkozás ajánlott fel tombolatárgyat, süteményt, támogatást, 
társadalmi munkát, amit ezúton is tisztelettel köszönünk! 2023-ban 

ismét januárban szeretnénk majd megtartani a következő bálunkat.
Fodor Tamás elnök
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Rendhagyó hon- és népismeret órák 
az Emlékházban

Ezüst minősítést kapott Gera Leila 
a Dél-alföldi szóló- és páros táncok 
országos versenyfesztiválján

A Bábabokra Néptáncegyüttes  
évzárót tartott a sportcsarnokban

Május 5-én a 6.a, május 18-án a 6.b osztályos tanulók látogatást 
tettek községünk Emlékházában. Először Péterné Bárkányi Tí-
mea tájékoztatta a gyerekeket a pályázati támogatással kialakított 
Emlékház létrejöttéről, majd Márkus Marianna tanárnő a hely-
történethez kapcsolódó hon- és népismeret órát tartott számukra.  

A tanulók a foglalkozáson áttekintették a kiállított anyagot, majd 
ehhez tartozóan feladatokat oldottak meg.

Az Emlékházat a Balástya Községi Önkormányzat tulajdoná-
ban és a Balástyáért Közalapítvány használatában lévő volt kán-
torházból alakították át kiállítótermekké a HACS által közzétett  
VP6-19.2.1-51-2-17 számú felhívásra benyújtott Kultúr-tér és Élet-
tér Balástyán című projekt 15 millió forint támogatásával, ami-
hez az önkormányzat csaknem 2,5 millió forint önerőt biztosított.  
A beruházás 2022-ben valósult meg.

Május 7-én, a Deszken rendezett “Rözögtessük mög!” Dél-alföl-
di szóló- és páros táncok országos versenyfesztiválján a balástyai 
Gera Leila táncospárjával, a szegedi Sárközi Dániellel ezüst minő-
sítést kapott a “Lassú-frisses” csárdás kategóriában. Leila a Kistele-
ki Művészeti Iskola Bábabokra Néptáncegyüttesében táncol, Dani  
a Szeged Táncegyüttes Arany-Zsendice csoportjában nőtt fel. Mind-
ketten táncolnak a Cuháré Táncműhely Süvölvények csoportjában 
is. Felkészítő tanáraik: Szathmáry Éva és Csókási Imre.

Május 30-án a sportcsarnokban tartott évzáró rendezvényt a Kis-
teleki Alapfokú Művészeti Iskola Bábabokra Néptáncegyüttese. 
A műsorban a művészeti iskola néptánc tanszakának balástyai és 
kisteleki növendékei léptek fel az óvodásoktól, középiskolásokig. 
Az óvodások Szigetközi játékokat, a Seprence csoport körtáncot, 
a Füstike csoport leányok és legények táncát, a Kenderike csoport 
Felcsíki táncokat, a Kökörcsin csoport Somogyi ugróst, a Gyöngy-
ajak csoport Somogyi üveges táncot, a Nadragulya csoport Mold-
vai táncokat, a Seprence csoport Szilágysági táncokat mutatott be.  
Felkészítő tanáraik: Szathmáry Éva és  Csókási Imre.
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Óvoda

Bölcsőde Iskolai események

Óvodai beíratás
Május 9-10-én lezajlott az óvodai beíratás,  A két napon 25 család 

jelezte gyermeke érkezését a következő évtől óvodánkba. 

Kirándulás Ópusztaszerre
Sokéves hagyomány óvodánkban, hogy évi két alkalommal meg-

emlékezünk a Madarak, fák napjáról. Az ünnepet, ez évben is a jó 
hangulatú és látványos ópusztaszeri kirándulás jelentette a gyerme-
kek számára.

Anyák napi ünnepélyek
Az előző két évben a vírushelyzet miatt érvényben lévő rendel-

kezések nem tették lehetővé óvodai családi ünnepek szervezését, 
így az idén nagy várakozás és izgalom előzte meg  minden gyer-
mekcsoportban a május elején megtartott anyáknapi ünnepélyeket. 
A gyermekek dallal, verssel és saját készítésű, üvegfestéssel készült 
képpel köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat.

Gyermeknap a bölcsődében 
A  bölcsődei gyermeknapon a kicsik a nevelők segítségével cukor-

ból nyakláncot fűztek és színes labdákat kaptak ajándékba. 

Média szakkör látogatása a kisteleki Városi Televízió stúdi-
ójában

Április 6-án a média szakkör Márkus Marianna vezetésével  
látogatást tett a kisteleki Városi Televízió stúdiójában, ahol megis-
merkedtek a stúdiómunka eszközeivel, kellékeivel, a szerkesztéssel 
és vágással, kipróbálták, hogy milyen hírolvasónak lenni. A stúdió 
munkatársai beszéltek nekik munkájukról, és a gyerekek érdeklőd-
ve kérdeztek.

Tavaszköszöntő
Április 25-én kiránduláson vettünk részt a Tavaszköszöntő 2022 

vetélkedő résztvevőivel. Makón a kalandparkban és a Lombkoro-
na sétányon töltöttünk egy délelőttöt. Gyenes-Bitó Lora szervezte 
a kirándulást az önkormányzat részéről. Vágvölgyiné Albert Tünde 
kísérte el a gyerekeket.

Dr. Beretzk Péter Komplex Természet- és Környezetvédelmi 
Vetélkedő

Április 29-én rendezték meg Dócon a dr. Beretzk Péter Komplex 
Természet- és Környezetvédelmi Vetélkedőt. Iskolánkat Széll Eni-
kő, Lippai Zsófia és Komáromi Attila 8. osztályos tanulók képvisel-
ték. A diákok az igen előkelő 4. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk 
Koréh Istvánné.

Rendhagyó kémia óra
Május 4-én kémia óra keretében a nyolcadikosok ellátogattak  

a balástyai hulladékudvarba. A gyerekeknek lehetősége nyílt  
– a tananyaghoz kapcsolódóan – a szelektív gyűjtés, a hulladékke-
zelés egyik módjának gyakorlati megismerésére. A rendhagyó órát 
Vén László szervezte.

Papírgyűjtés
Május 4-re szervezte meg Vén László a tavaszi papírgyűjtést. 

Iskolánk tanulói ismét lelkesek voltak. A bevételt diákprogramok 
szervezéséhez használjuk majd fel.

Lázár Ervin program
A Lázár Ervin program keretében iskolánk tanulói újabb kultu-

rális programokon vettek részt. A 8. osztályos diákok Budapesten 
Az ember tragédiája című előadást nézték meg a Bábszínházban.  
A 2. osztályosokhoz a Szegedi Pinceszínház látogatott el. A gyere-
kek a Didergő király című mesejátékot tekintették meg. A 4. osztá-
lyos tanulók pedig a Szegedi Vadasparkban jártak. 

Rendhagyó hon- és népismeret óra
Május 5-én és 18-án a 6.a és 6.b osztályos tanulók látogatást tettek 

községünk Emlékházában, ahol Márkus Marianna helytörténeti órát 
tartott számukra. A foglalkozáson áttekintették a kiállított anyagot, 
majd ehhez kapcsolódóan oldották meg párosával a kapott felada-
tokat.
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1. a: Németh Zétény, 2. a: Répás Álmos Zalán, 3. a: Tóth Ilona,  
4. a: Tóth Botond, 5. a: Pojcsik Balázs, 6. a: Csuka Zsolt,  
6. b: Kovács Zea Jázmin, 7. a: Kovács Noel Szebasztián, 8. a: Szabó 
Natália

Helyesírási verseny
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordulójában Kiss  

Bianka Hanna 5. osztályos tanuló a középmezőnyben végzett. 

Sporthírek
Március 3-án 3. korcsoportos fiú kézilabda csapatunk a Diákolimpia 

kézilabda körzeti versenyen 2. helyezést ért el az Algyői Sportcsar-
nokban.

Április 1-jén 1-2. korcsoportos tanulóink a kisteleki focipályán meg-
rendezett Bozsik Intézményi program körzeti fesztiválján szerepeltek.

Április 7-én 3. és 4. korcsoportos fiú focicsapataink az algyői  
focipályán a Diákolimpia labdarúgás körzeti versenyén képvisel-
ték iskolánkat. A „nagyok” 3., a „kicsik” 1. helyezést értek el, ezzel  
továbbjutottak a következő fordulóba.

Április 11-én a balástyai sportpályán rendeztük a Diákolimpia 
labdarúgás körzeti versenyét az 1-2. korcsoportban. A legkisebbek  
a 4., a 2. korcsoportosok a 3. helyen végeztek. Köszönjük a Közsé-
gi Sportkör Balástya Egyesület edzőinek, munkatársainak a verseny 
megrendezéséhez nyújtott segítséget.

Április 21-én a csongrádi sportpálya adott otthont a Diákolimpia 
labdarúgás megyei elődöntőjének, ahol 3. korcsoportos fiaink sze-
repeltek. Csapatunk 2. lett, így jogot szerzett a megyei döntőn való 
szereplésre.

Április 26-án atlétáink Algyőn mérték össze erejüket a körzet is-
koláinak versenyzőivel. A körzeti atlétika versenyen egyéni össze-
tettben Darabont Annamária 6. a osztályos tanuló a 2. helyen végzett  
a 3. korcsoportos lányoknál. Csuka Zsolt 6. a osztályos tanuló 3. he-
lyezett lett a 3. korcsoportos fiúknál. Budusan Liviu Sebastian 8. a osz-
tályos tanuló a 3. helyen végzett a 4. korcsoportos fiúk többpróbáján. 
Csapatversenyben a 4. korcsoportos fiúk 2. helyezést értek el.

Április 29-én a labdarúgás Diákolimpia megyei döntőjében  
3. korcsoportos fiú csapatunk a 4. helyen végzett.

Köszönjük az önkormányzatnak, a Községi Sportkör Balástya 
Egyesületnek valamint a szülőknek az utazásban nyújtott segítséget.

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató Nepomuki Szent János életével ismertette 

meg tanulóinkat. A szent a XIV. században élt, és a hidak, folyók, 
hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. A gyónási titok már-
tírjaként tartják számon. XIII. Benedek pápa avatta szentté 1729-
ben. Emléknapja május 16.

Kerek Emese történelmi, néprajzi, természetismereti 
vetélkedő

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén is meghir-
dette a három fordulóból álló vetélkedősorozatát a Kárpát-me-
dence magyar általános iskoláinak. Iskolánkból két magonc (5-6. 
évfolyam) csapat vállalkozott a megmérettetésre. Nagy örömünkre  
a 56 benevezett magonc korcsoportú csapat közül mindkét csapa-
tunk döntős lett. 

Április 23-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban 
rendezett döntőn a 12 legtöbb pontot elért csapat mérte össze erejét. 
Az elért eredmények magonc kategóriában: 

- 3. helyezett lett a Tűzmadarak csapata (Kiss-Csepregi Tamás, 
Kovács Zea Jázmin, Szanka Míra Alíz, Varga Napsugár 6. b osztá-
lyos tanulók). 

- 10. helyezett lett a Jégmadarak csapata (Bárkányi Szandra Lil-
la, Darabont Annamária, Goldmann Gergő, Grósz Ambrus Barna-
bás 6. a osztályos tanulók).

Mindkét csapat a fordulók során nagyon színvonalas megoldáso-
kat, feladatokat készített el, kiválóan helyt állt. A csapatok felkészí-
tő tanárai: Márkus Marianna és Nagymihály Zsuzsanna.

Ballagás
A tanév végén 22 nyolcadik osztályos diáktól köszönünk el.  

Az alábbi idézettel kívánunk nekik sok sikert a középiskolai diák-
évekhez:

„… szívünkben őrizzük meg egymást
És az együtt töltött éveket,
Mert sokszor fogjuk visszasírni
A nehéz, de boldog diákéveket.”
(Ákos)

A ballagó diákok névsora:
Bán Dávid, Bódi Ferenc Attila, Bódi Zoltán-Adalbert, Borsos Be-

nedek, Budusan Liviu Sebastian, Csatordai Csongor, Csikós Ervin,  
Csúri Zétény, Darabont Ádám, Farkas Miranda, Fodor Vivien Te-
réz, Kiss Petra Noémi, Komáromi Attila Zoltán, Kovács Csenge, 
Lippai Zsófia, Lunka Melánia , Nagy Milán Gábor, Palotás Réka 
Hanna, Pápai Armand, Paragi Nándor, Szabó Natália Auróra, Széll 
Enikő Boglárka.

Hónap diákja – április

A Balástyáért Közalapítvány 
szolgáltatásai a könyvtárban
Fotó nyomtatás: 10x15 cm – 80 Ft/db, 13x18 cm – 200 Ft/db, A/5 
– 250 Ft/db, A/4 – 500 Ft/db, A/3 – 1000 Ft/db
Film digitalizálás: 1800 Ft/90 perc

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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Területalapú támogatással 
kapcsolatos határidők
Szankciómentesen lehet 2022. 
május 31-ig adatváltozás kere-
tében módosítani minden olyan 
egységes kérelmet, amelyet má-
jus 16-ig benyújtottak. Kivétel 
ez alól a közvetlen állatalapú ké-
relmek, ahol a benyújtott támo-
gatási kérelem 2022. május 16-a 
után már csak szankció mellett 
módosítható. A benyújtott egy-
séges kérelem szankciómen-
tes módosítására 2021. május 
31-ig, a módosítással érintett 
jogcímre megállapítandó támo-
gatási összeg munkanaponkénti 
egy százalékos csökkentését 
eredményező, azaz szankciós 
módosításra június 9-ig van 
lehetőség.
Másodvetések bejelentése
Az egységes kérelemben adat-
változásként kell bejelenteni  
a másod kultúra tényleges veté-
sét – majd a betakarítást/befor-
gatást is – 15 napon belül elek-
tronikus úton.
A fűszerpaprika-termelők is- 
mét igényelhetik a csekély ösz-
szegű támogatást fémzárolt 
vetőmag vásárlására 
A támogatási kérelmet elekt-
ronikusan 2022. május 1-je és 
2022. augusztus 5-e között lehet 
benyújtani.
Kiskérődző állatjóléti támo-
gatás 
Megnyílt a Széchenyi 2020 ke-
retében megjelent, VP3-14.1.3-
22 kódszámú, a „Kiskérődző 
állatjóléti támogatás” című 
pályázati felhívás támogatási 
kérelem benyújtási időszaka.  
A támogatási kérelmek 2022. 
május 16. és 2022. június 16. 
között nyújthatóak be.
A támogatás keretében az alábbi 
tevékenységek támogathatóak:
- technológiába épített köröm-

ápolás,
- Endoparazita (belső élőskö-
dők) fertőzöttség ellenőrzése,
- Ektoparaziták (külső élőskö-
dök), valamint legyek, szúnyo-
gok, nyüvek elleni védekezés,
- ásványi anyag kiegészítés al-
kalmazása.
Permetezési napló vezetése 
2022. július 1-től elektronikus-
sá válik.
A növényvédelmi tevékenység-
ről szóló 43/2010. FVM  ren-
delet módosítás következtében 
lényeges változás az, hogy az 
értékesítési célra szánt növényi 
termék előállítása, raktározása 
és feldolgozása során végzett 
növényvédő szeres kezelésekről 
vezetett nyilvántartást (perme-
tezési naplót) 2022. július 1-től  
a Nébih elektronikus felületén 
kell vezetni. 
Növényvédőszeres-kezelést  
a munka-végzést megelőzően 
vagy azzal egyidejűleg kell rög-
zíteni a naplóban! Az elektroni-
kus permetezési napló vezetési 
kötelezettség azokra is vonat-
kozik, akik gazdálkodási naplót 
(GN) vezetnek. 
A napló vezetéséhez a tesztfe-
lület már elérhető, belépéshez 
ügyfélkapu szükséges!
Elérési útvonal: nébih/ ügyinté-
zés/ növény és talaj/ növényvé-
delem/tesztüzem
https://upr.nebih.gov.hu/ng/
ugy in tezes /ugyka ta logus /
ugyleiras/F0081-S0031-U0015
További információ ügyfélfoga-
dási időben: hétfő, kedd, szer-
da 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

Falugazdász hírek

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.
Telefon: 06 70 682-8565

is érintette, és az olimpiai lángot Csillag István vitte Balástya és Kistelek 
között. A birkózás befejezése után házasságot kötött Gémes Máriával, az-
óta Balástyán élt a családjával, főállásában és vállalkozásában is vízveze-
ték-szerelőként dolgozott. Emlékét kegyelettel őrzi a család és a tisztelői.

rendezvényeken főzött, ételt osztott, de volt községi, bölcsődei és iskolai 
Mikulás is. A Sajtkukacparkban tartott könyvtári rendezvényeken vege-
táriánus ételeket készített, és ilyenkor mindig közösen megáldották az 
ételt. Tartott főzőtanfolyamokat gyerekeknek és a nyugdíjas klubban, 
Karácsonykor a könyvtár előtt üstben főzött, ételt osztott, amiből hagyo-
mányt teremtett.

Emlékét kegyelettel őrzik a Magyar Hindu Vaisnava Közösség tagjai, 
barátai és tisztelői.

Május végén befejeződött a plébánia épületének felújítása. A felszente-
lése várhatóan későbbi időpontban lesz.

Elhunyt Csillag István országos  
bajnok birkózó

Elhunyt Lakatos Gyula – Govinda

Megújult a plébánia épülete

Csillag István birkózó május 
15-én, 68 éves korában váratlanul 
elhunyt. A Szegedi Vasutas Sport 
Egyesület (SZVSE) Birkózó Szak-
osztályának tagjaként nyolc éves 
korától 1978-ig kötöttfogásban bir-
kózott. Válogatott versenyzőként 
az 57 kilogrammos súlycsoport-
ban többszörös országos bajnok 
volt, és nemzetközi versenyeken is 
eredményesen, az élvonalban sze-
repelt. Az 1972-es, Münchenben 
rendezett nyári olimpiára érkező 
olimpiai láng útja Magyarországot 

Lakatos Gyula – Govinda 2022. 
március 15-én hosszú betegség 
után 67 éves korában elhunyt. 
Búcsúztatása május 29-én volt 
a balástyai hindu templomban. 
Hamvainak egyik részét a temp-
lom mellett szórták szét, a többit 
majd Budapesten a Dunába, és In-
diában a Gangeszbe szórják. 

Govinda kedves színfolt volt 
a balástyai közéletben. „A kanál 
forradalma” rádióműsorához kap-
csolódtak könyvtári előadások, 
továbbá könyvtári, közalapítványi 
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés 
• Gémes Norbert Szabolcs és 
Maróti Anita Alexandra

Születés:
• Szekeres Juditnak és Hanó 
Milánnak: Sára
• Szél Zsuzsannának és Budai 
Norbertnek: Franciska
• Rózsa Eszternek és Lengyel 
Gábornak: Ármin

Keresztelő:
• Németh Zétény, Németh 
Sarolt, Németh Édua, Németh 
Bátony - szüleik: Németh Gá-
bor és Dékány Anita

• Csányi Attila Szabolcs - szü-
lei: Csányi Attila Zsolt és Gera 
Ágnes 

Elhunytak
• Zákány Lajosné Hegedűs 
Matild (1941)
• Révész Ferencné Jellinek 
Matild (1942)
• Kardos Antalné Menyhárt 
Julianna Erzsébet (1942)
• Csillag István (1954)

Bérmálkozás és elsőáldozás
A Páduai Szent Antal római katolikus 
templomban május elsején tartották 
a bérmálkozást, 11-en bérmálkoztak, 
az elsőáldozást május 22-én tartották, 
és 18 elsőáldozó volt.

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 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

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

A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár nyári szünetet tart

Vöröskeresztes Tevékenységért  
Elnöki Oklevelet kapott Bodáné  
Kormányos Zsuzsanna

Júniusban, júliusban és augusztusban a Vöröskeresztes ingye-
nes csere-bere vásár szünetet tart. A szervezők ez idő alatt is előre 
egyeztetett időpontban átveszik a tiszta, használható ruhaneműket, 
működőképes játékokat, mesekönyveket és más felajánlásokat.  
A következő vásár előzetesen meghirdetett időpontja szeptem-
berben lesz. Érdeklődni lehet a szervezőnél, Molnár Évánál,  
a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon. Kérjük, segítsenek rászoruló 
embertársainkon!  

Május 12-én, Szegeden rendezte meg a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád-Csanád megyei szervezete az 2022. évi megyei Világnapi 
Ünnepségét, ahol Sasvári Krisztina megyei igazgató 40 önkéntes-
nek mondott köszönetet a munkájukért. 

Bodáné Kormányos Zsuzsanna, a Balástya Községi Önkormány-
zat munkatársaként a balástyai véradások szervezésben és lebonyo-
lításában több mint 10 éve végzett munkájáért Vöröskeresztes Tevé-
kenységért Elnöki Oklevél elismerésben részesült.  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Számunkra te sosem leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Hálásan köszönjük a nagyon sok részvétnyilvání-

tást, amit férjem és édesapánk, nagyapánk 

CSILLAG ISTVÁN  

halála után személyesen, telefonon  
és Facebookon kaptunk! 

 A gyászoló család

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

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

KÖSZÖNET
Január 29-e és május 7-e között a koronavírus miatt össze-

sen 99 napot töltöttem különböző orvosi intézményekben, 
nem könnyű körülmények között, mélyaltatásban, lélegeztető  
gépen, majd műtüdőn. Öt százalék esélyem volt az életre, mert 
a szervezetem saját maga ellen fordult a fertőzés miatt. Renge-
teg biztató üzenet kaptam, amit a családom át is adott, amikor 
már ébren voltam. Köszönöm a családomnak a támogatást, 
köszönöm mindenkinek az imákat, az együttérzést, és azt 
is, aki valamilyen formában gondolt rám, ami hozzásegített  
a gyógyulásomhoz.

Németh Attila
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