
BALÁSTYAI ÚJSÁG
ingyenes Önkormányzati HaVilap XXVii. éVfolyam  2022. jÚliUs

Befejeződött a Győriszéki záportározó építése 

A Móricz utca mögötti területen épülő Győriszéki 
záportározón az utolsó munkával, a kerítés
megépítésével július végére befejeződik beruházás. 

2. oldal

A Baba-mama klub továbbra is várja a babákat és 
anyukáikat
A Tanodában minden héten hétfőn várják a védőnők 
a Baba-mama klub foglalkozásaira az anyukákat 
a három év alatti korú kisgyermekeikkel.

4. oldal

Ismét találkoznak az egykori Erdőközi iskolások
   
Augusztus 6-án Balástyán, az Erdőközi iskolában ismét 
találkozót szerveznek azoknak az egykori diákoknak, akik 
oda jártak általános iskolába. 

11. oldal

Az alapozási munkálatokkal júliusban indul az új iskolai 
konyha építése, a jelenlegi konyha vonalában, az 5-ös főút 
felőli oldalon.

Bővebben a 2. oldalon

Júliusban megkezdődik az iskolai 
konyha építése

Ezüstérmes lett a balástyai 
sportkör mindhárom csapata

Nyári szabadtéri piknik és fi lmvetítés
augusztus 13-án, 14-22 óráig

Meghívó a „Csongrád-Csanád megyei 
identitás erősítése” című rendezvény-
sorozat balástyai programjára

A Virágos Balástya pályázat beadási 
határidejét meghosszabbították

2022. július 16-án 9.00-15.30 óráig a rendezvénytéren lesz 
a „Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése” című rendezvény-
sorozat balástyai programja, amelyre mindenkit szeretettel várunk!  

A Balástya Községi Önkormányzat július 20-ig meghosszabbította 
a lakosságnak meghirdetett Virágos Balástya elnevezésű pályázatra 
a fotók beküldésének határidejét. Nevezni változatlanul maximum 
10 db digitális képpel lehet, amelyeket a balastya@balastya.hu címre, 
egy levélben kell elküldeni. A versenybe benevezett fotó mellé az 
e-mailben fel kell tüntetni a nevező személy teljes nevét és elérhetőségét 
(lakcím, telefon és e-mailcím).

A részletes pályázati kiírás a Balástyai Újság júniusi számában 
olvasható.

A Községi Sportkör Balástya Egyesületnek három ezüstérmes 
csapata lett a tavaszi szezon végén. Június 4-én Nógrádi Tibor, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád-Csanád Megyei 
Igazgatóságának elnöke és Fodor Tamás, a sportkör elnöke adta 
át a sportkör megyei II. osztályú csapatának, az U14-es és U19-es 
csapatainak a második helyezetteknek járó ezüstérmeket és 
a kupákat. 

A fi atalabb csapatok már korábban lejátszották a szezon 
mérkőzéseit, míg a megye II-es csapat utolsó mérkőzése az 
éremátadások napján volt. A meccs után vette át a csapat 
az ezüstérmeket, amit pezsgőbontással ünnepeltek, majd 
a szurkolóknak megköszönték a biztatást.

A sportkörről bővebben a 6-7. oldalon

14:00 Főzőverseny kezdete (Piac)
15:00 Sörivó és üdítőivó verseny
16:00 Habparty (Vadásztanya vendéglő parkoló)
19:00 Eredményhirdetés
20:30 Filmvetítés (Rendezvénytér, színpad)

XXII. Balástyai Falunapok
A XXII. Balástyai Falunapok 2022. szeptember 

16-17-én lesz. A rendezvényre mindenkit szeretettel vár 
a Balástya Községi Önkormányzat! A részletes program 
a Balástyai Újság szeptemberi számában jelenik meg.

Előzetes látványterv
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Júliusban megkezdődik az iskolai 
konyha építése

HELYESBÍTÉS
Majális zenés ébresztővel és külön-
leges jubileummal Balástyán

Gazdasági eszközök beszerzésére 
nyert pályázatot az önkormányzat

Balról jobbra: Bíró Attila műszaki ellenőr, Sári János (Sári 
Architect Kft.), Ujszászi Zoltán, a Belügyminisztérium Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság Területi és Gazdaságfejlesztési Prog-
ramok Főosztálya, Gazdaságélénkítő Programok Osztálya képvise-
letében és Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna gazdaságvezető

2020. tavasza óta sokszor adtam tájékoztatást az iskolai konyha 
ügyéről, arról, hogy képviselő-társaimmal együtt fontosnak tartot-
tuk a közétkeztetéshez a konyha korszerűsítését, amelynek kivite-
lezéséhez később bruttó 200 millió forintos belügyminisztériumi 
pályázatot nyertünk. Ezen felül még 29,6 millió forintot kaptunk 
a projektet támogató Belügyminisztériumtól kormányzati támoga-
tásként, és mellé tettük a 27 millió forint összegű önkormányzati 
önerőt. Elkészültek a 350 adagos konyha és ebédlő kiviteli tervei 
is, és ahogy telt az idő, kiderült, az építési költségek emelkedése 
miatt az önkormányzatnak mintegy 100 millió forinttal kellett volna 
kipótolni a beruházás költségét. Mivel ezt az összeget nem tudtuk 
vállalni, tovább folytak az egyeztetések, hogy az eredeti elképzelé-
seink megvalósulhassanak. Az a döntés született, hogy az elnyert 
pályázatból csak a konyha épüljön meg, és az ebédlő építését későb-
bi időpontban, egy másik pályázattal valósítsuk meg, amihez már 
beadtuk a kérelmünket egy Európai Uniós pályázatra. A konyha 
megépítéséhez a közbeszerzési eljárás megtörtént. A nyertes kivite-
lezővel, a Sári Architect Kft.-vel megkötöttük a kivitelezői szerző-
dést, és június 22-én a munkaterület átadása is megtörtént. Júliusban 
kezdődnek az alapozási munkálatok a jelenlegi konyha vonalában, 
az 5-ös főút felőli oldalon. Nagyon feszített tempójú kivitelezés kell 
legyen a konyha építése, ugyanis 2023. június 30-ig, tehát egy év 
múlva műszaki átadással együtt készen kell lenni az épületnek. 

Ujvári László polgármester

A Vidékfejlesztési Program keretében a Kistelek és Környéke 
Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett „He-
lyi gazdaságélénkítés elősegítése” című felhívás alapján a Balás-
tya Községi Önkormányzat pályázatot adott be gazdasági eszkö-
zök beszerzésére, amelyhez 18.751.524 forint támogatást elnyert, 
2.083.504 forint önerő biztosításával. A pályázati támogatás se-
gítségével a közterületek karbantartásához három tárcsás ágvágó, 
rönkfogó, alacsony ürítésű fűnyíró traktor, mellső emelő, hótolólap, 
hat darab fűkasza, magassági ágvágó, élezőgép beszerzése valósul-
hat meg. 

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

A Majálison résztvevő zenészek közül Sári Csaba neve kima-
radt  a képaláírásból. Elnézést kérünk! 

Befejeződött a Győriszéki záportá-
rozó építése  
A Móricz utca mögötti területen épülő záportározón a műtár-
gyak építése és a hozzá kapcsolódó földmunkák elkészül-
tek, a tómeder körüli töltésre a humuszréteg ráterítésével,  
a kerítés megépítésével július végére befejeződik a beru-
házás. 

Balástya Községi Önkormányzat a Települési Operatív Prog-
ram pályázatán TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00002 kódszám-
mal a „Balástya belterületi védelmét szolgáló Győriszéki 
záportározó fejlesztése” III. fejlesztési üteme” elnevezéssel 
nyert százszázalékos, 96.158.385 forint támogatást, „A Ba-
lástyai A6 vízgyűjtő területén megvalósításra kerülő 340 m 
töltéshosszal rendelkező záportározó” építéséhez. A nyílt 
közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező, a szegedi 
Geo Hidrobau Kft. végezte el a beruházás munkáit. 

KÖSZÖNET
Köszönjük Széll Balázsnak a virág felajánlást.

Ujvári László polgármester
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Miért szeretem Balástyát? Mit 
szeretnék Balástyán? címmel  
a Balástya Községi Önkormány-
zat pályázatot hirdetett a Munká-
csy Mihály Katolikus Általános 
Iskola osztályainak. Június 14-
én, az iskolai Gyermeknapon Ju-
hász Jenő alpolgármester adta át  
a zsűri által kiválasztott legjobb 
pályamunkák, ötletek készítői-
nek, a 8.a és a 3.a osztályoknak az 
ajándék pizza utalványokat, amit  
a Vadásztanya vendéglőben vált-
hattak be.

Az önkormányzat olyan pálya-
műveket várt a gyerekektől, ame-
lyekben osztályonként leírják, mit 
szeretnek a településen, például 
programok, fejlesztések, utak, 
stb. terén, és mit szeretnének  
a jövőben. A két témát egyben 
kellett kidolgozniuk, de a hang-
súlyt a jövőre kellett, hogy he-
lyezzék. Az eddigi fejlesztések 

és programok mennyire tetszet-
tek a diákoknak, azoknak mely 
elemeit tartották jónak, ezek-
nek szerintük melyik részét kell  
a továbbiakban fejleszteni. Ho-
gyan látják a jövő Balástyáját, 
milyen programoknak és fejlesz-
téseknek örülnének a településen.  
A döntéshozó zsűrinek nehéz 
dolga volt, mert minden osztály 
többféle jó javaslatot tett. Ujvári 
László polgármester, Juhász Jenő 
alpolgármester, Rabi Edit Éva 
iskolaigazgató, Kormányosné 
Rudner Edit alsós tanítónő, Far-
kas Aranka előadó, a polgármes-
teri hivatal munkatársa, akikhez 
a közterületek virágosítása, díszí-
tése tartozik, választotta ki a díja-
zásra érdemes legjobb ötleteket. 
A Gyermeknapon Gyenes-Bitó 
Lora művelődésszervező foglalta 
össze a zsűri üzenetét a diákok-
nak: „Köszönjük, hogy leírtátok, 

mit szerettek a már megvalósult 
fejlesztésekből. Például örülünk, 
hogy élvezitek az új Pihenőpar-
kot. Sok ötletet kaptunk. Több 
kérésetek már az idén is meg-
valósul, persze nem a pálmafás 
tengerpart. Pihenőerdőt alakítunk 
ki, új fákat telepítünk, madárlest 
adunk át, lesz fészekhinta, illetve 
szemétszedés közösen. Bővítjük 
az iskolamenzát is. Szinte minden 
pályamunka tartalmazta a szökő-
kút ötletét. Kértétek, hogy virág-
gal írjuk ki községünk nevét. Ír-
tátok, hogy legyen több program. 
Örömmel értesítünk mindenkit, 
hogy idén tartunk egy mini nyá-
ri fesztivált Balástyán, augusztus 
13-án, szombaton, ahol közös 
főzés, zene, habparty és szabad-
téri filmvetítés lesz. Emellett lesz 
még egy Családi nap július 16-
án, szombaton. Azt is örömmel 
vettük, hogy gondoltok a termé-

szetre, az újrahasznosításra. Jú-
nius 19-én, a Szent Antali búcsú 
alkalmával megismerkedhettek 
egy olyan csapattal, amelynek 
tagjai újrahasznosított anyagok-
ból építenek szobrot. Sajnos az 
Őszeszéki-tó nem az önkormány-
zat tulajdona, így ott nem tudunk 
fejleszteni, de épül a Győriszéki 
záportározó, ahol majd több lehe-
tőségünk lesz további pályázat se-
gítségével egy pihenőrész kialakí-
tására. Kértétek, hogy legyen hely  
a fiataloknak, ahol szórakozhat-
nak. Idén egy pályázat keretében 
felújítottuk az ifjúsági klubbot, 
így ez a vágyatok is teljesülhet. 
A jövőben keresünk olyan pályá-
zatokat, támogatásokat, amelyek  
a ti ötleteitekre épülnek. Remé-
nyeink szerint szintén lesz majd 
lehetőségünk medencére, gör-
korcsolyapályára, kutyafuttatóra, 
kerékpárút fejlesztésre.”

Sándor Gabriella tizenkét éve 
költözött Balástyára a férjével, az-
óta két gyermekükkel gajgonyai 
tanyájukon élnek. Az idén február 
végétől dolgozik a polgármesteri 
hivatalban. Először közigazgatási 
alapvizsgát tett, majd anyaköny-
vi tanfolyamot végzett, és júniusi 
szakvizsgája kiváló minősítéssel si-
került. Számára az anyakönyvezetői 
feladat hivatás, mindig azt kereste 
az életében, hogy valamit szívvel-
lélekkel lehessen végezni. Nagyon 
szívesen segít bárkinek az alábbi 
hivatalos ügyeinek intézésében. 
Anyakönyvi ügyintézés a teljes-
ség igénye nélkül:

- anyakönyv vezetése anyaköny-
vi események kapcsán (születés,  
házasság, haláleset),

- házasságkötési szándék bejelen-
tésére irányuló eljárás, 

- közreműködés a házasság meg-
kötésében,

- apai elismerő nyilatkozatok fel-
vétele és az ahhoz kapcsolódó hoz-
zájáruló nyilatkozat rögzítése,

- anyakönyvi okiratok kiállítása 
hivatalból és kérelemre,

- házassági névviselési forma mó-
dosítása iránti kérelemről döntés,

- házassági név megváltoztatásá-
nak bejegyzése,

- névváltoztatási eljárásban köz-
reműködés,

- utónév módosítására irányuló 
kérelem felvétele, elbírálása,

- névkorrekcióra irányuló kére-
lem átvétele és elbírálása,

- adatszolgáltatás, adattovábbítás 
az anyakönyvi eseményekkel kap-
csolatosan,

- honosítással kapcsolatos kérel-
mek átvétele, felterjesztése,

- a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok.

Tudnivalók házasságkötés 
bejelentésével és lebonyolításá-
val kapcsolatban

A házasságot a Polgári Törvény-
könyv szabályozza. Házasság ak-
kor jön létre, ha az együttesen jelen 
lévő férfi és nő, az anyakönyvve-
zető és két tanú előtt kijelentik, 
hogy egymással házasságot kötnek.  
A nyilatkozat feltételhez és határ-
időhöz nem köthető.  

A házasságkötést megelőzően 
(minimum 30, maximum 365 nap-
pal) szándékbejelentést kell tenni 
az előtt az anyakönyvvezető előtt, 
akinek az illetékességi területén 
szeretne a jegyespár házasságot 
kötni. A házasságkötést az anya-
könyvvezető csak a házasságkö-
tési szándék bejelentését követő 
harminc nap utáni napra tűzheti ki. 
Ez alól csak indokolt esetben adhat 
engedélyt a jegyző. (Sajnos sok 
esetben fordul elő, hogy mindent 
leszervez a jegyespár, lefoglalja az 
éttermet, zenészeket, csak éppen az 
anyakönyvvezető előtt nem egyez-
tetnek. Szándékbejelentést mini-
mum 30 nappal a nagy nap előtt 
kell tenni, de időponttal kapcsolat-
ban ettől eltérően hamarabb is lehet 
egyeztetni.) Nem köthető házasság 
vasárnap, valamint az állami ünne-
pek és fontosabb keresztény ünne-
pek napjain.

A szándékbejelentésről jegyző-
könyv készül. A megelőző eljárás-
ban a házasulóknak az anyakönyv-
vezető előtt ki kell jelenteniük, hogy 
házasságuknak nincs jogi akadálya 
és igazolniuk kell, hogy a házasság-
kötésük jogi feltételei fennállnak. 
Be kell mutatnia mindkét félnek az 
érvényes személyazonosító igazol-
ványát, lakcímkártyáját, születési 

anyakönyvi kivonatukat, valamint  
a családi állapotukat is vizsgálni 
kell. A szándékbejelentéssel egy-
idejűleg a házasulóknak nyilatkoz-
niuk kell arról, hogy a házasság-
kötést követően milyen házassági 
nevet kívánnak viselni, valamint 
születendő gyermekük családi ne-
véről is nyilatkoznak. A névviselést 
a Polgári Törvénykönyvben felso-
rolt névviselési lehetőségek közül 
választhatják ki.

A házasságkötésre hivatali mun-
kaidőben az önkormányzat térí-
tésmentesen biztosítja a házasság-
kötésre alkalmas hivatali helyet. 
Amennyiben munkaidőn kívül és/
vagy hivatali helyiségen kívül sze-
retnék a szertartást tartani (külön 
díja van) arról is a szándékbejelen-
téskor kell nyilatkozni, kérelmezni, 
melyet a jegyző hagyhat jóvá.

A szertartás menetéről és kötele-
ző illetve választható elemeiről is 
a szándékbejelentéssel egyidejűleg 
történik az egyeztetés.

Az anyakönyvi ügyintézéssel 
kapcsolatban a polgármesteri hi-
vatal ügyfélfogadási idejében sze-
mélyesen vagy telefonon Sándor 
Gabriella anyakönyvvezetőnél 
lehet érdeklődni. Telefon: 62/278-
222 (111-es mellék). E-mail: anya-
könyv@balastya.hu

Átadták az önkormányzat gyerekeknek hirdetett pályázatának díjait

Sándor Gabriella a polgármesteri hivatal új anyakönyvvezetője 
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Megemlékezést tartottak a 
balástyai Trianon-emlékműnél

A Baba-mama klub továbbra is  
várja a babákat és anyukáikat

A balástyai önkéntes tűzoltók  
elsők lettek a földeáki megyei  
tűzoltóversenyen

Templombúcsú volt községünk 
védőszentje ünnepén

Június 3-án megemlékezést tartottak Balástyán a trianoni békedik-
tátum aláírásának 102-ik évfordulójához és a Nemzeti Összetarto-
zás Napjához kapcsolódva. A Balástya Községi Önkormányzat és 
a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola szervezésében fel-
idézték az első világháború utáni történelmi eseményeket, azt, hogy 
mit jelentett annak idején Magyarország felosztása, a magyarlakta 
területek elcsatolása az anyaországtól. A műsort az iskola történe-
lemtanára, Márkus Marianna állította össze.

A Nemzeti Összetartozás Napjára időzített megemlékezés ezúttal 
is a Himnusz közös eléneklésével kezdődött a Trianon-emlékmű-
nél. Márkus Marianna beszédében emlékeztetett arra, hogy tavaly,  
a trianoni békediktátum 101. évfordulóján avattuk fel községünkben 
a Trianon-emlékművet, amely Katona Szonja szobrászművész alko-
tása. A tanárnő felidézte a több mint száz évvel ezelőtti történelmi 
eseményeket. Kifejezte, milyen fájdalmat életek meg az anyaország-
tól elszakított területeken élők, akik a megpróbáltatások ellenére 
nemzettudatukat megőrizték. Elmondta, hogy iskolánkban is több 
diák tanul, akiknek határon túli gyökereik vannak. Hozzátette, a tri-
anoni békediktátum aláírásának időpontja gyásznapja a magyarság-
nak, de ezt a napot 2010. június 4-ével az Országgyűlés a Nemzeti 
Összetartozás Napjának nyilvánította. Ezután Babits Mihály Áldás 
a magyarra című versét hangfelvételről hallgatta meg az emlékező 
közönség Rubold Ödön színművész előadásában. Ujvári László 
polgármester a békediktátummal összefüggésben Balástya határon 
túli magyarokkal, testvértelepüléseinkkel való kapcsolatáról beszélt. 
Megemlítette, hogy a nemzeti emléknappá nyilvánítás óta lehetnek 
magyar állampolgárok is az elcsatolt területeken élő magyarok, és 
többen választották állampolgársági eskütételük helyszínéül közsé-
günket. Bradanovics Bernadett, a Kisteleki Alapfokú Művészeti Is-
kola zenepedagógusa három lélekemelő moldvai dalt adott elő, majd 
a Csík zenekar a Hazám, hazám című dalát játszották le felvételről, 
amely méltó hátteret adott az emlékezés koszorúinak elhelyezésére. 
Először Ujvári László polgármester és Juhász Jenő alpolgármester 
koszorúzott, a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola két 
tanulója az iskola nevében, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület nevében Virágh István elnök és az egyesület egyik tag-
ja, Boldizsár Ferenc, a Balástyai Polgárőr Egyesület nevében pedig 
Dékány Péter elnök helyezett el koszorút az emlékmű talapzatán.  
A megemlékezés végén az iskola 4. a osztályos tanulói saját maguk 
által készített nemzeti színű zászlókat tűztek az emlékmű elé.

A Tanodában minden héten hétfőn 10 órától várják a védőnők  
a Baba-mama klub foglalkozásaira az anyukákat a három év alat-
ti korú kisgyermekeikkel. A termet minden alkalommal kitakarít-
ják, és a játékokat fertőtlenítik. Kérjük az anyukákat, hogy beteg 
gyermekkel ne jöjjenek közösségbe, mint ahogy a bölcsődébe vagy 
óvodába sem mehetnek majd. Várjuk dajka szerepre énekelni tudó 
anyukák jelentkezését is, akik a foglalkozások tartásában is tudná-
nak segíteni.

A Csongrád-Csanád Megyei Tűzoltó Szövetség és a 130 éves 
Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete június 4-én kö-
zösen szervezte meg a tűzoltóversenyt és családi napot. Az ese-
ményre Vajdaságból, Romániából, Erdélyből is érkeztek csapatok.  
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjárműfecs-
kendő szerelésben I. helyezést, és gépjármű ügyességi versenyben  
is I. helyezést ért el. A délelőtti versenyek után szórakoztató progra-
mok várták az önkéntes tűzoltókat és családtagjaikat.

Balástyán hármas ünnep volt június 19-én: az Úr napja, Jézus 
szent testének és vérének ünnepe, megemlékezés a templom, az 
egyházközség, és községünk védőszentjéről, Páduai Szent Antalról, 
és a tanév végi hálaadás is, amikor a hívek hálát adnak Istennek 
az elmúlt tanév minden kegyelméért, ajándékáért. Antal Imre plé-
bános Páduai Szent Antalra emlékező szavai után evangéliumi tör-
ténetet idézett fel a kenyér és halszaporításról, azután a szentmise 
tanító részében elmagyarázta, hogyan lehet érteni ezt a példázatot.  
A szentmise végén Antal Imre elmondta, hogy 13 évvel ezelőtt, jú-
nius 20-án szentelték pappá. Ezután a misén kántori szolgálatot tel-
jesítő mórahalmi Ibolya és Kati szép egyházi énekkel köszöntötték 
községünk plébánosát, aki megköszönte a kántoroknak az éneket, 
és mindazok szolgálatát, akik ebben az évben is támogatták a temp-
lomot munkával vagy bármilyen felajánlással.

A búcsú napján egész nap a szokásos kirakodóvásár és késő estig  
a Horváth Vidámpark várta a szórakozásra vágyókat. Volt céllö-
völde, játék horgászat, ugrálóvár, kisebb és nagyobb gyerekeknek 
való forgó, dodzsem, és például a The Big Game (A nagy játék), 
amelynek minden évben nagy sikere van a fiatalok körében. 

A búcsú forgatagában és a családi összejöveteleken ezen a napon 
mindenki jól érezhette magát.

Játékokat gyűjtünk a Baba-mama klubnak
Akinek van már feleslegessé vált, fertőtleníthető játéka, 
szívesen vesszük felajánlásukat. A játékokat a klub fog-
lalkozásai alkalmával lehet átadni.
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Az öttömösi Spárgafesztiválon 
Balástya is részt vett

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
30 éves

Június 12-én, Öttömösön, a 26. Spárgafesztiválon a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat képviseletében részt vett Gyenes-Bitó Lora 
művelődésszervező is. Az ételek versenyébe borjúkötéllel nevezett 
be, ami spárgás töltelékkel készült kelt tészta juhtúróval, tejföllel 
összesütve. Lora a rendezvényen Balástya asztalánál szalonna és 
kolbász falatkák mellett burgonyarózsában sütött szalonnás spárgá-
val kínálta a látogatókat, és népszerűsítette a novemberi Böllérfesz-
tiválunkat, mert ezzel együtt egy települések közötti együttműködést 
szeretne életre kelteni, amelynek keretében egymás rendezvényein 
részt vesznek a községek és reklámozzák a saját programjaikat.  
A Böllérfesztivál alkalmával Balástyára is jönnek majd az 
öttömösiek, tápéiak és ruzsaiak csapatai.

Június 12-én ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját  
a balástyai Őszi Alkony Nyugdíjas Klub. Ez alkalommal adta át öt 
év után a klubvezetői tisztséget Weisz Zoltánné Juhász Andrásnénak. 

A bensőséges ünnepségen az új klubvezető köszöntő szavai után egy 
perces néma felállással emlékeztek meg elhunyt tagtársaikról, majd 
a kezdetektől máig készült fotókból Márkus Marianna által össze-
állított rövidfilmmel idézték fel az elmúlt évtizedeket. Ujvári Lász-
ló polgármester köszöntőjében kiemelte, mennyire fontosnak tartja  
a nyugdíjas korban az aktív életet, az egymással való kapcsolattar-
tást, a beszélgetéseket, az együtt eltöltött időt. A polgármester az el-
búcsúzó klubvezetőnek virággal köszönte meg a munkáját. Juhász 
Andrásné a klubtagság nevében mondott köszönetet Weisz Zoltán-
nénak. A Vadásztanya vendéglőből hozott uzsonnával, és tortás, 
pezsgős ünnepléssel folytatódott a délutáni összejövetel.  

SZÁNTÓVERSENY
Szeptember 10-én Szántóverseny lesz 

a forráskúti út és a régi felvásárló telep útjának kereszte-
ződésénél, a vasúti átjáró utáni bal oldalon.

Nevezés határidő: augusztus 22.
Nevezési díj: 3000/fő, jelentkezni lehet Berta Józsefnél. 

Telefon: 06 30 226 9638
Ebédjegy vásárlása (marhapörkölt) augusztus 15-től 

Gyenes-Bitó Loránál. 
Telefon: 06 30 290 7773

A Szántóverseny helyszínén, szeptember 9-én, pénteken 
Nótaest lesz Ördög János közreműködésével.

Szeretettel vár mindenkit 
a Balástya Községi Önkormányzat!

A  M O Z G Ó  H Ú S B O LT 
SZÉLES HÚS VÁLASZTÉKKAL, HÁZIAS FINOM HÚS  

KÉSZÍTMÉNYEKKEL  SZERETETTEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT.
FIZETHET: BANKKÁRTYÁVAL, KÉSZPÉNZZEL,  

SZÉP KÁRTYÁVAL.
MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 9.30-11.30 ÓRÁIG

A BALÁSTYAI PIAC TERÜLETÉN.

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

ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri hivatalban. 
Telefon: 06 (20) 923-0308
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A 2021/2022-es szezonban  
a balástyai sportkör három csapa-
ta lett ezüstérmes. Nem volt még 
a sportkör történetében olyan 
idény, amikor egyszerre három 
csapat ért el második helyezést. 
Fodor Tamás, a sportkör elnöke 
elmondta, hogy az eredmény mö-
gött sok munka van.

 - Hét éve vette át a sportkör ve-
zetését, hogyan látja a csapatok 
fejlődését?

- Kicsit messzire kell menni, hogy 
az eredmények mögötti folyamato-
kat lássuk. Az az utánpótlásképző 
munka, amit Vén László testnevelő 
tanár a 2000-es évek derekán el-
kezdett, az volt az alapja a mostani 
utánpótlás bázis felépítésének, de 
az egész egyesületnek is. Az akko-
ri utánpótlásból mára felnőtt játé-
kosok lettek. Vámos Péter korábbi 
sportkör elnök révén alakult ki egy 
koncepciónk, hogyan nézzen ki a 
balástyai foci. 2014-ben kért fel, 
hogy segítsek, legyek a sportkör 
elnökhelyettese, és már 2015-ben 
szinte minden feladatok nagy rész 
rám hárult. A következő évben hiva-
talosan is a sportkör elnöke lettem, 
ezért mondhatom, a mai csapatok 
eredményeit hosszú, folyamatos 
munka előzte meg.

- A sportkör igazolt játékosainak 
száma az utóbbi években megnö-
vekedett.

- Az elején ez magától jött, lát-
tuk, hogy egyre több a gyerek, 
egyre több a feladat. Minden sze-
zonban külön versenyengedéllyel 
léphetnek pályára a csapatok tagjai.  
A tavaszi szezonban 160-170 igazolt 
játékosunk volt. Közülük aktív lab-
darúgónk 130-140 fő, ami 6-7 évvel 
ezelőtt 70-80 körül lehetett. Ebben 
a legfiatalabbaktól, az öt évesektől 
a felnőtt csapat legidősebb, aktív 
játékosáig benne van mindenki.   
A létszám emelkedésével láttuk, 
hogy szükségünk lesz több felké-
szítőre, ugyanis csak Vén László, 
mint utánpótlás edző és koordinátor 
és a segítője, Förgeteg József foglal-
kozott a gyerekekkel, és néha volt 
egy-egy beugró edző. Én 2014-ben 
csatlakoztam be az edzői munká-
ba. Ezután 2016-ban bővült a stáb, 
Gémes Ferenc került az egyesület-
hez, ami fontos pont volt, mert na-
gyon jó közösségi ember, és tavaly  
a mandátumunk meghosszabbí-
tásánál ő lett az egyesület titkára 
is. Mivel további segítségre volt 
szükségünk, rájöttünk, hogy a sa-
ját játékosaink közül kell kinevel-
ni az edzőket és így sikerült újabb 
segítőket bevonni.  Megjegyzem, 
a sportkörünkben nem minden 
edzőnek, felkészítőnek van meg  
a szakmai végzettsége. Ebben szeret-
nénk javulni. Míg 2014-ben négyen 
foglalkoztunk a szakmai munkával, 
azt most 9-en, 10-en végezzük, ez-
zel együtt a labdarúgók létszáma is 
csaknem megduplázódott. A sport-
kör létszámemelkedéshez hozzájá-
rult a női szakág kiépítése, ami már 
erre a tavaszi szezonra két különálló 
női csapatból áll, egy U16-os fiata-
labb lánycsapatból, illetve egy női 
felnőtt csapatból. Az egyesületben 

összesen ebben a szezonban majd-
nem 30 aktív, női focista volt, amire 
nagyon büszkék vagyunk!

- Jelenleg a sportkörnek hány 
korcsoportban van csapata?

- A 2021/2022-es idényben össze-
sen 10 csapatunk volt. Az utánpótlás 
nevelésben vannak a Bozsik-korosz-
tályok, az U7, U9, U11, és ettől a 
szezontól van külön U13, akik már 
nem tartoznak bele a Bozsik korosz-
tályokba, nincs külön Bozsik-torná-
juk és Bozsik-fesztiváljuk, mint a 
többieknek. Az U jelzés a számmal 
azt jelenti, hogy a jelölt kor alat-
ti korosztályú gyerekek játszanak 
ezekben a csapatokban. Egyébként 
a Bozsik-program lényege, hogy 
nincs verseny, a futball megszeret-
tetése, és a képzés a lényeg. Nincs 
gólkirály és bajnok-avatás, mert a 
gyerekeknél még nem ez a cél. Idén 
először az U13-as korosztály a Bo-
zsik-rendszeren kívül, különálló me-
gyei bajnokságként került lebonyo-
lításra, ebben is részt vett Balástya 
csapata. 

A U13-as csapatra épülő U14-
es együttes az első olyan csapat, 
amely igazi bajnoki rendszerben (az 
U13-asok még tornarendszerben ját-
szanak), csökkentett pályaméreten 
focizik, ahol az eredményeket szá-
molják. Itt sikerült a második helyen 
végezni.

A fiú utánpótlásban U19-es csapa-
tunk van, akik szintén ezüstérmesek 
lettek. Ez a hagyományos ifi, itt az 
idősebbek játszanak, hasonlít a fel-
nőtt bajnoksághoz, és már egész 
pályán futballoznak. Továbbá az 
utánpótlást még az idén alakult U16-
os lánycsapat is alkotta, így volt hét 
utánpótlás csapatunk a tavaszi sze-
zonban. A női vonalon egy felnőtt 
csapatunk van, és két férfi felnőtt 
csapatunk, a második számú és az 
első számú csapat a megye II. osz-
tályban játszik. 

- Miből tudják a sportkör fenn-
tartását és fejlesztéseit finanszí-
rozni?

- A csapatoknak a tárgyi feltétele-
ket elsősorban a Balástya Községi 

Három ezüstérmes csapata van a sportkörnek

Felnőtt csapat – balról jobbra állnak: Álló Sor: Slobodyan Alex, Batancs 
Zsolt, Jójárt Tibor, Asztalos Dávid, Kiss Máté edző, Horváth Csaba Márton, 
Kormos Barnabás, guggolnak: Papp Dávid, Mágocsi Gergő, Vámos Tamás, 
Nagymihály Mátyás, Tóth Gergő, Bitó István, Tóth Dániel, Fekete Kristóf, 
Vámos Norbert, elöl: Tóth Róbert, Prcic Alen
A képről hiányzik: Mondics Róbert, Tóth Péter, Szerencse Ákos, Gera Dávid

U19 – balról jobbra állnak: Bitó Bálint edző, Huszka Martin, Ruskó Ró-
bert, Kiss Szabolcs, Farkas Dominik, Kis Norbert, Szobácsi Dávid, Tóth Ger-
gő edző, guggolnak: Pelsőczi Márk, Tóth Martin, Gyóni Gábor, Kiss Bence, 
Nagynemes Szabolcs

A képről hiányzik: Nagynemes Krisztián, Gera Levente, Gera Dávid, Székesi 
Martin, Csikós Ervin, Pap János, Sutka Máté, Csatordai Csongor, Rozsnyai 
Máté, Rozsnyai Dávid, Tóth Bence, Frank Martin, Pápai Armand, Farkas Zalán

U14 – balról jobbra: Förgeteg József edző, Karakás Levente, Csuka And-
rás, Sári Máté, Körmendi Zsombor, Kiss Zalán, Tóth-Sári Nándor, Molnár 
Dezső, Csuka Dávid, Csuka Zsolt, Korom Armand, Gabor Sorin, Goldmann 
Gergő, Becsey Noel Viktor, Budusan Liviu Sebastian, Zádori Dávid, Gémes 
Ferenc Hunor, Szabó Bence

A képről hiányzik: Kollár Barnabás, Szél Zalán, Darabont Annamária, Vén László edző
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Önkormányzat, és a Társasági Adós 
pályázatok segítségével lehet biztosí-
tani. Működésünket a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat támogatja, abból 
a pénzből tudjuk fizetni a labdarúgó 
szövetséggel kapcsolatos különböző 
adminisztratív költségeket. Ugyanis 
minden egyes játékos igazolásnak, 
játékvezető küldésnek, sportorvosi 
vizsgálatnak költsége van. Továbbá 
az infrastruktúra fenntartásával is 
foglalkoznunk kell, és ehhez is az ön-
kormányzat elég nagymértékben hoz-
zájárul. A pályázatokkal egyébként 
nagyon sok fejlesztés valósulhatott 
meg sportkörben.

- Mit valósítottak meg a pályáza-
tok segítségével?

A TAO- pályázatoknál két jogcím-
re szoktunk pályázni. Az utánpótlás-
nevelésre, azaz a működésre, illetve  
a tárgyi eszközre, azaz a beruházásra. 
Előbbinél az utánpótlásbázis nagysá-
ga volt, ami meghatározta az elérhető 
támogatás összegét, utóbbinál megyei 
koordinálás mellett egyénileg bírálták 
el, hogy melyik projektre mekkora 
összeg jut. Tudni kell, ezek a pályá-
zatok mind úgy működtek, hogy kita-
láltuk mit szeretnénk megvalósítani, 
az önkormányzat adta az önerőt, ami 
a működési jogcím esetében 10 száza-
lék, a beruházásinál még ennél is több, 
30 százalék, illetve keresni kellett 
mindig olyan céget, aki az adóhatósá-
gon keresztül tudta vállalni a társasági 
adójából a támogatást, a szükséges 90, 
illetve 70 százalékot. Ettől az évtől 
azonban minden projekt 100 százalé-
kos intenzitásúvá vált, tehát nem szük-
séges hozzá önerő.  Összességében 
ennyi csapat óriási logisztikát igényel, 
ehhez segítség a működési támogatás. 
A csapatok szállításához vállalkozót 
alkalmazunk, akit szintén a TAO-
pályázatból tudunk finanszírozni.  
A 2021-2022-es szezonban példá-
ul 213 hivatalos eseményen vettünk 
részt. Ez azt jelenti, hogy a 45-46 
hétvégén, átlagosan 4-5 programra 
utaztunk, és volt olyan hétvége, hogy 
egyik csapatunk Szentesen, a másik 
Apátfalván, a harmadik pedig Mó-
rahalmon játszott, és ugyanabban az 
időpontban. Ezért a személyszállítás 
része nagyon fontos pontja a műkö-
désünknek. Valamennyi étkezési költ-
séget is eltudunk számolni a pályázat 
keretében. Ezen kívül mindenféle 
sportfelszerelést és sporteszközt vá-
sárolhatunk. Továbbá ezen a jogcímen 
lehet az edzőinknek, a felkészítőink-
nek valamennyi bért fizetni.

A beruházási rész egy hosszabb távú 
gondolkodást igényel. Mire idekerül-
tem, akkorra már 2014-ben a sportöl-
töző külső szigetelése, a tetőcsere és  
a műfüves pálya is elkészült. A kerí-
tésépítés már folyamatban volt. Ez-
után kezdtünk el gondolkozni, hogy 

mik azok a legfontosabb dolgok, ami-
ket meg kellene valósítani. 2015-ben 
adtunk be egy olyan pályázatot, ami  
a sportöltöző belső felújítására irá-
nyult, ugyanis láttuk, hogy ki fogjuk 
nőni az öltözőt. Ezzel a pályázattal  
a sportpálya felöli részben két nagyobb 
és két kisebb helyiséget alakítottunk 
ki, amelyek már megfelelő öltözők 
lettek. Ez az első projekt 2016-ban  
10 millió forintból készült el.  Ezután 
beadtuk a második ütemet, amivel 
a sportöltöző utcafront felöli részét 
alakítottuk át. Ekkor készültek el  
a szintén 10 milliós keretből a bur-
kolások, kicseréltük a külső ajtókat 
műanyagra, a villamos hálózatot fel-
újítottuk, és így 2017-ben alakult ki  
a sportöltöző alsó szintjének a vég-
leges képe. A lelátót is ebben a pro-
jektben vásároltuk. Ugyanebben az 
időben különböző pályázati forrá-
sokból az öltöző részt még be tud-
tuk bútorozni. A TAO-pályázatokkal  
a legnagyobb támogató a Szatmá-
ri kacsa Kft. volt, az idei 20 millió 
forintos felajánlásával, és az elmúlt 
évekkel együtt összesen 70 millió 
forint körüli összeggel támogatta  
a sportkör működését, fejlesztését.  
A 2017-es felújítás után a sportpályán 
teljesen új, automata öntözési rend-
szer kiépítése következett kútfúrással, 
szivattyúvásárlással. Nagyon nagy 
gond volt a pálya locsolása, mert kez-
detleges öntözési rendszerünk volt. 
Közben adódott egy pályakorszerű-
sítési program elnevezésű MLSZ-es 
központi támogatás, amire szintén 
pályáztunk 10 millió forint körüli ösz-
szegre, amelyből négy kandeláberen 
lett pályavilágítás, eredményjelző, és 
kispad készült a cserejátékosoknak. 
Ezeknél szintén az önkormányzat 
biztosította számunkra a szükséges 
önerőt. Ezután pályáztuk meg a kis-
buszt, ami az óriási logisztikai fel-
adathoz nyújt nagy segítséget, mert 
minden hétvégén használatban van. 
Nagyon megkönnyíti a sportkör éle-
tét. Szerettünk volna még egy közös-
ségi teret, illetve plusz öltözőt, mert 
a mérkőzések szervezésénél sokszor 
túl zsúfolttá vált a sportöltöző. 2019-
ben az épület tetőterének beépítésére 
beadtunk egy újabb pályázatot a me-
gyei szövetséghez, amit elnyertünk. 
Belekerülhettünk a 100 százalékos 
támogatottságú körbe, bár az áremel-
kedések miatt az önkormányzatnak 
a beruházás végösszegéhez hiányzó 
összeget hozzá kellett tenni a tetőtér 
beépítéshez, ami végül 15,2 millió 
forintból készült el. Ezzel egyébként 
a tetőtér felét tudtuk beépíteni, és  
a másik fele jelenleg raktárként funk-
cionál. A beépítés létjogosultságát 
igazolta például az is, hogy egy-
szerre, egy időpontban két hivatalos 
mérkőzést párhuzamosan játszottak 

a csapatok a nagypályán és a műfü-
ves pályán, ezeken kívül még edzést 
is tartottak a kollégák, így szükség 
volt minden öltözőhelyiségre.  Ami 
ugyan nem pályázat, de fontos, hogy 
saját költségvetésünkből megoldot-
tuk az edzőpálya világítását. Továbbá  
dr. Veidner Tibor háziorvos ajánlotta 
fel a műfüves pálya végénél az U7-es és 
U9-es csapatainknak kialakított 25x25 
méteres kis pályához az alapanyag 
árát, és az önkormányzat végeztette el  
a munkát. Ott egy oszlopokkal, há-
lóval elkerített részen a legkisebbek 
tudnak focizni. A továbbiakban való-
színűleg az említett pályázati rendszer 
már csak korlátozottan áll majd ren-
delkezésre, de nagyon örülünk, hogy 
ennyit tudunk fejlődni az évek során, 
és annak még jobban örülnénk, ha 
meg tudnánk óvni a felújított sportpá-
lyánk állapotát!

- A felnőtt csapat megye I-be 
való fellépését hogyan tervezi  
a sportkör?

- Pontosan tíz éve volt 2012. június 
16-án, amikor a megyei első osztály-
ban pattogott a balástyai felnőtt csa-
pat labdája. Ezután egy elég komoly 
válság jött, amikor még egy osztályt 
zuhantunk lefelé. Ekkor vette át  
a sportkör vezetését Vámos Péter, 
a csapat visszajutott a megye II.-
be, majd ezután kerültem a sport-
körhöz. Már Nyerges Dániel edző 
idején kezdtük mondogatni, hogy 
mi ennél többre vagyunk képesek. 
Nyerges Dániel távozását követő-
en jött a szegedi Kiss Máté edző, 
aki tavaly bronzéremig vezette  
a társaságot, és akkor végképp elhit-
tük, hogy ennél többet tudunk. Már 
tavaly is felmentünk volna a megye 
I-be, csak akkor nem sikerült, mert 
egy bizonyos licensz kérelmi eljárás 
van a megye I-től felfelé, és abban 
különböző követelményeknek kell 
megfelelni. Az idén ezt megkértük, 
arra az esetre, ha az első két hely va-
lamelyikén végzünk a tavaszi idény-

ben. Három fordulóval a szezon vége 
előtt eldőlt, mindenképpen ezüstér-
mesek leszünk. Akkor összeültünk  
a játékosokkal, és azt mondtuk, hogy 
mi ezt megpróbáljuk. Ez a megye I-es 
csapat nem a 2007-2008-as balástyai 
csapat késői utódja lesz. Ez a társaság  
a saját útját fogja járni, sok balástyai 
játékossal. Lesz olyan, aki elkerült 
a mi utánpótlás csapatunkból ma-
gasabb szintre, de most haza fog 
jönni, viszont ezt majd az átigazo-
lások időszakában látjuk pontosan.  
A korábbi focisták közül szintén lesz 
visszatérő, aki több szezonban itt 
focizott, azután komolyabb szinten 
folytatta. Így fog összeállni a csapat. 
Kizárólag olyanokat várunk, akiknek  
a képességeik jók, nem pénzkereseti 
forrásként tekintenek a labdarúgásra, 
hanem kedvtelésből és sportszere-
tetből csinálják, amiről az amatőr-
futball egyébként is szól. Tudjuk, 
hogy több edzésre lesz szükség, és  
a létszám növekedésével nagyobb 
versenyhelyzet lesz a csapatba kerülé-
sért. Emelni kell a szakmai munkán, 
hogy egy osztállyal magasabban is 
eredményesen lehessen szerepelni. 
Nekünk ez egy jutalomjáték, kivált-
ság lesz játszani a kisebb létszámú 
megyeegyes mezőnyben. Ugyanis  
a korábbiakhoz képest csak tizenkét 
csapatos megyei első osztályú baj-
nokság lesz a következő szezonban.  
Akkor is jó, hogy ezt az utat választot-
tuk, ha itt nem a legerősebb csapatok 
között leszünk, mert ezek a fiatalok Ba-
lástyán akarnak focizni, és ez tökéletes 
fejlődési lehetőség nekik. Néhány vál-
lalkozó már jelezte, hogy támogatná  
a munkánkat, reméljük lesz még, 
aki csatlakozik hozzájuk, mi a leg-
csekélyebb támogatásnak is örü-
lünk! Továbbá szükségünk van rá, 
hogy minél több néző legyen kint  
a hazai mérkőzéseinken és buzdítsa  
a csapatot. Ehhez várjuk a szurkoló-
kat!

Illin Klára

Autóbusz menetrend változás
A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatja az utasokat, hogy az 5070 Sze-

ged – Balástya – Kistelek – Pusztaszer autóbuszvonalon menet-
rend változás lesz.

Az utasszámlálási felmérések alapján iskolai előadási napokon a 
7:10 órakor Szeged-Balástya viszonylatú, valamint a 7:44 órakor 
Balástya-Szeged viszonylatú járatpár közlekedtetése nem indokolt.

Iskolai előadási napokon 7:10 órakor Szegedről Balástyára induló 
109 sz. járat az alacsony utasforgalom miatt kísérleti jelleggel meg-
szűnik. Utazási lehetőséget az 5112/102 sz. és az 5070/183 sz. jára-
tok biztosítanak.

Iskolai előadási napokon 7:44 órakor Balástyáról Szegedre induló 
112 sz. járat az alacsony utasforgalom miatt kísérleti jelleggel meg-
szűnik. Utazási lehetőséget az 5071/568 sz. járat biztosít.

A részletes menetrend illetve további információk elérhetőek az 
alábbi weboldalon: www.volanbusz.hu.
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Gyermeknap az iskolábanBölcsőde

Óvoda

A bölcsődei ballagás idén is bensőséges légkörben, zárt körben 
zajlott. A két csoportból összesen 16 kisgyermek kezdi meg az óvo-
dát szeptembertől. Ők virággal és tarisznyával búcsúztak a bölcső-
détől. A szeptemberi óvodakezdéshez mindannyiuknak jó egészsé-
get és sok örömet kívánunk!

Június 14-én élményekkel teli Gyermeknapot tartottak a Munkácsy 
Mihály Katolikus Általános Iskolában. A megnyitón Rabi Edit Éva 
igazgatónő jó szórakozást kívánt a diákoknak, majd Juhász Jenő alpol-
gármester átadta a gyerekek számára kiírt Miért szeretem Balástyát? Mit 
szeretnék Balástyán? pályázat nyerteseinek, a 8.a és 3.a osztályoknak  
a díjakat. Ezután bemelegítésként két volt tanítvány, Gera Leila és Csúri 
Zsófia vezetésével mindenki zumbázott. Az 1-5. osztályosok a sport-
csarnokban a Herkules című szórakoztató színházi előadást nézték meg 
a Grimm-Busz Színház előadásában. Tíz órától délután fél négyig több 
helyszínen zajlottak a programok: ugrálóvár, turuljáték, helytörténeti 
társasjáték, célba dobás, sportjáték, kerékpár ügyességi verseny, íjászat, 
farönk húzás, több, lábbal hajtós járgány várta a gyerekeket, de voltak 
társasjátékok, kézműves foglalkozások és ügyességi feladatok is. A nap 
fénypontja a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ajándé-
kaként rendezett habparty volt. Az egész napos rendezvényen minden 
gyerek limonádét és palacsintát kapott, amit a könyvtár dolgozói, a mű-
velődésszervező és az Idősek klubjának lelkes tagjai közül Weisz Nán-
dorné, Gajda Jánosné, Széll Józsefné készítettek. Délután több szülő is 
elfogadta az iskola meghívását, és megtisztelte a rendezvényt.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a programok szervezésében és 
lebonyolításában részt vettek: az iskola dolgozói és tanárai Rabi Edit 
Éva igazgatónő vezetésével, a Gémes Eszter Községi Könyvtár mun-
katársai Kocsisné Benkő Beáta vezetésével, Gyenes-Bitó Lora műve-
lődésszervező, Szőri Istvánné, az Integrált térségi gyermekprogramok 
Kistelek járásban munkatársai Ott Gabriella vezetésével, Dékány Péter, 
a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke, Fodor Tamás, a Községi Sport-
kör Balástya Egyesület elnöke, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Virágh István elnök vezetésével.

A Gyermeknapon, „Bringasuli” címmel közlekedésbiztonsági 
programot is tartottak. A Dékány Péter polgárőr irányításával zajló,  
a biztonságos kerékpározást bemutató foglalkozást a TOP-5.3.1-16-
CS1-2017-00017 „A helyi identitás és kohézió erősítése Balástya,  
Csengele és Pusztaszer településeken” projekt keretében tartották.

Felkészülés az iskolai életre
Májusban a nagycsoportosok több élmény-csatornán keresztül is-

merkedtek meg az iskolás élettel. Látogatást tettek az első osztályosok 
tanóráján, kipróbálták az ebédelést az iskolai ebédlőben és találkoztak, 
beszélgettek a következő évtől őket tanító Emma nénivel. Június első 
napjaiban házi koncerten vettek részt, melyet a művészeti iskolában 
tanuló balástyai diákok – volt óvodásaink – tartottak számukra.

Településünk projekt
Hagyományos projektünk keretében a nagycsoportosok Balástya 

jellemző jegyeivel és épületeivel ismerkedtek meg séták, látogatások, 
játékok és beszélgetések során.

Kerékpártúra Kistelekre
Hagyományos kerékpártúránkon pedagógus, rendőri és szülői  kí-

sérettel bicikliztek nagycsoportosaink Kistelekre, ahol „hűsítőként” 
a fagyizót is útba ejtették.

Gyermeknap
Május 30-án tartottuk gyermeknapi rendezvényünket az óvoda  

udvarán. Két ugarálóvár és számtalan kézműves és ügyességi program 
színesítette a napot és csalt mosolyt a lelkes gyermekarcokra.

Ballagás
Május 27-én ünnepélyes keretek között elballagtak nagycsoportosa-

ink az óvodából. A sportcsarnokban tartott rendezvényen 22 kisgyer-
mek vett búcsút az óvodától, óvodapedagógusaiktól és az őket búcsúz-
tató középső csoportosoktól.
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Iskolai események

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 Auróra

1. a: Balog József, Majlat Szandra Brigitta, 2. a: Tóth Antal, 3. 
a: Majlát Alexandra, 4. a: Hunyadi Adrienn, Gunics Zétény, 5. a: 
Szabó Nóra Karina, 6. a: Bárkányi Szandra Lilla, 6. b: Szanka Míra 
Alíz, 7. a: Bíró Lotti, Gémes Nikoletta Iringó, 8. a: Komáromi Attila 
Zoltán

Hónap diákja – április

Hónap diákja – május

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató Morus Szent Tamás életével ismertette 

meg tanulóinkat. A XV-XVI. századi szentté avatott angol huma-
nista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán egyház és a római 
katolikus egyház vértanúja az államférfiak és jogászok védőszent-
jévé vált.

Országos történelmi rajzpályázat
A debreceni Benedek Elek Általános Iskola által meghirdetett or-

szágos történelmi rajzpályázaton a 6. évfolyamról hat tanuló rajzai-
val vett részt az iskola, ahol egy tanulónk, Grósz Ambrus Barnabás 
3. helyezett lett. Felkészítő tanár: Márkus Marianna. 

Országos Kompetenciamérések
Májusban zajlottak az országos kompetenciamérések a 6. és 8. évfo-

lyamokon. Ebben a tanévben első alkalommal nem papír alapon tör-
tént a mérés, hanem digitálisan. Minden évfolyam 2-2 napon vett részt 
a mérésen: az egyik napon szövegértés-matematika, a másik napon 
pedig természettudomány és angol nyelvi feladatokat oldottak meg. 

Labdarúgás
Május 26-án a 4. korcsoport Ruzsán, míg június 2-án az ovisok, 

valamint az 1-2. korcsoportos gyerekek Kisteleken vehettek részt 
a Bozsik Intézményi Program labdarúgó zárófesztiválján. A mér-
kőzéseket követően minden résztvevő gyermek érem és emléklap 
díjazásban részesült. Különdíjat kapott Bódi Ferenc, Bán Dávid, 
valamint Zádori Ákos és Újszászi András.

Nyitott Szertárkapuk programot tartottak az önkéntes 
tűzoltók

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott  
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 önkén-
tes tűzoltó az általános iskolásokat. A nyílt napon iskolánk minden 
osztályának lehetősége volt az önkéntes tűzoltók készenléti szerei-
nek, különleges felszereléseinek, eszközeinek a megtekintésére. 

Tavaszköszöntő 2022 verseny 
A Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében egy országos, három for-

dulós online versenyen három csapatunk vett részt. A legjobb eredményt 
a Jégmadarak érték el, 65 csapatból 10. helyezettek lettek. A csapat tag-
jai Grósz Ambrus Barnabás, Darabont Annamária, Szemerédi Domini-
ka. A felkészítő tanár: Vágvölgyiné Albert Tünde.

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 3-án megemlékezést tartottunk Balástya Község Önkor-

mányzatával együttműködve a trianoni békediktátum aláírásának 
102-ik évfordulójához és a Nemzeti Összetartozás napjához kap-
csolódva a Trianon-emlékműnél. Az ünnepi műsort követően meg-
koszorúztuk az emlékművet. A műsort Márkus Marianna állította 
össze.

„Bolondballagás”
Június 15-én a hagyományainkhoz híven a nyolcadikosok a balla-

gás előtt színes jelmezekbe öltözve, vidáman énekelve, bolondozva 
búcsúztak az iskolától. Bejárták itteni diákéveik helyszíneit, a tan-
termeket, mókázva, búcsúzva diáktársaiktól, tanítóiktól, tanáraiktól, 
az intézmény valamennyi dolgozójától. Ellátogattak az óvodába is, 
majd a falu több intézményét, üzletét is felkeresték. A polgármeste-
ri hivatalban Ujvári László polgármester fogadta „bolondballagás” 
résztvevőit. 

Osztálykirándulások
A tanév végén az osztályfőnökök kirándulásokat szerveztek  

diákjaiknak. Több alkalommal kerékpártúrákra is indultak. Az  
1. osztályosok településünkkel, Balástyával ismerkedtek. A 2. és  
4. osztályosok Kecskemétre utaztak, ahol a Játékmúzeumot, a Ter-
mészetházát, a Rajzfilmstúdiót és a Hangszer gyűjteményt nézték 
meg. A 3.osztályosok Szegedre vonatoztak, ahol a belváros szépsé-
geivel ismerkedtek. Az 5. és a 7. osztályosok a Gyermekesély prog-
ram támogatásának köszönhetően Budapesten jártak, az ötödikesek 
Szépművészeti Múzeumban az Egyiptomi Gyűjtemény egy részét 
tekintették meg, a hetedikesek a Terror Házában jártak. Az 5.a Kis-
kőrösön a Petőfi-szülőházat tekintette meg, a János Vitéz látogató-
központban volt, majd a Közúttörténeti Múzeumban ismerkedett  
a különböző eszközökkel. A 6. évfolyamosok Budapestre vonatoztak, 
ahol a Csodák palotájában játszottak, majd a Budai vár nevezetességeit 
láthatták. A 8.a osztályosok Szegedre kirándultak, ahol a Vadaspark-
ban nézték meg az állatokat, trambulinoztak és moziba mentek.

Szülők napja, családi nap
Május folyamán több osztályunkban tartottunk Anyák napi/ 

Szülők napi ünnepséget, családi napot.

Rendhagyó történelemóra a Móra Ferenc Múzeumban
Május 11-én a szegedi Móra Ferenc Múzeumba látogattak az 

ötödikesek, ahol megtekintették az Elit alakulat 2.0 időszaki kiállí-
tást, mely hazánk legfontosabb honfoglalás kori leleteit mutatta be.  
A gyerekek beléphettek egy jurtába, honfoglalás kori ruhamásola-
tokat próbálhattak fel. A múzeum tetején lévő kilátóból a magasból 
nézhettek le Szeged belvárosára és a Tiszára. Egy 3D-s animáció 
az 1870-es évek egykor volt épületeit jelenítette meg a gyerekek 
számára. A kirándulást Zónai Márta osztályfőnök szervezte.
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Elballagtak a nyolcadikosok

Tanévet zárt a Motiváció Tanoda is 

Június 17-én a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulói elbúcsúztak diákéveik helyszínétől.

A számukra utolsó csengetéskor az iskola emeleti folyosóján  
a ballagók a hetedikesektől virágokat és tarisznyákat kaptak pogá-
csával, borral és szerencsepénzzel. Ezután Rabi Edit Éva igazgató 
és Gállné Leiner Ilona osztályfőnök vezetésével, énekszóval in-
dultak a felsős és alsós tantermekbe elköszönni az iskolától, majd  
a sportcsarnokon keresztül haladva érkeztek az iskola udvarára, ahol 
várták őket a szüleik és közeli hozzátartozóik. Az ünnepségen a he-
tedikesek átvették az iskola zászlaját, majd rövid műsorral köszön-
tek el a nyolcadikosoktól, akik ezután diákéveikre emlékeztek, és 
egy-egy szál fehér rózsával mondtak szüleiknek köszönetet.

Rabi Edit Éva igazgató köszöntötte a végzős diákokat, a ballagtató 
osztályfőnöküket, az elszorult torokkal gyermeküket kísérő szülő-
ket, a meghívott vendégeket. Búcsúztatójában értékelte az elmúlt 
tanévet, és azt kérte a búcsúzó diákoktól, hogy őrizzék meg szívük-
ben a szép emlékeket, főleg, amire büszkék lehetnek, de arról se 
feledkezzenek meg, amit esetleg kudarcként éltek át, mert ezekből 
is lehet tanulni. „Gondoljatok jó szívvel nevelőitekre, osztályfőnö-
keitekre, az iskola valamennyi dolgozójára, akik, higgyétek el, akkor 
is jót akartak, ha ez esetleg abban a pillanatban rosszul esett! Mi 
mást kívánhatnék most nektek, mint azt, hogy sikereitek gyűjtemé-
nye számosabb legyen a tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre 
gondolhassatok vissza büszkeség, mint okulás miatt.” Az igazgatónő 
útravaló gondolatokat is megfogalmazott a ballagóknak, és kifejez-
te, legyenek méltó példaképei az utánuk jövőknek. „Figyelj magára 
az útra is, éld meg a pillanatokat! Figyelj az útitársakra – családra, 
szülőkre, testvérekre, barátokra – is, és idővel találd meg a legbiz-
tosabb útitársat! Tanulj meg pihenni, megállni is, így lesz időd gyö-
nyörködni, rácsodálkozni a világ szépségeire!” Ezután átadta az Év 
diákja címet, amit a nevelőtestület döntése alapján a nyolc éven át 
elért kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért 

Széll Enikő Boglárka és Komáromi Attila Zoltán kapott. Kiemel-
kedő sportteljesítményükért Kiváló Sportoló kitüntetésben részesült 
Budusan Liviu Sebastian, Csatordai Csongor, Csikós Ervin, Pápai 

Armand. Rabi Edit Éva megköszönte a szülőknek a nevelő-oktató 
munkához nyújtott támogatást, a pedagógusokkal és az iskolával 
való együttműködést. A szülői munkaközösség tagjainak, Nagyné 
Vincze Orsolyának, Pápainé Kiss Anitának, Csúriné Török Magdol-
nának és Gera Enikőnek virággal köszönte meg az osztály ügyeinek 
az intézését, az iskolai programok szervezéséhez nyújtott segítségét.

Ujvári László polgármester ünnepi beszédében a végzős diákokat 
és szüleiket, a meghívott vendégeket és az iskola valamennyi peda-
gógusát, munkatársát köszöntötte. Kifejezte, hogy „mindennek elér-
kezik a vége és akkor búcsúzni kell, és ez a búcsúzás nemes feladat, 
fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát elhatárolja  
a többitől. A bezáruló ajtótól nem kell megijedni, tudni kell az új 
irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. Remélem, 
mindannyian azon az úton haladtok majd, amelyen megvalósíthat-
játok álmaitokat. Valójában mindegy, hogy kétkezi munkával vagy 
diplomásként keresitek majd kenyereteket, semmi más nem fontos, 
csak az, hogy amit felvállaltatok, amit csináltok, azt becsülettel, 
teljes odaadással, lelkiismeretesen tegyétek magatok miatt, magato-
kért.” A polgármester megköszönte a szülőknek a gyermekik támo-
gatását, hiszen, mint mondta, nem könnyű ma szülőnek lenni, mert 
a körülöttünk lévő egyre személytelenebb világban óriási kihívás 
emberségesnek maradni és utódainkat erre megtanítani. A búcsúzó 
gyerekeknek útravalóul azt mondta, szerénységgel, alázattal, szor-
galommal el lehet jutni a boldog, kiegyensúlyozott élet megteremté-

séig. Az ünnepség végén a nyolcadikosok osztályfőnökükkel együtt  
a közönség előtt elhelyezték az osztály emlékszalagját az iskola 
zászlaján, azután A Pál utcai fiúk musical, Mi vagyunk a Grund 
című betétdalával köszöntek el, és a vendégek virágátadásával zárult 
a ballagási ünnepség.

Illin Klára

A balástyai Motiváció Tanodában a 2021/2022-es tanévben 
személyes jelenléttel foglalkoztunk a gyerekekkel. 

A következő programot valósítottuk meg: 
Ősz: 
- közös Halloween (programok a tanodában, tombola).
Tél:
- korcsolyázás Szegeden,
- Mikulás ünneplése (családi nap, mikulás csomagok kiosztása),
- Karácsony ünneplése (családi nap és karácsonyi ajándékok,  

melyeket a gyerekek most is előre megrajzolhattak, kívánságuk  
szerint).

Tavasz:
- lézerharc Szegeden,
- alternatív színházi előadás Szegeden,
- vitaklub (idősebbeknek ezzel egybekötött budapesti kirándulás).
Nyár:
- tanodai tanévzáró a Kóborló lovastanyán,
- nyári táborok,
- közös szörpfőzés,
- Auchan üzemlátogatás.

Minden hónap végén közösen ünnepeltük a hónap szülöttjeit.
Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk a klímaváltozás okta-

tására és az egészséges életmódra.
További tervezett programok a nyár folyamán:
- további nyári táborok,
- ottalvós kirándulás Visegrádra,
- kirándulás a szegedi Füvészkertbe,
- kalandpark.

Erdődi Noémi tanodavezető
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Tanévzáró az iskolában

ISMÉT TALÁLKOZNAK BALÁSTYÁN AZ EGYKORI 
ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK
Balástyán, az Erdőközi iskolában ismét találkozót szerveznek 2022. au-
gusztus 6-án, 10-16 óráig, azoknak az egykori diákoknak, akik az iskola 
fennállása óta ott jártak általános iskolába. Érdeklődni lehet a  06 (70) 
701-4426-os vagy 62/257-832-es telefonszámon Rozsnyai Erzsébetnél.

Aranykönyvesek
1. a: Bába Jázmin, Borsos Bende, Bóta Éva Bernadett, Böröcz 
Emília, Czirok Áron, Csontos Hanna Kitti, Faragó-Barát Han-
na, Gáspár Diána, Kántor Alexandra Noémi, Németh Zétény, 
Pojcsik Máté, Tari Dóra, Ujszászi András,
2. a: Hegedűs Ferenc, Kala Olivér, Szilágyi Csaba László,
3. a: Bóta Anna Szulita, Hornyák Zoé Zita, Lippai Zorka, Nagy 
Nikolett, Sándor Boglárka, Toni Petra, Tóth Ilona, 
4. a: Gunics Zétény, Horváth-Zsikó Diána, Lippai Levente, 
Tóth Botond, 
5. a: Becsey Noel Viktor, Csanádi Atád, Karakás Levente, Kiss 
Bianka Hanna, Nagy Korinna, Pojcsik Balázs, Sztankovics 
Nóra,
6. a: Bárkányi Szandra Lilla, 
6. b: Kiss-Csepregi Tamás, Szanka Míra Alíz,
7. a: Kocsis Csenge

Június 21-én volt a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolá-
ban a tanévzáró ünnepség. A sportcsarnokban az elsős és negyedikes 
napközisek Tari Klára és Borbola Kitti tanítónők vezetésével vidám 
műsorral köszöntötték diáktársaikat és a szülőket. Ezután Rabi Edit 
Éva igazgatónő beszédében tájékoztatást adott a 2021-2022-es tanév 
eredményeiről. Elmondta, hogy a nyolcadikosok mindannyian fel-
vételt nyertek választott középiskoláikba. Gimnáziumban hét, tech-
nikumban tizenkettő, szakközépiskolában három végzős diák tanul 
tovább. Az iskola 203 tanulójából egy diák tudása nem érte el az 
elégséges szintet angol nyelvből és történelemből. Ő javítóvizsgát 
tehet augusztusban. Az iskola tanulmányi átlaga 3,89 lett, ami sajnos 
0,13 századdal alacsonyabb az elmúlt tanév végi eredménynél. A sok 
hiányzás miatt a gyerekeknek nehezebb volt bepótolni a tanítási órák 
anyagát, és megtanulni a tananyagot. Az iskola magatartási átlaga 
4,24, ez a tavalyi évhez képest romlott, mert akkor 4,31-re értékel-
ték a pedagógusok. Az iskola szorgalmi átlaga 4,01, és megfelel az 
előző tanév végi eredménynek. A 2021/2022-es tanévben 38 tanu-
lónak lett kitűnő bizonyítványa. Közülük 27-en alsó tagozatosok és 
11 tanuló felső tagozatos. Nevük bekerült az iskola Aranykönyvébe, 
és jutalomkönyvet vettek át az igazgatónőtől. Jutalomkönyvet kap-
tak azok a tanulók is, akik a különböző megyei, országos tantárgyi, 
tanulmányi és sportversenyeken öregbítették az iskola hírnevét.  
Az igazgatónő az évértékelő után a gyerekeknek jó pihenést kívánt 
a nyárra, és felhívta a figyelmüket, a nyári szünetben vigyázzanak 
magukra.

Az ünnepség a sportcsarnokban a VAKÁCIÓ szó visszaszámlálá-
sával végződött, majd a gyerekek a tantermekben az osztályfőnö-
köktől vették át a bizonyítványaikat.

ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés 
• Magyarosi Dávid és Mészáros 
Sára 
• Gémes Norbert Szabolcs és 
Maróti Anita Alexandra
• Ruck György és Laurinyec 
Regina
• Tóth Roland és Losonczi Edit
• Lőrincz Zoltán és Márton 
Gabriella
• Szollár Egon és Gogán Szimo-
netta Andrea

Születés
• Kovács Juditnak és Mocsár 
Péternek: Benjámin
• Antal Anettnek és Ábrahám 
Attilának: Alex
• Tóth Máriának és Harkai 
Kornélnak: Lénárd
• Mészáros Noéminek és Tóth 
Gábornak: Botond Bendegúz
• Korom Henriettnek és Ábrahám 
Lajosnak: Blanka Luca
Keresztelő
• Fiona Tronner szülei: Chris-
toph Tronner és Denise Tronner

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben 

a  06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Területalapú támogatással kap-
csolatos határidők 
Másodvetések bejelentése: az 
egységes kérelemben adatválto-
zásként 15 napon belül elektroni-
kus úton kell bejelenteni a másod 
kultúra tényleges vetését, majd  
a betakarítást/beforgatást is. 
Amennyiben a másodvetés be-
jelentése elmarad és az ellenőr 
nem azt a kultúrát találja ami 
bejelentésre került, akkor szank-
ció várható!
Helyszíni ellenőrzések, tapasz-
talatok: a Magyar Államkincstár 
ellenőrei folyamatosan szemlézik, 
mérik a területeket, ezért kérjük  
a földhasználókat, hogy terüle-
teiket tartsák gyommentesen! 
Amennyiben az ellenőr erősen 
gyomos (vaddohány, parlagfű) 
területet észlel, területalapú támo-
gatás szankciót von maga után. 
Leggyakoribb hiba, hogy a pihen-
tetésre beadott területet nem tart-
ják tisztán. A pihentetett területet 
nem elegendő zúzni vagy kaszálni,  
a talaj mozgatása szükséges, pél-
dául tárcsázás.
Fontos, hogy a helyszíni ellenőr-
zésről kiküldött jegyzőkönyvre 
minden esetben tegyenek észrevé-
telt, amely elsősorban ügyfélkapu-

ra érkezik! Sok esetben a támoga-
tási összeg kifizetése függhet ettől.
A mezőgazdasági kárenyhítő rend-
szer tagjai július második felében 
kapnak értesítést a Magyar Ál-
lamkincstártól, hogy mennyi kár-
enyhítési hozzájárulást, meddig és 
milyen bakszámlára kell fizetni. 
Ügyfélkapuval rendelkezők kizá-
rólag csak ügyfélkapura kapnak 
értesítést. Ügyfélkapuval nem ren-
delkezők postai úton értesülnek. 
Felhívjuk a termelők figyelmét, 
aki nem teljesíti határidőre fizetési 
kötelezettségét, erre az évre kizár-
ja magát a rendszerből, tehát hiába 
van a kormányhivatal által jóváha-
gyott káreseménye, kárenyhítési 
összegre nem jogosult.
2022. július 1-től az elektroni-
kus permetezési napló vezetése 
kötelező, kiváltva a papíralapú 
naplót. Használatához a Google 
keresőbe a következő kereső szö-
veg írandó: https://upr.nebih.gov.
hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/
ugyleiras/F0081-S0031-U0015
További információ személyesen vagy 
telefonon ügyfélfogadási időben!
Halászné Ács Éva falugazdász

06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász 

06 (30) 337-2535

Falugazdász hírek
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