
Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXvii. ÉvFolyam  2022. szeptemBer

Kormányablak busz jön Balástyára 

2022. szeptember 15-én, 13.30-15.30 óráig lesz közsé-
günkben a kormányablak busz, és a Tanoda épülete előtt 
tartanak ügyfélfogadást. 

2. oldal

Népszámlálás lesz októberben

Számlálóbiztos segítségével 2022. október 17-e és  
november 20-a között válaszolhatnak a kérdésekre, akik 
nem éltek az internetes kitöltés lehetőségével.

2. oldal

Lomtalanítás
   
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti  
a lakosságot, hogy 2022. szeptember 20-án, kedden  
lomtalanítás lesz. 

3. oldal

Júliusban az iskolai konyha építéséhez megkezdődött 
a terület kialakítása, rendezése. A jelenlegi előírásoknak 
megfelelő 350 adagos iskolai konyha építése augusztusban 
az alapkitűzésével, betonozásával folytatódott. A vasbeton 
talpkoszorú a hőszigeteléssel együtt elkészült, a külső 
közműcsatlakozásokat, a villámhárító körföldelését 
kiépítették. A belsőszennyvízelvezetés, a vízvezetékrendszer, 
a szerelőbeton elkészítése, a válaszfalak alapozásaa 
következő napok feladata.

Megkezdődött az iskolai konyha 
építése

XXII. Balástyai Falunapok
Szeptember 16., péntek 
RENDEZVÉNYTÉR ÉS KÖRNÉNYE
15.45  Zumba
16.00  Fesztiválfutás
16.30  A XXI. Balástyai Falunapok megnyitója a Piaccsarnoknál 
             Beszédet mond Ujvári László polgármester és Farkas  
 Sándor miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium  
	 parlamenti	államtitkára,	országgyűlési	képviselő
	 Ünnepi	képviselő-testületi	ülés
	 Települési	elismerések	átadása
18.00  Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy
19.00  Retro Buli és utcabál Horváth Andrással
21.00  Berkes Dáridó a sátorban

Szeptember 17., szombat
RENDEZVÉNYTÉR ÉS KÖRNÉNYE
		8.00-12.00	Véradás	az	iskola	kistornatermében		
10.00		 Technikai	járművek	kiállítása	a	Vadásztanya	
												 vendéglő	parkolójában
10.00		 Csongrád-Csanád	 Megyei	 Rendőr-főkapitányság	 
 toborzása és bemutatója
10.00		 Értéktár	kiállítás	megnyitó	az	Emlékházban
11.00		 Fogatos	szüreti	felvonulás	Balástya	utcáin	
13.30		 Autós	ügyességi	bemutató	a	Vadásztanya	
												 vendéglő	parkolójában
14.30  FREYA	Mozgásstúdió	és	Rekreációs	Egyesület	bemutatója
15.00  Néptánckavalkád  
16.00  Habakuk zenekar gyermekműsora
17.00  Sztárvendég: Lil G 
18.00  Kasza Roland énekes előadása
19.15  Sztárvendég: Matyi és a Hegedűs
20.00		 Szüreti	mulatság	Csányi	Attila	zenekarával

Egésznap ugrálóvár gyermekeknek

A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre szeretettel 
várja Önt és kedves családját!

A XXII. Balástyai Falunapok  
dekorációjához felajánlásokat várunk!

A 2022. évi Balástyai Falunapok alkalmával a sportcsarnok  
előtti	tér	díszítéséhez	az	idén	is	várjuk	tisztelettel	a	lakosok	 
zöldség,	gyümölcs	és	virág	felajánlásait.

Előzetes egyeztetés a polgármesteri hivatalban  
Farkas Arankánál. Telefon: 06 (30) 551-5876, 62/278-222.

XI. BALÁSTYAI SZÁNTÓVERSENY 
2022. szeptember 10-én, szombaton a Forráskúti	 út	 és	 a	 régi	
felvásárló	telep	útjánakkereszteződésénél,	a	vasúti	átjáró	utáni	bal	
oldalon szántóverseny lesz.

Bővebben a 3. oldalon



önkormányzat Balástyai Újság • 2

Az aszály Balástyát is sújtotta Miért fontosak Balástyának  
a záportározók?

Népszámlálás lesz októberben

Kormányablak busz jön Balástyára

Szociális tüzelőre az idén is  
pályázott községünk

Ebben	 az	 évben	 rendkívüli	 aszály	 sújtotta	 hazánkat,	 különösen	 az	 
Alföldet	és	Kelet-Magyarországot.	A	múlt	év	második	felében,	illetve	idén	
is messze elmaradt a lehullott csapadék mennyisége a több éves átlag-
tól,	így	a	talaj	mélyebb	rétegeiben	is	csekély	a	víztartalom,	melyet	a	fák,	 
a	 szőlő	 és	 a	 kiapadt	 ásott	 kutak,	 sekélyebb	 fúrt	 kutak	 szintén	 jeleznek.	 
Sajnos	ez	a	tény	rendkívül	nehéz	helyzetbe	hozta	a	mezőgazdasági	termelést,	 
az	állattenyésztést.	A	magyar	termőföldek	mindössze	1,5	százaléka	öntöz-
hető.	A	búzánál	országosan	az	átlag	25	százalékos	terméskiesés	után	a	ku-
koricaállomány	és	a	napraforgó	a	területek	jelentős	része	megsemmisült.	 
Az	aszály	miatt	kiégett	legelők	arra	kényszerítik	a	gazdákat,	hogy	vásárolt	
abraktakarmánnyal	 és	 távolabbról	 szállított	 tömegtakarmánnyal	 etessék	 
az állatokat.
Balástya	szintén	az	aszályos	területek	közé	tartozik.	Nemcsak	az	idén,	

hanem	az	elmúlt	évszázadban	több	alkalommal	pusztított	a	hőség	közsé-
günkben	 is.	 Például	 1928-ban	 az	 egyik	 korabeli	 újság	 szerint	 a	 Szeged	
környéki	földeken	aszály	pusztította	el	a	termést.	Az	1950-es	évek	elején	
az	Őszeszéki	tó	annyira	kiszáradt,	hogy	a	közelben	lakó	gazdálkodó	család	 
a	 tómederben	 nőtt	 szikfüvet	 tehenekkel	 legeltette.	Az	 1980-as	 években	
körülbelül	 a	 tó	 fele	 teljesen	kiszáradt,	 a	 többi	 részén	mintegy	5-10	 cm-
es	volt	 a	 vízállás.	Az	1990-es	 évek	közepe	 táján	 is	 volt	 egy	 év,	 amikor	 
10-25	cm-es	vízállásnál	kézzel	lehetett	halat	fogni.
Községünkben	ebben	az	évben	a	kalászos	gabonák	még	csak-csak	ter-

mettek	 valamennyit	 a	május-júniusi	 kis	 csapadéknak	 köszönhetően,	 ám	
összességében	 a	mintegy	 1000	 hektáron	 így	 is	 alig	 40	 százalék	 termés	
realizálódott a korábbi évek átlagához képest. A 300 hektárnyi kukorica 
gyakorlatilag	lenullázódott,	kivéve	a	kevés	öntözött	területet.	A	napraforgó	
majdnem	50	hektáros	területen	szinte	mind	kisült.	A	lucerna	hozzávetőleg	
negyedannyi szálastakarmányt produkált, mint a korábbi években. Az ál-
lattenyésztés	a	kiégett	 legelők,	kaszálók	miatt	 roppant	nehéz	helyzetben	
van,	és	lesz	majd	a	téli	hónapokban	mind	abrak-	és	szálastakarmány	szem-
pontjából. A térségben nagyon magasak a takarmányárak, ezért próbálják 
a	gazdák,	főleg	a	Dunántúlról	beszerezni,	ahol	több	csapadék	hullott.	Sok	
állattenyésztő	belefáradva	ebbe	a	krízishelyzetbe	eladja	a	teljes	állományt,	
vagy	csak	egy	részét,	így	csökkentve	a	takarmányigényt.	A	zöldségféléket	
már	évek	óta	csak	öntözött	körülmények	között	lehet	termelni,	de	ebben	
az évben majdnem dupla akkora terhet jelentett, mint egy átlagos eszten-
dőben,	 főleg	 a	 korábban	 említett	 rendkívül	 alacsony	 talajvízszint	miatt.	 
A	gazdákat	ebben	az	esztendőben	nemcsak	a	természeti	csapás,	az	aszály,	
hanem	a	 sok	 gazdasági	 nehézség	 is	 rendkívüli	mértékben	 sújtja,	 a	 több	
mint	kétszeres	inputanyag	árak,	valamint	az	alig	több	mint	10-20	száza-
lékkal	emelkedő	értékesítési	árak	miatt.	A	kialakult	helyzet	sajnos	helyben	
nem orvosolható, ez állami szinten, országosan igényel intézkedést. 

Több lakossági kérdést kaptam a záportárózók szerepével kapcsolatban. 
Júliusban	fejeződött	be	a	Móricz	utca	mögötti	területen	a	Győriszéki	zápor-
tározó	beruházás	 és	 a	Gajgonyai	 víztározó	megvalósításához	 is	 pályázatot	
nyertük,	a	tervei	már	elkészültek	és	várjuk	a	létesítési	vízjogi	engedélyt.	Mi-
ért	jó	ez	Balástyának?	Meggyőződésem,	hogy	ezáltal	a	talajvíz	szint	kismér-
tékű	emelkedése	várható	a	záportározók	néhányszáz	méteres	környezetében.	
A	Győriszéki	záportározóból	a	víz	a	vízelvezető	rendszerrel	a	Szirtusszéki,	
majd	a	Győriszéki	csatornába	vezet,	és	ez	azt	jelenti,	hogy	azon	a	részen	a	
településünk	 több	mint	harmadát	érintve	a	belvízcsatorna	hálózat	 lefolyási	
lehetősége	ott	van.	Fontosnak	tartom,	hogy	ha	a	záporok	olyan	intenzitásúak,	
hogy	nem	tud	a	víz	a	talajba	elszivárogni,	akkor	ne	vezessük	ki	a	településről	
minél	hamarabb,	hanem	a	tározó	segítségével	tartsuk	meg	a	vizet.	Ameny-
nyiben	túl	sok	a	csapadék,	nagyon	megnő	a	tározó	vízszintje,	a	szabályozó	
zsiliprendszerrel	tovább	tudjuk	engedni.	Példaként	említem,	amikor	a	közsé-
günkben	elkészült	a	szennyvízcsatorna-hálózat,	bár	nagyon	örültünk,	hogy	a	
korábban	talajba	szivárgó	káros	kémiai	anyagokat	a	csatorna	a	tisztítóműbe	
elvezette,	amelyek	egyébként	a	talajba	szivárgó	vízzel	ottmaradtak,	viszont	
ezzel	 a	 településünkön	 csökkent	 a	 talajvízszint.	Ugyanez	 van	 a	 csapadék-
vízzel	 is,	ha	nem	vezetjük	el,	 akkor	az	 itt	megmarad,	és	a	 talajvíz	 szintet,	
ha	kismértékben	is,	de	biztosan	emeli.	Egyébként	a	Győriszéki	záportározó	
területe	egy	elhanyagolt,	zsombékos,	kezelhetetlen	 terület	volt,	ami	 rende-
zetté	 vált	 a	 beruházás	 által.	A	 községünk	másik	 oldalán,	 a	 szennyvíztelep	
közelében	 kialakítandó	 Gajgonyai	 víztározó	 majd	 Balástya	 belterületének	
másik	feléről	fogadja	be	a	csapadékvizet,	továbbá	a	tisztított	szennyvizet	is	
odavezetjük,	ami	egyébként	most	az	élő	csatornába	van	elvezetve.	Ezzel	is-
mét	egy	elhanyagolt	területen	alakítjuk	ki	a	záportározót,	valamint	mellette	
van	 szintén	az	önkormányzat	 tulajdonában	 lévő	 letermelt	 erdőterület,	 ahol	
majd	–	a	már	beadott	pályázat	segítségével	–	a	zöldfelületek,	élőkörnyezet	
fejlesztését,	 gyarapítását	 szeretnénk	 megoldani,	 sétánykialakítással,	 növé-
nyesítéssel,	megfelelő	fafajokkal	való	betelepítésével,	ami	mind	része	ennek	
a	projektnek.	Ezzel	együtt	a	vízmegtartás,	a	környezetvédelem	és	az	esztéti-
kus	környezet	kialakítása	itt	is	fontos	szempontunk.

Ujvári László polgármester

A	 népszámlálási	 kérdőív	 kitöltésére	 többféle	mód	 is	 lesz	 októberben	 és	
novemberben.	Önállóan	az	internetes	felületen	2022.	október	1-16-ig	kitölt-
hető.	A	www.nepszamlalas2022.hu	oldalon	keresztül	lehet	elérni	egy	erre	a	
célra	létrehozott	zárt	rendszerű,	online	felületet,	ahol	a	felkérő	levélben	sze-
replő	egyedi,	12	jegyű	belépési	kóddal	lehet	belépni.	Számlálóbiztos	segítsé-
gével	2022.	október	17-e	és	november	20-a	között
interjú	keretében	válaszolhatnak	azok,	akik	nem	éltek	az	internetes	kitöltés	

lehetőségével.
Akik	2022.	november	20-ig	nem	teljesítik	adatszolgáltatási	kötelezettségü-

ket,	a	pótösszeírási	időszakban,	2022.	november	21-28-ig	a	település	jegy-
zőjénél	jelentkezzenek.

A	 Csongrád-Csanád	 Megyei	 Kormányhivatal	 Kisteleki	 Járási	 Hivatala	
Kormányablak Osztálya tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. szeptember 
15-én, 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,	 lak-

címkártyával,	 gépjármű	 vezetői	 engedéllyel	 kapcsolatos	 ügyintézés,	 ügy-
félkapu	 regisztráció,	 NEK	 adatlap	 (diákigazolvány	 igényléséhez),	 útlevél	
igénylése.	Felhívjuk	a	figyelmet,	hogy	a	kormányablak	buszban	bankkártyás	
fizetés	lehetséges.

Ebben	az	évben	is	beadtuk	a	pályázatunkat	a	szociális	tüzelő	támogatásra,	
ami	a	 tavalyihoz	hasonlóan	 szén	 lesz.	Még	a	döntésről	nem	kaptunk	érte-
sítést.	Továbbá	 az	 elmúlt	 egy	 évben	 a	 községünk	 közterületeiről	 kivágtuk	
a	 veszélyessé	 vált	 fákat,	 összegyűjtöttük,	 és	 egy	 géppel	 kisebb	 darabokra	
apríttattuk,	amelynek	a	mennyiségét	köböztetéssel	megállapíttatjuk,	azután	
a Szociális Bizottság javaslata alapján a szén mellé szétosztjuk a szociális 
rászorultság	alapján.	A	képviselő-testülettel	korábban	úgy	döntöttünk,	hogy	
nem adjuk el a fát, bár az árának sok helye lehetne, inkább szétosztjuk a tá-
mogatásra szorulók között. A kérelmeket majd októberben és novemberben 
lehet beadni.

Ujvári László polgármester
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Sikeres nyári szezont zárt az Állatsimogató. Öt alkalommal töltöt-
tek	 el	 egy-egy	 eseménydús	 napot	 az	 odalátogató	 táborozó	 gyerekek.	
A kistelekiek két alkalommal Kelemen Zita vezetésével keresték 
fel az Állatsimogatót, és egyszer Jánosi Adél csoportja látogatott el.  
A	 Gyerekesély	 pályázat	 segítségével	 balástyai	 és	 baksi	 gyerekek	 is	
részt vehettek a programokon, megnézhették az állatokat, és megsimo-
gathatták a nyuszikat. Az önkormányzat munkatársai játékos sportos 
versenyeket	és	kézműves	foglalkozást	készítettek	elő	számukra,	majd	
palacsintával és bodzaszörppel vendégelték meg a gyerekcsoportokat.

2022. szeptember 10-én, szombaton a Forráskúti út és a régi felvá-
sárló telep útjának kereszteződésénél, a vasúti átjáró utáni bal oldalon 
szántóverseny lesz.
		7.30		 Regisztráció	
		8.00		 Megnyitó	
		9.00		 A	szántóverseny	kezdete		
12.00		 Ebéd	
13.00  Ügyességi verseny 
15.00		 Gyorsulási	verseny			
16.00		 Eredményhirdetés	
Délelőtt	sétatraktorozás	a	gyerekeknek
Egész	nap	álló	gépbemutató
A	helyszínen	büfé	üzemel
Szeretettel vár mindenkit a Balástya Községi Önkormányzat!

Nyári táborozó gyerekeket  
fogadtak az Állatsimogatóban

Bárkányi Györgyné 90. születésnapja

Tóth-Sári Nándor országos első  
koronglövészetben

XI. BALÁSTYAI SZÁNTÓVERSENY

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a lakos-
ságot, hogy 2022. szeptember 20-án, kedden lomtalanítás lesz.  
A lomokat reggel 6 óráig kell kihelyezni a kommunális hulladéktároló 
edények	mellé,	az	ingatlanok	elé,	úgy,	hogy	az	a	gyalogos	és	az	autós	for-
galmat	ne	zavarja.	Az	apróbb	tárgyakat	zsákolva,	dobozolva,	a	bútorokat	
lapra	 szerelve	 szükséges	 kihelyezni.	A későn kihelyezett hulladékot, 
valamint az alábbiakban felsorolt hulladékokat nem szállítják el: 
-	 veszélyes	 hulladék:	 gumiabroncs,	 akkumulátor,	 festék,	 hígító,	

olaj, vegyszerek,
-	 elektromos,	 elektronikai	 készülékek:	 hűtő,	 tv,	 mikrohullámú	

sütő,	stb.,	
-	 építési	 és	 bontási	 hulladék,	 beton,	 tégla,	 cserép,	 csempe,	 ajtó,	

ablak,	kád,	mosdó,	wc,	stb.,
-	ipari	és	mezőgazdasági	hulladék,
-	rendszeres	szemétszállítási	körbe	tartozó	háztartási	hulladék,
-	zöldhulladék,
-	hulladékká	vált	gépjárművek	és	azok	alkatrészei.
A	 fent	 felsorolt	 hulladékokat	 szétválogatva	 a	Hulladékudvarban	

lehet elhelyezni.

LOMTALANÍTÁS

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

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

Balástya is kapott  
füstérzékelőket tesztelésre
Június	29-én	Pilisszentivánon	nyolc	megye	képviselői	egyeztettek	a	Magyar	

Tűzoltó	 Szövetség	 által	 szervezett	 füstérzékelők	 kihelyezése	 és	 tesztelése	
kampány	feladatairól,	amely	egy	éven	keresztül	zajlik.	A	szervezetek	képvi-
selői	a	gyakorlati	lépések	megbeszélése	után	együttműködési	megállapodás-
ban	rögzítették	a	feladataikat.	A	Csongrád-Csanád	Megyei	Tűzoltó	Szövetség	 
részéről	Virágh	István	elnök	vett	részt	az	összejövetelen.	Balástya	20	készü-
léket	kapott	tesztelésre,	amelynek	kihelyezéséről	Virágh	István	intézkedett.

zetben dolgoztak és a háztáji földben paprikát termesztettek. Barack és 
szőlő	is	termett,	szarvasmarhát,	disznót,	baromfit	tartottak.	Mindig	ren-
geteget dolgozott, takarékosan éltek, mindent feldolgoztak, és hetente 
ment	a	szegedi	piacra,	fiatalkorában	kerékpárral,	később	vonattal.	Férje	
1986-ban	hunyt	el,	azóta	egyedül	él.	Kedvenc	időtöltése	a	televízió	né-
zés, és szeret szoba kerékpározni. Szereti az állatokat, a zenét, a táncot, 
a	nótázást	mindig	kedvelte,	amit	ma	már	a	Sláger	TV	műsorában	néz.	
Az	unokák	nagyon	fontosak	az	életében,	ő	nevelte	őket	2006	és	2009	
között,	mert	az	édesanyjuk	elhunyt.	A	ma	már	felnőtt	unokáival	gyak-
ran	beszél	telefonon,	a	fia	rendszeresen	látogatja,	segít	neki.	Gyakran	
érdeklődik	 az	 életükről,	 óriási	 élettapasztalatával	 szépen	ad	 tanácsot,	
tanítja	őket	az	élet	rejtelmeire.

sportlövő	 pályafutásának	 a	 csúcsa.	 Tóth-Sári	 Nándor	 tíz	 éve	 kezdte	 
a koronglövészetet az akkori ásotthalmi versenyen, de évekig nem volt 
ideje	edzeni	és	versenyezni.	2019-ben	egy	hatvani	versenyen	amatőr	
kategóriában	 az	 összes	 induló	 közül	 lett	 első	 helyezett,	 később	 több	
verseny	összesítése	alapján	a	Magyar	Kupa	második	helyezés	követke-
zett.	2020-ban	a	felnőtt	férfi	kategóriába	a	legjobbak	közé	került,	és	az-
óta	is	több	verseny	élvonalában	volt.	2022.	augusztus	elején,	Felgyőn,	
a	 Jerring	Nagydíj	 győztese	 volt.	 Jelenleg	 a	Görög	Nagydíjra	 készül,	
amelyet szeptemberben Pyrgetoszban rendeznek. Azt vallja az eredmé-
nyeivel	kapcsolatban,	hogy	a	technikai	tudást	egy	jó	edzővel	viszony-
lag	rövid	idő	alatt	meg	lehet	szerezni,	de	kell	a	lelki	felkészültség,	mert	
minden	fejben	dől	el.

Bárkányi Györgyné Bárkányi 
Gizella 1932. július 14-én szü-
letett. 90. születésnapjára fia és 
két unokája megható ünnepsé-
get szerveztek, amelyen Ujvári 
László polgármester is köszön-
tötte, valamint átadta neki Or-
bán Viktor miniszterelnök üd-
vözlő levelét.
Bárkányi	Gizella	gyermekkorá-

tól	Őszeszékben	 lakott	 szüleivel,	
majd	20	éves	korában,	1952-ben	
férjhez	 ment.	 Mezőgazdasággal	
foglalkoztak,	 termelőszövetke-

Augusztus	14-én,	Sarlóspusztán	
rendezte	meg	a	Magyar	Vadászlö-
vészek	Egylete	a	Magyar	Orszá-
gos Bajnokságot, ahol a Compak 
Sporting szakágban a balástyai 
Tóth-Sári	 Nándor	 az	 összetett	
versenyben 185/200 találattal 
senior kategóriában, 78 verseny-
ző	 közül	 Magyar	 Bajnoki	 címet	
ért	 el.	A	verseny	 első	 napján,	 az	
egydublés	 versenynapon	 90/100	
találatot, másnap, a kétdublés 
versenyben	 ezt	 95/100	 találatra	
sikerült	 javítania,	 ami	 az	 eddigi	
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Jóhangulatú közösségeket hozott 
össze a Zsírégető kerti parti

Ifjúsági Nap volt a sportpályán

Társadalmi munka a sportpályán

Tárcsákban és bográcsokban készültek a finomabbnál fino-
mabb ételek az augusztus 13-án rendezett III. Zsírégető kerti 
partin. Délután két órától gyülekeztek a baráti társaságok és  
a családok, majd a Piaccsarnok környékén állították fel a 
rögtönzött „konyhákat”. Zenészek is jöttek a hangszereikkel.  
A Csányi Attilához társult Berkes Antal, Tuto Dénes és Ördög 
János külön sátor alatt muzsikált.
A	Zsírégető	kerti	parti	hivatalos	nyitányaként	Ujvári	László	pol-

gármester	köszöntötte	az	érkezőket,	de	közben	már	a	tárcsákban	szó	
szerint	„égett	a	zsír”,	a	bográcsokba	a	főzéshez	készítették	a	csül-
köt,	a	marha-	és	birkahúsokat.	A	gyerekeknek	üdítőivó,	a	felnőttek-
nek sörivó versenyt hirdettek, és a szakácsok is nevezhettek az elké-
szült	étkekkel	a	megmérettetésre,	kié	lett	a	legfinomabb.	A	balástyai	 
Katasztrófavédelem	Kutató-mentőcsoport	Önkéntes	Tűzoltó	Egye-
sület	meghívására	eljöttek	a	sándorfalvi	önkéntes	 tűzoltók,	és	 lát-
ványossággal, habpartival szórakoztatták a gyerekeket. Bár nagy 
hab	nem	volt,	sokan	megfürdőztek	a	habos	vízben.	A	két	egyesület	
egyébként	három-három	tűzoltógépjárművel	vonult	a	rendezvény-
térre,	 amelyeket	 a	 kicsik	 érdeklődéssel	 fedeztek	 fel	 maguknak.	 
A	 Mikes	 Lovasklub	 lovagoltatása	 is	 elsősorban	 a	 gyerekeknek	
szólt,	viszont	jó	ötlet	volt,	hogy	a	rendezvény	eseményeit	Gyenes-
Bitó	Lora	művelődésszervező	lóhátról	konferálta.	Az	önkormány-
zat	munkatársai	csörögesütést	vállaltak,	és	kínáltak	mindenkit	ezzel	 
a	régi	hagyomány	szerint	készült	édességgel.	Süteményeket	a	csa-
patok	is	hoztak,	és	aki	szereti	a	kürtőskalácsot,	vásárolhatott.	Késő	
délutánra	mindenki	elkészült	az	ételekkel,	és	a	zsűri,	dr.	Nagy-Ele-
kes	Petra,	Szőri	Istvánné	Tankó	Dóra	és	Gyenes-Bitó	Lora,	végig-
kóstolta	és	értékelte	a	finomságokat.	A	legjobbakat	díjakkal	 jutal-
mazták a rendezvény támogatói jóvoltából, akiknek Ujvári László 
polgármester	megköszönte	a	segítséget	és	külön	kiemelte	a	főszer-
vezők,	Farkas	István	és	Szemerédi	István	munkáját.	Az	esti	program	
egyaránt	szólt	a	felnőtteknek	és	a	gyerekeknek,	mert	sötétedéskor	 
a	rendezvénytéren	szabadtéri	filmvetítést	tartottak,	a	Croodék:	Egy	
új	kor	című	filmet	többen	megnézték.	Közben	a	Piaccsarnoknál	még	
szólt a zene éjfél utánig.

Július	30-án	Ifjúsági	Napot	tartottak	a	balástyai	sportpályán,	ahol	
délelőtt	 sportprogramok	 várták	 a	 fiatalokat	 és	 a	 családokat.	 Dél-
ben	a	Vadásztanya	vendéglő	udvarában	lévő	sátorban		közös	ebéd-
del zárult az esemény. A délutáni a focitornán sajnos két csapat is 
lemondta	 a	 részvételt,	 így	 a	 Balástya	 és	 a	 Sándorfalva	 is	 két-két	
csapatot	 állított	 ki.	A	 nap	 végén	 a	 csapatok	 közösen	 vacsoráztak.	 
A	rendezvény	a	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017	“A	helyi	 identitás	
és	 kohézió	 erősítése	 Balástya,	 Csengele	 és	 Pusztaszer	 települése-
ken”	című	projekt	keretében	valósult	meg.

Július	23-án,	szombaton	az	önkéntesek	lecsiszolták	és	lefestették	
a	nézőtéri	padokat	és	a	mobillelátó	fadeszkáit,	felújították	a	lelátó	
székeit	és	megtakarították	a	sportöltöző	ablakait.	
A	munkálatokban	 részt	 vettek:	 Bárkányi	Mihály,	 Bitó	Adrienn,	

Csoma	Adrienn,	Förgeteg	József,	Gémes	Ferenc,	Gémesné	Farkas	
Nikoletta,	Gulyás	Kíra,	Gyóni	Gábor,	Király	Bernadett,	Szatmári	
Luca.	Az	alapanyag	felajánlást	pedig	köszönjük	Becsey	Zoltánnak	
és családjának!

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

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

NEHÉZ SZEZON VÁR A BALÁSTYAI FELNŐTT CSAPATRA
Tíz	év	után	újra	a	megye	I.	osztályban	szerepel	a	KSE	Balástya	

férfi	 felnőtt	 csapata.	 Kiss	 Máté	 vezetőedző	 tanítványai	 a	 tavalyi	
másodosztályú	ezüstérem	után	nagy	kedvvel	vetették	bele	magukat	 
a munkába. 
Július	 4-én	 már	 edzést	 tartott	 a	 csapat.	Az	 augusztus	 19-i	 sze-

zonrajtig	30	alkalommal	találkozott	a	társaság	a	felkészülés	során.	 
Elmondható,	hogy	a	magas	volt	a	részvételi	arány	a	tréningeken.	
Több	új	játékos	is	csatlakozott	a	kerethez.	Nagy	örömünkre	két	ha-

zatérő	is	van	a	nevek	között:	A	Szeged-Grosics	utánpótlásából	érke-
zett a mindössze 16 éves Sári Bálint, és a DAFC csapatától a 18 éves 
Muró	Kevin,	akik	mindketten	a	balástyai	utánpótlásból	kerültek	ki.	
Kistelekről	érkezett	a	19	éves	Bitó	Balázs.	A	fiatalokon	kívül	még	
a	korábban	több	szezont	is	Balástyán	töltő	kapus,	Hegedűs	Viktor	
is csatlakozott a kerethez, aki angliai munkavállalása miatt hagy-
ta	el	a	csapatot,	majd	külföldre	 is	 igazolt.	Mellettük	érkezett	még	
Bácsalmásról	Szádeczky	Zalán,	Harkányból	Néma	Dávid,	Deszkről	
Pióker	Tibor,	a	szegedi	Pázsit	csapatától	Márkus	Roland	és	szintén	 
a	szegedi	DAFC-tól	Faragó	Norbert.
A	nyitófordulóban	az	elmúlt	években	rendszeresen	az	első	osztály	

dobogóján	végző	Tiszaszigethez	látogatott	a	csapat.	Az	erősebb	ha-
zaiak	az	első	félidőben	két	szöglet	után	is	gólt	tudtak	szerezni,	így	
a	gól	nélküli	második	félidő	után	is	magabiztos,	2-0-ás	győzelmet	
arattak. 
A	2.	fordulóban,	az	első	hazai	mérkőzésre	a	tavalyi	bajnok	SZVSE	

érkezett volna a balástyai sportpályára, de a vendégeknek kupafor-
dulójuk	lesz	az	országos	főtáblán,	így	a	versenybizottság	a	mérkő-
zést	december	10-re	helyezte	át.	

Sporthírek
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Klíma tábor a tanodában

Napelemeket telepítettek  
a bölcsődének

A balástyai iskolai is a megyei 
legjobbak között

Balástyai sikerek a Magyarság 
KicsiNagykövete versenyen

A környezettudatos szemlélet már régóta fontos szerepet játszik  
a	balástyai	Motiváció	Tanoda	működésében.	Minden	lehetőséget	megra-
gadunk,	hogy	zöldebb	és	környezetbarátabb	tanoda	legyünk.	Így	a	szelek-
tív	hulladékgyűjtésen	túl	saját	kiskertet	gondozunk,	ahol	megtermeljük	ép-
pen	az	uzsonnához	való	paradicsomot	vagy	paprikát.	Még	a	zöldségek	és	
gyümölcsök	héja	se	vész	kárba,	mert	a	komposztálóba	mennek.	De	a	víz-
takarékosságról	és	az	ételmentésről	sem	feledkezünk	meg,	illetve	vegán,	
húsmentes	ételek	is	sokszor	kerülnek	terítékre.
Mindezeken	túl	a	foglalkozásainkon	a	klímaváltozással	kapcsolatos	ér-

zelmek	feldolgozását,	a	klímaváltozás	tudományos	hátterét	és	az	erre	adott	
válaszokat	vesszük	át	a	gyerekekkel,	amelyek	a	Klímatanterv	részét	kép-
zik,	amit	a	Motiváció	Oktatási	Egyesület	dolgozott	ki	nemrégiben.	Célunk,	
hogy	 a	 jelenlegi	 klímaválságra	 reagálva	 adjunk	 át	minél	 több	 tudást	 és	
készséget a gyerekeknek. 
Ehhez	kapcsolódtunk	az	egyhetes	nyári	Klíma	táborunkban	is,	amelyet	 

a	Napközi	Erzsébet-tábor	 program	keretén	belül	 tudtunk	megvalósítani.	
Augusztus	8-án,	9-én	Szegedről	és	Budapestről	érkeztek	hozzánk	termé-
szetvédők	 és	 biológusok,	 akik	 növény-	 és	 rovarismereti	 sétát,	 valamint	
bemutatót	 tartottak	 nekünk.	 Így	 megtanultuk	 például,	 hogy	 a	 Vízipók-
csodapók	 az	 utótestén	 levő	 légnadrágján	 keresztül	 lélegzik.	Majd	 a	 hét	
közepén	a	tanodai	kiskert	gondozásán	és	bővítésén	dolgoztunk.	Új	fűszer-
növényeket	és	palántákat	ültettünk,	valamint	bogárhotelt	és	madáritatót	is	
építettünk.	A	 tematikát	 játékos	kvízek	és	 társasjátékok	kísérték.	A	héten	
természetesen	az	egészséges	zöldséges	ételeké	volt	a	főszerep,	még	vegán	
zöldséges	hamburger	is	készült.

A balástyai utcákon és tereken is nyomot hagytunk, hiszen szemétsze-
dő	 akciót	 szerveztünk.	 Csapatokban	 jártuk	 be	 a	 település	 egyes	 részeit,	
és	 gyűjtöttük	össze	 az	 eldobott	 szemetet.	A	Kosszúállók	 csapatnevet	 ad-
ták maguknak a tanodások. Kezdetben még kissé nehézkesen álltak hozzá  
a	gyerekek,	majd	felbuzdulva	a	sok	útmenti	cigaretta	csikk	láttán,	újabb	sze-
métszedési	akció	ötletelését	tűzték	ki.	A	szemétszedést	követően	kampány	
plakátok	készültek,	hogy	felhívják	a	figyelmet	a	szemetelés	elkerülésére.	 
A	plakátokon	a	„menő	arc	vagy,	ha	kidobod	a	szemetet”	felirat	is	olvasható	
többek	között.	A	klíma	 és	 környezettudatos	 foglalkozások	 szeptembertől	 
is	tovább	folytatódnak,	így	érdemes	nyitott	szemmel	járni	az	utcákat.

Horváth Anna tanodapedagógus

Augusztus	11-én	a	bölcsőde	számára	napelemeket	telepítettek	a	bölcső-
dével	szomszédos	önkormányzati	épület	tetőszerkezetére,	de	az	invertert	
a	bölcsőde	területén	helyezték	el.	A	Belügyminisztérium	önkormányzati	
feladatellátást	 szolgáló	 fejlesztések	 támogatása	keretében	kiírt	 pályáza-
ton	még	2021-ben	nyert	az	önkormányzat	3	770	175	 forint	vissza	nem	
térítendő	 összeget	 napelemekre,	 és	 kazáncserével	 fűtéskorszerűsítésre,	
amelyhez	1	196	975	forint	önerőt	biztosított	községünk.	Az	új	gázkazánt	
2022.	március	7-én	szerelték	fel.

Az	Oktatási	Hivatal	közzétette	2021-es	országos	kompetenciamé-
rés	eredményeit,	és	a	kiemelkedő	teljesítményű	iskolák	listáját,	ahol	
az	átlagosnál	nagyobb	az	ott	folyó	pedagógiai	munka	fejlesztő	hatá-
sa.	A	Csongrád-Csanád	megyei	általános	iskolák	közül	a	18	legjobb	
között	 szerepel	 a	 balástyai	Munkácsy	Mihály	Katolikus	Általános	
Iskola	szövegértés	hátránykiegyenlítésben.

A	Generációk	Találkozása	Egyesület	által	meghirdetett	“A	Magyar-
ság	KicsiNagykövete”	verseny	célja	segíteni	a	diákok	önfejlesztését,	
kreativitását,	 tehetségük	 kibontakoztatását,	 hogy	 sikerélményre	 és	
elismerésre tegyenek szert, motiváltabbak legyenek a tanulásban,  
és	büszkék	legyenek	magukra	és	származásukra.	
Az	 ország	 minden	 megyéjében	 meghirdették	 a	 Magyarság	

KicsiNagykövete	programot,	amelyben	10-12	éves	diákokat	verse-
nyeztettek	azzal	kapcsolatban,	mennyire	ismerik	lakókörnyezetüket.	
Strack	Maria	ötletgazda	elmondta,	az	országban	összesen	több	mint	
15 ezer gyerek vett részt a több fordulós megmérettetésen, mely so-
rán online és személyesen is számot adtak tudásukról. A feladatok 
között	szerepelt	például	film/PPT	készítés,	illetve	az	is,	hogy	mutas-
sák	be	egy	turistának	megyéjüket.	
Erre	az	országos	versenyre	tizennyolc	tanuló	jelentkezett	a	balástyai	

Munkácsy	 Mihály	 Katolikus	 Általános	 Iskola	 5-6.	 évfolyamáról.	 
A	 fordulók	 során	 a	 teljesítményük	 alapján	 csökkent	 a	 versenyben	
lévők	létszáma,	a	megyei	döntőn	harminc	diák	közül	kilenc	balástyai	
volt.	A	megyei	díjkiosztót	július	21-én,	Szegeden,	a	Dóm	Látogató-
központban	tartották,	ahol	három	diákunk	is	a	díjazottak	között	volt.		
Csongrád-Csanád	megye	KicsiNagykövete	egy	kübekházi	diáklány,	

Lovász	Katalin	Édua	 lett,	 a	három	kicsi	 attasé	közül	pedig	ketten	
balástyai	tanulók:	Csanádi	Atád	Sport	KicsiAttasé,	Varga	Napsugár	
Kulturális	KicsiAttasé.	Beadott	munkájáért	különdíjat	kapott	Kiss-
Csepregi Tamás. 
A	verseny	kiírás	szerint	a	KicsiNagykövet	és	a	három	KicsiAttasé	

képviselik	megyénket	szeptember	végén	az	országos	döntőn,	amely-
nek	 fővédnöke	 Novák	 Katalin	 köztársasági	 elnök.	 Itt	 választják	
majd	meg	a	Magyarság	KicsiNagykövetét	és	három	KicsiAtasséját.	
Ugyanakkor	feladatuk	lesz	az	is,	hogy	képviseljék	lakóhelyük,	kör-
nyezetük	értékeit,	teremtsenek	összetartó,	jó	közösséget,	illetve	vi-
gyék	hírét	a	helyi	kultúrának,	gasztronómiának,	sporteseményeknek.
A	balástyai	diákokat	Márkus	Marianna	tanárnő	készítette	fel.
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Az Agrárminisztérium az 
Aszály	 Veszélyhelyzeti	 Ope-
ratív	 Törzs	 döntése	 alapján	
kidolgozta annak a három 
milliárd	 forint	 értékű	 támoga-
tásnak a koncepcióját, amely  
a	 történelmi	 léptékű	 aszály	mi-
att	 ellátási	 gondokkal	 küzdő	
állattartók tömegtakarmány 
szállítási	 költségeinek	 finan-
szírozásában	 nyújt	 segítséget.																																																																																													
A	 tárcavezető	 arra	 hívta	 fel	 
a	 figyelmet,	 hogy	 a	 támogatási	
konstrukció kedvezményezettjei 
azok	a	 juh-,	kecske-	és	szarvas-
marha-tartók,	akik	a	2022. évben 
termeléshez kötött támoga-
tás	 iránti	 igényt	 nyújtottak	 be,	 
illetve 2021. évi kecske csekély 
összegű	 támogatásban	részesül-
tek,	 az	 Egységes	 Nyilvántar-
tási	 és	 Azonosítási	 Rendszer-
be	 (ENAR)	 2022.	 augusztus	
1-jéig	 bejelentett	 állategyedek	
után	 –	 írja	 közleményében	 az	
Agrárminisztérium. Kifejtette, 
a támogatás a takarmány szál-
lításához	 szükséges	 kilométer	
alapján	 kerül	 elszámolásra,	
amelynek igazolására az állat-
tartóknak	olyan	2022.	 június	1.	
és	szeptember	23.	között	kiállí-
tott	fuvardokumentumot	(szállí-
tólevél,	 fuvarlevél,	 menetlevél)	
vagy azok másolati példányát 
kell	benyújtaniuk	a	Nemzeti	Ag-
rárgazdasági Kamara illetékes 
falugazdászaihoz 2022. szept-
ember	 26-áig,	 amelyek	 külön-
külön	vagy	akár	együttesen	tar-
talmazzák minimálisan az alábbi 
adatokat:
•	 az	 adott	 bizonylat	 azonosító-
számát	 (például	 sorszám,	 bi-
zonylatszám,	stb.),
•	 a	 szállítólevél	 bizonylatot	 ki-
állító	adatait,	illetve	a	kiállításá-
nak dátumát,
•	a	számla	számát	(ha	a	szállító-
levél	számla	alapján	készült),
•	 a	 szállított	 termék	nevét	 (szé-
na, szalma, szenázs, szilázs,  

illetve	ezek	alapanyagai)	és	ezek	
mennyiségét,
•	 a	 címzett	 (azaz	 az	 állattartó)	
nevét,	 címét	 (ahová	 a	 terméket	
szállítani	kell),
•	a	kiállító	és	átvevő	aláírását,
•	a	szállított	termék	szállításához	
szükséges	távolság	megjelölését	
kilométerben.
Nagy István kitért arra is, hogy 
a támogatás tervezett mértéke 
300 Ft /km azzal, hogy egy ál-
lattartó	 legfeljebb	 3000	 km-re	
nyújthat	 be	 támogatási	 igényt.	 
A	takarmányszállítási	támogatást	
az egyes állattartók legfeljebb 
35.000 euró egyéni keretössze-
gig vehetik igénybe. A támoga-
tási kérelmeket a tervek szerint 
2022.	 október	 3-9.	 között	 lehet	
benyújtani	 elektronikus	 úton	 
a	Magyar	Államkincstár	részére.	
A	Magyar	Államkincstár	a	Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
által	 igazolt	 takarmányszállítási	
kilométerek	alapján	minél	előbb,	
de	 legkésőbb	 2022.	 december	
23-áig	 dönt	 a	 hozzá	 beérkezett	
támogatási	igényekről,	és	egyút-
tal intézkedik a jogos támogatási 
igények	kifizetéséről.
Azok	 a	 növénytermesztők	 akik	
tagjai	 a	Mezőgazdasági	Kocká-
zatkezelési	 Rendszernek,	 2022.	
szeptember	 30-ig	 elektronikus	
úton	 jelenthetik	 aszálykárukat.	
A	bejelentés	 csak	 álló	 kultúrára	
lehetséges	 (az	 állomány	 a	 he-
lyén	van)	és	a	bejelentés	napjá-
tól	legalább	15	napig	nem	kerül	
betakarításra,	 ebből	 következik,	
hogy a gabonákra már nem je-
lenthető	kárigény.
A	fentiekkel	kapcsolatos	bővebb	
tájékoztatás	 illetve	 ügyintézés	 
a falugazdászoknál, személye-
sen	 vagy	 telefonon	 ügyfélfoga-
dási	időben.
Halászné Ács Éva falugazdász

06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász 

06 (30) 337-2535

Falugazdász hírekBeszámoló a polgárőrség  
munkájáról

Csomagszortírozó üzem épül  
Balástyán

Egyesületünk	az	együttműködő	partnereivel,	civil	szervezetekkel	
és	rendvédelmi	szervekkel	együttműködve	tevékenykedett	az	elszá-
molási	időszakban	is,	figyelembe	véve	a	helyi	sajátosságokat,	kö-
rülményeket.	Évtizedek	óta	jó	kapcsolatot	ápolunk	a	lakossággal,	ez	
megmutatkozik	a	felkért	szolgálatok	számában	is,	a	tanyaterületek	
őrzése,	betakarítási	időszakban	a	földterületek	figyelése,	lakossági	
rendezvények	biztosítása	szinte	folyamatos.	A	felkért	szolgálatokat	
minden	esetben	teljesítjük.
A	napi	 polgárőr	 feladatok	mellett	 szerepet	 vállalunk	 a	 település	

önkormányzati rendezvényein, a könyvtár szervezésében megren-
dezett	családi	napon	rendezvénybiztosítási	feladatokban,	és	május	
1-jén,	 a	 rönkhúzó	 játék	 szervezésében,	 lebonyolításában	 vettünk	
részt.	A	sportkör	közlekedés	biztonsági	napján	kerékpáros	ügyes-
ségi	 pálya	 felállításában	 és	 a	 rendezvény	 lebonyolításában	 volt	
feladatunk.	Az	 iskolai	 gyereknapon	 szintén	 kerékpáros	 ügyességi	
pálya	felállításában,	lebonyolításában	közreműködtünk.	A	trianoni	
emlékműnél	koszorút	helyeztünk	el	a	községi	ünnepen.	Az	önkor-
mányzat	 képviselő-testülete	 előtt	 beszámoltunk	 a	 2021.	 évi	 tevé-
kenységünkről.
A	Kisteleki	Rendőr	Kapitánysággal	30	éve	jó	kapcsolatot	ápolunk,	

a	körzeti	megbízottakkal	napi	szinten	tartjuk	a	kapcsolatot,	a	felkért	
közös	szolgálatokat	teljesíteni	tudtuk,	valamint	vásári	szolgálatok-
ban	is	segítünk.	Településünket	is	elérte	a	mélységi	migráció,	heti	
három	 esetszámban,	 különböző	 időpontokban	 végzünk	 figyelést	 
a	migrációs	útvonalon.	A	lakosságtól	is	kapunk	jelzéseket.
Valamennyi	 futballmérkőzésen	biztosítottuk	a	 rendet.	A	Magyar	

Labdarúgó	 Szövetség	 Csongrád-Csanád	 Megyei	 Igazgatósága	
elismerve	 a	 sportkörben	 végzett	 tevékenységünket,	 2022-ben	 is	
120.000	forinttal	támogatja	egyesületünket,	melyet	működési	költ-
ségekre használhatunk fel.
Egyesületünk	 25	 fővel	 tevékenykedik,	 4	 új	 tagot	 vettünk	 fel.	 

A	SZEM	mozgalomban	9	polgárőrünk	vesz	részt.	A	kiadási	költsé-
gek	enyhítésére,	a	központi	költségvetésből	240.000	forintot	kapott	
egyesületünk,	melyet	 a	pénzügyi	 tervben	meghatározottak	 szerint	
költöttünk	 el,	 nagyobb	 részben	 168.915	 forintot	 üzemanyagra,	
45.925	forintot	gépjárműjavításra,	10.560	forintot	irodai	kellékekre,	
9.000	forintot	közjegyzőre	és	5.600	forintot	dekorációra.
Szolgálatok órákban:
-	külterületi	szolgálat	 148	óra
-	kutatás	 	 	 		36	óra
-	lakossági	kérés	 	 160	óra
-	rendezvénybiztosítás	 		84	óra
-	rendőrrel	közös	szolgálat	 210	óra
-	egyéb	 	 	 		30	óra
-	sport	rendezvényeken	 		40	óra
-	posta	szolgálat	 	 		48	óra
Szolgálatellátás közbeni rendkívüli események:
-	 Csányi	 Attila	 polgárőr	 társunk	 2022.	 április	 11-én	 körözött	 
személy	rendőrkézre	juttatásában	segédkezett.
-	 Ursui	 Károly	 és	 Csányi	 István	 polgárőr	 társunk	 2022.	 április	 
22-én	 éjszaka	 22	 órakor	 figyelő	 szolgálatban	 egy	 kiskorú	 lányra	 
lettek	figyelmesek,	aki	a	tanyavilágban	bolyongva	buszmegállót	ke-
resett.	A	két	polgárőr	társunk	segédkezett	a	kiskorú	hazajuttatásában.

Dékány Péter elnök

A	TOTESZ	TRANS	Kft.,	 a	 GLS	 csomagküldő	 szolgálat	 alvál-
lalkozója	az	5-ös	főút	mellett,	az	óvodával	szemben	lévő	területen	
csomagszortírozó	üzemet	épít.	A	beruházás	június	végén	kezdődött,	
és	várhatóan	2022.	őszén	befejeződik.	Az	üzem	indulásához	majd	
balástyai és környékbeli munkavállalókat keresnek. 
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés 
• Dobó Attila András és Deák 
Tímea
• Jernei	Dávid	és	Ács	Rea	
Bianka

Születés
• Buzogány	Beáta	Tündének	és	
Szána	Zoltánnak:	Ákos
• Boczka Krisztina Angélának 
és	Palotás	Olivérnek:	Panka	
Róza
• Csányi	Petrának	és	Szerző	
Martinnak:	Marcell
• Vecseri	Zitának	és	Szabó	
Róbertnek:	Áron
• Csontos Nikolettának és Ko-
rom	Miklósnak:	Kornél

Keresztelő
• Kordás	Péter	–	szülei:	Kordás	
István	és	Varga	Noémi	Mónika
• Bódi	Regina	–	szülei:	Bódi	

Ferenc	és	Kristőf	Annamária
• Csókási	Ádám	–	szülei:	
Csókási Zsolt és Bárkányi 
Anikó
• Szatmári	Csenge	–	szülei:	
Szatmári	József	és	Gera	Vivien

Elhunytak
• Fekete Sándorné Barna Zsu-
zsanna	(1953)
• Tóth	Lajosné	Szél	Erzsébet	
(1937)
• Bozóki	József	(1955)
• Molnár	Pálné	Fekete	Mária	
(1930)
• Csányi	Csaba	(1973)
• Török	János	(1949)
• Szécsényi	István	(1950)
• Fekete	Sándor	(1981)
• Szél	András	(1934)
• Csurgó	Jánosné	Tápai	Gizella	
(1947)
• Szél	Györgyné	Kismárton	
Etelka	(1934)

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  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.

KÖSZÖNET
2022.	július	31-én	a	Balástya	tanya	24.	számú	telek	
mellett	lévő	erdő	aljnövényzete	meggyulladt.	 
Hálásan	köszönjük	a	gyorsan	helyszínre	érkező	 
szegedi	és	ruzsai	hivatásos	tűzoltók,	valamint	 
a	Balástya	Község	Önkéntes	Tűzoltó	Egyesület	és	 
a	balástyai	Katasztrófavédelem	Kutató-mentőcsoport	
Önkéntes	Tűzoltó	Egyesület	tagjainak	áldozatos	
munkáját,	a	tüzet	rövid	idő	alatt	eloltották,	így	nagy	
káreseményt	előztek	meg.
Mindannyiuknak	jó	egészséget,	további	kitartást	
kívánunk!
Dr. Gombos Lászlóné tanyatulajdonos és családja

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár a művelődési házban 

Szeptember 17-én véradás 
Balástyán!

Szeptember 22-én, csütörtökön 9-12 óráig	 a	 művelődési	 ház	
nagytermében	Vöröskeresztes	 ingyenes	 csere-bere	 vásár	 tartanak.	 
A	 szervezők	 továbbra	 is	 várnak	 tiszta,	 használható	 ruhaneműket,	
működőképes	 játékokat,	mesekönyveket,	 is	 amelyeket	 a	vásár	 al-
kalmával	adhatnak	át.	Érdeklődni	lehet	a	szervezőnél,	Molnár	Évá-
nál,	a	06	(20)	429-8301-es	telefonszámon.	
Kérjük,	segítsenek	rászoruló	embertársainkon!

Ismét	 véradásra	 hív	 minden	 egészséges	 balástyait	 a	 Magyar	 
Vöröskereszt	és	az	Országos	Vérellátó	Szolgálat!	Szeptember 17-én,  
szombaton 8-tól 12 óráig a Falunapok keretében, a Munkácsy  
Mihály Katolikus Általános Iskola tornatermében lesz kihelyezett 
véradás!	Aki	vért	ad,	feltétlenül	hozza	magával	azonosító	okmányát,	
lakcím	és	TAJ-kártyáját!	Minden	véradót	ajándékok	várnak!
A	 véradási	 helyszínekről	 és	 időpontokról	 ezen	 a	 honlapon	 

MINDIG	lehet	tájékozódni:	www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük,	 kövesse	 a	 Facebook-on	 a	 Véradás	 –	 Csongrád-Csanád	

megye	oldalt	friss	hírekért!	www.facebook.com/veradascscsm
EGY	VÉRADÁSSAL	3	ÉLETET	MENTÜNK	MEG	

–	SEGÍTSEN	ÖN	IS!

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

Irodai ügyelet a plébánián
Antal	Imre	plébános	hívható	egyházi	ügyekben 

a  06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

A p r ó h i r d e t é s

A	 faluhoz	 közel,	 dóci	 bekötőúton	 tehermentes	 tanya	 eladó.	
Víz,	 villany	 van.	 Fél	 fürdőszoba,	 kettő	 szoba,	 főzőfülke.	 
Ár:	9,5	millió	Ft,	amely	alkuképes.
Érdeklődni:	06	20	535-6177
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