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Új játszóeszközöket állítottak fel a Pihenőparkban 

A Balástya Községi Önkormányzat a helyi sajátosságú 
mintaprogram keretében a Pihenőparkba az idén további 
játszóeszközöket vásárolt. 

2. oldal

Egyelőre tovább épülhet az új iskolai konyha 

Szeptember közepén az önkormányzat kapott egy levelet  
a Belügyminisztériumból, amely szerint a kormányzat az ösz-
szes tervezett és elindított állami beruházást felülvizsgálja.

3. oldal

Magyar-román nyugdíjtanácsadó napot tartanak  
Szegeden
2022. október 20-án, 9.00-16.00 óráig magyar-román 
nyugdíjtanácsadó napot tart a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatalban, Szeged, Rákóczi tér 1. szám alatt. 

3. oldal

Szeptember 16-án, a XXII. Balástyai Falunapok megnyitója 
alkalmával tartott ünnepségen Ujvári László polgármester 
települési elismeréseket adott át. Balástya község képviselő-
testületének döntése szerint 2022-ben hatan részesültek 
„Balástya Községért Elismerésben”.

Bővebben a 6. oldalon

KITÜNTETÉSEK A FALUNAPOKON

XXI. Böllérfesztivál
November 11-12-én a rendezvénytéren tartja meg a Balástya 

Községi Önkormányzat a XXI. Böllérfesztivált. A programban 
például pénteken a sztárvendég Szulák Andrea énekel. Szomba-
ton a szokásos böllérbemutatóval, kolbásztöltő-, főző- és süte-
ménykészítő versennyel, füstölt áruk vásárával, pálinka must-
rával várják a látogatókat. A szervezők gyerekprogramokkal is 
készülnek. A sztárvendég pedig Peter Šrámek lesz.

A képen balról jobbra: Nagymihály Balázs, Balázs Ferenc, Tóth Sándorné 
Tóth Zsuzsanna, Berkes Antal, Tari János

Balástya a szerencsésebb telepü-
lések közé tartozik az energia-
válságban

Balástyának is, mint oly sok önkormányzatnak, intézkedéseket kell 
tennie a drasztikus rezsiáremelés hatásainak csökkentése érdekében. 
Településünk helyzete nehéz, de most látszik igazán, milyen fontos volt, 
hogy végigvittük a korábbi években a termálberuházást.

A közintézményeink jelentős részét jelenleg termálvízzel, nem gáz-
zal fűtjük. Csak a művelődési házban és a bölcsődében nincs bevezetve  
a termálvíz, de a bölcsődében az energiaár csökkentésére napelemeket 
szereltettünk fel. Most látjuk, hogy a képviselő-testület milyen előrelá-
tó, jó döntést hozott a termálkút megépítésével. Például az iskola fűtése 
esetében a gázszámla hatmillió forintos tétel volt korábban, bár azt az 
iskolát fenntartó katolikus egyház fizette, de a termálfűtésre áttérés után 
nyolcszázezer forint körüli összegbe kerül a fűtéshez szükséges villany- és 
vízkészlet-járulék fizetése. Későbbiekben szeretnénk a termálvízhálózatot 
továbbfejleszteni. Az elektromos áram ügyében még nincsenek adataink, 
mert december végéig szólnak a közüzemi szerződéseink. Még nem tud-
juk, milyen ajánlatokat kapunk. Az önkormányzati tulajdonú Vadásztanya 
vendéglő napelemekkel való felszerelését tervezzük, amely az elektromos 
áramellátásának 80 százalékos kiváltására alkalmas. Szeretnénk, ha ez 
még az idén megvalósulhatna. Továbbá tervezzük még a termálvíz oda-
vezetését is. A vendéglő egyébként a vendéglátás részen kívül a szociá-
lis közétkeztetést látja el. Októbertől azokban a közintézményekben, ahol 
esti, szabadidős tevékenységek vannak, például a művelődési házban,  
a Tanodában, amikor bérlik vagy elkérik a termeket, minimális rezsi-hozzá-
járulást kell fizetni, mivel az önkormányzatnak a háztartásokban fizetendő 
rezsiárak többszöröse a számlája. A civil szervezetek esetében megadott 
keretek között önkormányzati busz igénybevételére volt lehetőség, de  
a jövő évtől ez csak térítés ellenében lehetséges. Ezeket a jóléti kiadásokat 
drasztikusan csökkenteni kényszerülünk. Intézménybezárásokat a jelenlegi 
ismereteink és a költségvetésünk alapján az önkormányzat nem tervez. Ko-
rábban több rendezvényhez volt pályázati támogatás, amit igénybe vehet-
tünk, viszont a továbbiakban szerényebb körülmények között tartjuk meg  
a kulturális és szórakoztató programokat, amelyeknél inkább a közösség-
építést hangsúlyozzuk majd.

Ujvári László polgármester
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3. 5.

4.

6.Egy autó összEtörtE a PihEnőPark 
Egyik mászó falát
Szeptember 19-én, a Vadászta-
nya vendéglő melletti Pihenő-
park nagy játék elemének egyik 
mászó falába ütközött a védő-
korlátot átszakítva egy gépjármű 
sofőrje, akit a rendőrök üldöztek, 
mivel 17 migránst szállított. Az 
elkövető ellen rendőrségi eljárás 
indult. A megrongálódott játék-
elem elbontása akkor történik 
meg, ha a biztosító a károkozás 
tényét elfogadta. Jelenleg az 
egyeztetések folynak. Kérjük  
a szülőket, hogy a körülhatárolt, 
balesetveszélyes területre a gye-
rekeiket ne engedjék! A játszótér 
többi része továbbra is korlátla-
nul használható.

Új játszóEszközökEt állítottak fEl 
a PihEnőParkban
A Balástya Községi Önkor-
mányzat a helyi sajátosságú 
mintaprogram keretében a Pihe-
nőparkba az idén további játszó-
eszközöket vásárolt. Augusztus 
végén kezdődött meg a  Máté 
Bence természetfotós által dedi-
kált „mynest – A természetfotós 
játszótér” két elemének a telepí-
tése egy madáretetővel, valamint 
egy háromállású fémvázas hinta 
került a parkba, egy fészekhin-
tával és két laphintával, illetve  
a meglévő játszótér fölé két 
napvitorlát feszítettek ki. Egy 
ivókutat is létesítettek a játékok 
közelében, a járda vonala mentén.

szociális tüzElőanyag Pályázat
A képviselő-testület döntése 
alapján – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – szociális barna-
kőszén támogatásra pályázott 
településünk. A Belügyminisz-
térium 5000 fő alatti települési 
önkormányzatok részére kiírt 
szociális tüzelőanyag pályázatán 
pozitívan bírálták el igénylésün-
ket, és 1.997.075 forint támoga-

tásból 629 mázsa barnakőszén 
szétosztására van lehetőségünk 
a rászoruló lakosság körében.  
A kérelmeket november elejétől 
január 10-éig lehet benyújtani  
a polgármesteri hivatalban a szo-
ciális ügyintézőnél. Az idén is 
két alkalommal, december elején 
és januárban dönt majd a Szoci-
ális Bizottság a jogosultságokról. 
Szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy ez a kormányzati tá-
mogatás csak hozzájárulás a fű-
téshez, nem biztosítja az egész 
évi tüzelőt.

EszközökrE és géPbEszErzésrE 
nyErt Pályázatot az önkormányzat
A Vidékfejlesztési Program ke-
retén belül a Helyi gazdaság-
élénkítés elősegítése elnevezésű 
pályázaton a Balástya Községi 
Önkormányzat a VP6-19.2.1-51-
1-17 kódszámú igénylését támo-
gatásra alkalmasnak minősítette 
a bírálóbizottság. Eszközbeszer-
zésre, meglévő eszközök tech-
nológiai fejlesztésére, gépbeszer-
zésre 90 százalékos támogatás 
intenzitással 18.751.524 forint 
összegű vissza nem térítendő ösz-
szeget nyert el az önkormányzat. 
Ennek segítségével és 2.083.504 
forint önerő biztosításával besze-
rezhetünk három tárcsás ágvá-
gót, rönkfogót, alacsony ürítésű 
fűnyíró traktort, mellső emelőt, 
1,25 méter szélességű hótolóla-
pot, 6 darab fűkaszát, magassági 
ágvágót és élező gépet. Jelenleg  
a nyílt, nemzeti közbeszerzési el-
járás folyamatban van.

VirágültEtés és köztErülEtEk gon-
dozása
A közterületekre szeptember 
végén elültették a közfoglal-
koztatott munkatársaink az 
őszi árvácska palántákat. Most 
még pályázati támogatással 
virágosíthattunk, ám azt nem tu-
dom, hogy jövőre tudjuk-e majd 
finanszírozni. Tisztelettel kérem 

a lakosságot, hogy az ingatlana-
ik előtti közterületek gondozását, 
a csatornák tisztántartását és az 
utcán lévő növényzet ápolását 
végezzék el, amit egyébként  
a törvény is előír. Az önkormány-
zat fizikai munkaerő létszáma va-
lószínűleg csökkeni fog. Ezúton 
is köszönetet mondok azoknak, 
akik ezt a munkát elvégzik, és 
azoknak, akik a munkát irányít-
ják. Örülök annak, hogy a kor-
mányzat a közmunkaprogram-
ban ezeknek a munkatársainknak 
a bérét kifizeti helyettünk, mert 
saját költségvetésből 2-3 alkal-
mazottat tudnánk megtartani. 
Amilyen munkafolyamatokat 
lehetett, gépesítettünk. Például 
az öntözés, a fűgyűjtős fűnyíró 
gépek, lombszívók az őszi lomb-
gyűjtéshez, a munkaerő kiváltá-
sát oldják meg. A legutóbbi pá-
lyázat elnyerésével szintén ennek 
a gépparknak a további bővítését 
tudjuk megoldani. Szeretnénk, ha 
már a télen, legkésőbb tavasszal 
használhatnánk az új eszközöket.

mEgállóhElyEk és átjárók mEg-
szüntEtését tErVEzi a máV
Még tavasszal tartott tájékoztatót 
a MÁV a Budapest-Szeged vasút-
vonal által érintett települések pol-
gármestereinek a felújítások terve-
zési szakaszában. Először úgy volt, 
hogy két sínpár lesz, de később azt 
a döntést hozták, hogy csak egy 
sínpárt fektetnek le a régi nyomvo-
nalon, teljesen új pályaszerkezet-
tel, és felgyorsítják a közlekedést  
160 km/óra sebességre. Ezzel 
együtt a MÁV írásban keresett 
meg, hogy ahol dűlőutas vasúti 
átjárók vannak, azokat megszün-
tetik. Ilyen földutas átjáró három 
található a községünk területén, 
Őszeszékben, Őrhalomnál és  
a Kapitánysági állomás közelében, 
a Szeged felöli oldalon. Ezek meg-
szüntetéséhez nem járultam hozzá. 
Azzal érveltem, hogy a tanyavi-
lágban élő lakosságnak a belterület 
megközelítése bonyolultabb lenne, 
és ragaszkodok az átjárók megtar-
tásához továbbra is a fénysorompós 
vagy félsorompós átjárás eddigi 
biztosítása szerint. Ugyanekkor ter-
vezték az Őszeszéki és a Kapitány-
sági megállók megszüntetését, mivel 
nagyon kicsi az utasforgalom. Erre 
szintén azt írtam, a megállóhelyek 
felszámolásához nem járulok hozzá. 
Jelenleg nem tudom hol tart az ügy. 
Tudomásomra jutott, hogy a megál-
lóhelyekért aláírásgyűjtés kezdődött, 
amelyben támogatom a lakosságot.

A Pihenőparkban új ját-
szóeszközöket állítottak fel

Aláírásgyűjtés a Kapitánysági és az Őszeszéki 
vasúti megállóhely megtartásáért 
A Szeged-Kiskunfélegyháza viszonylatban utazók a MÁV alkal-
mazottaktól értesültek, hogy a vasúttársaság meg akarja szüntetni 
az Őszeszéki és Kapitánysági vasúti megállóhelyet, amihez mi, itt 
élők, nem járulunk hozzá!
Ujvári László polgármester és a Balástya Községi Önkormányzat 
is támogatja az ügyünket.
Aláírásgyűjtés kezdődött a megállóhelyek megtartásáért a gyógy-
szertárban és a Kapitánysági iskolában, HORVÁTH ANDRÁS-
NÁL. Telefon: 06 (30) 626-1086
Köszönjük, ha aláírásával támogatja a kezdeményezést!

Horváth András
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Hatan kaptak elismerést  
a Falunapok megnyitóján

Egyelőre tovább épülhet az új 
iskolai konyha 

Kormányablak busz jön  
Balástyára október 20-án

Magyar-román nyugdíjtanácsadó 
napot tartanak Szegeden

Balástya község képviselő-testületének döntése alapján 2022-ben  
a falunapok alkalmával hatan részesültek Balástya Községért Elis-
merésben. Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, minisz-
terhelyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára is jelen 
volt az eseményen.

Ujvári László polgármester üdvözlő szavai után Farkas Sándor  
köszöntötte a balástyaikat a falunapok megnyitóján. Elismeréssel szólt 
községünk munkájáról, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az a nagy-
szabású kiállítás, ami a korábbi években a sportcsarnokban volt látható, 
településünk már nem tudta megrendezni.

A köszöntő után Ujvári László az elnyert pályázatokkal az idén megva-
lósult fejlesztéseket ismertette, és beszélt a közeljövőben tervezett beru-
házásokról. Megköszönte Péterné Bárkányi Tímeának, az önkormányzat 
munkatársának a pályázatok írásában és lebonyolításában részvételét.  
Ezután a polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület korábban 
Balástya Községért Elismerést alapított négy kategóriában, és döntésük 
alapján most hatan vehetik át ezt a kitüntetést.

A Közszolgálati kategóriában, az egészségügyben hosszú évekig 
eltöltött munkája elismeréseként Tóth Sándorné Tóth Zsuzsanna 
nyugdíjas védőnő a „Közszolgálatban végzett munkáért” díjat, a Ci-
vil szervezetek, társadalmi élet kategóriában községünkben végzett 
kiemelkedő közösségi munkájáért Berkes Antal zenész „A települé-
sen végzett kiemelkedő társadalmi munkáért” díjat vehette át. Szintén  
a Civil szervezetek, társadalmi élet kategóriában községünkben végzett 
kiemelkedő közösségi munkájáért Tari János, a Fesztiválfutás szervező-
je „A településen végzett kiemelkedő társadalmi munkáért” díjat, a Gaz-
dasági élet szereplői, vállalkozások kategóriájában szakmai területén 
elért több évtizedes kimagasló eredménye miatt Balázs Ferenc részére  
„A település kiemelkedő vállalkozója” díjat adományozta a képviselő-
testület. A Fiatal tehetségek, büszkeségeink kategóriában szakmai terü-
letén kimagasló teljesítményéért Nagymihály Balázs versenytáncosnak  
„A településünk kiemelkedő művésze” díjat adta át a polgármester.  
A Fiatal tehetségek, büszkeségeink kategóriájában Sóti Erikának,  
a Magyar Állami Operaház énekkari művészének „A településünk ki-
emelkedő művésze” díját betegsége miatt helyette édesapja vette át. 

Az elismerések átadása után a tavasszal meghirdetett Virágos Balás-
tyáért pályázat díjainak átadása következett. Sok szép virágoskert fotó 
érkezett a felhívásra, és a legszebbeket beküldők, Darabontné Vékony 
Éva, Pápai Sándorné Jójárt Mária, Búza József Márk, emléklapot és aján-
dékot kapott, Szemerédi Lászlóné különdíjat és Vetró Lászlóné Karikás 
Katalin első díjat, emléklapot és virágot nyert. Továbbá a polgármester 
köszönetet mondott a falunapok dekorációjának tervezéséért és a kivi-
telezésben közreműködéséért Stiebel Máriának és Vetró Lászlóné Kari-
kás Katalinnak. Ujvári László egyben bejelentette, hogy a Balástya Köz-
ség Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének a Magyar Tűzoltószövetség  
Országos Választmánya határozata alapján a tűzoltószolgálatban vég-
zett 40 éves eredményes munkásságának elismeréséül az elnökség  
a Szolgálati Érem kitüntetést adományozta, amit a megnyitón át is adott 
Virágh Istvánnak. 

Az ünnepség végén a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy  
a volt balástyai ŠárŠánszky Vass Márta festőművész három festményt 
adományozott a Gémes Eszter Községi Könyvtárunknak, amelyeket az 
ünnepségen is kiállítottak. Mivel Márta Szegeden egy művészlakásban 
lakik, vállalta, hogy közgyűjteménynek adományoz a munkáiból, és 
így választhatta településünk könyvtárát, ahová kerülhetnek a képei.

A falunapok megnyitóján a balástyai Bábabokra Néptánccsoport 
Seprence csoportjának műsorát láthatta a közönség. 

A falunapok ünnepi megnyitója után az esős idő miatt egy nagy sátor-
ban színpadi programokkal folytatódott a rendezvény. 

A tervezettnek megfelelően zajlik a belügyminisztériumi támogatással 
megvalósuló 350 adagos iskolai konyha építése. Szeptemberben a köz-
műcsatlakozások és a szennyvízvezeték kiépítésével, víztartás-próbával 
folytatódott a beruházás. Rövidesen kezdődik a vezetékekre a föld visz-
szatöltése, majd a talpgerendák szerelése következik a válaszfalakhoz.  
A szerelőbeton készítése után a vízszigetelés, a lábazatépítés és a falazás 
munkálatait végzik a kivitelező Sári Architect Kft. munkatársai.

Szeptember közepén kaptunk a Belügyminisztériumból egy levelet, 
amely szerint a rezsiemelkedés és az ukrán háborúból adódó gazdasági 
helyzet miatt a kormányzat az összes tervezett és elindított állami beru-
házást felülvizsgálja, és annak eredményéről tájékoztatást küld az önkor-
mányzatnak. Felhívták a figyelmem, hogy míg tart a felülvizsgálat, az 
építéssel kapcsolatos további költségvállalást ne tegyek, bár az önkor-
mányzat alszámláján van elkülönítve a pályázati támogatás és a saját erő 
összege. Több minisztériumban kértünk segítséget, de nem tudom még, 
hogyan alakul a beruházás sorsa. Reméljük, tovább épülhet az iskolai 
konyha, és ezért mindent megteszünk. Ami biztos, hogy a kormányzati 
kommunikációban megjelent egy 280-as lista azokról az állami nagyberu-
házásokról, amelyeket leállítottak, viszont ebben nincs benne a balástyai 
iskolai konyha építése. Az újság szerkesztése és nyomdába adása előtt, 
szeptember 23-án ez a hivatalos tájékoztatásom.

Ujvári László polgármester

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivata-
la Kormányablak Osztálya tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. október 
20-án, csütörtökön 13.30-15.30 óráig lesz községünkben a kormányablak 
busz, és a Tanoda épülete előtt, a polgármesteri hivatallal szemben tarta-
nak ügyfélfogadást. 

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

2022. október 20-án, 9.00-16.00 óráig magyar-román nyugdíjtanácsadó 
napot tartanak a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szeged, Rá-
kóczi tér 1. szám alatti épületében. Ügyintézés csak személyi okmányok-
kal lehetséges. 

Köszönet a XXII. Balástyai 
Falunapok segítőinek

Minden segítőnek, támogatónak, az önkormányzat munkatársainak 
köszönöm a XXII. Balástyai Falunapok megrendezésében végzett mun-
káját. Külön köszönöm a terményfelajánlásokat, amit a rendezvény de-
korációjához hozott: Dékány László és Dékány Lászlóné, Maróti Zoltán 
és Maróti Zoltánné, Tóth Ferenc és Tóthné Dékány Erika, továbbá az 
óriás jukkákat Gombos Pál és Gombos Pálné családjának.

Ujvári László polgármester
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KITÜNTETÉSEK A FALUNAPOKON
Szeptember 16-án, a XXII. 

Balástyai Falunapok meg-
nyitója alkalmával tartott 
ünnepségen Ujvári László 
polgármester települési elis-
meréseket adott át.

A Balástya Községi Önkor-
mányzat képviselő-testületének 
határozata alapján a helyi kö-
zösség szolgálatában kiemel-
kedő érdemeket szerzett sze-
mélyeket méltó elismerésben 
részesíti, személyüket és csele-
kedeteiket megfelelőképpen ér-
tékelve példaként állítja a jelen 
és az utókor elé, ezért a Balás-
tya község fejlődését, megbe-
csülését, elismerését szolgálók 
érdekében az önkormányzat 
kitüntetést alapított „Balástya 
Községért Elismerés” elneve-
zéssel, négy területen:

- Közszolgálati kategóriában 
(oktatás-nevelés, egészségügy, 
szociális munka, gyermek-csa-
ládvédelem, környezetvédelem, 
rendvédelem, közszolgálat)

- Civil szervezetek, társadalmi 
élet kategóriában

- Gazdasági élet szereplői, 
vállalkozások kategóriában

- Fiatal tehetségek, büszkesé-
geink kategóriában

Balástya község képviselő-
testületének döntése szerint 
2022-ben hatan részesültek 
„Balástya Községért Elisme-
résben”.

TÓTH SÁNDORNÉ TÓTH 
ZSUZSANNA a Közszolgá-
lati kategóriában, az egész-
ségügyben, a védőnői szol-
gálatban hosszú évekig eltölt 
munkájáért kapott „Balástya 
Községért Elismerést”.

Tóth Sándorné Tóth Zsuzsan-
na 1972-től 2012-ig, nyugdíjba 

vonulásáig védőnőként dol-
gozott községünkben. Először 
dr. Kóródy István körzetében, 
majd 1977-től dr. Györe Ferenc 
körzeti orvos mellett látta el a 
védőnői feladatot, amit hivatá-
sának tekintett. Szakmai hozzá-
értése, nagyfokú együttérzése 
példaértékű. Szabadidejében, 
munkaidő után, hétvégén is 
ellátta tanácsaival a gondozot-
takat. A rászorulóknak eseti se-
gélyek intézésével, gyakran tár-
gyi eszközök beszerzésével és 
eljuttatásával segített, ahol arra 
volt szükség. Kezdeményezésé-
re alakult meg a máig működő 
Baba-mama klub, az Anyatejes 
Világnap megünneplése, és az 
Egészséghét programjainak 
elindítása, amelyeket mindig 
újabb ötletekkel és kitartó mun-
kával szervezett. 2009-ben sze-
rezte meg a második diplomáját 
a Semmelweis Egyetem Men-
tálhigiéné Intézet mentálhigi-
énés szakán. Jelenleg is képzi 
magát, angolul tanul, továbbá a 
balástyai Motiváció Tanodában 
végez önkéntes munkát, amely-
hez a mentorképzést elvégezte.

BERKES ANTAL a Civil 
szervezetek, társadalmi élet 
kategóriában községünkben 
végzett kiemelkedő közösségi 
munkájáért kapott „Balástya 
Községért Elismerést”.

Berkes Antal már két éves ko-
rában tudta, hogy zenész akar 
lenni. A családjukban több ze-
nész volt, és ez az „örökség” 
meghatározta az életét. Először 
klarinétozni tanult, majd ami-
kor tíz éves korában megalakult 
a helyi úttörő zenekar, trombitás 
lett. 7. és 8. osztályban Szege-
den zeneiskolába járt, és akkor 

már a Szegedi Nemzeti Szín-
házban és a Szabadtéri Játékok 
előadásaiban trombitált. Utána 
zenei tagozatos gimnáziumot és 
konzervatóriumot is végzett. A 
sorkatonai szolgálat idején ka-
tonazenekarban játszott. Lesze-
relés után itthon egy zenekar-
ral kezdtek szórakoztató zenét 
játszani. Hivatásos zenészként 
ment nyugdíjba, de azóta is 
folyamatosan szórakoztatja a 
közönséget. Összesen 65 éve 
zenél, több mint kétezer lako-
dalomban muzsikált, rengeteg 
nótaesten kísérte a fellépő mű-
vészeket trombitával vagy bil-
lentyűs hangszeren. Közösségi 
munkában a Majálisok zenés 
ébresztőiben 10 éves korától 
vesz részt, és 1968-tól szerve-
zi az alkalmi zenekart a helyi 
és környékbeli települések ze-
nészei részvételével. 2015-ben 
lett a Balástyai Big Band zenei 
vezetője, és községi rendezvé-
nyeken lépnek fel.

TARI JÁNOS a Civil szer-
vezetek, társadalmi élet ka-
tegóriában községünkben 
végzett kiemelkedő közösségi 
munkájáért kapott „Balástya 
Községért Elismerést”. 

A Falunapok alkalmával tar-
tott Fesztiválfutást az elmúlt 
több mint húsz évben a balástyai 
származású Tari János, a Szege-
di Vasutas Sportegyesület ügy-
vezető elnöke szervezi. Most 
is balástyainak érzi magát, bár 
Szegeden él. Ma már nyugdí-
jas, korábban a MÁV Szeged 
Nagyállomás állomásfőnöke-
ként dolgozott. 15 éves kora óta 
versenyszerűen sportolt. Előbb 
gyaloglásban, majd maratoni 
futásban ért el szép eredménye-
ket. A versenyzést abbahagyva 
segített a szegedi futóversenyek 

lebonyolításában. A legelső 
Falunapok után szóba került  
a balástyai verseny lehetősége, 
így azóta folyamatosan ezzel  
a programmal kezdődnek a Fa-
lunapok, és a díjakat is hozza az 
eseményre.

BALÁZS FERENC a Gaz-
dasági élet szereplői, vállalko-
zások kategóriában szakmai 
területén elért több évtizedes 
kimagasló eredménye miatt 
kapott „Balástya Községért 
Elismerést”. 

Balázs Ferenc virágkertész 
volt, amikor üzlettársával, 
Becsey László virágkertésszel 
együtt megépítették a 32 szo-
bás, 70 személy elszállásolására 
alkalmas Hotel Orchidea szál-
lodát. 1992. tavaszán nyílt meg 
a hotel és az étterem a vendégek 
számára, de 1991. márciusában 
a 300 fős lakodalmas teremben 
már megtartották az első lako-
dalmat. Balázs Ferenc 2010-től 
párjával, Nagy-Huszein Anná-
val együtt vezeti a vállalkozást. 
Az elmúlt években a változó  
társadalmi és piaci körülmények 
ellenére számos alkalommal 
közösségi rendezvények meg-
tartásához díjmentesen aján-
lotta fel a hotel nagytermét, és  
a vendéglátás egyes szolgálta-
tásait, így segítette településünk 
közösségét.

NAGYMIHÁLY BALÁZS 
a Fiatal tehetségek, büszkesé-
geink kategóriában szakmai 
területén kimagasló teljesít-
ménye miatt kapott „Balástya 
Községért Elismerést”. 

Nagymihály Balázs kilenc 
éves kora óta táncol. A kisteleki 
Pro-Art Táncstúdió keretében 
először a Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában, később 
a kisteleki stúdióban folytatta 
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Šáršánszki Vass Márta három 
festményt adományozott  
a balástyai könyvtárnak

a versenytánc tanulását. Első 
versenyén a döntőben táncolt, 

ami számára nagy siker volt. 
Nem érte be ennyivel, tovább 
gyakorolt. Tizenkét évesen Ju-
nior Magyar Bajnok lett. Ettől 
kezdve tudta, hogy a tánccal 
sokkal mélyebben szeretne 
foglalkozni, és jöttek az ered-
mények is: Junior korosztály-
ban háromszoros Országos 
Bajnok lett Latin és Standard 
táncokban, Junior korosztály-
ban kétszeres Magyar Bajnok 
Latin táncokban, Junior kor-
osztályban kétszeres Magyar 
Bajnok tíz táncban, és elnyerte 
az Ifjúsági Magyar Bajnok cí-
met a Latin táncok versenyé-
ben. Első táncpartnere a szintén 
balástyai Vozár Boglárka volt, 
akivel junior korcsoportban 
versenyezett. A kiskunmajsai 
Péter-Szabó Zsófiával junior, 
majd ifjúsági korcsoportban 
táncolt a legsikeresebben. Fel-
nőtt kategóriában már több 
párja is volt. Külföldi partnere-
ivel Felnőtt Latin Ranglistákon 
döntőben táncolt. Feleségével, 
Nagymihály-Szalai Ágnessel 
2011 óta érték el a legnagyobb 
eredményeket, először amatőr 
szinten Magyar Bajnokok vol-
tak latin táncokban, és szintén 
amatőr szinten Világbajnoki 
elődöntőbe jutottak. 2016-ban 
kezdték el a profi karrierjüket 
a Kisteleki Pro-Art Elit Tánc-
akadémia színeiben: Profi kate-
góriában háromszoros Magyar 
Bajnokok a latin táncok verse-
nyében, Világbajnoki elődön-
tőben táncoltak, de még maga-
sabb nemzetközi eredményeket 
szeretnének elérni. Nagymihály 
Balázs az évek során táncedzői 

végzettséget szerzett, jelenleg a 
Magyar Táncművészeti Egye-
tem táncpedagógus képzésében 
vesz részt.

SÓTI ERIKA a Fiatal te-
hetségek, büszkeségeink ka-
tegóriában szakmai területén 
kimagasló teljesítménye miatt 
kapott „Balástya Községért 
Elismerést”. 

Sóti Erikán már az óvodában 
látszott, hogy van tehetsége  
a zenéhez. A Munkácsy Mihály 
Általános Iskolában a Kistele-
ki Művészeti Iskola balástyai 
kihelyezett tagozatán fúvós 
hangszerekkel ismerkedett, 
légzéstechnikát tanult, ami az 
éneklésben is elengedhetetlen, 
de konkrét énektechnikát a ké-
sőbbi években, középiskolás-
ként kezdett tanulni. Nagyon 
sok ünnepségen szerepelt. Az 
éneklés mellett zongorán és or-
gonán tanult játszani, valamint 
kamarakórusban és iskolai nagy 
kórusban énekelt. Első önálló 
estje Szegeden volt abban az 
időben, amikor a konzervatóri-
um ötödévére készült. Ezután 
a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karán végzett 
klasszikus énekművész alap-
képzést. 2015 és 2018 között  
a Pécsi Tudományegyetem Mű-
vészeti Kar Zeneművészeti In-
tézet operaének mesterszakán 
tanult, valamint művésztanári 
képzésben vett részt. Egyetem 
után, 2019-ben költözött Bu-
dapestre, és kisebb kitérő után 
a Magyar Állami Operaházba 
jelentkezett énekkari meghall-
gatásra. Úgy érzi, hogy min-
den befektetett munkát megért, 
hogy ma a Magyar Állami Ope-
raház énekkari művésze.

ŠárŠánszki Vass Márta három festményt adományozott  
a balástyai könyvtárnak

ŠárŠánszki Vass Márta festőművész 22 éven keresztül volt balástyai 
lakos. Jelenleg Szegeden egy művészlakásban alkot, amelynek hasz-
nálata adományozáshoz kötött, ezért Balástyán keresett három fest-
ménye elhelyezésére alkalmas közgyűjteményt. A Körömvirág cso-
kor, a Tavaszi csokor, valamint a Bazsarózsák és egyebek a Gémes 
Eszter Községi Könyvtár tulajdonába kerültek. A felajánlott festmé-
nyeket szeptember 16-án, a XXII. Balástyai Falunapok megnyitója 
alkalmával tablókon mutatták be a közönségnek, majd szeptember 
17-én, az Emlékházban, az Értéktár-kiállításon láthatták az érdeklő-
dők, mielőtt végleges helyükre kerültek.

Márta betöltötte 50. életévét, amikor először agyagot, majd ecsetet 
ragadott. Az alkotni vágyás vitte először a kisteleki fazekas, majd 
rajz szakkörbe, és később a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
végzett művészettörténet és rajztanszakon. Kedvenc témái az alföldi 
falusi élet, a tökök, kukoricák, tyúkok, kakasok és mindezek mel-
lett a virágok szépsége. Kedvelt technikája az olajfestés. Alkotásait 
gyakran megcsodálhattuk falunapi kiállításokon.

Egy rövid üzenet a művésznőtől mindazoknak, akik késztetést 
éreznek az alkotásra: „Üzenem mindenkinek, hogy aki hasonlóan 
érez, bátran álljon neki, ha szeretne alkotni, mert a művészet olyan 
tágas, hogy minden alkotásnak megvan a saját helye, üzenete és 
szépsége ebben a világban.”

Ezúton is köszönjük ŠárŠánszki Vass Márta nagylelkű adományát!

40 év a tűzoltószolgálatban
Tűzoltó Szolgálati Érem ki-

tüntetést kapott Virágh István, 
a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnöke.

Ujvári László polgármester 
a Balástyai Falunapok ünnepi 
megnyitóján jelentette be, hogy 
a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnökének  
a Magyar Tűzoltószövetség Or-
szágos Választmánya határozata 
alapján a tűzoltószolgálatban 
végzett 40 éves eredményes 
munkásságának elismeréséül az 
elnökség a Tűzoltó Szolgálati 
Érem kitüntetést adományozta. 
A rangos országos elismerést  
a Falunapok megnyitója alkal-
mából a polgármester adta át 
Virágh Istvánnak.
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A Falunapok ismét Fesztiválfutás-
sal kezdődött

Anyatejes táplálás világnapja 
Balástyán

Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulója 

TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL

A esős idő ellenére sokan voltak 
falunapok koncertjein

Szeptember 16-án, pénteken délután a XXII. Balástyai Falunapok  
a szokásos  Fesztiválfutással kezdődött. A gyülekezéskor a verseny-
zők zumbát tácoltak. Az idén volt huszonegy éve, hogy a balástyai 
származású Tari János, a Szegedi Vasutas Sportegyesület ügyveze-
tő elnöke indította a most 30 fős a csapatot. Juhász Jenő alpolgár-
mester a Tanodánál a rajt előtt üdvözölte a futókat, akik a naptári 
évszám szerint 2022 métert futottak. Az útvonalat a Balástyai Pol-
gárőrség vezetője, Dékány Péter biztosította. A cél a Kóródy utca 
végénél volt az úton megjelölve, majd a díjkiosztásra is a Tanodá-
hoz mentek a résztvevők. Tari János sok felajánlott ajándékot hozott  
a versenyzőnknek: a Csongrád-Csanád Megyei Szabadidősport 
Szövetség kisdobozos gyümölcsleveket, tollakat és nyakba akasztós 
kulcstartókat, A VDSZSZ Szolidaritás vasutas szakszervezet póló-
kat, tollakat, kulcstartókat, és több apró egyéb tárgyat, a Vasutasok 
Szakszervezete, kártyákat, tollakat, kislabdákat, kulcstartókat adott 
a Fesztiválfutás alkalmára. A sándorfalvi Farkas Mihályné cukorka-
készítő kakasos nyalókákat hozott, a Balástya Községi Önkormány-
zat a hat kategória három első helyezettjét díjazta a Vadásztanya 
vendéglőben beváltható ötezer, háromezer, és kétezer forintos vá-
sárlási utalvánnyal. 
Eredmények:
Fiúk, 10 éves korig: 1. Nagymihály Marcell, 2. Bárkányi Csanád, 
3. Karsai Attila János, 
10-16 éves korig: 1. Kovács Noel, 2. Kapás Pál, 3. Szél Zalán, 
16 év felett: 1. Zsiga Zsombor, 2. Ivanov Roland, 3. Jenei Norbert. 
Lányok, 10 éves korig: 1. Czirok Nóra, 
10-16 éves korig: 1. Bárkányi Szandra, 2. Pap Vivien, 3. Maschunk 
Csilla, 
16 év felett: 1. Czirok Mónika, 2. Czirok-Molnár Lilla 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvánította augusztus 
1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét pedig a Szoptatás Vi-
lághetévé. Ezen alkalomból Balástyán idén 26. alkalommal köszöntötték  
a védőnők, Böröczné Huszka Edina és Czirok-Molnár Lilla az édesanyákat. 
Az ünnepség egy rövid köszöntővel kezdődött, majd ajándék- és virágát-
adással folytatódott. Ezt követően zsúrasztal mellett kötetlen beszélgetésre, 
a kicsiknek szabad játékra volt lehetőségük. 
Csecsemőjüket legalább négy- hat hónapos koráig táplálták anyatejjel: Bár-
kányi Anikó – Ádám, Csáki Rózsa – Bella, Dékány Anita – Édua és Bátony, 
Dékány Réka – Zselyke, Dudás Réka – Gréta, Farkas Viktória Zulejka – 
Emma, Kailinger Kitti – Csongor, Kalocsai Beatrix – Tekla, Katona Lilla 
– Zsolt, Katona Szonja – Zorka, Katona Vivien – Izabella, Kovács Andrea 
– Zalán, Ötvös Anna – Jázmin, Szalma Brigitta – Diána, Tari Réka – Kitti, 
Ujvári Zsófia – Itzel, Varga Szintia – Elizabet, Veres Betti – Gréta, Vincze 
Melinda – Gábor.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermek két éves koráig ajánlott 
a szoptatás, ezért köszöntötték azokat az édesanyákat is, akik kisdedjüket 
egy éven túl, szinte a mai napig is szoptatják: Ábel Anita – Artúr, Czene 
Judit – Luca, Farkas Viktória Zulejka – Lotti, Gömöri Gabriella – Gergő, 
Gömöri Júlia – Tamás, Kovács Vivien – Zoé, Sutka Éva – Hanna, Zsurkán 
Katalin – Marcell.
Az ünnepségen külön köszöntöttek a védőnők Veres Bettit, aki a saját cse-
csemőjén kívül egy másik csecsemőnek is adott anyatejet.
Az ünnepség támogatója Balástya Községi Önkormányzat és Balástyáért 
Közalapítvány volt.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a to-
vábbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatás-
ban való részvételének támogatása. A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 3. 
A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról rész-
letes információ található a pályázatkezelő szervezet www.emet.gov.hu 
oldalán. 
A pályázati kiírás a www. balastya.hu oldalon olvasható.
Amennyiben szeretne telefonon vagy személyesen segítséget kérni, hívja 
Balástya Községi Önkormányzat 62/278-222 (114 mellék) telefonszámot.

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egysé-
ges módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. 
Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. 
Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat 
a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem 
tették meg.
Részletes tájékoztató: https://www.balastya.hu/2022/09/21/tajekoztato-a-
nepszamlalasrol/ és a https://www.ksh.hu oldalakon.

A Falunapok ünnepi megnyitója után az esős idő miatt egy nagy sátorban 
színpadi programokkal folytatódott a rendezvény. A sztárvendég, Irigy Hón-
aljmirigy hozta a szokásos formáját, és rengetegen voltak kíváncsiak a műso-
rukra. Még a sátoron kívül is nagy tömeg hallgatta őket. Utána a Retro Buli és 
utcabál következett Horváth Andrással, majd a másik nagy sátorban Berkes 
Dáridó mulattatta a közönséget hajnali fél háromig. Másnap véradással indult  
a program. Összesen 31-en nyújtották segítő karjukat, ketten közülük elő-
ször. A kisteleki mozgáskorlátozottak kalácssütéssel támogatták a véradást, 
Balástya önkormányzata pedig ebéddel és vendéglátással várta a Vöröske-
reszt munkatársait. A technikai járművek kiállítása a Vadásztanya vendéglő 
parkolójában volt. Később rally bemutatót tartottak, bár az eső szemerkélt, 
mégis sokan nézték meg a „gumiégetést”. A Csongrád-Csanád Megyei Rend-
őr-főkapitányság toborzása és bemutatója kevés érdeklődővel zárult. Az Ér-
téktár kiállítás megnyitóján az Emlékházban régi tárgyakat nézhettünk meg, 
és a helyi Értéktár dokumentumait paravánokon láthatták az érdeklődők.  
A fogatos szüreti felvonulás a korábbi formájában az eső miatt elmaradt. Bózsó 
Gáborék feldíszített járművének dekorációját reggel el is bontották, hogy az 
alkalmi zenekar nagyértékű technikai eszközei ne ázzanak meg. A néhány 
fogatos késő délután, amikor elállt az eső, mégis tett egy rövidebb kört az 
utcákban. A FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület közben hastán-
cos bemutatót tartott a színpadon. A Bábabokra Néptáncegyüttes műsorára  
a szülők és a hozzátartozók is eljöttek. A gyerekeknek is volt prog-
ram. A Habakuk zenekar gyermekműsorán szórakozhattak, majd  
a sztárvendég, Lil G lépett színpadra. Kasza Roland énekes előadá-
sához már többen gyülekeztek, de a Matyi és a Hegedűs műsorára 
már rengetegen jöttek. Ők is a szokásos előadásukkal varázsolták el  
a mulatós zene iránt érdeklődőket. A falunapok utolsó programja  
a másik nagysátorban zajlott, ahol Csányi Attila zenekarával éjszakába nyú-
lóan mulattatta a közönséget.
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Igazi családi nap volt a balástyai 
szántóverseny
Szántóversenyt rendezett a Balástya Községi Önkormányzat szept-
ember 10-én, a forráskúti út melletti földterületén. Az előzetes ne-

vezésekkel 24-en vettek részt a megmérettetésben, közülük négyen 
lovas ekével szántottak. A résztvevők főként balástyaiak voltak, de 
más településekről is jöttek versenyzők. A traktorosok kettő, három és 

négy fejes ekékkel, veterán traktorokkal álltak a rajtvonalra. A szép, 
napsütéses időben nagyon sok nézője akadt a szántásnak, és több he-
lyen olyan egyenesek voltak a barázdák, mintha vonalzóval húzták 
volna meg. A zsűrinek, ifj. Berta Tibornak és ifj. Ördög Jánosnak 

nem lehetett könnyű dolga, amikor a szakmai szempontok mindegyi-
két sorra vették a versenyzők szántásainak értékelésekor. Megnézték  
a nyitóbarázdát, majd később is értékelték a munkákat. Közben Berta 
József a versenyzők parcellái végénél kijelölt útvonalon kistraktorjával 
az idén is sétaútra vitte a nézőket és a zenészeket. A gyerekek láthatóan 
nagyon élvezték az eseményt. Nekik külön volt tréfás ügyességi verseny, 
a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület  és Bitóné Dékány Zsófia 
szervezésében. A záró barázda befejezése után a zsűri ismét munkához lá-
tott. Közben a szántás résztvevői és a nézők ebédhez sorakoztak, ugyanis 
Zákány Lajos és Frank Dezső három bográcsban főzte a marhapörköltet. 
Ebéd után a traktorosok játékos vetélkedése következett, amelyben több 
mint negyven traktor vett részt. Volt ügyességi verseny, pótkocsi-húzás és 

traktoros gyorsulási verseny. A díjkiosztás a sátorban zajlott, ahol Ujvári 
László polgármester emléklappal és egy erre az alkalomra palackozott 
Balástya feliratú borral köszönte meg a részvételt a versenyzőnek, majd 
átadta a díjakat. A szántóversenyen a lovak is kaptak elismerést, egy-
egy zsák zabot. Az eredményhirdetés zárásaként a polgármester minden 
résztvevőnek, támogatónak és segítőnek megköszönte, hogy egy nagyon 
színvonalas, jó hangulatú szántóversenynek lehettünk részesei. 

Néhány vélemény a Szántóversenyről
Ujvári László polgármester: „Örülünk annak, hogy egy ilyen, nagy 
érdeklődésre számot tartó közösségi programot tudunk szervezni, és bí-
zom benne, hogy az elkövetkező években is megvalósíthatjuk. Úgy lá-
tom, hogy akik ide eljöttek, mindenki jól érezte magát, kikapcsolódott, 
szórakozott, ezért is fontos rendezvénye volt ez a mezőgazdaságból élő 
lakosságnak.”
Varga Zoltán, Agropark Kft.: „Többekkel beszélgettem, és mond-
ják, hogy már sablonos, megszokott ez a Szántóverseny, de azért min-
denkinek mutat mindig valami újat, mert van olyan, amit a másiktól 
tudunk megtanulni. Külön kell választani a hétköznapi szántást és  
a versenyszántást, az utóbbi természetesen sokkal nagyobb odafi-
gyelést igényel, és szembesülni lehet azzal, hogy miben lehetnek job-
bak azok, akik beneveznek, hogy eredményesebbek legyenek a verse-
nyek során. A versenyszántásban nagyon sok szabályt kell betartani,  
a mélységet, a barázdafenék tisztaságát, az egyenességet. A hétköz-
napi szántásnál nem az a lényeg, hogy egyenes legyen a szántott terü-
let, inkább pont az ellenkezője. Ami a versenyszántásnál hátrány, az  
a hétköznapi szántásnál előny lehet.”
Réczi Pál: „Szeretem kipróbálni, mire képes egy versenyen a traktorom, 
hogy áll helyt például a gyorsulásban vagy ügyességi futamban. Tudom 
jól, hogy ezeken nagy előnyre tudok szert tenni. A traktor műszaki leírá-
sából kitűnik ugyan, mit bír el, de az csak egy leírás. Nagyon sok múlik 
a traktoroson. Az eszmecsere fontos, amire a Szántóverseny ad lehetősé-
get: kinek milyen gépe van, mit termel, hogy tudja a piacon értékesíteni, 
mindenről esik szó.”
Széll József: „A Szántóverseny azért jó, mert összehozza a kollégákat, 
van, akivel csak itt találkozok, itt beszélek. Egy kis lazítás a hétközna-
pokban.”
Csorba Ferenc: „Itt elleshetik a fiatalok, hogy kell szántani, hogyan kell 
jól szántani. Akit érdekel, az itt sokat tanulhat. A lovas szántás meg ha-
gyományőrzés inkább.”

EREDMÉNYEK
Kétfejes eke kategóriában
1. Vermesi Ákos, 2. Nagy Zoltán, 3. Nagy Gábor
Háromfejes eke kategóriában
1. ifj. Böröcz László, 2. Gombos István, 3. Majzik Zsolt
Négyfejes eke kategóriában
1 Szilágyi László, 2. Gémes Csaba, 3. Kócsó Ádám
Veterántraktorok szántóversenye
1. Bitó Tibor, 2. Jójárt Dávid, 3. id. Böröcz László
Lovas szántás
1. Csorba Ferenc, 2. Vakulya József, 3. Vakulya Norbert
Ügyességi verseny
1. Lukács Olivér, 2. Réczi Pál, 3. ifj. Ördög János 
Pótkocsi vontatás
110 lóerő alatt
1. Radics Roland, 2. Hegedűs Sándor, 3. Prágai Benjamin
110 lóerő felett
1. Gémes István, 2. Miklós János, 3. Lukács Olivér
Gyorsulási verseny
1. Miklós János, 2. Dékány Zsanett, 3. Kismárton György
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HÉTFŐ, OKTÓBER 17.
Tanoda
Biorezonanciás ételtolerancia mé-

rés, meridian elemzés
EWS biorezonanciás készülékkel NLS 

technológia segítségével. Felmérhető 
milyen ételek támogatják egészségünket, 
melyek fogyasztása csökkenti energián-
kat. A meridián elemzés segítségével ké-
pet kaphatunk szervezetünkben fennálló 
állapotokról, esetleges problémákról. 
Rossz közérzet? Fejfájás? Gyengeség? 
Mi lehet a háttérben? Az elemzés segít-
het ezek okainak felderítésében.

A mérést végzi: Tóth Kelemen András
Biorezonanciás ételtolerancia mérés 

ára: 3.000 Ft
Meridian elemzés ára: 5.000 Ft
Időpont: 9.00-16.00 óráig.
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 462-6368

Dr. Veidner Rendelő
Urológia 
Prosztata vizsgálat, merevedési zavar. 

Vizelettartási problémák – nőknek is. 
Inkontinencia betét felíráshoz szükséges 
javaslat kiadása. Hozza magával előző 
vizsgálati eredményét abban az esetben, 
ha részt vett már hasonló vizsgálaton.

A vizsgálat ingyenes!
A vizsgálatot végzi: dr. Szalai István 

főorvos
Időpont: 13.00-14.00 óráig

Művelődési ház
Kutyaterápiás foglalkozás 5-10 éves 

korú gyermekek részére
Fejleszti a koncentrációt, figyelmet, 

mozgáskészséget, szociális- és érzelmi 
szintet, önbizalmat, önkontrollt. Elő-
adással egybekötött interaktív foglako-
zás.

Belépő: gyermek 1500 Ft, felnőtt  
400 Ft

Időpont: 17.00-18.30 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 869-5037

KEDD, OKTÓBER 18.
Tanácsadó
Komplex nőgyógyászati vizsgálat 

(rákszűrés + ultrahang)
A rendszeres méhnyakrák-szűrés 

minden nő számára kiemelt fontossá-
gú kellene, hogy legyen. Ez a betegség 
ugyanis a viszonylag könnyen felfedez-
hető, kezelhető daganatok közé tartozik, 
és ha időben felismerik a rendellenes, de 
még nem rosszindulatú szöveteket, akár 
meg is előzhető. A megelőzés azért is bír 
kiemelt fontossággal, mert sokáig sem-
milyen tünet nem jelzi a jelenlétét. Így 
a szűrést elhanyagolók esetében gyakran 
csak akkor derül ki a betegség, amikor 
az már nagyon előrehaladott stádiumban 
van, esetleg áttéteket is képzett. Ez pedig 
rontja nemcsak a gyógyulás, de a túlélés 
esélyeit is.

A vizsgálatot végzi: dr. Kajtár István 
szülész nőgyógyász főorvos

A vizsgálatra a TAJ kártyát hozza ma-
gával!

A vizsgálat díja: 7.000 Ft, amit jelent-
kezéskor kell rendezni.

Időpont: 8.00-11.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 869-5037

Bőrgyógyászati szakrendelés
Anyajegy, melanoma és bőrdaganat 

szűrés
A vizsgálatot végzi: dr. Fárk Marianna 

bőrgyógyász
Időpont: 13.00-16.00 óráig
Balástya Községi Önkormányzat tá-

mogatásának köszönhetően ingyenes  
a vizsgálat!

Előzetes bejelentkezés szükséges  
a védőnőnél: +36 (30) 462-6368

Tanoda
Meserelaxáció
A relaxációs programra kérjük hozza-

nak magukkal polifoamot és kispárnát, 
illetve érdemes kényelmes öltözetben 
érkezni.   

A foglalkozást tartja: dr. Hegedűs Ani-
ta pszichológus

A meserelaxáció ingyenes!
Időpont: 16.30 óra
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 462-6368

SZERDA, OKTÓBER 19.
Tanácsadó
Hallásszűrés
A hallásszűrés már újszülött korban 

elkezdődik, és egészen a középiskola 
végéig ellenőrzik a védőnők, azonban 
felnőttkorban a kötelező, illetve ajánlott 
szűrővizsgálatok között nem szerepel. 
Ezért évente ajánlott a hallásszűrés, de 
halláscsökkenés vagy fülzúgás esetén 
korábban, illetve a probléma észlelése-
kor javasolt a szűrővizsgálat. 

A vizsgálatot végzi: Böröczné Huszka 
Edina védőnő 

A hallásszűrés ingyenes.
Időpont: 9.00-10.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 869-5037

Emlővizsgálat Breastlight lámpával, 
emlő önvizsgálat tanítása

A Breastlight mell-lámpát hölgyek 
vizsgálatára fejlesztették ki. Segítsé-
gével az esetleges elváltozások időben 
felismerhetők. Speciális piros fénye – 
amely teljesen ártalmatlan a szövetekre 
– jól átvilágítja a mell szövetállományát.

A vizsgálatot végzi: Czirok-Molnár 
Lilla

Időpont: 9.00-10.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 869-5037

Boka-kar index mérés
A Boka Kar Index vizsgálattal kimu-

tatható a perifériás érbetegség, vagy 
közismert nevén az érszűkület, még 
tünetmentes állapotban is. A mind  

a négy végtagon egy időben történő vér-
nyomásmérés megbízhatóan előre jelzi a 
szélütést és szívinfarktust.

A vizsgálatot végzi: dr. Frányó Ildikó 
háziorvos, üzemorvos, BEMER szakta-
nácsadó

Az Egészséghét alkalmával 3.000 Ft  
a vizsgálat!

Időpont: 14.00-16.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 869-5037

Tanoda
Őszintén a demenciáról
Kötetlen beszélgetés, utána szűrés me-

mória teszttel.
A beszélgetést tartja: Burka Ildikó fő-

nővér
Időpont: 10.00 óra

Széchenyi utcai műhely
Különféle masszázsok
Egy kellemes masszázs oldhatja  

a stresszt, javíthatja közérzetünket és ál-
talános egészségi állapotunkat. 

A masszázst végzi: Kovács Krisztián 
masszőr

Az Egészséghét alkalmával a masszázs 
50 % kedvezménnyel vehető igénybe! 

A japán gyógymasszázs és a lágy 
csontkovácsolás: 4000 Ft, 

a svédmasszázs és a talpreflexológia: 
2500 Ft.

Időpont: 8.00-16.00 óra
Előzetes bejelentkezés szükséges Ko-

vács Krisztiánnál: +36 (30) 478-5427 

CSÜTÖRTÖK, OKTÓBER 20.
Tanoda
Csontsűrűség mérés
Csontsűrűség mérés csontritkulásban 

szenvedő betegeknek, nőknek és férfiak-
nak egyaránt ajánlott 35 év felett. Csont-
törésen átesett, klimax körüli életkorban 
levő nőknek, vagy olyanoknak, akiknek 
a családjában csontritkulásra visszave-
zethető törés fordult elő. Szintén ajánlott 
hormonális betegség, felszívódási zavar 
és cukorbetegség esetén.

Időpont: 9.00-12.00 óráig
A vizsgálatot a kisteleki EFI támogat-

ja.
A vizsgálat ingyenes. 
Előzetes bejelentkezés szükséges a vé-

dőnőnél: +36 (30) 462-6368

Állapotfelmérés, életmód tanács-
adás

A dietetikai tanácsadás során dieteti-
kus felméri a beteg aktuális tápláltsági 
állapotát, kiértékeli táplálkozási szoká-
sait, továbbá a beteg céljainak, adottsá-
gainak és a szakmai ajánlásoknak meg-
felelő táplálkozási tervet, diétát állíthat 
össze – akár egészségmegőrzés céljából, 
vagy már kialakult betegségek – példá-
ul cukorbetegség, inzulinrezisztencia – 
esetén azok kezelésének, gyógyításának 
támogatására.

A tanácsadást tartja Lőrinczné 
Losoncz Tímea dietetikus

Időpont: 9.00-12.00 óráig
Az állapotfelmérés ingyenes.
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 462-6368

Egyéni pszichológiai tanácsadás
A tanácsadást tartja: Falusi Anett
Időpont: 9.00- 12.00 óráig
A tanácsadás ingyenes, előzetes be-

jelentkezés szükséges a védőnőnél:  
+36 (30)462-6368

 Komputeres szemvizsgálat, látás-
vizsgálat

A szemvizsgálatot végzi: Rausch  
Viktor optometrista

A vizsgálat díja: 3.000 Ft
Időpont: 15.00-17.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a Viktória Optikánál: +36 (30) 858-7071

PÉNTEK, OKTÓBER 21.
Tanácsadó
Ultrahang diagnosztika
Hasi, kismedencei, pajzsmirigy UH
A helyes UH előkészület:
A vizsgálat előtt 4 órával ételt nem 

fogyaszthat! A vizsgálat előtt 2 órá-
val 0,5 liter buborékmentes ásványvi-
zet vagy csapvizet fogyasszon minél 
rövidebb idő alatt (NEM iszogatva)!  
A későbbiekben (a vizsgálat előtt 2 órá-
val) inni, iszogatni, rágózni, bármit a 
szánkba venni tilos, akkor sem, ha köz-
ben el kell menni a mosdóba! Ha mégis 
elmegy a mosdóba, akkor a kismedencei 
részt nem tudjuk vizsgálni, ha gyorsan 
ráiszik vizet, akkor a felhas vizsgálható-
sága válik még nehezebbé. 

A komplex vizsgálat díja az Egészség-
hét alkalmával: 15.000 Ft. 

A vizsgálatot végzi: dr. Zagorac Niko-
la radiológus szakorvos

Időpont: 9.00-15.30 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 869-5037

Tanoda
Baba-mama klub
Éneklés, mondókázás, mese, közös 

játék, végül babacsinta készítése, hogy 
a pocakunkat is megtöltsük. Szeretettel 
várjuk a kicsiket és nagyokat egy közös 
kreatív foglalkozásra: Miklós Andrea és 
a védőnők. 

Időpont: 10 óra

Számítógépes gerincdiagnosztika
Gerinc állapotának felmérése szkenner 

segítségével.
A vizsgálatot végzi: Gyapjasné Vígh 

Vera természetgyógyász
A felmérés díja kedveszményesen az 

Egészséghét alkalmával: 3.000 Ft.
Időpont: 13.00-15.00 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges  

a védőnőnél: +36 (30) 462-6368

Egész héten a Menta Gyógyszer-
tárban egyes vitaminok akciós áron 
kaphatók.

Egészséghét október 17-től október 21-ig
Minden vizsgálatra kérjük, hozza magával a TAJ kártyáját! Szájmaszk használata és intézménybe belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező!
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Tanévnyitó volt az általános  
iskolában

Szeptember elsején reggel 8 órakor tartott tanévnyitó ünnepséget 
a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola. A 6. osztályosok 
Zónai Márta osztályfőnökök vezetésével vidám ünnepi műsorral 
köszöntötték diáktársaikat, majd az óvónénik vezetésével az elsősök 
bemutatkozó verse következett. Ezután Rabi Edit Éva igazgató tan-
évnyitójában arról beszélt, hogy kezdődik 2022-2023-as tanév, ma-
gunk mögött hagyjuk a pihenést, a csodálatos nyaralást, és ismét za-
jos lesz iskola valamennyi osztályterme, ahol mindenki elfoglalhatja 
a kedvenc padját. Kilenc osztállyal és 209 tanulóval kezdődik meg 
az új tanév. Rabi Edit Éva felsorolta az osztályok tanítóit, osztályfő-
nökeit. Alsó tagozatban: 1.a Varga Emma, 2.a Kormányosné Rudner 
Edit, 3.a Csányi Péterné, 4.a Gondáné Frankó Valéria. Felső tagozat-
ban: 5.a Gállné Leiner Ilona, 6.a Zónai Márta, 7.a Hegedűs Marianna,  
7.b Márkus Marianna, 8.a Vágvölgyiné Albert Tünde. A napközis 
csoportok vezetői alsó tagozatban: 1. osztály: Zádoriné Sutka Ani-
ta, 2. osztály: Tari Klára, 3. osztály: Csányi Péterné és Gera Már-
ta, 4. osztály: Kala-Czirok Ágnes. Felső tagozatban a tanulószoba 
vezetője: 5. osztály: Koréh Istvánné, 6. osztály: Kutasi Krisztina,  
7-8. osztály: Rabi Ágnes Csilla. Miskolczi-Bognár Bernadett félállás-
ban pedagógiai asszisztensként segíti majd a nevelő-oktató munkát.

Az igazgatónő az elsősöknek köszöntésként a hagyományok sze-
rint Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettessel együtt ceruzát és radírt 
ajándékozott, ezzel az iskola a diákjaivá fogadták őket. Rabi Edit 
Éva külön köszöntötte az ötödik osztályosokat, akiknek elmondta, 
hogy új tantárgyak, érdekes feladatok, új élmények várnak rájuk. 
Nem elég a tanítási órákon figyelni, és a házi feladatokat elkészí-
teni. Többet és alaposabban kell tanulniuk ebben a tanévben ahhoz, 
hogy jó érdemjegyeket szerezzenek. A nyolcadikosok figyelmébe 
ajánlotta, nyolcadikosnak lenni felelősség. Egyrészt példát kell, hogy 
mutassanak az alsóbb évfolyamos diákoknak, másrészt mindent meg 
kell, hogy tegyenek a félévi jó eredményekért, hiszen a továbbtanulás  
a tét. Az igazgatónő elmondta azt is, hogy a tanév munkaterve elké-
szült, a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz érték-
teremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportren-
dezvényekkel. „Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy 
diákjaink nap mint nap, szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra 
motiváltak legyenek. Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre. Olyan 
iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka 
következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt, és a tanuló 
mellett ott áll a szülő is, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. 
Ezért meggyőződésem, hogy akkor leszünk jó iskola, ha szoros kap-
csolatot ápolunk a szülőkkel, nyíltan, őszintén beszélhetünk a gyer-
mekeik problémáiról, hiányosságairól, lehetőségeiről. Együtt kell 
dolgoznunk a közös cél érdekében. Kérem Önöket kedves szülők, 
kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, s ha kétség merül fel 
Önökben, kérdezzenek bátran. Kollégáim nyitottak az eszmecserére, 
hisz közös célunk az ide járó gyermekek személyiségének kiteljese-
dése. »A tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz! A tanárnak joga 
van a zavartalan tanításhoz! Mindenki jogát tiszteletben tartom!« 
Ezek legyenek az új tanév jelmondatai! Remélem, hogy nálunk ilyen 
örömteli tanulásban lesz része a diákoknak.”

A tanévnyitó 10 órakor a Páduai Szent Antal római katolikus temp-
lomban Veni Sancte szentmisével folytatódott, majd az osztályok 
visszatértek az iskolába és megkezdődött az új tanév.

Iskolai események

Óvoda

Iskolára hangoló
Augusztus 29-én játékos délelőttöt szerveztünk az érdeklődő gye-

rekeknek az iskola udvarán: lehetett sportolni, játszani, versenyezni 
és kézműveskedni, találkozni és egy jót beszélgetni a régen látott 
barátokkal. Nagy sikere volt a délelőtt végén a palacsintának, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni.

Az 1. osztályosok augusztus 30-án játékos délelőttön ismerkedtek 
a tanító nénikkel, búcsúztatták a nyarat, készültek az iskolára. 

A Hónap Szentje
Ebben a tanévben is folytatódik a Hónap Szentje ismertető prog-

ram. Minden alkalommal egy szentet választunk, akinek életével 
és tevékenységével megismertetjük tanulóinkat. A szervezéshez és 
lebonyolításhoz Jenei Norbert hitoktató nyújt segítséget. 

Ovi-suli délután 
Augusztus 30-án játékos délelőtti program keretében ismerkedtek 

meg nagycsoportosaink a következő évben őket tanító pedagógu-
sokkal, Ürmös Emma és Zádoriné Sutka Anita tanítónőkkel. A köl-
csönös bemutatkozások után játékok szervezésével, jó hangulatban 
telt az óvoda és az iskola udvarán szervezett program.

Beszoktatás az óvodába 
Szeptember első napjaiban elkezdődött az új gyermekek befoga-

dása az óvodába. Az ősz folyamán 30 új kis ovis érkezik az óvoda  
4 csoportjába, ahol izgatottan várják őket nagyobb társaik és az 
óvoda munkatársai. A pedagógusok minden gyermeket meglátogat-
tak otthonukban, többen testvéreik mellé érkeznek a csoportba, így 
sokan már az első pillanattól kezdve otthonosan érzik magukat az 
óvoda falai között.

Készülődés a Falunapra 
Az óvoda minden évben kiállítást rendez a Falunapokon a gyer-

mekek pedagógusi segítséggel készült munkáiból. Az idén olyan 
alapanyagokból formált tárgyakat mutattunk be, melyek eddig is 
mindennaposak voltak az óvodai barkácsoló és ábrázoló tevékeny-
ségek során: a környezeti nevelés és fenntarthatóság szellemében 
újrafelhasználtunk gyakran kidobásra ítélt anyagokat, mint a kon-
zerves és tejes doboz, műanyag flakonok és kupakok, tojástartók, 
csomagoló anyagok és más újrafelhasznált anyagokból készült 
alapanyagokat. Ezeket vágás, formázás után festékkel, ragasztóval 
varázsoltuk formává, egyéni alkotássá. A kiállított baglyok, her-
nyók, kígyók, katicák, teknősök, halacskák, polipok, méhecskék, 
virágok és madáretetők friss alkotások, az óvodai év első napjainak 
munkái.
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Nagymihály Balázs és Szalai Ág-
nes 9. lett a profi latintáncok 
Európa-bajnokságán

Menyhárt Eszter három első díjat 
hozott haza 

60 éves osztálytalálkozó

65 éves osztálytalálkozó

A Magyar TáncSport Szakszövetség 2022. szeptember 18-án ren-
dezte meg Szombathelyen a Savaria Nemzetközi Táncfesztivál ke-
retén belül a profi latintáncok Európa-bajnokságát, ahol a Kisteleki 
Pro-Art Elit Táncakadémia versenytáncosai, Nagymihály Balázs és 
Szalai Ágnes 9. helyezést értek el.

Szeptember 3-án rendezték meg Budapesten a Hungarian Open Eu-
rope Cup 2022 országos sminkversenyt, ahol a balástyai Menyhár 
Eszter három kategóriában lett első helyezett:
Bridal 2023 – 1. hely, Klasszikus smokey a Disney világából –  
1. hely, Kreatív Bridal – 1. hely. Sminkmodell: Sztán Lili, oktató: 
Dominique Roberts, haj: Bartók Krisztián. 

Szeptember 18-án, a Vadásztanya vendéglőben tartottak találkozót 
az 1962-ben végzett általános iskolai tanulók. Az összejövetelen 
sajnos csak tizenketten lehettek ott, mert osztálytársaik közül tizen-
egyen elhunytak, hatan betegség és egyéb elfoglaltság miatt nem 
jöttek el. A közös ebéd után a régi időkre emlékeztek, megbeszélték, 
kivel mi történt a legutóbbi találkozásuk óta.

A képen balról jobbra: Kócsó Antal, Böröcz István, Kőrösi Julianna, 
Halász Antalné osztályfőnök, Kordás János, Kapás Mihály, Hódi 
Zsuzsanna, Tóth István, Tóth Magdolna, Nagy Piroska, Pakó Ida, 
Gombos Pál 

Szeptember 24-én, a Vadásztanya vendéglőben tartottak osztályta-
lálkozót a 65 évvel ezelőtt ballagó általános iskolások. Az akkori  
25 fős osztálynak Miklós Sándor volt az osztályfőnöke. A közös 
ebéd után tortával ünnepelték meg a találkozást.

A képen balról jobbra: dr. Tóth Mihály, Papdi Erzsébet, Vermesi 
Sándor, Kósa Erzsébet, Lippai Ilona, Kőrösi Teréz, Nagy Mária, 
Herke József, Vér Aranka 

MEGVAN AZ ELSŐ GYŐZELEM
Nehéz sorsolással kezdett neki az idénynek a balástyai megye-

egyes felnőtt csapat. Szeptember végén azonban összejött az első 
győzelem!

A hónap elején Algyőre látogatott a csapat. Nagyon hasonlóan  
a tiszaszigeti nyitófordulóhoz 2-0-ás hátrányban vonultunk a félidő-
re, de már nagy helyzetekig is eljutott a csapat. 

Az első hazai mérkőzésen a legfőbb bajnokesélyes Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia II. csapata érkezett Balástyára. 70 percig jól tar-
tották magukat a balástyaiak, de a végére kijött a két csapat közötti 
különbség, végül a szegediek 6-0 arányban nyertek. 

Szeptember harmadik hétvégéjén, péntek este Hódmezővásárhe-
lyen játszották a következő bajnokit Kiss Máté vezető edző fiai.  
Egy nagyon küzdelmes mérkőzésen, a 17 éves Gera Dávid rúgta az 
első gólunkat, de fájó 2-1-es vereséget szenvedtünk. 

Az utolsó szeptemberi bajnokin Mórahalomra utaztunk. Egy szin-
tén nagyon nehéz mérkőzésen Vámos Tamás és Bitó Balázs góljai-
val megszereztük első pontjainkat a megyei I. osztályban! 

Fodor Tamás elnök

Sporthírek

MEGHÍVÓ IDŐSEK  VILÁGNAPJÁRA
Szeretettel meghívjuk a településünk szépkorú 
lakosságát az Idősek Világnapja alkalmából, 

október 16-án, 16 órakor, a művelődési házban 
rendezett ünnepségre, ahol műsorral és süte-

ménnyel várjuk a résztvevőket.

Balástya Községi Önkormányzat
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés 
• Pataki Péter és Medvegy Rita
• Varga Zoltán és Balogh 
Brigitta

Születés
• Gömöri Júliának és Mihályi 
Andrásnak: Dávid
• Bor Baharnak és Tasci 
Osmannak: Ahmet Akif

• Ábel Anitának és Király Ro-
landnak: Szofia 

Elhunytak
• Kovács Ferencné Kauczki 
Julianna (1942)
• Tari György (1957)
• Vetró Antal (1953)
• Tóth Klára (1951)
• Kondász Ferenc (1934)
• Fekete György (1955)

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.

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár a művelődési házban 

Szegedi gyermekotthonnak szervez 
adománygyűjtést Bitóné Dékány 
Zsófia

Október 23-án, vasárnap 9-12 óráig a művelődési ház nagy-
termében Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár tartanak.  
A szervezők továbbra is várnak tiszta, használható ruhaneműket, 
működőképes játékokat, mesekönyveket, is amelyeket a vásár al-
kalmával adhatnak át. Érdeklődni lehet a szervezőnél, Molnár Évá-
nál, a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon. 

Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!

Bitóné Dékány Zsófia rendszeresen szervez segítő akciókat, és most 
október elejétől november 30-ig gyűjt adományokat a szegedi, agya-
gos utcai gyermekotthonnak. Az adománynak szánt ruhanemű, játék 
vagy bármi más jó állapotú és használható legyen! Zsófi az össze-
gyűlt ajándékokat Mikulás előtt személyesen szállítja el. Aki segíteni 
szeretne, Bitóné Dékány Zsófia Facebook oldalán vagy 06 (30) 501-
1875-ös telefonszámon jelentkezzen.

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! 

Sírhelyek váltásának és újraváltásának díjai 27% áfával 
Érvényes: 2022. szeptember 1-től
Egy személyes sírhely a parcellák belső soraiban 25 évre: 28 575 Ft
Egy személyes sírhely a parcellák első soraiban 25 évre: 50 800 Ft
Egy személyes kripta hely 60 évre: 148 828 Ft
Egy személyes urnahely 10 évre: 133 350 Ft 
Temető fenntartási hozzájárulás temetéskor: 15 875 Ft/ 1 személy/al-
kalom
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 
Halottszállítás: Lévai János 06 (30) 451-0371

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben 

a  06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

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

Állatorvosi ügyelet

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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