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Energetikai takarékosság 

Az energiaárak emelkedése miatt az önkormányzat is 
megszorításokat vezet be. Az önkormányzati intézmé-
nyeknél csökkentik az energetikai költségeket. 

2. oldal

A népszámlálás második szakaszában vagyunk 

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a szám-
lálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak  
a számlálóbiztosok közreműködésével teljesíthető.

3. oldal

Országos döntőbe jutottak a balástyai gyerekek

Szeptember 30-án rendezték meg Budapesten a Magyar-
ság KicsiNagykövete verseny országos döntőjét, ahol  
a megyei csapatban balástyai gyerekek is részt vettek. 

5. oldal

Október 16-án dr. Kiss-Rigó László püspök szentmise 
keretében avatta fel a felújított plébánia épületét.

Bővebben a 3. oldalon

Plébániaavató ünnepség volt 
Balástyán

XXI. Balástyai Böllérfesztivál
2022. NOVEMBER 11-12-én, A RENDEZVÉNYTÉREN
November 11., péntek
17.00  Köszöntő 
 Tábortűz, szalonnasütés (Támogatói jegy: 500 Ft – 
 kenyér, szalonna, nyárs)
 Vigadó együttes zenés műsora
18.00  Sztárvendég: Szulák Andrea

November 12., szombat
  8.00  A Böllérfesztivál megnyitója ágyúszóval: Tápióbicskei  
 1848-as Hagyományőrző tüzércsapat 
 A bölléreket és a vendégeket köszönti Farkas Sándor,  
 az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára,  
 miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, Ujvári  
 László polgármester és Kiss József főszervező
 Megkezdődik a sertések feldolgozásának tájjellegű  
 bemutatása
  8.30 A kolbásztöltő-, főző-, süteménykészítő verseny, pálinka  
 mustra megnyitója
  9.30  A balástyai óvodások műsora
10.00  A Grimm-Busz Színház gyermekműsora
10.45  Néptánckavalkád
11.15  A tordai Gúth Emília énekes műsora (X-Faktor)
11.45  Habakuk együttes gyermekműsora
13.00  Sztárvendég: Peter Šrámek
14.00  A kolbásztöltő-, főző-, süteménykészítő verseny, pálinka  
 mustra eredményhirdetése 

Szombaton egész nap
Húsipari és sajtkészítő cégek vásárral egybekötött kiállítása, vásári 
árusok sokadalma, gyermekeknek arcfestés, bohóc.
Büfé és éttermi szolgáltatások: hurka, kolbász, frissen sült pecsenye, 
pörkölt, forralt bor, pálinka.

19.00 Böllérbál a Hotel Orchideában
Vacsora: aperitif, raguleves, töltöttkáposzta, sültestál, sütemény
Zene: Minor együttes
Információ: Gémes Eszter Községi Könyvtár, 06 (30) 413-0075
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre szeretettel 

várja Önt és kedves családját!

Adventi gyertyagyújtás a templom előtt   
November 27-én, Advent első vasárnapján 16 órakor lesz  

a gyertyagyújtás a templom előtti téren. Ezt követően minden 
vasárnap 16.00-16.30 óráig ünnepség keretében kapcsolják fel 
az adventi gyertyákat. Második vasárnap a templomnál a Mi-
kulás is meglátogatja az összejövetel résztvevőit, harmadik va-
sárnap először a könyvtár előtti parkban találkoznak az ünnep-
lők, majd a templomhoz indulnak, negyedik vasárnap templomi 
koncerttel készülnek a szervezők. 

Az eseményre a Balástya Községi Önkormányzat  
mindenkit szeretettel vár!
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EnErgEtikai takarékosság
A közintézményeink jelentős részét 
jelenleg termálvízzel, nem gázzal 
fűtjük. Csak a művelődési házban 
és a bölcsődében nincs bevezetve 
a termálvíz, de a bölcsődében az 
energiaár csökkentésére napeleme-
ket szereltettünk fel. Ennek elle-
nére az önkormányzatunknak a ki-
adások miatt megszorításokat kell 
bevezetni. Minden önkormányzati 
intézményvezetőtől írásban kértem 
intézkedési tervet az energetikai 
költségek mérséklésére. A fűtés 
minimalizálását kértem, elsősorban 
a munkaidőn kívüli időszakra és a 
hétvégékre. Ez vonatkozik a termál-
rendszerrel ellátott ingatlanjainkra 
is. Az önkormányzati gépjárművek 
futásteljesítményének visszaszorí-
tását, az ügyintézéseknél az ügyek 
összevárását, egyszerre több dolog 
elintézését vezetjük be. A képvise-
lő-testület gondolkodik azon, hogy 
a még most nem látható, de több-
szörösére emelkedő áram- és gáz-
árakat hogyan tudjuk kompenzál-
ni, vagy kigazdálkodni a jövőben.  
A közvilágítás hatékonyabbá tétele 
miatt kistérségi összejövetelen vet-
tünk részt azokkal a polgármester 
kollégáimmal, amely települések 
ugyanarról a szolgáltatási rendszer-
ről kapják az áramot, így Kistelek 
járás hat településén kívül Dóc és 
Forráskút egyeztetett az áramszol-
gáltató képviselőivel. Volt olyan 
település, ahol este 10 órától hajnal 
4 óráig teljesen kikapcsoltatnák 
a közvilágítást. Azt nem támoga-
tom, hogy bizonyos időszakra ne 
legyen világítás a közterületeken. 
Ennek ésszerű okai vannak. Példá-
ul balesetveszély, a közbiztonság, 
vagy jelenleg a migránsok éjszakai 
mozgása. Augusztus óta már több-
szörösére emelkedett az eddig is 
magas áramdíj, és még a jövő évi 
szolgáltatási szerződéseket nem ír-
tuk alá, így azt nem tudjuk, akkor 
mennyit fizetünk. A főútjaink mel-
lett jelenleg 110 Wattos neonégők 

világítanak, viszont ilyen nagy 
fényerő nem szükséges. Külön 
tárgyaltam az áramszolgáltató kép-
viselőjével, és árajánlatot kértem  
a részleges lekapcsolásra. Ugyanis 
arra nincs lehetőségünk, hogy csak 
néhány lámpát lekapcsoltassunk. 
Minden második izzó leszerelé-
se viszont megoldható, amit csak 
az áramszolgáltató szakemberei 
végezhetnek el lámpatestenként 
meghatározott díjfizetéséért. Ezt 
elsősorban a főútvonalak mentén 
tennénk meg, az útkeresztező-
dések kivételével. Egyéb főutak 
mellett 70 Wattos izzók, a mellék-
utcákban 35 Wattos izzók vannak. 
Ahol minden második oszlopon 
van közvilágítás, az maradni fog. 
Összesen 275 lámpatest világít  
a közterületeinken.  Ebből három 
volt a templomot megvilágító, 
amit már kikapcsoltuk. A díszvi-
lágításokat a polgármesteri hiva-
talnál is csökkentettük. Az adventi 
időszakban este néhány óráig lesz 
majd díszvilágítás. Mivel a taka-
rékosságot meg kell oldani hosszú 
távon, kértem árajánlatot a jelenlegi 
lámpák energiatakarékos led izzók-
ra cserélésére is, ami 40-50 száza-
lékos megtakarítást jelenthet. To-
vábbá ezekkel az izzókkal éjszakai 
időpontokban lehetne a fényerőt 
csökkenteni, viszont ehhez jelenleg 
nincs pályázat. Erről informáci-
ók birtokában tudunk majd dön-
tést hozni a képviselő-testülettel.  
A közvilágítással kapcsolatos vál-
tozások bevezetéséről előzetesen 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

napElEm fElszErElésE a Vadászta-
nya VEndéglőhöz
Az önkormányzati tulajdonú Va-
dásztanya vendéglő napelemmel 
való felszereléséhez öt árajánlatot 
kértünk. A képviselő-testület dön-
tése alapján a vendéglő áramel-
látásához egy 50 kilowattos, két 
inverterből álló rendszert szerel 
majd fel a kivitelező, akivel már 
megkötöttük a szerződést. A beru-

házás december végéig elkészül.  
A csatlakozási igénykérelmünk 
még a kormányzati szigorítás előtt 
beérkezett, így erre a szaldós elszá-
molási rendszer vonatkozik majd.

fűtéskorszErűsítés az orVosi rEn-
dElőbEn
Megkezdődött a Kóródy utcai or-
vosi rendelő fűtéskorszerűsítése, 
a régi gázkazán és a radiátorok 
cseréjére, orvosi pihenő kialakítá-
sára a háziorvosi rendelő és a volt 
fogorvosi rendelő közötti épület-
részben. A beruházáshoz korábban 
a belügyminisztériumi kötelező 
önkormányzati feladatellátást szol-
gáló beruházások témakörének 
pályázatán támogatást nyertünk.  
A felújítás költségvetése 10,3 mil-
lió forint, amiből 25 százalék az 
önkormányzati önerő.

folytatódhat az iskolai konyha  
építésE
Október elején az alap betonozá-
sával és a szerelőbeton elkészíté-
sével, majd a vízszigeteléssel, ok-
tóber végén falazással folytatódott  
a belügyminisztériumi támogatás-
sal megvalósuló 350 adagos iskolai 
konyha építése.
Szeptember közepén kapott közsé-
günk a Belügyminisztériumból egy 
levelet, amely szerint a rezsiemel-
kedés és az ukrán háborúból adódó 
gazdasági helyzet miatt a kormány-
zat az összes tervezett és elindított 
állami beruházást felülvizsgálja, 
és annak eredményéről tájékoz-
tatást küld az önkormányzatnak. 
Felhívták a figyelmem, hogy míg 

tart a felülvizsgálat, az építéssel 
kapcsolatos további költségválla-
lást ne tegyek, bár az önkormány-
zat alszámláján van elkülönítve  
a pályázati támogatás és a saját erő 
összege. Önkormányzatunk több 
minisztériumban kért segítséget, 
hogy a gyermekétkeztetés korsze-
rű biztosítása érdekében járuljanak 
hozzá a konyhaépítés folytatásához. 
Szeptember 29-én érkezett levél  
a Belügyminisztériumból, amely 
szerint Balástya indokait figyelem-
be véve folytatható az iskolai kony-
ha építése.

Jól halad a VEdrEsszéki út fElúJítása
Októberben tovább folytatódott  
a Balástya 0400/1. helyrajzi számú 
külterületi, 1.195 folyóméter hosz-
szúságú út felújítása. A kivitelező 
Dél-Konstruktív Kft. az útpadka 
rendezése, a padkarendezéshez 
szükséges anyag deponálása után 
az út felületét átszövő fagyökér fel-
nyomódás miatt a gyökértelenítési 
és a burkolatjavítási munkákat vé-
gezte el. A pályaburkolatra zúzottkő 
került, majd a zúzottkő elterítését 
követően a teljes útszakaszt hely-
színi hidegremix eljárással homo-
genizálták. A beruházás az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap 85.204.466 forint vissza nem 
térítendő támogatásával valósul 
meg, amelyhez a Balástya Községi 
Önkormányzat 4.484.449 forint sa-
játerőt biztosított.

a máV-start Vasúti szEmély-
szállító zrt. táJékoztatóJa
A Balástya Községi Önkormányzat 
október 4-én levélben kereste meg 
MÁV-START Vasúti Személyszál-
lító Zrt-t két balástyai megállóhely 
tervezett megszüntetése ügyében. 
A vasúttársaság azt a tájékoztatást 
adta, hogy sem az idei, sem pedig  
a 2022/2023. évi menetrend terve-
zetben jelenleg nincs napirenden 
olyan intézkedés, amely Balástya 
vagy a Kapitányság megállóhelyek 
megszüntetésére irányulna.

Zajlik a Vedresszéki út 
felújítása
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Csongrád-Csanád kincsei  
honlapon és mobil applikáción

Október 16-án dr. Kiss-Rigó László püspök szentmise keretében avatta 
fel a felújított plébánia épületét. A szentmise tanító részében a szentírás 
egy példázatának magyarázatában arról beszélt, hogy óriási ereje van  
a kitartó, közbenjáró imának, annak, hogy a másokért imádkozunk. 
„Isten kegyelmet, segítséget ad az embernek, és azt akarja, hogy 
egymásért is tudjunk szolidárisak lenni. Ha valaki bajban van, be-
teg, szenved, igazságtalanságot szenved el, mindent tegyünk meg, 
ami rajtunk múlik, de imádkozzunk Istenhez is érte. Ez nem vagy-
vagy kérdése. Az igazi hívő ember mindent megtesz másokért, de 
emellett imádkozik is. Erre vagyunk hivatva.” A szentmise végén 
Ujvári László polgármester és Farkas Sándor miniszterhelyettes, az 
Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő 
is a Magyar Faluprogram jelentőségét emelte ki beszédében, mivel 
kétszer húsz millió forintos pályázati támogatással, a Magyar Állam 
segítségével újulhatott meg a plébánia épülete. Antal Imre plébános 
végül mindenkinek megköszönte, akik munkájukkal, segítségükkel 
hozzájárultak az egyház közösségi épületének megújulásához. Külön 
köszönetet mondott Tóth Attilának és családjának a templom mennye-
zetére elhelyezett két hatalmas csillár felajánlásáért és felszereléséért, 
mertkorábban két reflektor világított a padsorok fölött. A szentmise 
után a jelenlévőket a plébánián süteményekkel, üdítő italokkal, és  
a Divertimentó együttes kellemes komolyzenei koncertjével várták.

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat "A Csongrád-Csanád me-
gyei identitás erősítése" című projekt keretén belül honlapot és mobil 
applikációt fejlesztett, melyek szöveges és képi anyagait a települési kap-
csolattartókkal egyeztetve tették közzé.

A honlap elérhetősége: https://csongradcsanadkincsei.hu/

A víz fizikai jellemzői
A víz kémiai, fizikai, biológiai tulajdonságai alapján az élet 

számára nélkülözhetetlen, ezért a Földön a legszélesebb 
körben használt vegyület. A víz az ember és a környezet 
számára való jelentőségét, illetve az ezzel kapcsolatos 
feladatokat az Európai Tanács 12 pontban deklarálta az 
„Európai Víz Chartában” a következők szerint: 1. Víz nél-
kül nincs élet. A víz érték és létfontosságú környezeti elem.  
2. Az édesvíz készletek nem kimeríthetetlenek. Ezért eze-
ket meg kell őrizni, illetve védeni. 3. A víz szennyezése 
veszélyes az ember és más vízfüggő élőlények számára.  
4.  A víz minőségének ki kell elégítenie a különböző hasz-
nálatok igényeit, különösen az emberi egészség szempont-
jából lényeges követelményeket. 5. A használt vizek vízfo-
lyásokba vezetésével a víz minősége nem akadályozhatja 
annak további termelési, illetve személyes célú használatát.  
6. A vízkészletek megőrzése szempontjából a növény-
világ és különösen az erdők szerepe igen nagy. 7. A víz-
forrásokat meg kell őrizni. 8. A vízügyi hatóságoknak meg 
kell tervezniük a helyes vízgazdálkodást. 9. A vízvédelem 
szükségessé teszi a szakoktatás, a tudományos kutatás és 
a nyilvánosság tájékoztatásának intenzifikálását. 10. A víz 
közös tulajdon, melynek értékét mindenkinek fel kell ismer-
nie. Az egyének kötelessége a víz célszerű és gazdaságos 
használata. 11. A vízgazdálkodást természetes vízgyűjtő 
területek és nem politikai, illetve adminisztratív határok ke-
retében kell megvalósítani. 12. A víz nem ismer semmiféle 
határokat, ezért mint közös forrás, nemzetközi együttmű-
ködést tesz szükségessé.

Az esővíz hasznosítása
Egy ember naponta átlagosan 120 liter vizet használ 

tevékenységei folyamán. Ez a mennyiség a következő-
képpen oszlik meg: tisztálkodás 38 %, ivás, főzés 2 %, 
mosogatás 7 %, mosás 13 %, autómosás 5 %, WC öblítés  
33 %, kerti öntözés 2 %. Érdemes a háztetőről lehulló csa-
padékot összegyűjteni, ezzel tudunk takarékoskodni a víz-
zel. Átlagosan évente egy 100 m2 alapterületű ház tetejéről 
78 m3 vizet tudunk összegyűjteni. Ha ezt összegyűjtjük ez 
elegendő a mosáshoz és WC öblítéshez egész évben egy 
négytagú családnak. Az esővíz lágyvíz, nincsenek benne 
magnézium és kalcium sók, a mosáshoz kitűnő. 

Az ereszcsatorna kivezető nyílását egy hordóba vezetjük 
mechanikai szűrőn keresztül, majd tovább vezetjük a csa-
padékot egy föld alatti tartályba, ami ajánlottan téglából, 
kőből vagy betonból van. Ott aktív szenes szűrésen megy 
át és szivattyú segítségével visszavezethetjük a ház-
ba. Ha a csapadék vizet az udvaron fahordóba gyűjtjük,  
a tetejére csalán levelet teszünk, hogy ne legyenek benne 
szúnyog lárvák, ezt a vizet kerti öntözésre kiválóan tudjuk 
használni. A fent leírtak tippet adhatnak az esővíz haszno-
sítására, mert az édesvizek megóvása közös feladatunk. 

Péterné Bárkányi Tímea

SZEMLÉLETFORMÁLÁS A VÍZGAZDÁL-
KODÁSSAL KAPCSOLATBAN 

A népszámlálás második  
szakaszában vagyunk

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlá-
lóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlá-
lóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.

2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor  
a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon személyeket 
írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem tel-
jesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból 
kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási fe-
lelősnél (jegyző), akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról is. 

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemze-
tiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Amennyiben kérdése merül fel, a nepszamlalas2022.hu oldalon 
részletes információkat és válaszokat talál a gyakran ismételt kérdé-
sekre, ezenkívül hívhatja az e célra létrehozott ingyenes, informáci-
ós telefonszámot: +36 80 080 143.

Kérés, segítség esetén kollégáink rendelkezésre állnak a Balástyai 
Polgármesteri Hivatal 06 62 278 222 központi vezetékes, valamint 
a 06 30 551 5876 telefonszámán.

dr. Nagy-Elekes Petra jegyző
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Óvoda
Látogatás az Állatsimogatóba 

Minden évben élménydús programot nyújt a balástyai Csu-
davilág Óvoda csoportjainak az Állatsimogatóban tett lá-
togatás. Szeptember végén két délelőttön önkormány-
zati busszal érkeztek az óvodások a Balástya Községi 
Önkormányzat munkatársai által előkészített programra.  
A gyerekek megsimogathatták a nyuszikat egy ideiglenesen elkerí-
tett, szalmabálákkal körülrakott helyen. A délelőtt folyamán külön-
böző játékokat is kipróbálhattak. Például szalmabálás akadályver-
senyen, célba dobásban vehettek részt, termésképeket készítettek,  
de a kedvencük ebben az évben is a kukoricamorzsolás volt. A prog-
ramot bodzaszörp és palacsinta tízórai zárta.

Kirándulás a Szegedi Vadasparkba 
Madarak, fák napi őszi kirándulásunkat ebben az évben is  

a Szegedi Vadasparkba szerveztük. Az új gyermekek beszoktatá-
sa október elejére befejeződött, így a legkisebbek is részt vettek  
a minden óvodás részvételével zajló buszos programon. A vadas-
park évről évre szépül, bővül az állatállománya is, így hatalmas él-
ménnyel gazdagodtak a gyermekek. Sajnos azonban egyre nagyobb 
anyagi terhet ró ez a kirándulásunk a szülőkre.

Őszi szépségek a Füvészkertben 
Fontos feladatunknak tartjuk a növényi természet szépségeinek 

bemutatását is óvodásainknak, így két kellemes októberi napon  
a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében tett látogatást min-
den óvodai csoportunk.

Tökfesztivált tartottak 
a Pihenőparkban
Október 12-én, a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola ta-
nulóinak a Pihenőparkban Tökfesztivált rendezett a Balástya Közsé-
gi Önkormányzat. Szép, tökös dekorációval, segítő közreműködés-
sel várták az osztályokat az önkormányzat munkatársai. 
A gyerekeknek négy állomáson kellett végigmenni. Az első a tök-
festés és tökfaragás volt, és ki melyiket szerette volna elkészíteni, 
választhatott. A faragáshoz az előrajzolás alapján gépi segítséget 
kaptak. A második állomáson őszi termésképeket készíthettek. 
A harmadik állomáson ügyességi és sportos játékokat lehetett ki-
próbálni, majd az utolsó állomás volt a jutalom, mert ott az önkor-
mányzat munkatársai bodzaszörppel kínálták a gyerekeket, és mellé 
a Tökfesztivál jelképeivel aprósüteményeket, boszorkánykalapot, 
tököt és szellemet kaptak.
A délutáni programot láthatóan minden gyerek imádta.

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az 
Uzho Jilo – Tiszta Szív Egyesület alkotta konzorcium 
EFOP-1.3.8-17-2017-00029 kódszámú, „Önkéntesség 
személyre szabva Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületénél” elnevezésű pályázata 221 876 109 Ft száz-
százalékos vissza nem térítendő támogatásban részesült 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fej-
lesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
döntése alapján.

A projekt célja az önkéntesség értékteremtő eszméjének 
tudatosítása a fiatalok körében. A konzorcium által meg-
valósított program keretében 182 (18 évesnél idősebbek, 
de a 22. életévüket még nem be nem töltött, középfokú 
végzettséggel rendelkező és aktív hallgatói jogviszonnyal, 
valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek) 
fiatalt tudtunk bevonni a projektbe, akik mindannyian ön-
kéntes képzésen vettek részt, majd részt vállaltak különbö-
ző önkéntes tevékenységekben. A célcsoport tagok bete-
kintést nyertek az önkéntes tűzoltók sokrétű munkájába, és 
megtapasztalhatták, hogy milyen jó is önzetlenül segíteni 
másoknak.

 
A projekt keretében további értékes és hasznos képzé-

seken vettek részt a fiatalok térítésmentesen. Ilyen volt az 
idegennyelvi képzés és a „B” vagy „C” kategóriás jogosít-
vány megszerzése, amelyek rendkívül nagy hozzáadott 
értéket képviselnek és hozzájárulnak a célcsoport jövőké-
pének kialakulásához, valamint a sikeresebb munkaválla-
lásukhoz. Angol nyelvi képzésben 75 fő vett részt és tett 
sikeres záróvizsgát. „B” kategóriás jogosítványt 64 fő, míg 
„C” kategóriás jogosítványt 3 fő szerzett a projekt kereté-
ben.

 
A projekt tervezett 36 hónapos időtartamának meghosz-

szabbítása vált szükségessé az időközben megjelent 
Covid-19 világjárvány miatti korlátozások következtében.  
A járványügyi helyzetben az önkéntesek a koronavírus-fer-
tőzés elleni védekezésben, valamint a társadalmi és gaz-
dasági változások negatív következményeinek enyhítésé-
ben is szerepet tudtak vállalni.

A projekt időtartama: 2018.03.01 - 2022.10.30.

További információ kérhető: 
Horváth-Zsikóné Kiri Mária
Telefon: 06 30 383 4056
E-mail: balastyaote@gmail.com

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÖNKÉNTESEK 
KÉPZÉSE BALÁSTYÁN

2022/10/30

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Országos döntőbe jutottak a balástyai gyere-
kek a Magyarság KicsiNagykövete versenyen

Szeptember 30-án, a budapesti Nemzeti Múzeumban rendezték 
meg a Magyarság KicsiNagykövete verseny döntőjét. A Csongrád-
Csanád megyei csapatnak, amelynek két balástyai tagja volt, a zsűri 
előtt kellett beszélnie a szakterületüknek megfelelően előzetesen 
megkapott egyéni feladatról. A szervezők az első helyezésen kí-
vül további rangsort nem állítottak fel. A csapat méltón képviselte 
megyénk értékeit, hírét vitték a helyi kultúrának, gasztronómiának, 
sporteseményeknek, és kiválóan helytálltak a 19 megye csapatai 
között. A megyei döntő legjobbjai képviselték az országos döntőn 
Csongrád-Csanád megyét: KicsiNagykövetként egy kübekházi di-
áklány, Lovász Katalin Édua, a hódmezővásárhelyi Kovács Áron, 
gazdasági KicsiAttasé és két balástyai tanulónk, Csanádi Atád Sport 
KicsiAttasé és Varga Napsugár Kulturális KicsiAttasé.

A megyei válogatottnak egy igazi közösségépítő előzetes feladata 
volt. Megyei és országos csatakiáltást kellett írni, valamint meg-
szervezni egy találkozót, ahol a gyerekek elkészítik megyénk egyik 
jellegzetes ételét, és olyan megyei vendégeket hívnak, akikre na-
gyon büszkék. Minderről egy filmet is kellett készíteni, amelyben 
Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács receptje alapján szögedi 
halászlét főztek és vásárhelyi túrós lepényt sütöttek a gyerekek.  
A filmben a diákok vendégeként szerepelt Gyenes Csaba plébá-
nos, Gárdián Gábor gordonkaművész, Bódi István futó, többszörös 
Ironman és a Csanyteleki Halgazdaság vezetője, Szabó Zoltán is.  
A főzést a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság, a film elkészí-
tését Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke 
támogatta anyagilag. A fiatalok felkészülésében óriási szerepe volt 
a családoknak, a felkészítő tanároknak, akiknek a tanulók iskolái és 
a helyi önkormányzatok nyújtottak segítséget. A balástyai diákok 
felkészítő tanára Márkus Marianna volt.

A kisfilm, amelyet Horváth Zoltán szerkesztő-operatőr készített, 
megtekinthető ezen a linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrmE_0y92wM&ab_
channel=Nagyk%C3%B6vetKicsi

A csapatot a Balástya Községi Önkormányzat szállította a döntőre.
Köszönet minden támogatónknak a versenyzőknek nyújtott segít-

ségért!

Iskolai események
Munkácsy-nap

Szeptember 30-án tartottuk meg a hagyományos Munkácsy-na-
pot. Az idei rendezvényt alsó tagozatos diákjaink az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Szent Mihály napi sokadalom-
ban töltötték. Részt vettek solymászbemutatón, állatbőr bemutatón 
és táncházban. A 3-4. osztályosok a Feszty-körképet is megnézhet-
ték, és a skanzenben látható régi iskolába is elmentek. Az idei Mun-
kácsy-napot szeptember 30-án a felső tagozatosok számára a sport 
jegyében szerveztük, mivel ekkor van az Európai Diáksportnap. 
Ennek keretében sokféle mozgásos tevékenységre nyílt lehetőség: 
zenés torna, labdás fogyasztó, kézilabda és labdarúgás mérkőzések, 
asztalitenisz, grundbirkózás, ügyességi- és futóverseny. A program 
végén az osztályokat egy-egy kosárlabdával díjaztuk.

Hónap Diákja-szeptember

1.a: Nagymihály Emma, 2. a: Szennai Lotti, 3. a: Bitó András 
Márton, 4. a: Lippai Zorka, 5. a: Hunyadi Adrienn, 6. a: Csanádi 
Atád, 7. a: Szemerédi Dominika, 7. b: Varga Napsugár, 8. a:  Gémes 
Nikoletta Iringó.

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató ebben a hónapban Lisieux-i Szent Terézt 

választotta a hónap szentjének. A szent a karmelita szerzetesrend 
tagja volt. Hivatásának tekintette: imádkozni másokért és megmen-
teni másokat. Rövid életét is ennek a két feladatának rendelte alá.

Pályaválasztás előkészítése
A nyolcadik osztályos tanulóknak szeptember 21-én dr. Tóth Éva 

tartott iskolaválasztást megkönnyítő foglalkozást. A diákok tájéko-
zódtak a középiskolák fajtáiról, ismereteket kaptak az egyes iskola-
típusokról, az ott folyó képzésekről, nyílt napokról.

Kattárs kupa
A Katolikus Társadalmi Napok alkalmából szeptember 23-án, 

Szegeden a Szt. Gellért Fórumban rendezett labdarúgó tornán  
a Szeged-Csanádi Egyházmegye területéről 19 iskola csapata mér-
kőzött a KATTÁRS kupáért. Iskolánk 6-7-8. osztályos fiú csapata  
9 mérkőzésen kitűnően helyt állva a 2. helyen végzett. A torna leg-
jobb kapusának Becsey Noelt választották. Az oklevelet, ezüstér-
met és a különdíjat Kiss-Rigó László püspök és Germán Tamás,  
a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgója adták át. A csapat 
tagjai: Becsey Noel, Csuka András, Kovács Noel, Körmendi Zsom-
bor, Sári Máté, Szél Zalán, Tóth-Sári Nándor, Zádor Dávid, Csuka 
Zsolt, Kiss Zalán. Felkészítő tanár: Vén László.

Mezei futóverseny
Október 4-én a kisteleki vásártéren rendezték a Diákolimpia atlé-

tika mezei futóversenyt. Iskolánk tanulói szép sikereket arattak: a 3. 
korcsoportos leány csapat 3., a 3. korcsoportos fiúk és a 4. korcso-

portos lányok és fiúk 2. helyezést értek el. Az egyéni versenyben 
Gunics Zétény 3., Darabont Annamária 3., Kovács Noel 3. és Csu-
ka András 1. lett a saját korosztályában. A tanulókat Vágvölgyiné 
Albert Tünde és Vén László készítette fel.

Papírgyűjtés
Szeptember 30-án tartottuk az őszi papírgyűjtést. A bevételt a Di-

ákönkormányzat programjaira, a gyerekek igényeinek megfelelő, 
az oktatást-nevelést segítő eszközökre fordítjuk. A szülőknek ez-
úton is köszönjük, hogy támogatták kezdeményezésünket.

Megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 6-án iskolai és községi megemlékezést tartottunk az aradi 

vértanúk emlékére állított kopjafánál. A 7. évfolyam tanulói Hege-
dűs Mariann és Márkus Marianna vezetésével összeállított műsorral 
emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leveré-
sét követő megtorlóhullámról. Az ünnepség részeként Juhász Jenő 
alpolgármester településünk nevében az emlékezés koszorúját, az 
osztályok mécseseket és magyar zászlókat helyeztek el a kopjafánál.

Ünnepi megemlékezés 1956. október 23-ról
Október 21-én a nyolcadikosok Vágvölgyiné Albert Tünde veze-

tésével a korszak hangulatát idéző, lendületes műsorral emlékeztek 
meg az 1956-os forradalmi eseményekről és a hősökről.
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NAGY KÜZDELEM LESZ A BENNMARADÁSÉRT
Újonc felnőtt csapatunk gyűjtögeti a pontokat a megyeegyes baj-

nokságban. 
Október elsején a tavalyi megyekettes bajnok FK Szegedet láttuk 

vendégül a balástyai sportpályán.  A mérkőzés hajrájában Pióker 
Tibor góljával sikerült megszerezni a vezetést, de az utolsó másod-
percekben a vendégeknek sikerült egyenlíteniük, így 1-1-lett a mér-
kőzés végeredménye. 

A következő hétvégén Szentesre látogatottunk, ahol csaknem egy 
órán keresztül egyenrangú ellenfelei voltunk a hazaiaknak, de sajnos 
az utolsó bő félórában négy gólt is szereztek a szentesiek. Szentes-
Balástya 4-0.

Október 15-én a szintén a kiesés ellen küzdő UTC csapata érkezett 
Balástyára. Végig irányítottuk a mérkőzést, ám az első félidő utol-
só perceiben sikerült megszereznie a vezetést az újszegedieknek.  
A második félidő elején aztán bő 10 perc alatt sikerült három gólt is 
szereznünk. Tóth Gergő, Kormos Barnabás és Szádeczky Zalán is 
eredményes tudott lenni. Így még az is belefért hogy a hajrában egy 
öngóllal szépítettek a vendégek. Balástya-UTC 3-2.

A következő fordulóban Kiskundorozsmán léptünk pályára. A jó 
erőkből álló hazaiak megérdemelten tartották otthon a három pon-
tot, de a balástyai csapatnak sem volt szégyenkezni valója, kiválóan 
küzdve méltó ellenfelei voltak a dorozsmaiaknak. Kiskundorozsma 
– Balástya 2-0. 

Október utolsó hétvégéjén hazai pályán fogadtuk a deszkieket.  
A mérkőzés legelején sikerült megszerezni a győzelmet a vendégek-
nek. Ezután átvettük az irányítást és még az első félidőben sikerült 
megfordítani a eredményt Vörös Levente és Tóth Péter góljaival.  
A második játékrész az elsőhöz hasonlóan a küzdelemről szólt, de 
gól már nem született. Balástya – Deszk 2-1, megérdemelt győzel-
met arattunk!

Fodor Tamás elnök

Sporthírek
2023-tól a területalapú támo-

gatások feltételei változnak!
Ahhoz, hogy mindenki megis-

merje e feltételeket és így el tud-
ja érni a számára legkedvezőbb 
támogatási formát, november-
ben több személyes tájékoztatást 
tartunk, melyeknek pontos idő-
pontját még nem tudjuk, mert 
a végleges rendeletet az újság 
nyomdába adásakor még nem 
írták alá. A tervezetből egy kis 
részlet az alábbiakban.

Kondícionalitás 1. – Ismer-
kedjünk a 2023-tól kezdődő új 
előírásokkal! 

A kétéves átmeneti időszak 
után 2023. január elsejétől indul 
az Európai Unióban, így hazánk-
ban is az új hét éves támogatási 
ciklus, melyhez az elmúlt két év 
alatt megtervezett Hazai Közös 
Agrárpolitika Stratégiai terv le-
adásra került. A KAP Stratégiai 
Terv egy olyan egymásra épülő, 
komplex támogatási rendszer, 
amely a környezeti állapot javí-
tását és a természeti erőforrások 
fenntartható használatát hivatott 
elősegíteni. Célja, hogy a terme-
lőket a gazdálkodási gyakorlata-
ik megújítására ösztönözze.

Az új időszakban két jelentős 
változást figyelhetünk meg az 
eddigiekhez képest. Először is 
az eddig megszokott Zöldítés és 
Kölcsönös megfeleltetés (KM) 
és a hozzá tartozó előírások át-
alakulnak és közösen fogják 
alkotni a 2023-tól bevezetésre 
kerülő kondícionalitást, mely 
a támogatásokért cserébe 
– mint eddig is a KM – min-
den közvetlen kifizetésben és 
egyéb érintett támogatásban 
részesülő számára kötelezően 
betartandó. Másodszor pedig 
új elemként fog megjelenni 
az önkéntes alapon választ-
ható Agrár Ökológiai prog-
ram, mely évente és önkéntesen  
a teljes üzemméretre igényelhe-
tő területalapú támogatási forma 
lesz, természetesen a meghatá-
rozott szabályok figyelembevé-
telével.

Bízunk benne, hogy a fentiek 
felkeltették érdeklődésüket és 
keresnek bennünket szemé-
lyesen vagy telefonon ügyfél-

fogadási időben, illetve mi is 
próbálunk minél több gazdát 
értesíteni a tájékoztatók idő-
pontjáról!

Kamarai tagdíjfizetés:
Tagdíjbevallás várhatóan nov-

ember 15-től lesz. A befizetés 
határideje december 31.

Növényvédelmi képzések:
A II. forgalmi kategóriájú en-

gedélyek (zöldkönyv) meghosz-
szabbító továbbképzések 2022 
évben az alábbi helyeken lesz-
nek: Makó, november 4-én, Ba-
lástya, november 18-án, Szen-
tes, november 25-én, Csongrád, 
december 2-án, Hódmezővásár-
hely, december 16-án. Informá-
ció: 06 30 636-1107

80 órás növényvédelmi alap-
tanfolyam indul Hódmezővá-
sárhely, Petőfi út 10. szám alatti 
SZTE Mg Kar Kollégiumában. 
A kezdés időpontja: 2022. októ-
ber 22., szombat 9 óra. Informá-
ció: 06 30 636-1107

Kárenyhítő juttatás igénylése
A kárenyhítő juttatással kap-

csolatos kérelmekkel 2022. nov-
ember 2-től 30-ig kereshetnek 
fel azok a termelők, akik rendel-
keznek 30  százalékot meghala-
dó elfogadó határozattal.

Területalapú támogatások  
előleg kifizetése 2022. október 
17-től indul, melynek mértéke: 
területalapú támogatás legfel-
jebb: 42 355 Ft, zöldítés legfel-
jebb: 23 272 Ft, fiatal mezőgaz-
dasági termelőknek legfeljebb: 
20 066 Ft.

Támogatással, kárenyhítés-
sel, ellenőrzésekkel kapcso-
latos határozatok, végzések 
elsősorban ügyfélkapura ér-
keznek, ezért kérjük Önöket 
figyeljék a beérkező leveleket. 

Változik az ügyfélfogadás! 
Hétfő: személyes ügyfélfo-

gadás nincs, kedd:  8.00-16.00 
óráig, szerda: 8.00-16.00  óráig, 
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, 
péntek: 8.00-16.00 óráig.

Halászné Ács Éva falugazdász
06 (30) 338-0162

Halász Zsolt falugazdász 
06 (30) 337-2535

Falugazdász hírek
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés 
• Borbás Gábor és Tisóczki 
Anett Gréta
• Illésy Mihály és Ujvári 
Katalin
• Szűcs Tamás és Maróti Ágnes

Születés
• Sutka Ágnesnek és Fodor 
Tamásnak: Balázs
• Dékány Zsuzsanna Julianná-
nak és Farkas Tamásnak: Miron
• Kondász Andreának és 

Batancs Zsoltnak: Zita

 Keresztelő:
• Dávid Bogdán Máté – szülei: 
Dávid András és Tóth Mercé-
desz
• Palotás Panka Róza – szülei: 
Palotás Olivér Géza és Boczka 
Krisztina Angéla
• Ábrahám Alex – szülei: Ábra-
hám Attila és Antal Anett

Elhunytak
• Boda Józsefné Dékány Vero-
nika (1931)

MEGEMLÉKEZÉS 
"Könnyes az út, mely sírodhoz vezet.
A Jóisten őrködjön pihenésed felett."

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
KUNSZABÓ SÁNDOR

halálának 17. évfordulóján. 
                             Feleséged és fiad

KORREPETÁLÁS,  
FELZÁRKÓZTATÁS, 

FEJLESZTÉS
Tanító -gyógypedagógusként korrepetálást, 

felzárkóztatást vállalok!
Minden intézményi tárgyból korrepetálás  
kisiskolásoknak, általános iskolásoknak,  

az évközben megtanultak szinten tartása, pót-
lása, ismétlése, gyakorlása.

Telefon: 06 30 397 6327

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben 

a  06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki 
irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon történő egyez-
tetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, novem-
ber 2-től  április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban korlá-
tozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! Kérjük, 
ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem a sírokon!
Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1997-ben  
és korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben,  
a ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni  
a sírhelyek újraváltását. 
A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: 
kedden 8.00-12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig  
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948 
Halottszállítás: Lévai János 06 (30) 451-0371

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

November 14-én, hétfőn 9-12 óráig az ifjúsági klubban Vörös-
keresztes ingyenes csere-bere vásár tartanak. A szervezők továbbra 
is várnak tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat, 
mesekönyveket, is amelyeket a vásár alkalmával adhatnak át. Ér-
deklődni lehet a szervezőnél, Molnár Évánál, a 06 (20) 429-8301-es 
telefonszámon. Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!

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 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

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy ed-
dig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu   
email címre. A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a 
Teleházban. Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, 
pénteken 7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773
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