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70 éven felüliek karácsonyi ajándéka 

A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
döntése alapján ebben az évben a 70 éven felüli balástyai 
lakosok egyszeri utalvány juttatásban részesülnek. 

2. és 3. oldal

Fát ültetett a Magyarság KicsiNagykövete megyei 
csapata  
November 12-én, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti  
Emlékparkban tölgyfacsemetét ültetett a Magyarság 
KicsiNagykövete országos versenyre bejutott megyei csapat. 

5. oldal

December 13-án véradás Balástyán!

A Tanodában kihelyezett véradás lesz december 13-án, 
kedden 10-től 14 óráig. Aki vért ad, feltétlenül hozza  
magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!  

7. oldal

November 27-én kapcsolták fel az első gyertya fényét  
a templom előtti adventi koszorún, az önkormányzat 
hagyományos ünnepségén. Jenei Norbert hitoktató és a hittanos 
gyerekek zenés műsora, majd Ujvári László polgármester 
és Antal Imre plébános karácsonyi üzenete után az első 
gyertya fényén kívül a téren többféle új dísz és a fényfüzérek 
világításában gyönyörködhetett a közönség. Az önkormányzat 
munkatársai kaláccsal, a Technikai Járművek Baráti köre 
segítségével teával és forralt borral kínáltak mindenkit.

Karácsonyig vasárnaponként 16.00-16.30 óráig ünnepség 
keretében kapcsolják fel az újabb adventi gyertyákat.

Az első adventi gyertya fénye 
Balástyán is világít

Karácsony: A közelség ünnepe

Szeretem Ferenc pápának azt a gondolatát, hogy a Szűzanya egy istállóból 
és néhány rongyból képes volt otthont teremteni. Az otthonosság nem feltét-
len bokáig érő süppedő szőnyeg, meg az egyéb lakáskultúrabeli adottságok 
függvénye, hanem szeretetből, egymásra figyelésből, megosztásból fakad. 
Az otthon a jelenlét. A szűzanya jelen volt Isten számára, Jézus és József 
számára is. A nő gyönyörű feladata, hogy gyengédségével otthont teremtsen. 
A betlehemi istállótól az egyiptomi menekülésen át Názáret egyszerűségében 
otthont tudott teremteni, mert jelen volt. Szent Atanáz mondja, hogy Isten 
teremthetett volna egy tökéletesebb világot, de tökéletesebb édesanyát nem 
adhatott volna nekünk, mint Jézus anyja, Mária. Az otthonnak az a hivatása, 
hogy gyógyítson. A pad akkor is pad, ha senki nem ül rajta, a ház akkor is 
ház, ha senki nem lakja, az otthon viszont csak akkor otthon, ha közelség, 
szeretetteljes jelenlét van benne. Karácsonykor Krisztusban Isten közénk jött, 
közelünkben akar lenni, hogy ebben a világban, ahol nincsen maradandó la-
kásunk, mégis otthon érezzük magunkat. A karácsony a fentről lefelé való 
mozgás ünnepe, a közelség ünnepe. 
Mátraverebély-Szentkúton van egy mozaikkép, amely az angyali üdvözlet 
jelenetét ábrázolja úgy, hogy a Szűzanya éppen egy vörös fonalat tart a ke-
zében, és az ölében van a gombolyag. Így fejezi ki a művész, hogy mi a ka-
rácsony titka: az, hogy Isten a megtestesülésben, a közénk születéssel Mária 
igenje által mintegy bele szövi önmagát az emberiség szövetébe. Hogy egy 
lett közülünk, hogy a láthatatlan Isten megjelent látható formában közöttünk, 
benne megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. Bele szőtte 
magát a történelmünkbe, hogy mi otthon legyünk a saját történelmünkben.  
Ő az Emmánuel, a velünk lévő Isten. 
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak!

Antal Imre plébános

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kíván községünk 

minden lakójának  
a Balástya Községi 

Önkormányzat!
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A Balástyai Polgármesteri Hivatal  
munkarendje az ünnepi időszakban

December 21-től 23-ig: ZÁRVA, az ügyfélfogadás szünetel
December 27-29-én: 

8.00-12.00 óráig ügyfélfogadás ügyeleti rendben
December 30-án és január 2-án:  
ZÁRVA, az ügyfélfogadás szünetel

Január 3-5-én: 
8.00-12.00 óráig ügyfélfogadás ügyeleti rendben
Január 6-án: ZÁRVA, az ügyfélfogadás szünetel

Január 9-től az ügyfélfogadás a megszokott munkarend 
szerint történik

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3.

4.
5.

6.
IskolaI konyha

November végére az iskolai konyha 
falai felépültek, a betongerendák és 
kefnik beépítése, a  betonkoszorú 
készítése folyamatban van. Mindent 
megtesz a kivitelező, hogy a téli idő 
előtt legyen olyan rész, ahol a belső 
munkálatokat lehet végezni, mivel a 
beruházást 2023. május végén be kell 
fejezni.

a VedresszékI út aszfaltozása
A Balástya 0400/1. helyrajzi számú 
külterületi, Vedresszéki út felújítása 
az alsó aszfaltréteg terítésével foly-
tatódott. Rövidesen megkezdődik 
a kopóréteg kivitelezése is. A Dél-
Konstruktív Kft. még ebben az évben 
befejezi a munkát. A beruházás az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap 85.204.466 forint vissza 
nem térítendő támogatásával valósul 
meg, amelyhez a Balástya Községi 
Önkormányzat 4.484.449 forint saját-
erőt biztosított.

a 70 éVen felülIek megajándéko-
zásáról
Harminc éves hagyomány Balástyán, 
hogy az önkormányzat saját költség-
vetéséből, állami támogatás nélkül, 
minden évben ajándékot készít a 70 
éven felüli lakosoknak. Kezdetben 
is tartós élelmiszerekből, édesség-
ből álló csomagot állítottunk össze, 
és először a képviselő-testület tagjai 
vitték házhoz az ajándékot Karácsony 
előtt a testület jókívánságának közve-
títésével, később a tanyagondnokok 
is segítették a csomagok eljuttatását. 
Mivel az idén egyes alapélelmisze-

reket korlátozott mennyiségben lehet 
megvásárolni, illetve ugyanazokat 
az önkormányzat dupla áron tudná 
beszerezni, a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a csomag eredeti érté-
kének megfelelően ajándékutalványt 
adunk a 70 éven felülieknek, amivel 
bármilyen élelmiszert tudnak vásá-
rolni.

a hóeltakarításról és az utak 
karbantartásáról
Amennyiben havazás lesz és a hó el-
takarítása szükséges, a munkatársaim 
szétosztották a területet, ki, hol taka-
rítja el a havat. Igyekszünk úgy meg-
oldani a feladatot, hogy szinte min-
denütt önkormányzati erőgépekkel 
és személyi állománnyal végezzük el  
a hóeltakarítást. A dűlőutak karban-
tartását a tél előtt is folyamatosan 
végzik a kollégáim, amikor az idő 
engedi. Ahol szükséges, a kátyúkat 
betöltik, egyengetik az utakat. Sok 
helyen az út szélén, az utakra behaj-
ló fákkal, ágakkal gondok vannak. 
Viszont a nyeséshez a nyertes pá-
lyázatunkkal vásárolható eszközöket 
tavasszal tudjuk beszerezni. Szeret-
ném megkérni az erőgépekkel és 
eszközökkel rendelkező lakosokat, 
hogy segítsenek a földjeik, tanyáik 
közelében az utak karbantartásában. 
Továbbá mindenkit kérek, hogy az 
eddig megjavított utakra vigyázza-
nak, mert közös érdekünk a bizton-
ságos közlekedés. Ugyanezt kérem 
a belterületi lakosságtól is, ugyanis 
jogszabályi kötelezettsége minden 
ingatlantulajdonosnak a földek,  
a porták, a házak előtti közterület és 

csatornaszakasz tisztántartása, télen 
a járda síkosság-mentesítése. 

új helyen a motIVácIó tanoda
Az elmúlt hónapokban többször ad-
tunk tájékoztatást arról, hogy az alter-
natív tanrendű magániskola, a Szeri 
Búzaszem Iskola, községünkben 
folytatna oktatást, és a volt „üdítős” 
ház, önkormányzati ingatlan lenne 
a tanítás helyszíne. Biztosítottuk az 
alap-megállapodás szerinti feltétele-
ket, viszont a szakhatósági előírások-
nak nem tudtak az iskola szervezői 
mindenben maradéktalanul megfe-
lelni, ezért sajnos nem kapták meg  
a működéshez az engedélyt. A fel-
újított épületet a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek délutáni foglalkozáso-
kat szervező Motiváció Tanoda hasz-

nálhatja. Ugyanis ott nagyobb helyük 
lesz, jobb körülmények várják a gye-
rekeket, mint a korábbi helyükön,  
a Teleház helyisége melletti terem-
ben.

bezár a takarékbank zrt. 
balástyaI fIókja
A Takarékbank Zrt. tájékoztatta ön-
kormányzatunkat, hogy modernizáci-
ós lépésként, három bank összevoná-
sát követően, az országban több száz 
bankfiók bezárása után községünk-
ben is december 16-tól megszünteti 
a bankfiókját. Ezzel kapcsolatban 
jónéhány lakos felkeresett, lakossági 
aláírásgyűjtés indult a bankfiók meg-
maradásáért, amivel teljesen egyetér-
tek magánszemélyként és település-
vezetőként is. Ez ügyben felkerestük 
Farkas Sándor országgyűlési képvi-
selőt is, de együtt sem tudtunk sem-
mit tenni. Sajnos a mai világunkban 
a jövedelmezőség a fontos szempont. 
A Takarékbank Zrt. információja sze-
rint az ügyfeleiket Kisteleken, a Szent 
László tér 2. szám alatti bankfiókban 
tudják fogadni. Viszont úgy tudom,  
a helyi postahivatalban többféle 
olyan szolgáltatás van, amit eddig  
a Takarékbank fiókjában tudtak az 
ügyfelek igénybe lehet venni.

Felépültek az iskolai 
konyha falai.

A postai szolgáltatásokról
A Takarékbank Zrt. december 16-án megszünteti a balástyai bankfi-

ókját. Ezzel összefüggésben szeretném felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy a helyi postahivatalban többféle olyan szolgáltatás van, ami eddig  
a Takarékbank fiókjában elérhető volt. Az elmúlt években sokat változott 
a postai szolgáltatások köre. A levelezés és a korábban hagyományos kéz-
besítési formák átalakultak, ezért a lakosság jobb kiszolgálása érdekében 
újabb szolgáltatásokat vezetett be a Magyar Posta. 1. Balástyán is elérhető 
a postahivatalban a folyószámla nyitása, amihez a posta bankkártyát küld 
a szerződéskötés után. A folyószámláról készpénzt bankkártya nélkül nem 
lehet levenni. 2. Amennyiben bármelyik banknál van az ügyfélnek folyó-
számlája, és ahhoz bankkártyája, azzal is tud pénzt felvenni, ugyanúgy, 
mint bármelyik bankautomatából. 3. A nyugdíjat célszerű postai úton kérni 
a nyugdíjfolyósítótól. Ha eddig a nyugdíj banki folyószámlára érkezett,  
a postán segítenek a levelet megírni a nyugdíjfolyósítónak, hogy a to-
vábbiakban a díjmentes postai kézbesítéssel kérhesse az ügyfél. Ehhez  
a nyugdíjas törzsszám szükséges. 4. Pénzbetétet is el lehet helyezni a postán,  
és a Takarékbankban elhelyezett összeget díjmentesen át tudják vezetni 
postai értékpapírszámlára, továbbá van lehetőség Állampapír vásárlásá-
ra, valamint olyan megtakarítási formák is vannak, amelyek nem képezik  
a hagyaték részét. 5. Személyi hiteleket intézhetnek a postán. 6. Bizto-
sításokat is lehet kötni a postán, például lakásra, autóra, baleset esetére, 
utasbiztosításra.

Kérem a lakosságot, vegyék igénybe a fent említett szolgáltatásokat, 
mert rajtunk is múlik meddig lesz Balástyán postahivatal.

Ujvári László polgármester
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70 éven felüliek karácsonyi 
ajándéka

Joghallgatók látogatása a Balástyai 
Polgármesteri Hivatalban

A kormányablak busz  
ügyfélfogadása szünetel

Karácsony a könyvtárban

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntése alapján 
ebben az évben a 70 éven felüli balástyai lakosok egyszeri utalvány jut-
tatásban részesülnek, melyek átvehetők a polgármesteri hivatalban 2022. 
december 5-e és 16-a között, hétfőtől csütörtökig 8-12, és 13-16 óra kö-
zött, pénteki napokon 8-12 óra között a jogosult személyi igazolványának 
felmutatásával. 

Ujvári László polgármester

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának másod-
éves hallgató közigazgatási jog gyakorlat tárgy keretén belül látogatást 
tettek hivatalunkban, ahol testközelből szerezhettek ismereteket a pol-
gármesteri hivatal működéséről, a jegyzői és önkormányzati feladatokról  
dr. Nagy-Elekes Petra jegyző, mesteroktató vezetésével.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgá-
lat működése a téli időszakra, 2022. október 29-től 2023. március 17-ig 
szünetel.

Mesés ősz és mesés Advent  programsorozat
Minden este mások mesélnek november 16-tól a Gémes Eszter Községi 

Könyvtár Mesés ősz és mesés Advent programsorozatában, amely Kará-
csonyig tart, és a könyvtár Facebook oldalán lehet látni a filmfelvételeket. 
Adventi ablakdíszítéseket fedezhet fel a lakosság a belterületen

A könyvtár szervezésében ebben az évben is az élő adventi kalendá-
riumban, ablakdíszítésekben gyönyörködhet a lakosság, ha esténkénti  
sétára útra kel. A könyvtár Facebook oldalán megtalálható estéről estére 
az újabb helyszín megjelölése.
Karácsonyi fotózás a könyvtárban

A könyvtárban karácsonyi családi fotózásra időpontot lehet kérni. 
Karácsonyi ajándékok a könyvtárból

Bögrék és más ajándéktárgyak feliratozása rendelhető a könyvtárban.
Érdeklődni lehet személyesen, a nyitva tartási időben vagy  

a +36 30 413 0075-ös telefonszámon.

Keress egy üres cipősdobozt, válaszd ki hány éves  
személyt szeretnél megajándékozni; kislányt vagy kisfiút, 

nőt vagy férfit, töltsd meg a dobozt kedves játékkal, hasznos 
eszközzel. Az elkészített dobozt csomagold be színes  

csomagolópapírral és írd rá hogy milyen korú és milyen 
nemű gyermeknek, felnőttnek szánod.

GYŰJTÉS A TELEHÁZBAN december 10-ig,
hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00 óráig,
pénteken: 8.00-13.00 óráig.
Mit tegyek a dobozba?
● játék, sporteszköz
● íróeszköz, iskolai felszerelés
● mesekönyv, könyv
● édesség
Külön gyűjtünk tartós élelmi-
szereket és higiéniai eszközöket is.

A Balástyai Integrált Szociális Intézmény az ajándékokat 
a rászorulók részére a védőnők, a családsegítő és a tanya-

gondnokok segítségével juttatja el.

Karácsonyi Cipősdoboz AKCIÓ! 
AJÁNDÉKOZZ RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK  

ÉS FELNŐTTEKNEK KARÁCSONYRA!

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányza-
ti kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati fel-
adat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása 
az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel 
a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak meg-
közelítése miatt az oda vezető bejáróutak tisztítása.
Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya 
és Fehértó az E75-ös útig
Berta Tibor: Telefon: 06 (30)-398-0826

Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttele-
pi útig, az ópusztaszeri útig
Farkas István: Telefon: 06 (30) 219-1274

A szeméttelepi út és a szeméttelepi úttól a dóci útig
Farkas István: Telefon: 06 (30) 219-1274

Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület, az 
őszeszéki részen az M5-ös autópálya, a forráskúti út és a vasúti 
sín által határolt terület
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106

Az M5 autópályától felfelé az őszeszéki, szatymazi, forráskúti 
határig. 
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106

Kapitánysági út, Vedresszéki út, Fajka dűlő a csólyosi határig,  
a Forráskúti úttal bezárólag belterületig
Szemerédi László: Telefon: 06 (30) 972-2326

Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és kör-
nyéke és a Müller sor, csólyosi sarok, kömpöci sarok
ifj. Böröcz László: Telefon: 06 (30) 971-7425

Kerékpárutakon
Pojcsik Ferenc: Telefon: 06 (30) 594-6937 

Belterületen
Péter Gábor: Telefon: 06 (30) 185-3386

Hóeltakarítási ügyeletben  
 a vállalkozók elérhetősége és területhatárai
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Böllérfesztivál verőfényes 
napsütésben

Immár huszonegyedik alkalommal rendezték meg Balástyán a Böllér-
fesztivált, ami ezúttal is sok látogatót vonzott. A gasztronómiai élmé-
nyeket kínáló nap előestéje a tábortűznél szalonnasütéssel kezdődött, és 
közben a makói Vigadó zenekar szórakoztatta a közönséget. A cukor-
kaárusok és a kürtöskalácsosok már kitelepültek és lehetett vásárolni.  
Az esti sztárvendég személyében változás történt, Szulák Andrea be-
tegsége miatt Nagy Feró lépett fel. Hatalmas rajongótábor gyülekezett 
a színpad sátrában és környékén. A nagyon sikeres koncert után 9 óráig  
a Vigadó zenekar muzsikált, és így megalapozták a másnapi népünnepély 
jó hangulatát.

Szombaton reggel már 8 óra előtt alkalmi zenekar várta a látogatókat  
a rendezvénytéren, akik nagy érdeklődéssel nézték a disznók pörzsölé-
sét. Mire a megnyitó megkezdődött, már a böllérek mosták a jószágokat.  
A színpadon Ujvári László polgármester köszöntötte a Böllérfesztivál 
résztvevőit, a vendégeket, és elmondta, hogy a rendezvénynek ma is 
ugyanaz a célja, mint kezdetben volt, hogy a hagyományt ápoljuk, mutas-
suk meg a disznóvágási módokat, a húsfeldolgozás lehetőségeit. „Mivel 
újabb programokkal bővült a rendezvény, a kezdeti Böllérnapoknak mára 
már fesztivál jellege lett. Több gyerekprogram is van, böllércsapatokat 
hívtunk, testvértelepüléseink is részt vesznek a Böllérfesztiválon.” Idén 
négy csapat, az önkormányzat, a testvértelepülések, Torda és Balatonaka-
li, továbbá a rendőrség csapata mutatta be a sertésfeldolgozást, és volt 
még két baráti társaság, amelynek tagjai a vágás utáni húsfeldolgozás-
ban és ételkészítésben vettek részt. A polgármester kifejezte, bízik benne, 
hogy az önkormányzat a jövőben is meg tudja tartani ezt a rendezvényt, 
hogy minél többen színvonalasan tudjanak szórakozni, jól érezzék magu-
kat, illetve a közösség összekovácsolása még jobban erősödjön.

Ujvári László, Dobai János (Torda polgármestere), Farkas Sándor és 
a tordai csapat

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, minisz-
terhelyettes, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy Balás-
tyára mindig nagyon nagy örömmel jön, mert ez a Böllérfesztivál neki 
mindig örömöt jelent, mivel számtalan disznóvágásos időszakot megélt. 
„Amilyen szép számmal már kora reggel is megjelentek itt az érdeklődők, 
ez is mutatja azt, hogy mennyire szükségünk van arra a közösségre, a kö-
zös élményekre, amely akár egy ilyen fesztivál alkalmával is létrejöhet. 
Ebben az összekuszálódott a világban, ami körülöttünk van, szeretnénk 
megőrizni a számunkra legjelentősebb pillanatokat, ami az életünkben 
adódik, mert ezek a közösségi pillanatok nagy erőt adnak a hétközna-
pokban, hogy a nehézségeket túléljük, és megfelelő módon reagáljuk rá. 
Ezért meg kell őriznünk a hagyományainkat, becsüljük meg és szeressük 
egymást. A magyarságunkat így tudjuk megtartani, amire a következő év-
századokban is nagy szükség lesz.”

Miután Kiss József főszervező jó szórakozást kívánt mindenkinek, az 
esemény tiszteletére eldördült a Tápióbicskei 1848-as Hagyományőr-
ző tüzércsapat ágyúja. A tömeg egyre nőtt, a böllérek serényen dolgoztak, 
sültek, főttek a finom, disznóvágáskor szokásos ételek. A sátorban a há-
rom húsipari cég füstölt árui nagyon kelendőek voltak. Dél felé már alig 
voltak kolbászok az asztalaik fölötti rudakon. Az általános iskolások hat 
böllércsapata Márkus Marianna tanárnő szervezésében, szüleikkel a hát-
térben, felkészülten fogott hozzá a kolbásztöltéshez. Rendkívül ügyesek 
voltak mindannyian. Olyan szépen dolgoztak, mint a nagy gyakorlattal 
rendelkező böllérek. Közülük egy csapatot választott ki a zsűri a kolbász-
töltő verseny győztesének, bár biztosan finom kolbász volt a többieké is. 
Ugyanis a töltés után következett a tárcsán sütés, és a kolbászok közös el-
fogyasztása. Sajnos egy félreértés miatt végül a gyerekek díjazása együtt 
volt a felnőttekével, amit azután Kiss József főszervező korrigált, és  
a Böllérfesztivál után az iskolában mindenkinek emléklappal meg cso-
kival köszönte meg, hogy nagy lelkesedéssel vett részt a kolbásztöltés-
ben. Ígérete szerint jövőre külön kategóriában díjazzák a munkájukat.  
A sátorban a gyerekcsapatok mellett voltak még árusok, tárcsában sütögető 
baráti társaságok, az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány eledel- 
és adománygyűjtő helye, gyurmázás és arcfestés a legkisebb gyerekeknek.  
A sátor körül több baráti társaság települt ki főzőhellyel, közöttük a horgászok, 
vadászok civil szervezetei és a sándorfalvi önkormányzat csapata. Főztek-sü-
töttek még a piaccsarnoknál is. Ott a mozgáskorlátozottak megyei egyesületé-
nek helyi csoportja, meg a nyugdíjas klub közös összejövetele volt. Akik főz-
tek, húsokat sütöttek, szinte mindannyian neveztek a főzőversenyre, amihez 
a tudnivalókat a zsűri az ünnepi megnyitó után még a színpadon elmondta.  
A rendezvényre érkezőket az önkormányzat megvendégelte, először a színpadi 
sátorban, majd a sátor előtt a képviselő-testület tagjai közül Fodor Tamás, Ju-
hász Jenő, Márkus Marianna, Túriné Török Ilona sonkás apró szendvicsekkel 
kínált minden arra járót. A rendezvénytéren a tavalyinál több vásári árus kínálta  
a portékáit, és volt, akinek sok vevője akadt. Mellettük tartott tájékoztatót  
a készenléti rendőrség toborzó csoportja. A rengeteg látogató egy másik 
nagy sátorban a bordányi Vadgesztenye étterem által készített disznóto-
ros ételeket vásárolhatott, amiből reggeltől délutánig több mázsányi fo-
gyott el. Viszont az enyhe idő miatt a forralt bor nem volt kelendő, inkább  
a sört keresték a vendégek. Míg a rendezvénytéren és a sátrakban és azo-
kon kívül is folyt a fesztiváli élet, a színpadon óvodások és néptáncosok 
léptek fel. A szereplés után a könyvtár sütő szakköre fánkkal várta őket, 
majd a Habakuk duó zenés műsorát hallhatták, és a Grimm-Busz szín-
ház meséjét nézhették meg a gyerekek. A kosaras körhintás bohóc is-
mét eljött a legkisebbek örömére. Ezalatt a rendezvénytér főút felöli ré-
szén gyűltek az oldtimerek, a szebbnél szebb régi autók és motorok, mert  
a Technikai Járművek Baráti Köre most tartotta az évadzáró találkozót.  
Az eseményre szerbiai vendégek is jötttek, akikkel együtt már több találko-
zón vettek részt. Déltájban csúcsosodott a tömeg, mert ebéd után érkezett 
meg Péter Sramek, a közkedvelt énekes. A műsora hatalmas sikert ara-
tott. A koncertje után a sátor mögött többen várták tőle az autógrammot. 
A Böllérfesztivál a főző- és süteménykészítő verseny, valamint a pálinka-
mustra eredményhirdetésével zárult. A zsűri először a díjazott pálinkákat 
sorolta fel. Ebben az évben volt először a pálinkák bírálata. A legjobbakat  
20 pálinka közül választhatták ki. Az volt a véleménye a szakértő zsűri-
nek, hogy a benevezett pálinkák nagyon finomak, érződött az illatukon, 
az ízükön, hogy hozzáértők készítették a cefrét és szintén hozzáértők főz-
ték ki. Dicsérték a sütemények és ételek készítőit is. A Szabadtűzi Lovag-
rend vándorserlegét összpontszám alapján ítélték oda, és az idén szintén  
a Haspáti Team nyerte el, akik végleg hazavihették a serleget.

Este a Hotel Orchideában tartott nagyon színvonalas Böllérbál koronázta 
meg a napot. Ott is volt finom étel és ital bőségesen. A Minor együttes gon-
doskodott a hajnalig tartó mulatáshoz szükséges kiváló zenéről.

A Böllérfesztivál híre most a szokásosnál szélesebb körben terjedt, mert az 
M1 televíziós csatorna helyszíni bejelentkezést adott, és Kiss József főszer-
vező nyilatkozott a több mint két évtizedes hagyományú rendkívül sikeres 
balástyai rendezvényről.

Folytatás az 5. oldalon
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Fát ültetett Ópusztaszeren a Magyarság 
KicsiNagykövete megyei csapata 

November 12-én, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, az 
Erdő temploma és a szegedi tanya közelében kocsányos tölgyfacsemetét 
ültetett a Magyarság KicsiNagykövete országos versenyre bejutott Csong-
rád-Csanád megyei csapat, amelynek két balástyai tagja volt. A négyfős 
csapatból a balástyai Varga Napsugár Kulturális KicsiAttasé verseny utá-
ni feladata volt a faültetés, amelyben segített neki a kübekházi Lovász  
Katalin Édua KicsiNagykövet, a hódmezővásárhelyi Kovács Áron gazda-
sági KicsiAttasé és a balástyai Csanádi Atád Sport KicsiAttasé. Az em-
lékparkban megható ünnepséget rendeztek, amelyet a balástyai gyerekek 
felkészítő tanára, Márkus Marianna szervezett.

A KicsiNagykövetek Ujvári Lászlóval, Drimba Tiborral és Márkus  
Mariannával

A faültetés előtt Márkus Marianna köszöntött mindenkit, és elmondta, 
hogy „a felkészülés során a gyerekek, tanáraik és támogató szüleik egy 
csapattá forrtak össze, a közös cél érdekében közösséggé szerveződtek.  
Ez a lelkes mag igazi csodaként élte meg, hogy ötleteik megvalósításához 
bárkitől kértek segítséget, azt meg is kapták. Több mint félszáz ember vagy 
szervezet állt melléjük kisebb nagyobb támogatást nyújtva. Ez tette oly 
értékessé az egész versenyt számunkra.” A KicsiNagykövet fájának méltó 
helyet találtak az emlékparkban, ahogy a tanárnő fogalmazott: „ahol a múlt, 
a jelen és jövő találkozik”. A műsorban elsőként Lovász Katalin Édua éne-
kelt egy népdalcsokrot. Ezután Varga Napsugár üdvözölte a jelenlévőket. 
Napsugár szavai után a Balástyai Sziktaposók és a Bábabokra néptánccso-
port tagjaiból erre az alkalomra összeállt különleges formáció dél-alföldi 
táncot mutatott be, amelyet Tóth Antal tekerőn kísért. A csoportban minden 
generáció képviselve volt. A néptáncbemutatót a tölgyfa ültetése követte, 
amelyet a hódmezővásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános 
Iskola ajánlott fel. A faültetés után Varga Napsugár versét és a tölgyfához 
intézett üzenetét hallhatták a résztvevők, majd a néptáncosok közül a leg-
idősebb és legfiatalabb résztvevőt kérte fel Napsugár, hogy locsolja meg  
a tölgyet. Továbbá megkérte csapattársait, 30 év múlva ugyanígy novem-
ber 12-én újra itt találkozzanak a ma ültetett tölgyfájuknál, és a tölgyfa elé 
elhelyezett felirat mellé a szüleik által készített, pici műanyag dobozkában 
elásott időkapszulát együtt nézzék meg, mit üzentek nekik felnőttkorukra.

A verseny egyik feladata, a megyei csatakiáltás is elhangzott, majd mind 
a négy csapattag egy-egy nemzeti színű szalagot kötött fel az elültetett 
fácskára. A hódmezővásárhelyi Németh László esperes-plébános pedig 
megszentelte, megáldotta a tölgyet. Az ünnepség zárásaként mindannyian 
körbe állták a tölgyfát, egy közös tánccal fejezték ki tiszteletüket a fá-
nak. A szülők uzsonnával készültek a fa közelében megterített asztalon.  
A gyerekek „KicsiNagykövet fája 2022” feliratú, faágból készült kulcstar-
tót adtak a vendégeknek, hogy sokáig emlékezhessenek erre a szép napra.

Az ünnepségen részt vett Drimba Tibor, a verseny megyei mentora, Ma-
roslele polgármestere, Kardos Tamás, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark múzeumpedagógiai és szakma részleg vezetője, Turda Gábor, 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark múzeumi csoportvezetője, 
Ujvári László polgármester, Rabi Edit Éva, a Munkácsy Mihály Katoli-
kus Általános Iskola igazgatója, Juhászné Wolf Edit, a hódmezővásárhelyi 
Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola igazgatója.

Az alkalmi zenekar tagjai voltak: Bárkányi József (Balástya), Bitó 
László (Kistelek), Bodnár Ferenc (Pusztaszer), Csúcs Attila (Kistelek), 
Kasza Tibor (Kistelek), Kócsó Nándor (Petőfiszállás), Mészáros Zsolt 
(Kistelek), Ördög János (Balástya), Palotás Vince (Pusztaszer), Sztarek 
Sándor (Ruzsa), Túri Mihály (Csengele).
A Böllérfesztivál a főző- és süteménykészítő versenyének zsűrije volt: 
elnök, Németh József Venesz- és Életműdíjas séf, a Szabadtűzi Lovag-
rend képviseletében, a zsűri tagjai voltak: Simon Tamás, a Szabadtűzi Lo-
vagrend Nagymestere, Venesz- és Életműdíjas séf, Blaskó János Venesz- 
és Életműdíjas séf, a Szabadtűzi Lovagrend képviseletében, Bene Sándor 
(a pálinkamustra zsűri elnöke) Venesz- és Életműdíjas séf, a Szabadtűzi 
Lovagrend képviseletében, Bakos László cukrászmester.  

Főzőverseny eredményei
Sós sütemény
1. Darabont Éva ● 2. Kószó Szilvia 3. ● Kónya Ilonka (Torda)
Édes sütemény
1. Sándorfalvi önkormányzat csapata ● 2. Kószó Szilvia ● 3. Kónya Ilon-
ka (Torda)

Pálinka
Aranyminősítés
Detki Ferenc (birsalma pálinka) (Torda) ● Barna János (vilmoskörte pá-
linka) (Torda) ● Farkas Ferenc (vilmoskörte pálinka, birsalma pálinka) 
(Torda) ● Dékány Levente (őszibarack pálinka, kajszibarack pálinka) ● 
Fogas Péter (szilvapálinka, nektarin őszibarack, fügepálinka, aranysző-
lő) ● Haspáti Team (sárgabarack pálinka) (Hódmezővásárhely) ● Gémes 
István (kajszibarack pálinka) ● Gémes Ferenc (szilvapálinka) ● Csáki 
József (szőlőpálinka)
Aranyminősítések közötti sorrend: 1. Fogas Péter (szilvapálinka, nek-
tarin őszibarack, fügepálinka, aranyszőlő) 2. Farkas Ferenc (vilmoskörte 
pálinka, birsalma pálinka) (Torda), 3. Dékány Levente (őszibarack pálin-
ka, kajszibarack pálinka)

Ezüstminősítés
Farkas Ferenc (meggypálinka) (Torda) ● Dékány Levente (birsalma  
pálinka, kökénypálinka)
Bronzminősítés
3. Dékány Levente (szőlőpálinka, faeperpálinka) ● 3. Barna János  
(sárgabarack pálinka) (Torda)

Ételkészítés
Kolbásztöltő verseny
1. Vagány csajok (ifjúsági csapat) ● 2. Balástyai Alkotmány Horgász-
egyesület ● 3. Haspáti Team (Hódmezővásárhely)
Sütés-főzés
1. Dékány Levente ● 2. Haspáti Team (Hódmezővásárhely) ●  
3. Sándorfalvi önkormányzat csapata
Különdíj: Tápióland (Tápióbicske), Tordai Szabadtűzi Lovagrend csapa-
ta, Balatonakali csapata
Kiskukta díjat Dékány Zoé kapott, mint az egyik legfiatalabb versenyző. 

Az általános iskola főzőcsapatai egy-egy csomag fakanalat kaptak.

KÖSZÖNET
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették  

a Böllérfesztivál sikeres megvalósítását! Hálásak vagyunk támo-
gatóinknak, közreműködőinknek, a háttérben dolgozó munkatársa-

inknak és a polgárőröknek, hogy ismét ilyen színvonalas  
rendezvényt tarthattunk!

Ujvári László polgármester
Kiss József főszervező
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Iskolai események

Óvoda

Bölcsőde

Pályaválasztási szülői értekezlet
Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk október 17-én. Elő-

ször a kisteleki középiskolát mutatta be Tóth Gabriella igazgató-
nő, majd dr. Tóth Éva beszélt a beiskolázásról, az iskolatípusokkal 
kapcsolatos változásokról, az új szakmai képzésekről. Tájékoztatta 
a szülőket arról is, hogy az iskola lehetőséget biztosít egyéni kon-
zultációkra, tanácsadásra is. 

Tökfesztivál
Idén is részt vettek tanulóink a helyi önkormányzat által szervezett 

Tökfesztiválon, ahol játékos vetélkedők, és tökfaragás várta a diá-
kokat. Köszönjük a szervezőknek a nagyszerű programot.

Megemlékezés 1956-ról
Október 21-én iskolánk 8. osztályos tanulói Vágvölgyiné Albert 

Tünde osztályfőnök vezetésével a korszak hangulatát idéző,  
lendületes műsorral emlékeztek meg az 1956-os forradalom 66 éves 
évfordulójáról. Az összeállítás segítségével a gyerekek képet kaptak  
a forradalmi eseményekről és a hősökről.

Kirándulás Szegedre
Október 25-én a 7.a osztályos tanulók Hegedűs Mariann vezeté-

sével látogatást tettek Szegeden a Crazy Jump Parkban, majd sétál-
tak Szeged belvárosában, a Dóm  tér nevezetességeit megismerték.  
Az utazáshoz nyújtott szülői segítséget köszönjük.

Tanulmányi kirándulás a szegedi Móra Ferenc Múzeumba
Október 26-án a 7.b osztály Márkus Marianna osztályfőnök veze-

tésével látogatást tett a Móra Ferenc Múzeumban, ahol a Legendás 
vadnyugat – Cowboyok és indiánok kiállítást nézték meg tanulmá-
nyaikhoz kapcsolódóan. Az esemény különlegessége az volt, hogy 
Márkus Marianna tanárnő volt a harmincezredik látogató ezen a ki-
állításon, ezért Fogas Ottó igazgató egy indiános ajándékcsomaggal 
köszöntötte.

Rendhagyó földrajz óra
Október 26-án a hetedikeseink rendhagyó földrajz óra keretében – 

a lakóhelyem földrajza témakör feldolgozásának részeként – kerék-
pározva bejárták Balástyát. Meglátogattak néhány kulturális, épített 
illetve természeti értéket, megfigyelték az iskolai konyha építését, 
a falusi élet jellegzetességeit. A kerékpáros programot Vén László 
vezette.

Sporthírek
Október 27-én megyei mezei futóversenyen vett részt Csuka And-

rás nyolcadikos tanuló. A hódmezővásárhelyi Európa Park adott 
otthont a rendezvénynek, melyen András a 4. korcsoportosok 48 fős 
mezőnyében a dicséretes 21. helyezést érte el. Felkészítője Vágvöl-
gyiné Albert Tünde és Vén László.

A hónap szentje 
Jenei Norbert hitoktatónk Szent Hubertust választotta a hónap 

szentjének, aki fiatalkorában nagyon szeretett vadászni. Legendája 
szerint egyik vadászata közben megjelent előtte egy szarvas, agan-
csai között egy feszülettel és egy égi hang megtérésre szólította fel. 
Ettől kezdve Hubertus remeteként élt. A vadászok, erdészek, látsze-
részek, fémmunkások és a matematikusok védőszentjeként tartják 
nyilván. Ünnepnapja november 3-án van. 

Márton – nap
November 11-én egy néphagyományt elevenítettek fel a 4. osz-

tályosok Gondáné Frankó Valéria tanítónővel. Alsós diáktársaikat 
mondókákkal fogadták, verseket mondtak. 

Hónap Diákja – október

1.a: Dékány Janka; 2. a: Kántor Alexandra Noémi; 3. a: Mustoha 
Marcell -; 4. a: Nagy Nikolett; 5. a: Lippai Levente; 6. a: Becsey 
Noel Viktor; 7. a: Goldmann Gergő; 7. b: Kiss-Csepregi Tamás;  
8. a: Kispéter Leila

Böllérfesztiválon részvétel
November 12-én a XXI. Böllérfesztiválon hat felsős tanulókból 

álló csapat mérte össze a tudását kolbásztöltésben és sütésben.  
A csapatokat szülők is segítették. A közösségformáló és egyben ha-
gyományőrző versenyen mindenki nyert: a jó hangulatú munka után 
jóízűen fogyasztották el a saját készítésű kolbászokat.

Projektek a csoportokban
November első hetében minden óvodai csoport saját projektet 

valósított meg különböző témákban. A Csillag csoportban a „Sa-
láta”, a Napocska csoportban a „Zöldség, a Felhőcske csoportban  
a „Gesztenye„ a Szivárvány csoportban a „Liba” projekt került 
megszervezésre. 

Színházlátogatás
November 11-én Kecskemétre utaztak a nagycsoportosok, és  

a Katona József Színházban megnézték a „Kököjszi és Bobojsza” 
című előadást. A gyermekek nagy örömére az előadás után találkoz-
hattak a színpadon szereplőkkel is.

Böllérnapi fellépés
Kedves hagyományunk, hogy a nagycsoportosok első közös fel-

lépése a Balástyai Böllérfesztiválon van. A vásári versekből, dalok-
ból, rigmusokból álló műsort Bagi Mária és Czirok Tamásné szer-
vezte meg és mutatta be a négy csoportból érkező gyermekekkel.

Úszó Nemzet Program
Február elejétől óvodánk nagycsoportosai is részt vesznek az or-

szágos szervezésű Úszó Nemzet Programban. A gyermekek heti 
egy alkalommal a Kisteleki Termálfürdő tanmedencéjében ismer-
kednek a vízzel és az úszás alapelemeivel.

November 24-én családi délután keretében készült a bölcsőde 
hagyományos adventi koszorúja, amit a bölcsődés kisgyermekek  
a szüleikkel és a testvéreikkel közösen díszítettek. A szalmabálát az 
önkormányzat adta, a fenyőágakat és díszeket idén is a szülők aján-
lották fel. A bölcsőde dolgozói zsíros kenyérrel és teával kínálták  
a résztvevőket.
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A  M O Z G Ó  H Ú S B O LT 
SZÉLES HÚS VÁLASZTÉKKAL, HÁZIAS FINOM HÚS KÉSZÍTMÉNYEKKEL  

SZERETETTEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT.
FIZETHET: BANKKÁRTYÁVAL, KÉSZPÉNZZEL, SZÉP KÁRTYÁVAL.

MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 9.30-11.30 ÓRÁIG
A BALÁSTYAI PIAC TERÜLETÉN.

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

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

Házasságkötés
• Faragó-Barát Gábor és Kisalbert 
Anikó

Születés
• Sutka Évának és Vigh Róbert-
nek: Alíz
• Ábrahám Évának és Papdi-Ábra-
hám Jánosnak: Luca

Keresztelő
• Kosztolányi Lea - szülei: Koszto-
lányi Zsolt és Gombos Kitti Anikó

Elhunytak
• Szalai János (1940) 
• Harmath Ilona (1939)
• Nagy Zoltánné Gémes Ilona 
(1938)

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár lesz az ifjúsági klubban

December 13-án véradás Balástyán!
Dékány Pétert bízták meg a járás polgárőr 
koordinációs feladataival

Táncversenyt tartott a Pro-Art Alapfokú  
Művészeti Iskola

December 17-én, szombaton 9-12 óráig az ifjúsági klubban Vöröske-
resztes ingyenes csere-bere vásár tartanak. A szervezők továbbra is vár-
nak tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat, meseköny-
veket, karácsonyi dekorációkat is amelyeket a vásár alkalmával adhatnak 
át. Érdeklődni lehet a szervezőnél, Molnár Évánál, a 06 (20) 429-8301-es 
telefonszámon. Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!    

Ismét véradásra hív minden egészséges balástyait a Magyar Vöröske-
reszt és az Országos Vérellátó Szolgálat!

December 13-án, kedden 10-től 14 óráig a Tanodában lesz kihelyezett 
véradás! Aki vért ad, feltétlenül hozza magával azonosító okmányát, lak-
cím és TAJ-kártyáját! Minden véradót ajándékok várnak!

Cím: Balástya, Rákóczi utca 34.
A véradási helyszínekről és időpontokról ezen a honlapon MINDIG le-

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

oldalt friss hírekért! www.facebook.com/veradascscsm
EGY VÉRADÁSSAL 3 ÉLETET MENTÜNK MEG – SEGÍTSEN ÖN IS!

A Kistelek Járás Polgárőr Egyesületeinek koordinációs feladatait 
2022. szeptember 17-től Dékány Péter, a Balástyai Polgárőr Egye-
sület elnöke látja el. Megbízatása 2027. szeptember 17-ig szól.

December 4-én, 9-16 óráig a fürdő fölötti táncteremben Mikulás 
kupa elnevezéssel táncversenyt tartott a Pro-Art Alapfokú Művé-
szeti Iskola, amelyen részt vett Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes 
balástyai csoportja is. 

Falugazdász hírek
Ügyfélfogadás: 
Balástyán, decemberben hét-

fői napokon csak telefonos 
ügyfélszolgálat van, az  utolsó 
személyes ügyfélfogadási nap 
16-a, péntek.
December 27., 28., 29-én 8.00-
16.00 óráig, 30-án 8.00-12.00 
óráig a mórahalmi falugazdász 
irodában lesz ügyfélfogadás: 
Mórahalom Röszkei út 34.,  

telefon: 06 70 935 2100.
Balástyán, 2023-ban az első 
személyes ügyfélfogadási nap 
január 9-e, hétfő.
Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánunk 
minden kedves ügyfelünknek!
Halászné Ács Éva  06 (30) 338-0162

acs.eva@nak.hu
Halász Zsolt 06 (30) 337-2535

halasz.zsolt@nak.hu

ELADÓ SZÁNTÓFÖLD 
2,9 ha szántóföld eladó Balástyán, az egykori 

Móra major mellett, 3 fázis lekötve, 2 fúrt kút-
tal, szerszámtárolóval.  

Helyrajzi szám: 0298/42.  Ár: 7,5 M Ft
Telefon: 06 (30) 224-7119
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LETT GYŐZELEM A NEHÉZ SOROZATBAN
A balástyai megyeegyes felnőtt csapat novemberi mérkőzésein csak 

élcsapatokkal találkozott. Ezen a négy találkozón sorozatban a második 
helyezett Tiszasziget, a tavalyi bajnok SZVSE, a negyedik Algyő és a 
listavezető Szeged-Csanád Grosics Akadémia második számú csapata el-
len egyetlen pont megszerzése is komoly eredménynek számított volna.

November elején a Tiszasziget látogatott a balástyai sportpályára.  
Hiába tartotta jól magát a társaság végül sima 3-0 arányú szigeti győze-
lem lett a vége. 

A következő héten az SZVSE-hez látogattunk. A szezon eleji megin-
gást követően magára találó hazaiak végig jobban játszva kilenc gólt 
szereztek egymás után. A mérkőzés hajrájában Vámos Tamás és Vámos 
Norbert egy-egy góllal egy kicsit szépített a nagyarányú vereségen. 

A negyedik helyezett, hanyatló formájú Algyő következett hazai pá-
lyán Kiss Máté edző csapatának. Meg is szerezték a vezetést a vendégek 
a mérkőzés elején. Azonban még az első félidőben Tóth Péter, Gera Dá-
vid és Vámos Tamás góljaival sikerült megfordítani a mérkőzés állását. 
A második félidő elején Vörös Levente, a végén pedig az így duplázó 
Vámost Tamás is gólt szerezett ezzel kialakítva az 5-1-es eredményt. 
Fontos győzelmet aratott a balástyai csapat! 

November utolsó hétvégéjén, pénteken este a szegedi Fórumban ját-
szott az együttes a listavezetővel. A mérkőzés elején kiválóan tartották 
magukat a fiúk a több NB II-ben pályára lépő játékost is a soraiban tudó 
szegediek ellen. Sajnos a második félidőben már nem volt ellenszere  
a balástyaiaknak a gyors szegedi támadókra. Így súlyos, tízgólos vere-
séget szenvedtünk. 

Sporthírek
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