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A 70 éven felüliek ajándékutalványa átvehető a polgár-
mesteri hivatalban 
Aki még nem vette át az önkormányzat ajándékutalvá-
nyát, januárban kapja meg a polgármesteri hivatalban, 
nyitva tartási időben. 

2. oldal

Új balástyai civil szervezet az Ágról Pattant Művészeti 
és Kézműves Egyesület  
2022. november 30-án alapította a balástyai Katona Szonja  
fafaragó szobrászművész az Ágról Pattant Művészeti és Kézmű-
ves Egyesületet. 

2. oldal

A dögkonténerben megszűnt az állati tetemek  
gyűjtése!
2022. december 31-től az önkormányzat megszüntette  
a Hulladékudvar mellett elhelyezett dögkonténerbe az 
állati tetemek gyűjtését.   

5. oldal

Az önkormányzati tulajdonú Vadásztanya vendéglő 
udvarában egy 50 kW teljesítményű, két inverterből álló 
napelemes rendszert létesítettek.

Bővebben a 2. oldalon

Napelempark a Vadásztanya 
vendéglőnek

Újévi köszöntő

Boldog, sikeres új évet kívánunk községünk minden lakójának!

Bizakodva kezdhettük az újévet 2022 első napjaiban, reményked-
ve, hogy a koronavírus-járvány után kevesebb megpróbáltatás érhet 
bennünket. Most mégis azzal kell kezdenem beszámolómat, hogy 
párját ritkító éven vagyunk túl akár hazánk, akár a nagyvilág tör-
ténéseit nézzük. Számos esemény, jelenség forgatta fel életünket. 
Februárban kitört az ukrajnai háború, ami a mai napig meghatározza 
körülményeinket, ránk köszöntött az energiaválság, az elszálló rezsi-
ár, a magasabb infláció és annak kényszere, hogy másképp kell meg-
szervezzük életünket. Mindenki láthatja például, hogy az élelmisze-
rek, a tartós fogyasztási cikkek, a nagyobb értékű gépek, járművek 
ára mennyit változott, mennyivel lett drágább, nehezebb az életünk.

Ezek a nehézségek ráadásul nemcsak a saját pénztárcánkon keresz-
tül éreztetik hatásukat, hanem a gazdálkodókat, a vállalkozásokat, 
az önkormányzatokat érintő többletterhek miatt lehetőségeink is 
szűkülnek. Az elmúlt évtizedekben megszokhattuk, hogy az állam 
és a kormány, az önkormányzatok igyekeznek jobbá tenni a vidéki 
életminőséget. Mi is minden évben a képviselő-testülettel, az intéz-
ményvezetőkkel és a közéletben résztvevőkkel közösen azon gon-
dolkodtunk, hogyan tudjuk fejleszteni, gyarapítani közösségünket. 
Mind az épített környezetet, mind pedig a természeti örökségünket, 
és hogyan tudunk többet tenni emberi kapcsolatainkért. Ezért vittünk 
végig sok sikeres pályázatot, beruházásainkkal gyarapítottuk a köz-
ség vagyonát és szerveztünk megannyi sikeres közösségi programot. 
Most azonban önkormányzatunk mozgástere is jelentősen beszűkült, 
hiszen a fenntartási költségek drasztikusan megemelkedtek. Azzal, 
hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően termálvizes ener-
giára állíthattuk át az intézményeink 80 százalékát, még szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat más településekhez képest, ám sajnos 
így is rákényszerültünk az energiaköltségek csökkentésére. Hogy 
a termálberuházás milyen jelentőségteljes volt, azt minden számla 
aláírásánál tapasztalom, ezért fontos célkitűzésünk, hogy azokat az 
intézményeket szintén átállítsuk termálvizes rendszerre, ahol ez még 
nem történhetett meg. Jelenleg azt is vizsgáljuk, rövidtávon hogyan 
csökkenthető közvilágításunk költsége, illetve hosszabb távon ho-
gyan tudjuk hatékonyabbá tenni azt. Helyzetünket tovább nehezí-
ti, hogy még most sem tudjuk: az eddigi többszörösére emelkedett 
energiaköltség januártól a fogyasztási helyekre vonatkozóan hogyan 
alakul, mennyibe kerül az energia.

Ilyen körülmények közt legfontosabb célunk változatlan, vagy-
is, hogy Balástya gazdálkodása stabil maradjon. A spórolás ezért 
szükségszerű, és nem engedhetjük most meg magunknak, hogy ki-
sebb-nagyobb jóléti kiadásokkal ezt az egyensúlyt veszélyeztessük. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy amit csak lehet, szeretnénk megtartani, 
főleg a rendezvényeinket, bár kisebb költségvetéssel kell majd gaz-
dálkodnunk, jobban kihasználva a helyi és a környékbeli értékeket. 
Fontos kiemelnem, hogy költségcsökkentő intézkedéseink azt a célt 
is szolgálják, hogy ne kelljen az önkormányzatnak a helyi adókat 
megemelnie vagy új adónemeket bevezetnie. Bár erre törvényileg  
a lehetőségünk adott, ezt mindenképp szeretnénk elkerülni, sem a 
lakosság, sem a vállalkozások terheit nem szeretnénk tovább növelni.

Folytatás a 3. oldalon
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3. 4.

6.
A válAszfAlAk építésével folytAtódik 

Az iskolAi konyhA építése
Decemberben a betongerendák és 
kefnik beépítésével, majd a födém 
betonozásával és a betonkoszorú 
építésével folytatódott a 350 adagos 
iskolai konyha beruházása. Meg-
kezdődött a válaszfalak építése, és a 
tetőszerkezet faanyagának előkészí-
tését is végzik a szakemberek. 

Az ebédlőépítéshez sikertelenül  
pályáztunk 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) gazdaság-
fejlesztési pályázatához az iskolai 
konyha melletti ebédlő építésére 
beadott pályázatunk sajnos sikerte-
len lett. Egyeztetéseket tartunk, és 
további pályázattal próbáljuk elérni 
az ebédlő kialakítását.

nyertes pályázAt
A TOP Plusz helyi és térségi  
turizmusfejlesztés témakörben 
51.181.102 forintot nyertünk a meg-
épült Győriszéki záportározó kör-
nyezetében parkosítás, pihenőrész, 

közösségi tér kialakítására, illetve 
a megvalósítás előtt álló Gajgonyai 
záportározónál szintén parkosítás, 
pihenőrész, közösségi tér kialakí-
tására. Viszont problémát jelent, 
hogy a beruházás nettó összegét 
támogatták. Az irányító hatóság 
nyilatkozata és álláspontja alapján a 
megvalósulás után áfa-körös műkö-
dési bevétel képződik, ezért nem ad-
ják támogatásként az áfa összegét. 
Mivel a terveink szerint díjmentes 
lesz a parkok használata, így bevétel 
sem lesz. Ezért egyeztetéseket foly-
tatunk arról, hogy a 27 százalék áfát 
is megkapjuk. Amennyiben a beru-
házás teljes összegére nem kapunk 
támogatást, visszaadjuk a nyertes 
pályázatot, mert az önkormányzat-
nak nincs anyagi lehetősége az áfa 
összegével pótolni a bekerülési költ-
séget.

nApelempArk A vAdásztAnyA vendég-
lőnek
A képviselő-testület korábban úgy 
döntött, hogy látva az óriási rezsi 
áremelkedést, az önkormányza-

ti tulajdonú Vadásztanya ven-
déglőnél is megpróbálunk rezsit 
csökkenteni. Az elektromos áram 
termeléséhez napelemek elhe-
lyezését láttuk célszerűnek. Ár-
ajánlatok kérése után szerződést 
kötöttünk egy céggel, és egy 50 
kW teljesítményű, két inverterből 
álló rendszert létesítettek a ven-
déglő udvarában. Azért nem  
a tetőre került, mivel ott nem fért 
volna el, és a tájolása is így meg-
felelőbb. Az áramszolgáltatóhoz  
a csatlakozási igénykérelem még 
a kormányzati szigorítás előtt be-

érkezett, így erre a szaldós elszá-
molási rendszer vonatkozik majd.

szociális tüzelő
Az önkormányzatunk megnyerte 
a szociális tüzelőanyag pályáza-
tot. Most is, mint az előző évek-
ben, arra kényszerültünk, hogy  
a fa helyett barna kőszénre pályáz-
zunk, mivel a rakodást, mérést, ki-
szállítást nem tudjuk megoldani. 
Január első hetében megérkezett  
a szén. A beadott kérelmekre 
a Szociális Bizottság döntései 
megszülettek, és a kiosztását 
ezek alapján január közepén 
indítják kollégáim. Az elmúlt 
években, amikor közterületein-
ken fakivágások történtek, a fát 
nem adtuk el, hanem a Hunyadi 
utcai önkormányzati ingatlanunk 
területén gyűjtöttük, és aprító-
géppel kisebb darabokra felvá-
gattuk, hogy szállítható nagy-
ságúak legyenek. A szétosztása  
a szociálisan rászorulók számára 
a fűtési szezon elejétől kezdődött.

A szociálisan rászorulók 
részére az önkormányzati 
fa szétosztása folyamatos

Rendőrjárőr és határvadász kép-
zéssel kapcsolatos tájékoztató 
Balástyán

Új balástyai civil szervezet alakult 
Ágról Pattant Művészeti és Kézmű-
ves Egyesület néven

A 70 éven felüliek ajándékutal-
ványa átvehető a polgármesteri 
hivatalban

2023. január 31-én, 9.50-10.20 óráig a polgármesteri hivatal előtti közterü-
leten a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rend-
őrség toborzói tájékoztatást tartanak a rendőrjárőr és határvadász képzéssel 
kapcsolatban.

2022. november 30-án vette nyilvántartásba a Szegedi Törvényszék a balástyai 
Katona Szonja fafaragó szobrászművész által alapított Ágról Pattant Művészeti 
és Kézműves Egyesületet. A civil szervezet 10 taggal indult. Céljaikat pontok-
ba szedték. 1. A művészeti és kézműves foglalkozások népszerűsítése a fiatal 
és idősebb generációk között egyaránt, hogy minden művészet iránt érdeklődő 
személy számára elérhető legyen a neki megfelelő művészeti ág, legyen az fes-
tés, kerámiakészítés, fafaragás, kemenceépítés. A célok elérése a természetben, 
egy tanyasi környezetben történik, népszerűsítve ezáltal a tanyasi gazdálkodást 
és a természet iránti tiszteletet. 2. Kortárs művészeti oktatás. 3. Képzőművészeti 
előadások és bemutatók tartása. 4. Csoportos és egyéni művészeti, illetve kéz-
műves foglalkozások. 5. Szabad alkotói tárgyak, művészeti szobrok készítése, 
eladása. 6. Hagyományőrző anyagok használata. 7. Hagyományos népi vályog-
kemence, paticsfal készítése, vályogtégla-vetés elsajátítása. 8. Itthoni és határon 
túli művészeti összefogás erősítése, közösségi munka szervezése. 9. Népi ha-
gyományok és kézművesség gyakorlása. 10. Népi játékok készítése, használata. 
11. A tanyasi élet bemutatása. 12. A tanyasi tevékenységek bemutatása. 13. Ke-
nyérsütés tapasztott kemencében. 14. Korsóban főzés. 15. Hagyományos népi 
ételek bemutatása. 16. Lekvárfőzés. 17. Varázs pagony szoborpark kivitelezése, 
karbantartása, fejlesztése. 18. Alkotó közösség építése. 19. Látványszobrász 
előadások. 20. Szabadtéri alkotóművészet.

Az Ágról Pattant Művészeti és Kézműves Egyesületet 2023 tavaszán kezdi 
meg a tevékenységét, amelyről a szervezet a Facebook oldalán tájékoztatja az 
érdeklődőket.

A Balástya Községi Önkormányzat minden évben karácsony előtt sa-
ját költségvetéséből ajándékot ad a 70 éven felüli lakosoknak. Az idén  
a képviselő-testület úgy döntött, hogy az erre jogosultak a csomag ere-
deti értékének megfelelően ajándékutalványt vehetnek át a polgármes-
teri hivatalban, amivel bármilyen élelmiszert tudnak vásárolni. 

Aki még nem vette át az ajándékutalványt, januárban kapja meg  
a polgármesteri hivatalban, nyitva tartási időben:

HÉTFŐ:   7.30-12.00 óráig             13.00-16.00 óráig
KEDD:  7.30-12.00 óráig             13.00-16.00 óráig
SZERDA:          NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS    NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
CSÜTÖRTÖK: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS           13.00-16.00 óráig
PÉNTEK: 7.30-12.00 óráig
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Adományok gyűltek karácsonyra

Adventi gyertyagyújtások sok 
résztvevővel

Képekben az Adventi Ablakok Balástyán

„Egy kis jó” elnevezéssel karácsony előtt adománygyűjtés, élelmi-
szer- és ételfelajánlás, összefogás indult Balástyán a szociálisan rá-
szorulóknak, ugyanis a rezsiköltségek emelkedésével, az inflációval 
egyre több család került nehéz helyzetbe.

Először a Balástya Községi Önkormányzat Mikulása látogatott meg 
72 gyereket ajándékkal, akik édességet, társasjátékokat, játékokat és ci-
vil felajánlásból plüss játékokat kaptak. A Cipősdoboz Akcióban gyűltek 
az ajándékok a Teleházban, és 56 csomag okozott örömöt családoknak, 
gyerekeknek. A Gémes Eszter Községi Könyvtár szervezésében volt  
a negyedik adventi gyertya gyújtás ünnepsége, ahol 120 000 forint gyűlt 
össze adományként, amiből tíz családnak nyújtottak segítséget. Erre az 
összejövetelre üstben főzött pulyka ragulevesből is több dobozzal tud-
tak adományozni. Két nagyobb összegű, 40 000 és 10 000 forintos civil 
felajánlásból két család kapott tartós élelmiszereket, rizst, lisztet, cukrot, 
olajat, tarhonyát, tésztát, konzerveket, édességet, gyümölcsöket. A tartós 
élelmiszergyűjtéssel öt családnak készült csomag. A balástyai és a kör-
nyező településekről méhészek (az összefogást szervező méhészen kívül 
Bárkányi Norbert, Mustoha János, Sztankovics Attila, Sztankovics Mik-
lós, Tóth Attila, Tóth János és Vajasdi Nagy Sándor) 40 kilogramm mézet 
ajánlottak fel, amit 80 darab fél kilogrammos üvegekbe tettek, amihez 
az üvegeket az önkormányzat vásárolta. A szegedi Rotary Klub 24 tar-
tós élelmiszert tartalmazó csomagot küldött. Továbbá a szegedi Rotary 
Advent keretében az óvoda Napocska csoportjának középső és nagy-
csoportosai karácsonyköszöntő dalokkal, versekkel léptek fel Szegeden,  
a Klauzál téren, és ezért egy óvodás gyermek családja kapott mosógépet, 
vitaminokat és édességet. Az iskola két osztálya szintén részt vett a Rota-
ry Advent műsorában, és osztályonként egy-egy rászoruló gyermek csa-
ládja kapott ajándékcsomagot. Karácsony előtti ételfelajánlásokkal, fő-
zéssel nyújtottak segítséget civilszervezetek és intézmények. A Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyszíni ételosztáson kívül 27 adag 
körömpörköltet adott át dobozolva házhozszállításra. Intézményvezetők 
összefogásával a könyvtár előtt üstben főtt a bográcsgulyás, amiből a rá-
szorulók kiszállítva 85 adag ételt kaptak. A könyvtár tízfős főzőklubjának 
tagjai négy családnak főztek töltött káposztát és mellé tartós élelmisze-
reket, befőttet küldtek. A Községi Sportkör Egyesület Balástya 32 adag 
kolbászos tarhonyát főzött dobozos kiszállításra. Civil felajánlásokkal két 
kisgyermek ágy és egy íróasztal talált gazdára.

A személyek kiválasztásában és az adományok célba juttatásában az 
önkormányzat Integrált Szociális Intézményének munkatársai, a tanya-
gondnokok segítettek. 

A Balástya Községi Önkormányzat egyébként egész évben a Balástyai 
Integrált Szociális Intézménye által gondoskodik a szociálisan rászoru-
lókról, viszont nagyon szükséges a lakossági összefogás is. 2022. július 
1-től öt szolgálatot működtet az intézmény: tanyagondnoki szolgálatot, 
szociális étkeztetést, idősek nappali ellátását (idősek klubja), család- és 
gyermekjóléti szolgálatot, valamint a házi segítségnyújtást. Kilenc mun-
katárs dolgozik azon, hogy az ellátás folyamatos és zökkenőmentes le-
gyen. A szociális étkeztetésben jelenleg 105 fő ellátott vesz részt. A nap-
pali ellátást 19 fő, a házi segítségnyújtást pedig 15 fő veszi igénybe.

November 27-től karácsonyig minden vasárnap az adventi gyertyagyújtás 
megünneplésére várta a lakosságot a Balástya Községi Önkormányzat. Ilyen 
sokan még a korábbi években sem gyűltek össze, hogy részesei legyenek az 
élménynek. Az adventi koszorún az első gyertya fényének felkapcsolásakor,  
a templom előtt Jenei Norbert hitoktató és a hittanos gyerekek zenés műsora 
után Ujvári László polgármester és Antal Imre plébános karácsonyi üzenete 
következett. Az első gyertya fényén kívül a téren többféle új dísz és a fényfü-
zérek világítását nézhette meg a közönség. Az önkormányzat munkatársai ka-
láccsal, a Technikai Járművek Baráti köre segítségével teával és forralt borral 
kínáltak mindenkit. December 4-én, a második adventi gyertya meggyújtásakor  
a templom előtt jött a Mikulás, és szaloncukorral kedveskedett a gyerekek-
nek. Karácsonyi zene mellett a beszélgetések, a fényekben gyönyörködés is-
mét nagyon sokaknak okozott örömöt. December 11-én, a harmadik adventi 
gyertyagyújtáskor az általános iskola alsós épületének folyosóján és a könyv-
tárban jótékonysági est volt a Gémes Eszter Községi Könyvtár szervezésében. 
Ujvári László polgármester és Kocsiné Benkő Beáta könyvtárvezető köszön-
tötte az esemény résztvevőit, majd három kisgyermekkel együtt meggyújtották  
a három gyertyát. Sokan ünnepeltek együtt és többen ajánlották segítségüket 
a vendéglátáshoz. Üstben főtt a pulyka raguleves, gofrival és fánkkal, forró 
teával és forralt borral kínáltak mindenkit. Az egyik osztályteremben kéz-
műves foglalkozáson készültek a karácsonyi díszek és a mézeskalács díszí-
tések. Az adományfelajánló dobozokban 120 ezer forint gyűlt össze, amiből 
az önkormányzat Integrált Szociális Intézménye vásárolt tartós élelmiszereket  
a rászoruló időseknek. December 18-án, a negyedik adventi gyertya világításá-
nak felkapcsolása alkalmával a Páduai Szent Antal római katolikus templom-
ban tartottak ünnepséget. Ujvári László polgármester köszöntőjében a család 
fontosságát emelte ki, az egymásra figyelést, a békét, a harmóniát, a bensősé-
ges kapcsolatokat, hogy ne a drága ajándékok jelentsék a szeretet kifejezését.  
„A karácsony fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva biztassuk 
egymást. Vigyázzunk családunk egészségére és saját magunkéra, mert ha van 
egészség, az ember csodákra képes!” Végül a polgármester a képviselő-testület 
nevében minden lakosnak békés, áldott karácsonyi ünnepeket és eredmények-
ben gazdag új évet kívánt. Ezután a Kisteleki Kamara Énekegyüttes karácso-
nyi dalokat énekelt, majd a Divertimento együttes műsora következett, amely 
a Csendes éj című dal közös éneklésével zárult. Ujvári László a koncert végén 
mindenkit a Tanodába hívott vacsorára, ahol a Balástya Községi Önkormányzat 
munkatársai húsos káposztával, forró teával várták az ünneplőket.

Az idei volt a harmadik év, amikor a Gémes Eszter Községi Könyvtár élő ad-
venti kalendárium készítésére hívta meg a lakosságot. Ebben az évben 31 abla-
kot csodálhattak meg azok, akik útra keltek advent heteiben, 24 napon át, hogy 
gyönyörködjenek a kivilágított, díszített ablakokban. Mivel többen jelentkeztek 
ablakdíszítőnek, volt olyan nap, amikor két ablakot is megcsodálhattak a lelkes 
"nyomozók". A megtalált ablakokról készített fotókat a könyvtár Facebook ol-
dalára tölthették fel. 

A séta és az ablakok felfedezése segítette az ünnepre hangolódást, mint ahogy 
a könyvtár másik kezdeményezése, a Mesés ősz és mesés Advent programsoro-
zat is. Minden este mások meséltek november 16-tól karácsonyig. A könyvtár 
Facebook oldalán utólag is bármikor lehet látni, hallani a mesés filmfelvétele-
ket: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008844756744

Újévi köszöntő
Folytatás a címlapról
A jelenlegi helyzet azt mondatja velem, hogy ha valamikor, akkor 

most nagyon észnél kell lenni. Ilyen időkben még inkább felértékelő-
dik a nyugalom, a béke, a harmónia, az összefogás. Ha lehetséges az 
új esztendőnek fontos üzenete a mi közösségünk számára, az szerin-
tem az, hogy jobban figyeljünk egymásra, családtagjainkra, munka-
társainkra, szomszédjainkra, az ismeretségi körünkben lévőkre, és ne 
csak az adventi időszakban. Sokat segít már a jó szó is, de ha látjuk, 
hogy valaki szükséget szenved, fogjunk össze, hogy átsegíthessük  
a bajokon. Tegyünk meg mindent magunk és a környezetünk rendben 
tartásáért is! Ne feledjük, sok olyan helyzet van, aminek a megoldása, 
megfelelő kezelése nem kerül pénzbe, csak egy kis figyelmességbe.

Helytállás nélkül minden nehezebb lenne, ezért köszönöm mind-
azoknak a munkáját ezúton is, akik helyt álltak 2022-ben és készek rá, 
hogy az újévben szintén sokat tegyenek közösségünkért! Köszönöm  
a munkáját minden egyes közéleti szereplőnek, legyen az önkor-
mányzatunk bármely intézményének dolgozója, a civil szervezetek 
képviselőinek, továbbá azoknak, akik a közéletben bármilyen mó-
don részt vettek! Ezzel együtt reménykedjük abban, hogy balástyai 
szinten a 2023-as évünk sem lesz rosszabb, mint ami 2022-ben volt.

Szeretetteljes, boldog új évet kívánok mindenkinek!
Ujvári László polgármester
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Közmeghallgatás és képviselő-testületi ülés volt a polgármesteri hivatalban
November 30-án a polgármes-
teri hivatal házasságkötő ter-
mében tartott közmeghallgatást 
Ujvári László polgármester és 
a képviselő-testület egyúttal 
megtartotta a munkaterv sze-
rinti soron következő ülését.  
A polgármester beszámolt a fo-
lyamatban lévő beruházások-
ról, a szükséges takarékossági 
intézkedésekről és válaszolt  
a lakossági kérdésekre. 

Az ülésen először a polgármester 
ismertette a napirendi pontokat, 
amelyeket a testület szavazással 
jóváhagyott. Az első napirendi 
pontban a két ülés között történt 
legfontosabb eseményekről adott 
tájékoztatást Ujvári László. Beszá-
molt az iskolai konyha építésének 
szakaszairól, a közmű csatlakozá-
sok kivitelezéséről. Összefoglalta 
az ebben az évben elnyert TOP 
Plusz pályázatokkal kivitelezhető 
beruházásokat. Jelenleg tizenkettő 
olyan beruházás van, ami már fo-
lyamatban van vagy nyertes pro-
jekt. Kiemelte, hogy a jelenlegi 
energiaárak többszörösét kell majd 
fizetni jövőre, de még nem tudjuk, 
mikor lehet a jövő évi szolgáltatási 
szerződéseket megkötni. Az új dí-
jak ismeretében kell majd a költség-

vetést pontosítani. A rendezvények-
ről is beszámolt a polgármester. 
Elmondta, hogy a Böllérfesztivál 
nagyon sikeres volt. Megköszönte 
az óvoda közreműködését a műsor-
ban és az iskola részvételét a kol-
básztöltő-versenyben. Továbbá az 
Adventi gyertyagyújtás eseményét 
szintén kiemelte, hogy a kezdetek 
óta ilyen sokan még nem jöttek el 
ünnepelni. Beszámolójában meg-
említette a polgármester, hogy az 
alternatív tanrendű magániskola, 
a Szeri Búzaszem Iskola közsé-
günkben folytatott volna oktatást, 
és ehhez a volt „üdítős” házat aján-
lotta volna fel az önkormányzat  
a tanítás helyszínéül. Az alap-meg-
állapodás szerinti feltételeknek 
eleget tettek, viszont a szakható-
sági előírásoknak nem tudtak az 
iskola szervezői mindenben mara-
déktalanul megfelelni, ezért sajnos 
nem kapták meg a működéshez az 
engedélyt. A felújított épületet az 
eddig a Teleház helyisége melletti 
teremben lévő, a hátrányos hely-
zetű gyerekeknek délutáni fog-
lalkozásokat szervező Motiváció 
Tanoda használhatja. Ujvári Lász-
ló szólt arról is, hogy a kisteleki 
kistérségi 24 órás orvosi ügyelet  
a járás hat településének közös 

fenntartásában működik, amelyhez 
ebben az évben még hozzájárulást 
kell fizetnie az önkormányzatnak. 
Ezzel együtt a szakorvosi ellátás 
helyzetéről is tájékoztatta a jelen-
lévőket. Elmondta továbbá, hogy 
a lakossági kezdeményezésre 
indult, Kapitánysági vasúti meg-
állóhely kapcsán született in-
formációkérésükre a MÁV azt  
a választ adta, hogy 2023-ban nin-
csen tervben a megállóhely meg-
szüntetése. Karácsonyiné Kapocsi 
Zsuzsanna gazdaságvezető beszá-
molt a jövő évi költségvetés terve-
zetéről. Jelezte, hogy nagyon szi-
gorú takarékosságra van szükség. 
Az egyéb napirendi pontok között 
szó volt arról, hogy a közterületi 
elnevezésekkel, házszámozások-
kal kapcsolatos rendeletalkotást 
kért a kormányhivatal, amelyet  
dr. Nagy-Elekes Petra jegyző  
a januári testületi ülésre előkészít, 
mert ez korábban nem szerepelt 
a helyi rendeletek között. A pol-
gármester köszönetét fejezte ki 
minden balástyai lakosnak, mert 
mindenki részt vett a népszámlá-
lásban. Továbbá a számlálóbiz-
tosoknak, a polgármesteri hivatal 
munkatársainak is megköszönte 
a népszámlálásban végzett mun-

káját, akik dr. Nagy-Elekes Petra 
jegyző vezetésével zökkenőmente-
sen teljesítették a feladatot. Ujvári 
László a Takarékbank Zrt. helyi 
fiókjának bezárásáról is tájékoztat-
ta a képviselőket, továbbá arról is, 
hogy lakossági kezdeményezésre 
aláírásgyűjtés indult a Takarék-
bank helyi fiókjának megtartásáért.  
A polgármester elmondta még, hogy 
ünnepi ügyeleti rend lesz a polgár-
mesteri hivatalban december 21-
től január 6-ig. A közmeghallgatás 
keretében lakossági észrevétel volt  
a karácsonyi díszvilágítás lekapcso-
lásának időpontjáról, néhány járda 
állapotáról, a Bartók utcában egy 
belvíz-elevezető csatorna szüksé-
gességéről, a fogorvos munkájával 
kapcsolatos problémáról, valamint 
a háziorvosok rendelési idejéről. 
A polgármester elmondta, hogy 
a Gajgonyai záportározó építésé-
hez elnyert beruházáshoz tartozik 
a belvíz-elvezető csatornahálózat 
rendbetétele a szennyvíztelep felöli 
oldalon lévő utcákban, így az majd 
megoldódik. A képviselő-testület  
a nyilvános ülést követően zárt ülé-
sen tárgyalta a második félévben 
benyújtott helyi lakáscélú támoga-
tások iránti kérelmeket.

Illin Klára

Bölcsőde
Decemberben a Mikulás ismét ellátogatott a bölcsődébe. Mindkét 

csoportban az édességeket tartalmazó csomagok mellett a gyerme-
kek ecsetből készült mikulás-figurát kaptak ajándékba.

Idén az intézmény csatlakozott ablakdíszítőkent az Adventi Abla-
kok Balástyán játékhoz. December 12-én, sötétedés után a bölcső-
de udvarán is felfénylett egy ablak. A dolgozók süteményekkel és 
teával fogadták az ablakkeresőket.

A  karácsonyi készülődés része volt a közös mézeskalács sütés és 
a karácsonyfa díszítés. A gyermekek ajtódíszt vittek haza ajándék-
ba a szüleiknek.

A dögkonténerben megszűnt az 
állati tetemek gyűjtése!
2022. december 31-től az önkormányzat megszüntette a Hul-
ladékudvar mellett elhelyezett dögkonténerbe az állati tetemek 
gyűjtését. A lakosság a saját költségére vitetheti el az állati 
tetemeket az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szolgáltatásának 
igénybe vételével. Az ország egész területéről díjmentesen 
hívható zöldszám: 06 80 820 024
További információ: http://www.atev.hu/call-center
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Óvoda

Iskolai események

Önkéntes tűzoltók bemutatója
November 23-án tűzoltónap volt az óvodában. A Balástya Község 

Tűzoltó Egyesület tűzoltási bemutatót tartott a gyerekeknek, akik 
kipróbálhatták, hogyan kell telefonálni a tűzoltóknak és részt vehet-
tek a meggyújtott szalmabála eloltásában. A tűzoltók elmondták az 
óvodásoknak azt is, mikor "barátunk" és mikor "ellenségünk" a tűz.

Mikulás az óvodában
A járványügyi korlátozások után végre minden csoportban meg-

látogathatta az óvoda kis lakóit a Mikulás. Lázas készülődés után 
csemegével, rajz ajándékkal várták őt a gyermekek, és volt, aki  
a Mikulás rénszarvasaira is gondolt, mert répát hozott nekik útra-
valóként a további munkához. Dallal, verssel, mondókával köszön-
tötték a gyermekek a vendéget, aki most saját készítésű Mikulás 
párnával is meglepte őket. Köszönjük Olajos Péternek az ünnepen 
a közreműködését.

Karácsonyi események
December 6-án a Rotary Advent keretében Szegeden, a Klauzál 

téren karácsonyköszöntő dalokkal, versekkel léptek fel a Napocska 
csoport középső és nagycsoportosai. 

December 19-én, hétfőn a gyermekek már örülhettek a feldíszített 
fenyőfának és az új játék ajándékoknak. Szerda délutánra azonban 
családjaikat is magukkal hozták közös karácsonyváró rendezvé-
nyeinkre. Minden csoport ünnepi díszben várta a vendégeket és 
dalokkal, versekkel köszöntötték az ünnepet. A programot uzsonná-
val egybekötött családias beszélgetés zárta. A karácsonyi kellékek 
beszerzésében nyújtott segítségét köszönjük Halutka Tamás, Szél 
László és Nagy Levente szülőknek.

győzött. A versenyt szervezte és lebonyolította Nagymihály Zsuzsanna 
és Zónai Márta.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Szent Flórián életét ismerhették meg diákjaink, aki 

a III. században élt. Egy római légióban szolgált századosként. Felvette  
a keresztény hitet, és hitéért ott hagyta a katonaságot. A keresztényüldö-
zések idején is nyíltan vállalta hitét, emiatt megkínozták és kivégezték. 
Árvizek és tűzvészek ellen védő szent, a tűzoltók, a kéményseprők vé-
dőszentje. Ünnepnapja május 4-én van, a tűzoltók világnapján.

Hónap Diákja – november

1. a: Kala Boglárka, Kóródi Dóra, 2. a: Böröcz Emília, Gáspár Diána, 
3. a: Hegedűs Ferenc, 4. a: Gajdács Eszter Dóra, 5. a: Varga Kamilla,  
6. a: Beke Anita, 7. a: Bárkányi Szandra Lilla, 7. b: Czirok Máté,  
8. a: Szolnoki Panka

Mikulás
Idén december 6-án érkezett hozzánk a Mikulás. Végre nem titokban 

jött, diákjaink igen megörültek neki. A csomagok sok-sok finomságot, 
csemegét rejtettek. Köszönjük a Mikulásnak, hogy ellátogatott hozzánk. 
Jövőre is szeretettel várjuk! 

Lucázás
December 13-án, Luca napján a 3. osztályos tanulók egy kedves nép-

szokást elevenítettek fel. Felkeresték az osztályokat és verses jókívánsá-
gokkal kívántak társaiknak minden szépet és jót az új esztendőre.

Adventi készülődés
Diákjaink egy-egy lelkes csapata két alkalommal is szerepelt Szegeden  

a Rotary Advent Klauzál téri programján. A gyerekeket Jenei Nor-
bert és Tari Klára készítette fel.  Nagyon ügyesek voltak. Köszönjük 
a Balástya Községi Önkormányzatnak a gyermekek szállításához 
nyújtott segítséget.

December hónap az ünnepre készülődés időszaka. Adventi koszo-
rú készült, és hetente meggyújtottunk 1-1 gyertyát.  A 2. osztályosok  
11 cipősdoboz meglepetést készítettek a községi Cipősdoboz Akcióhoz. 
December 16-án szerveztük meg a karácsonyváró készülődést. Tanuló-
ink osztálykeretben készítettek apró ajándékokat, beszélgetéssel, közös 
játékkal hangolódtak a közelgő ünnepekre. 

Az utolsó tanítási napon együtt ünnepeltük a karácsonyt. Az ünnepi 
műsort Jenei Norbert hitoktató állította össze. A 2. osztályosok Rotary 
Adventre összeállított műsorát is megnézhették tanulóink. A fenyőfa alá 
idén is került ajándék: az alsó tagozatos gyerekek új játszószőnyegeket 
kaptak a tantermükbe, míg a felső tagozatos diákok egy szabadtéri ping-
pong-asztalnak örülhetnek. Természetesen a szaloncukor sem maradt el.  

Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettes

Egészségheti programok
November 16-án az 5. 6. 8. évfolyamokban a felelős háztartásról tartott 

előadást Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa. 
November 14-én a 8. évfolyam tanulóit Sihelnikné Benkő Éva mester-

kozmetikus tájékoztatta a helyes bőrápolásról.
Czirok-Molnár Lilla védőnő is ellátogatott tanulóinkhoz: november 

15-én az 5. osztályban az egészséges táplálkozásról, a testmozgás fon-
tosságáról, 6. osztályban a dohányzás és az alkohol veszélyeiről, hatása-
iról, 7. évfolyamon a kamaszkori testi változásokról, 8. osztályban pedig  
a szexualitásról és a fogamzásgátlásról beszélt.

Volt tanulónk, Tóth Attila természetvédelmi mérnök a környezetgaz-
dálkodás, a környezetvédelem, mélymulcsozás témakörében tartott elő-
adást a felsős tanulóknak választott téma alapján. A tanulók figyelme-
sen hallgatták, kérdéseikkel, véleményükkel aktívvá tették az előadás 
menetét.

Sporthír
November 16-án a kisteleki Sportcsarnok adott otthont a 4. korcsopor-

tos fiúk teremlabdarúgás tornájának, melyen csapatunk 2. helyezést ért 
el. A csapatot Vén László kísérte a versenyre.

Takarékossági vetélkedő
November 16-án rendeztük a felső tagozaton a takarékossági vetél-

kedőt. A játékos feladatok nemcsak a pénzügyekről szóltak, hanem  
a környezetvédelemről és a napjainkban egyre fontosabbá váló ener-
giatakarékosságról is. A kiegyenlített küzdelemben a 7. évfolyam csa-
pata (Czirok Máté, Darabont Annamária, Kántor Róbert, Ötvös Zsolt)  
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Tanodai élmények 25 éves a mozgáskorlátozottak 
balástyai csoportja

Mozgáskorlátozottak helyi  
csoportjának tagdíjbefizetése

A Balástyai Motiváció Tanoda utolsó féléve is gyorsan eltelt. 
Szeptember elején még évkezdő garázsvásárt tartottunk a tanoda 
udvarán, amelyre a gyerekeket és családjaikat is egyaránt vártuk. 
Emellett havonta szerveztünk közösségi és családi napokat, ame-
lyek kiemelten az egészséges táplálkozás témájára épültek fel. 
Foglalkoztunk például a sporttáplálkozással, a táplálkozás és a lel-
ki egészség összefüggéseivel, csíráztatás praktikáival, növényi tej 
készítésével, valamint a glutén- és laktózérzékenység témájában 
is ismeretátadó foglalkozásokkal készültünk a gyerekeknek, a fel-
nőttek pedig egészséges recepteket vihettek magukkal. Halloween 
alkalmával a gyerekek rémisztően egészséges halloweeni nassolni-
valókat készítettek el.

Decemberben két lelkes külföldi egyetemi hallgató is ellátogatott 
hozzánk, így a gyerekeknek lehetősége nyílt angolul beszélgetni, 

valamint a kisebbek örömmel gyakorolták a színeket, számokat, 
foglalkozásokat és állatokat. Nem maradhatott el a közös társas- és 
kártyajáték sem. A tanodások örömmel mutatták be kedvenceiket, 
beszélgettek róluk az önkéntesekkel. A foglalkozás végére már sok-
kal bátrabban beszélgetett angolul mindenki.

A Mikulás ünnepre közösen sütöttünk mézeskalácsot a tanodások-
kal, és készítettünk sajátkezűleg egészséges diós szaloncukrokat, 
valamint a tanodát feldíszítettük szintén sajátalkotású karácsonyi 
díszekkel. A községi adventi harmadik gyertyagyújtás eseményére 
a tanodásokkal együtt készítettük el az adventi koszorút. Az iskolá-
ban megrendezett eseményen mézeskalács díszítéssel és kézműves 
foglalkozásokkal készültünk az érdeklődőknek. A gyerekek környe-
zetbarát karácsonyfadíszek, asztaldíszek és saját társasjáték elkészí-
tésével foglalatoskodhattak.

Az év zárásaképpen karácsonyi családi napot tartottunk, ahol kö-
zös ünnepi vacsoránk volt. Kreatív módon hóembert készítettünk, 
karácsonyi bingóztunk, és termesztésen a gyerekek megkapták  
a várva várt karácsonyi ajándékcsomagjaikat. A jól sikerült ünnep-
lés után azonban már láttunk is neki a pakolásnak, hiszen a jövő évet 
már az önkormányzati „üdítős házban” kezdjük. Olyan közösségi 
teret szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek ötletei, elképzelései és 
igényei jelennek meg, valamint közös döntések alapján alakítanánk 
ki a teret. A jövő év így szintén tartogat majd nekünk új kihívásokat 
és lehetőségeket.

Horváth Anna tanodapedagógus

December 2-án, a Vadásztanya vendéglőben ünnepelte meg-
alakulásának 25 éves évfordulóját a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesülete balástyai csoportja.

Palotás Ibolya csoporttitkár az évzárón köszöntötte a meghívott 
vendégeket, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
elnökét, Kurucsai Szabolcsot, Ujvári László polgármestert, Tariné 
Ciumandru Angéla kisteleki csoporttitkárt és a csoportból öt tagot, 
akik a balástyai Falunapokon tartott találkozó alkalmával kalácsot 
sütöttek, valamint Arany Lajosnét, a szegvári csoport titkárát és egy 
tagját. Ezután Gyenes-Bitó Lora művelődésszervezőt felkérte a ren-
dezvény levezetésére, és Péterné Bárkányi Tímeát a jegyzőkönyv 
vezetésére, majd összefoglalta elmúlt időszak eseményeit, felsorol-
ta az összejöveteleket, kirándulásokat. Ujvári László az ünneplők-
nek jókívánságait fejezte ki az jubileum alkalmából. Gera Jánosné 
ismertette a tagokkal, milyen kedvezményes lehetőségeket használ-
hatnak a mindennapi életük megkönnyítése érdekében. Kurucsai 
Szabolcs szintén köszöntötte az ünneplő csoportot, majd a Balás-
tya Községi Önkormányzat ebéddel vendégelte meg az eseményen 
résztvevőket, akiknek közben Tari József muzsikált, és a zenét hall-
gatva késő délutánig beszélgettek. A csoport az ünnepségre meghív-
ta a támogatóikat, és vendégeiknek virággal kedveskedtek. 

KÖSZÖNET
A mozgáskorlátozottak balástyai csoportja nevében köszönöm 

minden támogatónak a segítségét, felajánlásait, amit a rendez-
vényeinkhez adott. Külön köszönöm a Balástya Községi Önkor-
mányzatnak, hogy kirándulásainkhoz buszt biztosított, és mű-
ködésünket is támogatja.  

Palotás Ibolya csoporttitkár

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete balástyai 
csoportjának tagjait értesítem, hogy 2023. február 18-án, szombaton 
10.00-12.00 óráig, és február 25-én, szombaton 10.00-12.00 óráig 
a Tanodában tagdíjak befizetésére és a tagsági könyv meghosszab-
bítására lesz lehetőség. A tagkönyveket mindenki hozza magával. 
Amennyiben a tagdíj befizetése és a tagsági könyv meghosszabbítá-
sa nem történik meg, automatikusan megszűnik a tagság. Új tagok 
is ugyanekkor intézhetik a csoportba belépésüket, amelyhez igazol-
ványkép méretű fénykép szükséges. 

Palotás Ibolya csoport titkár 
Telefon: 06 (30) 457-1320

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG AZ UTOLSÓ MÉRKŐZÉSEKEN
A balástyai megyeegyes csapat két meccset játszott még decem-

berben. Előbb az utolsó hivatalos őszi fordulóban az alsóházi rivális 
Hódmezővásárhely második csapata, majd a 2. fordulóból elhalasztott 
SZVSE elleni hazai bajnoki várt Kiss Máté edző csapatára. 

December 3-án a HFC II. csapatát fogadták a balástyaiak. A vendégek 
megszerezték ugyan a vezetést, de ezek után Vámos Tamás, Kormos 
Barnabás, Horváth Csaba, Néma Dávid és Szádeczky Zalán is eredmé-
nyes tudott lenni, így újabb kiütéses győzelmet aratott a társaság. 

Egy héttel később hiába tartották magukat a fiúk a félidőig,  
a második félidőben a vendég SZVSE felőrölte a hazai csapatot, így 
nagyarányú vereséggel zárta az évet a Balástya.

Február elején 12 csapat közül a 8. helyen várjuk a bajnokság  
tavaszi folytatását!

Fodor Tamás elnök

Sporthírek
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A körzeti megbízott fogadóórája
Dékány Attila körzeti megbízott minden hónapban, a második héten 
csütörtökön, 15.00-16.00 tart fogadóórát a Balástya, Rákóczi u. 31. 
szám alatti irodában.

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben 

a  06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Születés
• Bacsa Krisztina Ildikónak és 
Bárkányi Józsefnek: Sára Bella

Elhunytak
• Lakatos Márton (1961)
• Pataki József (1958)
• Horváth-Zsikó Jánosné Szabó 
Katalin (1946)
• Ujvári Sándor (1937)
• Kordás Tibor (1940)

Megyei véradókat is díjazott  
a Magyar Vöröskereszt

November 25-én, Budapesten, a Kongresszusi Központban tartotta 
Országos Véradók Napi ünnepségét a Magyar Vöröskereszt. Ilyenkor 
mindazok munkáját is elismerik, akik sokat tettek a véradások sikeré-
ért. Csongrád-Csanád megyéből Borbás Erzsébet Pro Vita díjat, Bodáné 
Kormányos Zsuzsanna Véradó Mozgalomért Ezüst emlékérmet vehetett 
át, a szegedi Eli-Hu Nonprofit Kft. pedig a Véradóbarát munkahely cí-
met érdemelte ki.

Bodáné Kormányos Zsuzsanna és Sasvári Krisztina megyei igazgató 
Bodáné Kormányos Zsuzsanna Balástyán a véradásszervezésben több 

mint tíz éve nagyon aktívan közreműködik. Az önkormányzat munka-
társaként vendégül látja a véradás lebonyolításában résztvevőket, ká-
véval, teával kínálja őket. Emellett a balástyai lakosok motiválásában 
szintén szerepet vállal.

A megyénkben 2021-ben és 2022-ben is sok véradó jubilált, viszont  
a járványhelyzet miatt elismeréseiket tavaly vehették át. Balástyán jubi-
láló véradók voltak: Márton Sándor József (122 alkalom), Bitó László 
(100 alkalom), Tóth-Sári Nándor (42 alkalom), Tóth Tiborné (41 alka-
lom), Tóth Ferenc (32 alkalom), Gémes Edit (30 alkalom), Szabó Gá-
bor (22 alkalom), Terhes Antal (22 alkalom), Szána Attila László (20 
alkalom), dr. Szabó Tímea (16 alkalom), Molnár Dezső (13 alkalom), 
Palcsó Krisztián (12 alkalom). Közülük többen már az oklevél átvétele 
óta is többször adtak vért. Köszönjük, hogy segítettek embertársainkon!
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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 1998-ban  
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

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár a művelődési házban
Január 21-én, szombaton 9-12 óráig az ifjúsági klubban Vöröskeresz-
tes ingyenes csere-bere vásár tartanak. A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat, meseköny-
veket, is amelyeket a vásár alkalmával adhatnak át. Érdeklődni lehet 
a szervezőnél, Molnár Évánál, a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon. 
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!   
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