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ingyenes önkormányzati havilap

Befejeződött a 2014-2015-ös labdarúgó szezon

Iskolai események

Ballagás

Lezárult a bajnoki idény a Községi Sport Egyesület Balástya minden korcsoportja számára: két csapat és két
játékos is kimagasló eredményt ért el.
2. oldal

Hírek a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola júniusi eseményeiről. Átadták a tanévzárón az Év Diákja és az
Év Sportolója díjakat.
3. oldal

Június 12-én elballagtak a nyolcadikosok. A szépen feldíszített iskolában a hetedikesek tarisznyával és műsorral búcsúztak a végzős tanulóktól.
3-4. oldal

Megkezdődött az óvodai
tornaszoba építése

MEGHÍVÓ SZÁNTÓVERSENYRE
Balástya Községi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és családját a 2015. augusztus 15-én PALOTÁS ISTVÁN EMLÉKÉRE
rendezendő szántóversenyre.
Helyszín: a dóci út mellett, Böröcz Pál földterülete.
Nevezés a helyszínen 7.30 órakor. A nevezési díj 1500 Ft, amely a
reggeli zsíros kenyeret és két ebédjegyet tartalmaz. Augusztus 15-ig
a Teleházban lehet plusz ebédjegyet vásárolni 1500 Ft-ért. A helyszínen büfé üzemel. További információ: 06 (30) 835-6105

Művészeti Ifjúsági Nap lesz Balástyán

A Belügyminisztériumtól 15 millió forint egyszeri, vissza
nem térítendő támogatást nyert Balástya tornaszoba létesítésére, amely a sportcsarnok mellett, az általános iskola lebontott udvari raktárának helyére épül. A beruházás a tervek
szerint a festés kivételével szeptember elejére elkészül, de a
pályázatban a befejezési határidő 2015. december 31-e.

Régi fényképeket gyűjtünk a Falunapok
kiállításához
Kérjük a lakosságot, hogy akinek régi családi fényképei vannak az 1800-as évektől az 1970es évek elejéig, községünk
archívumához szkennelése a
Teleházba hozzák be. Több témakörben, például népélet, a
gazdálkodás képei, régi iskolai
élet, esküvői képek, műtermi

képek közül a legjobbakból nagyítás készül, amelyeket a Falunapok alkalmával kiállításon
mutatunk be. Teleház 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.

Kirándulás Balatonakaliba
Augusztus 14-15-16-án Balatonakaliba kirándulás lesz. Program:
pénteken a gödöllői Sziszi kastély látogatása, este koncert, szombaton fürdőzés a Balatonban, este koncert, vasárnap szabadprogram
Tihanyban és Balatonfüreden, este hazautazás. Bővebb információ:
Kiss József, 06 (20) 541-3410.

Augusztus 15-én 9 órától a Művészeti Ifjúsági Napon a korábbiaknál is több program várja
az érdeklődőket a művelődési
házban és környékén. Lesz kosárfonás, fazekasság, szövés,
szalmafonás, hagyományőrző
tüzérek bemutatója, népi já-

tékok, rendőrségi és polgárőr
programok, kézműves kiállítás
és vásár. Ez alkalommal adja
át a lakosságnak Ujvári László polgármester a közösségi
sütőgető helyet, amely a művelődési ház melletti parkban
épül.

Balástyai hírek az interneten
Balástya hírei, a kiemelkedő
események fotói és az azokról
készült filmfelvételek a www.
balastya.hu oldalon a hírek főmenüben olvashatóak, látható-

ak. A Balástyai Újság aktuális
lapszámait már az újság terjesztése előtt meg lehet nézni, és a
korábbi kiadások is megtalálhatóak a honlapon.

Aranykönyvesek 2015
Kitűnő tanulók a 2014/2015-ös tanévben:
1. a osztály: Bán Dávid, Bódi Ferenc Attila, Komáromi Attila
Zoltán, Palotás Réka Hanna, Turi Laura Lili
1. b osztály: Lippai Zsófia, Szabó Natália, Széll Enikő
2. a osztály: Balogh Edit Nóra, Horváth-Zsikó Mária, Répa-Antal Hanna Tímea, Rogoz Adrienn, Tóth Lilla Ibolya
3. a osztály: Czibolya Helga, Faragó Eszter, Goldmann Boglárka, Gyöngyösi Norina, Kis Norbert, Péter Boglárka, Szél Luca
4. a osztály: Bitó Marcell, Csóka Vivien Alexandra, Kapás Erika, Szél Kevin, Széll Erzsébet
6. a osztály: Tóth-Sári Lívia
6. b osztály: Csoma Adrienn, Pápai Antónia
7. a osztály: Czibolya Lili, Kreinicker Gábor
8. a osztály: Bitó Adrienn
Az általános iskola hírei bővebben a 3. oldalon.
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Sport

Befejeződött a 2014-2015-ös
labdarúgó szezon
Lezárult a bajnoki idény a Községi Sport Egyesület
Balástya minden korcsoportja számára
A Községi Sportkör Balástya Egyesület 2015. június
19-én tartotta szokásos, szezonzáró vacsoráját, amelyen
a felnőtt csapat mellett az
U19-es korosztály vett részt.
Az este során Ujvári László
polgármester és Vámos Péter
elnök értékelte a 2014-2015ös idényt.

Bozsik-Program

A legkisebbeket négy korosztályban (U7, U9, U11, U13) is
versenyeztette az egyesület. A
két fiatalabb csapat ősszel és
tavasszal négy-négy fesztiválon
vett részt. A két idősebb pedig
az első félévben hat, míg tavasszal öt tornán képviseltette
magát. A csapatokat Förgeteg
József, Vén László, Sári Csaba
Levente és Fodor Tamás készítették fel.

U15, U19

Az U15-ös csapat tizennégy
mérkőzést játszott a szezon
során, amelyekből hetet nyert
és ugyan ennyiszer szenvedett
vereséget.
Az U19-es együttes éremesélyesként fejezte be a félévet, de
a felnőtt csapatnál történt változások miatt a csapat legidősebbjei tavasszal már nem álltak
Vén László edző rendelkezésére. Újjáalakulni látszott – több
újrakezdő fiatallal – a gárda, ám
a kezdeti lendület alábbhagyott
és a munka neheze a legfiatalabbakra hárult. Egy maroknyi
lelkiismeretes játékos maradt a
korosztályból, akiket az U15-ös
csapat segített ki hihetetlen lelkesedéssel és alázattal. Így sikerült végigharcolni a félszezon
utolsó harmadát. A borzasztóan
fiatal csapat hatalmasat küzdve
mérkőzést is nyert egy náluk
átlagban három évvel idősebb

csapat ellen, amely ilyen fiatal labdarúgók esetében csoda
számba sorolandó!
A KSE Balástya vezetősége
megköszöni a legnehezebb időszakban (az utolsó négy mérkőzésen) nyújtott teljesítményt a
pályára lépett fiataloknak!
Az utolsó négy fordulóban
pályára léptek: Asztalos Dávid,
Barabás Bence, Barabás Dávid,
Bitó Bálint, Csányi Dávid, Csányi Norbert, Faragó Balázs, Gémes Martin, Karsai Krisztián,
Kővágó Krisztián, Lunka Martin, Nagymihály Mátyás, Palotás Martin, Palotás Norbert,
Szalma Dániel, Szatmári Milán,
Szána Péter, Tóth Dániel.

Középmezőnyben a felnőttek

A felnőtt csapat a Csongrád megyei II. osztályban a 9.
helyen végzett az őszi idény
során. A télen több okból személyi változásokat kellett végrehajtani, Cserenkó Szabolcs
helyett Hódi Mihály került a
vezetőedzői pozícióba. A tavasz során egyértelműen várakozásokon alul szerepelt a csapat, de mindenképpen meg kell
említeni, hogy tavasszal 21-22
év körüli volt az átlagéletkor a
pályára lépők esetében és zömében helyi fiatalok alkották a
csapatot. Ezek a tények a jövőre
nézve kedvezőek.

Akikre büszkék lehetünk

A balástyai futballéletben
akadt négy olyan kiemelendő
teljesítmény, amely okot adott
a szezon és a tanév során a
büszkeségre. Két csapat és
két játékos is kimagasló eredményt ért el.

Diákolimpia – Futsal, IV. korcsoportos fiúk
Hatalmas

eredményt

értek

el a 7-8. osztályos fiúk a Diákolimpián! A körzeti és a megyei
selejtezőtorna megnyerésével
kvalifikálták magukat a kiskunfélegyházi döntőbe Vén László
tanítványai, amelyen szinte hihetetlen módon, de a legjobb
tizenkettőben végeztek, ös�szességében 500 másik iskolát
megelőzve!

Bitó Martin

OTP Bozsik-Program Intézményi Tanévzáró – Labdarúgás, III.
korcsoportos lányok, harmadik
helyen a balástyai csapat!

Május 31-én a Bozsik Program Országos Tanévzáró Fesztiválján Telkiben, lánycsapatunk országos 3. helyezést
ért el. Tizenhat csapat kapott
meghívást a magyar válogatott
edzőközpontjaként is funkcionáló telki edzőkomplexumba,
köztük a balástyai Munkácsy
Katolikus Általános Iskola csapata – ugyancsak Vén László
vezetésével.

A 2001-es születésű fiatalember 2014 nyarán igazolt el Balástyáról az NB II-ben szereplő
Szeged 2011 U15-ös csapatához. Új csapatában ezüstérmes,
házi gólkirály és a délalföldi regionális válogatott tagja lett! Ez
alighanem az egyik legnagyobb
balástyai sportteljesítmény.

Balról jobbra: Kauczki Gréta, Deák Noémi, Nagy Friderika, Csoma Adrienn, Keszég Renáta,
Tóth Alexandra, Szatmári Luca, Vén László. (A képen nem látható Pápai Antónia.)
A labdarúgók felkészítője: Vén László, Fodor Tamás, Förgeteg József.

Tóth Dániel

Az előbb említett játékosnál
egy évvel idősebb Tóth Dániel óriási teljesítményt nyújtott
ebben az idényben. Tizennégy
U15-ös meccsén 38 gólig jutott.
Ezért június közepén Nógrádi
Tibortól, a Magyar Labdarúgó
Szövetség Csongrád Megyei
igazgatójától vehette át a gólkirályi címért járó díjat! Ezen
felül 20 mérkőzésen lépett pályára az U19-es korosztályban
és ezeken 15 gólt szerzett, ami
az előző fantasztikus mutatónál
is nagyobb eredmény!

Fodor Tamás

Pályázat, Oktatás
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Időutazás a Bükkben:

témahét a történelem és a természetismeret jegyében
címmel pályázatot nyújtott be a Munkácsy Mihály
Katolikus Általános Iskola a Nemzeti Tehetségprogram keretében „Az általános iskolai, középiskolai,
szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” című kiírásra. A projektötlet 1.782.000 Ft támogatásban részesült, mely a tervezett programok és
beszerzések bekerülési költségének 100 százaléka.
Projektidőszak: 2015. április 1. – 2015. június 30.
A program célkitűzései:
A természettudományokban jeleskedő 20 fő tehetségpalántákat ős-erdei környezetben, komplex módon, főként tapasztalati úton szerzett ismereteken
keresztül fejlesszük.
A diákok gyakorolják a tapasztalati megismerést, az
információforrások használatát, a megszerzett ismeretekből tudjanak prezentációt, beszámolót összeállítani, bemutatni.
A diákok természettudományos ismereteinek bővítése, elmélyítése, olyan tudatformálás, amely megtanítja a gyermekeket a természet tiszteletére, a környezettel való együttélésre, a környezetbarát életvitelre,
a fenntartható fejlődés elveinek megtartására.

A témahét tevékenységei:

Szociális érzékenységet fejlesztő csapatépítő, kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok, vetélkedők,
versenyek, drámapedagógiai foglalkozások, természetjárás, múzeumpedagógiai foglalkozások, önálló
ismeretszerzés, feldolgozás.
A tehetségek erős oldalának gondozását az ismeretbővítés, elmélyítés, tapasztalati megismerés szolgálja, míg a gyenge oldalakét a drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógia.
A programot a projekt, illetve a „Story Line” módszer
– időutazás alapján készítettük el. A tábor ideje alatt
az erdő és ember, ember és természeti környezete
kapcsolatát dolgoztuk fel az őskorba ültetve. Utunk
során több bükki (ősember) barlangot fedeztünk fel,
gyűjtögettünk, kő- és faeszközöket készítettünk, ismerkedtünk a hegységgel, a csodálatos tavaszi erdővel, állatokkal, növényekkel, kőzetekkel. Beleképzeltük magunkat a természettel még harmóniában élő
ősemberek életébe, beleéltük magunkat abba a szerepjátékba, melyre a tábor foglalkozásai felfűzhetők.
A gyerekek tudásukról, élményeikről játékos feladatok
formájában adtak számot.
Fejlesztett tehetségterületek: tapasztalati úton való információnyerés, kommunikációs, érvelési és vitakészség, nem verbális kifejezési formák, ismeretbővítés
(természetismeret, történelem, életvitel, térképészeti
jártasság), társas- és szociális készség, lényeglátás,
rendszerező képesség, kitartás, problémamegoldás,
stressztűrő képesség.
A projekt megvalósítói voltak: Márkus Marianna, Vén
László, Gállné Leiner Ilona
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Pályázat, Oktatás

Hagyományőrző tábor
Tatárszentgyörgyön
címmel pályázatot nyújtott be iskolánk a Nemzeti
Tehetségprogram keretében „A magyar kulturális
örökség megőrzését, a hagyományok és a népi
kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása ” című kiírásra. A projektötlet
613.000 Ft támogatásban részesült, mely a tervezett
programok és beszerzések bekerülési költségének
100 százaléka.
Projektidőszak: 2015. április 1. – 2015. június 30.
A program célcsoportja: alsós tehetségpalánták.
Célkitűzések:
Népi hagyományok megismertetése, az ember és
környezete kapcsolatának erősítése, környezettudatos magatartásra nevelés őseink jó példáin keresztül. Magyarságtudat erősítése a magyarság hagyományainak megismertetésével, példaképek állítása
motivációs célzattal, központban az 1848-as szabadságharc. A gyermekek látókörének szélesítése, befogadóképességük fejlesztése, saját élményű programokkal.

„Egészségben: komplex egészségfejlesztési és
balesetmegelőzési program a balástyai általános
iskolában” (TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0026)
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolában ez a tanév kiemelten szólt az egészségmegőrzésről és balesetmegelőzésről –
ebben a fenti pályázat volt segítségünkre.
A sok-sok program és esemény közül a legemlékezetesebbek:
A kiskertészek biokertet alakítottak ki az iskola mellett. Megtanultak gyümölcsfát ültetni, szőlőt telepíteni, magot vetni, palántázni,…
késő tavasszal már saját nevelésű újhagymát ehettek zsíros kenyérrel és a saját termesztésű karalábéból főzött levest ehették
jóízűen.
A főzőtanfolyamra jelentkezők mesteri fogásokat tanulhattak Enikő
nénitől és Gyula bácsitól a szépen berendezett konyhában.
Talán még a szokásosnál is több mozgásos, sportos program adódott az idén – a nebulók kihasználtak minden alkalmat a testmozgásra. Volt zenés torna, nagy, sportos rendezvények és többféle
labdajáték szakkör is, de az óraközi szünetekben is pörgött a labda
a sportpályán és pingpongasztalokon. A pályázat adta lehetőségnek köszönhetően több kisgyerek járhatott rendszeresen úszni a
kisteleki uszodába. A harmadikosok arról tanultak, hogyan előzhetik meg a leggyakoribb otthoni és közlekedési baleseteket, és mit
tehetnek, ha mégis valami baj történik. A negyedikesek ismerked-

A gyermekek konfliktustűrő és megoldó képességének, toleranciájának, céltudatosságának, kitartásának
fejlesztése a különböző közösségi programok által.
A célokat a következő programok segítségével értük
el: gyógynövényismeret, szörp készítése virágokból,
gabonaőrlés, kenyérkészítés, hagyományos népi étel
készítése, népi gyermekjátékok, népi mesterségek kipróbálása, fafaragás, tábortűz, csillagképekkel, népi
hiedelemvilággal való ismerkedés. A huszárhagyományokat a következő tevékenységeken keresztül ismertük meg: lovaglás, íjászat, harci játékok, 1848-as
kiállítás megtekintése, öltözet és fegyverek kipróbálása, katonadalok tanulása.
A programhoz kapcsolódóan a Somogyi-könyvtárban
könyvtári foglalkozáson vettünk részt, melyen Magyarország nevezetes tájait ismertük meg, képeken
és interaktív foglalkozáson.
A gyermekeket Rabi Edit Éva és Csányi Péterné kísérte el a táborba és a foglalkozásokra.

tek a víz tulajdonságaival, a természetben és az életünkben betöltött szerepével és most már tudják, hogy bizony a legjobb szomjoltó
a víz.
Minden osztály eljuthatott egy-egy hegyvidéki kirándulásra – meglátogatták a Mecsek és a Pilis legszebb tájait, de jártak múzeumban, kalandparkban is.
A gyerekeket tanító pedagógusok is gyarapíthatták tudásukat a
jóga és autogén tréning területén.
A projektzáró nap „vizes” játékai után minden tanuló „vizes” kulacsot vehetett át ajándékként – reméljük rengeteg vizet isznak belőle a nyáron a sok-sok mozgás, sportolás után – és hogy ez a
tanév is hozzájárult ahhoz, hogy egészségesebb, tudatosabb életet
éljenek!

5 • Balástyai Újság

Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
Ballagás

búcsúztak a végzős tanulóktól.
A nyolcadikosok szép szavakkal, kisfilmmel és dallal emlékeztek az általános iskolában
töltött éveikre.

Tanévzáró

felsős napközis csoport állította
össze. Idén 31 tanuló vihetett
haza kitűnő bizonyítványt, így
ők bekerültek az iskola Aranykönyvébe. Ismét kiadtuk az Év
diákja címet, amelyet Bitó Adrienn kapott. Az Év sportolója
Tóth Dániel lett.

Június 12-én elballagtak a
nyolcadikosok. A szépen feldíszített iskolában a hetedikesek tarisznyával és műsorral

Hónap diákja - május
1. a: Kovács Csenge, 1. b: Széll Enikő, 2. a: Farkas Brigitta, 3.a: Kovács
Kevin, 4. a: Bitó Marcell, 4. b: Balázs Bálint, 5. a: Lepadat István, 6. a:
Csatordai Roland, 6. b: Szentesi Réka, 7. a: Szatmári Luca, 8. a: Csányi
Bettina, Gombos Petra

A Hónap Szentje

Skóciai Szent Margit magyar
származású skót királyné volt.
Nagy hatást gyakorolt a kora
középkori Skócia egészére. Ő
volt az, aki megismertette Skóciával a római katolikus liturgián alapuló kereszténységet.
Templomokat,
kolostorokat
építtetett, minden szenvedőn segített. 1261-ben avatták szentté.
Életéről Jenei Norbert hitoktató
beszélt a gyerekeknek.

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4-én egy kisfilmmel
emlékeztek meg iskolánk tanulói az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződésről
és annak következményeiről.
A filmet Márkus Marianna készítette.

Jézus életéről szóló filmet nézetek az iskolások

Június 5-én az Isten fia című
filmet nézték meg Szegeden
az 5-7. osztályos tanulók, az
erre az alkalomra lefoglalt
moziteremben. A film csodálatosan mutatta be Jézus Krisztus
életét a születésétől egészen a
kereszthalálig, a feltámadáson

át a Mennybemenetelig. János
evangéliuma alapján nagyon hiteles alkotást láthattunk, sokak
szemeiben csillogott könny a
vetítés végén. A gyerekeket Jenei Norbert hitoktató kísérte.

A tanévzáró szentmisét június
9-én községünk templomában
Forgó Miklós plébános celebrálta.
Június 19-én tartottuk tanévzáró ünnepségünket az iskolában.
A tanévzáró műsort Vágvölgyiné Albert Tünde vezetésével a

Herman Ottó Országos Természetismereti verseny

Június 7-én Budapesten rendezték meg az Herman Ottó Országos Természetismereti verseny döntőjét. A 4. évfolyamon
Ruskó Róbert és az 5. osztályos
Módra Judit jutott az országos
döntőbe, ahol Módra Judit a
tavalyi 18. helyéről a 13. helyre lépett elő. Felkészítő tanáruk
Koréh Istvánné.

Bolondballagás

Június 10-én a nyolcadikos
diákok osztályfőnökükkel az
élen a hagyományokhoz híven
vidáman-bohókásan
kezdték
búcsúzásukat az iskolától. A jelmezes, gyermekdalokat éneklő
menet tréfásan elköszönt diáktársaiktól, tanáraiktól, az iskolai
dolgozóktól. Látogatást tettek
az óvodában, a polgármesteri
hivatalban és helyi vállalkozóink üzleteiben.
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Elballagtak a 8. osztályosok
Kapás Roland József

Gyulai Edina Kata

Bóta László

Márkus Marianna

Gémes Balázs

Jónás Klaudia Alexandra

Tóth Dániel

Asztalos Alexandra

Répa Róbert Hunor

Csányi Bettina

Csányi István József

Vermesi Boglárka

Palotás Martin

Gombos Petra Alexandra

Kővágó Krisztián

Szentesi Virág Mirjam

Hegedűs Máté

Papp Adél

Juhász András

Antal Renáta

Fodor Alex Arnold

Kovács-Nyulassy
Sarolt

Kovács Attila

Elekes Ibolya Vivien

Fogas Dániel

Kónya Rita

Balogh Máté Dezső

Bitó Adrienn

osztályfőnök

A négy ifjúsági szállásegység ünnepélyes átadása
A Kóródy u. 10. szám alatti
négy ifjúsági szállásegységet
június 14-én, a Szent Antali
Búcsú napján, a szentmise
után adta át Ujvári László
polgármester a leendő használóknak.
Az önkormányzat a régi óvodát alakíttatta át a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok pályázatának 100 százalékos, 28,5
millió forint támogatásával
ifjúsági szálláshellyé, amely
valamikor régen az apácák, a
szegedi Iskolanővérek felsőtanyai nyaralója volt. Az elmúlt évtizedek során nagyon
rossz műszaki állapotba került
az ingatlan, ezért az óvoda új
helyre költözött, így a feladatot

veszett épület évekig üresen
állt. A polgármester elmondta,
hogy a mostani beruházással
új funkciót kapott a ház, így a
településünkre, akár a testvértelepüléseinkről ide látogató
vendégeinknek tudunk szálláslehetőséget biztosítani és nyári
ifjúsági táboroztatás céljára
használni. A pályázatnak nem
volt része a bútorok beszerzése, amit majd az önkormányzat
saját költségvetésből vásárol
meg. Az új középületünk ös�szesen 30 fő befogadására alkalmas, B kategóriás ifjúsági
szálláshely.
Az ünnepségen Ujvári László
beszámolt a készségfejlesztő
termek beruházásának befejezéséről és az új intézmény
funkciójáról. A Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal ál-

tal meghirdetett Darányi Ignác
Terv programjának keretében,
az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 100
százalékos, bruttó 14 799 13
forint pályázati támogatását
nyerte el szintén a Balástyáért
Közalapítvány. A belterület
szélén, a Tanya 38. szám alatti, a Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában levő
volt italpalackozó üzem épületében a pályázat segítségével
készségfejlesztő termek, egy
oktató terem és egy bemutató
terem valamint vizesblokk készült el. Ebben az intézményben iskolán kívüli készségek
fejlesztése történik majd gyermekek számára, kézművesség,
alkotótáborok népi játékokkal,

helytörténeti
kiállítások bemutatása.
Bitó Martin
A polgármester azt mondta, hogy aki
ezt az épületet kívülről meglátja, kicsit felemásnak érzi a
helyzetet, mert lát egy felújított
épületrészt, és van egy szárny,
ami nincs felújítva. Ennek az
az oka, hogy a pályázat lehetősége alapján, csak erre az egyik
részre lehetett támogatást szerezni. A felújítandó szárnyban
egy lakás van teljesen külön
bejárattal, amelynek a fejlesztése még nem valósult meg.
A közös imát követően Forgó
Miklós plébános megszentelte
az épületet. Az ünnepség végén az önkormányzat munkatársai a megjelenteket apró kalácsokkal és üdítővel kínálták.

