Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Köszönjük a munkáját Magyar Mihályné jegyzőnek!
Magyar Mihályné jegyző 38 évig volt a Balástya Községi
Tanács majd a Balástya Községi Önkormányzat munkatársa. Június 30-án vonul nyugdíjba.
3. oldal

Négy éve működik a balástyai Katasztrófavédelmi
Kutató Mentőcsoport
A balástyai Katasztrófavédelmi Kutató Mentőcsoport
2015-ben alakult, és az azóta évente 25-30 alkalommal
segített Csongrád megye nagyobb tűzeseteinél.
5. oldal

XXV. ÉVFOLYAM 2019. JÚNIUS

A HangHordozók 2019-es versenyén Kraszani Gíta
különdíjat kapott
A balástyai Krasznai Gíta is benevezett egy régi és új barátaiból alakult zenekarral a HangHordozók Énekmondók Kárpát-medencei versenyére.
5. oldal

Új színt kapott a polgármesteri Szent Antali Búcsú Balástyán
június 16-án, vasárnap a Vadásztanya vendéglő körüli téren
hivatal épülete

9.15 Ünnepi szentmise
10.30 A felújított polgármesteri hivatal ünnepélyes átadása.
Az ünnepség után az önkormányzat munkatársai gulyásleves
és kalács kóstolóval várnak mindenkit.
22.00 Tűzijáték a rendezvénytéren (a sportcsarnok mellett)
Egész nap a Vadásztanya vendéglő körüli téren kirakodó vásár és
Horváth Vidámpark késő estig!

II. Balástyai Sportnap

Június 16-án délelőtt a Községi Sportkör Balástya Egyesület
évadzárót tart.

A polgármesteri hivatal épülete a vakolatjavítás után új színt
kapott. Készül a parkhoz a szegélyépítés és a főbejáratnál a
kapu is megújul.

A Védőnői Tanácsadó épülete megújult

Délelőtt a Bozsik-programban résztvevők számára Családi nap, délután a sportkör idősebbik felének közös csapatépítő focizás lesz a
sportpályán.
10.00-14.00 Kiállítás régi fotókból a 30 éves egyesületalapítás alkalmából
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényekre meghívja
Önt és kedves családját, vendégeit!

A sportcsarnokban elkészült az új sportpadló

Május első napjaiban befejeződött a sportcsarnok új sportpadlójának elkészítése, amelybe beA Védőnői Tanácsadó épületének felújításához a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények korszerűsítésére,
a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 2017-ben nyertünk
támogatást. Tavaly elkészült a védőnői szolgálat és a vele egy
épületben lévő önkormányzati lakás fűtési rendszerének szétválasztása, a szükséges gépészeti munkák, a nyílászárók cseréje, a
padlás szigetelése, és az épület hőszigetelése. Az idén márciusban a homlokzatot is lefestették.

építették a sportágak kellékeihez
szükséges rögzítő elemeket is.
Bővebben a 2. oldalon

Szent Antali keresztjárás
Június 11-én ismét Szent Antali keresztjárás lesz Balástyán.
A Sportcsarnok melletti rendezvénytérről 9 órakor indulnak a
kerékpárosok. A gyalogosan érkezőket kisbusz szállítja, amely-

hez előzetesen a művelődési ház
irodájában június 6-án, 12 óráig
kell jelezni a részvételi szándékot. Mindenkit szeretettel vár a
szervező, Virágh István és a Balástya Községi Önkormányzat!
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Önkormányzat
Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Szent Antali búcsú

A keresztény értékrendű emberek világában faluhelyen
mindig is a település védőszentjének ünnepe, a búcsú központi
rendezvény volt. Régen – a mai
divatos szóval élve – ezek voltak a falunapok. Június 16-án, a
Szent Antali búcsú napján a hagyományaink szerint ünnepséget szervezünk, amelynek részleteit a címlapon olvashatják.
A templomi szertartás után a
felújított, megújult polgármesteri hivatal épületének avatóünnepségét is ekkor tartjuk. A
beruházás az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatási csomagjának
utolsó része, ennek köszönhető
jelentős részben. Korábban ebből a támogatásból valósultak
meg a járdaépítések, az útaszfaltozás, a temető rendbe tétele,
a művelődési ház és a polgármesteri hivatal két épületének a
tetőcseréje. Ezeket a beruházásokat nem adtuk még át, ezért
szintén a búcsú napi települési
ünnepen tartjuk meg hivatalos
átadását lakosságnak.
A szentmise utáni közösségi programra tisztelettel várok
mindenkit a polgármesteri hivatal mellett felállított sátorhoz
együtt ünnepelni!

2.

Változások az
ban

Állatsimogató-

A közmunkaprogramos pályázatoknak köszönhetően az
Állatsimogatóban újabb nyitott
nyári foglalkoztató épület készült fa szerkezettel, cseréptetővel és díszburkolattal. Továbbá
a melléképület volt garázsából
egy konyhát alakítunk ki. Ez a
konyhagépekkel együtt szintén
a pályázatnak köszönhető, és
közösségi rendezvényekhez lehet használni.

Az Állatsimogató állatállományának cseréje folyamatban
van. A tavaly óta felnevelt hízó
marhákat vágóponton vágatjuk
le, majd a húst közösségi célra,
rendezvényekhez, szociális- és
a diákétkeztetéséhez fogjuk felhasználni.

3.

Magyar Mihályné jegyzőnek
köszönjük a munkáját!
Magyar Mihályné jegyző
38 évig volt a Balástya Községi Tanács, majd a Balástya
Községi Önkormányzat munkatársa. Június 30-án vonul
nyugdíjba.

Sportcsarnok felújítása

Utolsó stádiumába érkezett a
sportcsarnok felújítása. A kivitelezők a pályázattal összefüggő munkálatokat május végére
befejezik. A vizesblokkok felújítása, a belső festések már
korábban elkészültek. Május
első napjaiban befejeződött a
sportcsarnok új sportpadlójának elkészítése, amelybe beépítették a sportágak kellékeihez
szükséges rögzítő elemeket is.
A szakemberek a régi padlóra
először hét milliméteres gumiszőnyeget ragasztottak, majd
két rétegben pólustömítő anyag
következett, és a műgyanta önterülő réteget szintén kétszer
kenték rá. Végül koptatóréteget kapott az új sportpadló,
amely egyben a végleges szín.
Erre festették fel a pályavonalakat különböző színekkel.
A kézilabda (sárga) pályán kívül
tenisz (fehér), röplabda (zöld),
és két pályán szivacskézilabda
(kék) játékra lesz lehetőség.
A külső szigetelés és a hátsó
bejárat akadálymentesítése folyamatban van. A pályázaton
kívül az önkormányzat a radiátorok biztonságos védőráccsal
ellátását elkészítteti, amelyhez
még a Magyar Kézilabda Szövetség is adott további támogatást. A világításkorszerűsítés a
nyáron valósul meg a SzegedCsanádi Egyházmegye pénzügyi hozzájárulásával, amihez
az önkormányzat önerőt biztosít. A rendezvénytér felőli oldalon szintén nyáron készül az
ereszcsatorna önkormányzati
költségvetésből.

Magyar Mihályné Harmath
Irén 1981. március 1-től szolgálta Balástyát, először általános
igazgatási előadóként, és akkoriban főként gyámügyi feladatokkal foglalkozott. A problémákkal
küzdő családokat segítette, hatalmas empátiával és maximális szaktudással. Később 2001.
január 1-től a Balástya Községi
Önkormányzat körjegyzőséget
kezdeményezett a Dóc Községi Önkormányzattal, és ettől az
időtől körjegyzőként négy évig
irányította a két település polgármesteri hivatalainak munkáját.
A körjegyzőség megszűnése
után Balástya község jegyzőjeként folytatta a munkát 2019.
január 1-ig, de felmentése és sza-

badsága miatt június 30-ig tart a
munkaviszonya.
„Irénke 19 év óta vezetőtársam,
és ez idő alatt nagyon sok olyan
helyzet volt, amikor politikai
jellegű vagy a település közéletének irányításában, a település
működtetésében voltak iránymutató tanácsai, véleménye.
Sok feladat elvégzésével nem
könnyű időszakot éltünk meg, és
dolgoztunk együtt. Nagyon jól
segítette a polgármesteri munkámat és nemcsak az én munkámat,
hanem a képviselő-testületét is.
A testület és az illetékes hivatalok közötti kommunikációt,
egyeztetéseket
maximálisan
elvégezte. Ugyanezt tudják elmondani a polgármesteri hivatal
köztisztviselői
állományának
dolgozói. Természetes, hogy
voltak nehéz pillanatok, amelyeken nem volt egyszerű túllépni,
de közösen, egymást erősítve,
bátorítva, segítve megoldottuk
ezeket. Nagyon jó munkakapcsolatban dolgoztunk. Személyében nagyszerű embert ismertem meg. Ezúton is településünk
nevében köszönöm a munkáját!
Erőt, egészséget, nagyon hosszú,
békés nyugdíjas éveket kívánok családja körében! Balástya
polgármesteri hivatalának ajtaja
számára mindig nyitva áll, továbbra is balástyai kollégaként
tartjuk számon!”
Ujvári László polgármester

Tisztelt Jegyző Asszony,
Irénke!
A balástyai lakosok nevében köszönöm a Balástyai Újság januári
számában megjelent elköszönését tőlünk! Biztosan voltak jó és rossz
emlékei velünk kapcsolatban. Köszönjük, hogy csaknem 40 évig a
községet szolgálta, a törvényességet betartatta. A mintegy 40 év eltöltése egy munkahelyen nagy dicsőség! Ez idő alatt a sok negatív
emlék, élmény átalakul és reméljük, szép emlékként fog majd Balástyára emlékezni. Kívánom, hogy az évek fáradalmát mihamarabb
felejtse el, és családja körében eltöltött hosszú, boldog, egészséges
éveket kívánok Önnek és családjának!
A lakosság nevében egy balástyai lakos.
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„Kell ott fenn egy ország”

Ahol ugyanolyan derűs, vidám,
kedves, szolgálat- és segítőkész
vagy, mint közöttünk voltál.
Ahol nyugalmad, pozitív gondolataid, ötleteid, szebbé teszik
társaid életét.
Ahol szervezed a szavalóköröket, műsorokat, ünnepségeket
úgy, mint hajdanán az általános
iskolában.
Ahol felszólalsz, ha egy jó ügy
mellé kell állni, ahogy tetted
gyerekként az úttörőparlamenteken, hosszú éveken keresztül
a szülői munkaközösség elnökeként a gyermekekért, képviselőként, igaz emberként. Emlékszel,
mennyit harcoltál, hogy a mai
óvoda épülete végre visszakerüljön a köznevelésbe?
Ahol egy-egy nyári táborban
Te vigyázol kicsikre és nagyokra,
mint tetted számtalanszor anyaként, pótanyaként.
Vajon ott is van könyvtár, ott
is őrzi kézjegyedet számtalan

könyv? Hányszor lendült kezed,
hogy pecséttel lásd el a könyveket? Ott is betérnek hozzád
egy-egy jó tanácsért, jó szóért,
vagy csak beszélgetni? Vannak
ott is baglyok? Ott is olyan szeretettel mesélsz papírszínházat
a gyerekeknek? Hányszor rendezted már át a kölcsönzőteret,
hogy otthon érezzék magukat az
égi olvasók? Ott is építettél tavi
könyvtárat?
Mondd, tudsz már nemet mondani?
Emlékszel mennyi bált, koncertet, majálist, gyereknapot,
alapítványi karácsonyt, ételosztást szerveztél? Filmklubokat,
beszélgetőköröket, mert a lelkeket is ápolni kell. Hányszor
voltál az iskolabálak műsorainak aktív szereplője, ősasszony,
pingvin, a Mamma-Pappa Mia
csapat táncosa?
Vajon hányszor kattintottad el
a fényképezőképet a különböző
rendezvényeken?
Van ott is munkahely? Ott is
helyt állsz biztosan, megbízható, felelősségteljes, pontos és
precíz vagy, ahogy megszoktuk
tőled.
Közalapítványunk alapító tagja, motorja voltál. Hány jegyzőkönyv őrzi írásodat? Hány felejthetetlen program ötleteidet?
És a játszótér, mennyit dolgoztál
érte… 20 éve hogy felavattuk.
Hiányod érezzük... a könyvtárban, az utcákon, a rendez-

vényeken, a túraútvonalakon.
Valahogy más lett minden.
Gömöriné Kordás Gabriella 1960. december 12-én látta
meg a napvilágot Kisteleken.
A balástyai általános iskolás,
közösségi munkában gazdag
éveket követően közgazdasági
szakközépiskolában tanult tovább és érettségizett Szegeden.
A felnőttképzésben élettér tanácsadó, könyvtáros asszisztens,
segédkönyvtáros, majd fotográfus képesítéseket szerzett.
A Balástyai Községi Tanács
volt első munkahelye, majd a
Móra Ferenc Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetben dolgozott adminisztrátorként. Négy
gyermeknek adott életet, főállású anyaként nevelte őket. Hos�szú éveken keresztül volt a szülői munkaközösség elnöke. Az
1998-ban alakult Balástya Község Közművelődéséért és Fejlődéséért Alapítvány alapító tagja
volt. Kuratóriumi tagként szá-

mos rendezvény szervezésével
járult hozzá Balástya közösségi
életének színesítéséhez. 2004-től
2019-ben bekövetkezett váratlan haláláig iskolai- és községi
könyvtárosként dolgozott, ahol
folyamatosan fejlesztette tudását
az olvasói elvárásoknak megfelelően. Kedvességével, mosolyával, segítőkészségével biztos
pont volt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
„Valaki végleg elmehet,
Őrizd meg emlékét a szívedben,
Akkor veled lesz mindig,
Lelke szabadon száll,
Vár a túlsó parton,
Hol nincsen már több határ.”
Kukovecz Gábor
Gabi! Tisztelettel és szeretettel
emlékezünk Rád!
Balástya Községi
Önkormányzat
Gémes Eszter Községi
Könyvtár Balástya
Balástyáért Közalapítvány

Kedves Gabi!
Köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk, gyarapíthattuk
közösségünket, képviselő-testületünk korábbi tagjaként, majd könyvtárosként ötleteiddel, javaslataiddal
segítetted munkámat! Bármilyen közéleti rendezvényt
szerveztünk, számíthattunk Rád. Határozott, kedves
egyéniségeddel méltó példaképe vagy minden balástyai
lakosnak! Nyugodj békében!
Ujvári László
polgármester

Falunap és a Templombúcsú Anyák napi ünnepséget
tartottak a védőnők
Tordán
Testvértelepülésünkön,
Tordán május 16-a és 19-e
között tartották a Falunap és
a Templombúcsú ünnepét.
A községünket képviselő
csoport május 18-án utazott a rendezvényre. A színpadi műsorban a "Balástyai

Banyák", a balástyai farsangi
bálon fellépők nagy sikerrel
mutatták be produkciójukat.
A főzőversenyen harminc
csapat bográcsában rotyogott
a csirkepaprikás. A zsűritől a
balástyaiak étele különdíjat
kapott.

2019. május 6-án Anyák napja alkalmából ünnepséget tartottak a védőnők azoknak az
édesanyáknak, akik a gondozási
körükbe tartoznak és első gyermekük még nem jár közösségbe.
Az összejövetelre 28 édesanyát
hívtak meg, és közülük 13 édesanyát köszöntöttek Bartos Erika

versével és rövid műsorral meg
egy-egy cserepes virággal. Az
ajándékok átadása után beszélgettek, játszottak, tízóraiztak,
és Miklós Andrea jóvoltából az
édesanyák gyermekeikkel közösen énekeltek, mondókáztak és
ölbeli játékokat játszottak.

Önkormányzat

Balástyán termálkút épül a közcélú
intézmények hőenergiával való ellátásához
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.2-15-CS1-2016-00002 kódszámú "Balástya,
helyi, megújuló geotermális energiájának kiaknázása a
független és fenntartható hosszútávú energiaellátás jegyében" elnevezésű pályázat 100 százalékos támogatásával, termálenergetikai beruházás valósul meg Balástyán.
Május 13-án a Balástya Községi Önkormányzat megkötötte a vállalkozói szerződést kivitelező AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft-vel. A munkaterület
átadása és az építési napló megnyitása júniusban lesz.
A projekt keretében termálkút fúrása, fővezeték kialakítása történik, amely nyolc önkormányzati ingatlan hőenergiával történő ellátását és a szükséges villamos-energia
kiváltását biztosítja a geotermális energia révén. A rendszer majd központi hőcserélővel üzemel, és az intézmények szekunder körön lesznek kiszolgálva a kinyert hővel.
A termelőkút helye, Balástya 7,1 hrsz., a Vadásztanya
vendéglő és a Munkácsy Mihály Katolikus Általános iskola között, a rendezvénytéren, a vendéglő kerítésénél.
A kút mélysége 1700 m.
A beruházás eredményének nem számszerűsíthető tulajdonsága: az energetikai beruházás hosszú távon az
energia-megtakarításon túl hozzájárul az országos megújuló energia-részarány növeléséhez, ami az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátás csökkentéséhez vezet. A
geotermikus energia kiaknázása a korszerűtlen földgázfelhasználással szemben a helyi természeti erőforrások
fenntartható használatát teszik lehetővé, amely a bekapcsolt önkormányzati tulajdonú, közcélú intézmények
megújuló energiaforrásokra történő átállását biztosítják.
A projekthez elnyert támogatás: 246,5 millió Ft
Kivitelező: AQUAPLUS Kútfúró, építő és Termál-energetikai Kft.
Műszaki ellenőrzés: Integrated Engineering Solutions
Szolgáltató Kft.
„A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a Csongrád Megyei
Önkormányzat és Hivatala.”
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EFOP-2.2.19-17-2017-00071 „BEFEKTETÉS AZ EGÉSZSÉGES JÖVŐBE”
A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
EFOP-2.2.19-17-2017-00071 „Befektetés az egészséges
jövőbe” – járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kistelek járásban című pályázatának keretén belül az Egészségügyi
Intézményben 2019. június 22-én, 9.00 órától lakossági
tájékoztató napot és projektzáró rendezvényt tart a Kisteleki Egészségügyi Központban.
A projekt elsődleges és átfogó célja volt, hogy aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások kerüljenek fejlesztésre és ezáltal emelt szintű járóbeteg szakellátást lehessen igénybe venni Kisteleken.
A pályázat keretén belül sor került az egészségügyi intézmény várótermeinek felújítására, akadálymentesítésére, a földszinti és az emeleti folyosókon a szellőzés,
a hűtés és fűtés kialakítására illetve korszerűsítésére,
a vizesblokkok felújítására, új betegirányító recepció és
büfé kialakítására, hét járóbeteg szakellátás orvostechnikai fejlesztésére, a fejlesztéssel érintett szakrendelők
korszerűsítésére, valamint bútor, informatikai és infokommunikációs fejlesztésre.
Orvostechnikai eszközfejlesztéssel érintett szakellátások: fizikoterápia, gyógytorna, bőrgyógyászat, kardiológia, sebészet – traumatológia, nőgyógyászat, laboratórium. A beruházásnak köszönhetően magas szintű
járóbeteg szakellátásokat vehetnek igénybe a járási lakosok Kisteleken.
Támogató: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Kedvezményezett: Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Program helye (régió): Dél-Alföld, Kistelek Járás
Program helye (helység): 6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Program időtartama: 2018. 02. 01.-2019. 06.30.
Projekt összköltsége: 299.246.231 Ft
Támogatás összege: 299.246.231 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Dr. Nagy Z. Zsolt
Kovácsné Szabó Edit
ügyvezető igazgató
szakmai vezető
projekt gazda			
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Közélet

MÁSODIK HELYEN VÉGZETT AZ U17-ES A HangHordozók 2019-es versenyén
a Kraszani Gíta különdíjat kapott
CSAPAT A BAJNOKSÁGBAN
A 2017/2018-as idény U16
korosztályú bajnokság B csoportjában a hetedik helyen végezett a KSE Balástya. A sportkör
az új idény elején úgy döntött,
hogy elindítja a csapatot, immár
az U17-es korosztály B csoportjában. Sok átalakításra nem
volt szükség, a társaság magja
teljesen egészében megmaradt.
A legnagyobb változás a kispadnál történt, ugyanis Nyerges Dániel mellett Tóth Gergő kapott
nagy szerepet a gárda irányításában, aki most debütált edzőként.
A fiatal edzők a tehetséges, de
nehezen kezelhető játékosokkal az első fordulóban idegenből hozták el a bajnoki három
pontot. A folytatás sem sikerült
rosszabbra, a szezon 16 mérkőzéséből 13-at (!) nyert meg
a csapat, mindössze az egész
idényben 100 százalékos Bordánytól és a Móravárostól kaptak ki a fiúk. Sokan még a 16-ik
életévüket sem töltötték be, de
így is kiemelkedő teljesítményt

nyújtottak. Mint például Kiss
Szabolcs, aki 15 évesen, 28
góljával csupán két találattal
maradt le a bajnokság gólkirályi
címéről. Nemegyszer szakadt
ki a gólzsák, a Zsombónak az
oda- és a visszavágón 11-et, a
Domaszéknek és a Csanyteleknek 8-at gurítottak a balástyaiak.
A „verhetetlen” Bordány mögött
36 ponttal a második helyezést
szerezték meg a fiúk, összesen
77 gólt lőttek, és 35-öt kaptak.
A bajnokság végeztével a vezetőség komolyan fontolgatja,
hogy a következő szezonban is
elindítja a társaságot az U17-es
B csoportban, azonban biztosan
lesznek olyan tehetségek, akik
felkerülnek az ifibe.
A sportkör két szezonnal ezelőtt örülhetett utoljára nagypályás bajnoki éremnek. A mostani ezüstérmes U17-es társaság
magja akkor még U14-es korosztályban, Vén László irányításával zárt a 3. helyen.
Fodor Tamás

Szent Flórián Emlékérmet
kapott Virágh István
Május 4-én a Pilisszentivánon
rendezett XI. Országos Tűzoltó
Börze és Találkozón Dobson
Tibor tűzoltó dandártábornok,
a Magyar Tűzoltó Szövetség
elnöke Virágh Istvánt, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnökét a tűzvédelem
érdekében kifejtett példamutató
munkájáért Szent Flórián emlékérem elismerésben részesítette. Fotó: Kormányos Sándor

FELHÍVÁS! Aratási gépszemle!

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület az aratás
előtti gépszemle elvégzéséhez nyomtatványokat és szakmai
segítséget biztosít mindazoknak, akik erő- és munkagéppel
betakarítási munkálatokban vesznek részt. Érdeklődni lehet
Virágh István elnöknél, 06 (30) 436-1508, és Jójárt Gábor
parancsnoknál, 06 (70) 4255694.

2019. május 4-én az A38
rendezvényhajón tartották a
Szóljon a vers! HangHordozók
Énekmondók Kárpát-medencei
versenyének döntőjét, amely a
kortárs versek megzenésítőinek
legnagyobb hazai versenye.
A szakmai zsűri tíz előadó megzenésített versét juttatta be a
döntőbe. A versenyre balástyai
Krasznai Gíta is benevezett a

régi és új barátaiból alakult zenekarral, amelyben testvérén,
Krasznai Mohinin kívül Albert
Péter és Palatinszky Márton
közreműködött. Tandori Dezső
összesen nyolc szóból álló, Elválasztás és összetartozás című
versét énekelte el Gíta úgy, hogy
minden szó alá legyen támasztva hangokkal. Előadása az M5
kulturális csatorna különdíját
kapta.
A dal: https://www.facebook.
com/m5tvhu/videos/pcb.110726
1752807130/342833416587669
/?type=3&theater
Eredményhirdetés:
https://
www.facebook.com/m5tvhu/
videos/545927555932242/
Fotó: M5 televízió

Négy éve működik
a Katasztrófavédelem Kutató
Mentőcsoport Balástya
2015-ben alakult a Katasztrófavédelem Kutató Mentőcsoport Balástya, és az azóta
eltelt időben a vízszállító járművel évente 25-30 alkalommal segített Csongrád megye
nagyobb tűzeseteinél.
A mentőcsoport vezetője Szemerédi László elmondta, hogy a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködési megállapodásuk van,
ezért megyei szolgálatot is ellátnak. Közvetlenül a katasztrófavédelmi műveletirányítótól, az
ügyeletvezetőtől kapják a riasztást, ezen kívül Balástyán bárki
értesítheti tűz esetén. Ebben az
évben már 13 alkalommal vonultak ki tűzoltáshoz. Például a
kisteleki nádas tűzhöz öt tartály
vizet vitt a csoport vezetője.
A 8 m3-es vízszállítóból három
tűzoltó gépjárműfecskendőt tud
vízzel feltölteni, továbbá az autó
elején lévő avaroltóval és az

autó két saját fecskendőjével is
lehetséges a tartályból a tűzoltás. Ilyen esetben hivatásos tűzoltók kezelik a sugárcsöveket.
A vízszállító autón kívül a mentőcsoportnak van egy Volkswagen Transporter típusú autója,
amellyel a szivattyúkat, és az
agregátort tudják szállítani, ha
olyan helyre vonulnak, ahol belvíz van. A tűzoltáson kívül téli,
havas időben az orvosi ügyelet,
a mentő, a szociális gondozók
tanyavilágba való eljutásához
biztosítják a hóakadály mentes
utat. Ez éves szinten legalább
húsz alkalommal fordul elő.
Tűz esetén egyébként a lakosság először a 112-es segélyhívószámot tárcsázza, azután a
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületet hívja, és végül
segítségül Szemerédi Lászlót
keresse a 06 (30) 972-2326-os
telefonszámon.

Mezőgazdaság
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Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 25 évben? IV. rész
A mezőgazdaságról szóló sorozatban most olyan kertész
családokat mutatunk be, akik
rákényszerültek arra, hogy
változtassanak, és megkeressék
azokat lehetőségeket, amelyekkel a piacon tudnak maradni.

Bozsó Gábor és családja

"Nálunk a családunk, az
őseink is évszázadok óta mezőgazdasággal
foglalkoztak.
A balástyai birtokot a nagyapámék Stiebeléktől bérelték, és
1972-ben vették meg a szüleim.
Az 1970-es évek közepétől földiepret termeltünk, és amikor
volt a szüleimnek pénze, akkor fóliát húztak rá. Édesapám
gépkocsivezető volt a szegedi
Volánnál, az biztosította a rendszeres bevételt. Ahogy nőttem,
úgy segítettem édesanyámnak.
Autószerelő végzettségem volt,
két évig a szegedi autójavítóban vállaltam munkát, de otthon
is dolgoztam. Az eper mellett
azután volt még paprika, paradicsom, uborka. 1985-ben
a nagybátyám, Bozsó István
segítségével az egész 2500
négyzetméteres területet átváltottuk virágra, fréziát kezdtünk
termeszteni. Abban az időben
ez nagyon nagynak számított.
Felmértem a helyzetünket, hogy
ez tavaszi bevételnek nagyon
szép, de egész éves bevételt kell
teremteni ahhoz, hogy munkásokat is tudjunk alkalmazni.
1987-ben elkezdtük a gerbera termesztést, amiben Balázs
Ferenc nagyon sokat segített.
Fiatal kertészként kerültem be
a virágkertészek közé, rengeteget tanultam az idősebbektől,
a mai napig nagyon jó kapcsolatot tartok velük. Budaörsön
volt az első virágpiac, amit
kinőttünk, és én is azzal küzdöttem, hogy hol áruljak. Azt
szintén nekik köszönhetem,
hogy mikor a Flora Hungaria
Nagybani Virágpiac megalakult, tizenharmadikként fizethettem be, mint az egyik

alapítója. Holland és lengyel
kapcsolatokat építettem, gyűjtöttem a tanácsokat, jobbnál
jobb külföldi fajtákat hoztunk
be gerbera palántából, nagyobb
virághozamú, különleges színeket. Akkor a mi virágunkkal
díszítették az újévi koncerteket,
és a Habsburg családban tartott
esküvőn is a mi virágunk volt,
tehát nagyon sok neves helyre
jutott a gerberánkból. 1994-ben
lengyel segítséggel üvegházakat
kezdtünk építeni, ami kis lépésekkel haladt és tíz évig tartott,
mert saját bevételeinket fordítottuk az építésre, nem vettünk
fel hitelt. Ezek a lengyel ismerősünk Hamburgban elbontott
üvegházai voltak. 1996 körül
rózsatermesztésbe
fogtunk.
Lassan a gerberát leváltottuk,
és 2,5 hektáron rózsatöveket telepítettünk, amit Hollandiából
vettünk. A cég képviselői évente
2-3 alkalommal jöttek fajtaellenőrzést tartani, mert a rózsatő
árában benne van a nemesítő
licenszdíja is. Vásároltunk egy
automata csomagológépet, ami
szétválogatta a vágott rózsát a
szár hossza, vastagsága, a virágfej átmérője szerint, és húszasával kötötte a csokrokat centiméter átmérőre. A végén celofánba
csomagolva adta ki, csak vödör
vízbe kellett beletenni. Nagyon
híres volt a rózsánk, jó minőségben tudtuk termelni. 2004-ben
a Magyar Dísznövény Szövetségtől megkaptam Az év dísznövénykertésze címet. Ezután
teljesen új üvegházakat kezdtünk építeni 1,5 hektáron, három
ütemben, 6-7 év alatt. Ezek az
üvegházak bővíthetőek, bármikor lehet hozzá építeni. Közben
egy termálkút fúrásához beadtuk
az igényünket, de évekig nem
kaptunk hozzájárulást. Végül
2006-ban érkezett meg a létesítési vízjogi engedély. Életünkben először a termálkút fúratásához vettünk fel hitelt, de már
visszafizettük, adósságmentesek
vagyunk. A termálvizes fűtés

előtt gázolajjal fűtöttünk, aminek 20 forint volt literje, azután
fáradt olajjal, ami meg 4 forint
volt literenként. Ehhez kazánt és
a teljes fűtőberendezést cserélni
kellett, éjszakákat nem aludtunk,
eldugult, megállt a fűtés, és ezért
azután fatüzelésre tértünk át.
Méteres rönkfákkal fűtöttünk,
majd gázfűtésre váltottunk a
termálvizes fűtés előtt. 2007-től
fűtünk termálvízzel. Az Európai
Uniós csatlakozás után behozták
Magyarországra az import virágokat, amit a holland termelők
Kenyában, Etiópiában, Ecuadorban termeltettek, és a holland
licensz ellenőr elmondta, hogy
70 dollárcent, ami nincs háromszáz forint a munkások napi
bére, vagyis ilyen olcsó munkaerővel nem tudtunk versenyezni.
Ezek után 2016-ban a rózsatermesztést abba kellett hagyni, bár
addig a területet folyamatosan
növeltük, háromezer négyzetméterre, ötezer négyzetméterre,
majd egy hektárra, végül 2,5
hektár rózsatövet és az automata
csomagológépet dobtuk ki. „Két
lábon állunk” egyébként, mert
amikor a termálkút elkészült,
akkor 4-5 ezer négyzetméteren
a telep fűtése után elmenő 40
Celsius fokos termálvízzel fűtöttünk a korai burgonyára. De
ezt a területet is felfejlesztettük
öt hektárra, és géppel vetjük,
géppel szedjük fel. A nehézség
ehhez is megérkezett a holland
vetőmaggal, egy mandulapalka
nevű gyomnövény, amelynek
hagymája, rizómás gyökere és
magja van. Tárcsáztuk, hogy ne
fakadjon ki, de avval még osztottuk tovább, ezért most három
hektár terület használhatatlan.
Utólag tudjuk, a tárcsát le kellett volna fertőtleníteni, hogy
az egyik táblából a másikba ne
vigyük át a gyomot. Növényvédő szakmérnökök többféle
gyomirtóval próbálnak segíteni
a kiirtásában. Egyébként ez a
gyomnövény Magyarországon
már több helyen elterjedt. Je-

lenleg a szabadföldben van még
15 hektár burgonya és másodvetésként sárgarépa. Legutóbb
ehhez vettünk gépeket. Tavaly a
burgonya nem sikerült, sok volt
benne a hibás és a repedezett.
A sárgarépa viszont jó termést
adott. 2015 körül már kezdtük
a muskátli szaporítást, és ebből
lett azután az átmenet a cserepes
dísznövénytermesztésbe. Ezeket
távolabbról nehéz szállítani, 24
vagy 48 órát nem bír autóban,
sötétben. Ezt az előnyt használtuk ki a cserepes növények termesztésénél. Az üvegházakban
2,5 hektáron a muskátlin kívül
begónia, salvia, mézvirág, bársonyvirág van. Az egynyári virágokat magról vetjük, ami szintén
Hollandiából származik. Ezt a
lányom és a vejem felügyeli.
A feladatokat egyébként elosztjuk. Édesanyám, a feleségem és
én az egész kertészetet irányítjuk, a zöldségtermesztést a fiam
és a menyem intézi, de tartunk
értekezleteket és mindent megbeszélünk. Mindenkinek fizetése
van, és ami marad, azt visszaforgatjuk a cégbe. Azt nem tudom,
hogy meddig tudjuk fenntartani
a jelenlegi rendszert, mikor kell
valami miatt áttervezni vagy újratervezni a gazdaságunkat, de
most még munkát tudunk adni a
dolgozóinknak. Mi nagyon szeretjük a földet, a föld termését,
és földdel való munkát. Saját
részünkre háziállatokat tartunk,
részben önellátók vagyunk. Nem
annyira csodás a helyzet, de működik, és igyekszünk megkeresni a helyünket, mindig előreléptünk a nehézségeinkből is. Az
árunkat vásárolják, de ha más
lesz a körülmény, lépni kell, akkor ismét megtesszük. Ausztriába, Romániába, Szlovákiába és
a szigetszentmiklósi virágpiacra
szállítjuk a dísznövényeinket. Az
értékesítés hálózata is érdekesen
alakult az utóbbi években. A termelő és a fogyasztó között fényév távolság van.
Folytatás a 7. oldalon
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A termelőtől átveszi egy
nagykereskedő, onnan elviszi a
terítő, attól átveszi a kiskereskedő, majd ötödik a fogyasztó.
Figyelnünk kell arra is, hogy
már Spanyolországból, Hollandiából,
Olaszországból,
Dániából jön a szép, cserepes
dísznövény, és nekünk az árral alatta kell lennünk, hogy a
virágaink elfogyjanak. Azért
csinálunk még többet időről
időre, hogy amit eddig elértünk, azt mentsük. Az idén a
dísznövénytermesztés eszközeinek fejlesztését tervezzük,
mert ott tíz éve nem volt beruházásunk. Az energiaernyőcsere, a szellőztető berendezés
felújítása már megtörtént, van
cserepező, palántázó gépünk,
viszont most olyan gépeket
szeretnénk, ami felszedi és
helyrerakja a cserepet, betálcázza, beládázza. Ilyen robotok léteznek már. Ebben
a megbízható, jó munkaerő
hiánya miatt kell előrelépnünk. Élvezzük a munkánkat,
szeretjük csinálni, elértünk a
piacon is egy elismerést, ezt
szeretnénk megtartani, mert
mindig többet vásárolnak tőlünk. Ahogyan említettem,
az 1980-as években 2500 m2
volt a területünk, és azután 2,5
hektárra növeltük, de ezt még
fokozni kellene. Az üvegház
mellé fóliaházat építettünk
azoknak a dísznövényeknek,
amelyek hidegebbet igényelnek, a talajt fűtjük 3-4 Celsius fokra, mert az üvegházban
18-20 Celsius fok van, ami
meleg nekik. Kellene újabb fóliablokkot felállítani, volna rá
igény, de nincs munkaerő hozzá. Talán, ha a robotot sikerül
beszerezni, akkor meg tudjuk
oldani. Hosszú volt az utunk
addig, míg a gazdaságunkat
ilyen szintre tudtuk fejleszteni.
Közben sok nehézségünk adódott, és van ma is, de mindig a
megoldást keressük, az előbbre jutást tervezzük. És az is nagyon fontos, hogy örömünket
leljük a munkánkban."

Sándor Mihály és családja

"1988-ban házasodtunk össze
és akkor még a feleségem szülei barackkal, almával, szőlővel
foglalkoztak. Tsz-tagok voltak
és a háztáji földeken termett a
gyümölcs. 1993-ban vettük át
a gazdaságot, és földieperrel,
majd paprika- és paradicsomtermesztéssel
foglalkoztunk.
A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt-vel való kapcsolatot még 1991-ben kezdte
a családunk, és 2000-ig voltunk
a kutatóintézet partnerei. Eleinte csak a kutatóintézet magjait
használtuk, amiből friss piaci
értékesítésre termeltük meg a
paprikát, majd megbízható termelőnek ítéltek meg bennünket, és kérték, hogy bemutató
paprikatáblákat ültessünk, és
szervezzünk paprikabemutatót
a gazdaságunkban. Ahogy telt
az idő, gyakorlatot szereztünk,
és bevontak bennünket a magtermesztés mellett a nemesítésbe is. Ebben az időben a
vetőmag előállításból volt jövedelmünk. 2000-től váltottunk,
azóta különféle salátákat, ehető
virágokat és bébizöldségeket
termesztünk. Családi vállalkozásunk pályázati támogatás és
bankhitelek nélkül működik,
mindent önerőből próbáltunk és
próbálunk megoldani. Először
őstermelőként kezdtük kisebb
választékkal, majd három éve
alapítottuk a Saliverzum Kft-t.
Most húsz féle baby leaf salátát és azokhoz tartozó fajtákat
termesztünk. A magok nagyobb
részét külföldről szerezzük be.
Például a rukkolából háromféle,
mustárból négy változat, tízféle
koktélparadicsom van. Minden
évben újabb növényeket vonunk
be a termesztésbe. Idén a dália
és a petúnia virágaival bővült
a kínálatunk. Ehhez a séfek is
adnak ötleteket, hogy külföldi munkáiknál mit használtak
fel az ételekhez, és Viktória lányunk – aki diplomás növényorvos lesz ebben az évben – kutatja fel, milyen ehető virágok
vannak még. Külföldi szakmai
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cikkeket, külföldi biogazdákról
szóló híreket olvas, akik ugyanígy éttermeket látnak el, hogy
azoknál milyen növényfajták
vannak. Megnézi, tényleg ehetőek-e, vannak-e hozzá tudományos cikkek. A legkiválóbb
budapesti éttermek közül 49
étterembe szállítunk, de hússzal
kezdtünk, plusz a METRO Áruház, ahová őstermelőként vis�szük a terményeinket. Mindent
frissen szedünk, így az éttermek
a megrendeléseket hetente két
napon adott időpontokig adhatják le. A virágot nem mossuk,
mert akkor a pollenről elmegy
az íze, és deformálódik a virág,
összeesik a szirom. A salátákat
mossuk, ugyanis így tudjuk ös�szekeverni a fajtákat, és biztosí-

tani, hogy ne törjenek össze a levelek. Ez ettől függetlenül nem
konyhakész termék, hanem egy
technológia a csomagoláshoz,
ezért még mosni kell fogyasztás előtt. A bébizöldségeket is
mossuk, hungarocell tálcával
csomagoljuk, és ezeket szintén
mosni kell fogyasztás előtt. Hűtőkocsival szállítjuk az éttermeknek a megrendelt árukat. Családi
munkamegosztással dolgozunk,
mindenkinek meg van a feladata.
Nagyon élvezzük, amit csinálunk, nagyon szeretjük a munkánkat, ami egyébként nagyon
fárasztó, sok éjszakázás van
benne."

A Saliverzum Kft. salátakeveréke, ehető virágai és
bébizöldségei, tehát minden
termékünk 2019. május 5-én
megkapta a Magyar Gasztronómiai Szövetség Aranyszalag
minősítését.
A Saliverzum Kft. családi vállalkozás, az ügyvezető Sándor
Viktória vette át a kitüntető címet. „Az Aranyszalag Minőség
tanúsító védjegyet a Magyar
Gasztronómiai Egyesület alapította 2013-ban. A tanúsító védjegy a rendkívüli minőséget és
ízt jelzi. Jelenleg húszféle termék van, amely 2013 óta elnyerte ezt a rangos elismerést. Az
első minőségi próba alkalmával
mi nem tudtuk, hogy a Magyar
Gasztronómiai Egyesület kérte
be a termékeinket, azt gondol-

tuk, hogy egy új étterem szeretne
termékmintákat. Később értesültünk róla, hogy Aranyszalag
Minősítésre jelöltek minket, és
hogy egy séf ajánlotta Aranyszalagra a termékeinket. A szövetség is megfelelő minőségűnek
találta az általunk termesztett salátákat, bébizöldségeket és ehető
virágokat, ezért megkaptuk az
elismerést, ami azzal jár, hogy
az Aranyszalag emblémát felhasználhatjuk a csomagolásokon
is. Ez azt üzeni egy étteremnek,
hogy prémium minőségű, vegyszermentes magyar termékkel
dolgozik. A cím birtokosainak
termékeit időről időre ellenőrzik,
és ha nem folyamatosan megfelelő a minőség, visszavonhatják
az Aranyszalag címet.”

Illin Klára

Aranyszalag minősítést kapott a
Saliverzum Kft.

Falugazdász hírek
Felhívjuk az agrárkamarai tagok figyelmét, hogy a 2019. évi
kamarai tagdíjbevallás illetve a
tagdíj befizetés június 1-től június
30-ig esedékes (pótlékmentesen).
Ezzel kapcsolatban szívesen állunk a termelők rendelkezésére,
keressenek bizalommal.

A 2019. évi területalapú támogatás jogvesztő beadási határideje: június 11.
Halászné Ács Éva és
Halász Zsolt falugazdászok
06 (30) 338-0160
06 (30) 337-2535

Oktatás, Hirdetés
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Bölcsőde
Anyák napja

A bölcsődés kisgyermekek a
kisgyermeknevelőkkel együtt
készültek az Anyák napjára.
Kaspókra szívecskéket ragasz-

tottak, amibe azután cserepes
szegfű került, és délután adták
át az anyukáknak. Közben anyák
napi énekeket, verseket mondogattak és énekeltek.

Iskolai ESEMÉNYEK

Óvoda

Folytatódtak a nyílt napok

Áprilisban a Felhőcske és
Szivárvány csoportban nyílt napokat tartottak Nagyné Vincze
Orsolya és Palotás Csilla óvodapedagógusok. Mind a két csoportban jelentős számú érdeklődő volt kíváncsi a gyermekek
mindennapi életére és óvodai
tevékenységeire.

Anyák napja

Legmeghatóbb óvodai ünne-

pünk az, amikor a kicsik felköszöntik édesanyjukat Anyák
napján. Ebben az évben két
májusi délutánon két-két óvodai
csoport tartotta meg egyszerre
műsoros ünnepségét. A gyermekek szívecskékkel díszített gyertyatartóban saját maguk által
dekorált gyertyákkal lepték meg
édesanyjukat, és mondókákkal,
versekkel, dalokkal köszönték
meg anyai szeretetüket.

Ős-erdei tábor a Bükkben
EFOP-3.3.2-16-2016-00122
A balástyai könyvtár a köznevelésért
A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya pályázata keretében május 6-10. között az ötödik
évfolyam tanulói Gállné Leiner Ilona, Nagymihály
Zsuzsanna, Márkus Marianna és Vén László
vezetésével táboroztak a Bükk hegységben.
A komplex programot nyújtó tábor elsődleges
célja az ember és a természet összhangjának
bemutatása egy őskori szerepjátékba illesztve,
a Bükk természeti kincseinek megismerése,
ÖKO-tudatos szemlélet formálása, a tanulók
kompetenciáinak fejlesztése volt. A gyerekek a
túrázások során megismerkedtek a tavaszi erdő
növény- és állatvilágával, a bükki barlangok egy
részével, a környék nevezetességeivel és különböző kézműves foglalkozásokon vettek részt.
Tanulóink fáradtan, de élményekkel gazdagodva
érkeztek haza.

Hónap diákja - április

1. a: Mustoha Léna, 2. a: Csontos-Traum Kristóf, 3. a: Bárkányi
Szandra Lilla, 3. b: Tóth Álmos, 4. a: Gémes Nikoletta Iringó,
5. a: Bán Dávid, 5. b: Nagy Milán, 6. a: Balogh Edit Nóra, 7.
a: Ferenczi Balázs, 8. a: Beke Anita, 8. b: Farkas Zalán, Kiss
Szabolcs
Lippai András, a 3. osztályt KissCsepregi Tamás és Tóth Álmos,
A Hónap Szentje
Ebben a hónapban az iskola a 4. osztályt pedig Kovács Noel
tanulói Boldog Salkaházi Sára Szebasztián és Molnár Dezső.
életével és tevékenységével is- Diákjaink kiválóan teljesítettek.
merkedtek meg. Salkaházi Sára Lippai András és Tóth Álmos
Kassán tanult, tanítói diplomát továbbjutott a szentesi megyei
szerzett. Az I. világháború után döntőre, ahol szépen szerepeltek,
a csehszlovák kormány hűség- és a középmezőnyben végeztek.
esküt követelt a pedagógusoktól, Felkészítő tanáraik: Kormányoső ezt megtagadta. Emiatt el kel- né Rudner Edit, Gera Márta és
lett hagynia a pályát. A Szociális Gondáné Frankó Valéria.
Testvérek Társasága rend apácanővére lett. Rengeteg jótékonyDr. Beretzk Péter komplex
sági munkát végzett: tanított, természetismereti vetélkedő
kegytárgyüzletet,
szegényháÁprilis 29-én rendezték meg
zat, gyermekkonyhát felügyelt, Dócon a területi természetismekatolikus újságot szerkesztett. reti versenyt, ahol sok érdekes
A II. világháború idején rendje és tanulságos, gondolkodtató
mintegy 1000 üldözöttet bújta- feladat várta a csapatokat. Matott. Közülük majdnem 100-at gyarország természeti, kulturális
személyesen Sára nővér mentett nevezetességeiről, a világöröksémeg. A nővér maga is a világ- gi értékekről, hungarikumokkal
háború áldozata volt. A nyilasok kapcsolatos ismereteikről adtak
1944. december 27-én a fog- számot a versenyzők és mérték
lyaikat a Duna-parton lelőtték, össze a tudásukat a csapatok. Tavalószínű, hogy közöttük volt a nulóink ismét kiválóan teljesítetnővér is. 2006. szeptember 17-én tek: az igen előkelő 2. helyezést
a Szent István-bazilika előtt avat- szerezték meg. A csapat tagjai:
ták boldoggá.
Gyöngyösi Norina 7. a, Ferenczi Balázs 7. a, Karsai Máté 8. a
Alsós területi matematikai osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Koréh Istvánné.
verseny
Április 29-én Kisteleken rendezték meg az alsós tanulóknak
Rendhagyó történelemóra
a területi matematika versenyt.
Április 30-án rendhagyó törIskolánkat hat diák képviselte: a ténelemóra keretében Kovács
2. osztályt Kiss Bianka Hanna és Krisztián hagyományőrző mesélt
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az ötödikeseknek a honfoglaló
magyarok életmódjáról, hitvilágáról. A gyerekek érdeklődve vették kézbe a múltat idéző
fegyvereket, ékszereket, ruhadarabokat. A foglalkozást Márkus
Marianna szervezte.

(3. a) a 8. helyen, Grósz Ambrus
Barnabás (3. a) a 9. helyen, és
Szemerédi Dominika (3. a) a 18.
helyen végzett korcsoportjában.
A versenyre utazásban az önkormányzat segített.

Diákolimpia megyei döntő

Anyák napja, Szülők napja

Május 3-án labdarúgó csapataink a Ruzsán megrendezett
Diákolimpia megyei döntőjén
vettek részt. A 3-4. korcsoportos lányok és 4. korcsoportos
fiúk egyaránt 3. helyezést értek
el, ezzel bronzérmesek lettek.
A csapatokat Fodor Tamás,
Nyerges Dániel és Vén László
készítették fel.

Madarak, fák napja

Május 10-én Algyőn rendezték
meg a ”Csak együtt létezhetünk”
megyei természetismereti vetélkedőt. A megyéből 12 csapat
mérte össze tudását az év madaráról és az év fájáról. Az érdekesebbnél érdekesebb feladatok
megoldása után csapatunk a 9.
helyen végzett. A csapat tagjai:
Csontos-Traum Kristóf 2. a,
Grósz Barnabás 3. a és Kocsis
Csenge 4. a osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Koréh Istvánné. A tanulókat MajevszkiBernát Evelin kísérte.

Herman Ottó országos természetismereti verseny

Május 12-én rendezték meg
Budapesten a Herman Ottó
Környezet- és Természetismeret
Verseny országos döntőjét, ahol
iskolánkat négy tanuló képviselte. Az országból évfolyamonként mintegy 150-200 tanuló
került a döntőbe. Döntőseink
kiváló eredménnyel zárták a versenyt. Kocsis Csenge (4. a) az 5.
helyen, Bárkányi Szandra Lilla

Iskolánk tanulói májusban osztály keretekben rendezték meg a
hagyománnyá vált Anyák napi
és Szülők napi ünnepségeket.

Országos kompetenciamérések

Május 22-én a 6. és 8. évfolyam angol nyelvi országos
mérésen vett részt. Május 29-én
matematikai és a szövegértés
országos kompetenciamérés volt
szintén a 6. és a 8. évfolyamon.
Kerek Emese történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedő Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark idén is
meghirdette a három fordulóból
álló vetélkedősorozatát a Kárpát-medence magyar általános
iskoláinak. Községünkből négy
csapat vállalkozott a megmérettetésre. A 65 benevezett magonc korcsoportú csapat közül
összesített pontszámok alapján
6. helyen végzett az Utódok hatodikos csapat (Horváth-Zsikó
Mária, Nagy Sára, Rogoz Adrienn, Ruskó Szilvána). Az 50
benevezett csemete korcsoportos csapat közül 5. helyezett
lett a Turul népe hetedik évfolyamos csapat (Gyöngyösi Norina, Goldmann Boglárka, Kis
Norbert és Péter Boglárka), 13.
helyezett a Négyesfogat elnevezésű nyolcadikos csapat (Bitó
Marcell, Csúri Zsófia, Horváth
Ferenc, Ruskó Róbert), 14. helyezett az Lehel lányai hetedikes
csapat (Bíró Lili, Czibolya Hel-

Oktatás
ga, Faragó Eszter és Szél Luca).
Az Utódok, a Turul népe és
Négyesfogat csapat elért eredményével részt vehetett az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban május 4-én meg-

rendezett döntőn. Az itt született
eredmények: Utódok 5. hely,
Turul népe 11. hely, Négyesfogat
4. hely. Felkészítő tanár: Márkus
Marianna.

Ballagás

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya végzős
diákjai szeretettel meghívják Önt és kedves családját 2019. június 14én, pénteken 17 órakor kezdődő ballagásukra.

Ballagó diákok névsora
8. a osztály
Osztályfőnök: Márkus Marianna
Beke Anita, Bitó Marcell, Ferenczi Lívia, Gera Dávid,
Hegedűs Adrián, Horváth Ferenc Pál, Kapás Erika,
Kapás Szabolcs Adrián, Karsai Máté, Keszég Vanessza,
Kis Rebeka Anna, Kiszi Péter Domonkos, Krasznai Árnika, Süli Máté, Széll Erzsébet, Szél Kevin, Tóth Ágnes

8. b osztály
Osztályfőnök: Vágvölgyiné Albert Tünde
Balázs Bálint, Berkes Anasztázia Anna, Budai Krisztina Noémi, Csúri Zsófi Noémi, Farkas Zalán Ferenc,
Gera Kevin, Harcsa Erzsébet, Horváth Zoltán Roland
Kiss Benjamin, Kiss Szabolcs, Lengyel Gábor, Paragi
Nikol, Pásztor Csanád, Ruskó Róbert József, Szobácsi
Dávid Szilárd, Tóth Evelin, Újszászi Zsolt Adrián,
Virágh Ádám
Az alábbi idézettel búcsúzunk a nyolcadikos ballagó diákoktól. Kívánjuk, hogy legyenek eredményesek új iskolájukban és érjenek el szép sikereket.
"Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él.
Leczkéjét a sírig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél."

(Reviczky Gyula)

Autóbusz menetrend
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AUTÓBUSZ MENETREND - 2019. ÁPRILIS 28-TÓL
Balástya, kultúrház megállóhelyről
HOVÁ

Baks, autóbusz váróterem
Budapest, Népliget
Csengele
Csongrád, autóbusz állomás
Kecskemét, autóbusz állomás
Kiskunfélegyháza, autóbusz állomás
Kiskunmajsa, autóbusz váróterem
Kistelek, autóbusz váróterem

Kömpöc, iskola
Mórahalom
Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark
Pusztaszer, központ

Zöldmező Tsz. major, Forráskút, Üllés
Szatymaz – Jánosszállás, Szegedi utca
Szatymazi elágazás [1]

Szeged, autóbusz állomásra

Szeged, autóbusz állomás megállóhelyről

MIKOR

. 5.56
17.27
V 14.26
7.11
23 4.24
13.58
5.53
15.58
. 15.07
10 4.36
8.55
+ 13.01
14 15.01
16 16.11
17.27
15 20.01
. 15.07
9.33
. 5.56
7.11
15.31
21.06
▲ 14.50
10.09
16 4.39
V 6.14
V 7.44
 11.09
+ 14.14
16 17.04
16 4.39
V 6.14
▲ 7.04
8.29
 11.09
. 14.09
42 15.26
 16.44
19.32

KÁ H O V Á

MIKOR

5

23 4.00
V 7.30
1 11.40
V13.55
V16.00
18.20
20.35
. 5.20

. 19.57
16 16.01
10.31
5.53
17.27
6.35
16.58
5.53
9.16
▲ 13.11
. 15.07
16.31
V18.11
21.06
+ 19.02

10.31
16 16.11
23.16

4.39
▲ 6.30
▲ 7.44
V 11.09
. 15.09
+ 17.48
4.39
▲ 6.30
. 7.07
16 8.59
V 11.09
+ 14.14
92 15.26
10 16.44
19.54

V 22.11
+ 16.11

 16.31

6.35
1 20.04
8.55
17.27

11.27
28 20.29
11.27
18.58

1 12.04

92 12.29

13.58

14.55

. 5.56
10.31
13.58
15.31
V 16.31
18.51
V 22.11

6.35
11.27
. 14.06
15.58
16.51
18.58
23.16

7.11
. 12.41
V 14.26
16 16.01
16.58
+ 19.02

V 8.01
+ 13.01
14.55
+ 16.11
V 17.01
. 19.57

. 12.41
V16.31

+ 13.01
 16.51

.14.06
V17.01

V 14.26
18.51

. 4.49
V 6.39
▲ 8.24
11.29
14 15.24
. 17.59
. 4.49
V 6.39
23 7.28
9.33
11.27
14.32
15.27
16 17.04
+ 20.49

10 5.04
. 6.44
8.29
. 12.29
+ 15.25
19.54
10 5.04
. 6.44
▲ 7.44
9.37
11.29
. 15.09
1 15.51
17.32
. 20.53

V 5.49
. 6.49
16 8.59
. 13.39
V 15.54
+ 20.49
V 5.49
. 6.49
V 7.44
10.09
12.29
14 15.24
V 15.54
+ 17.48
2 23.26

6.04
▲ 7.04
10.09
. 14.09
10 16.44
. 20.53
6.04
7.02
▲ 8.24
10.32
. 13.39
+ 15.24
16 16.32
. 17.59

10 4.05
. 5.25
6.10
6.40
▲ 7.10
8.30
8.45
. 9.20
10.00
11.00
.12.10
+ 12.30
▲ 12.40
13.30
. 13.35
+ 15.40
 16.00
14.30
15.00
16 15.40
V 16.20
16.20
16.30
17.00
V 17.40
18.30
. 19.20
1519.30
1 19.40
28 20.05
22.45
V 21.40
5.25
92 12.05
.14.30
14 14.30
16 15.30
4
Balástya, kultúrházhoz
2
8
=
hétfői
munkanapok
kivételével
munkanapokon,
valamint
JELMAGYARÁZAT
munkanapot megelőző munkaszüneti napokon
. = munkaszüneti napok kivételével naponta
92 = hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a
V = munkanap
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
 = szabadnap
1 = hétfői munkanapokon
96 = naponta, de nem közlekedik XII.hó 24-én
10 = nyári tanszünetben munkanapokon
+ = munkaszüneti nap
16 = tanév tartama alatt munkanapokon
▲ = iskolai előadási napokon
23 = munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a 
+ = szabad- és munkaszüneti napokon
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
KÁ = kocsiállás
Balástya, kultúrházhoz

Az aláhúzással jelölt járatok az emelt szintű országos személyszállítási szolgáltatási körbe tartoznak, ezért kiegészítő jegy váltásával vehetők igénybe!
A zöld színnel jelölt járatok megállnak a Balástya, 148-as km kő megállóhelynél. A kultúrház megállóhelytől a menetidő 2 perc.
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ANYAKÖNYVI hírek
Születés
• Kailinger Kittinek és dr. Farkas Lászlónak: Botond Bence
• Sándor Annának és Csányi
Gábornak: Sándor
Elhunytak
• Birgés Miklós (1958)
• Erdei Sándorné Kovács Mária (1936)

• Tóth Istvánné Gajdacsi Valéria (1932)
• Darázs Ferencné Pap Rozália
Piroska (1923)
• Kis Józsefné Dékány Erzsébet (1952)
• Török Györgyné Szél Ilona
(1926)

Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a
06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1994-ben és
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni
a sírhelyek újraváltását.
A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Halottszállítás éjjel és nappal: Lévai János – 06 (30) 451-0371

A SZANKA SZERVIZ ÉS AUTÓSBOLT
telefonszáma megváltozott!
Új szám: 06 (30) 538-7850
Üzlet
H-P: 8.00-16.30

Balástya, Széchenyi u. 32. • Telefon/fax: 62/278-201

E-mail: szankadori@gmail.com

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. június 13án, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
Felajánlásként csak tiszta, még használható ruhákat várnak a
szervezők, és csak a vásár időpontjában lehetséges az átadása.
A következő vásár időpontja: július 11., csütörtök.

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig,

Irodai ügyelet a plébánián

Szerviz
Nyitva: H-P: 7.00-17.00

Információk, Hirdetések

munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
Sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás Kisteleken 24 órában:
– 104
Kisteleki Mentőállomás – 104
Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611
Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a
Hotel Orchideában!

Állatorvosi ügyelet
Május 11-12.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Május 18-19.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Május 25-26.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Június 1-2.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

MŰANYAG HULLADÉKÁT
INGYEN,
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,
AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepegtető szalagot, belső és csomagoló fóliát,
műanyag ládát, vödröt, cserepet. A szállítást
megoldjuk, kis és nagytételben egyaránt.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06 (30) 879-9305

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA
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Lágyfagylalt
kapható!

Vendéglátás „Orchidea” módra:

• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előﬁzetéses menü
700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk.
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!
Számítógép, WIFI

Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083
www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!
MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM
0-24 ÓRÁIG! Legmodernebb, új csövekkel!

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL
A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG
MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948
TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is.
Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása,
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,
sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi
Önkormányzat megbízásából
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft.
működteti.
Ügyvezető: Lévai János

Enni kell?

Röfi-Ker

ENNI KELL! RÖFIKER:
MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Itt a nyár tárcsára,
bográcsba valót a Röfiben talál.
Fűszerezett sertés, csirke! Ildikó a mestere,
csevap, pleskavica, mics, e nélkül kerti parti nincs.
A bogrács se maradjon üresen, bele kockázva
sertés, marha, birka, kinek mi a kedvence.
Kakas, tyúk, kacsa, lúd, pulyka, kolbász meg
a hurka ez a RÖFI titka. Körömből ha egyet
fizetsz, kettőt vihetsz (amíg a készlet tart)!
Nálunk SZÉP Kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni! Ha van Erzsébet jegyed, az
idén nálunk még elköltheted!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 851-0369
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

