
Hétvégi és ünnepi
 kedvezményes menük

Pizza  helyben fogyasztható és elvitelre is 
rendelhető!

Kedden és csütörtökön 
helyben fogyasztható 12.00-22.00 óráig: 

meghatározott főétel akciós áron 1000 Ft/adag, 
és meghatározott leves akciós áron 400 Ft/adag

Előfizetéses étkeztetés! 
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk! • internet, WiFi

Nyitva tartás: januárban és februárban
 hétfőnként ZÁRVA, a többi napokon

 10.00-22.00 óráig, de rendezvény esetén
 későbbi időpontig is! 

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXii. ÉvFolyam  2016. FeBrUár

Közel 400 millió forint értékkel gyarapodott közsé-
günk a nyertes pályázatokkal
2015-ben lezárt, valamint elnyert pályázatokkal, és a 
2016-ban megvalósuló pályázatok által 393.522 millió 
forint értékkel gazdagodott községünk.

3. oldal  

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
fejlesztése   
A társulás nyertes pályázatának részeként községünk 
belterületén az egyszemélyes háztartások 60 literes hul-
ladékgyűjtő edényt kapnak.

4. oldal

Új rendőrkapitány Kisteleken
Január 1-jétől Szabó Zsolt rendőr alezredest bízta meg 
a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetői feladataival a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. 

7. oldal

Országos kampány
Madaraknak költőodúk kihelyezésére 
hívnak a balástyai önkéntes tűzoltók!

A sportöltöző belső terei 
megújulnak

Egyre kevesebb Magyarorszá-
gon is a madarak szempontjá-
ból ideális költőhely az embe-
ri tevékenység, a beruházások 
következményeként. Sokat se-
gíthet a hazai madárállomány 
helyzetén, ha megfelelő költő-
odúkat kaphatnak. Éppen ezért 
országos kampányt indít a Ba-
lástya Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület. Arra hívnak min-
den civil szervezetet, hogy a 
környezetükben helyezzenek ki 
ők is egy-egy madárodút, ahol 

otthonra lelhetnek a madárpá-
rok. Az akcióhoz az egyesüle-
tek, alapítványok mellett isko-
lák, intézmények, vállalkozások 
csatlakozását is várják. Az odúk 
kihelyezését legkésőbb márci-
us első hetében kell megoldani. 
A kihelyezett odúkat megörökí-
tő képeket a Facebook/Költő-
odúk oldalra lehet feltölteni. Az 
országos kampányt a Magyar 
Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület támogatja, és szo-
rosan kapcsolódik „A madárba-
rát Magyarországért” szakmai 
programjához.

A „Mesterséges odúk alkalma-
zása a madárvédelemben” cím-
mel a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület rövid 
áttekintése a www.balastya.hu 
főoldalán a fontos információk-
nál, valamint további részletes 
információk és letölthető odútí-
pus-táblázat az MME honlapján 
található: http://www.mme.hu/
oduk_es_koltoladak.

a Magyar Labdarúgó Szövetség 2015/16-os sportfejlesz-
tési programjában, a látványsport támogatás témakörben, 
Társasági adókedvezmény sporttámogatási (TaO) pályázat-
tal tárgyi eszköz beruházáshoz 6,9 millió forint támogatást 
nyert a Községi Sportkör Balástya Egyesület. a 9,8 millió 
forint összköltségű belső felújításhoz szükséges különbözetet 
az önkormányzat a költségvetésből teszi hozzá.  

  Bővebben a 2. oldalon

Falufarsang
Álarcos mulatság, Falufarsang
lesz a művelődési házban
fEBRuÁR 7-Én, 15.00 óRAi KEZdETTEl!
Zene: Csányi Attila

Teával, forralt borral, fánkkal 
kínálunk mindenkit. 

A jelmezesek ajándékot kapnak! 
A Balástya Községi Önkormányzat szeretettel várja a 

jelmezes gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket!
A belépés ingyenes!Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520 
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

A kivitelezők dolgoznak 
a sportöltöző belső 
átalakításán.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs ügyfélfogadás        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs ügyfélfogadás  

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd

 minden hétfőn 11-től 13 óráig ingyenes jogi 
tanácsadást tart a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 06 (20) 923-0308 

2016. évi költségvetés
A költségvetési rendeletterve-

zet elkészítése folyamatban van, 
és valószínűen a következő, 
márciusi újságban tudok konk-
rét irányszámokról beszámolni.

Nyertes pályázatokkal megvaló-
suló beruházások

Jelenleg hét olyan beruházás 
van Balástyán, ami nyertes pá-
lyázatnak köszönhető, illetve 
ezek közül egy van, amelyhez 
nem várható pályázat, de fon-
tosságára tekintettel ezt a mun-
kát is elkezdjük. 

A kivitelezők már dolgoznak 
a sportöltözőnk belső átalakítá-
sán, egy nyertes Társasági adó-
kedvezmény sporttámogatási 
pályázatnak (TAO) köszönhe-
tően. Új válaszfalakat építenek 
új nyílászárókkal az utánpótlás-
nevelés most kialakított öltöző-
helyiségéhez, valamint a vizes-
blokkok korszerűsítése zajlik, 
központi fűtést szerelnek, és 
burkolással, festés-mázolással 
újulnak meg az épület belső te-
rei. A munka befejezésének ha-
tárideje június 30-a, de néhány 
héten belül elkészül a munka. 

A Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program (TIOP) pá-
lyázatnak köszönhetően befeje-
ződött a könyvtárunk nyílászáró 
cseréje, belső korszerűsítése, 
festése, informatikai fejlesztése. 

Pályázati segítséggel a régi tor-
natermünk teljes belső felújí-
tására, tetőcseréjére, hőszige-
telésére, és a sportcsarnokban 
mobil térelválasztó fal beszerelé-
sére tavasszal lesz lehetőségünk.  
A mindennapos testnevelés be-
vezetésével a sportcsarnokot így 
egyszerre két iskolai osztály tud-
ja használni. 

Szintén nyertes pályázattal a 
Tanyagondnoki szolgálatunk 

kisebb eszközfejlesztése való-
sul meg, például ételszállításhoz 
hőtároló edények beszerzése, 
vérnyomásmérők, a kiszolgá-
ló épületben teljesen új konyha-
bútor, mosogatógép, mosógép, 
a gépjárművekhez téli gumi, és 
a több kisebb eszköz beszerzése 
megkezdődött. 

A Startmunka Mintaprogram-
ban az idei évben két fő prio-
ritást határoztunk meg, egyik 
a mezőgazdasági projekt, ahol 
továbbra is burgonyát, fűszer-
paprikát, és kukoricát fogunk 
termelni, ehhez terménytároló 
szín felépítését céloztuk meg. 
Ebben a pályázatban a döntés 
leghamarabb márciusban várha-
tó. Akkor kezdjük el a beruhá-
zást és a beszerzéseket, ha ered-
ményes lesz a pályázatunk. A 
helyi sajátosságú mintaprogram 
keretében önkormányzati tulaj-
donban lévő tanyabővítés, kor-
szerűsítés, állatok vásárlása lesz 
a kitűzött cél. A tároló szín, a ta-
nyaépület, az eszközök beszer-
zése mintegy 10 millió forint. 
Ezen felül vannak még a dologi 
és bérjellegű kiadások, amit a 
tervezett közmunkaprogramban 
fogunk az idén megvalósítani.

Tavasszal belterületi jár-
da- és útépítés lesz majd köz-
ségünkben, az adósságkon-
szolidációban nem részesült 
önkormányzatok pályázatának 
segítségével, amit megtoldunk 
saját költségvetésből is. Ennek 
most indul a közbeszerzési eljá-
rása, és április körül a munkát is 
el tudjuk kezdeni. 

Pályázattól függetlenül meg-
valósuló elképzelésünk a Va-
dásztanya Vendéglőhöz kap-
csolódó bővítés megkezdése, 
ugyanis eddig nem találtunk 
ehhez pályázati lehetőséget. Az 
engedélyes tervek birtokában 
a tavasz folyamán elkezdődik 
a kiszolgáló épület, raktár hoz-
záépítése. Azért ezzel kezdjük, 

– bár tudom, a legfontosabb 
lenne a konyha –, mert a kony-
ha korszerűsítéséhez próbálunk 
olyan pályázatot találni, amivel 
azt nem saját költségvetésből 
kellene megvalósítani. Ugyan-
is központi kormányprogram 
a gyermekétkeztetés bővítése, 
amely szerint a tavaszi szünet-
től kezdve szorgalmi időszakon 
kívüli időszakban is munkana-
pokon a gyermekeknek egysze-
ri melegétkeztetést biztosítani 
kell. Ha a Vadásztanya Vendég-
lő fejlesztését meg tudjuk való-
sítani, akkor a teljes közétkezte-
tés kiszolgálása is ott történne. 
Ehhez kapcsolódóan várjuk, 
hátha lesz pályázati kiírás kony-
hakorszerűsítésre, amellyel az 
átalakítást megoldhatnánk a 
vendéglő konyháján. 

pályázati terveiNk
Megjelent a Településfejlesz-

tési Operatív Program pályáza-
tainak területfejlesztési része. 
Három pályázatot indítunk eb-
ben a témakörben. Az egyik a 
szociális alapszolgáltató intéz-
ményünk fejlesztése, korszerű-
sítése, az idősek nappali klub-
jának tetőcseréje, hőszigetelése, 
nyílászáró cseréje, amelyhez 
a pályázatírást megkezdjük.  
A másikhoz, az önkormányzati 
tulajdonban lévő épületek, in-
gatlanok energetikai fejlesztése, 
korszerűsítése témakörhöz még 
a helyzetfelmérés zajlik, és a 
polgármesteri hivatal épületei-
nek energetikai korszerűsítését, 
külső homlokzatának javítá-
sát célozzuk meg. Ezen kívül 
még az iskolánk alsó tagozatos 
épületének energetikai korsze-
rűsítését is szeretnénk ezzel a 
pályázattal megoldani. Ebben a 
megpályázható összeg fog ha-
tárt szabni. Harmadik pályázati 
lehetőségünk a köztemető felé 
vezető kerékpárút fejlesztési 
elképzelése. Ennek a projektnek 
az elindításán is jelenleg dolgo-
zunk. A pályázatokat a tavasszal 
adjuk be.          



3 • Balástyai Újság  önkormányzat, közÉlet

A Balástya Községi Önkormány-
zat a Földművelésügyi Minisztéri-
um pályázati felhívására a tanyák, 
valamint az alföldi tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdeké-
ben a települési és térségi fejlesz-
tések támogatására pályázatot adott 
be a tanyagondnoki szolgálat fej-
lesztése alcélra. Az elnyert 90 szá-
zalékos támogatással, 2.220.506 

forint értékben vásárolhat az önkor-
mányzat például mosó-szárítógé-
pet, nagykonyhai mosogatót, kony-
haszekrényt, irattároló szekrényt, 
gáztűzhelyet, vasalódeszkát, für-
dető széket, vérnyomásmérőket és 
több kisebb eszközt szerezhet be, 
amely a tanyagondnokok munkáját 
segíti. A támogatási szerződés meg-
kötése folyamatban van.

Európai Uniós pályázattal 2013-
ban jött létre a régi játszótér helyén 
a Sajtkukacpark. Azóta sokan hi-
ányolták az óvodás korosztálynak 
való hintákat. A Balástyáért Közala-
pítvány figyelemmel kíséri, és anya-
gi lehetőségeihez mérten szeretné 
fejleszteni a közreműködésével lét-

rehozott Sajtkukacparkot, ezért 115 
ezer forint értékben Európai Uni-
ós tanúsítvánnyal ellátott hinták-
kal bővítette a sporteszköz készle-
tét. További bővítéshez a lakosság 
adományaival és egy százalék fel-
ajánlásával járulhat hozzá a 4. olda-
lon található számlaszámon. 

2015. évben lezárt pályázatok
Készségfejlesztési termek kialakítása (üdítős ház) 14,8 millió Ft 
négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítása 28,5 millió Ft 
Új tornaszoba építése                                19,9 millió Ft
Parlagfű mentesítés pályázat – 2 db fűnyíró kistraktor + 1 db motoros fűkasza 
      3,8 millió Ft
Érdekeltségnövelő pályázat – székek  0,21 millió Ft 
Községi Sportkör Balástya Egyesület – kerítés 5,2 millió Ft  
Községi Sportkör Balástya Egyesület – utánpótlás nevelés 6,3 millió Ft 
Tanyagondnoki szolgálat – Suzuki Vitara 5 millió Ft
Balástyai Polgárőr Egyesület – Suzuki Vitara  6,3 millió Ft
Balástyai Polgárőr Egyesület – működési támogatás
(egyenruha vásárlására) 0,4 millió Ft
Balástyai Polgárőr Egyesület – „Bence Közlekedik” szakmai program
    0,25 millió Ft
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület – katasztrófavédelmi szi-
tuációk bemutatása élő show keretében (defibrillátor beszerzése)
                                                          0,46 millió Ft               
Balástya ifjúsági Klub Egyesület – működési támogatás  0,25 millió Ft 
Községi Sportkör Balástya Egyesület – utánpótlás labdarúgó tábor
                    0,277 millió Ft 
Balástya Alkotmány Horgász Egyesület – fenntartható halgazdálkodás
 0,495 millió Ft   
Térfigyelő kamerarendszer 26 db kamera                       8,9 millió Ft
Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztése    
    30 millió Ft
Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesz-
tési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézmé-
nyekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával                                                                    11,45 millió Ft
Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális 
erősítése  30,3 millió Ft
Startmunka mintaprogram keretén belül bértámogatás 20,896 millió Ft 
                                             + dologi költség támogatás             2,084 millió Ft 
Helyi sajátosságú mintaprogram keretén belül bértámogatás 
 18,74 millió Ft 
                                           + dologi költség támogatás 3,66 millió Ft
Egyéb közfoglalkoztatási programok keretén belül bértámogatás
  26,85 millió Ft                       
                                           + dologi költség támogatás   0,8 millió Ft

2015-ben elnyert, 2016-ban megvalósuló pályázatok
adósságkonszolidációs pályázat – Gerle, Virág, Fecske, Remény utcák-
ban útburkolat építése, járda felújítás a Dózsa, Honvéd, Hunyadi, Kodály, 
Kóródy, Móra, Móricz, Rákóczi, Táncsics, Zrínyi utcákban                                                                                    
 112 millió Ft
Kistornaterem felújítása                                      16,5 millió Ft
Községi Sportkör Balástya Egyesület – sportöltöző belső átalakítása
                 9,8 millió Ft 
Községi Sportkör Balástya Egyesület – utánpótlás nevelés 7,2 millió Ft 
Tanyagondnoki szolgálat – Tanyaprogram keretében eszközök 
beszerzésére    2,2 millió Ft
az elnyert pályázatok összértéke, amellyel gazdagodott községünk:   
393.522 millió Ft

A Balástya Községi Önkormány-
zat környezetünk rendben tartásá-
ra évek óta nagy figyelmet fordít.  
A szemetet a közfoglalkoztatott dol-
gozók a főbb útvonalak mentén két-
három havonta szedik össze. Az el-
dobott műanyag palackokból és más 
szemétből alkalmanként öt-nyolc 
mázsányi kerül a zsákokba. Ősz óta 
folyamatos a közterületeken lehul-
lott lomb gereblyézése és elszállí-

tása is. A 148-as kilométerkő köze-
lében az új buszmegálló környékét 
január 12-én takarították meg az 
elszáradt gaztól és a szeméttől. 

Továbbá folyamatosan tisztítják 
a csatornákat, hogy a csapadékvíz 
akadálytalanul folyhasson. Kivág-
ják az árkokban nőtt bokrokat, a 
fákról ágakat nyesnek, és a gallyból 
mulcsot készítenek. 

Közel 400 millió forint értékkel gyarapo-
dott községünk a nyertes pályázatokkal

Nyertes pályázat a tanyagondnoki 
szolgálat fejlesztéséhez 

Hintákkal bővült a Sajtkukacpark

Tiszták a közterületek
Balástyán
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lezárult a „dél-alföldi Tér-
ségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás hulladékgazdálko-
dási rendszerének eszközbe-
szerzésekkel való fejlesztése” 
című Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) 
projekt. a 32 településre ki-
terjedő, 1,761 milliárd forin-
tos, uniós támogatással meg-
valósuló fejlesztés keretében 
új eszközöket szerzett be a 
társulás, optimalizálta jára-
tait, és egyedi edényazonosító 
rendszert vezetett be. 

A projektterület a Dél-Alföldi 
régióban Csongrád megye 30, 
és Bács-Kiskun megye 2 tele-
pülésére terjed ki, és összesen 
266 ezer fős lakosságot érint. 

Községünkben a projekt ré-
szeként a beruházás összértéke 
100 százalékos támogatással, 
közel 4 600 000 forint plusz áfa, 
amely segítségével 5 db 5 m3-es 
zárt acélkonténert szerezhet be 
községünk a közintézmények 
vegyes hulladékgyűjtéséhez. 
Továbbá 200 db 60 literes hul-
ladékgyűjtő edény kapunk a 
lakosság részére a vegyes hul-
ladék begyűjtéséhez, valamint 

megtörtént a jelenlegi közszol-
gáltató gyűjtési útvonalai járat-
optimalizálása és így a futott 
kilométer megtakarításának 
mértéke 10 százalékos.

A 385/2014 Korm. rendelet 
2016. 01. 01. napjától élet-
be lépő rendelkezései szerint 
az veheti igénybe a 60 literes 
edényzetet, aki ingatlanát élet-
vitelszerűen egyedül használja 
és ezt az önkormányzat igazolá-
sával bizonyítja. A pályázatban 
megnyert edényzeteket az ön-
kormányzat és  a közszolgálta-
tó, Csongrád Megyei Település-
tisztasági Nonprofit Kft. között 
történt egyeztetést követően 
kapják meg az érintett lakosok.

Balástyán ebben projektben 
nem tervezett az edényazonosí-
tó rendszer bevezetése, viszont 
amennyiben a településünk 
lakossága igényli, úgy a társu-
láson keresztül újabb KEOP pá-
lyázat keretén belül lehetőség 
lesz a megvalósítására a 2017-
2019 közötti időszakban.

Ujvári László
polgármester

A DÉL-ALDÖLDI TÉRSÉGI 
HULLADÉKGAZDÁKODÁSI TÁRSU-
LÁS FEJLESZTÉSE

Egyszemélyes háztartások 
figyelmébe!

A hulladékszállításhoz, a vegyes kommunális hulladék gyűj-
téséhez 60 literes gyűjtőedényt csak az a lakos igényelhet, aki 
életvitelszerűen egyedül lakja az ingatlant és nyilatkozatát az 
önkormányzat igazolta. A szükséges nyilatkozatot a Teleházban 
kell kitölteni.

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-
13.30 óráig.

felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkor-
mányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkor-
mányzati feladat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak 
hóeltakarítása az ingatlan tulajdonosok saját költségére törté-
nik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő idősek la-
kóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető bejáróutak 
tisztítása.

Szeméttelepi úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, alsó-
gajgonya és fehértó az E75-ös útig
Széll Attila   
Telefon: 06 (30) 985-1503     

Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttele-
pi útig, az ópusztaszeri útig
Id. Böröcz Antal
Telefon: 06 (30) 332-2912

A szeméttelepi úttól a dóci útig
Tóth István 
Telefon: 06 (20) 422-6046 

Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület, 
Őszeszéki részen az M5 autópálya forráskúti út, és a vasúti sín 
által határolt terület
Kocsis Attila 
Telefon: 06 (30) 269-8335

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

Forráskúti határ, csólyosi sarok, vedresszéki út, kapitánysági 
út, vasút, a forráskúti úttal bezárólag
Szemerédi László
Telefon: 06 (30) 972-2326

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

Belterületen
Pojcsik Ferenc   Fábián Zoltán
Telefon: 06 (30) 594-6937  Telefon: 06 (30) 480-8808

Hóeltakarítási ügyeletben  
 a vállalkozók elérhetősége és területhatárai

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1% százalékával!
a balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak az 
adó egy százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány: 18462274-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület: 19984997-1-06
Hayat Hastánc Egyesület: 18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület: 19560519-2-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület: 19025960-1-06
Technikai Járművek Baráti Köre: 18471942-1-06

A BAlÁSTyAi HullAdÉKudVAR
nyitva tartási ideje: 

kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig, hétfő, 
szerda, vasárnap: szünnap, ünnepnapokon zárva tart.
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Január 21-én ünnepelte 90. szüle-
tésnapját Gera Illésné Cseh Etelka, 
akit e jeles alkalommal Ujvári Lász-
ló polgármester az Idősek Nappali 
Klubjában köszöntött egy csokor 
virággal és átadta Orbán Viktor üd-
vözlő levelét. Túriné Török Ilona, 
az Integrált Szociális Intézmény 

vezetője Eta néninek klub-társai 
nevében ajándékcsomaggal kedves-
kedett. 

Eta néni jó egészségnek örvend. 
Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub 
Tátika Népdalkörének tagja és a 
községi ünnepeken ő is együtt éne-
kel a többiekkel.  

Erdőközön a hó olvadása után, 
január 12-én folytatták az önkor-
mányzat munkatársai a dűlőutak 
javítását, és bizonyára nagyon so-
kan tapasztalták, hogy a külterületi 
úthálózatunk mintegy 80 százalékát 
munkatársaim már megjavították, 
jónéhány helyen gréderezés, egyen-
getés, a gödrök betöltése megtör-
tént. Korábban már elmondtam, 

hogy nagyobb mennyiségű kőzú-
zalékot vásárolt az önkormányzat, 
ennek a kiszállítása megkezdődött, 
és amennyire az időjárás engedi, fo-
lyamatos lesz. A tavalyi belvíz prob-
léma miatti útjavításokkal együtt a 
különböző átereszek, műtárgyak 
rendbetétele is folyamatban van. 

Arra kérek mindenkit, hogy ame-
lyik útszakaszt már megjavították – 
főleg a tavaszi időszakra gondolok, 
amikor a mezőgazdasági munkák 
megindulnak, és erőgépekkel járják 
a gazdák a határt –, vigyázzanak az 

utakra, mert ismét ugyanarra a hely-
re, rövid időn belül, javítás miatt 
visszatérni nem tudunk, mivel az 
erre fordítható költségvetés véges. 

A tavasszal nagyobb beruhá-
zással összekapcsolva szeretnénk 
a külterületi aszfaltútjaink állag-
megóvásának ügyében is előbbre 
lépni. Természetesen most csak 
kisebb javítások lehetségesek.  

A hulladékudvar felé vezető úton, 
az alsó-gajgonyai, Sándorfalva felé 
vezető úton is van néhány kátyú, de 
a legnagyobb probléma az Erdőközi 
úton látható. Ott a teljes útszakasz 
aszfaltszőnyeggel borítását kelle-
ne megoldani, csak sajnos azt saját 
költségvetésből nem tudjuk megva-
lósítani. Ehhez újabb pályázati lehe-
tőséget várunk. 

November 27-én a Tanodában 
tartotta évzáró taggyűlését a Moz-
gáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének balástyai csoportja. 
Az összejövetelen részt vettek a 
megyei egyesület vezetőségi tagjai, 
és Juhász Jenő alpolgármester. Gera 
Jánosné, a csoport titkára beszámolt 
az idei év eseményeiről, és a tagság 

a 2016-os tavaszi megyei és helyi 
tisztségek megújításához küldötte-
ket és jelölőbizottságot választott. 
Ezután Karácsonyt ünnepeltek, 
uzsonna és beszélgetés következett.

Az új évben is kereshetik megol-
dásra váró ügyeikkel Gera Jánosnét 
a 06 (30) 467-6070-es telefonszá-
mon.

Január 3-án a Balástya, Gajgonya 
144. szám alatti tanyásingatlan ki-
gyulladt. Egy gázpalack robbant fel, 
és ennek következtében két szoba 
teljesen kiégett, az épület lakhatat-
lanná vált. A kisteleki Katasztró-
favédelmi Örs, a Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a 
szegedi tűzoltóság gyors, szaksze-
rű beavatkozásnak köszönhetően a 
tetőszerkezet épen maradt. A család 
távollétében a házban egyedül tar-
tózkodó idős nőt a mentők súlyos 
égési sérülésekkel kórházba szál-
lították. A tűz keletkezésének okát 

szakértők vizsgálják, amelynél fel-
merült a szándékos közveszély oko-
zása. Az épület egy részének hely-
reállítása megkezdődött, amelyhez 
nyújtott segítségért, és minden 
adományért Tóth Zoltán és családja 
köszönetet mond a Balástya Közsé-
gi Önkormányzatnak és a magán-
személyeknek. Továbbá szívesen 
fogadnának bútort, 2 db jó állapotú 
bontott ablakot (130 cm széles, 105 
cm magas), és 3 db beltéri ajtót. 
A felajánláshoz egyeztetés: 
06 (30) 755-2165. 

90 éves Gera IllésnéA külterületi dűlőutak javítása 
folyamatos, tavasszal várható az ön-
kormányzati aszfalt utak kátyúzása

Évzáró összejövetelt tartott a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének balástyai csoportja

Tűz Gajgonyában

Ujvári László 
polgármester



Egyesületünk 1997. óta tevé-
kenykedik, mely során 2012. 
szeptember 26-án a 2011. évi 
CLXV. Tv. szerint elfogadta új 
alapszabályát, melyet a Szege-
di Törvényszék az 1357. sor-
szám alatt jóváhagyott, ezáltal 
működésünk törvényes. Főbb 
feladatunk közé tartozik a bű-
nözés elleni fellépés, a bűnmeg-
előzés, ezen belül különösen a 
vagyonvédelem, a gyermek és 
ifjúságvédelem, a közlekedés 
biztonságának megőrzése. Ta-
valy a 250x100 kiemelt bűn-
megelőzési programot folytat-
tuk. 2014-ben illetékességünk 
kibővült Dóc település terüle-
tére is. Szervezetünk tagja az 
országos, a megyei, valamint 
a kisteleki járási szövetségnek. 
Egyesületünk beszámolási és 
bevallási kötelezettségének ele-
get tett: CSMPSZ, KSH, NAV, 
CSM Bíróság, Balástya Köz-
ségi Önkormányzat. Taglétszá-
munk 32 fő. Vezetőségi- és köz-
gyűléseket az alapszabályban 
rögzítettek szerint megtartottuk, 
azok nyilvánosságát biztosítot-
tuk. Szervezeti életünk fonto-
sabb eseményeit a helyi sajtó-
ban megjelentettük. A felügyelő 
bizottsági ellenőrzések megtör-
téntek. Működési feltételeink 
tárgyi kellékei (autó, kerékpár, 
irodahelyiség) biztosítottak. 
Szervezetünk tevékenységét 
együttműködő partnereivel vé-
gezte. Együttműködési meg-
állapodásunk van a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal, a Magyar Postával, a Ba-
lástya Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesülettel. Jó kapcsolatot 
ápolunk a településen műkö-
dő civil szervezetekkel, önkor-
mányzattal, lakossággal.

2015-ben a 250x100 bűnmeg-
előzési mintaprogram kiemelt 
feladata volt a településre kive-
tített Bűnmegelőzési Koncepció 

elkészítése, a taglétszám növe-
lése, Dócon Polgárőr Egyesület 
szervezése.

A Kisteleki Rendőrkapitány-
sággal a kapcsolatunk példaér-
tékű. Az együttműködési meg-
állapodás keretében többszöri 
konzultációs egyeztetésen ki-
dolgozásra került Balástya bűn-
megelőzési koncepciója, me-
lyet a képviselő-testület 2015. 
februári ülésén jóváhagyott.  
A stratégia hosszabb távra meg-
határoz feladatokat, elvárásokat 
mind az önkormányzat és intéz-
ményei, mind a civil szerveze-
tek, így a polgárőrség tekinteté-
ben is.

Mindkét körzeti megbízott 
egyben polgárőr is, sokat segí-
tenek a közös szolgálatok szer-
vezésében. Jó kapcsolatot ápo-
lunk velük, segítjük egymást 
baleset megelőzési programok 
szervezésében, a „Pusztázó” ta-
nyaprogram végrehajtásában, 
felvilágosító szóróanyagok ter-
jesztésében. Folytattuk a 2013-
ban elkezdett iskolai programot. 
Az iskolai gyereknapon közle-
kedésbiztonsági kisfilmek ve-
títésével, valamint versennyel 
gazdagítottuk az eseményeket.

A Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel már hosz-
szú évek óta tartjuk a kapcso-
latot, 5 fő polgárőrünk egyben 
tűzoltó is. Közös programokat, 
rendezvényeket is szervezünk.

A posta épületeit, a belterületi 
kézbesítőket napi szinten figye-
lemmel kísérjük. A felkért pos-
taszolgálatot 2015-ben is telje-
sítettük.

A MÁV-val ugyan nincs 
együttműködési megállapodá-
sunk, de kérésre a külterületi 
szolgálatok alkalmával ellen-
őrizzük, és figyelemmel kísér-
jük a vasútbiztonsági berende-
zéseket, épületeket.

A vadásztársaságok vadőre-

ivel, vezetőivel a meglévő jó 
kapcsolatokat ápoltuk, és tájé-
koztattuk egymást események-
ről, történésekről.

A lakossággal szintén jó kap-
csolatot tartunk fent, a Külte-
rületek Biztonságáért program 
keretében 2015-ben négy mező-
gazdasági vállalkozó és kiskert 
tulajdonos földterületeit figyel-
tük, elsősorban terménylopá-
sok elkerülése érdekében. A la-
kosság számos esetben kérte 
fel egyesületünket tanyaőrzés-
re, rendezvények biztosítására. 
42 esetben kereste fel egyesüle-
tünket problémáival, jelzéseivel 
a lakosság. Két esetben kaptunk 
negatív jelzést szolgálat ellátás-
sal kapcsolatban. A vezetőség 
mindkét esetet kivizsgálta és ál-
lást foglalt az ügyben.

Részt vettünk a bővülő kerék-
párút ünnepélyes átadásának 
rendezvényén, a rendezvény 
után az Őszi Alkony Nyugdíjas 
Klub felkérésére közlekedés-
biztonsági fórumot tartottunk a 
klubhelyiségben.

A március 27-én megtartott ci-
vil szervezetek konferenciáján 
értékeltük az elmúlt év közös 
feladatait, azok végrehajtását, 
meghatároztuk a további közös 
feladatokat.

A bűnmegelőzési koncepci-
óban meghatározott elvárások 
első rendezvénye az összetarto-
zás, az együtt gondolkodás je-
gyében a Polgárőrség fájának 
elültetése volt, melyhez öt civil 
szervezet is csatlakozott. A szín-
vonalas rendezvényt az óvodá-
sok műsora színesítette.

A kézműves találkozón nyolc 
polgárőr is segédkezett a ren-
dezvény lebonyolításában.

2015. sem múlhatott el az ön-
kéntes tűzoltókkal közös nőnapi 
bál megrendezése nélkül, amely 
már a nyolcadik volt. A rendez-
vényt nagy érdeklődés kísérte.

Május 1-jén, a dóci önkor-
mányzat rendezvényén majáli-
soztunk, hat fiatal polgárőrrel 
vettünk részt Komlón, az Or-
szágos Polgárőr napon.

Egyesületünk tűzoltó tagjai az 
Országos Tűzoltó napon rende-
zett versenyeken szép eredmé-
nyeket értek el, három első és 
egy második díjat hoztak haza.

A működésünkhöz szüksé-
ges anyagi feltételeket a ka-
pott támogatások biztosították. 
A támogatások részletezését a 
gazdasági beszámoló és köz-
hasznúsági jelentés tartalmazza.

A múlt évben 250.000 fo-
rintot nyertünk pályázat útján 
közlekedésbiztonsági program 
szervezésére (Bence közleke-
dik), 400.000 forintot ruházatra, 
mellyel nagymértékben javul-
nak a szolgálati feltételek. Az 
önkormányzati támogatást szin-
tén a szolgálat ellátásához szük-
séges kiegészítőkre és ruházatra 
költjük.

Az Országos Polgárőr Szövet-
séghez beadott pályázaton sike-
rült nyerni egy új Suzuki Grand 
Vitarát, amelynek vételárát az 
önkormányzat megelőlegezte, 
amit a támogatás megérkezése 
után visszautaltunk. Köszön-
jük a pályázatírónak, az önkor-
mányzat segítőinek és Ujvári 
László polgármesternek a köz-
reműködését.

A Balástyai Polgárőr Egyesü-
let a nyilatkozatában tett vál-
lalásait teljesítette az értékelés 
évében.

Minden támogatónknak kö-
szönjük a rendezvényeink si-
keres lebonyolításához nyújtott 
hozzájárulásaikat, segítségüket.

A beszámolót a vezetőség 
2015. december 18-ai ülésén jó-
váhagyta. 
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Dékány Péter
elnök

Beszámoló a Balástyai Polgárőr Egyesület 
2015. évi munkájáról
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Január 1-jétől Szabó Zsolt 
rendőr alezredest bízta meg a 
Kisteleki Rendőrkapitányság 
vezetői feladataival a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetője. Az új vá-
rosi kapitány 2001-ben kezdte 
szolgálatát Makón, majd a 
Hódmezővásárhelyi Rendőr-
kapitányság Közrendvédel-
mi Osztályának vezetője volt 
2010. májusától a múlt év vé-
géig.

Új vezetőként hogy látja Kis-
teleket és a járást bűnügyi 
szempontból?

Szerencsés vagyok, mert a 
Kistelek Járás „élhető terület”, 
ugyanis a regisztrált bűncselek-
mények száma nagyon kedve-
ző értéket mutat, összességében 
nem történt változás. A hasonló 
méretű járások között előkelő 
helyet foglalnak el az itteni te-
lepülések. Ehhez nagy segítség 
a polgárőrcsoportok működése, 
mert nagyon aktívan látják el a 
szolgálatukat.

Kinevezése óta rövid idő telt 
el, de már felvette velük a kap-
csolatot?

Igen, január 20-án tartottunk 
az együttműködésekről egyez-
tetést a csoportok vezetőivel. 
Nagyon fontos a polgárőrség-
gel való közös munka, hiszen 
ahhoz, hogy eredményesek le-
gyünk, össze kell fogni, mert a 
rendőrség önmagában nem ele-
gendő ehhez. Széleskörű tár-

sadalmi összefogás szükséges, 
hogy hatékony legyen a bűn-
megelőzés. Úgy ítélem meg, 
hogy a járás polgárőr szerve-
zetei ezért sokat tesznek, és na-
gyon jól együtt tudnak működni 
a Kisteleki Rendőrkapitányság-
gal. Ezt az együttműködést to-
vább kívánom folytatni, illetve 
szélesíteni. 

Mit tart legfontosabb céljai-
nak új kapitányként?

A rendőrkapitányság ered-
ményeit tekintve azt gondo-
lom, hogy nem lehet ok panasz-
ra, ezeket az eredményeket kell 
megtartani. Célunk továbbra is 
az, hogy aktív közterületi szol-
gálatellátó rendőrök legyenek, 
lássák az állampolgárok a rend-
őri jelenlétet. Nyilván nem a 
büntetés lesz az elsődleges, úgy 
ahogy az elmúlt években is, ha-
nem a törvénytisztelő lakosság 
biztonságát szolgáljuk. Termé-
szetesen a jogsértésekkel szem-
ben határozottan fel kell lépje-
nek, ugyanakkor differenciáltan 
kell intézkedni. Nagyon fontos 
az, hogy az állampolgárokat ne 
a hivatali keretek között szó-
lítsuk meg, hanem menjünk ki 
azokba a közösségi terekbe, pél-
dául vásárba, egészségügyi köz-
pontba, ahol megszólíthatóak a 
biztonságukkal kapcsolatban. 
Ott sokkal inkább megnyílnak 
és elmondják azt az észrevé-
telt, problémát, ami a rendőrség 
munkáját tudja segíteni. 

Milyen tervei vannak a bűn-
megelőzésben?

Mint mondtam, a bűnmegelő-
zés széleskörű társadalmi ösz-
szefogást igényel, például a 
rendőrséggel együtt a családok, 
a szülők, a pedagógusok, a ma-
gánszemélyek is meg kell, hogy 
tegyék a saját személy- és va-
gyonbiztonságuk érdekében 
szükséges óvintézkedéseket, 
meg kell tenni mindent, hogy 
megnehezítsék a bűnözők dol-

gát, és ne adjanak esélyt arra, 
hogy ők is áldozattá váljanak. 
Ehhez próbálunk segítséget adni 
több fórumon. Ilyen például a 
„Házhoz megyünk” program, 
amikor elmondjuk, mi az, amit 
meg kell figyeljenek bűncselek-
mény esetén. Milyen vagyonvé-
delmi praktikák vannak, ame-
lyek elősegíthetik a megelőzést. 
Egyébként a mindennapokban, 
ha bárkinek, akinek a közbiz-
tonsággal kapcsolatos észrevé-

tele van, bizalommal forduljon 
a körzeti megbízott kollégák-
hoz, illetve minden hónap első 
keddjén 14 órától 16 óráig hoz-
zám, a kapitányságvezetői foga-
dóórámon, ahová előzetes beje-
lentkezés alapján lehet jönni, de 
bejelentkezés nélkül is meghall-
gatom a felmerülő problémákat, 
és közösen találunk rá megol-
dást.”

A megalapozott gyanú sze-
rint M. János és F. Tibor 2015. 
szeptember 26-án az esti órák-
ban a Falunapon szórakoztak 
Balástyán. A két férfi 20 óra 
30 perc körüli időben egy is-
merősükkel találkozott a helyi 
buszmegállóban, majd vissza-
indultak a rendezvény helyszí-
nére. Útközben megrugdosták 
az egyik Széchenyi utcai in-
gatlan kerítésének léceit, ame-
lyek megsérültek. Ezt követően 
megrongálták a közelben lévő 
óvoda kerítését is. A gyanúsítot-
tak erőteljesen megrángatták a 
drótkerítést, melynek következ-
tében annak tégla pillérei a jár-
dára zuhantak és magukkal rán-

tották a pillérek között húzódó 
dróthálót is.

A két férfit a rendőrök előállí-
tották a Kisteleki Rendőrkapi-
tányságra, ahol rongálás vétsé-
gének és garázdaság vétségének 
megalapozott gyanúja miatt in-
dult büntetőeljárás.

A Kisteleki Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya a nyomo-
zást befejezte és az ügy iratait 
vádemelési javaslattal a Szege-
di Járási és Nyomozó Ügyész-
ségnek megküldte.

Új rendőrkapitány Kisteleken

Befejeződött a nyomozás a 
balástyai óvoda kerítésének le-
döntőinek ügyében 

Illin Klára

Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
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Évszázadokra visszamenően kötő-
dik a családom története a mai Ba-
lástya területéhez. Mindig érdekelt 
őseim élete, szülőfalum múltja, tör-
ténelme, és történetének változásai. 
Az évek során sok adat, név, törté-
net, érdekesség gyűlt össze, ezekből 
szeretnék megosztani alkalomról al-
kalomra fontos és érdekes dolgokat.

Ajánlom ezeket a sorokat azoknak, 
akik itt születtek, itt élnek; azoknak, 
akik maguk választották lakhelyük-
nek községünket; azoknak, akiket 
ide sodort a sors, és most itt élnek. 
Ajánlom a fiataloknak, gyermekink-
nek, unokáinknak. A bemutatást az 
1880-as évektől kezdem.

A kezdetek
Szeged városnak hatalmas terüle-

tű birtoka, szállásövezete volt, ami 
közé ékelődött Dorozsma, és an-
nak birtokai. A Szeged-alsóvárosi 
rész felé eső nagyobb területet Al-
sótanyáknak, a Szeged-felsővárosi 
irányba lévőt Felsőtanyáknak ne-
vezték. A tanyákra települt lakosok 
főleg a módos Felsővárosból, ki-
sebb részben Rókusról költöztek ki 
annak idején, zömmel rideg jószág-
tartás céljából. A Felsőtanyai homok 
régtől fogva vonzotta az úri birto-
kosokat, az ügyvédeket, kereskedő-
ket, vezető hivatalnokokat, akiknek 
nem feltétlenül a megélhetésből, 
inkább kedvtelésből, a föld szerete-
téből voltak itt ingatlanjaik. Az év-
nek csak bizonyos szakát töltötték 
itt családjukkal, a szépen megépített 
villákban, nyaralókban. Birtokukra 
leginkább szőlőt telepítettek, amit 
fizetett munkások tartottak rendben. 
Övék voltak az első nagyobb sző-

lőültetvények. Ilyen volt például az 
Aigner, a Steingassner, a Fajka, a 
Szilber család. 

Felsőtanya területe 53.782 katasz-
teri holdat jelentett. Erről az idő-
szakról Weinmann Antal: Útmutató 
című írásából tudunk pontos adato-
kat. Felsőtanya régtől fogva kapi-
tányságokra volt osztva. Az 1890-
es években Balástyai kapitányság, 
Csöngölei kapitányság, Fehértói ka-
pitányság, Gajgonyai kapitányság, 
Őszeszéki kapitányság, Szatymazi 
kapitányság néven szerepelt a köz-
igazgatásban és a térképeken. Eb-
ben a hat kapitányságban Weinmann 
Antal adatai szerint 12.520 lélek la-

kott. Felsőtanya legmagasabb pontja 
Adriai tenger feletti magasságához 
mérve  a Csöngölei kapitányságbe-
li Fekete-halom 96,72 méter, legmé-
lyebb pontja a szirtosszéki dűlőút 
80,00 méter. 

Vidékünk kedvező fejlődéséhez 
nagyban hozzájárult a Pest-Sze-
ged közötti vasútvonal megépülése, 
amelynek utolsó Félegyháza-Szeged 
szakaszát 1854. március 4-én adták 
át a személy és teherszállítási forga-
lomnak. A próbaút 1 óra 25 percig 
tartott.  

A vasútvonalhoz Szeged ingyen 
adta a város földjéből a területet. Az 
örökföldes gazdákat kifizették, vagy 

más módon (földterülettel) kártala-
nították. Még így sem fogadták ki-
törő örömmel az új „találmányt”. 
Fönnmaradt az a történet, hogy 
őszeszéki és szatymazi erős, fiatal 
gazdák összefogtak, hogy kimennek 
a sínekre, és ők majd megállítják a 
„vasbikát” ahogy a mozdonyt ne-
vezték. Végül csak az öklüket ráz-
ták a fújtató gőzgép után, és bőszen 
köpködtek a kőszén keserű füstjétől. 

1884. augusztus 15-én alakult meg 
a Szeged-Felsőtanyai Gazdakör. Ta-
nyai nagygazdákból, úri birtokosok-
ból és törpebirtokosokból tevődött 
össze. Törekedtek a paraszti élet-
hez, termeléshez szükséges szaktu-
dás továbbadására, fejlesztésére. Új 
gépeket, eszközöket szereztek be, 
jobb termőképességű vetőmagvakat, 
gyümölcsfa-oltványokat, szőlőfaj-
tákat honosítottak meg. Gyümölcs- 
és borbemutatókat, lóversenyeket 
rendeztek. Bevételeikből segítet-
ték például a tanyai iskolákban a 
rászoruló gyermekeket. A Gazda-
körnek igen nagy szerepe lett ab-
ban, hogy vidékünk szőlő és gyü-
mölcstermelő, majd a későbbiekben 
zöldségtermesztő központtá váljon. 
Alapítótagjai közül néhány név, akik 
a mai Balástya területéhez köthetők: 
Katona János, Szél Gergely, Kónya 
Ferenc, Ördög Ferenc, Újvári Lajos, 
Veszelka Nándor, Vetró Pál. 

Forrás: Weinmann Antal: Útmuta-
tó (1896), Pesti Napló (1854. már-
cius 8.)

TÖRTÉNETEK BALÁSTYA MÚLTJÁBÓL – 1. rész
Szeresd Balástyát!

felhívás!
Kérem a lakosságot, hogy aki Balástya múltjából történe-
tet tud, adatok és iratok birtokában van, szakdolgozatot írt 
valamilyen témakörben, ami községünk történetével vagy 
annak egy részével összefügg, keressen a
06 (30) 345-5053-as telefonszámon,
vagy e-mailben: mediairoda@invitel.hu címen. 

illin Klára újságíró, szerkesztő

Imre Józsefné
 Veszelka Valéria

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



A Hónap Szentje
A hónap szentjének egy magyar 

főnemest, a „szegények orvosát”, 
Batthyány-Strattmann Lászlót vá-
lasztottuk. A mélyen vallásos orvos 
körmendi kastélyában egy szemé-
szeti klinikát rendezett be, ahol in-
gyen gyógyította a szegénységben 
élő betegeket. 1999-ben a Magyar 
Köztársaság kormánya megalapí-
totta a Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díjat, amit évente két alkalommal 
ítélnek oda olyan embereknek, akik 
az egészségügyben éveken keresz-
tül kiemelkedő munkát végeznek.

Kazinczy szépkiejtési verseny
Az iskolai versenyen jól szerepel-

tek tanulóink. Két korcsoportban 
értékeltük a gyermekek munkáját.
1. csoport, 5-6. évfolyam: 1. helye-

zett: Csóka Vivien, Krasznai Boró-
ka, 2. helyezett: Beke Anita
2. csoport, 7-8. évfolyam: 1. helye-
zett: Czibolya Lili, Móricz Judit, 
2. helyezett: Csoma Adrienn, Tóth 
Alexandra

Felkészítő tanárok: Geráné 
Buknicz Mária, Nagymihály Zsu-
zsanna

Sporthírek
Január 8-án Diákolimpia futsal 

körzeti versenyen vett részt isko-
lánk 4. korcsoportos csapata. Fia-
ink alulmaradtak Algyő és Kistelek 
csapataival szemben is, így nem 
jutottak tovább. Felkészítőjük Vén 
László.

Decemberében ötödik alkalommal 
díszítettek karácsonyfát a balástyai 
bölcsőde apróságai, majd örömmel 
játszottak a fa alatt talált új játé-

kokkal. A gyermekek a nevelőkkel 
közösen készített ajándékkal ked-
veskedtek a szüleiknek. 

December utolsó hetének szer-
dáján minden csoportban izgatott 
készülődés kezdődött. A gyerekek 
az óvónőkkel közösen feldíszítették 
a csoport fenyőfáját, majd megnéz-
ték a többi csoport karácsonyfáit is. 
Idén is sok-sok új játék várta őket 
a fa alatt. 

December 18-án, pénteken dél-
előtt folytatódott az ünnepre ké-
szülődés. Ügyes kezű anyukák 
szendvicseket készítettek az óvoda 
előterében, míg a gyerekek a cso-
portokban gyakorolták a karácso-

nyi műsorukat. Délután a gyerekek 
ünneplőbe öltöztek, majd a roko-
nok és szülők legnagyobb örömére 
előadták a félév során megismert 
verseket, dalokat. A műsor végén 
átadták szüleiknek az óvodában 
készített ajándékaikat, és ők is kap-
tak egy kis meglepetést óvónőiktől.  

Az ünnepség után a szülők, a gyere-
kek, a rokonok együtt fogyasztották 
el a korábban készített csemegéket. 
Köszönjük, hogy sokan tisztelték 
meg jelenlétükkel rendezvényünket.

Újabb „gyöngyszemmel” gazda-
godott településünk helytörténe-
ti anyaga az általános iskolában.   
A Márkus Marianna és Nagymihály 
Zsuzsanna tanárnők által rendszere-
zett iskolai tablók nagy részét kiállí-
tották a felsős épület folyosóin. Az 
1960-tól napjainkig összegyűjtött 
tablók és végzős csoportképek közül 
a jobb állapotúakat a végzett diákok 

anyagi támogatásával felújíttatták, a 
többiről kinagyított (40x50 cm), ke-
retezett fénykép került ki a falakra. 
Az 1963-ban, 1970-ben, 1996-ban 
végzett osztályok esetében nem 
találtak sem tablót, sem csoportké-
pet. Ha valakinek van ilyen képe, 
kérjük, hogy a könyvtárba hozza be 
másolatkészítés céljából. 

9 • Balástyai Újság  oktatás

Iskolai ESEMÉNYEKÁltalános művelődési Központ
Bölcsőde

Óvoda

Helytörténet
Régi tablóképek az iskolában

Hónap diákjai - december
1. a: Szél Zalán, 2. a: Borsos Benedek, 2. b: Lippai Zsófia, 3. a: 
Balogh Edit Nóra, 4. a: Balogh Éva, 5. a: Csóka Vivien, 5. b: Csúri 
Zsófia, 6. a: Makra Gábor, 7. a: Tóth Alexandra, 7. b: Csoma Adri-
enn, 8. a: Czibolya Lili

fElAJÁnlÁS
nagyobb mennyiségű szilfa gally díjmentesen elvihető. 
Telefon: 06 (30) 436-1508

Sinkó Szabolcsné
Igazgató-helyettes
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A haza szolgálatában: Magyar Honvédség

Jelentkezz katonának!
Kiszámítható, biztos jövő • Megalapozott életpálya •Vál-
tozatos, kalandos élet • Rendszeres jövedelem
Béren kívüli juttatások • Érdeklődj: 62/554-070
csongrad.toborzo@regiment.hu
www.hadkiegeszites.hu

A temetésekkel kapcsolatban
 mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető 

ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig. 
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:

06 (20) 359-4948
A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 

teljes körű temetkezési szolgáltatása:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak, 
kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más 
temetőkben is. Sírhelyek újraváltásának ügyintézése.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott 

elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 
és sírgondozást is vállalunk. 

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

A Balástya Községi Önkormány-
zata megbízásából a balástyai 
köztemetőt a Kisteleki Temető 
Üzemeltető Kft. üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

2016. január 1-én lépett hatályba 
az új, a mezőgazdasági ősterme-
lői igazolványról szóló 436/2015. 
(XII. 28.) Kormányrendelet, amely 
megteremti a papíralapú igazolvány 
helyett a kártya alapú igazolvány 
bevezetését. 

• Az új, kártya alapú igazolványok 
3 év helyett már 5 évig hatályosak, 
értékesítési betétlapot azonban to-
vábbra is csak legfeljebb 3 évre 
lehet kiváltani. Fontos, hogy bár 
az igazolvány 5 évig hatályos, csak 
abban az évben érvényes, amelyik 
évre értékesítési betétlapot is vált ki 
hozzá az őstermelő.

• Jelentős változás, hogy egy át-
meneti évet követően 2017. január 
1-jétől megszűnik az igazolványok 
január 1. és március 20. közötti idő-
szakban visszamenőleges hatállyal 
történő igénylésének lehetősége.

• Az őstermelői igazolvány ki-
állítása és érvényesítése továbbra 
is díjmentes, azonban az elveszett, 
megsemmisült, vagy megrongáló-
dott igazolvány pótlásáért 3 000 fo-
rintos igazgatási szolgáltatási díjat 
kell majd fizetni, amely díj 2016. 
február 1-től lép életbe.

• Az adatváltozás bejelentésében 
is történt változás. Az őstermelő a 
kérelemében nyilatkozott szemé-
lyes adataiban, valamint az érté-
kesíteni kívánt termékek körében 
bekövetkezett változását a változás 
bekövetkezésétől számított 15 na-
pon belül, míg a saját gazdaságot 
érintő változásokról továbbra is 
évente egyszer, június 15. napjáig, 
az igazolvány, illetve értékesítési 

betétlap elvesztését, megsemmi-
sülését, megrongálódását azonban 
haladéktalanul köteles bejelenteni a 
kiállítónál.

• Új előírás, hogy az értékesítés 
helyszínén az őstermelő köteles fel-
tüntetni az őstermelői igazolványa 
számát, továbbá a terméken vagy 
az értékesítés helyszínén a vásárlók 
tájékoztatására alkalmas módon a 
„Saját őstermelői tevékenységből 
származó termék” feliratot elhe-
lyezni. 

• Végezetül felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a korábban kiváltott, pa-
pír alapú igazolványok legfeljebb 
2016. december 31-ig érvényesek, 
még abban az esetben is, ha azok 
már a 2017. évre is érvényesítésre 
kerültek.

• 2016. október 1. és december 31. 
között meg kell újítani a következő 
évre, illetve évekre, mindazoknak, 
akik ezen időpont után is folytatni 
kívánják az őstermelői tevékenysé-
güket. 

Kérjük mindazon őstermelőket, 
akiknek igazolványuk 2015. dec-
ember 31-én lejárt, jelentkezzenek 
érvényesítésre március 20-ig, és ak-
kor igazolványuk 2016. január 1-től 
lesz érvényes lesz.

Falugazdászok ügyfélfogadása:   
Halászná Ács Éva   
Hétfő-kedd: 8.00-16.30 óráig
Telefon: 06 (30) 338-0162
Halász zsolt            
Szerda: 8.00-16.30 óráig, péntek  
8.00-14.00 óráig
Telefon: 06 (30) 337-2535      

A növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (iV. 23.) fVM ren-
deletet 2015. év végén több pon-
ton is módosították.
Például a következő témakörökben 
változtak az eddigi jogszabályok: 
károsítók elleni védekezési köte-
lezettség, a növényvédő szerekre 
vonatkozó általános előírások, nyil-
vántartási kötelezettség, jelentési, 
tájékoztatási kötelezettség, növény-
védő szeres kezelés zárt térben, a 
környezet és természet védelme, 
képesítési előírások, engedély és to-
vábbképzés, növényvédelmi gépek 
és felülvizsgálatuk, növényvédő 
szer felhasználása, a növényvédel-
mi tevékenységre vonatkozó mun-
kavédelmi előírások, csávázás, gá-
zosítás, csalétek alkalmazása.
A többi között a miniszteri rendelet 
szerint lakott területen csak akkor 
lehet gépi permetezést alkalmazni, 
ha előtte tájékoztatták a környéken 

élőket. A módosítások célja első-
sorban az, hogy a gazdálkodók a 
megelőzésre helyezzék a hangsúlyt, 
és ezáltal csökkenjen a környezet 
növényvédőszer-terhelése. 
További jelentős változás vonatko-
zik a növényvédelmi gépek műszaki 
felülvizsgálatára is. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara tájékoztatása 
szerint az új szabályozás alapján a 
háti, illetve kézi növényvédelmi gé-
pek kivételével az árutermelésben 
használt permetezőberendezéseket 
háromévente időszaki műszaki fe-
lülvizsgálat alá kell vonni. 2016. 
november 26. után azokat a gépe-
ket, amelyek nem vettek részt a 
felülvizsgálaton, vagy nem vettek 
részt az ellenőrzésen, nem használ-
hatják a gazdálkodók.
A rendelet 2016. január 1-től 
hatályos változata http://www.
magyarnovenyorvos.hu oldalon el-
érhető. 

Falugazdász hírei
Új, kártya alapú őstermelői igazol-

ványt kell kiváltani! 

Szigorodnak a permetezés 
szabályai
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Születés
• Juhász Ágnesnek és Kis 
Józsefnek: Kamilla Hanna
• Szanka Dórának és Csányi 
Istvánnak: Martin Antal
• Szíjártó Erzsébetnek és Na-
gymihály Rolandnak: Emma

Elhunytak
• Lippai János, élt 57 évet
• Tóth Lajos, élt 87 évet
• Bárkányi Györgyné Rácz 
Ilona Matild, élt 74 évet
• Halász Antal, élt 79 évet
• Balla József, élt 86 évet
• Tóth György, élt 77 évet
• Csányi József, élt 61 évet
• Kósa Mihály, élt 80 évet

Statisztika
Balástyán 2015-ben 20 polgári házasságkötés történt, 26-an 
születtek, a temetőben összesen 47 temetés volt, ebből 29 férfi, 
18 nő, (33 koporsóban, 14 urnában eltemetve), 39 helyi, 8 más 
település lakója. A Páduai Szent Antal templom plébániájának 
2015. évi statisztikája: 11 esküvő, 11 keresztelő, 19 elsőáldozó, 
9 bérmálkozó, és 29 egyházi temetés volt.

KÖSzÖNET
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik CSÁnyi JóZSEf 
(1954. 07. 07.) temetésén részt vettek és virágokkal, együttér-
zéssel, vigasztalással mellettünk voltak.
Külön köszönet a Kisteleki Rendőrkapitányságnak és Bűn-
ügyi Osztályának, dr. Györe Ferenc háziorvosnak, a balástyai 
Postahivatal dolgozóinak,  a Balástya Községi Önkormányzat 
vezetőinek, dolgozóinak, valamint a közfoglalkoztatottaknak. 
A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. dolgozóinak, az egyhá-
zi dolgozóknak, a Balástyai Polgárőr Egyesületnek, a Szeged 
Városi Rendőrkapitányság Nyomozó Osztályának és minden 
kedves rokonnak, szomszédnak, ismerősöknek, akik az eszkö-
zök visszaszerzésében és szállításában segédkeztek valamint a 
biztonságtechnikai szerelésben részvevőknek. 

Lányai: Erika és Katinka 

Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
Felelős szerkesztő: Illin Klára – Telefon: +36 (30) 345-5053 • E-mail: mediairoda@invitel.hu • www.illinklara.hu 

Grafika: Csikó Tímea • Hirdetésfelvétel a Teleházban – Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, +36 (30) 768-4773 • Nyomda: Innovariant Nyomda Algyő – Telefon: 62/493- 626 
Megjelenik: 1450 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

ANYAKÖNYVI hírek
Február 3.: Vendégünk Kocsisné Benkő Beáta, könyvtárvezető
Február 7.: Részvétel a Falufarsangon
Február 10.: Tájékoztató a megyei klubvezetőségi tanácsko-
                     zásról
Február 17.: A Nőnapi ünnepség szervezése
Február 24.: Vendégünk Dékány Péter, a Balástyai Polgárőr 
                     Egyesület elnöke

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Megemlékezés
Örök az arcod, nem száll el szavad,

Minden mosolyod szívünkben marad.
Már nincs holnap, ennyi volt az élet,

Sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek.
Szeretettel emlékezünk Szél Szilviára

                                              A család

A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár február 11-
én, csütörtökön 9-12 óráig lesz 
a művelődési ház ifjúsági klub-
jában. 

A következő vásár időpontja: 
március 10., csütörtök.

A szervezők továbbra is vár-
nak tiszta, használható ru-

haneműket, működőképes 
játékokat, mesekönyveket, 
amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön időpont egyezte-
téssel adhatnak át. 

Márkus Andrásné – telefon: 
62/278-405 és 06 (30) 478-5084 

Kérjük, segítsenek rászoruló 
embertársaikon!

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 1-től április 30-ig 6.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak 
gépjárművel behajthatnak a temető területére. 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1991-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 nyitva tartása: pénteken 12.00-16.00 
óráig.  Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 
06 (20) 359-4948

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

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – 7.30-15.30 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: 
62/474-374

kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820

kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

VÖRÖSKERESZTES vásár

Február 6., 7.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Február 13., 14.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Február 20., 21.: dr. Farle Csaba – Telefon: 06 (70) 330-4504
Február 27., 28.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Március 5., 6.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030

Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: 
dr. dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Állatorvosi ügyelet
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IRIS KFT.
Balástya, Rákóczi u. 17. • Telefon: 62/278-440  

BALÁSTYAI PÉKSÉG
MINDEN 1 KG FEHÉR KENYÉR, 

FINOM KENYÉR ÉS KOVÁSZOS KENYÉR

169 Ft/kg
A kenyereket kívánságukra felszeleteljük!

ESTI AKcIóNK
minden péksütemény 18 órától: 69 Ft/db

cUKRÁSZ SÜTEMÉNY AKcIó
 4 db sütemény vásárlása esetén 
1 db krémest adunk ajándékba!

Vásároljon készpénzzel 10 000 Ft fölött és 5% árkedvezményt 
biztosítunk! •  LILA ABc is a FAcEBOOK-ON!!!

Hasznos információk, akciók! 
Minden nap 1-2 kiemelt termék akciós áron!!

Várjuk szeretettel!
Az Iris Kft. valamennyi munkatársa

Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MinŐSÉgi HÚSOK BOlTJA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!

 2016-BAn iS MAgAS SZínVOnAlÚ KiSZOlgÁ-
lÁSBAn RÉSZESülnEK HÚSBOlTunKBAn!

dRASZTiKuS SERTÉSHÚS ÁRCSÖKKEnÉS!

ÁlMOdJA MEg, MiT SZERETnE fŐZni, ÉS Mi 
BiZTOSíTJuK A HOZZÁVAlóT!

diSZnóVÁgÁSHOZ, HÁZi TÖlTÉS-
HEZ BElET A RÖfi HÚSBOlTBAn 

ildiKóTól VEHET.
Balástya, Széchenyi u. 12. • Telefon: 06 (30) 729-1627
Szeged, Juhász gyula u. 3. • Telefon: 06 62/461-067
Szeged, dorozsmai út 189. • Telefon: 06 62/461-067
üllés, dorozsmai út 47. • Telefon: 06 (30) 963-8882

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  650 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 320 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.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG!


