
Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXii. ÉvFolyam  2016. máJUs

Magyar-Szerb Nyugdíjtanácsadó Nap

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Szerb 
Társadalombiztosítási Intézet Magyar-Szerb Nyugdíjta-
nácsadó Napot tart 2016. május 10-én Szegeden.

3. oldal

Párlat otthoni főzésének szabályai

Tájékoztató a magánfőző desztilláló berendezésének 
bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással és az 
adó megfizetésével kapcsolatos eljárásról.
4-5. oldal

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
lakossági felhívása az erdő- és szabadtéri tüzek 
megelőzésére
A levegő védelmével, a szabadtéri tűzgyújtás feltételei-
vel és a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tájékoztató. 

6. oldal

Az egykori Tömörkény 
tanya ügyéről

Ujvári László polgármester tájékoztatója a Délmagyaror-
szág napilapban megjelent, Balástyán megtalált egykori Tö-
mörkény tanya ügyéről.

 2. oldal

Sportos-zenés Majális 
május elsején a Sajtkukac Parkban

Régi képeket szkennelésre átadók 
figyelmébe!

ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK 
TALÁLKOZÓJA

  6.00 óra: Zenés ébresztő. Ujvári László polgármester fogadja a 
polgármesteri hivatalnál a zenészeket és onnan indul-
nak a falu utcáin muzsikálni.

10.00 óra: Közös bemelegítés a Hayat Hastánc Egyesülettel
10.15 óra: Néptánc bemutató
10.30 óra: Lányok-asszonyok focimeccs
11.15-12.15 óra: Szabad sportfoglalkozások (foci, kosárlabda, 

asztali tenisz, tollaslabda, aszfaltrajz-verseny) 
12.15 óra: Ebéd (a könyvtárban előzetesen igényelt ebédjegyek-

kel)
13.00 óra: A Balástyai Big Band muzsikál
Szeretettel vár mindenkit a Balástya Községi Önkormányzat 

és a Balástyáért Közalapítvány!

Balástyán, az Erdőközi is-
kolában találkozót szerve-
zünk 2016. július 2-án, 10-
16 óráig, azoknak a kedves 
GYERÖKÖKNEK, akik itt 
jártak általános iskolába az is-
kola fennállása óta. Értesítsétek 
egymást, hogy minél többen 

legyünk! Emlékezzünk együtt 
iskolás éveinkre! Ha a szer-
vezéssel kapcsolatban kérdé-
sed, javaslatod van, telefonálj: 
62/257-832 vagy 06 (70) 701-
4426. Rozsnyai Erzsébet, Kis-
telek, Diófa u. 39.

Kérem mindazokat, akik régi 
fényképeket szkennelésre átad-
tak, hogy nézzék meg a vissza 
adottakat, a sajátjukon kívül má-
sok fotóit tartalmazza-e. Ugyan-
is keresünk egy levente zenekar 
képet, és három családi fotót, 
amelyek valószínűen véletlenül 
mások képei közé kerülhettek. 
Aki megtalálta a könyvtárba adja 
le vagy az alábbi telefonszámon 
értesítsen. 

Továbbá kérem a lakosságot, 
hogy aki Balástya múltjából tör-
ténetet tud, iratok birtokában van, 
szakdolgozatot írt valamilyen 
témakörben, ami községünk tör-
ténetével összefügg, valamint 
bármilyen régi képei vannak, ke-
ressen a 06 (30) 345-5053-as tele-
fonszámon vagy a mediairoda@
invitel.hu e-mailcímen.

Illin Klára 
újságíró, szerkesztő     

     
               Ballagásokra helyfoglalás!

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: 10-22 óráig 
de rendezvény esetén későbbi időpontig is! 

Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520 



2. 3.

1.A 112 milliós támogAtásról
Községünk azon települé-

sek közé tartozik, amelyek jól 
gazdálkodtak, nem részesültek 
adósságkonszolidációban, ezért 
a lakosság számának arányában 
tavaly kaptunk 112 millió forin-
tos pályázati támogatást a kor-
mánytól. Ezt az összeget a kép-
viselő-testület döntése alapján 
az utcák és járdák felújítására, 
karbantartására fordítjuk. Azért 
került át idén tavaszra a tervezett 
feladatok elvégzése, mert több 
előkészületet igényelt a munka. 
Ahol korábban kőzúzalékos út-
alapot készítettünk, meg kellett 
a szilárdságát méretni, az álla-
gát megvizsgálni, hogy szüksé-
ges-e a javítása, mert ezek után 
lehetett a tervezett útépítések 
teljes költségvetését megállapí-
tani. Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy a pályázatban szereplő ut-
cákon kívül minden utcát végig 
járunk, és ahol nagyobb kátyúk 
vannak, azt saját költségvetés-
ből javíttatjuk. Szeretnénk, ha 
belterületünk minden utcája, né-
hány zsákutca kivételével asz-
faltozott lenne, az állaga hosz-
szútávon jó maradhatna. Ezzel a 
beruházással minden belterületi 
utcában az egyik oldalon a jár-
dákat is felújítjuk, és ahol még 
nincs, ott új járda épülhet. Most 
indul a közbeszerzési pályázat 
a kivitelező kiválasztásához, és 
remélhetően nyár elején elindul-
hatnak a munkálatok.

A pályázAtokról
Kerékpárút
A megjelölt határidőre beadtuk 

a terveinket a belterülettől a köz-
temető irányába, a vasúti átjáró-
ig tervezett kerékpárút építésé-
hez. Jelenleg bírálati szakaszban 
van a pályázatunk.

Csapadékcsatorna építése
A Szegfű, Zrínyi, Dózsa utcák 

és az E5-ös út környékén, az 
úgynevezett A 3-as öblözet sze-
rinti csapadékvíz elvezetés meg-
oldását, átereszek javítását, újak 
építését, mederburkolásokat vé-
gezhetünk pályázatunk műszaki 
tartalma szerint, amelyet szintén 
határidőre beadtunk.

Piaccsarnok, művelődési ház 
felújítás, helytörténeti emlék-
ház kialakítás

Beadtuk a pályázatunkat a 
rendőr és polgárőr iroda melletti 
területre tervezett többfunkciós 
piaccsarnok építésére. Folya-
matban van a művelődési ház 
felújításához és a volt kántorház 
helytörténeti emlékházzá alakí-
tásához a pályázatok elkészítése.

Energetikai pályázat
Az önkormányzat termálkút 

beruházási elképzeléséhez az 
elvi vízjogi engedélyek elké-
szültek. Folyamatban van a lé-
tesítési vízjogi engedély kérése. 
Továbbá szakmai egyeztetéseket 
tartunk, ugyanis ehhez a projekt-
hez tartozik az önkormányzati 
épületek szigetelése, nyílászá-
rók cseréje és ahol szükséges 
a tetőcsere is. Tehát a tervek 
készülnek, és mindent megte-
szünk, hogy a jelenlegi pályázati 
lehetőségeket kihasználva minél 
hatékonyabb, hosszú távon ener-
giatakarékosabb üzemeltetése 
legyen ingatlanainknak.

külterületei utAk és Az utAkrA, 
utcákrA behAjló ágAk

Kérem a külterületi lakossá-
got, hogy a már javított utakra 
vigyázzanak, ugyanis a tavaszi 
munkálatokkal nagyobb az erő-
gépek forgalma az utakon, ne 
rongálják meg, ne szántsanak 
bele az utakba! Az önkormány-
zat munkatársai folyamatosan 
gréderezik, kőzúzalékkal és ho-
mokkal töltik fel a dűlőutak ká-

tyúit, de az összesen több mint 
260 kilométernyi hosszúságú 
dűlőúthálózaton nem tudnak 
visszatérni ismét megjavítani 
azokat. Felhívom a figyelmét a  
külterületi és a belterületi ingat-
lantulajdonosnak, hogy a földek 
végén a dűlőutakra hajló faága-
kat illetve az utcákra kihajló 
ágakat, a közlekedés biztonsága 
érdekében vágják le, mivel ez az 
ingatlanok,  és földek tulajdono-
sainak kötelezettsége.
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A Balástyán megtalált egy-
kori Tömörkény tanya ügyé-
ről tájékoztatom a lakosságot, 
amelyről több írás is megjelent 
a Délmagyarország napilapban. 
2015-ben Bősze István László 
megkereste az önkormányza-
tot, hogy Balástya külterületén 
rátalált egy tanyára, amely va-
lószínűen Tömörkény István író 
nagyszüleié lehetett, és abban 
az időben járhatott ott Rózsa 
Sándor betyár is, később Kiste-
leki Ede író szülei tulajdonába 
került.

A kapott információ alapján a 
Balástya, Tanya 401. szám alatt 
található magántulajdonú ingat-
lannal kapcsolatban felkértem 
Valkony Károly okleveles épí-
tészmérnököt, építész műszaki 
szakértőt és munkatársát, Szil-
ágyi Ferenc okleveles építész-
mérnököt, hogy mérjék fel az 
épület állapotát, helyreállításá-
nak költségeit. Továbbá ugyan-
ekkor írásban kértem a Móra 
Ferenc Múzeumtól szakmai 
állásfoglalást. Fogas Ottó mú-
zeumigazgató válaszában leírta: 
„A Móra Ferenc Múzeum jelen 
állás szerint nem tudja hitelt ér-
demlően igazolni, hogy az adott 
tanyán Tömörkény István és 
családja lakott és gazdálkodott, 

mivel az ingatlan tulajdonviszo-
nyait nem vizsgálta korábban és 
ilyen irányú megkeresés nem 
érkezett az intézményhez.” A 17 
oldalas, részletes építész műsza-
ki szakértői vélemény az épület 
állagmegóvásának és szerkezeti 
helyreállításának becsült értékét 
több mint 12 millió forintban ál-
lapította meg.

A témát a képviselő-testület 
többször tárgyalta, mérlegelte a 
fenti hivatalos állásfoglalásokat, 
továbbá azt a tényt figyelembe 
véve, hogy a tanya a település 
belterületétől 12 kilométerre, 
műúttól 5 kilométerre található, 
határozatot hoztunk, hogy az 
ingatlant az önkormányzat nem 
vásárolja meg, és nem kívánja 
helyreállítani.

A nevezett tanya minden pa-
raméterét archiváltattuk, és az 
alapján a kicsinyített mását, egy 
makettet majd elkészíttetünk 
a kor akkori építészetének be-
mutatására, amelyet a település 
központjában a volt kántorház 
megvásárlásával, pályázati tá-
mogatással kialakítandó hely-
történeti gyűjteményben helye-
zünk el.

Az egykori Tömörkény tanya 
ügyéről

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

A járdákra, utakra kihajló 
ágak levágása az ingatlan-
tulajdonosok kötelezettsége. 

Ujvári László 
polgármester



3 • Balástyai Újság  önkormányzat

Köszönet
Köszönöm Vincze Mihály képviselő-társamnak a Retro Férfinap 
szerevését, a műsorszámok szereplőinek és minden segítőnek, 
támogatónak, hogy létrejöhetett a rendezvény!  

 Ujvári László  polgármester

Az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság és a Szerb Társa-
dalombiztosítási Intézet (Zavod za 
socijalno osiguranje) a nemzetközi 
nyugdíjszakmai együttműködés ke-
retében Magyar – Szerb Nyugdíj-
tanácsadó Napot tart 2016. május 
10-én Szegeden. Helyszín: Csong-
rád Megyei Kormányhivatal, 
6722 Szeged, Bécsi krt. 5.

A szervezők a rendezvényt azok-
nak ajánlják, akik Magyarországon 
és a Szerb Köztársaságban is dol-
goztak, illetve vállalkozóként vagy 

egyéb jogcím alapján szereztek/
szereznek magyar és szerb nyugdíj-
jogosultságot.

A tanácsadó napon az érdeklődők 
személyre szóló tájékoztatást kap-
hatnak  nyugdíjjogosultságról, a 
nyugdíjba vonulás feltételeiről, az 
ügyintézési teendőkről, illetve – ké-
résre – a folyamatban lévő nyugdíj-
ügyekről is. 

A rendezvényről további informá-
ciókat kaphat  a (+36) 1 270-8108-
as telefonszámon és a konzultacio@
onyf.hu email címen.

A www.balastya.hu/hírek oldalon láthatóak a bérmálás, a Retro Férfinap, a 
katasztrófavédelmi gyakorlat és a horgászverseny képei.

Április 17-én volt a Páduai Szent 
Antal templomban a bérmálás. Uj-
vári László polgármester fogadta dr. 
Kovács Józsefet, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöki helynökét, 
a Szegedi Papképző Szeminárium 
rektorát. A főtisztelendő a szentmise 

keretében 12 fiatalt bérmált, akiket 
Forgó Miklós plébános és Jenei Nor-
bert hitoktató készített fel a hitükben 
való felnőtté válásra. A szentmisén a 
balástyai gyerekek mellett a nigériai 
származású Benjamin, másodéves 
kispap is  ministrált. 

Balástyán az 1970-es és 80-as 
években több Férfinapot tartottak. 
Ezek műsorát az akkori művelődé-
si ház igazgató, Kiss István állította 
össze, és humoros szövegeit is ő írta. 
Egyetlen film őrzi ezeknek az estek-
nek a fergeteges hangulatát, a pont 
30 éve, 1986. május 2-án a Vadász-
tanya Vendéglőben tartott rendez-
vényét, amit akkor még Super8-as 
kamerával rögzíttetek, majd digita-
lizáltak. Az átírással ugyan rosszabb 
lett a már színes felvétel minősége, 
de a szereplők és a vendégek felis-
merhetőek.

Vincze Mihály önkormányzati 
képviselő főszervezője volt annak 
az estnek, amit április 16-án Retro 
Férfinap elnevezéssel tartottak a Va-
dásztanya Vendéglőben. A 30 évvel 
ezelőtti fotók bemutatása és a film 
levetítése mellett az egykori szerep-
lőkkel volt műsor is. A férfi vendé-
geket, mint a „férfiak gyöngyeit”, az 
ajtóban erre az alkalomra tervezett 
ajándékkal fogadta Kocsisné Benkő 
Beáta könyvtárvezető és Gömörinné 
Kordás Gabriella könyvtáros. A va-
csora tálalása közben a régi fotókon 
láthatták a vendégek az akkori mu-
latságot. A nővé változott zenekar 
tagjai bevonulását nagy nevetéssel 
fogadta a közönség: Berkes Antalt 
(Berkes Bernadettként), Hódi An-

talt (Hódi Helgaként), Tari Józsefet 
(Tari Tímeaként) és Ördög Jánost 
(Ördög Nóraként). Közülük hárman 
az 1970-es és 80-as években tartott 
Férfinapokon is muzsikáltak, szin-
tén női ruhában. Ezután az 1983-as 
vagy a 84-es Férfinapon elhangzott 
köszöntőt Illin Klára olvasta fel, 
ugyanis 30 éve szintén ő köszön-
tötte a férfiakat, majd a filmvetítés 
következett. A filmen látott Férfinap 
csasztuskáiból a válogatást zenekari 
kísérettel Pakó Vera, Nagymihályné 
Fekete Matild, Fekete Flóriánné, 
Vinczéné Vollein Márta és Vin- 
cze Mihály adta elő. Milyen le-
gyen a jó férj? Ezt több mint 30 éve 
Novobáczky Sándor újságíró fog-
lalta össze Egy nő monológja című 
írásában, amit Illin Klára tolmácsolt 
a jelenlévőknek. A Hayat Hastánc 
Egyesület műsora a második meg-
lepetés volt a férfiaknak. (Az első 
ajándékot a megérkezéskor kapták.) 
A műsor végén Berkes Antal a Ne 
hagyd el soha azt, ki téged szívből 
imád című dalt adta elő, amit szintén 
Kiss István írt át humoros szöveggel.

Ujvári László polgármester min-
den szereplőnek virággal, a zenekar 
tagjainak és a főszervezőnek egy-
egy üveg, erre az alkalomra címké-
zett borral köszönte meg a vidám 
estet. 

Magyar - Szerb Nyugdíjtanácsadó Nap

Balástya honlapján láthatóak a májusi 
újságban megjelent cikkek képei

Bérmálás Balástyán Retro Férfinap a Vadász-
tanya Vendéglőben

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 
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Tisztelt Balástyai Lakosok!

A Nótárius Szakmai Egyesü-
let (eredeti nevén: Homokháti 
Jegyzők Egyesülete) 2000. ja-
nuár elején azzal a céllal alakult 
meg, hogy a jegyzők szakmai 
irányító tevékenységét segítse a 
külső szakemberekkel kiépített 
és fenntartott partnerkapcsola-
tokkal, a hatósági jogalkalmazó 
tevékenység eredményességét 
javítsa, továbbá a helyi tapasz-
talatokat, kezdeményezéseket 
ismertesse, átadja.

Az egyesület továbbképzése-
ket, tapasztalatcseréket, jegyzői 
klubokat tart, együttműködik 
más jegyzői egyesületekkel, 
egyéb szervezetekkel és előse-
gíti a települések együttműkö-
dését.

A ma már 31 fős tagságot 
számláló szervezet Bácsalmástól 
Algyőig, Újszentivántól Péter-
vásáráig feladatul tűzte ki, hogy 
tagjai révén a helyi lakosság és 
civil szervezetek részére köz-
érdekű információkat szolgál-
tasson. Így információs kiadvá-
nyokat készít aktuális témákról, 
melyek a lakosságnak és a civil 
szervezeteknek nyújthatnak hat-
hatós segítséget.

Ezzel a cikkünkkel egy folya-
matot indítanánk el, hónapról 
hónapra a lakosság széles körét 
foglalkoztató kérdéseket igyek-
szünk majd boncolgatni és meg-
válaszolni. Ezúttal dr. Elekes 
Petra, Mórahalom város jegyző-
je ismerteti a köztudatban csak 
„pálinkaadó” néven rögzült köz-
teherre vonatkozó szabályokat.

Magyar Mihályné
jegyző

2015. január 1-jével a jöve-
déki adóról és a jövedéki ter-
mékek forgalmazásának kü-
lönös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény az ön-
kormányzati adóhatóság ha-
táskörébe utalta a magánfőző 
desztilláló berendezésének 

bejelentésével, a magánfőzés-
nél az adóbevallással és az adó 
megfizetésével kapcsolatos el-
járást.

A törvény értelmében a ma-
gánfőző a desztillálóberendezés 
beszerzését köteles bejelenteni 
a beszerzést követő 15 napon 
belül a lakóhelye szerinti ön-
kormányzati adóhatósághoz.  
A magánfőző köteles meg-
őrizni a desztillálóberendezés 
megszerzésének jogszerűségét 
igazoló iratot és egy ellenőrzés 
esetén azt bemutatni.

A 2015. január 1-jét megelőző-
en beszerzett desztillálóberen-
dezések esetében a bejelentést 
2015. január 15-ig kellett meg-
tenni az előírt nyomtatványon. 

A bejelentés hiányában a desz-
tillálóberendezés birtoklása jog-
ellenes, egy ellenőrzés esetén a 
vámhatóság a be nem jelentett 
készüléket elkobozza jövedéki 
bírság kiszabása mellett.

Magánfőzőnek az a 18. élet-
évét betöltött gyümölcster-
mesztő személy minősül, aki 
rendelkezik saját tulajdonú 
gyümölccsel vagy gyümölcsből 
származó alapanyaggal és párlat 
készítésére alkalmas, saját tulaj-
donú desztillálóberendezéssel.

A magánfőző párlatot kizá-
rólag a lakóhelyén vagy gyü-
mölcsöse helyén használható, 
legfeljebb 100 liter űrtartalmú 
desztillálóberendezésen állíthat 
elő évente legfeljebb 50 liter 
mennyiségben, amely alatt 50 
liter 86 térfogatszázalékos etil- 
alkoholtartalmú párlatot, vagy 
legfeljebb ezzel megegyező 
mennyiségű etil- alkoholt tar-
talmazó nagyobb párlatmeny-
nyiséget kell érteni. Az 50 liter 
86 térfogatszázalék alkoholtar-
talmú párlat, 43 hektoliterfok 
párlatnak felel meg (példával 
szemléltetve 50 térfogatszáza-
lék alkoholtartalmú párlat ese-
tében az előállítható mennyiség 
86 liter). 

Magánfőzés keretein belül 

párlatot csak gyümölcsből, illet-
ve gyümölcsből származó alap-
anyagból lehet előállítani, egyéb 
termékből alkoholtermék, szesz 
előállítása nem megengedett. 
A tiltott termékek előállítóját 
mulasztási bírság szankció al-
kalmazása mellett a termék elő-
állítására használt berendezés 
lefoglalása és elkobzása bünte-
tés is fenyegeti.

Abban az esetben, ha tárgy-
évben főzött párlat mennyisége 
meghaladja az 50 litert, akkor 
a magánfőző a többletmeny-
nyiséget köteles haladéktalanul 
bejelenteni a vámhatóságnak 
és a vámhatósággal egyeztetett 
módon gondoskodni a többlet-
mennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizáró-
lag a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztha-
tó el, feltéve, hogy értékesítésre 
nem kerül sor. A magánfőzött 
párlat kizárólag alkoholtermék-
adóraktár részére értékesíthető.

Egy tárgyéven belül a termé-
szetes személy vagy bérfőzető-
ként vagy magánfőzőként jogo-
sult párlatot előállíttatni, illetve 
előállítani, és egy háztartáson 
belül vagy csak bérfőzetőként 
vagy csak magánfőzőként lehet 
előállíttatni, illetve előállítani 
párlatot.

Amennyiben egy háztartásban 
több magánfőző él, akkor az adó-
mentesen, illetve az adó meg-
fizetésével előállítható meny- 
nyiségek egybeszámítandók 
(egy háztartásban akkor is csak 
50 liter párlat állítható elő adó-
mentesen, ha abban több ma-
gánfőző él, azaz az adómentes 
mennyiséget a háztartásban élő 
magánfőzők nem vonhatják ösz-
sze).

Az adóraktár részére törté-
nő értékesítéskor, illetve ha a 
magánfőző az általa előállított 
magánfőzött párlattal kíván 
részt venni párlatok számára 
meghirdetett versenyen, a párlat 
eredetét a desztillálóberendezés 

feletti tulajdonszerzés szerinti 
bejelentésről, valamint a párlat 
után megfizetett adóról kiállított 
önkormányzati adóhatóság iga-
zolása igazolja.

Ha a magánfőző az általa 
előállított adómentes párlattal 
kíván részt venni párlatok szá-
mára meghirdetett versenyen, 
az előállítást a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal vám- és pénzügy-
őri igazgatóságainál öt nappal 
korábban be kell jelentenie és 
nyilatkoznia kell, hogy a tárgy-
évben sem ő, sem a vele egy 
háztartásban élő más személy 
nem állít vagy állított elő bérfő-
zésben párlatot. Ebben az eset-
ben zárjegyet nem kell igényel-
nie és a bejelentése nem minősül 
adóbevallásnak. A vámhatóság a 
bejelentés alapján nyolc napon 
belül a bejelentett mennyiségre 
származási igazolványt állít ki 
és bocsát a magánfőző rendel-
kezésére, azonban e származási 
igazolvány nem igazolja az adó 
megfizetését.

Lepárló berendezést gyártani, 
értékesíteni kizárólag a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
engedélyével lehet. A desztillá-
lóberendezés műszaki, techno-
lógiai megfelelőségét a NAV 
nem vizsgálja. A desztillálóbe-
rendezés beszerzésével, birtok-
lásával kapcsolatban a magán-
főzőnek semmilyen bejelentési 
kötelezettsége nincs a NAV felé. 
Mindezek mellett azonban, ha 
a magánfőző saját maga állítja 
elő párlat előállítására alkalmas 
desztillálóberendezését, azt ki-
zárólag a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal engedélyével teheti meg. 
Az alkoholtermék előállítására 
alkalmas desztillálóberende-
zés jogosulatlan előállítása első 
alkalommal legalább 20 ezer 
forint összegű, legfeljebb 200 
ezer forintig terjedő, ismétlődés 
esetén legalább az előző alka-
lommal kiszabható legkisebb 
jövedéki bírság kétszeresének, 
             Folytatás az 5. oldalon

PÁRLAT OTTHONI FŐZÉSÉNEK SZABÁLYAI
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legfeljebb az előző alkalommal 
kiszabható jövedéki bírság leg-
magasabb összegének kétszere-
séig terjedő jövedéki bírsággal 
büntetendő. Ezen túl a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal a jogosulat-
lanul előállított desztillálóberen-
dezést lefoglalja. 

A párlatot értékesíteni akkor 
lehet, ha a magánfőző kisterme-
lőnek minősül, és megfizette a 
jövedéki adót, az értékesítés pa-
lackozva, legfeljebb 2 literes ki-
szerelésben és párlat zárjeggyel 
ellátva, a kistermelő saját gazda-
sága helyén folytatott vendéglá-
tás vagy falusi szálláshely-szol-
gáltatás keretében lehetséges. 

Értékesíthető továbbá a pár-
lat a kistermelő saját gazdasága 
helyétől légvonalban számítva 
Magyarország területén legfel-
jebb 40 km távolságon belüli 
vásáron vagy piacon is (nem 
üzlethelyiségben), azonban az 
értékesítés helye szerint illeté-
kes vámhatósághoz – legkésőbb 
az értékesítés megkezdése előtt 
három munkanappal – az értéke-
sítés helyét és időpontját be kell 
jelenteni. A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) ellenőrzései 
során a jövedéki szabályokban 
meghatározottak teljesülését 
vizsgálja, így például a bejelen-
tési kötelezettség teljesítését, a 
párlat értékesítésére, elidegení-
tésére vonatkozó szabályok be-
tartását (például a párlat tovább-
ra sem ajándékozható).

2016. január 1-től a pálinka 
jövedéki adó módosul a magán-
főzött párlatra vonatkozóan.  

Párlat adójegy bevezetésével 
kapcsolatos intézkedések:

A párlat adójegy egy a ma-
gánfőző nevére kiállított, sor-
számozott, papír alapú, vagy 
elektronikus vámhatósági iga-
zoló szelvény, ami 1 liter ma-
gánfőzött párlat után 700 forint 
jövedéki adó megfizetését, vala-
mint ellenőrzéskor darabonként 
1 liter párlat eredetét igazolja. 
Formailag, illetve felhasználását 
tekintve nem azonos a zárjegy-
gyel, adójeggyel.

Párlat adójegyet csak az a ma-
gánfőző igényelhet, aki a desz-
tillálóberendezés megszerzését a 
tulajdonszerzéstől számított 15 
napon belül előzetesen bejelen-
tette a lakóhelye szerinti önkor-
mányzati adóhatóság részére.

A párlat adójegy után fizeten-
dő jövedéki adót (adójegyen-
ként 700 forint) a 942 jelzésű 
NAV egyéb termékek jövedéki 
adója elnevezésű 10032000-
01037313-00000000 számú 
bevételi számlára kell a magán-
főzőnek befizetni. A magánfő-
zőnek a 2016. évi első igénylés-
kor legalább 3.500 forintot kell 
megfizetnie (tárgyévben első 
alkalommal legalább 5 db adó-
jegyet kell igényelni).

A befizetést teljesítő magán-
főző későbbi azonosításának ér-
dekében mind a készpénz-átuta-
lási megbízás, mind az átutalás 
közlemény rovatában szükséges 
a magánfőző adóazonosító jelé-
nek feltüntetése.

Amennyiben a magánfőző a 
tárgyévben valamilyen okból 
nem állít elő párlatot, vagy a ter-
vezettnél kevesebb párlatot állít 
elő és az igényelt és szabálysze-
rűen átvett párlat adójegyet nem 
használja fel abban az esetben 
a megfizetett jövedéki adó nem 
igényelhető vissza.

Párlat adójegy igénylés be-
nyújtásával és feldolgozásával 
kapcsolatos intézkedések:

A párlat adójegy igénylést 
formanyomtatvány felhasználá-
sával a magánfőző a lakóhelye 
szerint illetékes megyei/fővárosi 
adó- és vámigazgatóság részére 
kell benyújtani.

A Jöt. 64. § (6) bekezdésének 
módosítása kapcsán ezért egy 
új elektronikus nyomtatvány 
kerül bevezetésre „NAV_J27 
– Magánfőzők párlat adójegy 
megrendelése” néven (további-
akban: párlat adójegy megren-
delő), amely elektronikusan és 
papír alapon egyaránt benyújt-
ható (írásban személyesen, pos-
tai úton, telefaxon, vagy elekt-
ronikus úton az ügyfélkapun 

keresztül) a lakóhely szerint il-
letékes megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatóság részére.

A párlat adójegy megrendelő 
beszerezhető a megyei/fővárosi 
adó- és vámigazgatóságainál 
papír alapon, továbbá – 2016. 
január 1-től – letölthető a NAV 
internetes honlapjáról elektro-
nikus, illetve pdf formátumban 
is. (A megyei/fő városi adó- és 
vámigazgatóságainál történő 
személyes átvételi lehetőség 
megteremtése érdekében kérem 
a párlat adójegy megrendelő 
megfelelő példányszámú nyom-
tatását.)

Az Egységes Képviseleti 
Nyilvántartás 2016. január 1-jei 
bevezetését követően a magán-
személyek – ügyfélkapus jogo-
sultságuk birtokában – előzetes 
vámhatósági regisztráció nélkül 
is be tudják nyújtani beadványa-
ikat.

Magánfőzés szabályainak el-
lenőrzése, jogkövetkezmények:

A magánfőző desztillálóbe-
rendezésének bejelentésével 
kapcsolatban és a magánfőzés 
szabályai betartásának ellenőr-
zésével kapcsolatban – kivéve a 
magánfőzött párlat jogszabály-
sértő értékesítését – az önkor-
mányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzött párlat jogsértő 
értékesítésén túl továbbra is a 
vámhatóság jogosult az eljárás 
lefolytatására amennyiben:

a) a párlatot előállító természe-
tes személy nem töltötte be a 18. 
életévét,

b) a természetes személy nem 
minősül gyümölcstermesztőnek,

c) a párlat-előállítás céljára 
kialakított desztillálóberendezés 
űrtartalma a 100 litert megha-
ladja.

Az önkormányzati adóhatóság 
az általa lefoglalt jövedéki ter-
méket és desztillálóberendezést 
elkobozza és megsemmisítésre 
átadja az állami adó- és vámha-
tóságnak, ha a jövedéki ügyben 
jogerősen – a 2016. január l-jén 
hatályos – Jöt. 116/C. § szerinti 
bírság kerül kiszabásra.

Párlat megsemmisítésére vo-
natkozó szabályok:

Amennyiben az önkormány-
zati adóhatóság a magánfőzés 
szabályainak ellenőrzése során 
az évente előállítható mennyisé-
gi korlát túllépését észleli, erről 
haladéktalanul értesíti az állami 
adó- és vámhatóságot. Ebben az 
esetben meg kell vizsgálni, hogy 
a magánfőző tett-e bejelentést a 
többletmennyiségről.

Abban az esetben, ha a magán-
főző a bejelentést elmulasztotta, 
fel kell szólítani, hogy tegyen 
eleget a többletmennyiség meg-
semmisítésére vonatkozó jog-
szabályi kötelezettségének és az 
illetékes megyei/fővárosi adó- 
és vámigazgatósággal egyeztes-
se a többletként előállított párlat 
megsemmisítésének helyét, idő-
pontját és módját.

Párlattal kapcsolatos egyéb 
szabályok:

A magánfőzött párlat tovább-
ra is kizárólag a magánfőző, 
családtagjai vagy vendégei által 
fogyasztható el, illetve kizáró-
lag alkoholtermék-adóraktár 
(italgyár, szeszfőzde) részére 
értékesíthető a fenti szabályo-
zás szerint abban az esetben, 
ha a magánfőző kistermelőnek 
minősül vagy a kistermelő saját 
gazdasága helyén folytatott ven-
déglátás vagy falusi szálláshely-
szolgáltatással foglalkozik.

Egy tárgyéven belül a termé-
szetes személy vagy bérfőze-
tőként, vagy magánfőzőként 
jogosult párlatot előállíttatni, 
illetve előállítani. Ez a szabály 
vonatkozik az egy háztartáson 
belül élőkre is.

Amennyiben egy háztartás-
ban több bérfőzető vagy több 
magánfőző él, az éves 86 liter 
mennyiségi korlát szempontjá-
ból az általuk főzetett, illetve 
főzött mennyiségek egybeszá-
mítandók.

 
Nótárius Szakmai Egyesület 

Dr. Elekes Petra
Mórahalom Város jegyzője



közÉlet  Balástyai ÚJság • 6

Az enyhébb tavaszi időjárás bekö-
szöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot és tevékenysé-
get, ennek során fokozottabb figyel-
met kell fordítani a szabadban kelet-
kező tüzek megelőzésére. A veszélyt 
a száraz aljnövényzet és avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan terjed 
a tűz, különösen erős szél esetén.  
A szabadtéri tűzesetek keletkezésé-
nek fő oka az emberi gondatlanság.  
A károk akkor előzhetőek meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk 
a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás 
és a tűzmegelőzés alapvető szabá-
lyaival.

A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rende-
let értelmében tilos a növényzet, 
illetve a növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben keletkezett, vagy kerti 
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, 
ha azt külön jogszabály – például 
növény egészségügyi okból ható-
sági engedély beszerzése mellett – 
megengedi. Avar és kerti hulladék 
égetését csak az adott település 
önkormányzata engedélyezhe-
ti rendeletében, de égetni ebben 
az esetben is csak a rendeletben 
meghatározott helyen, napokon és 
módon szabad. Külterületi ingatla-
nok esetében, amennyiben az égetést 
jogszabály megengedi, előzetesen 
engedélyeztetni kell a tűzvédelmi 
hatósággal (irányított égetés). To-
vábbra is megengedett a kerti grille-
zés és a tűzön történő sütés-főzés a 
tűz állandó felügyelete mellett. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit 
az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet tartalmazza. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő meny-
nyiségű oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet 

gyújtsunk, amekkorát folyamatosan 
felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárás-
ról, mert a szél kedvez a tűz gyors 
továbbterjedésének. A felügyelet 
nélkül hagyott tűz könnyen tovább-
terjedhet és életveszélyt jelentő, 
vagy súlyos kárt okozó tüzek forrá-
sává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelen-
tősen függ az időjárási viszonyoktól, 
a száraz és szeles időjárás elősegíti 
a tűz kialakulását, továbbterjedé-
sét. Erdőtűz-veszélyes időszakban 
országos szinten a vidékfejlesztési 
miniszter, területi szinten az erdé-
szeti hatóság tűzgyújtási tilalmat 
rendelhet el, mely esetén az érintett 
területen akkor is tilos a tűzgyújtás – 
beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket 
is, – ha azt egyébként más jogsza-
bály megengedi. 

A jogszabályi tilalom ellenére, 
illetve jogszabálytól eltérő vagy ha-
tósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység miatt az 
önkormányzat, a környezetvédelmi 
hatóság és a tűzvédelmi hatóság bír-
ságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdő-
tüzekkel kapcsolatos további in-
formációkért keresse fel a kataszt-
rófavédelem oldalait (http://www.
katasztrofavedelem.hu, vagy a 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság hon-
lapját (www.erdotuz.hu). Az Orszá-
gos Tűzmegelőzési Bizottság tájé-
koztató kisfilmjei az alábbi linkeken 
tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=press_vi-
deo_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=press_vi-
deo_index2&vid=32

A balástyai helyi rendelet főbb 
pontjai a Balástyai Újság áprilisi 
számának címlapján olvasható.

A három állomásból álló kataszt-
rófavédelmi gyakorlat második 
helyszíne volt április 16-án, Ba-
lástyán, Őszeszékben a Szemerédi 
Lászlóék tanyája melletti bányató 
és környéke. Az ebédre főzött bab-
gulyás elfogyasztása után kezdődött 
a program.

Tátrai János tűzoltó alezredes,  
a Csongrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság megyei polgárvé-
delmi főfelügyelője elmondta, hogy 
a mentőszervezeteknek Nemzeti Mi-
nősítő Rendszernek kell megfelelni, 
ezért most két mentőcsoportot minő-
sítettek, amelynek része az úgyneve-
zett minősítő gyakorlatok elvégzése. 
A követelmények egyébként igazod-
nak a megye veszélyeztetettségé-
hez, és a különböző helyzetekhez.  
Az egyik vizsgázó a Katasztrófavé-
delmi Kutató-mentőcsoport Balás-
tya, a másik a Vitézi Rend Kataszt-
rófavédelmi Századának Csongrád 
Megyei Parancsnoksága mentőcso-
portja volt. Mindkét mentőcsoport 
műszaki mentés, tűzoltás, árvízi 
védekezés terén szerzett tudásáról 
adott számot. Homokzsákos felada-
tok, nyúlgátépítés, buzgárelfogás, 

bordásmegtámasztás készítése és 
kétféle tűzoltás, állótűz és avartűz 
oltása volt a feladatuk. Közben több 
mentőcsoport tartott bemutatót, a 
Quad Rescue Terepjárós Mentő-
csoport, a Szegedi Vízimentő és 
Tűzoltó Szakszolgálat, valamint 
a Magyar Vöröskereszt Csongrád 
Megyei Mentőcsoportja, akik a sta-
tisztákat adták a feladatokhoz. A vízi 
mentők bemutatták, hogyan kell a 
tóban megtalálni az autóroncsot és 
kivontatni, továbbá a búvárok a víz-
ben halott keresést imitáltak bábu 
segítségével. Az első alkalommal a 
volt szegedi orosz laktanya területén 
tartották a megmérettetést, ahol ro-
mos épületből mentettek embereket, 
kidőlt fát kellett kivágni, és égő au-
tót oltani. A balástyai minősítő után 
Forráskúton erdős, nádas területen 
eltűnt személy keresésével folytató-
dott feladatok sora. A balástyaiak a 
bemutatók után oklevelet vettek át, 
ami szerint „alapvető árvízi védeke-
zés” tevékenységre sikeres minősítő 
gyakorlatot hajtottak végre és meg-
feleltek a minősítő rendszer követel-
ményeinek.     

Március 1-jén a Polgári Védelem 
Világnapja alkalmából ünnepi ál-
lománygyűlést tartott a Csongrád 

megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság. Huszár Tibor tűzoltó ezredes, 
megyei igazgatóhelyettes köszöntő-
jében a Polgári Védelem Világnapjá-
nak történetéről és jelentőségéről, a 
magyar polgári védelem megszüle-
téséről, a szervezet múltjáról beszélt, 
majd elismeréseket adott át a polgári 
védelem ügyében kifejtett hosszan-
tartó tevékenységéért. A többi között 
Szemerédi László, a  Katasztrófa-
védelmi Kutató-mentőcsoport Ba-
lástya vezetője is kitüntetést kapott, 
emléklapot és emlékplakettet vett át.

A BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság lakossági 
felhívása az erdő- és szabad-
téri tüzek megelőzésére

Katasztrófavédelmi
gyakorlat Balástyán

A Polgári Védelem Világnapja 
alkalmából Szemerédi László 
kitüntetést kapott
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TÖRTÉNETEK BALÁSTYA MÚLTJÁBÓL – 4. rész
Állandó iskolák   

Szatymazoldali iskola (1880-
81-től Székalji iskola)

A Szatymazoldali iskola 1854. au-
gusztus 27-én kezdte meg a műkö-
dését. Az iskola  védőszentje Szent 
Anna. A Fehértói kapitányság terü-
letén fekszik, Szegedtől 12,3 km tá-
volságra.  Első tanítójának neve id. 
Jablonszky János (Az id. jelzővel kü-
lönböztetjük meg a fiától, aki szintén 
tanító lett, és pályája jelentős részét 
az Őszeszéki tanyai iskolánál töltöt-
te.)

1855-56-os tanévre beírt tanulók 
száma 116 fő, az 1856-57-esre pedig 
163 tanuló. Mai fogalmaink szerint 
elképzelhetetlenül nagy feladat eny-
nyi gyermek oktatása egy tanítónak. 
Vegyük hozzá még azt is,hogy ezek 
a diákok különböző korúak voltak,  
7 és 12 éves között.

Jablonszky János abban az évben 
tavasszal (1854) nyert tanítói képe-
sítést Szegeden, amikor a Székal-
ji iskola indult. Itt kezdte tanítói pá-
lyáját, és 43 és fél évet tanított itt 
egyhuzamban 1897. decemberéig, 
nyugdíjazásáig. A tanyai tanítókra 
szabott szerény anyagi juttatás mel-
lett, sokféle nélkülözés közt is min-
dig odaadó buzgalommal, jókedv-
vel és szép sikerrel tanított. Felesége 
Stokbauer Mária volt, akivel hat fiút 
neveltek föl. Két fiukból tanító lett, 
egy hivatalnok, három pedig iparos. 
Jellemző a nehéz körülményekre, 
hogy a tanítói lakást csak 1890-91-
es tanévben bővítették két szobásra.

1898-tól Domonkos Mihályt ne-
vezték ki, aki öt tanévet oktatta itt 
a tanyai gyermekeket. Az 1907-es 
államosításkor az iskola gondnoka 
Korom Pál fehértói helyettes kapi-
tány volt.

Felsőbalástyai iskola (Tóthok 
iskolája, Őrhalmi iskola)

A Balástyai kapitányság területén, 
Szegedtől 21,3 km távolságra fek-
szik a Felsőbalástyai iskola. 1854. 
május 15-én nyílt meg. Védőszent-
je Szent János. Az iskola telke 1050 
négyszögöl földterület, ami Marto-

nosi András és felesége adománya 
volt. Első tanítóját, akinek a neve 
nem maradt fent, Gémes Eszter pa-
rasztíró szerint egy reggelre agyon-
ütve találták.

1855-56-os tanévtől, az akkor már 
a 60. évéhez közeledő Fekete Mi-
hályt nevezték ki, aki itt is halt meg 
1863. februárjában.

Molnár Benjamin, akit Benőként 
említenek, frissen végezte a taní-
tóképzőt Szegeden (ami akkoriban 
1 év volt), és 1863 márciusától ha-
láláig, 1887 augusztusáig élt és ok-
tatott itt. Kistekeken van eltemetve. 
Érdekesség, hogy az ő tanítói kor-
szakában volt ebben az iskolában 
a legnagyobb eltérés a beíratott és 
ténylegesen iskolába is járó tanulók 
száma között. Például 1884-85 tan-
évben, egy jelentés szerint 204 beíra-
tott diák közül csak mintegy 60 láto-
gatta az iskolát.

Bárkányi József tanítót saját ké-
résére helyezték ide 1887-ben 
Csorváról, ahol előtte dolgozott. Az 
ő idejében kapott az iskola új pa-
dokat, vasrácsos ablakokat, köve-
zett udvart. Köztiszteletnek örven-
dett hosszú élete folyamán. Felesége 
Molnár Irén volt, gyermekei Géza és 
Irén. 1936-ban halt meg, a balástyai 
öreg temetőben nyugszik.

Középső-gajgonyai iskola
1854. november elsején kezdte 

működését a Gajgonyai kapitányság 
területén, Szegedtől  21 km távolság-
ra a Középső-gajgonyai iskola. Vé-
dőszentje Boldogságos Boldog Gi-
zella. Első tanítója Lipovszki Márton 
volt, akit 1868-ban bekövetkezett ha-
lálakor (akkor már az Alsóbalástyai 
iskolában szolgált) így méltattak: „a 
tanyai iskolák legrégibb tanítójukat 
veszítették el”

1862-től Fekete Lázár vette át az 
akkor 110 fő körüli kisdiák nevelé-
sét. 1871 tavaszán az iskola épületét 
nagy vízkár érte, falai roskadoztak.

1877-ben az iskola gondnokává 
Zombory Józsefet nevezték ki. Az 
egyre többet betegeskedő Fekete 

Lázár 1884 tavaszán kénytelen volt 
megválni a katedrától. 1891-ben a 
gondnok Kovács József tanyai kapi-
tány volt.

Az iskola épületén végzett több re-
noválást követően 1903-ban Kónya 
János építőmester végzett nagyobb 
felújítást és bővítést.

Az iskolához tartozó harangot és 
feszületet a környékbeli birtokosok 
állíttatták.

Alsóbalástyai iskola

A Balástyai kapitányság területén, 
Szegedtől 22 km távolságra fekszik 
az Alsóbalástyai iskola. Fogas Jó-
zsef és neje Erdélyi Rozália ajándé-
ka volt az iskola telke. 1856. január 
2-án kezdte működését. Védőszentje 
Szent Leopold. Látható, hogy meg-
nyitásával kissé lemaradt a többitől. 
Tanítás azonban addig is folyt a hoz-
zá nem messze lévő, akkor Felmayer 
Antal tulajdonában lévő tanyában. 
Ez a tanya (Balástya, Tanya 386.) ro-
mosan bár, de ma is látható. Közel 80 
éve van a mostani tulajdonos-család 
birtokában. (Kónya Ferenc gépész és 
szélmolnár 1939-ben vásárolta meg, 
ma unokája Széll Mihályné a tulaj-
donos.)

Az Alsóbalástyai iskola első taní-
tója 1856-tól 1862-ig Fekete Lázár, 
akit innen a Középső-gajgonyai is-
kolához helyeztek. A második pe-
dig 1868-ig, az a Lipovszki Már-
ton, akit onnan irányítottak át az 
Alsóbalástyaihoz. Valami fegyelmi 
ügy miatt büntetésből cserélték meg 
őket.

1867-ben az iskola gondnoka Rabi 
István volt.

Az Alsóbalástyai iskolánál a Sze-
gedtől való távolság, nehéz megkö-
zelíthetőség, elzártság miatt gyakran 
cserélődtek a tanítók. Az államosítá-
sig (1907) közel húsz tanító fordult 
meg itt. Azok nevei, akik huzamo-
sabb ideig voltak: Ábrahám József 
1880-88, Kakuszi Ferenc 1890-96, 
Báló Antal Mihály 1897-1900, Nagy 
Dániel 1903-07-ig.

A szegedi puszta közelsége miatt a 

népsűrűség, és ennek következtében 
az iskolaköteles korúak száma itt ke-
vesebb volt az átlagnál.

Az iskola felszereltsége hasonló a 
többihez. A gazdák itt is állítottak, 
haraglábat, keresztet. Szintén egy-
szobás volt a tanítói lakás, fásszín és 
árnyékszék az udvar végében épült. 
1882-ben az iskola tetejét újrazsin-
delyezték. 1891-ben az iskola gond-
noka Veszelka Mihály tanyai kapi-
tány volt.

Mindegyik iskolára elmondható, 
hogy ha volt kellő számú jelentkező, 
akkor vasárnapi iskolát is működte-
tett. A már végzett tanulók itt ismé-
telték az addig tanultakat 2-4 órában.

1856 után közel 30 évig nem épül-
tek iskolák Szeged-felsőtanya terüle-
tén, politikai viták, csatározások vé-
gett. A következő nagy iskola építési 
hullám az úgynevezett „millenniumi 
iskolák” időszaka volt.

Forrás: dr. Berta Tibor: A szege-
di községi iskolák adattára (Szeged, 
2002)

imre Józsefné Veszelka Valéria



NKt. 95. § (7) bek. (2) „A gyer-
mek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A kötelező óvodába járás 2015. 
szeptember 1-től azokra a gyerme-
kekre vonatkozik, akik az adott év 
– jelen esetben 2016. augusztus 31-
ig betöltik a 3. életévüket. 

22/2015. (IV. 21.) EMMI rende-
let 1. & (1b)

„(1b) A jegyző figyelemmel kíséri 

az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott kötelezettség tel-
jesítését, továbbá bejelentésre vagy 
hivatalból elrendeli az óvodai ne-
velés keretében folyó foglalkozá-
son való részvételt, ha a szülő nem 
tesz eleget kötelességének.

A 3 éves kortól történő óvodába 
járás alóli felmentést az óvoda beíra-
táskor a szülő kérelmére a gyermek 
jogos érdekeit szem előtt tartva a 
jegyző adhatja meg az óvodavezető 
és a védőnő egyetértésével.

Április 27-én, 17 órakor a 
könyvtárban lesz Szombathelyi 
Árpád A szeri kovács című köny-
vének bemutatója.

Az író, festőművész, a Kisteleki 
Művészeti Iskola igazgatója első 
könyve, a gyermekkori élményeit 
feldolgozó Gencsháti fogócskafa 
után egy trilógia írásába kezdett, 

amelynek első kötete A szeri vitéz 
címmel korábban jelent meg. A má-
sodik, A szeri kovács című néhány 
hete érkezett meg a nyomdából.  
A történet az 1200-as évek végén, 
Szer monostor és környékén játszó-
dik, hiteles történelmi helyszíneken, 
hiteles történelmi személyiségekkel 
és kitalált szereplőkkel, továbbá egy 
olyan fikcióval, ami a cselekményt 
igazítja. A balástyai Gajgonya is 
része a történetnek. Az első kötet-
ben többször előfordul a gajgonyai 
kishalom, mint kun legeltető szál-
lásterület, a második részben pedig 
előlépése van Gajgonyának, mert itt 
játszódik a gajgonyai csata, és meg-
jelenik a kunszállás élete.

Mindenki szeretettel várunk a 
könyvbemutatóra!
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ÓVODAI BEÍRATÁS A 2016/2017 
NEVELÉSI ÉVRE

Szombathelyi Árpád A szeri kovács 
című könyvének bemutatója a 
könyvtárban

Beíratás a bölcsődébe
Szeretettel várjuk bölcsődei beíratásra a következő gondozási 

évben, 2016. szeptembertől gyermeküket bölcsődébe járatni kí-
vánó szülők jelentkezését.
Helyszíne: Kóródy u. 31., Bölcsőde épület
Időpontja: 2016. május 9-én, hétfőn 9-16 óráig
Kérjük, hozza magával a beíratáshoz
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ 
kártyáját,
• a szülő és a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányo-
kat.

Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2016. augusztus 31-ig 3. 
életévüket betöltő gyermekek szüleit. Akik szeptember 1-je után 
születtek, és szeretnék az év során óvodába járatni gyermeküket, 
kérjük, ők is jelezzék ezt ekkor felénk.
Helyszín: Széchenyi u. 3., óvodaépület (megközelítés az iskola 
udvara felől) – vezetői iroda
Időpontja: 2016. május 9-én hétfőn 9-16 óra, valamint május 
10-én, kedden délelőtt 9-12 óra között.
Kérjük, hozza magával a beíratáshoz
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ 
kártyáját,
• a gyermek és a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját,·
• orvosi igazolást,
• a gyermek hátrányos helyzetének fennállását tartalmazó hatá-
rozatot,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányo-
kat. 

Vozárné Csontos Mária 
ÁMK vezető



Passió
Hittanos tanulóink Jézus szenve-

déstörténetét mutatták be társaiknak 
március 23-án. A dramatizált játékot 
Jenei Norbert hitoktató állította ösz-
sze és tanította be.

Rendhagyó technikaóra
Március 31-én az ötödik évfolyam 

tanulói látogatást tettek Kiszi János 
asztalosműhelyében, ahol meg-
nézték a hagyományos és modern 
famegmunkáló eszközöket. A mű-
helylátogatást Gállné Leiner Ilona 
és Márkus Marianna szervezte.

Lelki nap
Április 5-én, kedden lelki napot 

tartottunk iskolánkban. Az osz-
tályokkal hitoktatók és főiskolai 
hallgatók foglalkoztak. A pedagó-
gusoknak Seidl Ambrus atya tartott 
előadást a pedagógus értékekről.  
A közös szentmisén közreműködött 
a szatymazi Gyertyaláng kórus. 
A szentmise végén – a hagyomá-

nyainktól eltérően – a templomban 
osztottuk ki a Hónap diákja címeket, 
valamint a tanulóink Ervin Gábor 
rövid élettörténetével ismerkedtek 
meg. Vén László pedig sportoló-
inknak adott át apró ajándékokat a 
sporttevékenységük elismeréseként.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Ervin Gábort 

választottuk példaképünknek, aki 
katolikus pap és tanár volt. A II. vi-
lágháború idején próbálta segíteni a 
zsidó származású embereket. Ezért 
a tevékenységéért kivégezték és vér-
tanúhalált halt. 

Helyesírási verseny alsósoknak
Április 7-én rendezték meg Bakson 

az alsósoknak a Területi helyesírási 
versenyt. Iskolánkból évfolyamon-
ként két-két tanulóval neveztünk.  
A legjobb eredményt Lippai Zsófia 
2.b osztályos tanuló érte el, ő a 3. 
helyen végzett. A többiek a közép 
mezőnyben teljesítettek.

Iskolakert
Tanulóink a jó idő beköszöntével 

birtokba vették az iskolakertet. Szor-
gos kezek dolgoztak a parcellákon, 
gyomláltak, megtisztították a talajt, 
gereblyéztek, hogy a talaj megfele-
lően legyen előkészítve a magvak 
és palánták számára. Retket, sár-
garépát, borsót vetettek, hagymát 
duggattak, salátát és karalábét ültet-
tek az ágyásokba. Rendszeresen lo-
csolnak és kíváncsian várják az első 
hajtásokat.

Költészet Napja 
Április 8-án ünnepeltük a Ma-

gyar Költészet Napját. A felsősök 
rendhagyó irodalom órán vettek 
részt. A kisteleki Globe Vándorok 
Társulata és a Kisteleki Költőklub 
tagjai megzenésített verseket, saját 
és ismert költők műveit adták elő.  
A programot Jenei Norbert szervez-
te. Alsó tagozatos tanulóink pedig 
közös versmondással emlékeztek 
meg a költészet napjáról.

Kerek Emese történelmi, nép-
rajzi, természetismereti vetél-
kedő

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történe-
ti Emlékpark idén is meghirdette a 
három fordulóból álló vetélkedőso-
rozatát a Kárpát-medence magyar 
általános iskoláiban. Iskolánkból 
két csapat vállalkozott a megmé-
rettetésre. A 66 benevezett magonc 
korcsoportú csapat közül összesített 
pontszámok alapján 5. helyen vég-
zett a Sólymok  6.a osztályos csapat 
(Molnár Milla, Módra Judit, Kiss 
Liza, Makra Gábor), a 43 benevezett 
csemete korcsoportos csapat közül 
4. helyezett lett a Turulmadarak 7. 
évfolyamos csapat (Pápai Antónia, 
Nagy Friderika, Tóth-Sári Lívia, 
Süli Alexandra). Ezzel az eredmény-

nyel csapataink részt vehettek az 
Emlékparkban április 23-án meg-
rendezett döntőn. A 12 állomásból 
álló versenyen mindkét csapat a 9. 
helyen végzett.

Felkészítő tanár: Márkus Marian-
na.

Sporthírek
Bozsik Labdarúgó torna
Március 31-én Ruzsán rendezték 

a 4. korcsoportos fiúk Intézményi 
tornáját. A 7 csapatos mezőnyben 
a mieink a 4. helyet szerezték meg, 
két győzelemmel, egy döntetlennel 
és három vereséggel. A gyerekek ér-
tékes ajándékokat kaptak a Magyar 
Labdarúgó Szövetségtől. A csapatot 
Vén László készítette fel.

Diákolimpia Labdarúgás kör-
zeti torna

Április 12-én a balástyai sportpá-
lyán rendezett körzeti versenyen a 
hazai Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola növendékei mel-
lett a Kisteleki Általános Iskola és 
a Csengelei Általános Iskola diákjai 
vettek részt. Az első korcsoportban 
Kistelek sima 6:0-ás győzelmet ara-

tott a hazaiak felett a műfüves pá-
lyán. A második korcsoportosoknál 
ugyanez volt a leosztás, de itt már 
szorosabb, 3:1-es eredmény szü-
letett. A legizgalmasabb mérkőzés 
a harmadik korcsoportban volt, a 
0:0-ás rendes játékidő után Balás-
tya 2:1-re nyerte a büntetőpárbajt. 
A korcsoportok győztesei továbbju-
tottak a megyei elődöntőbe, ahol a 
mórahalmi körzet győzteseivel fog-
nak játszani. Innen juthatnak majd 
a diadalmaskodó csapatok a megyei 
döntőbe. A balástyaiakat Förgeteg 
József, Gémes Ferenc és Vén László 
készítette fel.

9 • Balástyai ÚJság  oktatás

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai - március
1. a: Tóth-Sári Nándor, 2. a: Farkas Miranda, 2. b: Kristóf Zoltán, 3. a: Rozs-
nyai Dávid, 4. a: Kis Norbert, 5. a: Beke Anita, 5. b: Elekes Katinka, 6. a: 
Kiss Liza, 7. a: Dékány Klaudia, 7. b: Nagy Friderika, 8. a: Molnár Maja
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a FaLUgazDáSz hírE
A területalapú támogatás, (anyatehén, hízott bika támogatás) igénylé-

séhez április elsejétől kérhetők időpontok telefonon. Az ügyintézéshez 
feltétlenül szükséges az MVH-s regisztrációs szám és a jelszó! 

Beadási határidő: 2016. május 15.
 Halászné Ács Éva falugazdász – Telefon: 06 (30) 338-0162

A Balástyai Alkotmány Horgász 
Egyesület április 16-án a víztározón 
egyesületi horgászversenyt rende-
zett. A verseny napján hajnalban a 
horgászhelyek sorsolásával kezdő-
dött a rendezvény. Közben készült a 
reggeli zsíros kenyér lilahagymával, 
és ezután 40-en foglalták el a kije-
lölt helyeket, majd bográcsokban 
főtt ebédre a sertéspörkölt. Dél-
ben a verseny végét duda hangja 

jelezte, és a fogások mérlegelése, 
összesítése után következett az 
eredményhirdetés. Gyermek kate-
góriában első helyezést ért el Nagy 
Milán, második Csatordai Cson-
gor, harmadik Paragi Bence lett. 
A felnőttek versenyében az első 
helyezést Erdélyi Zsolt, a második 
helyet Farkas László, a harmadikat 
Lestyán Boldizsár szerezte meg. 

Felnőtt csapatunk március végén 
még legyőzte a vendég zsombóiakat, 
utána azonban három vereséget 
szenvedtek előbb Nagymágocson, 
majd hazai pályán Tömörkény el-
len, végül pedig a szentmihályi 
vendégjátékon. U19-eseink két ve-
reség után, kétszer győztek. A 14 év 
alatti korosztály is ugyanilyen mér-
leggel rendelkezik az elmúlt négy 
mérkőzés tekintetében. A balástyai 
lánycsapat pedig egyszer győzött, 
egyszer döntetlent játszott és kétszer 
szenvedett vereséget. 

Májusi mérkőzések

Május 7., szombat 17.00 óra: Ba-
lástya-Kiskundorozsma (U19: 15.00 
óra) • Május 14., szombat 17.00 óra: 
Móraváros-Balástya (U19: nincs) • 
Május 22., vasárnap 17.00 óra: Ba-
lástya-Csengele (U19: 15.00 óra) 
• Május 28., szombat 17.00 óra: 
Csanytelek-Balástya (U19: 15.00 
óra)

Horgászverseny a víztározón

Sporthírek
Három vereség zsinórban

MÁrVÁNy ÉPíTőKő KFT. 
aJáNLaTa 2016-ra

haLoTTSzáLLíTáS
06 (30) 958-9667

ÉJJEL-NaPPaL EgÉSz ÉVBEN

A TEMETÉS ügyINTÉZÉSÉT INgyEN VÁLLALjuK

járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes.
Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése.

grÁNITBóL, MÁrVÁNyBóL, MÉSZKőBőL, 
MűKőBőL EgyEdI SírEMLÉKEK,

 gyOrS, MEgBíZHATó KIVITELEZÉSE.

TOVÁBBI AjÁNLATuNK
• burkolatok, könyöklők,
• konyha- és fürdőszoba pultok,
• asztallapok, polcok, stb.

Elérhetőségeink: 06-62-597-360
               06 (70) 940-2179
                              06 (70) 947-4139
Irodáink: 6764 Balástya, Széchenyi u. 12.
                 6760 Kistelek, Temető sor 1. 

Fodor Tamás
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házasságkötés
• Darázs Csaba és Agócs Tünde 
Szilvia

Születés
• Szögi Edinának és Fehér 
Jánosnak: Maja

Elhunytak
• Sávai Mátyás, élt 74 évet
• Sávai Mátyásné Borbola 
Ilona, élt 72 évet
• Kőrös László Iván, élt 84 évet
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Megjelenik: 1450 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

ANYAKÖNYVI hírek
Május 4.: Nyári programok tervezése
Május 11., 14 óra: Anyák napi ünnepség a művelődési 
                  házban
Május 18.: Tájékoztató a nyugdíjas klubok megyei vezető- 
                  ségi üléséről
Május 25., 14 óra: Időskori betegségekről egészségügyi 
előadás a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda közreműködé- 
                 sével
június 1.: A gyopárosfürdői kirándulás szervezése

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu május 1-től október 31-ig 6.00-20.00 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

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

Május 7., 8.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Május 14., 15., 16.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Május 21., 22.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Május 28., 29.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Június 4., 5.: dr. Sipos Attila – 06 (30) 390-4624

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

Állatorvosi ügyelet

„Ősi Forrás” Család- és Egészségnap
 Balástyán a művelődési házban május 21-én, 

szombaton 11.00-17.00 óráig

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

A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár május 14-én, 
csütörtökön 9-12 óráig lesz a 
művelődési ház ifjúsági klub-
jában. 

A következő vásár időpontja: 
június 12., csütörtök.

Kérjük, segítsenek rászoru-
ló embertársaikon!

Márkus Andrásné – telefon: 
06 (30) 478-5084 és 

62/278-405

A Család- és Egészségnap 
11.00 órakor ünnepi megnyitó-
val, táltosdob bemutatóval kez-
dődik a művelődési ház nagy-
termében. Ezután egyéni és 
csoportos terápiákat tartanak 
a Mária Lovagrend Egyesület 
speciális tanácsadói. Az elő-
adókkal minden órában élet-
vezetési tanácsadások lesznek 
más-más témakörben. A részt-
vevők segítséget kaphatnak: 
testi-lelki-szellemi felépülés te-
rén, fizikai állóképesség növe-

lésére, fájdalmak enyhítésére, 
közérzetjavító energetikai ke-
zelések által.

Országos rendezvényünkre 
várunk nagy szeretettel minden 
korosztályt!

Belépés díjtalan, támogatást-
adományt elfogadunk.

Mária Lovagrend Egyesület
Telefon: 06 (70) 316-2665,  

06 (70) 779-4191
marialovagrendegyesulet@

gmail.com

VÖRÖSKERESZTES vásár

MAGÁNRENDELÉS
dr. Vígh józsef  belgyógyász főorvos minden kedden délután, 
16.00-18.00 óráig magánrendelésen fogadja régi és új bete-
geit Balástyán, a rákóczi utcai családorvosi rendelőben, (dr. 
Veidner Tibor rendelőjében). 
Április 4-től a II. sz. Belklinika alkalmazásában hétköznap  
10.00-14.00 között a klinika  B. részlegén, a volt II. Kórház 
épületében, a Psychiátriai Ambulancián, a 028-as rendelőben 
fogadja a betegeket. A rendelés a biztosított betegek számára té-
rítésmentes. Bejelentkezés a 06 (30) 963-3275-ös telefonszámon 
vagy személyesen a helyszínen.

Eladó ház 
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház

 4 100 m2-es telekkel eladó. 
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089
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Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINőSÉgI HúSOK BOLTjA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!

Jön május 1-je!
 Már Most gondoljon a 

ballagásra is!

FrISS MArHAHúSOK EgyBEN VAgy
 KOCKÁZVA KEdVEZő ÁrON KAPHATóK. 

SüTÖgETÉSHEZ 
CSEVAP, PLjESKAVICA, MICS 

A MEgSZOKOTT MINőSÉgBEN!
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

LÁGYFAGYLALT KAPHATÓ!

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!

BaLLagáSra 
HELyFOgLALÁS!

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 éjjel és nappal:
 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


