
Április 22-én, szombaton 9 órakor pusztaszeri biciklitúrához 
lesz gyülekező a Vadásztanya Vendéglőnél. Útvonal: Kistelekig 
és Kistelektől az ópuszaszeri körforgalomig kerékpárúton, onnan 
Pusztaszer a cél állomás. A visszaérkezés a művelődési házhoz, 
ahol közös ebéd lesz, amely a biciklitúra résztvevőinek ingyenes. 
Előzetes regisztráció a könyvtárban személyesen vagy 62/578-
130, 06 (30) 413-0075, Facebook/Könyvtár Balástya! Biciklis 
mellényt a résztvevők hozzanak! (Kerékpározás saját felelősség-
gel, az  iskolás gyerekek szülői felügyelettel vehetnek részt.)

Minden korosztályt szeretettel vár a Balástya Községi Önkor-
mányzat!

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXiii. ÉvFolyam  2017. április

Motiváció Tanoda nyílt Balástyán 

Március 17-én tartotta meg községünkben a szegedi 
székhelyű Motiváció Oktatási Egyesület a Motiváció Ta-
noda nyitórendezvényét.

3. oldal

Tájékoztató 

a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül 
létesített vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárásáról.

4-5. oldal

Agrárfórumot tartottak községünkben

Március 17-én a Nemzeti Agrárkamara Csongrád Megyei 
Szervezete és a Települési Agrárgazdasági Bizottság tá-
jékoztató rendezvénye volt a Tanodában.

6. oldal 

A Zrínyi és a Dózsa utcában, továbbá a Móra utca egy 
szakaszán már elkészültek a betonjárdák, és a készen van a 
Táncsics és Kóródy utcák egy-egy szakaszán a térburkolatú 
járdaszakasz. Jelenleg a Rákóczi utcában a sorháznál folyik a 
járdaépítés.     Bővebben a 2. oldalon

Tavaszi szomszédoló 
bringával Pusztaszerre

  6.00 órától: Zenés ébresztő a belterületi utcákban
10-12 óráig: Sportfoglalkozások (foci, kosárlabda, asztalitenisz,
                     tollaslabda, aszfaltrajz-verseny) 
12.15 óra: Ebéd (A könyvtárban előzetesen megvásárolhatóak az 

                     ebédjegyek 200 forintos egységáron.)
A programok lebonyolításához önkénteseket várunk! Jelentkezés a 

könyvtárban.

Szeretettel vár mindenkit a Balástya Községi Önkormányzat és a 
Balástyáért Közalapítvány!

A Balástya Községi Önkormányzat pályázatot tervez benyújtani 
a fiatalok itthon tartására. A pályázati tevékenységeket VELETEK 
EGYÜTT alakítjuk ki, hogy a Ti igényeiteket tükrözzék. 

Ha 14-35 év közötti fiatal vagy, gyere el április 13-án, 18.00 órára a 
Tanodába, egy ötletbörzére.

Tégy magadért, teszünk érted! Részletek a könyvtárban!

Épülnek a járdák

Sportos-zenés Majális
május elsején a Sajtkukacparkban

“Esély itthon” – a fiatalokért
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A Vadásztanya Vendéglő 
május elején kezdi a műkö-
dését

A vendéglő épülete felújítá-
sának kivitelezése a végső sza-
kaszában van. Jelenleg a kony-
hatechnika, a fűtés szerelése, 
villanyszerelés, vakolás van 
folyamatban. Ezután a mellék-
épület tetőszerkezetének meg-
építése, a nyílászárók beépítése, 
a burkolás és a festés munká-
latai következnek. Az már jól 
látható, hogy április végére 
teljes mértékben nem készül el 
a vendéglő, bár jól haladnak a 
kivitelezők, az ütemezés szerint 
történik a munka, de egy régi 
épület átalakításáról van szó, 
ahol gyakorlatilag a fő falakon 
kívül mindent ki kellett cserélni, 
ami helyenként többlet feladatot 
adott. A vendéglő ezek miatt 
április végén még általános, ál-
landó működéssel nem indul be, 
viszont a rendezvénytér május 
elejére készen lesz, és a rendez-
vényeket a lefoglalt időpontok-
ban zavartalanul le tudják bo-
nyolítani. Az ezzel kapcsolatos 
szervezés megkezdődött. A kép-
viselő-testület több lehetőséget 
megvizsgált az új vendéglő üze-
meltetésére, és a pályázati köte-
lezettségeket figyelembe véve 
úgy döntöttünk, hogy továbbra 
is önkormányzati hatáskörben 
fog üzemelni, de közvetlenül 
az önkormányzathoz tartozóan. 
Korábban az önkormányzat Ál-
talános Művelődési Központja 
működtette. Jelenleg étterem-
vezetőt keresünk, de természe-
tesen a korábban meglévő sze-
mélyi állományra továbbra is 
számítunk, és velük együtt sze-
retnénk májusban megkezdeni 
a munkát. Első lépésként csak 
a vendégfogadással indulunk, 
majd ősszel a közétkeztetést is 
átvisszük a vendéglőbe.

A járdaépítésről
A Dózsa és Zrínyi utcákban 

teljes egészében elkészült a be-
tonjárda, a Kóródy és Táncsics 
utcákban egyes szakaszokon 
térkő burkolatú járda épült.  
A Rákóczi utcában szintén a tér-
kő burkolatú járdán dolgoznak a 
kivitelezők. Ahol a korábbi járda 
nem volt egyenletes vagy sózá-
sa miatt megkezdődött a beton 
morzsálódása, mint például a 
piactér mellett, ott fel kell szedni 
a korábbi járdát, hogy egységes, 
jó minőségű legyen. Viszont né-
hány helyen az újépítésű beton-
járdás utcákban a kivitelezővel 
egyeztetve úgy döntöttünk, hogy 
a még jó betonjárda szakaszát 
ne verjük fel. Természetesen 
máshol további járda épül ezen 
szakaszok helyett, és a tervezett 
szerinti négyzetméterben valósul 
meg a beruházás.

Faültetések
A korábbi években az önkor-

mányzat több területén, összesen 
12 hektáron telepítettünk erdő-
ket. A legutolsó ültetésnél, a sze-
méttelep melletti önkormányzati 
erdőnél pótlásra volt szükség, és 
a korábbi ültetésnél is volt olyan 
rész, ahová facsemetét kellett ül-
tetni a kipusztulás miatt. A belte-
rületen, ami látványos és nagyon 
fontos, a járdaépítési program-
mal együtt közterület rendezést 
és ezzel kapcsolatos fásítási 
programot is kezdtünk. A Zrí-
nyi, Dózsa, Kóródy és Táncsics 
utcákban ültettünk gömbakácfá-
kat, továbbá a Móra és Rákóczi 
utcákban a meglévő gömbakác 
fasorban a hiányzó fák helyére 
ültettek csemetéket az önkor-
mányzat munkatársai. Arra ké-
rek mindenkit, hogy ezeknek a 
közterületen lévő fáknak az ép-
ségére vigyázzanak, az utcákban 
lakók lehetőleg ápolják a házaik 

előtti fákat, lehetőség szerint 
locsolják, mert az önkormány-
zat dolgozói mindenhová nem 
tudnak odaérni. A fasorok évi 
egyszeri metszését vállaljuk, de 
az ingatlanok előtti közterületek 
rendben tartásában, a fák locso-
lásában szeretném, ha a lakosok 
is segédkeznének.

Az óvodánk főútvonal fel-
öli kerítése mellett, valamint a 
rendezvénytér főútvonal felöli 
részén, a Vadásztanya Vendéglő 
felöli szakaszon örökzöld hamis-
ciprus sort telepítettünk, amivel 
szintén az ottani területet szeret-
nénk szebbé tenni és lezárni ezt 
a részt is.

A közmunkaprogramról
A burgonyaültetés előkészítése 

folyamatban van, a talajmunká-
latok, megtörténtek, és a korábbi 
fajtát rövidesen ültetik a köz-
foglalkoztatottak. A késői fajta 
néhány hét múlva kerül a földbe. 
Az Állatsimogatónál lévő állat-
állomány folyamatos gondozása 
az ott dolgozónak ugyan kitölti 
a munkaidejét, de még az idei 
programban újabb állatokat, 
malacokat vásároltunk. Szaporo-
dott a kecske és a juh állomány, 
mivel kiskecskék és bárányok 
születtek, továbbá a kiscsibék 
kikeltek a tojásokból. Ezeket az 
állatokat a „tanyai nyílt napon”, 

az április 12-ére meghirdetett 
húsvéti népszokások felelevení-
tésekor minden érdeklődő meg-
nézheti. Egyeztetés kezdődött a 
kivitelezőkkel az önkormányzati 
tanyán tervezett átalakításról és 
a Hunyadi utcai önkormány-
zati ingatlan melléképületének 
felújításáról, ami szintén a köz-
munkaprogramban valósul majd 
meg. 

Korlátok kihelyezése a bel-
területi csapadékcsatornák-
hoz

Korábban megfogalmazódott 
lakossági igény volt, és képvise-
lő-testületi ülésen is beszéltünk 
róla, hogy ahol az utak keresz-
teződésénél a csapadékvíz elve-
zető csatornáknál hiányzó vagy 
régi, töredezett beton korlátok 
vannak, helyére új vaskorlátok 
megrendelését, vásárlását ter-
vezzük, és ezekre árajánlatot is 
kértünk a gyártó cégtől. Ez alap-
ján úgy döntöttünk, hogy a köz-
munkaprogramban dolgozó, a 
vasmunkákhoz értő szakembere-
ink készítik el, amihez az anya-
got megvásároljuk, és így felénél 
kevesebbe kerülnek a vaskor-
látok. Először tizennégy helyre 
készültek el a korlátok, amelye-
ket hatnegyedes vascsőből hajlí-
tottak, szakszerűen hegesztettek, 
a szabály szerinti sárga-fekete 
színre festettek. Március végén 
kezdődött a kihelyezésük, és 
további korlátok elkészítését is 
tervezzük.        

Pályázatokról
A Települési Operatív Prog-

ramhoz beadott pályázatok 
ügyében még várjuk a hivatalos 
döntéseket, amelyek néhány hé-
ten belül nyilvánosságra kerül-
nek, és utána megkezdődhetnek 
az adminisztrációs munkák. Bí-
zom benne, hogy már a követke-
ző újságban ez ügyben a legjobb 
hírekről tudok majd beszámolni.
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Az önkormányzati erdők 
kiszáradt fái helyére új 
facsemetéket ültettek a 
közfoglalkoztatottak

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől
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Motiváció Tanoda nyílt Balástyán 
2017. március 17-én tartotta meg községünkben a szegedi 

székhelyű Motiváció Oktatási Egyesület a Motiváció Tanoda nyi-
tórendezvényét. Az egyesület hátrányos helyzetűek, kiemelten 
gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja moti-
válás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Moti-
váció Oktatási Egyesület 2012 óta működteti a szegedi tanodáját, 
amely mellett most megnyitott a balástyai intézmény is.

A tanodában hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fi-
atalok komplex fejlesztése zajlik, délutáni foglalkozások keretei 
között. A tanodák a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó 
szolgáltatást nyújtanak, melyet a köznevelési rendszerben kevés-
bé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok 
korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

A Motiváció Tanodák elsősorban a szövegértés-fejlesztésre, a 
társasjáték-pedagógiára, valamint a matematikai alapkészségek 
fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A tanoda olyan módszerekkel 
igyekszik megvalósítani a kitűzött céljait a foglalkozások kereté-
ben, hogy azt a gyermekek élvezzék. Nem is tehet máshogyan, 
hiszen a tanodába önkéntes alapon jár minden tanuló. A 2019. 
február 28-ig tartó, EFOP-3.3.1-15-2015-01045 azonosító számú 
projekt keretein belül harminc balástyai hátrányos helyzetű fiatal 
számára nyújtja szolgáltatásait a Motiváció Tanoda.

A projektnyitó rendezvényen Márton Gábor tanodavezető beve-
zetője után Ujvári László polgármester köszöntötte a megjelent 
gyermekeket, szüleiket, az iskolai tanárait, valamint a Motiváció 
Egyesület munkatársait és önkénteseit. A polgármester kiemelte, 
hogy Balástya számára fontos a hátrányos helyzetű gyermekek 
és családjaik életkörülményeinek javítása, valamint köszönetét 
fejezte ki a Motiváció Egyesület munkatársainak, amiért új tano-
dájukat Balástyán nyitották meg. A Motiváció Egyesület részéről 
dr. Fejes József Balázs, az egyesület elnöke röviden bemutatta, 
az egyesület tevékenységeit és történetét, Kelemen Valéria, az 
egyesület alelnöke pedig a Motiváció Tanodák munkájáról tájé-
koztatta a megjelenteket. Mindketten kiemelték, hogy Balástyán 
rendkívül nagy fogadókészséggel találkoztak, az általános iskola 
és az önkormányzat részéről a kezdetektől fogva egyértelműen 
jelezték, hogy örülnek a tanoda megnyitásának. Erdődi Noémi ta-
nodapedagógus a gyermekekkel már elkezdett munkáról beszélt, 
ezt követően pedig bemutatkoztak a tanodában dolgozó önkénte-
sek is, akik közül többen balástyai lakosok. A rendezvény kötetlen 
beszélgetéssel és svédasztalos vendégséggel zárult.

EFOP-3.3.1-15-2015-01045
Motiváció Tanoda – Balástya
6724 Balástya, Rákóczi utca 33.

Nőnap időseknek a balástyai 
művelődési házban

Nőnapi bált tartottak az ön-
kéntes tűzoltók

Március 14-én a Nőnap al-
kalmából a művelődési házban 
köszöntötte a Balástya Községi 
Önkormányzat az idősek nap-
pali ellátásában résztvevőket és 
az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub 
tagjait. Az ünnepség a Bábabokra 
Néptánc Együttes alsó tagozatos 
fiú csoportja botos táncával kez-
dődött. A 8. osztályos Kiszi Ta-
más, Csatordai Roland, Csergő 

Dávid és Nagynemes Szabolcs 
nőkről, nagymamákról szóló 
verses összeállítása után Ujvári 
László polgármester köszöntötte 
a nagymamákat, majd virággal 
kedveskedett a megjelenteknek 
és az önkormányzat munkatársai 
süteménnyel kínáltak mindenkit. 
Csányi Attila zenéjével szóra-
koztatta a beszélgetéssel záruló 
rendezvény résztvevőit.

Március 17-én a Hotel Orchi-
deában nyolcadik alkalommal 
tartott Nőnapi bált a Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület. Virágh István elnök fogad-
ta a párjaikkal megjelent tűzol-
tókat és az egyesület támogatóit.  
A szerencsések a tűzoltáshoz 
használható, poroltó készülékhez 
hasonló üvegből kaphattak koc-
cintáshoz jófajta pálinkát. Ünnepi 
köszöntőjében az elnök kiemelte, 
hogy az önkéntes tűzoltók a bál-
lal hálálják meg a családtagok-
nak, hogy ezt az egyáltalán nem 
„szabadidőbarát” tevékenységet 
folytathatják, hiszen az elmúlt 
évben például 84 alkalommal 
vettek részt különböző mentési 
munkákban. Végül megköszön-
te a segítséget mindazoknak a 
családoknak, vállalkozóknak, 
akik felajánlásai által rendezhet-
ték meg az estet. Molnár Milla 

versben mondta el, mikor kell 
hívni a tűzoltókat. Ezután Ujvá-
ri László polgármester méltatta 
az önkéntes tűzoltók munkáját, 
és kiemelte, a családi háttér, a 
hölgyek szerepének fontosságát. 
Makra Gábor versmondásával, 
Szalai Pál, Nőnapi köszöntő 
című költeményével ért véget a 
rövid műsor, majd a vacsora kö-
vetkezett és a balástyai Coctail 
Band, Kauczki Tonuzóba, Sári 
Csaba Levente, Bodnár Ferenc 
(Pusztaszer), Gémes István és 
Berkes Antal szórakoztatta késő 
éjszakáig a bálozókat. A rendez-
vényen feleségével együtt részt 
vett Galiba Gábor tűzoltóőrnagy, 
a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság vezetője, és Mol-
nár József őrnagy, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
M5-ös Autópálya alosztályának 
vezetője is.
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Tájékoztató a fúrt kutak ügyéről

Tűzoltó hírek
Sok az engedély nélküli tűzgyújtás

TájÉKozTATó
a 2016. június 4. napját megelőzően enge-
dély nélkül létesített vízilétesítmények 
(kutak) vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárásáról

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; a helyi tapasztalatokat, 
kezdeményezéseket ismertesse, 
átadja.

Az egyesület továbbképzése-
ket, tapasztalatcseréket, jegyzői 
klubokat tart, együttműködik 
más jegyzői egyesületekkel, 
egyéb szervezetekkel; elősegíti 
a települések együttműködését.

A ma már 33 fős tagságot 
számláló szervezet Bácsalmás-
tól Algyőig, Újszentivántól 
Pétervásáráig feladatául tűzte 
ki, hogy tagjai révén a helyi 
lakosság és civil szervezetek ré-
szére közérdekű információkat 
szolgáltasson. Így információs 
kiadványokat készít aktuális 

témákról, melyek a lakosság és 
a civil szervezeteknek nyújthat-
nak hathatós segítséget.

Cikkünkkel a korábban indí-
tott folyamatba kapcsolódunk 
be, időről időre a lakosság szé-
les körét foglalkoztató kérdése-
ket igyekszünk majd boncolgat-
ni és megválaszolni. Ezúttal dr. 
Csúcs Áron, Zsombó nagyköz-
ség jegyzője ismerteti a fúrt és 
ásott kutak engedélyeztetésével 
kapcsolatos tudnivalókat. Felhí-
vom a lakosság figyelmét, hogy 
lehetőség szerint várjanak még a 
kutak engedélyeztetésével, mert 
a jelenlegi szabályozás szerin-
ti bonyolult és meglehetősen 
költséges eljárás a közeljövőben 
várhatóan egyszerűsödni fog. 
Ennek érdekében a Nótárius 
Szakmai Egyesület és a Jegyzők 
Országos Szövetsége is megol-
dási javaslattal fordult az illeté-
kes kormányzati szervek felé.

Tisztelettel:
dr. Csányi Imre

jegyző, egyesületi elnök

Március 3-án, pénteken a déli 
órákban Gajgonyában engedély 
nélküli hulladékégetés történt, 
amelynek füstje olyan magas és 
sötét oszlopban csapott fel, hogy 
az Szegeden is látható volt, ezért 
onnan értesítették a hivatásos 
tűzoltókat, akik a Balástya Köz-
ség Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lettel együtt a helyszínre vonul-
tak. A hulladék között fóliát és 
műanyag madzagokat is éget-
tek, az eset miatt a jegyzőköny-
vezés megtörtént. Az engedély 
nélküli égetés és a környezetká-
rosítás miatt a tanyatulajdonos 
bírságra számíthat.

Március 4-én az esti órákban 
Forráskút és Csólyospálos kö-
zött magasfű, avar és bozótos 
égett 10-12 hektárnyi területen, 
amely lakott tanyákat veszé-

lyeztetett. Március 5-én 13.30 
órakor Forráskút, Gyapjas dű-
lőben 10 hektárnyi lápos, ingo-
ványos területen körül belül 20 
darab szénabála, száraz fű, avar, 
nádas égett 10 hektár területen. 
A tüzeket a Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület is 
segített eloltani. 

Március 21-én, az esti órákban 
egy balástyai tanyán valószínű-
en elektromos zárlat következ-
tében kigyulladt a melléképület 
tetőszerkezete, és az épületben 
lévő méhkaptárak közül öt meg-
semmisült. A tüzet a  Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület és a Kisteleki Katasztrófa-
védelmi Örs tűzoltói oltották el. 
A lángok a melléképületre nem 
terjedtek át. Személyi sérülés 
nem történt.

Az utóbbi időben sokat fog-
lalkozott a média, az engedély 
nélkül fúrt vízilétesítmények 
(a továbbiakban: kutak) enge-
délyeztetésének témakörével. 
Kijelenthető, hogy a téma iránt 
nemcsak a Homokhátságon, de 
országosan is hatalmas az ér-
deklődés, amelyről megpróbá-
lok átfogó képet nyújtani. 

Az Országgyűlés 2016. május 
10-i ülésnapján módosította a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvényt (a továbbiak-
ban: Vgtv.), amely 2016. június 
4-én lépett hatályba. A módosí-
tás értelmében 2018. december 
31-ig mentesíti a vízgazdálko-
dási bírság kiszabása alól azokat 
a létesítőket, akik 2016. június 
4-e előtt engedély nélkül létesí-
tettek kutat.

Milyen engedélyt ad ki a jegy-
ző?

A kutak megépítéséhez, átala-
kításához, üzemeltetéséhez és 
megszüntetéséhez vízjogi enge-
dély szükséges.

Abban az esetben, ha a vízki-
vételt biztosító kút vízjogi enge-
dély nélkül került megépítésre, 
vagy attól eltérően került meg-
valósításra, fennmaradási enge-
délyt kell kérni.

Tekintettel arra, hogy a Vgtv. 
nem tesz különbséget a vízkivé-
telt biztosító kutak között, így 
ezek utólagos engedélyezésének 
hatásköre megoszlik a helyi víz-
gazdálkodási hatósági jogkörrel 
rendelkező jegyző, illetve a víz-
ügyi és vízvédelmi hatáskörrel 
rendelkező fővárosi, és a kije-
lölt megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi igazgató-
ság) között.

A vízgazdálkodási hatósá-
gi jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányren-
delet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján a jegyző en-
gedélye szükséges olyan kút 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünte-
téséhez, amely a következő fel-
tételeket együttesen teljesíti:
• az a kút, amely karszt- vagy 

rétegvíz készlet igénybevéte-
le, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevétellel kizáró-
lag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhaszná-
lásával üzemel;

• kút épülettel, vagy annak épí-
tésére jogosító hatósági ha-
tározattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon 
van, és a magánszemélyek 
részéről a házi ivóvízigény és 
a háztartási igények kielégíté-
sét szolgálja;

• a kút nem gazdasági célú víz-
igényt szolgál.

Amennyiben az előző feltéte-
lek közül bármelyik nem telje-
sül, akkor nem a jegyző, hanem 
a katasztrófavédelmi igazgató-
ság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési 
eljárása!

Vízjogi fennmaradási enge-
délyezés

A fennmaradási engedélyezési 
eljárás iránti kérelem benyújtása 
előtt tervdokumentációt kell ké-
szíttetni a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges kérelemről 
és mellékleteiről szóló 18/1996. 
(VI.13.) KHVM rendelet (a to-
vábbiakban: KHVM rendelet) 
szerint. 
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nagyközség jegyzője

Fontos, hogy a felszín alatti 
vízkészletekbe történő beavat-
kozás és a vízkútfúrás szak-
mai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII.23.) KvVM ren-
delet (a továbbiakban: KvVM 
rendelet) szerint tervdokumen-
tációt csak olyan tervező ké-
szítheti, aki a Magyar Mérnöki 
Kamara erre följogosító szakte-
rületi tervezői jogosultságával 
rendelkezik.

A fennmaradási engedélyezési 
eljárás iránti kérelemnek tartal-
mazni kell a KHVM rendelet ál-
tal előírt adatokat. A kérelemhez 
az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény mellékletének 
XXII. pontja szerint 5.000 fo-
rintos illetéket kell megfizetni.

A kérelemhez csatolni kell a 
tervdokumentációt és a tervező 
mérnöki jogosultságát igazoló 
igazolásokat a KHVM rendelet 
szerint.

Amennyiben a kút házi ivóvíz-
igény kielégítés céljából létesült, 
akkor az engedélyezési eljárás-
ba szakhatóságként a megyei 
kormányhivatal népegészség-
ügyi hatáskörben eljáró elsőfo-
kú hatóságát (Népegészségügyi 
és Élelmiszerlánc-biztonsági 
Főosztály, régi nevén ÁNTSZ, 
még régebbi nevén KÖJÁL) 
is be kell vonni. A kérelem be-
nyújtását megelőzően az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat egyes közigazgatási 
eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjak-
ról szóló 1/2009. (I.30.) EüM 
rendelet alapján szakhatósági 
díjat (23.900 Ft) is be kell fizet-
ni a Népegészségügyi Főosztály 
10028007-00302584 számú 
számlaszámára (a közlemény 
rovatba a nevet, címet és „ivóvíz 
szakhatósági díja” elnevezést 
kell feltűntetni).

A szakhatósági díj befizetésé-
ről szóló bizonylatot a kérelem-
hez szintén csatolni kell.

A fennmaradási engedélyezé-
si eljárás során szakértőként be 
kell vonni az illetékes Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságot an-
nak megállapítására, hogy a kút 

nem veszélyeztet karszt- vagy 
rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájá-
rulás, valamint a szakértői vé-
lemény esetén adhat ki a jegyző 
fennmaradási engedélyt!

Milyen kútra kell fennmara-
dási engedélyt kérni?

Fennmaradási engedélyezési 
eljárást a jogalkotó kiterjeszti 
mind az ásott, mind a fúrt kutak-
ra. Vagyis minden olyan kútra 
vonatkozóan fennmaradási en-
gedélyt kell kérni, amelyet en-
gedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült ku-
tak fennmaradási engedélyez-
tetése esetében is szükséges-e 
a szakhatóság bevonása?

A szakhatóságot csak akkor 
kell bevonni, ha a kút ivóvíz 
igény kielégítésére szolgál. 
Vagyis amennyiben van vezeté-
kes ivóvíz az ingatlanon és a kút 
például csak locsolásra, vagy 
állatitatásra szolgál és ez nem 
gazdasági célból használják, ak-
kor nem kell a Népegészségügyi 
Főosztályt szakhatóságként be-
vonni.

A szakhatóság az eljárása so-
rán a kérelmezőt akkreditált la-
boratórium vízmintavételre kö-
telezi és megfelelő vízminőség 
esetén adja meg a szakhatósági 
hozzájárulását.

Más szakhatóságokat is be 
kell-e vonni az eljárásba?

A Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság hatáskörébe tartozó fenn-
maradási engedélyezési eljárás 
során más szakhatóságokat is 
bevonhat az eljárásba. A vízügyi 
igazgatási és a vízügyi, valamint 
a vízvédelmi hatósági feladato-
kat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 223/2014. (IX.4.) Kor-
mányrendelet szerint attól füg-
gően, hogy például ha a kút ter-
mőföldre gyakorol hatást, vagy 
ha a tevékenység erdőt, védett 
természeti területet, vagy kultu-
rális, örökségvédelmi területet 
érint stb., akkor a Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság köteles az 

illetékes szakhatóságot, szakha-
tóságokat bevonni az eljárásba.

A jogszabály meghatározza-e 
a gazdasági célú vízigény fogal-
mát?

Gazdasági célú vízigénynek 
minősül minden, a háztartási 
igénytől eltérő, azt meghaladó 
vízigény. A gazdasági célú víz-
igénybe beletartozhat a locsolás, 
vagy az állatitatás is, amennyi-
ben ezzel az engedélyes nem a 
saját háztartási igényeit elégíti 
ki, azaz a víz használatával gaz-
dasági haszonnal járó tevékeny-
séget végez.

Mely esetekben jegyzői ha-
táskör a kút fennmaradási en-
gedélyének kiadása?

Lényeges, hogy a cikkben ko-
rábban felsorolt feltételek (a kút 
nem érint karszt- vagy rétegvi-
zet, 500 m3/év vízigénybevétel 
alatti, a kút épülettel rendelkező 
ingatlanon van, magánszemély 
a kérelmező, a kút házi ivóvíz-
igény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja; a kút nem 
gazdasági célú vízigényt szol-
gál) együttes fennállása esetén 
tartozik a fennmaradási enge-
délyezés a jegyző hatáskörébe. 
Mivel a jogszabály konjunktív 
feltételeket ír elő, ezért bár-
melyik feltétel nem teljesülése 
esetén a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság jár el engedélyező 
hatóságként, nem a jegyző.

Kell-e fizetni a kútból kiter-
melt víz után járulékot, vagy 
adót?

A Vgtv. alapján nem kell a víz-
használónak vízkészlet járulékot 
fizetnie a vízjogi engedélyen-
ként évi 500 m3-t meg nem ha-
ladó vízmennyiség után, vagyis 
sem járulékot, sem adót nem 
kell fizetni.

Kell-e vízgazdálkodási bírsá-
got fizetni és mekkora összeg-
ben?

A Vgtv. 2018. december 31-ig 
mentesíti a vízgazdálkodási bír-
ság kiszabása alól azokat a léte-
sítőket, akik a Vgtv. módosítása 
előtt létesítettek kutat.

Azonban aki 2018. december 
31-ig nem kér fennmaradási 
engedélyt az engedély nélkül 
fúrt kútra, annak 2019. január 
1-től vízgazdálkodási bírságot 
kell fizetni. A bírság összege 
a Vgtv. alapján jogi személy 
esetén az engedély nélkül lét-
rehozott építmény értékének 
80 százalékáig, engedély nél-
küli vízimunka vagy vízhasz-
nálat esetén 1.000.000 forintig, 
természetes személy esetén 
300.000 forintig terjedhet!

Mikor nem adható meg a víz-
jogi fennmaradási engedély és 
ennek mi a következménye?

Amennyiben az engedély nél-
kül megvalósított vízkivételt 
biztosító vízilétesítmény víz-
gazdálkodási, környezet- vagy 
természetvédelmi szempontból 
káros és az átalakítással sem 
szüntethető meg, a vízjogi fenn-
maradási engedély kiadására 
irányuló kérelmet el kell uta-
sítani és emellett az építtetőt a 
létesítmény megszüntetésére 
(elbontására) kell kötelezni.

Fontos megjegyezni, hogy 
a vonatkozó jogszabályokat a 
közeljövőben várhatóan módo-
sítani fogják, mivel nagyon sok 
észrevétel érkezett a jogalkal-
mazóktól a jogszabályok nehéz 
alkalmazhatósága miatt.

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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Agrárfórumot tartottak községünkben
ELŐVáSáRLóI, ELŐHASzoNBÉRLŐI joGoSULTSáG ESETEIMárcius 17-én a Nemzeti Ag-

rárkamara Csongrád Megyei 
Szervezete és a Települési Ag-
rárgazdasági Bizottság Agrár-
fórumot tartott a Tanodában. 

A fórumon Ujvári László kö-
szöntője után több előadó tájé-
koztatta a gazdálkodókat a mező-
gazdasági termeléssel összefüggő 
jogszabályokról, az ügyintézések 
módjáról, a pályázati lehetősé-
gekről, a biztosítások kötésének 
lehetőségeiről és a banki szolgál-
tatásokról. A www.balástya.hu/
hírek oldalon az előadók tájékoz-
tatóit bővebben olvashatják, és a 
galéria/videóknál az agrárfórum-
ról készült filmfelvételt megnéz-
hetik, mivel a témák terjedelme 
miatt az újságban nagyon röviden 
adunk tájékoztatást.

Az agrárügyi hatósági ügyin-
tézés változásait Farkasné Ko-
vács Erika, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Kistelek Járási 
Hivatalának munkatársa sorolta 
fel, amelyről a márciusi Balástyai 
Újságban már olvashattak.  

A szabadtéri égetés enge-
délyezése és a vízjogi enge-
délyezési eljárások általános 
tudnivalóiról Fricska Zoltán tűz-
oltó hadnagy, főelőadó a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársa beszélt.
Az említett témakörökben ügy-
félfogadás időpontjait az in-
terneten találják meg: http://
csongrad.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelfogadas

A kamarai szolgáltatások-
ról Mavracsis Beáta, a NAK 
főfalugazdásza tájékoztatta a 

jelenlévőket. A falugazdászok 
felkeresésén kívül az interne-
ten az alábbi oldalakon találnak 
fontos információkat: www.
nak.hu, www.naknonprofit.hu, 

https://biztositas.nak.hu/, www.
birtokosmobil.hu valamint az in-
gyenes +36 (80) 900-365-ös tele-
fonszámon érdeklődhetnek.

A földügyi aktualitásokat 
Gósz Zoltán, a NAK Csongrád 
megyei földügyi szakértője sorol-
ta fel. Egyik ezek közül az elővá-
sárlói, előhaszonbérlői esetekre 
vonatkozott. 

A Vidékfejlesztési Program 
pályázatairól Számfira Gabri-
ella a NAK Csongrád megyei 
vidékfejlesztési referense beszélt, 
és először a pályázatok elbírálá-
sa utáni döntések ütemtervét is-
mertette, azután a felfüggesztett 
pályázati felhívásokat sorolta fel, 
majd a kertészetek korszerűsítésé-
re még nyitott pályázati kiírásokra 
hívta fel a figyelmet.

Halászné Ács Éva falugazdász 
2017. első negyedévi határidők-
ről adott tájékoztatást, amelyet 
a márciusi Balástyai Újságban is 
leírt.

A Pillér Takarékszövetkezet 
sándorfalvi kirendeltségének ve-
zetője, Mucsi Róbert a gazdálko-
dóknak ajánlott szolgáltatásait 
sorolta fel.   

Kispál Ferenc, a NAK Csong-
rád megyei elnöke a permete-
zőgép vizsgáztatásról és a fúrt 
kutak engedélyeztetésének té-
maköréről beszélt.

Elővásárlásra jogosult

I. A Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet (NFA);

II. A földműves tulajdonostárs (ha nem egy másik tulajdo-
nostárs a vevő);

III.

A legalább 3 éve a földrészleten gazdálkodó földműve-
sek közül:
a legalább 3 éve helyben lakó szomszéd,
a legalább 3 éve helyben lakó,
a legalább 3 éve 20 km-en belül bejelentett lakóhellyel 
vagy üzemközponttal rendelkező;

IV.

Művelési ág szerinti megosztásban:
szántó, rét, legelő esetén a helyi állattartó telepet legalább 
1 éve üzemeltető földműves, ha az állatsűrűsége > 0,5 ÁE/
ha és takarmány-előállítás a célja;
szántó, kert, szőlő és gyümölcsös esetén az eredet-meg-
jelöléssel ellátott mezőgazdasági terméket előállító, vagy 
ökológiai gazdálkodást folytató helyi termelő;

V.

A legalább 3 éve a közelben gazdálkodó földművesek 
közül:
legalább 3 éve helyben lakó szomszéd,
legalább 3 éve helyben lakó,
legalább 3 éve 20 km-en belül bejelentett lakóhellyel 
vagy üzemközponttal rendelkezik.

Előhaszonbérletre jogosult

I.

Művelési ág szerinti megosztásban:
szántó, rét, legelő esetén a helyi állattartó telepet legalább 
1 éve üzemeltető földműves, ha az állatsűrűsége > 0,5 ÁE/
ha és takarmány-előállítás a célja;
szántó, kert, szőlő és gyümölcsös esetén az eredet-meg-
jelöléssel ellátott mezőgazdasági terméket előállító, vagy 
ökológiai gazdálkodó.

II.
A földterület volt haszonbérlője, amennyiben legalább 3 
éve helyben lakó földműves, vagy helybéli MgTSz, mely-
nek haszonbérlete legalább 3 éve fennállt.

III. Közös tulajdonban álló föld esetén a földműves tulajdo-
nostárs, ha a bérbeadás külső személy javára történik.

IV.

A földrészlet közelében lakó földműves gazdálkodók kö-
zül a legalább 3 éve:
helyben lakó szomszéd,
helyben lakó,
20 km-es távolságon belül lakóhellyel vagy üzemköz-
ponttal rendelkező.

V.

A legalább 3 éve helyben gazdálkodó MgTSz, amely:
a szomszédos földön gazdálkodik és a településen van az 
üzemközpontja,
a településen gazdálkodik és a településen van az üzem-
központja,
a föld 20 km-es körzetében gazdálkodik és a körzetben 
van az üzemközpontja.Illin Klára
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Évértékelő közgyűlést tartott 
a polgárőr egyesület

Horgászverseny a balástyai 
víztározónál

Március 11-én tartotta a Ba-
lástyai Polgárőr Egyesület év-
értékelő közgyűlését, amelyen 
részt vett Szabó Zsolt alezredes, 
a kisteleki rendőrkapitányság 
vezetője, Bánfi Ferenc százados, 
a kisteleki rendőrkapitányság 
közrendvédelmi alosztályve-
zetője, Juhász Jenő alpolgár-
mester és Szemerédi László, a 
Katasztrófavédelmi Kutató-
mentőcsoport Balástya elnöke.

Dékány Péter elnök a Balás-
tyai Polgárőr Egyesület 2016-os 
beszámolójában kiemelte, hogy 
tevékenységüket a jogszabályok-
nak, az országos irányelveknek 
megfelelően, és együttműködő 
partnereikkel Balástya bűnmeg-
előzési koncepciójában meg-
határozottak szerint végezte. Jó 
kapcsolatot ápolnak a településen 
működő civil szervezetekkel, az 
önkormányzattal és a lakosság-
gal, továbbá a kisteleki rendőr-
kapitánysággal is példaértékű 
a kapcsolatuk. Mindkét körzeti 
megbízott egyben polgárőr is, és 
sokat segítenek a közös szolgála-
tok tervezésében. Együttműköd-
nek a balesetmegelőzési progra-
mok szervezésében, a pusztázó 
tanyaprogram végrehajtásában 
és a felvilágosító szóróanyagok 
terjesztésében. A közös szolgála-
tok tavaly elsősorban a rendezvé-
nyek biztosítására terjedtek ki. Az 
egyesület tagjai az önkormányzat 
valamennyi rendezvényén részt 
vettek, továbbá a futballmérkőzé-
sek lebonyolításában és biztosítá-
sában, az egyházi rendezvények 
biztosításában vállaltak feladatot. 
A védőnői szolgálat munkáját 
rossz útviszonyok esetén segí-
tették, valamint az Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub felkérésére va-
gyonvédelmi előadást és tájékoz-
tatást tartottak.

Az egyesület tagjai közül 14-en 
végeztek kiemelkedő munkát, 
a többiek egyedi esetszámban 
segítettek. A Balástyai Polgárőr 
Egyesület működéséhez szük-

séges anyagi feltételeket az el-
nyert támogatások biztosították. 
2016-ban központi költségve-
tésből 440.000 forintot kapott 
a civil szervezet, amit nagyobb 
részben üzemanyagra, a gépjár-
mű tisztításához egy porszívóra, 
internethasználatra és gépjármű 
fenntartásra költöttek. A „Ben-
ce közlekedik” közlekedésbiz-
tonsági program szervezésére, 
lebonyolítására 215.000 forint 
támogatást kaptak, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő pá-
lyázaton pedig 325.000 forintot 
nyertek ruházatra és kiegészítők-
re. Az önkormányzati támogatást 
2016-ban nem használták fel.

A közgyűlés elfogadta az elnök 
beszámolóját, aki összefoglaló-
ja végén jelezte, hogy az idén 
lesz 20 éves a Balástyai Polgárőr 
Egyesület, ezért ennek megün-
neplésére javaslatot tett, hogy a 
Csongrád Megyei Polgárőr Nap 
helyszíne Balástya legyen.

Ezután Szabó Zsolt rendőrka-
pitány értékelte az együttműkö-
dést, és kifejezte, hogy a település 
biztonságának elősegítésében a 
körzeti megbízottak mellett fon-
tos szerepe van a polgárőröknek. 
Az elmúlt években folyamatosan 
csökkentek a bűncselekmények 
Kistelek Járás területén, így Ba-
lástyán is. A rendőrkapitány meg-
köszönte a közös szolgálatokat, 
és kérte, a jövőben is egyeztessék 
ezeket.

Juhász Jenő alpolgármester 
megköszönte az egyesület tagjai-
nak munkáját és felvetette, hogy a 
Csongrád Megyei Polgárőr Napot 
majd a Falunapok, Zöldség- és 
Virágfesztivál keretében tartsák 
meg.

A közgyűlés végén titkos sza-
vazással választották meg a veze-
tőséget. Az elnök ismét Dékány 
Péter, a vezetőség tagjai Kovács 
Miklós és Pilka Beatrix, az ellen-
őrző bizottság tagjai Szöri István, 
Jéga Szabó Anita és Szabó Szilvia 
lett. 

A Balástyai Alkotmány Hor-
gászegyesület március 25-én 
horgász háziversenyt tartott a 
víztározónál, amelyen a tagok és 
a meghívott vendégek, a Bala-
tonakali és Vidéke Sporthorgász 
Egyesület hat tagja vett részt.  
A versenybe 38-an, három ka-
tegóriában neveztek be. A csa-
patverseny úgy zajlott Akali és 
Balástya között, hogy a helyiek 
is hat fős csapatot állítottak ki, 
és ehhez hat sorszámot mondtak 
a vendégek, így véletlenszerűen 
választott tagokból állt össze a 
balástyai csapat. A verseny előtt 
telepített az egyesület nyolc má-
zsa pontyot, ezért a csapatok szá-
mára a fogás lehetősége nagyobb 
lett, eredményesebb lehetett a ver-
seny.  A vendégek csapata győzött  
14 450 grammal. A mieink 13 850 
gramm halat fogtak. A felnőtt ka-
tegóriában első lett Kovács And-
rás (Kistelek) 15 105 grammal, 
második Lestyán Csaba (Kiste-

lek) 11 675 grammal, harmadik 
Farkas László (Ópusztaszer)  
10 935 grammal. Csatordai Ro-
land egyedüli ifi horgász volt a 
versenyen, de a felnőttek között 
lett negyedik 10 780 grammal. 
A gyermek kategóriában Paragi 
Bence 1975 grammal első és 
Csatordai Csongor 45 grammal 
második helyre került.  A hor-
gászverseny ebéddel zárult, és 
délután 14 órától pedig verseny 
nélkül horgászhattak az egyesü-
let tagjai, ugyanis a verseny alatt 
fogott halakat vissza kell engedni 
a tóba.

Balatonakaliból a horgászok 
pénteken érkeztek, és az önkor-
mányzati ifjúsági szálláshelyen 
vacsorával fogadták őket az egye-
sület tagjai. A vendégek a szom-
bati versenyt követően baráti 
összejövetelen voltak, vasárnap 
délelőtt még horgásztak, és ebéd 
után indultak haza.  

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász Egyesület tagjai 
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általános Művelődési Központ
Rendőrségi bemutató a bölcsődében MEGVáLTozoTT

a könyvtár nyitva tartása!

Rendőrségi bemutató az óvodában

Húsvéti miserend a Páduai Szent
Antal Római Katolikus Templomban

Március 14-én a bölcsődében 
Király Roland körzeti megbízott 
bemutatta a rendőrautót a kis-

gyermekeknek, akik gondozóik 
felügyeletével be is ülhettek a 
vezetőülésbe. 

Március 16-án az óvodában 
Király Roland főtörzsőrmester 
és Dékány Attila törzszászlós, 
körzeti megbízottak és Balázs 
István őrmester, a kisteleki Rend-
őrkapitányság járőre bemutatták 
a rendőrautót a kisgyermekek-

nek, akik az óvónők és a dajkák 
felügyeletével be is ülhettek a 
vezetőülésbe. Minden csoportot 
érdekelte, mit dolgozik a rendőr, 
milyen eszközöket visz magával 
az övén, és többen felpróbálták a 
könnyített golyóálló mellényt. 

Április 9., Virágvasárnap: 8.30 órakor lelkigyakorlat, szentmise. 
                  Beszédet mond és gyóntat Laczkó Ferenc atya.
Április 13., Nagycsütörtök: 16.00 órakor az utolsóvacsora szentmiséje 
Április 14., Nagypéntek: 16 .00 órakor szentmise
Április 15., Nagyszombat: 18.00 órakor feltámadási szentmise
Április 16., Húsvétvasárnap: 8.30 órakor ünnepi szentmise 
Április 17., Húsvéthétfő: 8.30 órakor szentmise

GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elne-
vezésű pályázat támogatásával  térítésmentes informa-
tikai képzések indulnak községünkben.

A jövő digitális – tanulj meg élni benne!
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea
06 (30) 851-3396

Egészség Klub a könyvtárban!

Április 21-én, 16.00 óra-
kor a könyvtárban a Kanál 
forradalma rádióműsor szer-
vezésében dr. Benda Judit 
egészségtanácsadó, gyógysze-
rész „A teljes értékű konyha” 
címmel tart előadást.

A teljes értékű táplálkozás alap-
ját dédszüleink konyhája képezi, 
kiegészítve táplálkozástudomá-
nyi ismeretekkel. Lényege, hogy 
az egész, a teljes táplálék jóval 

több, mint részeinek összessé-
ge. Ezért a teljes értékű konyha 
a táplálékot olyan természetesen 
hagyja, amennyire csak lehet. 
Csak a teljes étel képes arra, 
hogy tápláljon, szükség esetén 
gyógyítson, és természetesen él-
vezetet is nyújtson.

A beszélgetés során szó lesz 
napjaink aktuális táplálkozás-
tudományi kérdéseiről is, így a 
gluténről, a laktózról, és persze 
a sórol és a cukorról is. Megis-
merkedhetünk Benda Judit Egy-
szerűen finom. A teljes értékű 
konyha című szakácskönyvével. 
A program ingyenes és vegetári-
ánus finomsággal kedveskedünk 
a résztvevőknek.

Mindenkit szeretettel várunk!
Lakatos Gyula Govinda

Áprilistól a könyvtár szombatonként zárva tart, mivel a látogatók 
száma a hétvégi nyitva tartás alatt lecsökkent, és előfordult, hogy 
nem volt látogató.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-12.00 és 12.30-17.30 óráig, 
ebédszünet: 12.00-12.30 óráig
Telefon: 62/578-130, +36 (30) 413-0075 • www.balastyaiamk.hu

Térítésmentes informatikai 
képzések indulnak Balástyán

 „Tavi könyvtár” 
Új könyvtárat avatunk 2017. április 10-én, hétfőn dél-
után 16.00 órakor a könyvtár előtti parkban, a tó part-
ján, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt.  
A Költészet Napja alkalmából kulturális műsorral ked-
veskedünk a jelenlévőknek.        
                                                                                   Könyvtárosok
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A kiszebáb égetés
Február 16-án alsós diákjaink 

egy látványos népszokást eleve-
nítettek fel Gera Márta tanítónő 
szervezésével. Mondókáktól 
visszhangzott az iskola, amikor 
a telet jelképező szalmabábot 
végig kísérték a gyerekek az ud-
varon. Népies rigmusokat kán-
tálva jelezték, hogy nagyon vár-
ják már a jobb időt. Itt az ideje, 
hogy a tél távozzon, és helyét a 
várva várt tavasz vegye át. A tél 
elűzését szimbolizálta a kisze-
báb elégetése, amely igen nagy 
sikert aratott. 

Zrínyi Ilona matematika ver-
seny

Két év kihagyás után újra je-
lentkeztek matematikából tehet-
séges felsős diákjaink a Zrínyi 
Ilona matematika verseny me-
gyei fordulójára. A február 17-
én, Szegeden tartott versenyen 
iskolánkat sikeresen képviselte 
Nagymihály László (5. a), Szél 
Luca (5. a), Pál Vivien (7. a), 
Bárkányi Richárd (8. a), Cso-
ma Adrienn (8. b), Kiszi Tamás 
(8. a), Tari-Kovács Máté Géza 
(8. b) és Tóth-Sári Lívia (8. a). 
A legeredményesebb tanulónk 
Szél Luca lett.  A gyerekeket 
Gállné Leiner Ilona és Hegedűs 
Mariann pedagógusok készítet-
ték fel. Az utazáshoz a Balástya 

Községi Önkormányzat adott 
segítséget. 

Múzeumlátogatás
Március 1-jén az 5-6. osztá-

lyosok egy kis csapata látoga-
tást tett a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumba, ahol tárlatvezetés-
sel nézték meg a Pompeji-kiál-
lítást, látták a Vezúv kitörését, 
a katasztrófa körülményeit, az 
ott élő ókori rómaiak életét be-
mutató képeket és tárgyakat.  
A csoportot Márkus Marianna 
és Zónai Márta kísérte el.

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató Szent 

Matilda életével ismertette 
meg tanulóinkat. Kislányként a 
herfordi zárdában nevelkedett, 
ahol nagyanyja, Matilda volt 
a rendfőnökasszony. 909-ben 
lett Madarász Henrik felesége, 
akivel 27 évig élt együtt. Híres 
volt jótékonykodásáról. Számos 
vallási intézményt is alapított, 
amelyek közül a leghíresebb a 
quedlinburgi kolostor volt. Már-
cius 14-én van Szent Matilda 
ünnepnapja.

Érzékenyítő tréning 
Február 23-án a kisteleki 

Kurucsai Szabolcs, az Árbóc 
Egyesület képviseletében tartott 
ismertetőt a vak emberek éle-
téről, nehézségeiről. Vele volt 

Elvis nevű kutyája is, aki nagy 
segítséget jelent számára a min-
dennapokban.

Megemlékezés 1848-ról
Március 14-én emlékeztünk 

meg az 1848-1849-es forra-

dalomról és szabadságharcról.  
A 169 éve történt eseményeket 
versekkel és dalokkal idézték fel 
alsó tagozatos diákjaink. A mű-
sort Kormányosné Rudner Edit 
szerkesztette. 

Március 22-én és 23-án Diák-
olimpia körzeti selejtezők zaj-
lottak a balástyai sportpályán. A 
szerdai versenyben Algyő, Ba-
lástya, Kistelek 1-es és 2-es kor-
csoportú csapatai léptek pályára. 
A balástyai csapatok mindkét 
korcsoportban 3. helyezést értek 
el. Csütörtökön a 3. és 4. korcso-
portban folytak a mérkőzések. 

Balástya, Csengele, Szatymaz és 
Kistelek 4. korcsoportú csapatai 
közötti versenyben a mieink az 
utolsó pillanatban csúsztak le a 
továbbjutásról, és második he-
lyen végeztek. A 3. korcsoportos 
csapatunk pedig Algyővel, Csen-
gelével, Kistelekkel, Szatymaz-
zal játszott, és továbbjutottak a 
megyei döntőbe.

Március 24-én, az idén negye-
dik alkalommal rendeztek falu-
si keresztutat Balástyán, Jenei 
Norbert hitoktató szervezésé-
ben. Fáklyákkal, mécsesekkel, 

gyertyákkal járták végig Jézus 
Krisztus szenvedésének stációit 
és közösen énekelve, imádkozva 
készültek a nagyböjti szent idő-
ben Húsvét ünnepére. 

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – február
1. a: Prohászka Csaba, 2. a: Kocsis Csenge, 3. a: Bódi Ferenc, 3. b: 
Nagy Milán Gábor, 4. a: Farkas Dominik, 5. a: Gyöngyösi Norina, 
6. a: Kiszi Péter, 6. b: Tóth Evelin, 7. a: Molnár Milla, 8. a: Kauczki 
Gréta, 8. b: Keszég Renáta

Diákolimpia körzeti selejtezők 

Falusi keresztút
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Falugazdász tájékoztató 

Veszettség elleni vakcinázás

Az EGYENLŐ BáNáSMóD HATóSáG 
ügyfélfogadása

A 2017-es évi egységes ké-
relem (például: területalapú 
támogatás, anyatehén  tartás 
támogatás, hízott bika támoga-
tás és még sok egyéb jogcím.) 
beadásához április elejétől ügy-

fél fogadási időben kérhetnek 
időpontot. 

Halászné Ács Éva
06 (30) 338-0162

Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535

Április 1-15-e között a Föld-
művelésügyi Minisztérium ko-
rábbi rendeletei szerint ismét 
sor kerül a ragadózó emlősök 
veszettség elleni immunizálásá-
ra. A repülőgépes és/vagy kézi 
vakcinázás kezdő időpontjától 

21 napig a járási főállatorvos 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendel el. A kistérségi ÁNTSZ-
en keresztül a családorvosok és 
a helyi hatósági állatorvosok a 
vakcinázással kapcsolatos kér-
désekre választ adnak.

Tudja Ön, hogy hová fordulhat 
segítségért, ha neme, egészségi 
állapota, fogyatékossága, bőr-
színe, politikai vagy más véle-
ménye, anyasága (terhessége), 
életkora, vagyoni helyzete, stb.  
miatt  kedvezőtlenebb bánás-
módban részesül(t), mint amely-
ben más, Önnel összehasonlítha-
tó helyzetben levő  személy vagy 
csoport? 

Az Egyenlő Bánásmód Ha-
tóság autonóm államigazgatási 
szerv, amely diszkriminációs 
ügyekben az egész ország te-
rületéről fogadja a panaszokat.  
A  megyei egyenlőbánásmód-
referens telefonon, vagy e-mail-
ben elérhető, illetve a személyes 
ügyfélfogadás időpontjáról tájé-
koztatást ad: 

dr. Kiss Éva, 06 (30) 275-2520, 
kissevadr@invitel.hu

SINOSZ Csongrád Megyei 
Szervezete, 6722 Szeged, Bartók 
Béla tér 4., 18-as kapucsengő. 
Telefon: 06 (70) 377-5720

Sporthírek
Vereséget győzelem követett a tavaszi rajton! 

A Csongrád megyei II. osztály-
ban való bennmaradásért küzdő 
balástyai felnőtt csapat Deszken 
kezdte a 2016-2017-es tavaszát 
körét. A mérkőzést a jóval esé-
lyesebb deszkiek nyerték 3-0-ra. 
A következő fordulóban a mind-
szenti csapat látogatott Balástyá-
ra, és végre sikerült hazai pályán 
három pontot szerezni.

A jelentősen megfiatalított 
U19-es csapat is lejátszotta első 
mérkőzését. A listavezető Fábi-
ánsebestyén vendégszerepelt Ba-
lástyán. Három gólos vereséget 

szenvedtek a balástyai fiatalok 
az erősebb riválistól, de méltó 
ellenfelei voltak a legnagyobb 
bajnokesélyesnek. 

Áprilisi mérkőzések: 2017. 
április 1., 16.30 óra: Szentmi-
hály – Balástya (U19: 14.30 
óra) • 2017. április 8., 16.30 óra: 
Balástya – Kiszombor • 2017. 
április 16., 16.30 óra: Nagymá-
gocs – Balástya • 2017. április 
22., 17.00 óra: Balástya – Üllés 
• 2017. április 30., 17.00 óra: 
Csengele – Balástya

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

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-
zat megbízásából a balástyai köz-
temetőt a Kisteleki Temető Üze-
meltető Kft. üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 
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Születések
• Dékány Zsófiának és Bitó Tibor-
nak: Tibor
• Kiss-Kovács Orsolyának és Kiss 
Lászlónak: Márton Örs

Elhunytak
• Kondász Sándor József, élt 80 évet
• Kósa Istvánné Muhari Mária, élt 
90 évet
• Csányi Istvánné Nagyiván Mária, 
élt 81 évet
• Makra István, élt 60 évet
• Szabó Kálmán, élt 65 évet
• Becsei Zoltán, élt 89 évet

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

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

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

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1992-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 
A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: pénteken 
12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban telefonon történő egyez-
tetéssel: 06 (20) 359-4948

FoGLALKozáS-EGÉSzSÉGÜGYI SzoLGáLAT 
(ÜzEMoRVoSI RENDELÉS)
Cégek, intézmények, vállalkozások és magánszemé-
lyek részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást 
biztosítunk: alkalmassági vizsgálatok, egészségügyi 
kiskönyv, gépkezelői engedély, gépjármű vezetői 
engedély, foglalkoztathatósági szakvélemény.

Dr. Szabó Viktor Zoltán
foglalkoztatás-orvostan szakorvos, üzemorvos, háziorvos

Rendelő: 6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Telefon: 06 (70) 459-3988

(Előzetes bejelentkezés és előjegyzés alapján.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindenkinek, akik ott voltak 
szeretett keresztanyám,

KÓNYA JÁNOSNÉ Sisák Mária Magdolna
temetésén.

Gyászoló keresztlánya, Piroska

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2017. április 13-án,  csü-
törtökön 9-12 óráig lesz a művelődé-
si ház ifjúsági klubjában. 

A következő vásár időpontja: má-
jus 11., csütörtök.

A szervezők továbbra is vár-
nak tiszta, használható ruhane-
műket, működőképes játékokat, 
mesekönyveket, amelyeket a vá-
sár alkalmával vagy külön időpont 
egyeztetéssel adhatnak át. 

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

Kérjük, segítsenek rászoruló 
embertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

A klub minden héten szerdán tartja foglalkozásait.
Április 5-én 16 órától: Nosztalgia filmvetítés a könyvtárban
Április 12.: Kerékpártúra az Állatsimogató tanyára
Április 19.: A májusi és nyári programok tervezése, 
                    megbeszélése
Április 26.: Szabadfoglalkozás
Május 3-án 17 órától:  Idősek tavaszi tornája Sajtkukac-
                                       parkban, vezeti Dékány Réka

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Április 1-2.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Április 8-9.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Április 14-15.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Április 16-17.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Április 22-23.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Április 29-30., május 1.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267

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

állatorvosi ügyelet

orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig, 
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
– 104
kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820
kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Ingyenes jogi tanácsadás
 Dr. Törzsi Tímea ügyvéd

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

Telefon: 06 (20) 923-0308 
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

Balástya, Széchenyi u. 1. 

A FELÚJÍTÁS MIATT AZ ÉTTEREM 

2017. JANUÁR 1-TŐL ZÁRVA TART! 

TERVEINK SZERINT MÁJUS ELEJÉ-

TŐL A FELÚJÍTOTT ÉTTEREM VÁRJA 

A VENDÉGEKET! BALLAGÁSOKRA ÉS 

CSALÁDI RENDEZVÉNYEKRE HELY-

FOGLALÁSOKAT A FELÚJÍTÁS IDEJE 

ALATT IS FELVESZÜNK

 A 06 (70) 265-4922-ES TELEFONON!

Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINŐSÉgI hÚSOK BOLTJA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                         egyszerűen csak ebédre!

Finom sonKa az asztalRa! 
a RÖFinÉl mEgKapja.

hAgyOMÁNyOS (SóZÁSI) TEchNOLógIÁ-
VAL KÉSZÜLT PARASZT SONKÁK, LAPOC-

KÁK, HÁLÓS SONKÁK ÉS CSÜLKöK SZÉLES 
VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK VÁSÁRLóINKAT.

NE FELEDJE,
 HA FINOMAT SZERETNE ENNI

 RöFIBE KELL MENNI.

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  


