Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

XXIV. ÉVFOLYAM 2018. MÁRCIUS

Februártól kezdődnek a szakkörök és tanfolyamok

Hét éve van bölcsőde községünkben

Gólya telel Balástyán

2018. februártól pályázati támogatással három éven át
tartó felnőttképzési program indul a Balástyai Gémes
Eszter Községi Könyvtárban.
5. oldal

2011. április 1-jén nyílt meg a 26 kisgyermek bölcsődei
ellátását biztosító intézmény, ahol a gondozás és nevelés, a szocializáció az elsődleges feladat.
8. oldal

December közepe óta etet egy sérült szárnyú fehér gólyát Németh Attiláné Betti, macskaeledelt és far-hátat
tesz ki neki mindennap.
7. oldal

Végéhez közeledik a belvízelvezető csatornaépítés

Országgyűlési képviselők
választása április 8-án
A balástyai Helyi Választási Iroda vezetője, Magyar Mihályné
jegyző a 2018. április 8-án tartandó, országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan a szavazókörök összevonásáról, az új és
korábbi szavazókörök helyéről, a szavazás folyamatáról a 3. és 4.
oldalon tájékoztatja a választópolgárokat.

Helyi lakáscélú támogatást ad a
Balástya Községi Önkormányzat
Az A3-as vízgyűjtő területen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 100 százalékos pályázati támogatásával megvalósuló csapadékcsatorna beruházás
a vége felé tart, több mint nyolcvan százaléka elkészült.
Bővebben a 2. oldalon

Balástya Községi Önkormányzat
képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott
hatáskörében a helyi lakáscélú
támogatásról rendeletet alko-

tott, amely teljes terjedelmében
a www.balastya.hu/önkormányzat/hatályos rendeletek gyűjteménye oldalon olvasható.
Bővebben az 5. oldalon

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Balástya Községi Önkormányzat!

Balástyai Újság • 2

Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Elfogadta a 2018-as költségvetést a képviselő-testület

A képviselő-testület egyhangú
szavazással elfogadta településünk idei költségvetését. A tavalyihoz hasonló költségvetési
összeget kapunk az államtól a
kötelező feladatok ellátására,
ehhez jönnek még az adóbevételeink, bérleti díjak stb., amivel
együtt áll össze a teljes költségvetés. Van olyan intézményünk,
ahol egy kicsit túlnyúlik a költségvetés az állam által biztosított kereten, de megoldható a
működés. A nagyon sok pályázati támogatásból van olyan rész,
ami már az idén be kell épüljön
a költségvetésbe, mert a támogatási előleg a bankszámlánkon
van. Összességében 2018-ban a
település költségvetése csaknem
813 millió forint. Hiányt nem lehet tervezni, a bevételi és kiadási
oldalnak egyeznie kell. A kötelező feladatokon kívül bőven
vannak önként vállalt feladatok
is, mint a korábbi rendezvényeinknek, programjainknak a lebonyolítása, civil szervezeteink
támogatása, valamint az idei évtől újra szeretnénk a fiatalok első
lakáshoz vagy lakhatási lehetőséghez jutását támogatni. Ehhez
a költségvetésünkben elkülönítettünk egy összeget. Egymillió
forint kamatmentes kölcsönt, és
négyszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást lehet megpályázni, beadni az önkormányzathoz és a képviselő-testület
jogköre a pályázatokat elbírálni
évente két alkalommal, tavasszal
és ősszel.

2.

Megépül a kerékpárút

A februári újságban már tájékoztattam a lakosságot, hogy
abba a pályázati összegbe, amit
a Kóródy és Rákóczi utcák kereszteződésétől a Kapitánysági
vasútállomásig tervezett kerék-

párút építésére nyertünk, most
már biztosan nem fér bele az
építésének költsége, ugyanis az
elmúlt két évben olyan mértékű
áremelkedés történt. A tervezők
újra átnézik a tervdokumentációt, hogy melyek azok a költségtényezők, amivel esetleg lehet
csökkenteni vagy lehet-e csökkenteni a költségeket, de az még
a pályázat minden indikátorának,
feltételének megfeleljen. Ezt követően ismét kiírjuk a közbeszerzési eljárást. A beérkező kivitelezői árajánlatokból fog kiderülni,
valójában mekkora a különbség a
meglévő és a szükséges pénzeszköz között. A képviselő-testület
természetesen a beérkező legkedvezőbb kivitelezői ajánlatot
fogja támogatni, mert határozott
szándékunk a kerékpárút megépítése.

3.

Végéhez közeledik a belvízelvezető

csatornaépítés

Az A3-as vízgyűjtő területen a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program 100 százalékos pályázati támogatásával
megvalósuló csapadékcsatorna
beruházás a vége felé tart, több
mint nyolcvan százaléka elkészült. Folyik még a csatornaépítés a Móra utcában, továbbá
az E5-ös melletti, legfontosabb
befogadó vízgyűjtő, a kisteleki
főcsatornához vezető árok vonalában, a Zrínyi és a Dózsa utcák
E75-ös út felöli végénél volt még
munka. A két utca közötti részen
a lovas pályához vezető útnál
lévő, régen beszakadt átereszek
helyett a nagy átmérőjű átereszek
gyártása elkészült, és február végén beépítették. Ezzel a Vadásztanya vendéglőtől a Dózsa utcáig
az árkokban pangó nagymennyiségű víz elfolyása megoldódik.
A munkák befejezését követően
a műszaki átadással fejeződik be
a beruházás.
A Móra utcából öt ingatlan-

A Dózsa utcában betonelemekkel fedték le a
belvíz elevezető csatornát
tulajdonos keresett meg azzal
a kérésükkel, hogy szeretnék a
csatorna földfalú rézsűjét megváltoztatni, betonelemekkel burkolni, és azt saját beruházásban
elkészíteni, amihez sem önkormányzati, sem pályázati összeget

nem kívánnak igénybe venni.
Ehhez viszont az önkormányzatnak kérelmet kell benyújtani a
közreműködő szervezet részére,
ami folyamatban van, a változás bejelentést beadtuk, és a következő hetekben fog kiderülni,
hogy a beruházás befejezése
után a rézsű burkolatépítéséhez
az elvi támogatást, az engedélyt
megkapják-e a családok.

4.

Utcákra kihajló ágak

Kérem a tisztelt belterületi lakosságot, hogy ingatlanaik előtt
az utcákra, járdákra kihajló ágakat a biztonságos közlekedés érdekében vágják le, nyessék meg
fáikat. A külterületi lakosságtól
kérem, hogy földjeiknél a dűlőutak mellett a fák kihajló ágait
nyessék meg.

Helyiadót és gépjárműadót fizető
lakosság figyelmébe!
Tájékoztatom az adófizető balástyai lakosságot, hogy az első félévi
gépjármű és helyi iparűzési adó befizetési határideje: március 16.
Adófizetési hátralékkal rendelkezők, – iparűzési adó és gépjárműadó
vagy az önkormányzattal szemben fennálló egyéb tartozás – a mielőbbi rendezéséről gondoskodni szíveskedjenek. Az adó megfizetésével
kapcsolatos kérdés vagy kérés esetén a polgármesteri hivatalban az
alábbi ügyfélfogadási időben állok szíves rendelkezésükre: hétfőn
8.00-16.00 óráig, kedden 8.00-16.00 óráig, szerdán nincs ügyfélfogadás, csütörtökön 13.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig.
Bevallási-, változás bejelentési kötelezettségek teljesítése 2018. évtől
elektronikus úton is teljesíthető, a bevallási nyomtatványok a www.
balastya.hu honlapról továbbra is letölthetők. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy helyi iparűzési adó bevallás/nyilatkozat
benyújtására az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők is kötelezettek,
amelynek benyújtási határideje május 31.
Ezúton felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a jövőben az
adótartozás miatt kiküldött kettő felszólítás eredménytelensége esetén
végrehajtási eljárás veszi kezdetét, amely alapján a gépjárműadó be
nem fizetésekor a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9.
§ (4) bekezdése szerint az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek forgalomból való kivonását, valamint a 2017. évi CLIII. törvény
104. § alapján adóhátralék átadásra kerül Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV) végrehajtás céljából.
Megértésüket köszönöm!
Magyar Mihályné jegyző megbízásából:
Horváth-Zsikóné Kiri Mária adóigazgatási ügyintéző
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Tisztelt Balástyai Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda vezetője részéről a 2018. április 8-án
tartandó országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban az
alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI: törvény 77.§. (1)
kimondja, hogy „A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda
vezetője határozattal állapítja meg, úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.”
Figyelemmel a fenti jogszabályi hivatkozásra, Balástya településen a szavazókörök és címek felülvizsgálatra kerültek, amely
során a külterületen lévő 3-as és 4-es valamint az 5-ös és a 6-os
szavazókörök összevonásra kerültek – ennek eredményeként az
eddigi 6 szavazókör száma 4-re csökken – az újonnan kialakult
szavazókörök a határozatban foglaltak szerint kerültek kialakításra.
Az újonnan kialakult szavazókörök címe is változott!
Balástya településen a szavazókörök száma és címe:
1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ (Ifjúsági klub, 2. sz.
épület) • ( 6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
2. sz. szavazókör: FALUSI TANODA • (6764 Balástya, Rákóczi
u. 34.)
3. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ (1. sz. főépület) • (6764
Balástya, Széchenyi u. 15.)
4. sz. szavazókör: TELEHÁZ • (6764 Balástya, Rákóczi u. 33.)
A névre szóló és a napokban postai úton kiküldött ÉRTESTÍTŐ
tartalmazza minden választópolgár számára a szavazókör számát és a szavazás helyét, címét. Kérem az értesítőt szíveskedjenek
megőrizni és a szavazás napján 2018. április 8-án magukkal vinni
az abban feltüntetett szavazókörbe.
Tisztelettel:
Magyar Mihályné
HVI vezető

Térítésmentes informatikai képzések
indulnak Balástyán
GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése
elnevezésű
pályázat
támogatásával
térítésmentes
informatikai képzések indulnak községünkben.
A jövő digitális – tanulj meg élni benne!
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea
06 (30) 851-3396

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

Önkormányzat

HATÁROZAT SZAVAZÓKÖRÖK
KIALAKÍTÁSÁRÓL
A Balástya Községi Önkormányzat jegyzője, mint Balástya településen a Helyi Választási Iroda vezetője, a 2018. évi országgyűlési képviselők majd a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármester
választásokra Balástya község területén a szavazókörök felülvizsgálata során a szavazóköröket a következők szerint alakítom, változtatom meg, figyelemmel a megszüntetett körzetek, szavazókörök ritkán
lakottságára.
• A 004 szavazókör (6764 Balástya, Erdőközi Vadászház Balástya,
Balástyai Tanyák 503.) beolvad a 003 szavazókörbe (Alkotmány
Géppark, 6764 Balástya, Őszeszék 59.), az alábbiak szerint.
A kialakult új, 003 szavazókör címe: MŰVELŐDÉSI HÁZ
(1. sz. épület) 6764 Balástya, Széchenyi u. 15.
Balástya, Őszeszék 001237 és a 000000/1241 hrsz-tól
és a 35 házszámtól folyamatosan végig,
Balástya, Balástyai Tanyák 109 házszámtól 113 házszámig folyamatos,
Balástya, Balástyai Tanyák 118 házszámtól folyamatos
házszámok végig,
Balástya, Hársfa utca teljes,
Balástya, Kapitánysági út teljes,
Balástya, Orgona utca teljes,
Balástya, Pacsirta utca teljes.
• A 006 szavazókör (6764 Balástya, Gajgonya 220., volt Egyetértés
Tsz. Felvásárlótelep) beolvad a 005 számú szavazókörbe (6764 Balástya, Gajgonya 147., volt Felső-gajgonyai major) az alábbiak szerint.
Az így kialakult szavazókör sorszáma 004.
A kialakult új, 004 szavazókör címe: TELEHÁZ, 6764 Balástya,
Rákóczi u. 33.
Balástya, Fehértó tanya teljes cím,
Balástya, Gajgonya tanya 132 házszámtól
folyamatos végig.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
77-79. §-ban foglaltakon alapul.
				
Magyar Mihályné
HVI vezető

Balástyai díjazottak a kisteleki disznótoros
rendezvényen
Február 10-én volt Kisteleken
az V. Kisteleki Disznótoros Sokadalom, ahol délelőtt ismét
felelevenítették a falusi disznóvágások hangulatát, pálinkával,
farsangi disznótoros versennyel
és cigányzenével. Este a sportcsarnokban batyus vacsorás bált
tartottak, amelyen a balástyaiak
asztaltársasága és Ujvári László
polgármester is jelen volt. Virágh István és Virágh Istvánné
sertés ragulevest és töltött káposztát főzött, Bodáné Kormá-

nyos Zsuzsanna pedig csörögét
sütött az asztaluknál ülőknek.
Az ételek versenyében a levesek kategóriájában Virágh István a sertés ragulevessel 3. lett,
a fánk és kalács kategóriában
Bodáné Kormányos Zsuzsanna
a csőrögével 2. díjat kapott, az
italok versenyében a házi pálinka kategóriában Virágh István a
málna pálinkájával 2. helyezést,
az aroma tornyos pálinkájával 3.
helyezést ért el. A vacsorás esten
Luigi volt a sztárvendég.
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Önkormányzat, Hirdetések

Tisztelt Balástyai Választópolgárok!
Mint az Önök előtt ismert a Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását 2018. április 8-ra tűzte ki.
A választási értesítőket 2018. február 19-ig postai úton kézbesítették a választójogosultak számára. A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február
9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a törvény
korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurát, aki azért
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában.
Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án
(pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján
2018. április 8-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a Szavazatszámláló
Bizottságtól igényelhet, ahol a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti,
hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell
hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében. Átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Balástyán négy szavazókör található:

1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ (Ifjúsági Klub, 2. sz. épület) (6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
2. sz. szavazókör: FALUSI TANODA
(6764 Balástya, Rákóczi u. 34.)
3. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ (1. sz. főépület)
(6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
4. sz. szavazókör: TELEHÁZ
(6764 Balástya, Rákóczi u. 33.)
A szavazókörök 2018. április 8-án reggel 6 órától este 19 óráig lesznek nyitva. A választási értesítőn feltüntetésre került a szavazókör
száma és címe, ahol szavazatát leadhatja.

ELADÓ TŰZIFA
Akác és nyárfa tűzifa
kis és nagytételben házhozszállítással
eladó fakitermelőtől.
Érdeklődni lehet
a 06 (20) 353-3520-as telefonszámon.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, de megkönnyíti
a választási bizottság munkáját.
Kérünk mindenkit, hogy személyazonosságának igazolására
vigye magával
- lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, vagy
- a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványát.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!

A szavazás folyamata a következő:

1. A szavazókörbe belépő állampolgár igazolja személyazonosságát, majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól az akkor lepecsételt
szavazólapot és a borítékot.
2. Ezt követően az állampolgár a névjegyzék aláírásával igazolja,
hogy átvette a szavazólapot. Majd a fülkében kitölti a szavazólapot.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A választópolgár egy
jelöltre és egy listára szavazhat.
3. Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak cseréjét egy
alkalommal a bizottságtól kérheti.
4. A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókörben elhelyezett urnába.
A választópolgár csak a szavazás időtartamára tartózkodjon a
szavazóhelyiségben!
• Szavazólapot a szavazóhelységből kivinni tilos.
• A mozgásukban korlátozott személyek a mozgóurnás szavazással kapcsolatban igényüket, amennyiben módjukban áll, előzetesen
jelezni szíveskedjenek a helyi választási irodának.
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A Helyi Választási Irodától kérhető tájékoztatás a választással ös�szefüggő továbbiakban esetlegesen felmerülő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben:
Helyi Választási Iroda
Címe: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 62/278-222 Fax.: 62/278-222/116
E-mail: jegyzo@balastya.hu
HVI vezetője: Magyar Mihályné jegyző
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Helyi lakáscélú támogatást ad a
Balástya Községi Önkormányzat
A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi lakáscélú támogatásról rendeletet alkotott, amely
teljes terjedelmében a www.
balastya.hu/önkormányzat/hatályos rendeletek gyűjteménye
oldalon olvasható.
Az önkormányzat képviselőtestülete a tárgyévi költségvetésben az erre a célra megállapított előirányzat terhére, az e
rendeletben fennálló feltételek
fennállása esetén kérelemre támogatást nyújthat a településen
állandó lakóhellyel rendelkezők, vagy annak létesítésével
letelepedni szándékozók részére
Balástya közigazgatási területén
belül elhelyezkedő lakás építésére, új, vagy használt lakás
vásárlására, amelyhez kamatmentes kölcsönt, vagy vissza
nem térítendő támogatást, vagy
kamatmentes kölcsönt és vissza
nem térítendő támogatást ad.
A támogatás mértéke családonként kamatmentes kölcsön
esetén az ingatlan értékének
20 százaléka, de maximum
1.000.000 forint, és a vissza
nem térítendő támogatás esetén

400.000 forint. A kamatmentes
kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb öt év. A képviselő-testület kérelemre, méltányosságból az öt éves futamidőt
egy alkalommal maximum két
évvel meghosszabbíthatja.
A támogatásra irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni:
a) a többgyermekes családokat,
b) a gyermekes (ideértve a
gyermek születését vállaló) házasokat,
c) azokat az igénylőket, akiknek a községben történő letelepedése – a képviselő-testület
döntése szerint – közérdek,
d) a legalább egy éve balástyai
állandó lakcímmel rendelkező
családokat,
e) ha az igénylők mindegyike
40 év alatti személy.
Az év első félévében beérkezett kérelmekről a képviselő-testület június 30-ig, az év második
félévében beérkezett kérelmekről december 31-ig dönt.
Az igénybevétel további feltételei a rendeletben olvashatóak.
www.balastya.hu/önkormányzat/hatályos rendeletek gyűjteménye

Osztálytalálkozó a Külső-őszeszéki
iskolásoknak
Április 29-én, 10 órától a Vadásztanya vendéglőben ebéddel
egybekötött találkozóra várjuk
az egykori diákokat, aki a Külsőőszeszéki iskolába járt, és Borsi

Önkormányzat, Közélet

Februártól kezdődnek a
szakkörök és tanfolyamok
2018. februártól három éven
át tartó felnőttképzési program
indul a Balástyai Gémes Eszter
Községi Könyvtárban az EFOP3.7.3-16-2017-00055
számú,
Programok az egész életen át
tartó tanulásért című nyertes pályázat keretében.
A 24-féle képzési forma, tanfolyam, tábor, foglalkozássorozat közül az alábbiak kezdődnek
februártól.

Gémes Eszter Községi Könyvtárban

Kézműves dekor szakkör: február 24., szombat 14.00 órától
Angol kezdő: február 27., kedd
17.00 órától
Színházi irodalmi esték: március 1., csütörtök 17.00 órától
Német kezdő: március 2., péntek 17.00 órától
Gyógynövényismeret tanfolyam:
március 5., hétfő 16.00 órától

Számítástechnika: március 5.,
hétfő 16.00 órától

Tanodában

Jóga: február 28., szerda 17.00
órától

Művelődési házban

Néptánc: február 26. hétfő,
17.30 órától

Idősek klubjában

Filmművészet:
szerda 17 órától

február

28.,

Kerámia műhelyben

Fazekas művészeti csoport:
február 27., kedd 17.00 órától
További jelentkezőket várunk!

Tankonyhában

Konyhavilága
foglalkozás:
február 27., kedd 16.00 órától
További jelentkezőket várunk!

48 éves osztálytalálkozó
Február 17-én a Vadásztanya
vendéglőben tartottak 48 év után
osztálytalálkozót azok az egykori diákok, akik 1962-1970-ig
voltak általános iskolások, és az
A osztályba jártak Balástyán. Az
osztálylétszám nem lehetett teljes, mert közülük öten elhunytak,
Balázs Sándor, Fehér János, Hell

Ilona, Tari József, Sári Flórián.
A találkozón osztályfőnökeikről
is megemlékeztek: alsó tagozatban Nagymihály János és Nagy
Margit, felső tagozatban Pásztor
Jánosné és Lung Gyurgyevka
tanította őket. Az osztálytársak
vacsora mellett elelevenítették
fel gyermekkori emlékeiket.

Péter tanította. Mindenki hozzon régi fényképeket! Előzetes
jelentkezés március végéig Vass
Jánosnénál a 06 (70) 417-6838as telefonszámon.

Kedves Szülők!
Oktatási intézményeinkbe sok olyan gyermek jár, aki nem rendelkezik a hideg évszaknak megfelelő ruházattal, cipővel. Megsegítésükre ruhaadományok gyűjtését kezdjük. Kérjük, akinek van
feleslegessé vált különböző korú gyermekeknek megfelelő ruhája,
cipője, hozza be a könyvtárba. Köszönjük!
A köznevelési intézmények dolgozói

Balról jobbra: Újvári Ida, Széll Ágnes, Gémes Éva, Bitó Erzsébet,
Ákhim Margit, Balogh Aranka, Nagymihály József, Nagy Mária, Király Pál, Fekete Zoltán, Dékány Anikó, Bitó János, Fekete Magdolna,
Dékány Ferenc, elöl: Kónya Tibor, Böröcz Antal
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Vevőtalálkozót tartott az Onozo Agro Kft.
Február 12-én, a Hotel Orchideába hívta meg állandó
vásárlóit, üzleti partnereit az
Onozo Agro Kft.

A megjelent gazdálkodókat
Onozó Mihály ügyvezető igazgató köszöntötte, majd Ujvári
László polgármester üdvözölt
mindenkit. Beszélt a külterületi
önkormányzati úthálózat karban
tartásáról, javításáról, továbbá a
pályázatok közül a termálprogramot emelte ki. Az összejövetelen Papp István, a PARTIUM
’70 Zrt. vezérigazgató-helyettese a speciális sátorfóliák előnyeit
ismertette. Aktualitások és változások a növényvédelmi szabályozás területén címmel Papp
Ferenc, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Növény- és
Talajvédelmi Osztályának növényvédelmi felügyelője tartott
előadást. Felhívta a figyelmet,
hogy a http://portal.nebih.gov.
hu internetes oldalon aktuális információkat tudnak beszerezni a
gazdák. Elmondta, a növényvédő szerek engedélyokiratait ott
meg tudják nézni, követni lehet
a módosításokat, ugyanis a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell használni a növényvédő szereket a bírságok elkerülése
érdekében. Az is fontos, hogy
I. kategóriájú növényvédő szert
közterületen, illetve lakott területen nem lehet felhasználni, és
a lakott terület közvetlen szomszédságában lévő alkalmazásról

a jogszabály szerint értesíteni
kell az érintett lakosokat. Az I.
kategóriájú növényvédő szerekre vonatkozó szabályozást is
ismertette a növényvédelmi felügyelő. Beszélt még a zöldség,
gyümölcs forgalmazói regisztrációról, amely nélkül nem folytathat nagybani piacon árusítást a
termelő, és magával kell vinnie
a piacra, mert ennek hiányában
15 ezer forint a bírság. A terményeket a 541/2011-es rendeletben meghatározott szabvány
szerint jelölni kell. Hiánya esetén az áru értékének kétszerese
a bírság. A termények minőségi
követelményeit szintén elsorolta
Papp Ferenc. Előadása végén a
legújabb burgonya károsítókat
említette, amelyek egy része
még Magyarországon nem jelent meg. A növényvédő szer
engedélyokirat-változásokkal
kapcsolatban elmondta, hogy az
Afalon Dispersion készítményt
kivonták a forgalomból, nem
kapható és csak 2018. június
3-ig használható fel. A Devrinol
45 F gyomirtó permetező szert
2018. június 30-ig lehet értékesíteni és 2019. június 30-ig lehet
felhasználni. A Mospilan 20 SP
rovarölő permetezőszernek új
engedélyokirata van, a felhasználhatósága változott. Az élelmezés egészségügyi várakozási
idő és a dózis betartására hívta fel
a figyelmet az előadó. A Tanos
50 DF gombaölő szer esetében is
szigorítás történt a felhasználását
illetően. Ezután a Yara Hungária
Kft. részéről Gyuris Kálmán
szaktanácsadó ismertette cégük
kora tavasztól a betakarításig
tartó komplex kertészeti technológiával kapcsolatos ajánlatát.
Halászné Ács Éva falugazdász, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa a gazdálkodókat
érintő aktualitásokról beszélt. Az
őstermelői igazolványokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet,
hogy az igazolványok érvényessége és hatályossága különböző

dátumú. A 2016-ban kiadott igazolványok például 2018. december 31-ig érvényesek, és csak
érvényes értékesítési betétlappal
használhatóak. Meghosszabbításuk 2018. október 1. és 2019.
március 20. között lehetséges.
Az értékesítés esetén az őstermelői igazolványban szerepelnie
kell annak a növénynek, amit
értékesíteni szándékoznak. Abban az esetben, ha nem szerepel
a növény az igazolványban, a
módosítást a falugazdásznál intézhetik. Értékesítéskor vigyék
magukkal az őstermelő igazolványt, az éves betétlapot és az
először kiadott A/4-es ideiglenes
igazolványt is, ha esetleg az értékesítés helyén nincs elektronikus
leolvasó. A falugazdász elsorolta
a zöldítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Például
az EFA területeken, a 15 hektár
feletti szántókkal rendelkezőknek van olyan kötelezettségük,
hogy ökológiai célterületet kell
képezniük, ezért növényvédő
szert nem lehet használni. Balástyán a pihentetett területeken
január 1-től augusztus 30-ig nem
lehet vegyszeres gyomirtást végezni. Évelő kultúrák esetében,
mint például a lucerna, májustól
szeptember 30-ig nem használható növényvédő szer, de ebben
az időszakban csávázott vetőmagot sem lehet használni. Újdonság, hogy 0,25 hektár alatti
területet is be lehet jelenteni EFA
területnek. A termeléshez kötött
támogatások körében jelentős
változás nem lesz 2018-ban.
Kivétel az, hogy az anyatehén
tartás esetén az állatorvosi igazolást nem a tenyésztő kéri,
hanem a Magyar Államkincstár. Az anyajuh támogatásnál
a támogatási kérelem beadása
február 1-től március 20-ig lehetséges. Az instruktor felkeresi
a gazdákat és az általa kiadott
igazolással kell az ügyintézéshez
megjelenni a falugazdásznál.
A SAPS támogatásnál előrelát-

hatóan annyi változás van, hogy
azokra a támogatott területekre,
amelyekre a növény és talajvédelmi hatóság veszélyes gyomokat állapít meg, és bírságot
szab ki, megvonják a támogatást. A 2017. októberi viharkárral kapcsolatban a falugazdász
elmondta, hogy azok a termelők,
akiknek kára keletkezett, jövedelempótló támogatást igényelhetnek. Ehhez szükséges a Magyar
Államkincstár formanyomtatványa és a falugazdász igazolása,
amelyet a gazda bizonyító erejű
dokumentummal
alátámaszt,
és február 15-től március 15-ig
lehet beadni. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki
adójának visszaigénylésében is
voltak változások. Módosultak
a fajtakódok, az adóértékek, továbbá most január 20-tól lehet
beadni, és a beadás dátumától öt
évig lehet igényelni. A nitrátos
területen gazdálkodók, és az öt
állatnál többet tartóknak nitrát
adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban a falugazdász
elmondta, hogy az előző évre
vonatkozóan január 1-től március 31-ig kell adatot szolgáltatni,
és ebben segítenek a falugazdászok.
Az előadások után Onozó Mihály, az Onozo Agro Kft. ügyvezető igazgatója értékelte a cég
2017-es évét, és megköszönte a
gazdák bizalmát, mellyel megtisztelték a vállalkozást, és a termeléshez szükséges anyagokat
üzleteikben vásárolták meg. Kiemelte, hogy több mint két évtizedes szakmai tapasztalatukkal,
megbízhatóságukkal, kiszámíthatósággal, szolgálatkészséggel,
gyors és szakszerű kiszolgálással állnak továbbra is a vásárlók
rendelkezésére.
A vevőtalálkozó jó hangulatú
kötetlen beszélgetéssel, tombolasorsolással fejeződött be.
Illin Klára
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Sokan voltak a balástyai Óvoda
Falufarsangon
A tavalyinál többen jöttek ös�sze farsangolni február 11-én,
vasárnap délután a sportcsarnokban. A műsor a nyolcadik
osztályosok nyitótáncával kezdődött, ezután Ujvári László
polgármester a farsangi népszokásokat elevenítette fel, majd
az elsősök és a negyedikesek
népi táncával folytatódott a rendezvény. Ezután a szülők tánca
következett. Az Egy szoknya,
egy nadrág című film betétdalára táncoltak az anyukák. Táncuk
különlegessége volt, hogy férfiak
életnagyságú arcképe volt hátul
a fejükön, és a hátukon piros
nyakkendőben férfialakként, elöl

piros hosszú szoknyás nőként jelentek meg. Nagy sikert arattak
jelmezes táncukkal, mert községünk közélete szereplőinek arcát
kölcsönözték a bemutatóhoz.
A műsorszámokat követően Juhász Jenő alpolgármester szólította a maskarásokat. Bevonulásuk végén csoportkép készült, és
közben Csányi Attila muzsikája
szórakoztatta a közönséget. Ujvári László polgármester mindenkit forró teára, forralt borra
és fánkfogyasztásra invitált, a
finomságokat az önkormányzat
munkatársai kínálták.
Fotók: www.balastya.hu/hírek
oldalon

Eladó ház
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház
4 100 m2-es telekkel eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089

Gólya telel Balástyán
December 27-én és 28-án tűnt
fel községünk dóci út felöli belterületi határánál egy fehér gólya. Magyarországon rendszeres
a fehér gólyák áttelelése, igaz
kis példányszámmal, elsősorban
sérülés miatt kockáztatják meg
az itthon maradást. A balástyai
gólyának az eddigi enyhe tél
kedvezett ugyan a táplálékhoz

jutásban, de könnyebben beszerezhető ennivalót talált magának.
Németh Attiláné Betti a földjük
közelében lévő romos tanyánál
naponta eteti a macskákat dél
körüli időben, és akkortájt jelenik meg a gólya is, és amikor
Betti távolabb megy, akkor társul
a macskáknak kitett eledel elfogyasztásához. Kap vizet is, mert

Januárban minden csoportban
nyílt napokat tartottunk, ahol a
szülők és az óvodapedagógus
kollégák betekintést nyerhettek a csoportok délelőtti életébe. Az óvodapedagógusok az
adott témában a kis- és középső
csoportosoknak tervezték meg
a délelőttöt. A Szivárvány csoportban napszakok váltakozása,
a Felhőcskében dinoszauruszok,
vulkánok, a Napocska és Csillag
csoportban pedig a fő téma a tél,
téli sportok, téli közlekedés volt.
Mind a négy csoportban a rajzolás, festés, mintázás volt a fő
tevékenység.
Ebben a tanévben másodjára
rendeztünk projekthetet, melynek célja, hogy a hétköznapoktól eltérő témában a gyermekek
érdeklődési köréhez igazodva
új tapasztalatokat szerezhessenek. A Szivárvány csoportban a
Farsangot előkészítve medve hét
volt, és medve süteményt készítettek a gyermekek. A Felhőcske csoportban dinoszauruszok,
vulkánok hete volt, és ennek

utolsó napján az óvoda udvarán
egy mesterségesen létrehozott
vulkán kitörését tapasztalhatták
meg. A Csillag csoportban a hercegnők és a lovagok adták a fő
témát. A gyermekek játékosan
ismerhették meg a lovagok életét és öltözködését. A Napocska
csoport a labda témahéten számos labdajátékkal és labdasporttal ismerkedhetett meg.
Február 8-án megérkezett a
már várva várt Farsang. A gyermekek reggel különböző, ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben
érkeztek az óvodába. A mozgalmas délelőttön a csoportok
az óvoda előterében találkoztak
egymással, ahol közösen énekeltek és csodálhatták egymás
jelmezeit, majd a csoportokban
ügyességi versenyeket rendeztek az óvodapedagógusok, és az
udvaron kiszebáb-égetéssel búcsúztatták a telet.

evés közben inni szokott. Betti
utána járt, hátha befogná a Kiskunsági Nemzeti Park, ahonnan
kimentek a helyszínre, és megállapították, a gólya tud repülni, és
jó kondícióban is van, így nincs
miért befogni. Tápláléka lehet a
halas macskakonzerv és a felaprított csirke far-hát, amit a boltból
már feldarabolva hoz a gólyának.
Mivel a balástyai gólya híre
megjelent a megyei és az orszá-

gos hírek között, egy gólyákat
kedvelő Facebook-csoport tagjai
közül néhányan pénzt küldtek a
gólya etetéséhez, és egy balástyai
támogató is adott macskakonzerveket. A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának helyileg
illetékes természetvédelmi őrkerület-vezetője, Pataki Zsolt szerint a balástyai fehér gólyának
így jó esélye van az áttelelésre.

Csontos Mária
óvodavezető
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Hét éve van bölcsőde községünkben
2011. április 1-jén indult bölcsődei ellátás Balástyán. Az
engedélyezett létszám 26 gyermek. Ezt a keretet minden évben fel tudták tölteni, mert van
rá igény.
Amikor a bölcsőde megnyílt,
még nem volt kötelező a létrehozása, de ma már a kétezer fölötti
lakosságú településeken előírás
a bölcsőde építése, kialakítása.
Az intézmény szervezeti szinten
egybe tartozik az óvodával és
a vezetője Csontos Mária, de a
bölcsődének külön van szakmai
vezetője, Kovácsné Takó Mária.
Ma már egy új törvény szerint a
kisgyermeknevelők pedagógusnak minősülnek.
A bölcsődébe a beíratás után
fokozatosan szoknak be a kisgyermekek, és ugyanabba a csoportba járnak a bölcsődei évek
alatt. Januártól például négy,
egyéves kisgyermekkel bővült a
két csoport. Az egytől kétévesig
korosztálynak 12 fős csoportja
van, a két-három éves korosztályból 14 kisgyermek járhat a
másik csoportba. Ők egy korosztály, és mindannyian óvodások
lesznek. A bölcsődéből a hét év
alatt 180 körüli kisgyermek került és kerül át az óvodába.
A bölcsőde családias, a szülők összefogásra készek. A kisgyermeknevelők jó kapcsolatot
alakítanak ki a szülőkkel, közös
programokat szerveznek. Karácsony előtt például együtt készítettek adventi koszorút az udvaron, amihez a szülők hozták a
kellékek nagyobb részét, de játékokkal is gyarapítják a bölcsődei
csoportok játékkészletét.
A három éven aluli gyermekek
napközbeni gondozása, nevelése
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése a bölcsőde
feladata az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembe vételével, és változatos feltételeket
biztosítva a kisgyermekek fejlődéséhez. Az intézmény a családban nevelkedő – 20 hetestől

3 éves korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését
végzi. Ha a gyermek a 3. évét
betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a
bölcsődében.
A bölcsődében a gondozás és
nevelés, a szocializáció az elsődleges feladat. Ezen kívül minden
napra terveznek a kisgyermeknevelők tevékenységeket a bölcsőde szakmai programjának
megfelelően. Ilyenek például az
alkotó tevékenységek, amikor a
kicsik ismerkednek a zsírkrétával, a festékkel, ecsettel, só-liszt
gyurmával, termésekkel, textíliákkal, papírokkal. Fejlődik
a kézügyességük, képzeletük,
térlátásuk, problémamegoldásuk. Vannak mozgásos napok,
amikor különböző mozgásos tevékenységeket terveznek, amelyek utánzó mozgások, zenére
mozgások, labdázás, ugrálás,
futás. A nagyobbakkal sétálni
indulnak a kisgyermeknevelők,
a környezetünk, lakóhelyünk,
időjárás, fák, növények, madarak megismerése témakörben.
Mese és mondókázás, ének-zene is a tevékenységek sorába
tartozik. Ennek a korosztálynak
a gondozók csak felajánlják az
adott tevékenységet, és bekapcsolódhatnak abban az estben,
ha érdekli őket. Az óvodában
már mesepárnára ülve hallgatják
a mesét a gyerekek, míg a bölcsődében még szabadabban, mesekönyv nézegetéssel, rövidebb
történetek mesélésével keltik fel
a kisgyermekek érdeklődését, és
akit érdekel, odamegy a kisgyermeknevelőhöz vagy van, aki tovább játszik. A nagyon sok gondozási feladatot csoportonként
két kisgyermeknevelő végzi, és
2017 óta van egy bölcsődei dajka a két csoporthoz, aki egyébként szakképzett kisgyermeknevelő. Zömmel egyszemélyes
gondozási helyzetek adódnak,
mert étkezésnél van olyan pici
gyerek, aki még nem tudja a ka-

nalat megfogni. A dajka nagyon
megkönnyíti a munkájukat, mert
mindkét csoportban besegít a
gondozásba.
Nagy előnye a bölcsődének,
hogy saját konyhája van, ami
lehetővé teszi, hogy helyi, friss
alapanyagokból az évszaknak
megfelelő ételek készülnek.
A bölcsőde csodálatos udvarát
fontos még megemlíteni, mert
kevés bölcsődében vannak ilyen
szép árnyas fák az udvaron.

A bölcsőde csak a téli szünet
idején van zárva, de egyébként
egész évben folyamatosan üzemel. Áprilisban, májusban vannak a bölcsődei beíratások és új
kisgyermekek kerülnek az óvodába indulók helyére. Ekkor azokat a kisgyermekeket is be kell
íratni, akiket évközben szeretnék
a szüleik a bölcsődébe hozni.
Illin Klára

Farsang a bölcsődében
Február 21-én tartották a bölcsődések a farsangi mulatságot.
A kisgyermeknevelőkkel együtt

mindannyian jelmezbe öltöztek,
játszottak és fánkkal, üdítőitalokkal ünnepeltek.

A batyus farsangi táncházban
sokan mulattak
2018. február 16-án, pénteken délutántól estig a művelődési házban tartott batyus farsangi táncház sok érdeklődőt vonzott. Ujvári
László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A táncot Gera
Márta vezette és a Csergő Banda húzta a talpalávalót. A rendezvényt a Balástya Községi Önkormányzat szervezte, és a Cuháré
Kulturális Egyesület támogatta. Fotók: www.balastya.hu/hírek
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Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – január

1. a: Sztankovics Nóra, 2. a: Szemerédi Dominika, 3. a: Faragó
Luca, 4. a: Paragi Nándor, 4. b: Széll Enikő Boglárka, 5. a: HorváthZsikó Mária, 6. a: Gyöngyösi Norina, 7. a: Bitó Marcell, 7. b: Budai
Krisztina, 8. a: Nagynemes Dávid

Játékos fizika

A Szegedi Tudományegyetem
képviselői egy pályázati program keretében jártak iskolánkban azzal a céllal, hogy a természettudományok iránt felkeltsék
tanulóink érdeklődését. Január
31-én a 7. és 8. évfolyamos diákok játékos fizika ismeretterjesztő előadáson vettek részt,
amelyet kísérletekkel is színesítettek. A vállalkozó kedvű gyerekek maguk is elvégezhettek
néhány kísérletet.

A Hónap Szentje

A hónap szentje Szmirnai
Szent Polikárp. A kis-ázsiai
Szmirna keresztény püspökeként a 2. század egyik legjelentősebb egyházi személyisége
volt. Életéről kevés hiteles adat
maradt fenn. A források szerint
hivatalát több mint 50 évig töltötte be.

„Szép Magyar Beszéd” verseny

A Kazinczyról elnevezett
„Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulóját február
7-én rendezték meg Kisteleken.
A tanulók 5-6. évfolyamos és
7-8. évfolyamos kategóriákban
versenyeztek. Iskolánkat Rogoz
Adrienn,
Czibolya
Helga,

Csóka Vivien és Krasznai Boróka képviselte. A dobogóra
sajnos egyikük sem került, de
mindannyian nagyon szép teljesítményt nyújtottak. Felkészítő
tanárok: Nagymihály Zsuzsanna
és Zónai Márta.

Farsangi népszokás

Február 7-én alsós diákjaink
egy látványos népszokást elevenítettek fel Csányi Péterné
szervezésében.
Mondókától
visszhangzott az iskola, amikor
a telet jelképező bábot végig
kísérték a gyerekek az udvaron.
Lelkesen követelték a tél távozását, és a tavasz érkezését. A tél
elűzését szimbolizálta a kiszebáb elégetése, amely igen nagy
sikert aratott.
Ugyanezen a napon, a tanítási órák után az alsó tagozatos
kisdiákok osztályonként tartottak farsangi mulatságot. Nagy
volt a készülődés, a lelkesedés.
A gyerekek izgatottan várták a
mulatság kezdetét. Sok ötletes
jelmezt láttunk. Idén is népszerű
volt a Pókember, a bálkirálynő,
a rendőr, a kommandós. Sok
különleges jelmez is készült:
Fáraó, Kleopátra, Cica, Tigris.
A jelmezbemutató után a gyerekek közös játékkal, tréfás feladatokkal búcsúztatták a telet, majd
sok-sok finomság várta a őket.

Oktatás, Sport
Az osztályok a farsangolás végén tombolasorsolást tartottak.
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata február 8-án
a sportcsarnokban szervezett
a felső tagozatosoknak télbúcsúztató farsangi mulatságot.
Az esemény Gállné Leiner Ilona
osztályfőnök által összeállított
8. osztályosok műsorával kezdődött. A bemutatott kisfilmből
kiderült, hogyan sikerült a két
királyságot egyesíteni, és ehhez
milyen próbákat kellett teljesíteni, majd a látványokban bővelkedő nyitótáncuk következett.
A báli tánc koreográfiája Barkóczi Zsófia munkáját dicséri.

A tánc után az osztályok csoportos, jelmezes színpadi produkciókat mutattak be diáktársaiknak,
szüleiknek, hozzátartozóiknak,
amit a zsűri értékelt. Az 5. a: Kiugrott a gombóc a fazékból-egy
kicsit másként, a 6. a: Táncosok
világa, a 7. a: Mignonok, a 7. b:
Rémálmok című produkcióval
lépett a színpadra. A tombolahúzáson a sok nyeremény mind
gazdára talált. A délutánt a kistornateremben tartott fergeteges
mulatság zárta.

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Sporthírek
Március elején kezdődik a tavaszi szezon

A bajnokság felénél a balástyai
felnőtt csapat a 8. helyen áll a
tizenhat csapatos tabellán. Március 3-án hazai találkozóval
folytatódik a bajnokság. A csapat január 6-a óta heti két edzéssel készül a tétmérkőzésekre.
A csapattól Kistelekre távozott
Koncz Róbert, Severin Drogba
pedig az FK Szegedhez igazolt.
Tömörkényről
kapusposztra
érkezett Kertész Dániel, valamint újrakezdőként tavasszal
már a keret tagja lesz a kisteleki Balog Viktor. Februárban
a hagyományos csongrád megyei Téli Kupa keretein belül
három mérkőzést játszott az
együttes a mórahalmi műfüves
pályán. Előbb a megyeegyes
zsombóiaktól kapott ki 5:2-re.
Majd 5:4 arányban múlta felül a
Balástya a közvetlen másodosztályú rivális Móravárosi Kinizsi
csapatát. Az utolsó mérkőzésen
a szintén megyeegyes Bordány
volt az ellenfél, amelyen 2:2-es
döntetlen született.

Márciusi mérkőzések

2018. március 3., szombat 14.30
órakor: Balástya-Üllés
2018. március 10., szombat 14.30

órakor: Csanytelek-Balástya
2018. március 17., szombat
15.00 órakor: Balástya-Tömörkény (U19: 13.00 órakor)
2018. március 24., szombat
15.00 órakor: Szentmihály-Balástya
2018. március 31., szombat 16.00
órakor: Balástya-SZVSE II.

AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK

Bitó Martin NB II-es csapattal
Törökországban edzőtáborozott

A gyulai Grosics Akadémia
17 éves labdarúgója, Bitó Martin a másodosztályú Szeged
2011 felnőtt csapatával tartott
a törökországi edzőtáborba.
A balástyai játékos egyetlen
akadémistaként utazott el a török riviérán található Side városába az NB II-es csapattal.

Közélet, Hirdetés
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Menyasszonyok művésze lett Gajdácsné Gombos Erika
Bőrdíszművesnek
tanult,
ma pedig Bridal Mirage néven, Szegeden van üzlete
Gajdácsné Gombos Erikának,
és menyasszonyoknak készít
egyedi fátylakat, kiegészítőket, hajékszereket. Az otthoni huszonöt négyzetméteres
műhelyét kinőtte, mert egyre
több menyasszony kereste
meg, és nagyon sok budapesti és szegedi megrendelő személyes találkozást szeretett
volna. Esküvői kiállításokra,
fotózásokra jár, a képek az interneten vagy legtöbbször az
Esküvő Trend esküvői magazin címlapján jelennek meg.

- A bőrdíszművességtől hogyan jutott el a menyasszonyi
kiegészítők készítéséig?
- Az általános iskola után
bőrdíszművesnek tanultam, azután érettségiztem. Később úgy
éreztem, hogy ugyan nagyon
szeretem a bőrdíszművességet,
de nem adott valami pluszt. Ezután úgy döntöttem, elmegyek
bőrművesnek. Ott megtanultam kézzel varrni, csikón, azaz
kösün, bőrvarrószéken dolgozni. Első munkám egy galambpár
volt, amit kézzel domborítottam
meg. Ilyet a bőrdíszművesek
nem készítenek, hogy a galambpárt viaszból megformázzák,
azután rádolgozzák a bőrt, és
ha kell, több napig dolgoznak
rajta. A bőrműves más értéket
ad a bőrnek, életet visz bele, az
egyéniségem, a hangulatom is
benne van. Zsűriztetésre jártam,

mert célom volt, hogy elnyerjem a Népművészet Ifjú Mestere címet, viszont nagyon hamar
rájöttem, hogy nem ez az utam.
Bár ötből öt tárgyamra kaptam
zsűri számot kezdésnek, ami hatalmas nagy dolog volt. Egyébként ahhoz, hogy elérjem ezt a
célt, huszonöt „A” kategóriás
tárgy kellett volna.

teni. Azóta folyamatosan nő a
kínálatom, annak függvényében, hogy mit keresnek éppen.
Magyarország sok településén
kívül Hollandiába, Angliába,
Németországba,
Szerbiába,
Szolvákiába postázom a munkáimat igény szerint.

- Mégis miért váltott szakmát?
- Tizennégy éves korom óta
dolgoztam bőrrel, és amikor eljött az ideje a családalapításnak,
azelőtt egy évvel le kellett raknom, hogy kitisztuljon a szerve-

zetem a ragasztótól, a krómtól
és minden vegyi anyagtól. Új
elfoglaltságot kerestem magamnak, menyasszonyoknak egyedi
fátylakat kezdtem készíteni.
A kisfiunk megszületése után
fél évvel, 2010 nyarán szerencsét próbáltam egy internetes esküvői fórumon, és így a
menyasszonyok körében eléggé
gyorsan terjedt a hír, tetszett nekik a munkám, mert a szalonok
kínálata nem mindig egyezett az
elképzelésükkel, én meg olyat
készítettem, amilyet szerettek
volna. Így indult. Akkor még
nem volt a vállalkozásomnak
fantázia neve. Itthon dolgoztam, a megrendeléseket postára adtam, mert nagyon kevés
menyasszonnyal
találkoztam
személyesen. Később nemcsak fátylakkal foglalkoztam,
elkezdtem fejdíszeket is készí-

- Honnan rendel alapanyagokat?
Jó néhány országból vásárolom a kellékeket. Például
rendszeresen rendelek Angliából olyan anyagokat amiket
Magyarországon nem lehetett
beszerezni. A cseh gyöngyökkel, osztrák Swarovski kristályokkal,
igazgyöngyökkel
dolgozom, mindig a legjobb

minőségben. Sokszor megyek
Budapestre, hogy a különféle
alapanyagokat, díszítőelemeket
be tudjam szerezni. Ma már
többféle kiegészítőt készítek a
menyasszonyoknak. A különböző fátylakon kívül birdcage
fejdíszeket (kalitkafátyol), és
ami nagy divat most, a különböző hajékszereket, amit fátyollal együtt is lehet viselni.
Egy hajékszerben „rengeteg
kilométer” van, mivel a világ
több országából származnak
az alapanyagok. Két egyforma nem készül egyikből sem.
A gyöngyök méretétől, a megrendeléstől, de a lelkiállapotomtól is függ az elkészült alkotás.
Ez az egyediség, és leginkább a
szolid, elegáns ékszer tetszik a
menyasszonyoknak. A kiegészítő feladata, hogy kiegészítse a
ruhát, ne pedig elnyomja. A kiegészítőkkel egy ruhát nagyon
sokszor meg lehet változtatni,
hogy a megrendelő személyiségéhez illő lehessen, így ha
valaki egy ruhához választ egy
kiegészítőt, az tükrözi a használójának a személyiségét is.
Illin Klára

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

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

A BALÁSTYAI

HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA
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Születések
• Zsurkán Katalinnak és Palotás
Péternek: Bence Péter

•Salamon Istvánné Szennai Ilona
(1933)

• Budi Ferenc (1987)
• Ördögh Józsefné Papdi Etelka
(1925)

Házasságkötés
• Pilka Beatrix és Gémes Zsolt
Péter
Elhunytak

• Veszelka Imre (1935)

• Ujvári Lajosné Bozó Mária
(1930)
• Dr. Horváth István (1951)
• Szemerédi Sándor (1937)
• Dékány Andrásné Kapás Mária
Erzsébet (1939)

MEGEMLÉKEZÉS

Információk, Hirdetések
Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

VÖRÖSKERESZTES vásár
A Vöröskeresztes ingyenes cserebere vásár 2018. március 8-án, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
A következő vásár időpontja:
április 12., csütörtök.

A szervezők továbbra is várnak
tiszta, használható ruhaneműket,
működőképes játékokat, mesekönyveket, amelyeket csak a vásár alkalmával adhatnak át.
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársaikon!

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



”Könnyes az út, mely

sírodhoz vezet.
A jó Isten őrködjön
pihenésed felett.”

Fájó szívvel emlékezünk
MAKRA ISTVÁNRA
halálának 1. évfordulóján.
Feleséged és lányod családjával

A Páduai Szent Antal római katolikus
plébánia iroda nyitva tartása

A plébánia iroda nyitva tartása: kedd 9.00-12.00 óráig, csütörtök
9.00-12.00 óráig. • Irodai munkatárs: Öszterling Bernadett kántor
Elérhetőségek
Öszterling Bernadett kántor: 06 (20) 823-3708
Sutka István plébános: 06 (20) 808-6323

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

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

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1993-ban 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 egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

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

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

Húsvéti miserend a Páduai Szent Antal
római katolikus templomban
Nagycsütörtök: 15 óra • Nagypéntek: 14.30 keresztút, Liturgia: 15
óra • Nagyszombat: 16 óra • Húsvét vasárnap: 10.30 óra • Húsvét
hétfő: 10.30 óra

Eladó
Balástya, Tanya 234. szám alatti ingatlan
3 ha földdel együtt. Háromfázisú villany, nortonkút,
locsoló-gödör van. Külön is eladó az ingatlanon
található 3 db 8mx50m-es 5/4”-es horganyzott csőből
készült fóliavasváz.
Érdeklődni: Szél István, 06 (30) 472-7542

Állatorvosi ügyelet
Március 10-11.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Március 15-16.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Március 17-18.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Március 24-25.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Március 31., április 1-2.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
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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.hotel-orchidea.hu

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

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

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

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

Enni kell?

Röfi-Ker

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA
rendezvényekre, hétvégére vagy
egyszerűen csak ebédre!

HÚSVÉTKOR SONKA AZ ASZTALRA?
RÖFIBEN EZT KAPJA!
HAGYOMÁNYOS ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLT
SONKÁK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK
AZOKAT A VÁSÁRLÓINKAT, AKIK
ODAFIGYELNEK, HOGY MIT ESZNEK.
NE FELEDJE, HA FINOMAT SZERETNE ENNI,
RÖFI-BE KELL MENNI!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 729-1627
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

