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Országgyűlési képviselők választása 2018. április 8.

Balástya Helyi Választási Irodájának vezetője tájékoztatja 
a Tisztelt Választópolgárokat a négy szavazókör szavazat-
számláló bizottságai tagjairól.

3. oldal

Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes Ázsiában táncolt

Az elmúlt hetekben az Asian Tour 2018 versenyen tán-
colt a balástyai Nagymihály Balázs és párja, Szalai Ágnes, 
a kisteleki Pro-Art Táncstúdió tagjai.

8. oldal

Kerüljék el a vadbaleseteket!

A Kisteleki Rendőrkapitányság felhívja a közúti közle-
kedésben résztvevők figyelmét a vadon élő állatok köz-
úton való megjelenésére.

10. oldal

A csapadékos időjárás miatt Balástyán is több száz hek-
tár szántóföld, mély fekvésű rétek, nádasok területén van 
belvíz.           

Több fotó: www.balastya.hu/hírek 

Hosszú évek óta szerettük 
volna megoldani a képviselő-
testülettel együtt az Erdőközi 
út rendbe tételét, viszont nem 
volt olyan pályázati kiírás, ami 
a külterületi utak felújítását 
célozta volna. Az utat kátyú-
zással próbáltuk használható-
vá tenni, de a megoldásra, új 
aszfaltborításra most kaptunk 
lehetőséget a Vidékfejlesztési 
Programban elnyert pályázat 

segítségével. A kivitelezéshez 
az Irányító Hatóság 90 száza-
lékos támogatást, 99.885.648 
forint vissza nem térítendő ösz-
szeget biztosított községünk-
nek. A közbeszerzési eljárást 
követően választjuk ki a kivi-
telező céget és utána kezdődik 
meg az út aszfaltozása.      

Belvíz Balástyán Pályázatot nyertünk az 
Erdőközi út felújítására

XIX. Balástyai Falunapok Zöldség- és 
Virágfesztivál szeptember 21-től 23-ig

Sportos-zenés Majális május elsején 
a Sajtkukacparkban
Zenés ébresztővel, sportfoglalkozásokkal, ebéddel szeretettel 
vár mindenkit a Balástya Községi Önkormányzat és a Balás-
tyáért Közalapítvány! 

A Balástya Községi Önkormányzat az idén szeptember 21-től 
23-ig tartja a  XIX. Balástyai Falunapok Zöldség- és Virágfesz-
tivált, színes programokkal, sztárvendégekkel, élő koncertekkel, 
zöldség-, virág-, és képzőművészeti alkotások, valamint gyűjte-
mények kiállításával, Balástya utcáin fogatos szüreti felvonulás-
sal!

A főzőversenyre és kamrabemutatóra készüljenek! Kérjük a há-
ziasszonyokat, hogy mindenféle gyümölcsből eltett lekvárokat, 
dzsemeket, szörpöket, ivóleveket, befőtteket, valamint bármilyen 
zöldségből savanyúságot készítsenek, és majd hozzák el a közös 
kamra polcára.

A rendezvényre szeretettel vár mindenkit 
a Balástya Községi Önkormányzat!

Ujvári László 
polgármester

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván

a Balástya Községi Önkormányzat!



önkormányzat  Balástyai Újság • 2

Nőnapi ünnepség a balástyai 
önkormányzat munkatársainak

Áprilisban lesz a csatornaépítés 
munkáinak műszaki átadása 

Kutyatartók és más állattartók 
figyelmébe!

A Központi Statisztikai Hivatal 
adatfelvétele Balástyán

Nőnap időseknek a balástyai 
művelődési házban

A Balástya Községi Önkor-
mányzat március 8-án, 14 órakor 
a művelődési házban tartotta a 
polgármesteri hivatal és az intéz-
mények hölgymunkatársai ün-
neplését. Először Fodor Tamás 
művelődésszervező üdvözölt 
mindenkit, majd Ujvári László 
polgármester köszöntötte a nő-
ket, és kiemelte: „Bármennyire 
megkopott már a Nőnap eredeti 
üzenete, a szebbik nemet mindig 
érdemes megünnepelni, mert ők 
hozzák életünkbe a tavaszt, a fé-
nyességet, ők jelentik számunk-
ra a napsütést, a rügyfakadást. 
Általuk és értük leszünk jobbak. 
Ők jelentik az életet. Ők vigyáz-
nak ránk fogantatásunktól kezd-
ve. A nőknek lehetünk hálásak 
az első, meg a következő, és a 
végső, a sírig tartó szerelemért, 
és a gyerekeinkért. A nők visz-
nek színt a mindennapok egy-
hangúságába. Ők teremtik meg 
az otthon melegét.” A polgár-

mester kifejezte, hogy minden 
hölgynek azt kívánja, ne csak 
egy napon ünnepeljék őket a fér-
fiak, hanem minden nap kapja-
nak szeretet-ajándékokat, hálás 
szavakat és ölelést, majd Garai 
Gábor költeményének soraival 
kívánt boldog Nőnapot:
„Köszönet a nőknek: az életért. 

A tisztán megőrzött 
gyerekkorért, 

A szeretetért, az
 összetartott családért, 

A tépázó vizekből 
hazaváró kikötőért.”

Szélpál Szilveszter és Kónya 
Krisztina, a Szegedi Nemzeti 
Színház színművészeinek ope-
rett műsora után Ujvári László 
és Fodor Tamás virággal ked-
veskedett a megjelenteknek, de a 
munkavégzésük miatt távolma-
radók is megkapják a muskátli-
kat. A rendezvény beszélgetéssel 
és uzsonnával zárult.

A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 100 szá-
zalékos pályázati támogatásával 
községünk A3-as vízgyűjtő te-
rületén a belvízelvezető csator-
naépítés befejező szakaszába 
érkezett. A főbb munkálatok 
elkészültek, a hálózat alkalmas 

nagyobb mennyiségű csapadék 
és belvíz befogadására. Jelenleg 
még az átfolyók támfalai és a 
rézsűk betonozása folyik. Az ed-
digi kedvezőtlen időjárás miatt a 
tervezettnél később, áprilisban 
várható a műszaki átadás.   

Megszaporodott a belterüle-
ten a gazdátlannak tűnő kutyák 
száma, és ezek az állatok veszé-
lyeztetik a községünkben élők 
biztonságát. Felhívom az állat-
tartók figyelmét az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény fokozott 
betartására! Az állattartó – akár 
haszonállatot nevel, akár kedvte-
lésből tart állatot – minden eset-
ben köteles az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szöké-
sének megakadályozásáról, őr-
zéséről gondoskodni, ellenkező 
esetben állatvédelmi bírsággal 

sújtható. Ennek összege a tör-
vény szerint 90 ezer forint! 

Kérem a kutyatartókat, hogy 
kutyáikat tartsák portáikon belül, 
figyeljenek arra, hogy azok az 
ingatlanokról sem a tanyavilág-
ban, sem a település belterületén 
ne tudjanak kijárni, a lakosokat, 
a közlekedőket, különös tekin-
tettel az időseket és a gyerekeket 
semmilyen módon ne fenye-
gessék vagy veszélyeztessék. 
Tisztelettel kérek mindenkit, 
legyenek tekintettel egymásra 
és tartsák be a kutyatartásra vo-
natkozó szabályokat! 

Magyar Mihályné jegyző

A korábbi évekhez hasonló-
an önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt 
végez községünkben a Központi 
Statisztikai Hivatal. Az összeírás 
témakörei a háztartások informá-
ciós és kommunikációs eszköz-
használatára vonatkoznak, illetve 
érintik a családok gazdálkodását, 
költségvetését és életkörülmé-
nyeit. A munkát a Statek Kft. 

fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások címét mate-
matikai-statisztikai alapon, vélet-
lenszerűen választották ki, de a 
válaszadás önkéntes. Az adatfel-
vétel statisztikai célból történik, 
és azokat összesített formában 
hozzák nyilvánosságra. Erről bő-
vebben a www.ksh.hu internetes 
oldal nyújt tájékoztatást.   

Március 9-én a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából a Balástya 
Községi Önkormányzat a mű-
velődési házban köszöntötte az 
idősek nappali ellátásában részt-
vevőket és az Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub tagjait. Ujvári László 
polgármester üdvözlő szavai után 
Szatmáry Éva vezetésével a Bá-

babokra Néptánc Együttes 2. osz-
tályosainak csoportja somogyi 
táncokat, a 4. osztályos csoport 
szatmári táncokat mutatott be. Az 
ünnepelteknek virággal és süte-
ménnyel kedveskedett az önkor-
mányzat. Csányi Attila zenéjével 
szórakoztatta a beszélgetéssel zá-
ruló rendezvény résztvevőit. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs ügyfélfogadás        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs ügyfélfogadás  
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Magyar Mihályné
HVI vezető, jegyző

Tisztelt Balástyai Választópolgárok!

Balástya település Helyi Választási Irodájának vezetőjeként tá-
jékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Balástya Közsé-
gi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. április 8-ra kitűzött 
országgyűlési képviselő választással összefüggésben a szavazat-
számláló bizottság tagjait a 2018. február 21-én tartott képvise-
lő-testületi ülésén megválasztotta. A szavazatszámláló bizottságok 
tagjai a kialakított négy szavazókörben az alábbiak szerint végzik 
munkájukat.

1. sz. szavazókör: Művelődési ház (6764 Balástya, Széchenyi u. 
15., Ifjúsági klub) átjelentkezéssel szavazók szavazóköre, akadály-
mentes szavazókör

Választott tagok, póttagok: 
Széll András  Balástya, Őszeszék 54.
Kern György  Balástya, Táncsis u. 3.  
Fekete Anna  Balástya, Kölcsey u. 5.
Szöri Istvánné  Balástya, Táncsics u. 10.
Nagy Antal   Balástya, Gajgonya 234.
   

2. sz. szavazókör: Falusi Tanoda (6764. Balástya, Rákóczi u. 34.)

Választott tagok, póttagok:
Horváth-Zsíkó Sándor Balástya, Gajgonya 35.
Nagymihályné Fekete Matild  Balástya, Rákóczi u. 24.
Csányiné Böröcz Ilona Balástya, Ady u. 5.
Hegedűs József  Balástya, Gajgonya 393.
Nagymihály Ferenc  Balástya, Őszeszék 164.
  

3. sz. szavazókör: Művelődési ház (6764 Balástya, Széchenyi u. 
15., 1. sz. főépület)

Választott tagok, póttagok
Halászné Ács Éva  Balástya, Őszeszék 53.
Csányi Gábor  Balástya, Őszeszék 153.
Bába András  Balástya, Őszeszék 155.
Bagi Mária  Balástya, Őszeszék 10.
Nammuo Sarah  Balástya, Kölcsey u. 5.

4. sz. szavazókör: Teleház (6764 Balástya, Rákóczi u. 33.)

Választott tagok, póttagok
Sándor Mihály  Balástya, Gajgonya 288.
Id. Böröcz Antal  Balástya, Gajgonya 177.
Török Györgyné  Balástya, Dózsa György u. 20.
Bárkányi Ferencné  Balástya, Gajgonya 143.  
Puskás József  Balástya, Balástyai Tanyák 365.

   
Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos tájékoz-

tatók a Balástyai Újság márciusi számának 3. és 4. oldalán olvas-
hatóak.

    

Országgyűlési képviselők választása 
2018. április 8.

Választási tájékoztató A szabadtéri tüzek kialakulásá-
nak különösen kedvez a tavaszi 
szárazabb időszak, mert a száraz 
növényi részek könnyen lángra 
kapnak, meggyulladhat az aljnö-
vényzet, a szeles időben pedig 
a legkisebb tüzek is gyorsan to-
vábbterjedhetnek.

A szabadtéri tüzek szinte mind-
egyikét emberi gondatlanság, fe-
lelőtlenség okozza, pedig sokat 
tehetünk azért, hogy megóvjuk 
környezetünket és a levegő tisz-
taságát.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt fon-
tos tudni:

A tűz soha nem hagyható fel-
ügyelet nélkül.

Legyen a közelben megfelelő 
mennyiségű oltóanyag (víz, ho-
mok, tűzoltókészülék).

Gondoskodni kell a tűz irányítá-
sához szükséges kézi szerszámról 
(gereblye, lapát, vasvilla).

Feltámadó szél esetén azonnal 
el kell oltani a tüzet.

Belterületen a települési ön-
kormányzat rendeletben sza-
bályozza a kerti zöldhulladék 
égetésének időpontját. A kert 
használata során keletkező és to-
vábbi hasznosításra nem kerülő 
növényi maradvány (fű, falomb, 
nyesedék, gyökér és egyéb nö-
vényi maradványok) elsősorban 
helyszíni komposztálása javasolt. 
Amennyiben a kerti hulladék ta-
lajfertőzés veszélye miatt nem 
komposztálható, annak égeté-
se az ünnepnapok kivételével 
a tárgyév március 1. napjától 
szeptember 30. napjáig kedd és 
pénteki napokon 8.00-20.00 óra 
közötti napszakban lehet végez-
ni az adott ingatlan területén. Az 

égetés párás, ködös, esős időjá-
rási körülmények között nem ja-
vasolt, ugyanakkor nedves kerti 
hulladék égetése tilos! Az égetés 
folyamatának gyorsítására ég-
hető folyadék (például: benzin, 
gázolaj stb.), légszennyező vagy 
bűzös segédanyag nem használ-
ható! Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hulla-
dékot, PVC-t, fóliát, autógumit 
és minden veszélyes hulladékot, 
mert azt tilos égetni! Nagyobb 
mennyiségű avar és kerti hulla-
dék elégetési szándék esetén a 
szomszédokat tájékoztatni kell 
az égetés várható időpontjáról. 
Az égetés ideje maximum 4 óra 
időtartamban végezhető. Közte-
rületen avar és kerti hulladék ége-
tése tilos! (Balástyai Újság 2016. 
április, címlapon és a Balástya 
Községi Önkormányzat képvise-
lő-testületének 8/2015. (IV. 30.) 
és a 19/2015. (XI. 27.) számú he-
lyi rendelete a www.balastya.hu/
letöltések oldalon megtalálható.

A külterületi tarlóégetés és vá-
gott növények égetése engedély-
hez kötött, amelyet a munkálatok 
előtt tíz nappal kell a helyi ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségnél 
igényelni.

A hatóságilag elrendelt általá-
nos tűzgyújtási tilalom alól egy 
rendelet sem ad felmentést!

Baj esetén hívja a 112-es se-
gélyhívó számot és kérje a tűzol-
tók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvé-
delmi bírsággal is sújtható, amely 
– az okozott károk megtérítésén 
felül – az előidézett káresettől 
függően 20 ezer forinttól 3 millió 
forintig is terjedhet.

Komoly bírságok jöhetnek a felelőtlen 
szabadtéri tűzgyújtásért!

Balástya hírei a honlapunkon
A www.balastya.hu oldalon a hírek főmenüben számolunk be 
a Balástyai Újság megjelenései között történt eseményekről, 
továbbá a galériában a nagyobb rendezvények fotóit és film-
felvételeit láthatják.  Több közérdekű információ, továbbá a 
Balástyai Újság aktuális és korábbi lapszámai megtalálható-
ak községünk honlapján.
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Helyi lakáscélú támogatást ad a 
Balástya Községi Önkormányzat

Kedvezőbbek lettek a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény 
feltételeiA Balástya Községi Önkor-

mányzat képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott hatáskö-
rében a helyi lakáscélú támoga-
tásról rendeletet alkotott, amely 
teljes terjedelmében a www.
balastya.hu/önkormányzat/ha-
tályos rendeletek gyűjteménye 
oldalon olvasható.

Az önkormányzat képviselő-
testülete a tárgyévi költségvetés-
ben az erre a célra megállapított 
előirányzat terhére, az e rende-
letben leírt feltételek fennállása 
esetén kérelemre támogatást 
nyújthat a településen állandó 
lakóhellyel rendelkezők, vagy 
annak létesítésével letelepedni 
szándékozók részére Balástya 
közigazgatási területén belül el-
helyezkedő lakás építésére, új, 
vagy használt lakás vásárlására, 
amelyhez kamatmentes köl-
csönt, vagy vissza nem térítendő 
támogatást, vagy kamatmentes 
kölcsönt és vissza nem térítendő 
támogatást ad. 

A támogatás mértéke családon-
ként kamatmentes kölcsön ese-
tén az ingatlan értékének 20 szá-
zaléka, de maximum 1.000.000 
forint, és a vissza nem térítendő 

támogatás esetén 400.000 forint. 
A kamatmentes kölcsön vissza-
fizetésének határideje legfeljebb 
öt év. A képviselő-testület ké-
relemre, méltányosságból az öt 
éves futamidőt egy alkalommal 
maximum két évvel meghosz-
szabbíthatja.

A támogatásra irányuló kérel-
mek elbírálásánál előnyben kell 
részesíteni: 

a) a többgyermekes családokat, 
b) a gyermekes (ideértve a 

gyermek születését vállaló) há-
zasokat, 

c) azokat az igénylőket, akik-
nek a községben történő lete-
lepedése – 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 beérke-
zett kérelmekről a képviselő-tes-
tület június 30-ig, az év második 
félévében beérkezett kérelmek-
ről december 31-ig dönt.

Az igénybevétel további feltét-
elei a rendeletben olvashatóak.

Balástyát, a balástyaiakat és 
az idetelepülőket is érinti, hogy 
március 15-ével megváltoztak a 
családi otthonteremtési kedvez-
mény, a CSOK feltételei. Lé-
nyegesen egyszerűbbé válik a 
támogatás igénylése, és felgyor-
sul a folyósítása. A használt 
lakásba költözők és a bővítést 
tervezők egy része még többet 
nyerhet az új szabályokkal.

A Portfolio.hu összegzése sze-
rint a hatályba lépett változások 
nem változtatják meg a CSOK 
alapelvét: továbbra is a gyer-
mekvállalást és az ingatlanpiacot 
ösztönzi az állam egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatással. Bár 
a lakások nagyot drágultak két 
év alatt, nem változott a támoga-
tási összeg: 600 ezertől 10 millió 
forintig lehet igénybe venni attól 
függően, hány gyermek van, és 
használt vagy új lakásba, házba 
költözik valaki. Módosult ugyan-
akkor több részletszabály, ami 
sokaknak kedvező lehet.

1. Nem mindig kell levonni a 
már felvett támogatást a CSOK 
összegéből

Továbbra is alapszabály, hogy 
ugyanazon gyermek után csak 
egy alkalommal lehet igénybe 
venni a CSOK-ot, tekintetbe 
véve a korábban felvett támoga-
tást is (például a. szocpolt). Eddig 
azonban kötelező volt levonni 
a már igénybe vett támogatás 
összegét a teljes gyermekszám 
után járó CSOK összegéből. A 
harmadik gyermeket vállaló, új 
lakásba költöző párok például 
10 millió helyett 8 millió forintot 
kaphattak, ha korábban 2 millió 
forintnyi szocpolt már igénybe 
vettek. Mostantól viszont figyel-
men kívül lehet hagyni ezeket a 
gyermekeket, ha így kedvezőbb 
az igénylőnek. Tehát lényegében 
kétféleképpen lehet kiszámítani a 
felvehető összeget, és a két ösz-

szeg közül a nagyobbikat lehet 
felvenni. Az említett példában ez 
éppen nem okoz változást, hiszen 
egy új gyermek után csak 600 
ezer forintot lehetne felvenni, így 
a 8 milliós összeget érdemes vá-
lasztani. Ha viszont valaki hasz-
nált lakásba költözik, és a szoc-
pol felvétele óta 2 új gyermeke 
születik, a négy gyermek után 
1.430.000 forintot vehet fel az ed-
digi 750 000 helyett. A szabály-
változás igazán a használt lakás 
vásárlók egy részének kedvez.

2. Nem probléma a meglévő 
lakástulajdon

Új lakás vásárlása vagy építése 
esetén eddig is megtarthatta meg-
lévő lakástulajdonát az igénylő, 
csak annyi volt az elvárás, hogy 
életvitelszerűen kell élnie új la-
kásában. Használt lakás esetén 
viszont élt egy korlátozás: leg-
feljebb 50 százalékos tulajdoni 
hányaddal lehetett rendelkezni 
másik lakásban (kivéve, ha ha-
szonélvezeti jog volt a meglévő 
lakáson). Ezt a korlátozást eltö-
rölték, most már másik lakáson 
meglévő tulajdon esetén is igé-
nyelhető a CSOK, megmaradt 
viszont az a szabály, hogy az 
igénylőnek vállalnia kell, hogy 
a vételár (vagy bővítés esetén a 
bekerülési költség) kiegyenlíté-
sére használja fel a kérelem be-
nyújtását megelőző 5 éven belül 
értékesített lakástulajdonának az 
eladási árát, csökkentve bizonyos 
tételekkel. A tulajdoni korlátozás 
eltörlése szintén a használt lakást 
vásárlóknak kedvez.

3. Nem kell olyan sokat várni 
a jóváhagyásra

Megjelentek a módosításokkal 
a hitelintézetekre vonatkozó új 
határidők: lakásvásárlás esetén 
a kérelem benyújtásának napját 

Folytatás az 5. oldalon

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 

 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

Térítésmentes informatikai képzések 
indulnak Balástyán



követő 30 napon belül, lakás épí-
tése vagy bővítése esetén pedig 
a kérelem benyújtásának napját 
követő 60 napon belül kell elbí-
rálnia a hitelintézetnek a kérel-
met. A hiányos dokumentáció 
kiegészítésére biztosított idő-
tartam a határidőbe nem számít 
bele. A kérelem benyújtásának 
napja az a nap, amikor az igénylő 
a kérelmet és az igénylési felté-
teleket igazoló dokumentumokat 
és nyilatkozatokat hiánytalanul 
benyújtja a banknak. A hitelin-
tézetnek ezekről igazolást kell 
adnia az igénylőnek, amelyben 
tájékoztatja a kérelem elbírálásá-
nak az időtartamáról az esetlege-
sen szükséges kiegészítésekről. A 
kérelem benyújtásának minősül 
az is, ha a kérelmet és a becsatolt 
dokumentumokat a hitelintézet 
függő közvetítője vette át.

4. Több pénz kérhető bőví-
tésre

Eddig úgy volt, hogy a CSOK-
ot még a bővítési munkálatok 
megkezdése előtt kellett igényel-
ni, most azonban már a folyamat-
ban lévő bővítésre is jár a pénz a 
gyermek után. Ennél nagyobb 
változás, hogy eltörölték azt a 
szabályt, amely szerint bővítés 
esetén a családi otthonteremté-
si kedvezmény nem haladhatja 
meg a számlával igazolt bekerü-
lési költség 50 százalékát. Vagyis 
most már akár a teljes bővítést 
meg lehet finanszírozni a hasz-
nált lakás támogatási összegének 
megfelelő, gyermekszámtól füg-
gő összegű CSOK-kal. Tovább-
ra is be kell nyújtani azonban a 

hitelintézet által elfogadott bőví-
tési költségvetésben szereplő, a 
készültségi foknak megfelelő be-
kerülési költség legalább 70 szá-
zalékát igazoló számlákat. Lakás 
bővítésének minősül egyébként 
a lakás hasznos alapterületének 
legalább egy lakószobával tör-
ténő növelése, (ideértve az épít-
mény térfogatnövelésével nem 
járó tetőtér-beépítést is), vala-
mint az emelet-ráépítéssel vagy 
tetőtér-beépítéssel létrehozott 
lakás akkor, ha az emelet-ráépí-
tés vagy tetőtér-beépítés révén 
nem jön létre két új, önállóan 
nyilvántartott lakás. A meglévő 
épület, épületrész vagy építmény 
átalakítása nem minősül a lakás 
bővítésének.

5. Nem feltétlenül kell ma-
gyar társadalombiztosítást iga-
zolni

A 10 millió forintos támoga-
tási összeghez legalább 2 éve, 
a többi támogatáshoz legalább 
180 napja társadalombiztosítási 
jogviszonyban kellett eddig is 
állnia legalább egyik igénylőnek 
(ebben 30 napos megszakítás 
lehetett). Nehézség volt viszont 
a külföldön dolgozók számára, 
hogy az igénylés pillanatában 
már a hazai társadalombiztosítás 
alatt kellett állniuk (még ha egy 
napja tartott is ez). Ezt a szabályt 
azonban új és használt lakások 
esetében sem kell ezután alkal-
mazni, házastársak vagy élet-
társak esetén is elégséges, hogy 
legalább az egyik fél a kérelem 
benyújtásának időpontjában ke-
reső tevékenysége alapján az 

Európai Gazdasági Térség va-
lamely másik tagállama társa-
dalombiztosítási rendszerének 
hatálya alatt áll és ezt az illetékes 
külföldi hatóság által kiállított 
igazolással igazolja. Emellett tel-
jes bizonyító erejű magánokirat-
ba foglaltan vállalni kell, hogy a 
támogatási szerződés megkötését 
követő 180 napon belül a magyar 
társadalombiztosítási rendszer 
biztosítottjává válik.

6. Később is benyújtható az 
igénylés, ha lakást vásárolnak

A családi otthonteremtési 
kedvezményre való jogosultság 
megállapítását és mértékének 
meghatározását használt vagy 
új lakás vásárlása esetén az 
adásvételi szerződés megköté-
sét követő 120 napon belül kel-
lett kérni eddig a hitelintézettől. 
Ez a szabály egyszerűen 180 
napra változott, vagyis ha vala-
ki lakást vásárol, még csaknem 
fél éven keresztül igényelheti a 
CSOK-ot.

7. Nem kell minden igazolást 
beszerezni

Nyilatkozati elvet vezettek 
be az új szabályok, vagyis nem 
feltétlenül kell erkölcsi bizo-
nyítvánnyal igazolni a büntet-
len előéletet, NAV-igazolással 
a köztartozás-mentességet, há-
zassági anyakönyvi kivonattal 
a házastársi kapcsolatot, jog-
erős bírósági ítélettel az elvált 
szülők kiskorú gyermekeinek 
elhelyezését, gyámhatósági ha- 
tározattal az örökbefogadást, 
kirendelő határozattal a gyám-
ság fennállását, igazolással 
a tanulói jogviszonyt vagy a 
megváltozott munkaképessé-
get.

 A büntetőjogi felelősség vál-
lalásával tett teljes bizonyító 
erejű magánokirat helyettesít-
heti ezeket, ezzel érdemben 
csökkent a CSOK-igénylők ad- 
minisztrációs terhe, és felgyor-
sult az igénylés várható folya-
mata.

Április 29-én, 10 órától a Vadásztanya vendéglőben 
ebéddel egybekötött találkozóra várjuk az egykori diá-
kokat, akik a Külső-őszeszéki iskolába jártak, és akiket 
Borsi Péter tanított. Mindenki hozzon régi fényképeket! 
Előzetes jelentkezés március végéig Vass Jánosnénál a 
06 (70) 417-6838-as telefonszámon. 
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Osztálytalálkozó
 a Külső-őszeszéki iskolásoknak



Március 3-án, a Hotel Orchide-
ában tartotta a kilencedik Nőnapi 
bált a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. Virágh Ist-
ván elnök fogadta a párjaikkal 
megjelent tűzoltókat, valamint 
az egyesület támogatóit. Ünnepi 
köszöntőjében kifejezte, hogy 
sokan, sokféle területen támo-
gatják az önkéntes munkájukat 
a személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékának felajánlásán kívül is. 
Példaként hozta fel a bált, ami 
számos önzetlen ember adomá-
nya, segítsége révén jöhetett lét-
re. Az elnök kiemelte a Hotel Or-
chidea tulajdonosainak vállalását 
is, vagyis azt, hogy a szállodában 
a nap 24 órájában könnyen elér-
hetővé tették mindenki számára 

az egyesület tulajdonában lévő, 
életmentéshez, újraélesztés-
hez nagyon fontos defibrillátor 
készüléket. Megemlítette még 
a közelmúlt legkiemelkedőbb 
eseményét, azt, hogy januárban 
a Csongrád Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóságtól kapott 
az egyesület egy Steyr típusú, 
csaknem húsz millió forint ér-
tékű gépjárműfecskendőt. To-
vábbá Virágh István elmondta, 
egyesületük konzorciumi part-
nerrel elnyert egy pályázatot, 
és több mint 200 millió forint 
összegben biztosítanak olyan 
18-22 éves fiataloknak tanulási 
lehetőséget, akik Csongrád me-
gyében élnek, nem rendelkeznek 
tanulmányi jogviszonnyal és 
munkaviszonnyal sem. Német, 
angol nyelvtanfolyamot végez-
hetnek, nyelvvizsgázhatnak, 
A és C kategóriás jogosítványt 
szerezhetnek, továbbá 40 órás 
tűzoltó alapképzésben vehetnek 
részt, és hat hónapig, a tanfolya-

mok elvégzése idejére a társada-
lombiztosítási járulékot is fizetik 
nekik a pályázati támogatásból. 
Március elsején kötötték meg 
a szerződést erre, és már a pro-
jekthez megkezdődött a fiatalok 
toborzása.

Az elnök szavai után Molnár 
Milla tűzoltói életképről mon-
dott verset, majd Ujvári László 
polgármester köszöntötte a je-
lenlévő hölgyvendégeket. Örö-
mét fejezte ki, hogy szép szám-
mal vannak, akik a településen 
segíteni akarnak bajbajutottak-
nak, és hogy a községünkben 
működő tíznél több civilszer-
vezet közül a legaktívabb az 
önkéntes tűzoltóké. Mint fo-
galmazott, a 67 éves szervezet 
tagjai mindig készenlétben áll-
nak, és amikor szükség van rá, 
mentik az értékeket, vigyáznak 
ránk, biztonságot adnak szá-
munkra. Úgy folytatta: „Büsz-
kék lehetünk arra, hogy ilyen 
tűzoltó egyesületünk van, és a 
szervezet fennmaradása, össze-
tartása családi hagyományból, 
a Virágh családnak köszönhető, 
a már elhunyt idősebb Virágh 
Lászlónak, és fiának, a jelenlegi 
elnöknek, Virágh Istvánnak.” A 
polgármester hangsúlyozta azt 
is, hogy a balástyai önkéntesek 
kiemelkedően jól tudják segíteni 

a hivatásos tűzoltók tevékenysé-
gét. Az elmúlt évben például 68 
kivonuláson vettek részt, segí-
tettek tűzoltásban vagy műszaki 
mentésben bármikor, éjjel vagy 
nappal. Ujvári László úgy vélte, 
ehhez nagyon fontos a családi 
háttér. A polgármester megkö-
szönte az egyesület tagjainak és 
párjaiknak, családjuknak a szol-
gálat teljesítését és támogatását.

Makra Gábor versmondásá-
val folytatódott a nőnapi ösz-
szejövetel, majd a rövid műsor 
után a vacsora következett, és a 
balástyai Coctail Band késő kora 
hajnalig mulattatta a bálozókat. 
A rendezvényen részt vett Galiba 
Gábor tűzoltóőrnagy, a Szegedi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság parancsnoka, Dékány Péter, 
a Balástyai Polgárőr Egyesület 
elnöke és Dékány Attila rendőr, 
körzeti megbízott, valamint Fo-
dor Tamás, a „Községi Sportkör 
Balástya” Egyesület elnöke, mű-
velődésszervező.
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Bállal ünnepelték a nőket az önkéntes tűzoltók

Tűzoltó hír
Március 19-én 11 órától 17 

óráig a Balástya Község Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület belvízszi-
vattyúzást végzett a Széchenyi 
utcában a kegyeleti parknál. A 
csatornában felhalmozódott vi-
zet a közeli nádas területre emel-
ték át a községünk vízmentesíté-
se érdekében. A három önkéntes 

tűzoltó munkáját az önkormány-
zat három közfoglalkoztatott 
munkatársa segítette. A belvíz 
miatt a továbbiakban is szükség 
lesz az önkéntes tűzoltók mun-
kájára. Három nagyteljesítmé-
nyű szivattyú áll rendelkezésre a 
további belvízvédelmi feladatok 
ellátásához.

Illin Klára
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Széll Ákos országos versenyen kapott dicséretet

Második verses könyve jelent meg 
Széll Sándorné Prágai Tündének

Balástya távközlése nem fejlődhetett 
volna Kauczki Antal nélkül

A balástyai Széll Sándorné 
Prágai Tünde második verseskö-
tete Reménység címmel  néhány 
hete jelent meg. Tünde az álta-
lános iskola 7. osztályába járt, 
amikor verseket kezdett írni. 
Később családja, majd öt gyer-
meke, munkája mellett is sorra 

születtek versei, amelyek legna-
gyobb része a szeretetről, a sze-
relemről és a családról szólnak. 
Gyerekkora nagy álma volt egy 
saját verseskötet kiadása, ami 
2016-ban megvalósult, mert első 
verseinek gyűjteménye akkor 
még csak a család részére volt 
karácsonyi ajándék. Az első ver-
seim című könyvében 54 vers, 
a most megjelent Reménység 
címűben 148 vers kapott helyet, 
amelyek témája a remény, az 
előretekintés és a szeretet. Kö-
zöttük vannak az első kötetből 
is kedvenc és szeretett versek, 
mint a Kisfiam című, amit 2017. 
júliusában nagy örömére Kiskő-
rösön egy olvasó előadásában 
viszont hallotta, amikor a Kiste-
leki Költőklubbal jártak ott író-
olvasó találkozón.

Az 1950-es években Balástyán 
összesen csak hét telefon volt. 
Ezekről az időkről és a fejlő-
désről Kauczki Antal mesélhet 
sokat, hiszen mások mellett az 
ő közreműködésével épült ki 
Balástya telefonhálózata. Anti 
bácsi 1936-ban születetett, és 
1955 szeptemberétől dolgozott a 
Posta Légvezeték- és Kábelépítő 
Vállalatnál, majd utódcégeinél 
nyugdíjazásáig, összesen csak-
nem 37 évig. A munkakezdés 
utáni időszakban Budapesten 
az 1956-os forradalmi károk, a 
leszakadt telefonkábelek, légve-
zetékek helyreállítását végezték 
a brigádjukkal. Közben 1957 
áprilisától 1959 februárjáig volt 

katona. Ezután vonalfelvigyázói 
tanfolyamot végzett. Vizsga-
feladatként a Délmagyarország 
megyei napilap szerkesztősé-
gében a telefon alközpont ki-
építését kapta. Munkaviszonya 
alatt a telefonhálózat rendsze-
re többször változott. Először 
a helyi telepes telefon, majd 
hajtókaros, azután a tárcsás te-
lefon következett. Anti bácsi 
több ipari tanulót tanított meg a 
szakmai fogásokra, de a brigád-
jával az egész ország területén 
végezték a telefonhálózatok és 
készülékek bekapcsolásának 
szerelési munkálatait. Balástyán 
is részt vett a telefonhálózat bő-
vítésében, mert kezdetben csak 
három áramkörön, hét helyen 
volt fővonallal telefonkészülék, 
a vasútállomáson kettő és egy-
egy volt a postán, a rendőrsé-
gen, dr. Kóródy István körzeti 
orvosnál, a tanácsházán, Pauló 
Jánoséknál és a saját házukban. 
Ikervonal és mellékvonal több 
is létezett a belterületen. Ekkor 
a posta épületében egy 20-as 
rendező szekrényben elfért a te-
lefonáláshoz szükséges műszaki 
háttér, később a melléképület-
ben crossbar telefonközpontot 

Amikor öt évvel ezelőtt Angli-
ában egy bárban dolgozott Széll 
Ákos, ott tetszett meg neki a mi-
xer szakma, a koktélok, az italok 
keverése, bár sohasem szerette 
az alkoholt. Hazatérése után 
2015-ben beiratkozott egy bár-
mixer tanfolyamra, majd a vizs-
ga után Németországba ment, 
de nem dolgozott ebben a szak-
mában. A következő év végén 
hazajött, és tovább akarta fej-
leszteni a tudását, ezért flair tan-
folyamba kezdett, ahol az italok 
látványos elkészítésén kívül a 
szakma szeretetét is elsajátította. 
Oktatójával, Griljov Rolanddal 

néhány rendezvényen gyakorol-
hatta frissen szerzett tudását, de 
változatlanul nem bármixerként 
helyezkedett el, viszont otthon 
kedvtelésből készít koktélokat, 
lefotózza és a legnépszerűbb 
közösségi oldalakon naponta 
megosztja a képeket. Ákos több 
forrásból kutatja a recepteket, 
a hozzávalókat még korábban 
megvette és kapott is ajándékba, 
így a gyakorlásokat követően 
benevezett a Bármixer Tanulók 
Tavaszi Koktélversenyére, ahol 
virágfürdő fantázianevű koktélt 
készített, amiért a zsűri dicséret-
ben részesítette.  

helyeztek el a Postaigazgatóság 
Távközlési Osztályán dolgozó, 
balástyai születésű Fekete István 
közbenjárására, utána 1982 kö-
rül a posta udvarába ötszáz vonal 
lehetőségű konténerközpontot 
telepítettek Kauczki Antal irá-
nyításával. Több szerelési, szak-
mai újítását bevezették a válla-
latnál. Anti bácsi nagyon szerette 

a munkáját, amit a felettesei 
méltányoltak, több elismerést is 
kapott a brigádja, és brigádveze-
tőként szintén kitüntetéseket vett 
át kiváló munkájáért. 1988-ban 
eredményes munkájáért a Mun-
ka érdemrend bronz fokozatát 
kapta meg. Élete és munkássága 
összefonódott Balástya távköz-
lési történetével.
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Beíratás a bölcsődébe
Szeretettel várjuk bölcsődei beíratásra a következő gondozási 

évben, 2018. szeptembertől gyermeküket bölcsődébe járatni 
kívánó szülőket. Várjuk egyúttal azon szülők jelzését is, akik 
az év során – a szabad helyek függvényében – szeretnék böl-
csődébe adni gyermeküket.

A beíratás helyszíne: Kóródy u. 31., bölcsőde épület
Időpontja: 2018. május 14., hétfő 9-16 óráig
Kérjük, hozza magával a beíratáshoz:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét,     
  TAJ kártyáját,
• a szülő és a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmá- 
  nyokat.

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

A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 1-től azokra a gyermekekre 
vonatkozik, akik az adott év – jelen esetben 2018. augusztus 31-ig betöl-
tik a 3. életévüket, valamit azon gyermekekre is, akik az előző évben már 
felmentést kértek az óvodába járás alól. 

22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet 1.&(1b)
„(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hiva-
talból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való 
részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

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

Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2018. augusztus 31-ig  
3. életévüket betöltő gyermekek szüleit. Azok a gyermekek, 
akik szeptember 1. után születtek, és szüleik szeretnék az év során 
óvodába járatni gyermeküket, kérjük, ők is jelezzék.
Helyszín: Széchenyi u. 3., óvodaépület (megközelítés az iskola 
udvara felől) – vezetői iroda
Időpontja: 2018. május 14-én, hétfőn 9.00-16.00 óráig, valamint 
május 15-én, kedden délelőtt 9.00-12.00 óráig.

Kérjük, hozza magával a beíratáshoz:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ 
   kártyáját,
• a gyermek és a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
• orvosi igazolást,
• a gyermek hátrányos helyzetének fennállását tartalmazó hatá- 
   rozatot,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányo- 
  kat.

ÓVODAI BEÍRATÁS 
A 2018/2019 NEVELÉSI ÉVRE

Március 10-én a balástyai 
óvodában tartott megbeszélést 
az óvodai esélyteremtés lehe-
tőségeiről hat megyei óvoda 12 
munkatársa. A vendégek meg-
nézték az óvoda épületét, majd 

konzultációval telt el a munka-
délelőtt. Óvodánkból Bagi Mária 
és Kovácsné Czékus Zsuzsanna 
vettek részt a megbeszélésen, és 
a vendégeket Csontos Mária óvo-
davezető köszöntötte.

Az elmúlt hetekben az Asian 
Tour 2018 versenyen táncolt a 
balástyai Nagymihály Balázs 
és párja, Szalai Ágnes, a kiste-
leki Pro-Art Táncstúdió tagjai. 
Tajvan fővárosában, Tajpejben 
február 28-án a professzionális 
latin-amerikai táncok verse-
nyében az elődöntőbe kerültek, 
és 21. helyezést értek el. A dél-
koreai Szöulban rendezett állo-
máson szintén a professzionális 
latin-amerikai táncok versenyé-
nek elődöntőjében 18. helyre 
kerültek. A versenyeken csak-

nem 70 páros indult. A balástyai-
kisteleki páros most volt először 
az Asian Tour 2018 versenyen, 
amelynek öt versenyhelyszíne 
van. Március közepén Auszt-
riában, Innsbruckban lépnek 
parkettre, majd áprilisban és 
májusban Angliában a világ leg-
nagyobb táncversenyén vesznek 
részt, ahol tavaly a legjobb 48 
között voltak, és idén a legjobb 
12 páros között szeretnének tán-
colni. Felkészítő tanáraik: And-
rej Skufca és Skufca Melinda 
Törökgyörgy.

Óvoda

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK 
Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes Ázsiában táncolt



A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató tanuló-

inkat megismertette Szent Ador-
ján pápa életével, akiről keveset 
tudunk. Szent Adorján pályáját 
szerzetesként kezdte. A háború 
sújtotta Itáliában segítő kezet 
nyújtott az éhezőknek. Halála 
után 1000 évvel, 1891-ben avat-
ták szentté.

Zrínyi Ilona matematika ver-
seny

Idén ismét részt vettek tanu-
lóink a Zrínyi Ilona matematika 
versenyen. Az ötödik és a hato-
dik évfolyamról három-három 
diákunk nevezett be a megméret-
tetésre. A kis csapat február 16-
án vett részt Szegeden a megyei 
fordulón. Iskolánkat Horváth-

Zsikó Mária (5. o.), Kiss Bence 
Bendegúz (5. o.), Répa-Antal 
Hanna Tímea (5. o.), Goldmann 
Boglárka (6. o.), Gyöngyösi No-
rina (6. o.) és Szél Luca (6. o.) 
képviselte a vetélkedőn. Leg-
eredményesebb tanulónk Szél 
Luca lett.  A gyerekeket Gállné 
Leiner Ilona és Hegedűs Mari-
ann pedagógusok készítették fel. 
Az utazáshoz Balástya Község 
Önkormányzata adott segítséget. 

Gergely-járás
Március 12-én elsőseink fel-

elevenítették a Gergely-járást. 
Kormányosné Rudner Edit és 
Tari Klára tanítónők irányításá-
val verseket és dalt tanultak. Lel-
kesen várták a pillanatot, amikor 
ellátogathatnak az óvodába, és 
elmesélhetik kis barátaiknak is-

kolai élményeiket. Az óvodások 
nagy szeretettel fogadták a mű-
sort és a vendégeket. Az elsősök 
színes élménybeszámolót tartot-
tak, megmutatták iskolai felsze-
relésüket, táskájukat, tolltartó-
jukat, könyveiket. Az óvodások 
üdítővel, aprósüteménnyel ven-
dégelték meg a Gergely-járókat.

Megemlékezés 1848-ról
Március 14-én emlékeztünk 

meg az 1848-1849-es forrada-
lomról és szabadságharcról. Az 
ünnepség forgatókönyvét Varga 
Emma és Zádoriné Sutka Anita 
tanítónők készítették a negyedik 
évfolyamos diákokkal, és a 170 
éve történt események felidézé-
sében az alsó tagozatos kisdiá-
kok közreműködtek. 
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Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – február
1.a: Becsey Noel Viktor, 2.a: Prohászka Csaba, 3.a: Beke Antónia 
Barbara, 4.a: Farkas Miranda, 4.b: Lippai Zsófia, 5.a: Kiss Bence 
Bendegúz, 6.a: Szél Luca, 7.a: Krasznai Árnika, 7.b: Pásztor Csa-
nád, 8.a: Molnár Klaudia

A Csongrád megyei II. osz-
tályban a balástyai felnőtt csa-
pat első mérkőzése az időjárási 
viszonyok miatt elmaradt. Az 
Üllés elleni tavaszi nyitófordu-
lót, így az idény utolsó részében 
május 30-án, szerdán 17 órától 
játsszák Nyerges Dániel edző 
tanítványai. 

A következő fordulóban is ne-
héz körülmények között kellett 
lejátszani a Csanytelek-Balás-
tya mérkőzést. A mély talajú 
csanyteleki pályán azonban 
Tóth Tamás góljával sikerült 
megnyerni a találkozót. Ezután 
hazai pályán a Tömörkény kö-
vetkezett. A zord időjárás végig 
kísérte a csapatot, hiszen hi-
degben, erős szélben és zuhogó 
esőben telt a kilencven perc. 
Gyuris Zsolt révén már alig két 

perc elteltével vezetett Balástya, 
majd Tóth Tamás duplázta meg 
az előnyt. A második félidőben 
szépítettek a vendégek, de Papp 
Dávid révén sikerült bebizto-
sítani a győzelmet, amellyel az 
előkelő  negyedik helyen áll a 
csapat. 

Áprilisi mérkőzések
2018. április 7., szombat 16.30 
órakor: Apátfalva – Balástya 
(U19: 14.30 óra)
2018. április 14., szombat 16.30 
órakor: Balástya – Kiszombor 
(U19: 14.30 óra)
2018. április 21., szombat 17.00 
órakor: Móraváros – Balástya 
(Domaszéken)
2018. április 28., szombat 17.00 
órakor: Balástya – Röszke 
(U19: 15.00 óra)

Kerámia szakkör: havi három 
alkalommal, hétfőnként 17 órá-
tól a kerámiateremben
Filmművészeti szakkör: havi 
egy alkalommal, szerdai napo-
kon, 17 órától a nyugdíjas klub-
ban

Színház- és irodalmi szakkör: 
színházlátogatással és színházi 
közvetítések közös megtekin-
tésével havi egy alkalommal 
csütörtöki napon, 17 órától a 
könyvtárban

Sporthírek – JÓ SZEZONKEZDET Ingyenes szakkörök a Gémes Eszter 
Községi Könyvtárban Balástyán

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

Jelentkezőket várunk még az alábbi szakkörökbe!



A Kisteleki Rendőrkapitány-
ság felhívja a közúti közlekedés-
ben résztvevők figyelmét arra, 
hogy a Kisteleki Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén a 
nap bármely szakában számítani 
kell a közúton közlekedőknek, 
vadon élő állatok megjelenésére. 
Az áthűlt, stresszes állatok ko-
moly kockázatot jelenthetnek a 
járművezetőknek. 

A vadbaleseteket nagyon ne-
héz, de nem lehetetlen megelőz-
ni, ezért kérjük, fogadják meg 
tanácsainkat.

•  Vadállat észlelése esetén a 
távolsági fényszóró alkalmazá-
sa kifejezetten hátrányos lehet, 
hiszen az úttesten lévő vad ilyen 
esetekben általában riadtan a 
fény felé fordul, megdermed, és 
nem tud időben kitérni az ütkö-
zés elől.

•  A tapasztalatok szerint az 
óvatos közlekedés mellett a 
hangjelzés alkalmazása már na-

gyobb segítséget jelenthet, hi-
szen az állatok többsége megijed 
az erős kürt hallatán, s menekül-
ni akar a közeledő zajforrás elől.

• Nem csak indokolt, hanem 
szükséges is a lassító fékezés 
még akkor is, ha közvetlen ve-
szélyt még nem tapasztalunk. 
Amennyiben le tudjuk fékezni 
a járművet, várjuk meg míg az 
állat átkel az úttesten, csak ezt 
követően induljunk tovább, ha 
meggyőződtünk arról, hogy az 
átvonuló állatot nem követik to-
vábbi vadak!

•  A közúti közlekedés során 
figyelembe kell venni a vadakat 
előrejelző közúti táblák tájékoz-
tatását!

 Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Sejben Győző rendőr száza-
dos, közrendvédelmi alosz-

tályvezető helyettes

Tisztelt Termelők!
A területalapú támogatási ké-

relmeket 2018. április 5-e és 
2018. május 15-e között lehet 
beadni. Az előző évekhez ha-
sonlóan időpont egyeztetés a 06 
(30) 338-0162 telefonszámon 
lehetséges az ügyfélfogadási 
időben.

Kérem a Tisztelt Termelőket, 
hogy ne hagyják az utolsó na-
pokra a kérelem benyújtását.

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, 
szerda 8.00-16.30 óráig, péntek 
8.00-14.00 óráig
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Kerüljék el a vadbaleseteket!

A  falugazdász híre
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

KERTÉSZET ELADÓ

Balástya belterületén, nem vízállásos, jól megköze-
líthető helyen lévő 16 516 m2 területű, üzemszerűen 

jelenleg is működő fóliás kertészet a működtetéséhez 
szükséges felszereléseivel eladó.

Felszerelései: • 78 db 132 m2-es, 8,5 m palástú, vasvázas, 
ajtós fóliasátor • külön vezetékrendszerrel talajban kiépí-
tett (elásott), programozható, blokkos elosztású esőztető 
és csepegtető öntözőrendszer • szivattyúk • fedett illetve 
fedetlen víztározók • 3 db nortonkút • 3 fázis (villany) 

• azonnal átírható
Érdeklődni: Vetró László, 06 (30) 305-4745  

A BALÁSTYAI LUKOIL
TÖLTŐÁLLOMÁS

folyamatosan bővülő árukészlettel 
(PB-háztartási gázpalack csere, olajok, zsírok, 

fagyállók, italok, édességek),
kedvező árakkal várja régi és új vásárlóit!

Nyitva tartás: minden nap 6.00-18.00 óráig 
Nyitva tartási időn túl az automata üzemel!

Üzemeltető: Juhász Zsolt 
Telefon: 06 (70) 943-0797

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

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

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

Halászné Ács Éva
 falugazdász
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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 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 telefo-
non történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2018. április 12-én, csütör-
tökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klub-
ban. 

A következő vásár időpontja: 
május 10., csütörtök.

A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, 
működőképes játékokat, meseköny-
veket, amelyeket csak a vásár alkal-
mával adhatnak át. 

Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

Április 7-8.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Április 14-15.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Április 21-22.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Április 28-29.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Április 30., május 1.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Május 5-6.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   

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

Defi brillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas KlubHázasságkötés
• Nagy Attila és Nádásan Aranka 
Margit

Születések
• Géczi Hajnalkának és Raff ael Zol-
tánnak: Zoltán Ezel
•  Hasicza Noéminek és Magony 
Tivadarnak: Ábel

Elhunytak
• Szabó Ferencné Szabó Eszter 
(1927)
• Csordás Lajosné Horváth Mag-
dolna (1943)
• Csáki József (1929)
• Tóth Sándorné Onozó Matild 
(1932)
• Széll Sándorné Forrai Julianna 
(1926)

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1 százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak 
a személyi jövedelemadó egy százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
Községi Sportkör Balástya Egyesület adószáma: 19983714-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
Hayat Hastánc Egyesület adószáma: 18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Technikai Járművek Baráti Köre adószáma: 18471942-1-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSKÖZSZOLGÁLTATÁS

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 értékesíté-
se, 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 
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Enni kell?

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

SERTÉS, MARHA, BIRKA, CSIRKE,
 KACSA, EZ MIND A RÖFI VÁLASZTÉKA! 

CSEVAP, PLJESKAVICA, A RÖFI 
SPECIALITÁSA.

SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEINK SZÉLES VÁLASZTÉ-
KÁVAL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT

 A HOTEL ORCHIDEA MELLETT! 
NE FELEDJE, HA FINOMAT SZERETNE ENNI, 

RÖFI-BE KELL MENNI.
(KERESSÉK FACEBOOK HIRDETÉSEINKET.)

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  

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses 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!

      
                      
           
                         egyszerűen csak ebédre!

Balástya KÖZsÉg ÖNKORMáNyZata – 62/278-222, 
telefon/fax: 62/278-320
tElEHáZ – 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773 
MUNKáCsy MiHály KatOliKUs általáNOs isKOla – 06 (30) 869-5028, 
telefon/fax: 62/578-131
ÓVODa – 06 (30) 869-5024
BÖlCsŐDE – 06 (30) 927-9741
MŰVElŐDÉsi HáZ – 62/255-529
KÖZsÉgi KÖNyVtáR – 62/578-130, 06 (30) 413-0075
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
DEFiBRillátOR ÚjRaÉlEsZtÉsHEZ 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!
sÜRgŐssÉgi ORVOsi, KÖZPONti ÜgyElEti Ellátás KistElEKEN 24 ÓRáBaN

112
KistElEKi MENtŐállOMás – 112
Betegszállítás: 1820
KistElEKi sZaKORVOsi RENDElŐ – 62/259-611
FOgásZat

Dr. Szabó Orsolya Katalin – 62/278-284
gyÓgysZERtáR – 62/278-242
VÉDŐNŐi taNáCsaDÓ – 62/278-255
 I. számú védőnői körzet: 06 (30) 869-5037
II. számú védőnői körzet: 06 (30) 462-6368
POsta – 62/278-331, 278-444, telefon/fax: 578-140
KistElEKi RENDŐRKaPitáNyság – 112, 62/598-130
Balástyai KÖRZEti MEgBÍZOttaK

Dékány Attila – 06 (70) 363-5878
Király Roland – 06 (20) 209-5338
POlgáRŐRsÉg

Dékány Péter – 06 (30) 456-6453
tŰZOltÓság – 112
tŰZOltÓ EgyEsÜlEt ElNÖKE És PaRaNCsNOKa

Virágh István –  06 (30) 436-1508
Jójárt Gábor –  06 (70) 425-5694
PlÉBáNia

Sutka István plébános – 06 (20) 808-6323
HalOttsZállÍtás 
Lévai János – 06 (30) 451-0371
tEMEtKEZÉsi ÜgyiNtÉZÉs MUNKaiDŐBEN – 06 (20) 359-4948
állatORVOs  
Dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Balástyai Újság sZERKEsZtŐjE

Illin Klára – 06 (30) 345-5053 
MUNKaÜgyi KÖZPONt KistElEK – 62/259-381, fax: 62/259-747
MáV iNFORMáCiÓ – 06 (40) 494-949
tisZa VOláN iNFORMáCiÓ Mars téri pályaudvar – 62/551-166

KÖZÉRDEKŰ telefonszámok


