
Március 7-én, 13 órakor lesz a madaraknak költőodúk kihelyezése 
alkalmával tartott ünnepség a sportcsarnok melletti rendezvényté-
ren. Minden érdeklődőt szeretettel vár az országos kampányt kezdemé-
nyező Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat!

„Tisztítsátok el azért a régi ko-
vászt, hogy legyetek új tésztává, a 
minthogy kovász nélkül valók vagy-
tok; mert hiszen a mi húsvéti bárá-
nyunk, a Krisztus, megáldoztatott 
érettünk.” (1Kor 5,7)

A Húsvét a kereszténység leg-
nagyobb ünnepe. A Biblia szerint 
Jézus – pénteki keresztre feszítése 
után – a harmadik napon, vasárnap 
feltámadt. Kereszthalálával nem 
szabadította meg a világot a szen-
vedéstől, de megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig 
győzelmet aratott a halál felett. Hús-
vét ünnepe az azt megelőző időszak, 
Jézus sivatagi böjtjének emlékére 
tartott negyvennapos nagyböjt lezá-
rulását jelzi. A katolikus keresztény-
ségben böjtnek nevezett, valójában 
„húshagyó” táplálkozási időszak 
után ezen a napon szabad először 
húst enni. 

De mi is lehet ma a böjti időszak 
üzenete számunkra? Nemcsak a test 
megtisztulását érhetjük el a vissza-
fogott étkezéssel, hanem elmélyü-
lésre, imáink megfogalmazására, a 
lélek megtisztítására szintén alka-
lom, hogy minden fájdalmunkat, 
félelmünket elengedhessük, áldást 
kérhessünk Istentől önmagunkra 
és mindazokra, akik megbántottak 
bennünket.

A nagyböjt tehát a Húsvét előtti 
negyven napos előkészületi, bűnbá-

nati időszak, amelynek középpont-
jában a megtisztulás, az áldozatvál-
lalás, a hitben való elmélyülés és 
az ima áll, kifejezve az ember Isten 
iránti szeretetét.

A keresztény egyház szertartá-
saiban a hosszú ünnepi időszak át-
fogja a kora tavasz és a nyár elejei 
hónapokat. Az előkészületi időt, a 
nagyböjtöt kisebb-nagyobb ünne-
pek követik, és a húsvéti ünnepkör 
a Pünkösddel zárul. A Húsvéttól a 
Pünkösd utáni szombatig tartó idő-
szakot húsvéti időnek is mondják 
(nagyböjt, virágvasárnap, nagy-
hét, nagypéntek, nagyszombat). 
A nagyhét a nagyböjt utolsó hete 
virágvasárnaptól nagyszombatig 
tart. Napjai a nagyhétfő, nagykedd, 
nagyszerda és a húsvéti szent három 
nap. Húsvét napjától a fehérvasár-
napot megelőző szombatig tartó 
napokat húsvét hetének nevezik.  
A ciklus a karácsonyi ünnepi sza-
kasz párja, de jóval régebbi annál. 
Virágvasárnap a húsvétvasárnap 
előtti vasárnap, a nagyböjt utolsó 
vasárnapja, Jézus bevonulása Je-
ruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. 
Ilyenkor hagyományosan barkát 
szentelnek, és körmenetben vo-
nulnak be a templomba. A húsvéti 
gyertya által hív bennünket a feltá-
madt Krisztus, „legyünk a világ vi-
lágossága”, jó példánk által.

Illin Klára

Hétvégi és ünnepi 
 kedvezményes menük

PIzza  helyben fogyasztható és elvitelre is 
rendelhető!

Kedden és csütörtökön 
helyben fogyasztható 12.00-22.00 óráig: 

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

Előfizetéses étkeztetés! 
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk! • Internet, WIFI

Nyitva tartás: március 1-től 10-22 óráig 
de rendezvény esetén későbbi időpontig is! 
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Termálkút fúrását tervezi községünk

A képviselő-testület döntést hozott arról, hogy megvizs-
gáltatják a lehetőségét egy balástyai termálvízkút fúrá-
sának, amelyhez pályázati lehetőséget is keresnek.

3. oldal

Bitó Martin a gyulai Grosics Akadémián focizik

A 15 éves balástyai Bitó Martin a Szeged 2011 labdarúgó 
akadémiájára került Gyulára. Az utánpótlásban már az 
első osztályban játszik, de felnőtt szinten az NB I. a célja.

8. oldal

Falugazdászok hírei

2016. január 1-től hatályba lépett az új, mezőgazdasági 
őstermelői igazolványról szóló Kormányrendelet. A falu-
gazdászok kérik az őstermelőket, ezért keressék fel őket.

10. oldal

Megújult belső terekkel várja 
a lakosságot a könyvtár!

A Balástyai Könyvtár folyamatosan fejlődik. Ezúttal az 
intézmény belső terei újultak meg. A TIOP.1.2.1.A1-15/1 a 
Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infra-
strukturális erősítése című pályázat 100 százalékos, vissza 
nem térítendő támogatásával új bútorokat, új technikai esz-
közöket szereztek be, továbbá ablakcsere történt és falakat 
festettek. A könyvtárosok szeretettel várják a régi és a leendő 
olvasókat, egyben arra kérik mindazokat, akiknél lejárt ha-
táridejű kikölcsönzött könyv van, feltétlenül látgassanak el 
hozzájuk.

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

Húsvét ünnepére

Madaraknak költőodúk kihelyezése

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván településünk minden lakójának a Balástya Községi Önkormányzat!
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A költségvetésről
A február 15-ei képviselő-tes-

tületi ülésen a tavalyit megkö-
zelítő főösszeggel elfogadtuk 
az idei évre szóló költségvetést. 
Ami a legfontosabb, az intéz-
ményeink működtetéséhez to-
vábbra is biztosítani tudjuk a 
pénzügyi hátteret. Civil szerve-
zeteink támogatása, rendezvé-
nyeink finanszírozása az elmúlt 
évihez hasonlóan megvalósul-
hat. Szerencsére van az önkor-
mányzatnak tartalék pénzkerete, 
amelyet a most induló Európai 
Uniós pályázatok önerejéhez tu-
dunk felhasználni. Ha a korábbi 
években folytatott költségvetési 
fegyelemmel gazdálkodunk az 
idén, akkor jó esély van arra, 
hogy azt az alapevő követel-
ményt, miszerint a költségve-
tésünknek a kiadása nem lehet 
több a bevételi oldalnál, most is 
tudjuk teljesíteni. 

Fejlesztési elképzeléseinkről
Korábban már említettem, 

hogy kerékpárút építést szeret-
nénk megcélozni, és a közte-
mető irányába, a kapitánysági 
vasúti átjáróig terveztetjük meg. 
Ennek a pályázatnak az elké-
szítése elindult. Megkezdődött 
az előkészület a csapadékcsa-
torna pályázatunkhoz, amivel 
a Zrínyi utca, a Dózsa utca és 
az E5-ös út környékén a csa-
padékvíz elvezetésének hosz-
szú távú rendezését szeretnénk 
elérni. A szociális intézmények 
fejlesztésére, korszerűsítésé-
re kiírt pályázaton az idősek 

nappali ellátó intézményének a 
külső homlokzatát szeretnénk 
felújítani, hőszigeteléssel, te-
tőcserével. Korábban szociális 
eszközfejlesztésre nyertünk pá-
lyázatot, ezzel viszont az épület 
külső renoválását tudjuk majd 
megvalósítani. Emellett van egy 
olyan támogatási lehetőség a vi-
dékfejlesztési programban, amit 
a településképet meghatározó 
épületek felújításának, külső 
homlokzat javításának, tető-
cseréjének megoldására írtak 
ki. Régi vágyunk a művelődési 
ház külső felújítása, tetőcseré-
je és a nyílászárók cseréje, így 
ezzel kapcsolatosan is indul a 
pályázatkészítés. Évek óta na-
pirenden van, hogy a hagyomá-
nyaink ápolásáért helytörténeti 
gyűjteményt hozzunk létre, és 
helyszínt biztosítsunk. Ehhez 
az önkormányzati tulajdonú, 
úgynevezett „kántor házat” ter-
vezzük felújítani, és jelenleg 
keressük hozzá a pályázati lehe-
tőséget. Az új piactér beruházás 
ügyében szintén teszünk lépése-
ket. A rendőr és polgárőr iroda 
melletti szabad területen lesz a 
piactér kialakítása, amelynek 
a tervezése folyamatban van. 
Erre már a pályázatot kiírták, és 
március végén kell beadnunk az 
igényünket. 

CsAtornAtisztítás
Az E5-ös főút melletti vízel-

vezető árkokat az önkormányzat 
közfoglalkoztatott munkatársai 
kitakarították, hogy a tavaszi 
csapadék akadálytalanul tudjon 
lefolyni.

Vitályos Eszter, a Miniszter-
elnökség európai uniós fejlesz-
tésekért felelős államtitkára 
és Kakas Béla, a Csongrád 
megyei közgyűlés elnöke is 
részt vett a községünkben ja-
nuár 27-én tartott, a Települési 
Önkormányzatok Országos 
Szövetsége által szervezett pol-
gármesteri fórumon.

A találkozót minden évben 
megrendezik, és mivel Ujvári 
László polgármester a TÖOSZ 
megyei tagozatvezetője, így 
balástyai helyszínen, a Hotel 
Orchideában gyűltek össze a te-
lepülések vezetői. A tanácskozá-
son a többi között a MANORKA 
projekt (MAgyar NORvég 
KApcsolatok) eredményeiről és 
a járási hivatalok közötti kap-
csolatokról, az aktuális önkor-
mányzati ügyekről, valamint a 
2014-2020 közötti európai fej-
lesztési időszak önkormányzato-
kat érintő lehetőségeiről szóltak 
az előadások.

A megjelent polgármestereket 
és jegyzőket Zongor Gábor, a 
TÖOSZ főtitkára, Ujvári Lász-
ló, valamint Schmidt Jenő, Tab 
város polgármestere, a TÖOSZ 
elnöke köszöntötte, majd Fehér 
József, a MANORKA projekt 
járási munkacsoport vezetője 
beszélt a projekt eredményeiről. 
A Magyar Államkincstár ASP 
programját ismertette Krucsó 
Balázs projektvezető, a Magyar 
Államkincstár Elnöki Kabinet-
jének munkatársa. A polgármes-
teri hivatalokban új informatikai 
rendszer bevezetésével kapcso-
latban többen nyilvánítottak vé-
leményt. Ződi Zsolt, az OPTEN 
Informatikai Kft. munkatársa a 
cég önkormányzatoknak szóló 
informatikai rendszerek lehe-
tőségeiről tartott összefoglalót. 
Eztán a házigazda, Ujvári Lász-
ló polgármester mutatta be köz-
ségünk eredményeit, amelyeket 
elsősorban pályázati támogatás-

sal sikerült megvalósítani. 
A fórumon a következő elő-

adó, Vitályos Eszter, a Minisz-
terelnökség Európai Uniós fej-
lesztésekért felelős államtitkára 
az önkormányzatoknak szóló 
felhívásokról, szabályozási 
újdonságokról és a vidékfej-
lesztési programokról beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy az uniós 
források alapvetően három célt 
szolgálnak: a magyar pozí-
ció megerősítését a régióban, 
a versenyképességünk javítá-
sát, illetve Magyarország belső 
megerősítését. A 2014-2020-as 
időszakban összességében több 
mint 12 ezer milliárd forint jut 
hazánknak, és a kormány a tá-
mogatások átcsoportosításával 
egyértelműen kijelölte a fókusz-
pontot: a források 60 százalékát 
gazdaságfejlesztésre lehet fordí-
tani. Az államtitkár ismertette a 
Széchenyi 2020 már megjelent 
és a későbbiekben megjelenő 
főbb pályázatait.

Kakas Béla, a Csongrád me-
gyei közgyűlés elnöke a mene-
dzserszemléletű és innovációs 
gazdálkodásra hívta fel a polgár-
mesterek figyelmét, mert szerin-
te ez a személet jelenti a térség 
fejlődésének kulcsát. Elmondta, 
Csongrád megye legfontosabb 
integrált területfejlesztési prog-
ramjának fő szempontja, hogy 
a 37 leszakadó térségét felzár-
kóztassa, és a valós problémá-
kat, a valós igényeket kielégí-
tő, szükségszerű fejlesztések 
történhessenek a településeken.  
A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat feladata lesz ebben a 
többi között a pályázatok ko-
ordinálása, az önkormányzatok 
segítése. Kakas Béla jelezte a 
résztvevőknek, hogy az Európai 
Unió ebben a pályázati ciklus-
ban várhatóan 50-70 százalék 
körüli támogatási forrást nyújt a 
pályázó településeknek. 

Illin Klára
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

BALástyán tArtott Megyei fórUMot
polgármestereknek a települési
Önkormányzatok országos szövetsége
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Tájékoztatom az adófizető ba- 
lástyai lakosságot, hogy a bevallási 
nyomtatványok a www.balastya.hu 
honlapról letölthetőek. Akiknek he-
lyi adófizetési hátraléka, tartozása 
van, – iparűzési adó és gépjárműadó 
vagy az önkormányzattal szemben 
fennálló egyéb tartozása – mielőbbi 
rendezése érdekében szíveskedjen a 
polgármesteri hivatalt ügyfélfoga-
dási időben felkeresni. 

A gépjármű adó első félévi befi-
zetési határideje: március 16.

Ügyfélfogadási idő:           
hétfő: 8.00-16.00 óráig
kedd: 8.00-16.00 óráig         
szerda: nincs ügyfélfogadás          
csütörtök: 13.00-16.00 óráig
péntek: 8.00-12.00 óráig 
Ügyintéző: Sári Anita

Ezúton felhívom a Tisztelt Adó-
zók figyelmét, hogy a jövőben az 
adótartozás miatt kiküldött kettő 
felszólítás eredménytelensége ese-
tén végrehajtási eljárás veszi kez-
detét, amely alapján a gépjárműadó 
be nem fizetése esetén, a gépjármű-
adóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 9. § (4) bekezdése szerint 
az adóhatóság kezdeményezheti a 
gépjárműnek forgalomból való ki-
vonását, valamint a 2003. évi XCII. 
törvény 161/A § (2) bekezdés alap-
ján a 10 000 Ft-ot meghaladó tarto-
zás  átadásra kerül Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (NAV) végrehajtás 
céljából.

Az önkormányzat közintézmé-
nyeinek energetikai korszerűsítésén 
a képviselő-testülettel régóta gon-
dolkodunk. Ehhez olyan fejlesztést 
szeretnénk megvalósítani, amivel 
évtizedekre meghatároznánk tele-
pülésünk fejlődését. Az egymás kö-
zelében lévő épületek, mint például 
a polgármesteri hivatal, az iskola, 
az óvoda, a Tanoda, a könyvtár, az 
egészségház és a Vadásztanya Ven-
déglő energiahatékonyságát ter-
málvízfűtéssel lehetne növelni.  
A képviselő-testület döntést hozott 
arról, hogy vizsgáljuk meg a lehe-
tőségét egy balástyai termálvízkút 

fúrásának, és ehhez Európai Uni-
ós pályázati lehetőséget keresünk.  
A legalkalmasabb helyszín kiválasz-
tása és a tervezések elkezdődtek. 
Számításokat végeztetünk, meny-
nyi energiaigénye lenne a felsorolt 
közintézményeinknek. Ugyanis egy 
termálkút energiájának csak a felét 
tudnánk hasznosítani, és a szabad 
kapacitással akár kertészetet vagy 
más vállalkozást is elláthatnánk hő-
energiával.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Balástyán március 7-12-ig,  
9.30-14.30 óra között tüdőszű-
rő vizsgálatot végeznek, melynek 
helyszíne a művelődési ház mögötti 
udvar.

A tüdőszűrés 40 éves kor fe-
lett évente egy alkalommal be-
utaló nélkül térítésmentesen 
vehető igénybe, amennyiben ren-
delkeznek a mobil szűrés hely-
színén állandó vagy ideiglenes 
lakcímmel. 40 éves kor alatt a meg-
előző célú tüdőszűrésért díjat kell 
fizetni, melynek összege: 1700 Ft. 
 Járványügyi szempontból indokolt 
esetben háziorvosi beutalóval in-
gyenes. A foglalkoztatás egészség-
ügyi („alkalmassági”) vizsgálat kor-

tól függetlenül térítésköteles, ennek 
díja: 1700 Ft

A térítési díjat a szűrőbuszon 
készpénzzel kell kifizetni a szűrő-
vizsgálat elvégzése előtt. 

A térítésköteles tüdőszűrések 
negatív eredményeit a szűrés el-
végzése után 4 héttel postázzzák  
dr. Veidner Tibor háziorvos részére. 
A térítésmentes eredmények 4 héttel 
a szűrést követően a Kisteleki Ren-
delőintézetben vehetők át.

A vizsgálatra a TAJ kártyájukat és 
lakcímkártyájukat feltétlenül hoz-
zák magukkal.

Felhívom a tisztelt kutyatartók 
figyelmét, hogy állataikat tartsák in-
gatlanaikon belül, figyeljenek arra, 
hogy a kutyák az ingatlanokról sem 
a tanyavilágban, sem a település 
belterületén ne tudjanak kijárni, a 
lakosokat, a közlekedőket, különös 
tekintettel az időseket és a gyereke-
ket semmilyen módon ne fenyeges-
sék vagy veszélyeztessék. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
legyenek tekintettel egymásra és 

tartsák be a kutyatartásra vonatko-
zó szabályokat! Ellenkező esetben 
bizonyítékkal alátámasztott felje-
lentés esetén szabálysértési eljárás 
indul, amelyben a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Kisteleken műkö-
dő Szabálysértési Hatósága jár el, és 
pénzbírságot szab ki.

Február 13-án rendezték Kistele-
ken a már hagyományos Disznóto-
ros Sokadalom egész napos esemé-
nyét. Este a sportcsarnokban Nagy 
Sándor polgármester köszöntője 
után a vacsorás bál jelmezverseny-
nyel, valamint farsangi disznótoros 
ételek és italok versenyével kezdő-
dött. Minden asztaltársaság saját 
készítésű ételeket fogyasztott és 
benevezhetett a gasztronómiai ver-
senyre. Balástyát Ujvári László pol-

gármester vezetésével 34-en képvi-
selték, és Virágh István készítette 
nekik a finom étkeket. A versenyen 
Pista töltött káposztája második dí-
jat, vadcseresznye pálinkája első dí-
jat érdemelt. A rendezvényen részt 
vett Kistelek testvérvárosa, a Dél-
Calabriai olasz kisváros, Gerace 
delegációja Giuseppe Varacalli 
polgármester vezetésével, továbbá 
Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő is.

Helyiadót és gépjárműadót fizető 
lakosság figyelmébe!

termálkút fúrását tervezi 
községünk

tüdőszűrő vizsgálat Balástyán

Kutyatartók figyelmébe!

Kisteleki Disznótoros sokadalom – 
balástyai gasztronómiai díjak

Magyar Mihályné 
jegyző    

Molnár Lilla és
 Varga Vanessza védőnők

Magyar Mihályné jegyző
megbízásából:

 Sári Anita adóügyi előadó

Ujvári László 
polgármester

Támogassuk Balástya civil szervezeteit az 
adónk 1% százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak az 
adó egy százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány: 18462274-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület: 19984997-1-06
Hayat Hastánc Egyesület: 18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület: 19560519-2-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület: 19025960-1-06
Technikai Járművek Baráti Köre: 18471942-1-06
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Temesvári Jánosné Kakuszi 
Erzsébet 95 éves születésnapját 
még november 8-án ünnepel-
te.  Február 5-én Ujvári László 
polgármester Erzsike nénit egy 
csokor virággal köszöntötte, és 
átadta Orbán Viktor üdvözlő 
levelét. 

Erzsike néni 75 éves koráig 
szatymazi majd őszeszéki ta-
nyán lakott. Mezőgazdasági 
munkából éltek szüleivel, ké-
sőbb férjével is. Fűszerpaprikát, 
dohányt, gabonaféléket termel-
tek, állatokat tartottak, sokszor 

több ezer libát nevelt a család. 
Fejős tehene mindig volt, és tej-
termékkel ellátta őket. Három 
gyerekük született, és két fia 
már elhunyt. Férje 32 évvel ez-
előtti halála után folytatta a gaz-
dálkodást. Mióta beköltözött 
a faluba, rendszeresen járt az 

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub-
ba, de mostanában csak néhány 
rendezvényre tud elmenni a 
változó egészségi állapota mi-
att. Mindennapjaiban lánya és 
unokája segíti.

A XV. Tordai Művelődési Na-
pok alkalmával, január 22-én 
testvértelepülésünkre Tordára 
utazott Ujvári László polgár-
mester, Vincze Mihály önkor-
mányzati képviselő, valamint a 
Hayat Hastánc Egyesület, Szat-
mári Éva és Kalmár Gergely, 
a Bábabokra Néptánccsoport 
tanárai, és Virágh István, aki 
vicc-meséléssel lépett színpad-

ra. Dobai János, Torda polgár-
mestere fogadta a balástyaiakat, 
és ebéddel vendégelték meg a 
csoportot. Az esti műsorban a 
helyieken kívül az újszentesiek, 
pacsériak és bácsfeketehegyiek 
műsorát is láthatta a közönség. 
A jó hangulatú előadás és a va-
csora után indultak haza közsé-
günk képviselői.  

A Balástya Községi Önkor-
mányzat február 7-én, a műve-
lődési házban rendezett farsangi 
mulatságra hívta meg a lakossá-
got. A rendezvény nyitótánccal 
kezdődött, amelyet az általános 
iskola 8. a osztályosai előadá-
sában láthatott a közönség. Ez-
után Ujvári László polgármes-
ter köszöntötte a farsangolókat, 
és felkérte Juhász Jenő alpol-

gármestert, hogy hoppmester-
ként mutassa be a jelmezeseket. 
A tizenhét maskarás bevonulá-
sa után a polgármester a meg-
jelenteknek jó szórakozást 
kívánt, majd az önkormányzat 
munkatársai farsangi fánkkal, 
teával, kávéval és forralt borral 
kínáltak mindenkit. Csányi At-
tila mulatós zenéjére néhányan 
táncra is perdültek.         

Gyöngyi Antalt 90 éves szü-
letésnapja alkalmából február 
4-én egy csokor virággal kö-
szöntötte Juhász Jenő alpolgár-
mester, és átadta Orbán Viktor 
üdvözlő levelét. 

Antal bácsinak küzdelmes élet 
jutott, de mindig vidám volt.  
A szülei szegénysége miatt már 
nyolc éves korától 10 évig cse-

lédnek szegődött, majd részes 
földműveléssel foglalkoztak. 

1954-ben megnősült, Molnár 
Margitot vette feleségül. Me-
zőgazdasági munkából éltek, 
később termelőszövetkezeti 

tagként dolgozott. Felesége két 
évvel ezelőtti halála óta lányáék 
gondoskodnak róla.

Kónya Jánosné Sisák Mária 
Magdolnát 90 éves születés-
napja alkalmából Ujvári László 
polgármester február 5-én egy 
csokor virággal köszöntötte, és 
átadta Orbán Viktor üdvözlő 
levelét. 

Magdika az első termelőszö-
vetkezetben, a balástyai Gorkij 
Tsz-ben kezdett dolgozni admi-

nisztrátorként, később a Móra 
Tsz. majorjában szintén ilyen 
a munkát végzett. Az ottani 
Nőbizottság vezetője volt, és 
szervezte a közösségi munkát, a 
kirándulásokat. Ma már lánya, 
veje segítségével éli a minden-

napjait, és az önkormányzat 
szociális ellátásával jut naponta 
meleg ebédhez.   

95 éves temesvári Jánosné tordán jártunk

falufarsang a művelődési 
házban

90 éves gyöngyi Antal
90 éves Kónya Jánosné
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Szeged külterületén a tanyásodás 
az 1830-as évekre vált visszafor-
díthatatlan folyamattá. Történt ez 
annak ellenére, hogy a szegedi tör-
vényhatóság rendelete értelmében 
tilos volt építkezni a város körüli 
úgynevezett szántóföldi övezetben, 
a „fekete” földeken, a kaszáló öve-
zetben pedig 25 hold feletti birtok 
esetén engedélyezték maradandó 
szállás építését. A 10-20-30 éves 
bérföldekre a törvény értelmében 
a bérlő építhetett ugyan alap nél-
küli ideiglenes hajlékot, hantházat, 
de ezt a bérlet lejárakor meg kellett 
volna semmisíteni. Természetesen, 
mint sok egyéb törvényt, ezt sem 
tudták maradéktalanul betartatni. 
Nagy mértékű lett a birtok-felapró-
zódás. Főleg az 1840-50-es években 
épültek engedély nélkül tanyák, a 
megengedett birtokmértéknél jó-
val kisebb területeken. Ezt a képet 
tükrözi az 1836-40 között készült 
Giba Antal-féle térkép. Ezért a tör-
vényt alakították a meglevő hely-
zetre. 1872-ben 15 holdra mérsékel-
ték az építési birtokminimumot. Az 
élet ezen is hamar túllépett, 1884-től  
10 hold, majd 1899-től homokon 
és fekete földön 5 holdban, homo-
ki szőlőben 2 holdban határozták 
meg a tanyaépítési terület minimális 
nagyságát. 

Az 1830-40-es évekre érkezett el 
az az idő, amikor a tehetős gazdák 

egy része is életvitelszerűen, egész 
évben a szállásaikon tartózkod-
tak. Nekik volt a városban is há-
zuk, gyermekeik ott jártak iskolá-
ba. Mellettük a szálláson ott voltak 
a gulyások, juhászok, béresek népes 
családjukkal, akiknek már csak a 
puszta volt az otthonuk. A szapo-
rodó tanyákon született gyermekek 
növekvő száma láttán  az egyház ré-
széről felmerült, hogy a gyermeke-
ket a téli hónapokban a „keresztényi 
hit parancsaira” kellene oktatni, és 
évente egyszer áldoztatni. Ez még 
nem írás-olvasás oktatását jelentette 
volna. Az elképzelés szerint szerze-
tesek jártak volna ki alkalmanként. 
Végül a megvalósítás okozott gon-
dot. A szerzeteseket a gazdáknak 
kellett volna fuvaroznia „kereszté-
nyi buzgalomból”, önként és ingyen 
a tanyákra. Ez – a gazdákat tekintve 
– nem volt megvalósítható.

Az 1840-es években már feltűntek 
a pusztákon írástudó kiszolgált ka-
tonák, kirúgott diákok, akik csekély 
fizetésért, tyúkért, tojásért, lakhatá-
sért oktattak, természetesen csak a 
gazdák családjait. Mindez saját kez-
deményezésből történt, sem az egy-
háznak, sem a városnak nem volt 
része benne. Időről-időre más szál-
láson gyűltek össze a fiatalok, ahol 
épp a tanító tartózkodott. Följegyez-
tek a gajgonyai részen ilyen vándor-
tanítót, bár csak a csúfneve maradt 

fönn: Kalánfülű-ként emlegették.
Rózsa Sándor egyik pörében sze-

repel egy Virág Ferenc nevű pusz-
tai tanító, aki a balástyai részen járta 
a szállásokat. A neve tanúként jele-
nik meg a peres anyagokban. Rózsa 
Sándor és bandája bántalmazták a 
szállásadó gazdáját, őt magát nem. 
Az őszeszéki részen egy Obsitos-
nevű tanító emléke maradt fönn.

Szeged város törvényhatósága is 
felismerte, hogy a pusztai gyerme-
keket is oktatásban kell részesíteni, 

nem csak vallási tekintetben. Fiók-
iskolákat terveztek létesíteni a kül-
területen. Ez átmeneti megoldást 
jelentett, magán- és egyházi ado-
mányokból működött időszakosan. 
Felsőtanyán egyet említenek: özv. 
Gémes tanyai iskola. Az 1840-41 
tanévben 45 tanuló (25 fiú/20 lány) 
járt oda. Ingyenes volt a tanítás, a 
tanító nevét nem ismerjük. Az ok-
tatás a Gémes-ház szobájában folyt.  

(Forrás: Juhász Antal 
A szegedi táj tanyái)

tÖrtÉneteK BALástyA MÚLtJáBóL – 2. rész
A tanyásodás és az oktatás kezdetei 

MárVáNy ÉPíTőKő KfT. 
AjáNlATA 2016-rA

HalottSzállítáS
06 (30) 958-9667

Éjjel-naPPal egÉSz ÉvBen

a temetÉS ügyIntÉzÉSÉt Ingyen vállaljuK

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

GráNITBól, MárVáNyBól, MÉSZKőBől, 
MűKőBől EGyEdI SírEMlÉKEK,

 gyorS, megBízHató KIvItelezÉSe.

továBBI ajánlatunK
• burkolatok, könyöklők,
• konyha- és fürdőszoba pultok,
• asztallapok, polcok, stb.

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

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

Illin Klára újságíró, szerkesztő

Balástya képekben
című könyv önkormányzati példányai 

megvásárolhatóak a könyvtárban, 1400 Ft/db.



Elmondható, hogy a Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let fennállásának hatvanöt éves tör-
ténete során eddigi legmagasabb 
szakmai színvonalát érte el. Ez az 
eredmény nem csupán az elmúlt év 
eredménye, hanem 65 év kemény 
munkáé, amit az egyesület tagsága 
végzett. Ezért köszönet minden je-
lenlegi és néhai tagtársunknak. 

Ez a magas szakmai színvonal 
egyrészt a működési területünkön 
keletkezett káresemények során, a 
beavatkozó tűzoltóink munkájában, 
másrészt a szakmai képzettségekben 
mutatkozik meg. Tavaly 47 alkalom-
mal vettünk részt kárfelszámolásban 
– a részletes kimutatást az 1. sz. mel-
léklet tartalmazza – valamint egyéb 
rendezvényeken, gyakorlatokon. Az 
egyes tagok részvételi aránya is je-
lentősen növekedett. Több alaklom-
mal nyújtottunk segítséget a Szege-
di Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
valamint a Kisteleki Katasztrófavé-
delmi Őrs egységeinek az M5 au-
tópályán történt balesetek és tűz-
esetek felszámolásában. Jelentős 
mértékben segítettük a Csengele, 
Pusztaszer, Kistelek, Ópusztaszer 
térségét májusban sújtó viharkárok 
felszámolásában. Ennek során az 
egyesület tagjai 23.20-04.30 óráig 
dolgoztak folyamatosan, több eset-
ben önállóan számolták fel a káro-
kat. (Ezután főállásukban munká-
ba kellett menniük.) 2015. július 
15-én az E5-ös főút mellett a 152-
es kilóméternél keletkezett tűzeset, 
ahol 5 hektár gabona égett, amely 
a mellette lévő három ingatlant ve-
szélyeztette. A II. kiemelt fokozatú 
tűzeset során önkénteseink, kihasz-
nálva a gépjárműfecskendő adott-
ságait egyedüliként tudtak csak a 
homokos, tagolt terepen mozogni, 
ezáltal nagyban hozzájárultak a to-
vábbi kárnövekedés megelőzéséhez. 
A tűzoltóparancsnokság szolgálat- 
és szerparancsnokainak elmondá-
sa alapján számítanak az egyesü-
letünkre, jelentősen könnyítjük a 
munkájukat. 

Azonban tagjaink nem csupán a 
káresetek felszámolásában jeles-
kedtek. Május 2-án Pilisszentivánon 
részt vettek a VII. Országos Tűzol-
tó Találkozón és Börzén, melyen 
Csongrád megyét is képviselték.  
A kötélhúzó versenyben a csapat  
3. helyezést ért el, a tűzoltó készü-
lékhajító versenyben Király Ro-
land országos 1. helyezett lett, Nagy 
Ernő pedig országos 3. helyezést ért 
el. Június 6-án, Mártélyon a Csong-
rád megyei és Nemzetközi Tűzoltó-
versenyen vettünk részt, amelyet a 
Csongrád Megyei Tűzoltó Szövet-
ség és a Polgárőr Tűz- és Vagyonvé-
delmi Közhasznú Egyesület Mártély 
rendezett.  

A gépjárműfecskendő szerelési 
gyakorlatban 1. helyet, az ügyessé-
gi versenyben (újraélesztés) 1. he-
lyet, a KRESZ-versenyben a 3. he-
lyet szerezték meg tagjaink. Több 
alkalommal végeztünk rendezvény-
biztosítást, tartottunk bemutatót va-
lamint részt vettünk begyakorló és 
ellenőrző gyakorlatokon. 

Szak- és védőfelszereléseink, 
technikai eszközeink színvonala 
nagymértékben növelte a beavat-
kozó készségünket. Ezekhez jórészt 
pályázatok útján jutottunk hozzá. Az 
elmúlt év legjelentősebb beszerzése 
egy automata defibrillátor, AED ké-
szülék volt melynek anyagi finan-
szírozása 50 százalék pályázati és 
50 százalék lakossági támogatás-
sal valósult meg. Ez nem csupán 
az egyesületnek, hanem a települé-
sünknek is nagy előrelépés. Ugyan 
a készülék kezeléséhez nem, de a si-
keres újraélesztéshez nélkülözhetet-
len a megfelelő gyakorlat így a ta-
gok illetve civilek bevonásával egy 
öt órás képzésen is részt vettünk. Az 
informatikai és kommunikációs esz-
közeink is megfelelnek a jelen kor 
és a szakma elvárásainak, internetes 
felületeken követhető az egyesület 
évközbeni tevékenysége. Az elmúlt 
év beavatkozásainak tapasztalatai 
alapján indokolt a műszaki mentés-
hez szükséges eszközeink fejleszté-

A Balástya Község Tűzoltó 
Egyesület a múlt évet értéke-
lő közgyűlését tartott február 
12-én, a Vadásztanya Vendég-
lőben. 

Virágh István, az egyesület el-
nöke köszöntötte a meghívott 
vendégeket, így Szatmári Imre 
tűzoltó ezredes, főtanácsost, a 
Csongrád Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság vezető-
jét, Ördögh István tűzoltó al-
ezredest, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Szegedi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltségének vezetőjét, 
Dudás Miklós ezredes, taná-
csost, a Csongrád Megyei Tűz-
oltó Szövetség elnökét, Gali-
ba Gábor tűzoltó őrnagyot, a 
Szegedi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság parancsnokát, és 
Ujvári László polgármestert.  
A meghívottak közt volt Virágh 
András tűzoltó törzszászlós, a 
Szegedi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság parancsnok-he-
lyettese, Molnár József őrnagy, 
a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság M5 Autópálya al-
osztályának vezetője, Bánfi Fe-

renc rendőr százados a Kisteleki 
Rendőrkapitányság képviseleté-
ben, és Dékány Péter, a Balás-
tyai Polgárőr Egyesület elnöke. 
Az összejövetel jegyzőköny-
vének vezetésére Olajosné dr. 
Csízik Tímeát kérték fel. Virágh 
István néhány adattal kiegészí-
tette a levélben előzetesen ki-
küldött beszámolót. Elmondta, 
hogy március 15-ig egy jog-
szabály szerint módosítani kell 
minden civil szervezet alapsza-
bályát, így az egyesületükét is, 
ami ügyvéd segítségével elké-
szült. A közgyűlés elfogadta az 
elnök által felsorolt kiegészíté-
seket. 2015-ben a 47 megmoz-
duláson a tagok közül 21-en tel-
jesítettek szolgálatot. Egy-egy 
riasztás alkalmával 3-5 önkén-
tes tűzoltó vett részt a mentés-
ben, és összesen 865 órát dol-
goztak. Az elnök beszámolt az 
elmúlt év pályázatairól is. 

Ezután Jójárt Gábor parancs-
nok az egyesület életét, munká-
ját kivetített képekkel összegez-
te, majd Virágh István az elmúlt 

folytatás a 7. oldalon
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BALástyA KÖZsÉg ÖnKÉntes 
tŰZoLtó egyesÜLet 
2015. évi beszámolója

Évzáró közgyűlést tartottak 
az önkéntes tűzoltók 

se, amelyekkel hatékonyabban tud-
juk felszámolni a viharkárokat és 
közlekedési baleseteket. 

Fegyelmi bizottságot egy estben 
kellett kijelölni. A bizottság 2015. 
03. 11-én kelt 1/2015/FEB szá-
mú határozatában megállapította az 
érintett fegyelmi felelősségét, majd 
ezt követően a tagot a közgyűlés ki-
zárta az egyesületből.

Jelenlegi taglétszámunk 39 fő, 
amely az egyesület működéséhez 
és szakfeladatok ellátásához ele-
gendő. A szakképesítések terén is 
nagy előrelépés történt. A szaktevé-
kenységet vállaló tagok közül min-
denki rendelkezik valamilyen szintű 
szakmai képesítéssel és gépkeze-
lői jogosítvánnyal. A Szegedi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokságtól ka-
pott szakmai anyagok segítségével 

rendszeresen tartunk oktatásokat.  
A 2015. évi BM OKF pályázaton  
52 000 forintot nyertünk foglalkozás 
egészségügyi vizsgálatra, amely el-
engedhetetlen feltétele a szaktevé-
kenység végzésének. Szintén ezen a 
pályázaton nyertünk PÁV I. vizsgát 
három fő részére. Ezzel a vizsgával 
rendelkező gépkocsivezetők száma 
jelenleg hat fő.

Ezúton köszönöm minden tag-
társamnak az egész évben végzett 
áldozatos munkáját, valamint kü-
lön köszönet azon személyeknek és 
szervezeteknek akik támogatásukkal 
segítették a Balástya Község Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületet. 

Jójárt Gábor
parancsnok
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MAGÁNRENDELÉS
dr. Vígh józsef  belgyógyász főorvos minden 
kedden délután, 16.00 órától 18 óráig magán-
rendelésen fogadja régi és új betegeit Balás-
tyán, a rákóczi utcai családorvosi rendelő-
ben, (dr. Veidner Tibor rendelőjében).

február 11-én a Hotel Orchi-
deába hívta meg közel száz vá-
sárlóját évértékelő találkozóra az 
Onozo Agro Kft. 

Onozó Mihály ügyvezető köszön-
tötte a mezőgazdasági termelés-
sel foglalkozókat, és megköszönte 
a bizalmukat, vásárlásaikat, vala-
mint a cégükkel való együttműkö-
dést. Elmondta, hogy 2015-ben is 
sikerült erősíteni piaci pozícióju-
kat. Telephelybővítést tudtak meg-
valósítani, mivel Balástyán a Kerté-
szeti boltjukkal egy épületben levő, 
volt Presszó részét megvásárolták. 
Új számítógépes szoftvert vezettek 
be üzleteikben, ami kezdetben lassí-
totta ugyan a kiszolgálást, – amiért 
elnézést kért, – de ennek segítségé-
vel és szolgáltatásaikkal is a vásár-
lóik elvárásainak igyekeznek meg-
felelni. 

Ujvári László polgármester meg-
nyitójában a pályázatok adta lehe-
tőségekre hívta fel a gazdálkodók 

figyelmét, és tájékoztatást adott né-
hány önkormányzati projektről. 

Majoros Szilvia, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság növény-
védelmi felügyelője a növényvé-
delemmel kapcsolatos jogszabály-
változásokat ismertette. Ezután 
Nagy-György József gépészmér-
nök a permetezőgépek idén beve-
zetett műszaki felülvizsgálatáról be-
szélt. Halászné Ács Éva falugazdász 
a kártyaalapú új őstermelői igazol-
vánnyal kapcsolatos tudnivalókat 
mondta el, és jelezte a termelőknek, 
egyeztessenek időpontot a földala-
pú támogatások igényléséhez. Kri-
zsán Péter, az Onozo Agro Kft. ke-
reskedelmi vezetője értékelte a cég 
tevékenységét és bejelentette a vá-
sárlóiknak szóló, 2016-ban adan-
dó kedvezményeiket. Az előadások 
után tombolasorsolás következett és 
az Onozo Agro Kft. vacsorával lá-
tott vendégül mindenkit.  

Üzleti partnertalálkozót 
tartott az onozo Agro Kft.

év pénzügyi beszámolóját ter-
jesztette a tagság elé, és a ter-
vekről beszélt. 

Az eseményen Galiba Gá-
bor tűzoltó őrnagy Boldizsár 
Ferencnek egy emléklappal és 
tárgyjutalommal köszönte meg 
a munkáját, mert a megyében 
legtöbb alkalommal vonuló ön-
kéntes tűzoltók közé tartozik, 
ugyanis a 47-ből 45 alkalommal 
segített, és 21 tűzesetnél dol-
gozott. Az őrnagy az egyesület 
teljes tagságnak is elismerését 
fejezte ki a kiemelkedő teljesít-
ményükért. Dudás Miklós em-
léklapokat adott át Kocsis Atti-
lának, Berta Józsefnek, Mucsi 
Istvánnak, Terecskei Dávidnak 
5 éves munkáért, Horváth-Zsikó 
Andrásnak 10 éves munkáért, 
Szalai Jánosnak pedig 30 éves 
munkáért. Ördögh István tűzol-
tó alezredes megköszönte Uj-
vári László polgármesternek 
és az önkormányzatnak az ön-
kéntes tűzoltó egyesület támo-

gatását, valamint a lehetőséget, 
hogy nemcsak Balástya, hanem 
a járás területén részt vehet-
nek a mentésben a tűzesetek-
nél. Emellett 17 fővel a Kistelek 
Járási Mentőcsoportban végez-
nek még munkát. Ezért elisme-
rést adott át a Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek a 2015. évi tűzoltási és mű-
szaki mentési tevékenységéért. 
Szatmári Imre tűzoltó ezredes 
szintén elismerését fejezte ki az 
egyesületnek a tavaly végzett 
munkájáért. 

Virágh István a napirendi pon-
tok után ismertette a költőodúk 
kihelyezésével kapcsolatos fel-
hívásuk eddigi eredményét, 
majd Ujvári László polgármes-
ter a Balástya Községi Önkor-
mányzat nevében köszönte meg 
az egyesület tagjainak munká-
ját. A rendezvény beszélgetés-
sel, vacsorával, és Tari József 
muzsikájával zárult.

A Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 798 000 fo-
rint értékben nyert eszközöket 
az önkéntes tűzoltó és mentő-
szervezeteknek kiírt 2015 évi 
belügyminisztériumi pályáza-
ton. Február 5-én, Szegeden, a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósá-

gon az egyesület elnöke, Virágh 
István vette át az 1 db 4 kW-os 
áramfejlesztő aggregátort, az 1 
db nagy teljesítményű motoros 
láncfűrészt, a 2 db poroltó és 1 
db haboltó készüléket, valamint 
1 db sugárcsövet.   

Új eszközöket kaptak 
a balástyai önkéntes tűzoltók



A balástyai Bitó Martin a Sze-
ged 2011 labdarúgó akadémiá-
jára került Gyulára. A 15 éves 
fiatalember utánpótlásban már az 
első osztályban fog szerepelni, de 
célja, hogy felnőtt szinten is az NB 
I-ben játszhasson. 

Hogyan kerültél közel a labda-
rúgáshoz, melyek voltak az első 
lépéseid? 

Még óvodás koromban kezdtem 
focizni. Vén László tanár úrhoz 
kerültem, akinél az edzések, a fo-
citáborok és a különböző tornák 
hangulata és természetesen a játék 
szépsége is megfogott. Bozsik-tor-
nákon, majd U12-es bajnokságban 
vettünk részt. A 2013-2014-es sze-
zonban már az U16-os csapatban 
játszottam, ahol az egyik legfiata-
labb voltam. 21 mérkőzésen 14 gólt 
szereztem. 

Hogyan kerültél Szegedre? 
2014 nyarán Vén tanár úr elvitt 

egy szegedi kiválasztóra, ahol Ma-
jor László, volt NB I-es labdarúgó, 
megyei sportvezető, labdarúgó edző 
figyelt fel rám és az ő közbenjárá-
sával kerültem a Szeged 2011 NB 
II-es U15-ös csapatához.

Milyen volt az itt eltöltött másfél 
év?

Az első időszakban nagyon nehe-
zen ment a beilleszkedés, és az új 
közeget megszokni sem könnyű. Itt 
már heti négy edzés volt, hétvégén 
pedig meccs, néha nagyon sokat 
kellett utazni. Aztán olyan jól ala-
kultak a dolgok, hogy a szezon vé-
gére huszonhat mérkőzésen huszon-
hét gólt szereztem. A mostani idényt 
is Szegeden kezdtem, de ismét egy 
korosztállyal feljebb, az U17-es csa-
patban szerepeltem az országos má-
sodosztályban. Az idősebbek között 
sokkal nehezebb a játék, így a fiatal 
csapatomnak is nehéz volt az elmúlt 
félév, tizenöt meccsen mindössze 
huszonhárom gólt tudtunk szerezni, 
ebből tizenötöt én lőttem. A csapat-
hoz ekkor került Ioan Patrescu ro-
mán labdarúgó edző, mint utánpót-
lás koordinátor, aki több magyar NB 
I-es csapat edzője volt, és a játéko-
mat látva azt mondta, hogy télen, de 
legkésőbb nyáron a gyulai Grosics 
Akadémiára kell mennem. A sze-
gedi másfél évben hatalmas segít-
ségemre voltak az edzőim, de most 
lehetőségem adódott feljebb lépni. 

Milyen az akadémiai élet? 
Most ismerkedem az itteni körül-

ményekkel. A labdarúgó akadémián 
és a kollégiumban csak a tanulással 
meg a labdarúgással kell foglal-
koznunk. Minden nap edzés van, 
hetente két nap kettő is, kondite-
rembe is rendszeresen járunk. Nagy 
a fegyelem, hazamenni csak akkor 
lehet, ha hétvégére az edző elen-
ged, de a bajnoki tavasz kezdetével 
már akkor sem. Nehéz távol lenni 
otthonról, a családtól, a barátoktól, 
de muszáj, mert el akarom érni a 
céljaimat, Szeged 2011 felnőtt csa-
patában akarok játszani, és NB I-es 
futballista akarok lenni. 

A KSE Balástya megyei II. osztá-
lyú felnőtt csapata a sorsolás érde-
kessége révén márciusban mind a 
négy bajnokiját hazai pályán játsz-
sza. 

Cserenkó Szabolcs edző csapatá-
ból a télen távozott Gonda László. 
Az ősz folyamán problémát jelen-
tett, hogy Hegedűs Viktor szemé-
lyében csupán egy kapusa van az 
együttesnek. Ennek orvoslására 
érkezett Gombos Viktor az SZVSE-
től. A mezőnybe pedig Jójárt Ronald 
a Kisteleki TE-től, Molnár János 
pedig Fülöpszállásról. Külföldről 
hazaérkezett Kocsis Bence és Jójárt 
Tibor, így tavasszal már ők is erősí-
tik a keretet.

A csapat a tabella 8. helyén várja a 
tavaszi folytatást.

Mérkőzések:
2016. március 5., szombat 14.30 

órakor KSE BALÁSTYA – HFC 
II. (U19: 10.00 órakor DESZK SC 
ellen)

2016. március 12., szombat 14.30 
órakor KSE BALÁSTYA – ÜLLÉ-
SI ISE (U19: 12.30 órakor)

2016. március 19., szombat 15.00 
órakor KSE BALÁSTYA – BOR-
DÁNY SK (U19: 13.00 órakor)

2016. március 26., szombat 15.00 
órakor KSE BALÁSTYA – ZSOM-
BÓ SE (U19: 13.00 órakor)
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Bitó Martin a gyulai 
grosics Akadémián focizik

négy hazai meccs márciusban!

Fodor Tamás

Fodor Tamás

MArHAtrágyA
házhoz szállítással eladó. Minimum 280 q 
rendelhető. Érdeklődni: 06 (30) 299-7204



A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Svéd Szent 

Brigitta életével és tevékenységé-
vel ismerkedtek meg tanulóink. 
Egyike Európa hat védőszentjének, 
és jótékonyságáért, vallásosságáért 
tisztelték. Ő alapította meg a Brigit-
ta-rendet. 

Szép magyar beszéd
Kazinczy Ferencről elnevezett 

„Szép magyar beszéd” verseny 
területi fordulóját február 10-én 
rendezték Kisteleken. Iskolánkat 
hat tanuló képviselte. Az 5-6. osz-
tályosok kategóriájában Krasznai 
Boróka (6.a) első helyezést ért el, a 
7-8. osztályosok közül Móricz Judit 
(8.a) a második helyet szerezte meg 
a nagyon erős mezőnyben. Felkészí-
tő tanárok: Nagymihály Zsuzsanna 
és Geráné Buknicz Mária.

Sporthírek
Január 27-én a Bozsik Intézményi 

Program idei első fordulójára került 
sor a balástyai sportcsarnokban.  
A házigazda Balástya mellett Kis-
telek, Bordány és Üllés 1. korcso-
portos csapatai vettek részt a tor-
nán. Január 28-án pedig a kisteleki 
sportcsarnokban a 2. korcsoportos 
kisteleki, balástyai, ópusztaszeri és 
bordányi gyerekek mérkőztek meg 
egymással. A 10 perces összecsapá-
sok során, csapatonként három-há-
rom játékos lehetett a pályán. Kapu-
sok nélkül, kiskapukra folyt a játék, 
és a meccsek közben szabadon le-
hetett cserélni. A tornák végeztével 
Kazi László körzeti vezető gratulált 
a kis focistáknak, majd egy csoko-
ládéval és egy dobozos gyümölcslé-
vel is megajándékozta a gyerekeket.

Január 23-án osztálytalálkozót 
tartottak az általános iskola 1981-
ben végzett évfolyamának egykori 
diákjai. A találkozóra 22-en jöttek 
el, és voltak, akiknek nem tudták 
az elérhetőségét. Az osztálytársak 
közül hárman elhunytak, valamint 
osztályfőnökeink, Téglás Gábor és 

Förgeteg Jánosné sem lehettek már 
közöttük. A régi emlékeket vacsora 
mellett idézték fel, és az este olyan 
jól sikerült, hogy elhatározták, a kö-
vetkező találkozóval nem várnak 35 
évig, legkésőbb 5 év múlva újra ösz-
szejönnek. A szervezésért köszönet 
Mucsi Erikának.

Alsós farsang
Február 12-én, pénteken délelőtt 

az alsó tagozatosok ősi rigmusokkal 
kísért kiszebáb égetésével kezdték 
a télbúcsúztatót, majd délután osz-

tályonként tartottak farsangi mulat-
ságot. A szebbnél szebb jelmezekbe 
öltözött gyerekek és osztályfőnöke-
ik vidám játékokkal, uzsonnával ün-
nepeltek, majd közös tombolasorso-
lással zárult a télbúcsúztató.

Felsős farsang
Iskolánk diákönkormányzata min- 

den évben megszervezi a télbú-
csúztató ünnepet. Február 5-én a 
felső tagozatosok a sportcsarnok-
ban farsangoltak. Az esemény a 
8. osztályosok királyi műsorával 
és nyitótáncával kezdődött.  Majd 

az osztályok csoportos, jelmezes 
színpadi produkciókat mutattak be 
diáktársaiknak, szüleiknek, hozzá-
tartozóiknak, amit a zsűri értékelt.

5.a: Isteni utazás az ókori Hellász-
ba, Öt lány tánca, 5.b: Kelekótya 
olimpia, 6.a: Balástyai focimeccs, 
7.a: Ludas Matyi, 7.b: Díjátadó gá-
laműsor.
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Harmadik sor, balról jobbra: Vetró Sándor, Martonosi János, Hege-
dűs László, Benkő László, Tóth Ferenc, Horváth Zoltán, Elekes Tibor, 
Tóth-Sári Nándor

Második sor: Szél János, Haller Viktória, Mucsi Erika, Kőrösi József, 
Kauczki Ferenc, Vágó Sándor, Gémes Edit, Bárkányi Aranka

Első sor: Varga József, Veszelka Erika, Balogh Anikó, Rozsnyai Kata-
lin, Vadász Zsuzsanna

Guggol: Barta Zoltán

iskolai eseMÉnyeK

Hónap diákjai - január
1. a: Kapás Pál, 2. a: Bán Dávid, 2. b: Rézműves Mária 3. a: 
Horváth-Zsikó Mária, 4. a: Péter Boglárka, 5. a: Kiszi Péter, 5. b: 
Balázs Bálint, 6. a: Vetró Máté, 7. a: Széll Mária, 7. b: Deák Noémi
8. a: Módra Luca

35 éves osztálytalálkozó

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes
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falugazdász hírei
tisZteLt ŐsterMeLŐK!

AgrárfórUM Balástyán

2016. január 1-jével hatályba lé-
pett az új, mezőgazdasági őstermelői 
igazolványról szóló Kormányrende-
let, amely lehetőséget biztosít a régi 
papír alapú dokumentumok helyett 
korszerű, elektronikus kártya alapú 
igazolványok kibocsátására, ame-
lyek 5 évig lesznek hatályosak. 

Az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézés, az igazol-
vány kiadása, érvényesítése, módo-
sítása, cseréje és bevonása továbbra 
is az ügyfél állandó lakóhelye sze-
rint illetékes falugazdásznál kérel-
mezhető. Az őstermelői igazolvány 
kiállításával összefüggő hatósági 
feladatokat a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK) továbbra is díj-
mentesen végzi.

A NAK az eljárással kapcsolatban 
a következőkre hívja fel tagjai fi-
gyelmét. Az új igazolványok kiállí-
tása az őstermelői tevékenység jog-
folytonosságának érdekében azon 
ügyfelek számára elengedhetetlen, 
akik 2013-ban váltottak ki ősterme-
lői igazolványt, mert az ő igazolvá-
nyuk 2015. december 31-én hatályát 
veszítette.  Mint a korábbi évekből 
is ismert, ezeknek az őstermelők-
nek 2016. március 20-ig kérelmez-
ni kell az új igazolvány kiváltását, 
és rendelkezni kell az adóévre ha-
tályos igazolvánnyal és értékesíté-
si betétlappal ahhoz, hogy az őster-
melői státuszuk ne sérüljön például 
biztosítottság, értékesítés tekinteté-
ben. Március 20-a után kérelmezett 
új igazolvány az adott naptól lesz ér-
vényes illetve hatályos.  

Továbbá kérjük, hogy 2016. év 
március 20-ig mindenképpen je-
lenjenek meg a falugazdászoknál 
azok az őstermelők is igazolvány 
érvényesítés céljából, akik 2016. 

évre hatályos igazolvánnyal rendel-
keznek, – például, ha a kiváltás éve 
2014. vagy 2015. év volt – de még 
nem rendelkeznek 2016. adóévre 
vonatkozó értékesítési betétlappal. 
A március 20-ig terjedő ügyintézé-
si határidő betartása nagyon fontos 
azért, hogy az őstermelő igazolvá-
nya és a hozzá tartozó értékesíté-
si betétlap a szabályoknak megfe-
lelően jogfolytonosan, 2016. január 
1-től biztosítsa a folyamatos őster-
melői státuszt. 

Azoknak az őstermelőknek, akik-
nek 2016., 2017., 2018. december 
31-ig érvényesített igazolványuk 
van, és rendelkeznek ezekre az adó-
évekre a hozzá tartozó hatályos ér-
tékesítési betétlappal is, nem kell 
megjelenniük március 20-ig igazol-
vány cserére. Nekik, az új őstermelői 
Kormányrendelet szerint, a meglé-
vő igazolványukat 2016. október 1. 
és december 31. közötti időszakban 
kell lecserélni kártya alapúra.

Tekintve, hogy március 20-a kö-
zeli dátum, és jelentős a még érvé-
nyes igazolvánnyal nem rendelkező, 
korábban őstermelőként nyilvántar-
tott ügyfelek száma, ezért kérjük, 
hogy a fenti időpontig, de minél ha-
marabb keressék meg az állandó la-
kóhelyük szerint illetékes falugaz-
dászt az ügyintézés céljából.

A 2016 évi területalapú támoga-
tás igénylésének várható ideje: ápri-
lis 1-től május 15-ig lesz. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan időpont egyez-
tetés céljából keressék a falugazdá-
szokat. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Csongrád Megyei Szervezete és a 
Települési Agrárgazdasági Bizottság 
február 19-én, a Tanodában tájékoz-
tatót tartott a gazdálkodókat érintő 
témakörökben. Ujvári László pol-
gármester köszöntötte a résztvevő-
ket, az előadókat, és kifejezte, hogy 
fontosnak tartja az ilyen rendezvé-
nyeket, ahol a mezőgazdaság aktu-
ális kérdéseiről folyhat konzultáció. 
Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Csongrád Megyei 
Szervezetének elnöke elmondta, 
hogy harmadik éve szerveznek fóru-
mokat, ahol igyekeznek a legújabb 
információkat átadni. Az újonnan 
épülő Szegedi Nagybani Piacról 
Lekeny Márk ügyvezető igazgató 
adott nagy érdeklődés mellett tájé-
koztatást. A növényvédelmi törvény 

aktualitásairól dr. Kristó István szak-
képzési referens számolt be. A föld-
ügyekkel összefüggő változásokat, a 
föld eladásával és vásárlásával kap-
csolatos jogszabályokat Gósz Zoltán 
földügyi referens ismertette. Szűts 
László, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara Csongrád Megyei Szer-
vezete igazgatója a Vidékfejlesztési 
Program pályázatai feltételeiről be-
szélt. Számfira Gabriella vidékfej-
lesztési referens a mezőgazdasági 
termelőket segítő pályázatokról szó-
ló tudnivalókat foglalta össze, míg 
az őstermelői igazolványokkal kap-
csolatos változásokat Halász Zsolt 
falugazdász összegezte.

Az Agrárfórum teljes filmfelvétele 
megtekinthető a www.balastya.hu/
galéria/videó oldalon.

Halászné Ács Éva 
06 (30) 338-0162

Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535

A temetésekkel kapcsolatban
 mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető 

ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

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

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

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

elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 
és sírgondozást is vállalunk. 

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

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

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

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 



11• Balástyai Újság  hírek, inFormáCiók

Házasságkötés
• Szász Anita Gabriella és 
Németh Krisztián Károly

Születés
• Muhel Mónikának és Lázi 
Istvánnak: Fanni Szilvia
• Banga Zsuzsannának és Ba-
lázs Viktornak: Viktor Benedek
• Kalmár Editnek és Dékány 
Jánosnak: Janka
• Czirok Ágnesnek és Kala 
Kornélnak: Boglárka

Elhunytak
• Matusekné Sáfár Erika, 
  élt 56 évet
• Martonosi Attila, élt 49 évet
• Paragi Nándorné Gombos 
  Mária, élt 87 évet
• Dékány Péter Pál, élt 89 évet

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

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

AnyAKÖnyVi hírek

Március 9., 14 óra:  Nőnapi ünnepség a művelődési házban
Március 16.: Megemlékezés 1848. március 15-ről. Vendégünk 
Márkus Marianna történelem tanár, önkormányzati képviselő. 
Március 23.: Az idősek egészségmegőrzéséről a Kisteleki 
Egészségfejlesztési Központ munkatársának előadása  
Március 30.: A nyári programok tervezése

Az Őszi Alkony nyugdíjas Klub programja

ingyenes hallásszűrés
A művelődési ház ifjúsági klubjában március 24-én, csü-
törtökön 10.00-tól 13.00 óráig ingyenes hallásszűrés 
lesz.

fájdalommal búcsúzunk 
szeretett szomszédasszonyunktól, 
Újszászi Andrásné Márta Marcsenkától.

A Dékány család

A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár március 10-
én, csütörtökön 9-12 óráig lesz 
a művelődési ház ifjúsági klub-
jában. 

A következő vásár időpontja: 
április 14., csütörtök.

A szervezők továbbra is vár-
nak tiszta, használható ru-
haneműket, működőképes 
játékokat, mesekönyveket, 
amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön időpont egyezte-
téssel adhatnak át. 

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

Kérjük, segítsenek rászoruló 
embertársaikon!

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

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1991-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 
A temetőgondnoki iroda nyitva tartása: pénteken 12.00-16.00 
óráig.  Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 
06 (20) 359-4948

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

orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – 7.30-15.30 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047

sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
62/474-374

kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820

kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

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

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

KÖSzÖnet
zónai jánosnénak és lippai Péternének köszönöm, 

hogy december 30-án megmentették az életemet!

Csurgó Pálné

Március 5., 6.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Március 12., 13.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Március 14., 15.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Március 19., 20.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Március 26., 27., 28.: dr. Farle Csaba – Telefon: 06 (70) 330-4504

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

állatorvosi ügyelet

VÖRÖSKERESZTES vásár

A balástyai hulladékudvar
nyitvatartási ideje:
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig, hétfő, 
szerda, vasárnap: szünnap, ünnepnapokon zárva tart.
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IRIS KFT.
Balástya, Rákóczi u. 17. • Telefon: 62/278-440  

BALÁSTYAI 
PÉKSÉG

MINDEN 1 KG FEHÉR 
KENYÉR, FINOM KENYÉR 

ÉS KOVÁSZOS KENYÉR

új péKSüTemény aKcIónK: négy db péksütemény vásárlása után 
ötödiket ajándékba adjuk. TovábRa IS él a cuKRáSz TeRmé-
KeK aKcIója: négy db cukrász sütemény vásárlása után egy krémest 
adunk ajándékba. HúSvéTRa FonoTT KalácS, cuKRáSz Sü-
Temény elŐRenDeléST FelveSzünK.

ÚJDONSÁG:csomagolt péksütemények és cukrászati ter-
mékek. Csökkentett szénhidrát tartalmú teljes kiőrlésű búzából készült 
fehérje dús termékek, olajos magvakkal és szójatörettel. kevesebb szén-
hidrát, több fehérje. 

lIla abc
A NAGY SIKERRE TEKINTETTEL ÚJBÓL INDUL:

NYERJE VISSZA HETENTE VÁSÁRLÁSÁNAK ELLENÉRTÉKÉT!!
Sorsolás minden vasárnap 10 órakor. A héten legnagyobb összegért 
vásárló vevőnk vigaszdíjként 4 db cukrász süteményt kap ajándékba.

AKCIÓ MÁRCIUS 11-től:
ZOTT TEJFÖL 20% 330 g •159 Ft/db (482 Ft/kg)

  RISKA UHT TEJ 1,5% 1 L • 149 F/db 
 TRAPPISTA SAJT TÖMB (NÉMET) • 999 Ft/kg

 Valamennyi balástyai lakosnak, illetve minden Kedves Vásárlónknak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeteket kíván az Iris Kft. minden dolgozója!

A KENYEREKET KíVÁNSÁGuKRA
 FELSZELETELjüK!

169 FT/KG

Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINőSÉGI HÚSOK BOlTjA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!

álMOdjA MEG, MIT SZErETNE főZNI, ÉS MI 
BIZTOSíTjuK A HOZZáVAlóT!

Sonkát vegyen, ne vizet!
HAGyOMáNyOS ÉrlElÉSű

 SONKáK A rÖfINÉl!

dISZNóVáGáSHOZ, HáZI TÖlTÉS-
HEZ BElET A rÖfI HÚSBOlTBAN 

IldIKóTól VEHET.
Balástya, Széchenyi u. 12. • Telefon: 06 (30) 729-1627
Szeged, juhász Gyula u. 3. • Telefon: 06 62/461-067
Szeged, dorozsmai út 189. • Telefon: 06 62/461-067
Üllés, dorozsmai út 47. • Telefon: 06 (30) 963-8882

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

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 320 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

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

www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG!


