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Balástya új jegyzője dr. Nagy-Elekes Petra

Új jegyzője van Balástyának. Dr. Nagy-Elekes Petra dec-
ember 1-től dr. Szabó Gabriella jegyző mellett lett aljegy-
ző, és a jegyzői feladatokat január 1-jével vette át. 

3. oldal

A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya tanfolya-
mokat, szakköröket indít
Az EFOP-3.7.3-16-2017-00055 számú, Programok az 
egész életen át tartó tanulásért című projekt keretében 
a könyvtár tanfolyamokat, szakköröket indít. 

7. oldal

Fontos az épületfeltüntetés az ingatlan nyilvántar-
tásban
2020. március 1-től várhatóan átalakul az építési ható-
ság, ezért összefoglaljuk, a földmérő szaktudása miben 
lehet segítségére a lakosságnak.

11. oldal

A piaccsarnok épületének nyolcvan százaléka elkészült, és a 
további munkálatokat 2020. első hónapjaiban az időjárástól 
függően végzik majd a kivitelezők.

Bővebben a 2. és 4. oldalon

Tisztelt Balástyaiak!
Ha visszatekintek az elmúlt 

esztendőre, bátran mondha-
tom, az előző évekhez hason-
lóan 2019-et is sikerült nagyon 
eredményesen zárnunk! Nyertes 
pályázataink nyomán a múlt 
évben megvalósult, illetve az 
újévre is áthúzódó beruházások 
értéke együttesen meghaladta a 
760 millió forintot. Ezzel nem-
csak nőtt közösségünk vagyo-
na, tudásban is gyarapodhatott 
a lakosság! Mindez majdnem 
húsz projektet jelent, amin dol-
goztunk és dolgozunk munka-
társaimmal. Erről folyamatosan 
beszámoltam a Balástyai Új-
ságban, és összegeztem az ön-
kormányzati választások előtti 
magánkiadványomban is.

Beruházásaink, pályázati 
eredményességünk mellett ki-
emelkedően fontos számomra a 
balástyaiak harmonikus közös-
ségteremtő és építő munkája! 
Ilyen szempontból is sikeres 
évet tudhatunk magunk mögött! 
Balástya intézményeinek, civil 
szervezeteinek, vállalkozóinak 
összefogása jelen volt és van a 
rendezvények szervezésében, 
a település fejlesztésénél, és 
reményeim szerint a hétközna-
pokban egymás között, a baráti 
összejárásokban, a mindenkori 
tervezgetésekben és jobbítások-
ban is.

Nyugodt építő munkánkat va-
lójában ez az összefogás alapoz-
za meg, az, hogy mindannyian 
elsősorban azt nézzük, hogyan 
lehetne jobb közösségünknek. 
Így az esetleges viták mellett is 
szót tudunk érteni, együtt tenni 

azért, hogy Balástya otthono-
sabb legyen. Mindent próbálok 
magam is megtenni az új kép-
viselő-testülettel, hogy mi is 
harmonikus munkakapcsolat-
ban legyünk, mint ahogy eddig 
voltunk, és biztosítsuk közös-
ségünk fejlődését, folytassuk a 
takarékos gazdálkodás mellett 
községünk további gyarapítását.

2020-ban természetesen az 
egyik legfontosabb feladat a 
megkezdett beruházásaink foly-
tatása, így a piaccsarnok és a 
termálkút építésének befejezése. 
A termál-beruházás új lehető-
ségeket is nyit Balástya előtt, 
és képviselő-társaimmal azon 
gondolkodunk, hogy ennek a 
további hasznosítását milyen 
módon tegyük lehetővé. Az új 
év tervei között szerepel még 
az ipari park infrastrukturális 
fejlesztése, közterületeink és 
parkjaink szépítése és intézmé-
nyeink további modernizálása, a 
művelődési ház és az orvosi ren-
delő korszerűsítése, amelynek 
előkészítése már el is kezdődött.

Nagy hangsúlyt fektetünk 
a 2020 utáni uniós fejleszté-
si lehetőségekre, amelyeknek 
köszönhetően – reméljük – a 
közösségünk eddigi gyarapí-
tásának ütemét megtarthatjuk. 
Balástya fejlődéséért képviselő-
társaimmal együtt továbbra is a 
legjobb tudásunk mindent meg-
teszünk!

A Balástya Községi Önkor-
mányzat és a képviselő-testület 
nevében kívánok Önöknek jó 
egészséget, sikerekben gazdag, 
békés, áldásos 2020-as évet!

Ujvári László polgármester

Újévi köszöntőA piaccsarnok építésének 
befejezése februárra várható
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Falugyűlést, közmeghallgatást 
tartottam

December 13-án, a művelő-
dési házban Falugyűlést, köz-
meghallgatást tartottam, és a 
megjelenteknek beszámoltam a 
2019-ben pályázati támogatás-
sal megvalósult és folyamatban 
lévő beruházásokról, valamint 
a beadott, értékelés előtti pá-
lyázatokról.

megkezdődött az óvodakerítés 
Főút Felőli részének építése

Az óvoda 5-ös főút felőli ré-
szénél megkezdődött a kerítés 
építése. Zsaluzással készített 
oszlopokkal, a főépület falainak 
színével készül a kerítés, és az 
oszlopok közé a kovácsoltvas 
jellegű kerítéselemek kerülnek. 
A kerítést az önkormányzat saját 
költségvetésből finanszírozza, 
ugyanis a kerítésépítéshez be-
adott pályázat nem nyert.

szociális tüzelőt oszt az önkor-
mányzat

A Szociális, Egészségügyi és 
Ifjúsági Bizottságunk, mint ko-
rábban is, a begyűjtött kérelmek 
alapján döntött a szociális tüzelő 
szétosztásáról. A Belügyminisz-
térium pályázatán megnyert tá-
mogatással az előző évektől el-
térően az idén zsákos szenet ad 
a rászorulóknak az önkormány-
zat. A 640 mázsa szén szétosz-
tása december 9-én kezdődött. 
Januárban folytatódik az újabb 
beadott kérelmek elbírálása, és 
az átvétel időpontjáról szintén 
értesítést kaptak az érintettek, 
de felhívom a figyelmet, hogy 
a kiosztott szén nem fedezi az 
egész téli tüzelő mennyiségét, 
ez a tüzelőhöz való hozzájáru-
lás, nem a téli tüzelő biztosítása.  
A kiosztott szén elszállítását 
az önkormányzat nem tudja 

vállalni, ezért a szállításról 
minden támogatottnak magá-
nak kell gondoskodnia.

szociális mikulás és ajándékcso-
mag a 70 éven Felülieknek

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
szintén ellátogatott a rászoruló 
családokhoz az önkormányzati 
Mikulás, és a gyerekeknek aján-
dékcsomagot vitt, amivel remél-
jük, örömet szereztünk. Megtar-
tottuk a régi hagyományunkat, 
és a 70 éven felülieknek az 
önkormányzat Karácsony előtt 
tartós élelmiszerekből álló aján-
dékcsomagot állított össze, amit 
szintén fontosnak tartok. A cso-
magokat az önkormányzat mun-
katársai juttatták el az érintett 
lakosokhoz. A közmunkaprog-
ramban megtermelt burgonya, 
őrölt pirospaprika szétosztása 
folyamatban van. A közmunka-
programban szarvasmarhát is 
nevelünk, amelyből vágópon-
ton egyet levágtunk, és a húsát 
pörköltnek megfőzték a mun-
katársaink, majd a tanyagond-
noki szolgálatot igénybe vevő 
minden idős ember, a hátrányos 
helyzetű lakosok, és a közmun-
kaprogramban résztvevők kap-
ták az egytálételt.

piaccsarnok
Nyolcvan százalékos készült-

ségben van a piaccsarnok épí-
tése, ami annyit jelent, hogy 
teljesen kész a tetőszerkezet, és 
azzal együtt a pályázati feltétel, 
a napelemek felszerelése is. Az 
épület gépészet, a fűtés, víz, 
villany szerelése megtörtént.  
A helyiségek betonozása, vako-
lása elkészült, és befejeződött 
a külső vakolás. A festést és az 
eladótér burkolását, az épület 
körüli burkolást és parkosítást, 
a huzat miatt az oszlopcsarnok 
deszkaborítását 2020. első hó-

napjaiban az időjárástól függő-
en végzik majd a kivitelezők.

a volt kántor-ház Felújítása pá-
lyázati támogatással

Az önkormányzati tulajdonban 
lévő volt kántor-ház a települé-
sünk egyik legrégebbi épülete, 
az egykori településképet meg-
határozó ingatlan felújítása régi 
vágya volt a képviselő-testület-
nek. Ebben szeretnénk bemutat-
ni múltunk tiszteletére az elmúlt 
évtizedek balástyai életének 
tárgyait, eszközeit. A Vidékfej-
lesztési Program pályázatán a 
"Kultúr-tér és Élet-tér Balás-
tyán" elnevezéssel 14 999 999 
millió forintot nyertünk, amely-
hez 6,7 millió forint az önerő.  
A felújítás megvalósítása tavasz-
szal, nyár elején várható.

erdő kitelepítése
Az Ady Endre utca végénél 

van egy önkormányzati tulaj-
donú egy hektáros erdő, ami az 
idők folyamán rossz állapotba 
került, az értékes fák tönkre 
mentek vagy eltűntek belőle, és 

ennek a kitelepítésére meg van 
az engedélyünk. A tél folyamán 
kivágjuk a fákat és a terület hasz-
nosításához keressük a pályázati 
lehetőséget.

erdőtelepítés
Az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő őszeszéki 2,5 hektáros 
területen 1800 darab nemesnyár 
fát telepítettünk a közfoglalkoz-
tatott munkatársainkkal. 

pályázat pihenőerdő kialakítá-
sára

A közmunkaprogramban a Va-
dásztanya vendéglő melletti véd-
erdőből pihenőerdőt szeretnénk 
kialakítani, olyan arborétum-
szerű kis területet, ami szemet 
gyönyörködtető látványt nyújt. 
A korábban kiszáradt fákat ki-
vágnánk, a balástyai élőhelynek 
megfelelő fafajokat ültetnénk, 
sétányt, asztalokat, padokat, 
bográcsozó, szalonnasütő helye-
ket alakítanánk ki. Ezt a pályá-
zatot decemberben adtuk be és a 
megvalósulása a pályázat elbírá-
lásától függ. 
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

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  

Köszönet 
dr. Szabó Gabriella jegyzőnek
A polgármesteri hivatal vezetésében január 1-től változás tör-
tént. Egy évig volt Balástya jegyzője dr. Szabó Gabriella, aki 
kifejezetten jó közigazgatási szakember, és nagyon jó mun-
katársam volt, de közösen megállapodtunk, hogy december 
31-én megszűnik a közszolgálati jogviszonya községünkben. 
Ezúton is köszönöm a munkáját!

Ujvári László 
polgármester 
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Ásott- és fúrt kutak bejelen-
tési kötelezettsége 

A 2019. január 1-jét megelő-
zően engedély nélkül vagy en-
gedélytől eltérő módon létesített 
ásott- vagy fúrt kút fennmara-
dási engedélykérelmét a helyi 
polgármesteri hivatalhoz kell 
benyújtani.

Ezek utólagos engedélyezé-
sének, valamint megszünteté-
sének hatásköre megoszlik a 
helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörrel rendelkező települési 
jegyző, illetve a kijelölt megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 
között.

Milyen engedélyt ad ki a 
jegyző?

A jegyző engedélye szüksé-
ges olyan kutak létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradá-
sához, amely a következő felté-
teleket együttesen teljesíti:

• a kormányrendelet szerinti 
védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlet igény-
bevétele, érintése nélkül, és  
500 m3/év vízigénybevételt meg 
nem haladóan kizárólag talaj-
vízkészlet vagy parti szűrésű 
vízkészlet felhasználásával üze-
mel; 

• épülettel vagy annak építé-
sére jogosító hatósági határo-
zattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja, és 

• nem gazdasági célú vízigény. 
Amennyiben az előző feltéte-

lek közül bármelyik nem telje-
sül, akkor a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hatáskörébe tarto-
zik a kút fennmaradási, létesíté-
si és üzemeltetési engedélyezési 
eljárása.

Mit jelent a gazdasági célú 
vízigény fogalma?

Gazdasági célú vízigénynek 
minősül minden, a háztartási 
igénytől eltérő, azt meghaladó 
vízigény. A gazdasági célú víz-
igénybe beletartozhat a locso-
lás, állatitatás is, amennyiben 

ezzel az engedélyes nem saját 
háztartási igényt elégít ki, tehát 
gazdasági haszonra tesz szert.

Milyen kútra kell fennmara-
dási engedély kérni?

A fennmaradási engedélyt 
minden, 2019. január 1-jét meg-
előzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérő módon léte-
sített vízkivételt biztosító vízi 
létesítmény (ásott vagy fúrt kút) 
esetében meg kell kérni.

Mikor kell szakhatóságot 
bevonni az eljárásba?

Amennyiben a szóban forgó 
vízkivételt biztosító vízi létesít-
mény ivóvíz igény kielégítésére 
is szolgál, abban az esetben a 
szakhatóság az eljárás során a 
kérelmezőt akkreditált labora-
tóriumi vízmintavételre kötelezi 
és csak a megfelelő vízminőség 
esetén adja ki hozzájárulását. 
Vagyis amennyiben van vezeté-
kes ivóvíz az ingatlanon és a ké-
relmező locsolásra vagy állatok 
itatására használja a kút vizét, 
úgy nem szükséges a Népegész-
ségügyi Főosztály szakhatóság-
ként történő bevonása.

Mi történik a határidőre be 
nem jelentett kutakkal?

Mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a lé-
tesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosí-
tásáról szóló 2018. évi CXXI. 
törvény (a továbbiakban: Vgtv.
mód2.) hatálybalépését megelő-
zően engedély nélkül vagy en-
gedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivé-
telt biztosító vízi létesítményre 
a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást 2020. december 
31-ig kérelmezi. Azonban aki a 
határidőig nem kér fennmaradá-
si engedélyt az engedély nélkül 
vagy attól eltérően létesült kútra, 
annak 2021. január 1-től vízgaz-
dálkodási bírságot kell fizetni.  
A bírság a Vgtv. alapján jogi sze-
mély esetén az engedély nélkül 

Új jegyzője van Balástyá-
nak. Dr. Nagy-Elekes Petra 
a Csongrád Megyei Önkor-
mányzatnál kezdte a pályafu-
tását, majd 2013-tól lett jegyző 
először Bakson, ezt követően 
2014-től Mórahalmon. Tavaly 
döntött a váltás mellett, és is-
mét a Csongrád Megyei Ön-
kormányzathoz került, majd 
december 1-től Balástyán dr. 
Szabó Gabriella jegyző mellett 
lett aljegyző. A jegyzői felada-
tokat január 1-jével vette át.  

"A közigazgatás mindig is ér-
dekelt, úgy éreztem, hogy kö-
zelebb áll hozzám a polgári jogi 
közigazgatási vonal, ebben mé-

lyítettem el az ismereteimet. A 
családom nem tradicionális jo-
gász család, így a hagyományos 
jogi pályák nem is jöttek számí-
tásba, és önállóan, saját erőből 
kezdtük később a testvéremmel 
együtt a jogi pályát. Nagyon sze-
retek emberekkel foglalkozni és 
számomra ez a szakma adja meg 
azt az örömet, a színességet, 
változatosságot, és kihívást, ami 
miatt a jegyzőséget elsősorban 
az önkormányzati közigazgatás 
legszebb területének tartom. Az 
emberekkel való foglalkozás 
gyakorlatilag több mint felét 
teszi ki a munkánknak, amihez 

még a polgármesteri hivatal 
vezetése, a képviselő-testület 
és a polgármester munkájának 
szakmai segítése, továbbá az ál-
lampolgárok ügyeinek intézése 
tartozik. Ez a jogi terület sokrétű 
alkalmazkodást igényel, amit én 
a magam részéről nagyon szere-
tek, bár napjainkban egyre ne-
hezebb együtt haladni a folyton 
változó körülményrendszerrel. 

A GYED-ről visszatérve 2013-
ban váltani szerettem volna, és 
nagyon örülök, hogy sikerült 
ezt a hivatást megtalálni. Eddigi 
pályafutásom minden állomásán 
mást tanultam, és semmin nem 
változtatnék, ugyanezen az úton 

haladnék végig, ha újra kellene 
kezdenem.

A polgármesteri hivatal ügy-
félfogadási idejében bármikor 
kereshet a lakosság, azonban, 
amennyiben fajsúlyosabb ügy-
ről van szó, akkor a várakozás 
elkerülése érdekében célsze-
rűbb előzetesen bejelentkezni, 
időpontot egyeztetni. A szemé-
lyes ügyfélfogadáson kívül a 
Balástyai Polgármesteri Hivatal 
62/278-222-es telefonszámán, 
és a jegyzo@balastya.hu e-mail 
címen is állok mindenki rendel-
kezésére."

létrehozott építmény értékének 
80 százalékáig, engedély nélkü-
li vízi munka vagy vízhasználat 
esetén 1.000.000 forintig, termé-
szetes személy esetében 300.000 
forintig terjedhet.

A szükséges nyomtatványok 
megtalálhatóak a balastya.hu 
weblapon.

Balástya új jegyzője
dr. Nagy-Elekes Petra

Dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző
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A termálkút fúrása végéhez közeledik

A kivitelező AQUAPLUS Kft. tájékoztatása sze-
rint december 12-én az 1700 méter mélységű ter-
málkút kivitelezésének munkája végső fázisába 
lépett.

A TOP-3.2.2-15-CS1-2016-00002 kódszámú, 
"Balástya, helyi, megújuló geotermális energi-
ájának kiaknázása a független és fenntartható 
hosszútávú energiaellátás jegyében" elnevezésű 
pályázat a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program 246,5 millió forintos  támogatásával 
zajlik Balástyán. A beruházás összes bekerülési 
költsége 273,8 millió forint. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.

Kivitelező: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-
energetikai Kft.  

Műszaki ellenőrzés: Integrated Engineering 
Solutions Szolgáltató Kft.

A projektről bővebb információ: www.balastya.hu
„A Csongrád megyébe/településünkre érkező 

TOP projektek tervezésében, előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a 
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 

Februárra várható a piaccsarnok 

építésének befejezése 

December 20-ig elkészült a piaccsarnok épületé-
nek tetőszerkezete, a tető bádogozása, a napele-
mek felszerelése, az épületgépészet, a nyílászárók 
beépítése, a helyiségek betonozása és a vakolás.  
A további munkálatok befejezése az időjárás függ-
vényében 2020. februárra várható. 

A piaccsarnok a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatással 
épül.

A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító szá-
mú "Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők 
termékeinek priorizációja érdekében, Balástya" 
című projekt 100 százalékos, 55 939 998 forint tá-
mogatással valósul meg az ERFA Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból, vissza nem 
térítendő támogatás formájában történő finanszíro-
zással. 

„A Csongrád megyébe/településünkre érkező 
TOP projektek tervezésében, előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a 
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.”

A Páduai Szent Antal Római 
Katolikus templom előtt dec-
ember elsején, Advent első va-
sárnapján, a Balástya Községi 
Önkormányzat gyertyagyúj-
tásra és a karácsonyi fényfü-
zérek felkapcsolásának közös 
ünneplésére hívta a lakosságot. 
Jenei Norbert hitoktató gitár-
kíséretével a hittanos gyerekek 
karácsonyi dalokat énekeltek. 
Műsoruk után Ujvári László 
polgármester köszöntőjében ar-
ról beszélt, hogy a Karácsony a 
szeretetről, a csendes együttlét-
ről szól, az egymásra való még 
nagyobb figyelemről. Elmond-
ta: "A mi közösségükben, a mi 
nagy családunkban, Balástyán 

már tizenötödik alkalommal 
van arra lehetőség, hogy Kará-
csony előtt, Advent első vasár-
napján találkozzunk, közösen 
készüljünk az ünnepre, közösen 
hangolódjunk a Karácsonyra, 
és a következő három hétben, 
a családok, baráti társaságok, a 
munkahelyi közösségek egyre 
jobban figyelnek egymásra." 
Antal Imre plébános kiemelte, 
az adventi időszak az elcsende-
sedésnek az ideje. Úgy fogal-
mazott, "Kimondani azt, ami a 
másik embert boldoggá teszi, 
naponta elmondani, hogy meny-
nyire szeretjük őket, mennyire 
fontosak nekünk, értük érde-
mes küzdeni, minden áldozatot 

meghozni. Ne szégyelljem, ne 
sajnáljam ezt kimondani, hiszen 
ezek a kimondott szavak építik 
és erősítik a kapcsolatainkat, 
közösségeinket is. Ha egy em-
ber boldog, kiegyensúlyozott, 
érzi, hogy fontosnak tartják őt, 
akkor a munkahelyén és a kö-
zösségében is sokkal jobban 
tud helytállni. A másik fontos 
dolog a meghallgatás. Mindany-
nyian vágyunk arra, hogy valaki 
meghallgasson bennünket, de 
mások is vágynak arra, hogy 
mi is meghallgassuk őket. Ah-
hoz hogy mást meghallgassak, 
csendben kell maradnom. Azt 
kívánom mindenkinek, tudja-
nak hallgatni, odafigyelni. Sze-

retettel meghallgatni valakit. 
Fél órára mellé ülni, meghall-
gatni. Higgyék el, ez többet ér 
minden ajándéknál."   

Az ünnepi gondolatokat kö-
vetően az adventi koszorú első 
gyertyája és a díszvilágítás, a 
karácsonyi fények felgyúltak, 
majd a polgármesteri hivatal 
munkatársai kaláccsal, forró 
teával és forralt borral kínál-
tak mindenkit. A forró italokat 
katonai gulyáságyúban Palotás 
Sándor és Szanka Péter főzte, 
amit beszélgetés közben sokan 
megkóstoltak. 

     

Advent első vasárnapján ünnepséget tartottak a balástyai a templom előtt

Illin Klára



December 7-én, a művelődési 
házban tartott évzárót a Közsé-
gi Balástya Sportkör Egyesület. 
Az összejövetelen Fodor Tamás 
elnök értékelte a 2019-es évet.  
A sportkörnél tíz csapatban 
több mint 130 labdarúgó szere-
pel, és nyolc edző foglalkozik a 
korosztályokkal. 

A beruházásokkal kapcsolat-
ban az elnök elmondta, hogy 
2019-ben a sportkör egy ki-
lencszemélyes kisbuszt tudott 
vásárolni, amely főleg a téli 
időszakban könnyíti a terem-
tornákra történő utazást. Az 
év végére készült el a nagy-
pálya villanyvilágítása. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség 
Sportpályakorszerűsítési Prog-
ramjának köszönhetően sike-
rült megvalósítani a beruházást. 
Mindkét projektet a Balástya 
Községi Önkormányzat támo-
gatta.

A szakmai munka értékelé-
sénél Fodor Tamás kiemelte, 
mivel a szezon közben szüne-
telnek a bajnokságok, a csapa-
toknak csak egy rövid pihenő-
jük van az ünnepek alatt. Az 
elnök összefoglalta a 2019-es 
év második felének munkáját. 
A 2018-2019-es szezonra az 
U17-es fiúcsapattal, míg az je-
lenlegi bajnokságra az U19-es 
lánycsapattal bővültek az egye-
sület korosztályai. Ezzel már 
két női csapatunk is van a me-
gyei bajnoki küzdelmekben, és 
összesen 10 különböző csapat-
tal vesznek részt a balástyaiak 
a Bozsik-programban és a 
Csongrád megyei bajnoksá-
gokban. A Bozsik-programban 
induló csapatokat Vén László 
vezeti. U7-es korosztályban az 
óvodásokat Hegedűs Klaudia 
készíti fel, U9-ben a csapat 
edzője Nyerges Dániel, U11-
ben Gémes Ferenc, az U13-
14 vegyes korosztályban Vén 
László mellett Förgeteg József, 
U17-ben Tóth Gergő, U19-ben 
és a lánycsapatoknál Fodor Ta-
más vezeti az edzéseket. 

A legjobban szereplő után-
pótlás csapatok közül az egyik 
az U17-es fiúké, akik a megye 
erősebbik korosztályos bajnok-
ságában szinte csak nagyvárosi 
csapatokkal mérkőznek meg, 
de így is az erős középmezőny 
tagjai. A másik kiválóan szerep-
lő együttes az U19-es lánycsa-
pat, akik három ponttal lema-
radva a listavezetőtől, második 
helyen állnak a bajnokságban!

A felnőtt csapat munkáját 
értékelve elhangzott, hogy na-
gyobb reményekkel kezdett 
neki a csapat a felkészülésnek, 
de a bajnokság résztvevőinek 
ismeretében ezeket a terve-
ket újra kellett gondolni már 
a szezon kezdete előtt. Sajnos 
a csapatot az előző szezonban 
jellemző összetartás egy kicsit 
megbomlani látszott, de az ősz 
végére a Bakson aratott 5-0-
ás győzelemmel nyugodtan, a 
felsőház tagjaként mehettek pi-
henni a játékosok. A vezetőség 
mindent megtesz, hogy a téli 
szünet alatt orvosolja a prob-
lémákat és kárpótolja a szur-
kolókat a kevésbé sikeres őszi 
szereplésért. 

Az elnök felhívta a figyel-
met arra, hogy az utánpótlás 
csapatok is csak a karácsonyi 
ünnepek alatt pihennek, hi-
szen januárban és februárban 
hat korosztállyal összesen 24 
teremtornán vesznek részt.  
A felnőtt csapat január közepén 
kezdi a munkát és a tervezett 
időpont szerint február utolsó 
napján már bajnoki mérkőzést 
játszik.

Fodor Tamás után Ujvári 
László polgármester üdvözölte 
a sportkör játékosait. Beszédé-
ben kifejezte, hogy az önkor-
mányzat továbbra is támogatja 
a sportot, tekintettel arra, hogy 
nagyon sok fiatal sportol az 
egyesületben. Az összejövetel 
közös vacsorával és beszélge-
téssel zárult. 
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Falukarácsonyt tartott az 
önkormányzat 

Évzárót tartott a sportkör

Mozgáskorlátozottak évzárója

December 15-én a Páduai 
Szent Antal Római Katolikus 
Templomban tartott Falukará-
csonyt a Balástya Községi Ön-
kormányzat. Fodor Tamás mű-
velődésszervező üdvözlő szavai 
után Ujvári László polgármester 
köszöntötte a lakosságot, békés, 
boldog Karácsonyt kívánt, vala-
mint megköszönte a rendezvény 
létrejöttét segítők munkáját. An-
tal Imre plébános példabeszédé-
ben a szeretet egész évben való 
gyakorlását emelte ki. Zabos 
Regina, a "Székesfehérvár hang-
ja" verseny győztese karácsonyi 
koncertje után a polgármester  a 
további ünneplésre, Karácsony-
váró összejövetelre invitált min-
denkit a művelődési házba, ahol 

a közösségért végzett kiemelke-
dő munkájáért Kocsisné Benkő 
Beátának és Péter Gábornak 
emlékplakettet adott át. Péter 
Gábor elismerését távollétében 
Péterné Bárkányi Tímea vette 
át. A polgámester megköszönte 
a Gémes Eszter Községi Könyv-
tár főzőköre tagjainak, Horváth-
Zsikó Jánosnénak, Juhász Fe-
rencnek, Longa Károlynénak, 
Szőri Istvánnénak, Ujvári Lász-
lónénak, és Vinczéné Vollein 
Mártának, hogy több rendezvé-
nyen főztek. A Falukarácsonyra 
a főzőkörösök babgulyást készí-
tettek és forralt borral, sütemény-
nyel vártak mindenkit a Balástya 
Községi Önkormányzat és a mű-
velődési ház munkatársai.

December 5-én, a Tanodában 
tartott évzáró összejövetelt a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének Balás-
tyai Csoportja. Az eseményen 
részt vett Juhász Jenő alpolgár-
mester, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének elnökségi tagja, 

Szabó Éva, a dóci csoport tit-
kára, és Antal Imre plébános. 
Gera Jánosné csoporttitkár rö-
vid évértékelőjében köszönetet 
mondott a Balástya Községi Ön-
kormányzatnak a támogatásért, 
majd ebéddel, baráti beszélge-
téssel folytatódott a rendezvény.

Nagymiháy Balázs és Szalai Ágnes 
Írországban táncolt
December 5-én Dublinban 11. 
alkalommal rendezték meg az 
Arthur Murray Cup Professio-
nal Rising Star versenyt, ahol 
Nagymiháy Balázs (Balástya) 

és Szalai Ágnes, a kisteleki Pro-
Art Táncstúdió versenytánco-
sai a latin táncok versenyében  
4. helyezést értek el. 
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Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban elnevezésű 
pályázat 50 százalékos támogatásával megépült Gö-
möri Endre Tivadar kiskapacitású vágó- és feldolgozó 
húsüzeme.

A támogatás összege: 35,16 millió forint
A projekt azonosító száma: VP-3-4.2.1-15
A projektet a Magyar Állam és az Európai Unió támo-

gatja.

Elkészült Balástya új húsfeldolgozó 
üzeme

Húsfeldolgozó üzem épült 
Balástyán, ahol minőségi kol-
bászt, szalámit készítenek 
majd bio szürkemarhából. 
Az üzem használatba vételi 
engedélye még nem érkezett 
meg. Amint megkapják, elvé-
gezhetik az első próbavágást. 
Gömöri Endre tulajdonos 
szerint nem terveznek nagy 
mennyiséget gyártani, a kolbá-
szok és szalámik minőségére 
szeretnénenk koncentrálni.

Gömöri Endre harminc évig 
foglalkozott libákkal, de a jog-
szabályváltozások miatt 2004-
ben szürkemarhák tartására 
váltott, hogy továbbra is hasz-
nosítsa 80 hektáros legelőjét.  
A libatelepét végül 2013-ban 
teljesen felszámolta, és azóta 
tervezte, hogy marhái mellé 
létrehoz egy saját vágóhidat és 
húsüzemet. Idén áprilisban egy 
uniós pályázaton nyert 35 millió 
forintot a beruházáshoz – ez a be-
kerülési összeg fele volt –, majd 
a nyár elején el is kezdődhetett 
az építkezés. A kivitelezésben 
balástyai és kisteleki vállalko-
zók vettek részt. A munkálatokat 
sikerült jól összehangolni, így az 
építkezés időben befejeződött, 
és a berendezések közül is már 
csak néhányra várnak.

A saját területen felépített 200 
négyzetméteres húsüzemben 
van vágóhíd, hűtő, feldolgozó, 
füstölő és érlelő is. A szükséges 
árammennyiséget napelemekkel 
állítják elő. Bár mindössze ket-
ten dolgoznak majd az üzemben, 
az előírásoknak megfelelően 
kellett így is mindent kialakítani, 

jóformán olyan lett az épületet, 
mint egy nagy gyár: van min-
den, szabályszerű működéshez 
szükséges részleg, üzemrész. 
A gazda hozzáfűzte, most 150 
szürkemarhája van és az állatok 
az új vágóhíd mellett legelnek, 
vagyis csak 20 méterrel kell 
majd arrébb menniük, ha oda 
kerül a sor. Így szerinte jóval ke-
vesebb stressz éri majd a jószá-
gokat, mint a vágóhídra kocsin 
vitt állatokat, ez pedig sokkal 

jobb húsminőséget eredményez.
A szürkemarhák bio minősí-

tésűek, húsukhoz természetes 
anyagokat és hazai fűszereket 
adnak majd hozzá a szalámik-
ban, kolbászokban. A teljes 
készítmény azért nem kaphatja 
meg a bio minősítést, mert egy 
fontos összetevőből, a sertés-
szalonnából még nem találtak 
ilyet a piacon. Gömöri Endre 
elmondta, heti maximum négy 
marha feldolgozását tervezi: a 
hétfőn levágott jószágot kedden 
csontozzák, szerdán fűszerezik, 
csütörtökön pedig már töltik is 
a kolbászt, szalámit. Kiemelte, 
hogy nem a nagy mennyiségre, 
hanem a minőségre szeretné-
nek koncentrálni. Hozzátette, 
ha nemsoká megkapják a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivataltól a végleges működési 
engedélyt, akkor akár az Európai 
Unió bármely országába expor-
tálhatnak balástyai kolbászt, sza-
lámit. A hazai és külföldi meg-
rendelők felkutatása már tart, 
és a jó piaci bevezetés után re-
ményei szerint 2020-ban is már 
nyereséggel tudnak termelni.

A PREFA Hungária Kft. 
2019-es országos pályázatán, a 
kiselemes kategóriában Török 
Sándor bádogos 80 pályázó kö-
zül második lett a kiskunmajsai 

Jonathermál Gyógy- és Élmény-
fürdő gyermekmedencéje kupo-
lájának elkészítésével. A kupola 
felújítását ez év tavaszán végez-
te. A díjat december 6-án vette át.

Török Sándor balástyai bádogos második 
lett a PREFA Hungária Kft. pályázatán

Próbaüzem előtt a balástyai kiskapacitású 
vágó- és feldolgozó húsüzem

Menyhárt Eszter újabb győzelmei
A november 24-én, Budapes-

ten rendezett Hungarian Open 
Cup 2019. szépségszakmai ver-
senyen a balástyai Menyhárt 
Eszter kozmetikus, sminkes 
három versenyszámban indult, 
és mindhárom kategóriában  

dobogós helyezést ért el.
Alkalmi smink: 1. hely – Black 

diamond smokey • Stage make 
up: 1. hely – Karl Lagerfeld de-
sign • Nappali smink: 3. hely – 
Esküvő 2020. 



1. Filmművészet szakkör – havi 1 alkalom 3 órában 
A program során a filmek közös megtekintését értel-
mezés, elemzés és beszélgetés követi.

2. Kézműves-dekor szakkör – havi 1 alkalom 3 órában 
A program során a résztvevők megismerkednek de-
korációs technikákkal, felhasználható anyagokkal, 
évszakokhoz, ünnepkörökhöz köthető dísztárgyakat 
készítenek.

3. Színházi irodalmi esték – havi 1 alkalom 2 órában 
A foglalkozások során a világirodalom értékes szín-
házi-irodalmi műveit ismerik meg és dolgozzák fel a 
résztvevők felolvasás és saját élmény, színházi elő-
adáson való részvétel formájában.

4. Német haladó szakkör – heti 1 alkalom 3 órában
Csatlakozási lehetőséget kínálunk – az előző évben 
kezdőként indult csoport munkájába – azok számára, 
akik már rendelkeznek valamennyi német nyelvisme-
rettel.

5. Angol haladó szakkör – heti 1 alkalom 3 órában
Csatlakozási lehetőséget kínálunk – az előző évben 
kezdőként indult csoport munkájába – azok számára, 
akik már rendelkeznek valamennyi angol nyelvisme-
rettel.

6. Beszéd-centrikus angol szakkör – heti 1 alkalom  
2 órában
Csatlakozási lehetőséget kínálunk az angol nyelv el-
sősorban szóbeli gyakorlására – az előző két évben 
már működött angol nyelvi csoport munkájának foly-
tatásaként – előzetes nyelvi és nyelvtani ismerettel 
rendelkezők számára.

7. Mozgással az aktív életért, torna szakkör – heti  
1 alkalom 2 órában
Gerinckímélő, stressz-oldó, az egész testet átmozga-
tó, változatos mozgásformákat tartalmazó közös tor-
názás, mozgás.

8. Fazekas-kerámia művészeti csoport – havi 3 alka-
lom 2 órában 
A résztvevők megismerkednek a formázás, mintázás, 
fazekas technikák alapelemeivel, a felhasználható 
anyagokkal és a díszítés technikáival. Saját alkotáso-
kat készítenek.

9. Néptánc művészeti csoport – havi 3 alkalom 2 órá-
ban 
Aktív néptáncos vezetésével a résztvevők megisme-
rik a magyar néptánc alapmotívumait, különböző tájak 
táncait.

10. Barkács-dekor szakkör – heti 1 alkalommal
A program során a résztvevők megismerkednek a 
barkácsolás eszközeinek használatával, barkácsolási 
technikákkal, felhasználható anyagokkal és különbö-
ző eszközöket, dísztárgyakat készítenek.

11. Magyarország domborzati változatossága 
Magyarország érdekes felszíni formái a szurdokvöl-
gyektől a hegycsúcsokig helyszíni szemlével.

12. Magyarország jellegzetes növénytársulásai 
Magyarország növényritkaságainak megismerése az 
adott helyszínen – szikes pusztáktól az ősbükkösig.

Az egyes csoportok létszámai a pályázati útmutató 
előírása és az adott csoport vezetőjének javaslata alap-
ján kerülnek meghatározásra. Jelentkezni személyesen 
lehet a könyvtárban 2020. január 20-24-e között a rész-
vételi szándék jelzésével és aláírással. A jelentkezések 
sorrendje alapján osztjuk be a csoportokat és szükség 
esetén tartaléklistát hozunk létre.
A könyvtár elérhetőségei: 6764 Balástya, Rákóczi utca 32. 
Telefon: +36 (30) 413-0075
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Újraszabályozta az Ország-
gyűlés a társadalombiztosítási 
ellátások összes rendelkezését. 
Egységes, 18,5 százalékos társa-
dalombiztosítási járulékkulcsot 
határoztak meg 2020. júliustól. 
Ez az jelenti, hogy a nyugdíj-
járulék, a természetbeni és a 

pénzbeli egészségbiztosítási já-
rulék, valamint a munkaerőpiaci 
járulék összeolvad a társadalom-
biztosítási járulékba, amelynek 
mértéke megegyezik ennek a 
négy járuléknak az összegével, 
vagyis 18,5 százalék. Egyes 
biztosítotti kategóriákban új 

kötelezettség lesz az egysé-
ges tb-járulék megfizetése úgy, 
hogy ezzel ellátási jogosultság 
is jár. Vagyis az őstermelők, il-
letve a megbízási jogviszonyban 
dolgozók a tb-járulék fizetésé-
vel szereznek munkaerőpiaci 
jogosultságot július 1-je után.  

Új elem az is, hogy aki nem fi-
zeti az egészségügyi szolgálta-
tási járulékát, három hónap után 
elesik az egészségügyi szolgál-
tatás térítésmentes igénybevéte-
lének lehetőségétől. 

Forrás: MTI

A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya 
az EFOP-3.7.3-16-2017-00055 számú, Programok az egész életen át tartó

 tanulásért című projektje keretében 
 tanfolyamokat és szakköröket indít 2020. januártól

Egységes lesz a társadalombiztosítási járulék
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Papírgyűjtés
November 13-án tartottuk a ha-

gyományos őszi papírgyűjtésün-
ket. Az ebből származó bevételt 
a Diákönkormányzat programja-
inak támogatására és a gyerekek 
fejlődését segítő eszközök vásár-
lásra költjük. A programot Vén 
László szervezte.

„Törd a fejed!”
November 19-én 7. és 8. osztá-

lyos tanulóink Kisteleken jártak 
matematika versenyen. A 7. osz-
tályosok csapata – Rogoz Adri-
enn, Horváth-Zsikó Mária, Nagy 
Sára, Répa Antal Hanna Tímea 
– 3. helyezést ért el. A nyolcadik 
osztályosok – Goldmann Bog-
lárka, Péter Boglárka, Czibolya 
Helga Kata, Szél Luca – a 6. he-
lyet szerezték meg. A versenyre 
tanulóinkat Hegedűs Marianna 
kísérte el. Köszönjük a Balástya 
Községi Önkormányzatnak az 
utazáshoz nyújtott segítséget.

Sport
November 21-én, Algyőn futsal 

diákolimpiai selejtezőn járt isko-
lánk 4. korcsoportos fiú csapata. 
A főként hetedikesekből álló fia-
tal csapat 4. helyezést ért el. Fel-
készítő tanáruk Vén László.

November 22-én Forráskúton a 
Bozsik Intézményi Program ke-
retében a 4. korcsoportos lányok 

focimeccset vívtak a helyi iskola 
csapatával. A mérkőzést nagy 
arányban a hazai csapat nyerte, a 
mieinknek még sok gyakorlásra, 
tanulásra van szüksége. A csapa-
tot Vén László kísérte el.

Angol verseny
Kisteleken az Árpád Fejedelem 

Katolikus Gimnázium és Szak-
középiskolában angol versenyt 
rendeztek november 26-án. 
Iskolánk 8. osztályos csapata – 
Goldmann Boglárka, Gyöngyösi 
Norina és Rézsó Vivien – 4. he-
lyezést ért el. A diákokat a ver-
senyre Nagymihály Zsuzsanna 
kísérte el.

Nyílt napok
November 26-án alsó tago-

zaton, 27-én a felső tagozaton 
tartottuk a hagyományos nyílt 
napokat. Az érdeklődő szülők 
betekinthettek az iskola minden-
napjaiba. Részt vettek tanítási 
órákon, képet kaptak gyermekük 
iskolai munkájáról, az elvárá-
sokról, az elért eredményekről, 
és a pedagógusoktól segítséget 
kaptak az otthoni tanuláshoz. 
Alsó tagozaton 51 szülő élt a 
lehetőséggel, ami a tavalyi rész-
vételhez képest 10 fővel csök-
kent. Az előző évben 61 szülő 
volt kíváncsi az iskolában folyó 
munkára. A felső tagozaton a ta-

valyi évhez képest növekedett az 
érdeklődés: 26 szülő volt benn a 
tanítási órákon. Idén nemcsak az 
5.-6. évfolyamon járt érdeklődő 
szülő, hanem a 7. osztályban is. 

Pályaválasztás
November 27-én a 8. osztályos 

tanulóknak egyéni pályaválasz-
tási konzultációt tartott dr. Tóth 
Éva. A szülők és gyermekeik 
együtt térképezték fel az érdek-
lődési köröket, hogy könnyebb 
legyen az iskolaválasztás.

A dzsungel könnye
December 2-án Ábrahám 

Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti 
Park munkatársa tartott előadást 
felső tagozatos diákjainknak  
A dzsungel könnye címmel. Elő-
adásában ismertette az esőerdők 
fontosságát, bemutatta az ott élő 
növényeket és állatokat. Beszélt 
az erdőket fenyegető veszélyek-
ről, a megóvásuk fontosságáról.

Közösségépítő programok: 
mozi-és színházlátogatás

December hónap bővelkedett 
kulturális eseményekben is. Alsó 
tagozatos diákjaink a Szegedi 
Nemzeti Színházban a Hamupi-
pőke balettet nézték meg, vala-
mint a Cinema City-ben a Jég-
varázs című mesefilmet látták. 
A közösségépítő programokat 
pályázati forrásból valósítottuk 
meg. 

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Szent Mik-

lós életét ismerhették meg diák-
jaink. A püspök a 4. században 
élt. Gazdag családból származott. 
Minden vagyonát a gyerekek, 
a szegények, a bajbajutottak tá-
mogatására fordította. Egyszerű 
emberként élt a nép között, mi-
közben tanított és szeretetet hir-
detett. A betegeknek orvos volt, a 
szenvedőknek vigasz, az árvák-
nak atya, a veszélyben lévőknek 
védelmező – mindenkinek min-
den szükségben gyors menedék. 
Életéről számos legenda ismert, 
ezek alapján formálódott az év-
századok során Mikulás alakja. 

Adventi készülődés
December 2-án kezdődött is-

kolánkban az ünnepre készülő-
dés. Adventi koszorú készült, 
és hetente meggyújtottunk 1-1 
gyertyát.  

Mikulás
Idén is december 6-án érkezett 

hozzánk a Mikulás. A hűvös idő 
nem vette el a gyerekek kedvét, 
lelkesen hívták-várták a nagy-
szakállú Mikulást, aki időben 
meg is érkezett hozzájuk. Kí-
sérőinek népes csapata, a ma-
nók, egész évben készítették az 
ajándékokat. A rénszarvasok 
alig bírták a szánt húzni, any-
nyi ajándék várta a diákokat.  
A Mikulás zsákja ismét váloga-
tott finomságokat rejtett. A sok 
csomag mind gazdára talált, amit 
a tanulók lelkesen bontogattak 
ki. Néhány gyermek próbára tet-
te a krampuszok és rénszarvasok 
türelmét, akik az udvaron igye-
keztek elcsípni a huncutkodó 
diákokat több-kevesebb siker-
rel. Köszönjük a „Mikulásnak”, 
hogy ellátogatott hozzánk, és 
szívesen látjuk jövőre is.

Lelki nap Szegeden
Az Advent üzenetéről szólt az a 

lelki nap, amelyen a 7. és 8. osz-
tályos tanulók vettek részt dec-
ember 6-án, délután Vén László 
és Jenei Norbert kíséretében.  
A Szegedi Szent Gellért Fórum-
ban mintegy 800 diák találkozott 
Böjte Csaba ferences rendi szer-
zetessel, és hallgatta meg adventi 
üzenetét. A lelki nap imádsággal 
és Kiss-Rigó László megyéspüs-
pök által celebrált szentmisével 
zárult.

Karácsonyváró
December 7-én, – idén első 

alkalommal – iskolánk minden 
tanulója részt vett a Balástyáért 
Közalapítvány hagyományos ka-
rácsonyi készülődésén, az aján-
dékkészítésen. 8-10 óráig a felső
 tagozatos diákjaink, míg 10-12-
ig az alsós diákok ügyeskedtek. 
Sok szép ajándék készült: 

 Folytatás a 9. oldalon

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - november
1. a: Nagy Nikolett, 2. a: Csányi Róbert István, 3. a: Farkas Bog-
lárka, 4. a: Bárkányi Szandra Lilla, 4.b: Szanka Míra Alíz, 5.a: 
Kispéter Leila, 6. a: Szabó Natália Auróra, 7.a: Ferenczi Gréta 
Laura, 8. a: Goldmann Boglárka
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Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Munkadélután a családok-
kal

November végén szülők és 
gyermekek együtt dolgoztak az 
óvodai csoportokban, hogy el-
készítsék családi otthonuk kará-
csonyi dekorációját. 

Mikulás az óvodában
December 6-án az óvodai 

csoportokban is látogatást tett 
a Mikulás. Hatalmas izgalom, 
várakozás, öröm és sok-sok 
munka előzte meg jövetelét.  
A szépen feldíszített csoport-
szobákban verssel, dallal fogad-
ták a gyermekek és örömmel 
vették át tőle egyenként az aján-
dékul kapott egyedi készítésű 
Mikulás-táskákat.

Gumi mászókák az óvoda 
udvarán

Külföldi minta és hazai "zöld" 
oldalak javaslatai alapján autó-
gumi mászókák összeállítását 
terveztünk el az óvoda udvará-
ra, ennek első üteme december 
elejére elkészült. Az anyukák 
két hetes festési munkája után 
az apukák – Répás Krisztián 
irányításával – kemény fizikai 
munkával kialakítottak  három 
mászókúpot és ezt körbefogva 
egy hatalmas lépegető kört. Az 
autógumik további beépítését – 
például ágyások kialakításával 
– az első tapasztalatok alapján 
tavasszal folytatjuk.

Köszönjük mindenkinek a 
közreműködést!

Mikulás
A Mikulás a bölcsőde mindkét 

csoportjába ellátogatott, akit a 
gyerekek énekkel vártak.

Mindannyian kaptak csoma-
got hóemberes dobozban, amit a 
kisgyermeknevelők készítettek. 

Adventi gyertyagyújtás a 
bölcsődében

November 28-án, csütörtökön 
délután, Advent első vasárnapja 
előtt a bölcsődében az idén is 
családi napot tartottak. A kis-

gyermeknevelők és a szülők a 
gyerekeikkel együtt a bölcsőde 
udvarán közösen készítettek 
adventi koszorút. A kellemes 
együttlét alatt karácsonyi zene 
szólt, az uzsonna zsíros kenyér 
volt, paprikával, lilahagymá-
val és teával a felnőtteknek, a 
kicsiknek gyermekteát készí-
tettek. A koraestig tartó közös 
ünneplésen az adventi koszorú 
első led izzós gyertyáját együtt 
kapcsolták fel.   

Óvoda

Bölcsőde

Ismét elkészült a Betlehem a 
balástyai templomkertben

December 11-én és 12-én sok 
segítő összefogásával elkészült 
a Jézus születését felidéző betle-

hemi életkép a balástyai Páduai 
Szent Antal katolikus templom 
kertjében. 

karácsonyfadíszek, képeslap, 
ajándékkártya, szalvétatartó, rén-
szarvas, hóemberek, zoknimanó, 
plüssmanó, Luca-süni. A szorgos 
kezű gyerekek annyira belefe-
ledkeztek a munkába, hogy észre 
sem vették az idő múlását. Kö-
szönjük minden közreműködő-
nek, segítőnek és támogatónak 
a nagyszerű ajándék ötleteket. 
Köszönettel tartozunk azért is, 
hogy szabadidejüket a gyerekek-
re fordították és megszépítették 
számukra az ünnepi készülődést.  

Luca-napi jókívánságok
Luca-napja az idén péntekre 

esett. A 3. osztályos diákok Kor-
mányosné Rudner Edit vezetésé-
vel egy népszokást elevenítettek 
fel: ellátogattak iskolatársaikhoz, 
és csupa jót kívántak nekik az 
újesztendőre. Mi is kívánjuk ta-
nulóinknak, hogy annyi jó jegyet 
szerezzenek, mint égen a csillag, 
és mindenkinek annyi örömben 

legyen része, mint amennyi fű-
szál van a réten.

Rotary Advent
Iskolánk diákjai betlehemes 

műsorukkal támogatták a sze-
gedi Rotary Adventet, ahol egy 
balástyai család kapott értékes 
ajándékot a szeretet ünnepén.

Karácsony
December 20-án, az év utolsó 

tanítási napján szívet melengető 
betlehemes műsort láthattak ta-
nulóink.  Jenei Norbert hitoktató 
tanítványaival igazi karácsonyi 
hangulatot varázsolt elénk. Rabi 
Edit Éva igazgatónő a cinkéről 
szóló történettel kívánt tanuló-
inknak áldott, kegyelemteljes 
békés ünnepeket. A karácsony-
fán a csillagszórókat a 2. osztály 
tanulói gyújtották meg. 



Varga Attila földmérő több 
mint két éve költözött család-
jával Balástyára. 2003-ban 
szerezte meg a diplomáját 
Székesfehérváron, azóta fog-
lalkozik földméréssel. Mivel 
2020. március 1-től várhatóan 
átalakul az építési hatóság, 
összefoglaljuk, a földmérő 
szaktudása miben lehet segít-
ségére a lakosságnak.

- Hogyan indult a földmérő 
munkája?

- Először az M5-ös autópálya 
építésén több munkacsoportot 
irányítottam, majd gázvezetékek 
építésével foglalkozó cégnél 
vállaltam munkát. Később a sze-
gedi Földhivatalban dolgoztam, 
és azután vállalkozóként kezd-
tem földméréssel foglalkozni. 
Minden korábbi munkaköröm 
hozzájárult a mai tudásomhoz. 

- Milyen munkákat végez a 
cége?

- Építkezés előtt az épületek 
kitűzését, új és meglévő fő- és 
melléképületek feltüntetésének 
ügyintézését, épületelbontás 
után az ingatlan nyilvántartásból 
való törlését intézem. Akinek 
van földje, és nem tudja, hol a 
határa, azok kitűzését vállaljuk 
a Földhivatal legújabb adatai 
alapján vázrajzok készítésével, 
továbbá foglalkozunk telekala-
kításokkal, telekcsoport újraosz-
tásokkal, közös határok megvál-
toztatásával, de például ellátjuk 
kerékpárút építések mérnöki 
munkáit, épülő új gázvezetéke-
ket mérünk be, a magánterületen 
áthaladó vezetékek vezetékjogi 
ügyintézését végezzük a Földhi-
vatalnál, ahogy a megállapodás 
megkötése és a vázrajzkészítés 

is része a feladatunknak. A mű-
velési ág változások átvezetése 
a földhivatali nyilvántartásban 
szintén nagyon fontos a terü-
letalapú támogatások esetében, 
mert például erdőtelepítéseknél 
az eredeti művelési ág válto-
zást át kell vezetni a nyilván-
tartásban. A régi épületeknél, 
amelyek nincsenek feltűntet-
ve a térképen, beszerezzük az 
építési hatóságtól a szükséges 
dokumentumokat, elkészítjük a 
földhivatali adatokra a változási 
vázrajzot, elvisszük a kérelme-
ket az ingatlan nyilvántartási 
ügyintézéshez. Minden esetben 
végigkísérjük az ügyfelet a tel-
jes ügyintézési folyamatban a 
földhivatali átvezetésekig.  

- Az építési hatóság várhatóan 
2020. március 1-től átalakul. 
Van-e teendője az ingatlantu-
lajdonosoknak?

- A 10 évnél régebben épült, 
hozzáépített, átalakított épüle-
tek, melléképületek tulajdonosai 
kérjék díjmentes tájékoztatásun-
kat, hogy ezek fel vannak-e tün-
tetve a tulajdoni lapon. Érdemes 
kideríteni, hogy az épületek sze-
repelnek-e az ingatlan nyilván-
tartásban, mert ha nem minden 
épület szerepel az ingatlan nyil-
vántartási térképen, tulajdoni 
lapon, akkor megakaszthatja a 
hitelfelvételt, az adás-vételt, és 
problémát okozhat a hagyatéki 
eljárásoknál is, de a CSOK fel-
vételénél szintén fontos. Már-
cius 1-ig a hatósági bizonyít-
ványok díja még 3.000 Ft, ami 
segítségével a földmérő az általa 
készített vázrajzzal már el tudja 
intézni az épületek feltüntetését.
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Illin Klára

Falugazdász hírek Fontos az épületfeltüntetés az 
ingatlan nyilvántartásbanFelhívjuk a figyelmét azoknak 

az őstermelőknek, akik 2017-
ben igényelték kártya alapú ős-
termelői igazolványukat, hogy 
annak érvényessége 2019. dec-
ember 31-én lejárt. 

Ne tévessze meg Önöket a 
kártya bal alsó sarkában feltün-
tetett dátum, (2021.12.31.) mert 
az csak a hatályosságot jelöli. 
Adott évben akkor érvényes az 
igazolvány, amennyiben van 
hozzá tárgyévi érvényes érté-
kesítési betétlap. Ezeket az iga-
zolványokat már 2019. október 
1-től lehet érvényesíttetni 2020. 
március 20-ig. A lényeg, hogy 
2020-ban az első értékesítéskor 
már érvényes őstermelői igazol-
vánnyal kell rendelkezni!

NATURA 2000-es támogatást  
igénylőknek az e-gazdálkodási 
napló beküldési határideje 2020. 
január 31. Kérjük, akiket érint, 
keressen bennünket ügyfélfoga-
dási időben!

Növényvédelmi gépek felül-
vizsgálata!

A hatályos növényvédelmi 
rendeletmódosítás értelmében 
az árutermelésben használt nö-
vényvédelmi gépeken – kivéve a 
kézi (ideértve a szórópisztolyos 

és lövellőcsöves), illetve háti 
növényvédelmi berendezéseket 
– az EU területén történt első 
forgalomba hozatalkor (mely 
öt évig érvényes), ezt követően 
háromévente időszakos műszaki 
felülvizsgálatot kell végezni.

Permetezőgépek felülvizsgá-
latára akkreditált cégek aktuális 
listája a következő honlapon el-
érhető: https://portal.nebih.gov.
hu/-/elerheto-a-novenyvedelmi-
gepfelulvizsgalat-vegzesere-
jogosultak-listaja

Felülvizsgálatra bejelentkezni 
ezen a honlapon kell: https://
ongny.hu/megrendelolap

Ezzel kapcsolatos bővebb tá-
jékoztatás, segítségnyújtás sze-
mélyesen, az ügyfélfogadási 
időben:

hétfő: 8.00-16.00 óráig,
kedd: 8.00-16.00 óráig,
szerda: 8.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-15.30 óráig,
péntek: 8.00-14.00 óráig,
ebédszünet: 12.00-12.30 óráig.

Halászné Ács Éva 
falugazdász

06 (30) 338-0162         
Halász Zsolt falugazdász

06 (30) 337-2535                                                                                

MŰANYAG HULLADÉKÁT  INGYEN, 
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,

AMELY TARTALMAZHAT:

agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepegtető 

szalagot, belső és csomagoló fóliát, műanyag 

ládát, vödröt, cserepet. A szállítást megoldjuk, 

kis és nagytételben egyaránt.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Telefon: 06 (30) 879-9305

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

Varga Attila földmérő
Telefon: 06 (70) 264-1599  

E-mail: iranygeo@iranygeo.hu    
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60 éves házassági évforduló
Vámos Péter és Sávai Ro-

zália 1959. november 14-én 
kötöttek házasságot. 60 éves 
házassági évfordulójukat szűk 
családi körben ünnepelték.

Mindig balástyai lakos volt 
Vámos Péter és Sávai Rozália. 
Péter bácsi 40 évig dolgozott a 

DÉLÉP-nél, és 1989-ben on-
nan ment nyugdíjba. Rózsika 
néhány évet a balástyai vasbolt-
ban, majd dajkaként a balástyai 
óvodában vállalt munkát 1990-
ig, nyugdíjas koráig.

Két gyermekük, fiuk, lányuk 
született, van négy unokájuk, 
akikkel sok időt töltöttek, és 
szép emlékeket őriznek ezekről 
a kisgyermekkori évekről. Ide-
jük nagy részében kertjük gon-
dozásával foglalkoznak, szeretik 
a kerti munkákat és a szép kör-
nyezetet maguk körül.

Az igazi öröm számukra az, 
amikor az egész család együtt 
van egészségben, szeretetben, 
békességben. Látni és megta-
pasztalni a már felnőtt gyer-
mekeik és unokáik örömét, 
boldogságát és az életben való 
előrejutását.  

Születések
• Nagymihály Irénnek és Tö-

rök Szabolcsnak: Réka
• Balog Auréliának és Ötvés 

Ioannak: Nóra
• Böröcz Ágnesnek és Sipos 

Istvánnak: István

Házasságkötés
• Szabó Róbert és Vecseri Zita

• Bodor Ádám és Horváth Vi-
vien

• Bullás László és Harsányi 
Barbara

Elhunytak
• Csúri István (1964)
• Virág Mihályné Szennai Éva 

(1953)
• Gajdacsi Pál (1957)

ANYAKÖNYVI hírek

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a

 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temető-
gondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon 
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcso-
latos ügyeket. 
A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban 
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! 
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem 
a sírokon! 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1995-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban te-
lefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2020. janu-
ár 9-én, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
Felajánlásként csak tiszta, még használható ruhákat várnak a 
szervezők, és csak a vásár időpontjában lehetséges az átadása. 
A következő vásár időpontja: február 13., csütörtök.

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 

Január 18-19.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Január 25-26.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Február 1-2.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Február 8-9.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267

Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: 
dr. Dakó Zoltán – 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

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

A p r ó h i r d e t é s

ELADÓ 20 db 6 méteres 120-as fém öntözőcső (karmantyús), 
gumi tömítőgyűrűkkel, idomokkal együtt.
Telefon: 06 (20) 337-7910



Enni kell?

       Röfi-Ker
                        ENNI KELL! RÖFIKER:
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Az új évben is 
a megszokott minoséggel, és széles 

választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Hagyományos eljárással készült adalékmentes
 saját márkás termékeink széles választékával

 (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos 
sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandó-
an friss sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok 
várják az éhes balástyai és környékbeli embereket.

Kérem, fi gyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofi kerkft/),

valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 851-0369
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  
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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!

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, 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 


