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Elektronikusan is fizethető a helyi iparűzési adó és a 
gépjárműadó
Március 9-től országosan bevezették az elektronikus 
fizetési és elszámolási rendszert, így a helyi adók, díjak, 
illetékek elektronikusan is befizethetőek.

3. oldal

A lejáró okmányok a koronavírus-járvány miatti ve-
szélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek 
Március 12-től a kormányablak busz működését a ve-
szélyhelyzet visszavonásáig felfüggesztette dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízott.

4. oldal

A háziorvosok rendelése megváltozott a koronaví-
rus-járvány veszélye miatt
A háziorvosok rendelése telefonon történő megbeszé-
léssel lehetséges. Sürgős esetekben a kisteleki sürgőssé-
gi orvosi központi ügyelet látja el a betegeket. 

11. oldal

Elkészült a termálkút és márciusban megindult a próba-
üzem. A termálvíz nyolc önkormányzati ingatlan hőenergiával 
történő ellátását, fűtését biztosítja.        

Bővebben a 2. és 7. oldalon

A Belügyminisztérium pályázati támogatásának köszönhe-
tően aszfaltút épült a Zrínyi és Dózsa utcákat összekötő út-
szakaszon.                                                

 Bővebben a 2. oldalon

Megkezdődött a termálkút 
próbaüzeme

Kész a Zrínyi és Dózsa utcákat 
összekötő aszfaltút

A Balástya Községi Önkormányzat 
intézkedései a koronavírus-veszély-
helyzettel kapcsolatban

A Magyar Kormány veszély-
helyzetet hirdetett ki március 
11-én, 15 órától hatályba lépett 
40/2020. (III.11.) számú ren-
deletével. A Balástya Községi 
Önkormányzat a koronavírus 
veszélyre tekintettel válság-stá-
bot állított fel, valamint március 
15-én rendkívüli testületi ülést 
tartott, amelyen több óvintézke-
dést hoztuk. 

Az önkormányzat minden in-
tézményében a meghatározott 
nyitva tartási időkben megfelelő 
minőségű és mennyiségű kéz-
mosó és fertőtlenítőszer áll ren-
delkezésre, és ez a jövőben sem 
fog változni. 

A nyugdíjas klub foglalkozásai 
2020. március 13-tól elmarad-
nak. A klubtagok és a szociális 
étkeztetést igénybe vevők szá-
mára az étkezést továbbra is 
biztosítjuk, azzal a feltétellel, 
hogy az ebédet ételhordóban 
vihetik haza és kizárólag otthon 
fogyaszthatják el.

Az önkormányzat lemondta 
a 100 főnél nagyobb létszámú 
rendezvényeit és tanfolyamait 
az összes telephelyén. Bővebb 
tájékoztatásért, kérjük, az intéz-
mények honlapját keressék fel. 

A polgármesteri hivatalban az 
ügyintézés folyamatos, de kérjük 
Önöket, hogy csak halaszthatat-
lan ügyben vegyék igénybe a 
személyes ügyintézést. Bejelen-
téseket e-mailben a titkarsag@
balastya.hu, jegyzo@balastya.hu 
címen vagy a 06 62/278-222-es 
telefonszámon fogadunk. 

Anyakönyvvezetőink az elő-
jegyzett házasságkötéseket, elő-
zetes egyeztetéseket követően 
lebonyolítják.

A Magyar Közlönyben 2020. 
március 14-én megjelent 
45/2020. (III. 14.) Korm. rende-
let 2. §-ban foglaltak alapján, a 
veszélyhelyzetre való tekintettel 
rendkívüli szünetet rendeltek el 
2020. március 16-tól a Balástya 
Községi Önkormányzat fenntar-
tásában lévő Bölcsődére vonat-
kozóan.

A Balástyai Csudavilág Óvoda 
további intézkedések meghoza-
taláig korlátozott üzemmódban 
működik, felügyeletet tudnak 
biztosítani azok számára, akik 
ezt nem tudják otthon megol-
dani. Kérjük a szülőket, hogy 
igényüket jelezzék az óvoda 
elérhetőségeinek valamelyikén. 
Amennyiben a gyermek beteg, 
ne hozzák óvodába. 

(Az óvoda telefonszáma: 
06 (30) 869-5024, email: 
csudavilagovi@gmail.com)

Az étkezést nemcsak az in-
gyenes közétkeztetésre jogosult 
óvodások, általános iskolás ta-
nulók részére, hanem előfizeté-
ses rendszerben bármely igénylő 
részére továbbra is biztosítjuk 
kizárólag elvitelre, az iskola 
ebédlőjéből, azonban ételhordó-
ról mindenkinek saját magának 
kell gondoskodnia. A Vadászta-
nya vendéglő konyhája egyelőre 
szintén zavartalanul, házhozszál-
lítással üzemel.

Folytatás a 3. oldalon
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

TermálkúT
A termálberuházás kivitele-

zője már korábban lefektette 
a csőhálózat utolsó szakaszát, 
amit a kúttal összekötöttek, be-
építették a gáztalanítót és a szi-
vattyú telepítése is megtörtént, 
majd a február 14-ei műszaki 
átadás-átvétel után a próbaüzem 
következett. Például a tolózá-
rak, csatlakozások, átereszek, a 
gépházban a hőcserélők műkö-
dését figyelik a szakemberek. 
A gázleválasztó, gáztalanító a 
tervekben nem szerepelt, de a 
kivitelezők szükségesnek látták 
a beszerelését. Az üzemeltetési 
vízjogi engedélyezési eljárás 
megindult, ami több hónap, de 
ősszel már teljesen működő-
képes lesz a termálvizes fűtési 
rendszer. A kút bekerítése van 
még hátra.

Piaccsarnok
A piaccsarnok építése telje-

sen befejeződött, és az üzembe 
helyezés megtörtént. A termál-
beruházással együtt szeretnénk 
egy átadási ünnepséget megtar-
tani, ami a vírusjárvány miatt 
későbbi időpontban lesz.

új burkolaT a művelődési ház 
előTerében

Közművelődési érdekeltség-
növelő támogatásnak köszönhe-
tően a művelődési ház előtere új 
burkolatot kapott. A támogatás 
összege 139.000 forint, amit a 
Balástya Községi Önkormány-
zat 250 000 forint önerővel egé-
szített ki.

zrínyi és dózsa uTcákaT összekö-
Tő úT

A Belügyminisztérium pá-
lyázati támogatásának köszön-
hetően, a BMÖFT/5-18/2019. 
számú támogatási szerződéssel 
aszfaltút épült a Zrínyi és Dózsa 

utcákat összekötő útszakaszon 
a lovaspálya és rendezvénytér 
jobb megközelíthetősége érde-
kében. A kivitelező az algyői 
Színvonal Építés Kft. volt.  
A kivitelezés költsége 
20.760.663 forint, amelyből a 
támogatás összege 13.146.262 
forint, és ehhez az önkormány-
zati sajáterő 7.614.401 forint. 

Pihenőerdő
A közmunkaprogramos nyer-

tes pályázatunkkal két jelentős 
fejlesztés valósul meg. Az egyik 
a Vadásztanya vendéglő melletti 
kiserdő pihenőerdővé, mini ar-
borétummá alakítása. Már meg-
kezdődtek a munkálatok, és köz-
foglalkoztatott munkatársaink a 
fák és cserjék egy részét elültet-
ték. A jelenlegi fák mellett lesz 
ámbrafa, éger, galagonya, bordó 
levelű díszalmafa, fehér virágú 
díszalmafa, babarózsa, díszkör-
te, magyar kőris, aranykőris, 
díszcseresznye, bordó levelű 
díszcseresznye, oszlopos dísz-
cseresznye, selyemfenyő, lonc, 
kékszakáll, korallberkenye, 
orbáncfű, bordó hólyagvessző, 
lepényfa, vérszilva, oszlopos 
csörgőfa, ezüsthárs. Az aszfaltút 
melletti területen talajcserét vé-
geztek, és lekerítéssel jelezzük 
majd a pihenőerdő határát, mert 
csak kerékpárral és gyalog lehet 
átmenni rajta. A fák közül még 
kell kivágni, de azt hivatásos 
favágóra bízza az önkormány-
zat, és majd azután folytatódik 
a növényesítés, a szalonnasütő 
helyek, asztalok, padok elhelye-
zése.

TrakTor beszerzése
A közmunkaprogramban a 

nyertes pályázatunkkal egy 
traktor beszerzésére van lehe-
tősége az önkormányzatunknak, 
amelyet a jelenlegi járványve-
szély miatt később tudunk meg-
vásárolni.

Törökmogyoró fák kivágása
A Rákóczi és Móra utcákban 

a fák cseréjét már korábban el-
kezdtük a gömbakácok telepí-
tésével. A több mint húsz évvel 
ezelőtt ültetett törökmogyoró 
fák különböző méretűek voltak. 
Közülük néhány elérte a vil-
lanyvezetéket, másik fele meg 
kicsi maradt, töredező, száraz 
ágakkal. A fák kivágása után a 
helyükre gömbjuhar fákat ültet-
tünk, ami szép, mutatós faállo-
mány.

növényesíTés a kerékPárúT mel-
leTT

A temető felé vezető kerékpár-
út mellett a forgalmat korlátozó 
biztonsági szigeteket hamvas 

cipruska nevű igénytelen, szá-
razságtűrő, alacsony növésű 
növénnyel ültették be a köz-
foglalkoztatott munkatársaink, 
amit a közmunkaprogramban 
szereztünk be. 

fűszerPaPrika mag veTése
A közmunkaprogram kereté-

ben fűszerpaprikát termesztünk, 
és az Állatsimogató melletti 
önkormányzati földterületen a 
fólia alatt a közfoglalkoztatott 
munkatársaink már elvetették a 
a paprika magját a palántaneve-
léshez. 

ÜveggyűjTő konTénerek
A Dél-alföldi Térségi Hulla-

dékgazdálkodási Társulási tag-
ságunknak köszönhetően a sze-
lektív hulladékgyűjtés nagyobb 
elterjesztése érdekében kilenc 
darab üveggyűjtő konténert kap 
községünk, amelyek elhelyezé-
se a járványveszély miatt későb-
bi időpontban történik.

elmarad a húsvéTi rendezvény
Önkormányzatunk a Magyar 

Kormány ajánlásának megfe-
lelően a hagyományos húsvéti 
rendezvényét nem tartja meg a 
koronavírus-járvány veszélye 
miatt. 

A pihenőerdő kialakításához 
az aszfaltút melletti terüle-
ten talajcserét végeztek az 
önkormányzat munkatársai

A KORONAVÍRUSRÓL
A koronavírus-fertőzés leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és 
a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tü-
netek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. A legtöbben 
(nagyjából 80 százalék) bármely speciális kezelés nélkül felépül-
nek a betegségből. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul 
ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. Azonban 
lehet, hogy valaki nem betegszik meg súlyosan, ennek ellenére 
másokat meg tud fertőzni. A koronavírus-fertőzés kifejezetten az 
idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Minden hat fer-
tőzöttből nagyjából egynél alakul ki súlyos betegség és légzési 
nehézség. Kórházba csak a súlyos tüneteket (például légzési ne-
hézséget)  mutató, kórházi ellátást igénylő betegek kerülnek.    

A koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók a 
https://koronavirus.gov.hu oldalon olvashatóak.
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A hulladékudvar nyitva tartása március 2-től megváltozott!
Hétfő: szünnap, keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 12.20-16.20 óráig, vasárnap: szünnap

Folytatás a címlapról
 A polgármesteri hivatal 

ügyfélfogadását koronavírus-
fertőzés megelőzése érdekében 
szűkítettük. A hivatal 2020. 
március 19-től csak hétfői 
napon, 8-12 óráig tart ügyfél-
fogadást. A pénztár is ezen a 
napon tart nyitva. A többi napo-
kon a hivatal zárva tart. Kérjük, 
hogy csak a legszükségesebb 
esetekben keressék fel hivata-
lunkat. Lehetőség szerint csak 
azok a személyek jelenjenek 
meg, akik érintettek az ügyben. 
A hivatali ügyintézés vonat-
kozásában kérjük, elsősorban 
válasszák az elektronikus lehe-
tőségeket.

(A hivatal telefonszámai:  
06 62/278-222, 06 (30) 551-
5876, email: titkarsag@balastya.
hu, jegyzo@balastya.hu)

A Teleház ügyfélfogadási ide-
je is módosul, hétfői napokon 
8-12 óráig tart nyitva. Továb-
bá tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az ügyfélfogadás ideje alatt 
csak egy ügyfél tartózkodhat az 
ügyféltérben. A többieket kér-
jük, az ajtó előtt várakozzanak!

A Gémes Eszter Közsé-
gi Könyvár szolgáltatásaival 
kapcsolatban e-mailben vagy 
telefonon jelezzék igényüket. 
A könyvtár jelenleg elsősor-
ban a digitális oktatási rend 

bevezetésben nyújt segítséget. 
(Telefon: 06 (30) 413-0075, 
gemeseszterbalastya@gmail.
com)

A Munkácsy Mihály Kato-
likus Általános Iskola 2020. 
március 16-tól tantermen kívüli 
digitális munkarendet vezetett 
be. Kérjük, az étkezési igénye-
ket a titkárság elérhetőségein 
jelezzék. (Telefon: 06 (30) 869-
5028, 06 62/578-131, iskola@
koznevelesbalastya.hu)

A Magyar Kormány a 70. 
életévüket betöltött szemé-
lyeket arra kéri, hogy lakó-
helyüket vagy tartózkodási 
helyüket ne hagyják el! A sa-
ját egészségük megóvása ér-
dekében kérjük, hogy ennek 
tegyenek eleget! Az ellátásról 
való gondoskodást a Balástyai 
Integrált Szociális Intézmény 
(Balástya, Rákóczi u. 5.) biz-
tosítja.

A felmerülő igények bejelen-
tése az alábbi telefonszámokon 
lehetséges hétfőtől péntekig, 
8-12 óráig: 06 62/278-222,  
06 (30) 551-5876, 06 (30) 663-
0419

A felajánlott segítségnyújtás: 
gyógyszer felíratása és kiváltá-
sa, bevásárlás a személyes szük-
séglet mértékéig, halaszthatat-
lan ügyintézés (például: csekk 
befizetése).

A háziorvosok rendelése át-
menetileg, telefonon történő 
megbeszéléssel lehetséges. 
Egyik napon dr. Györe Ferenc, 
a másik napon dr. Veidner Ti-
bor  rendel egymás betegeinek 
is, és mindketten saját rende-
lési idejükben. A rendelőkben 
csak az asszisztensek fogadják 
a telefonos receptkéréseket, és 
az orvosok elrendelése alap-
ján e-receptet írnak, amelyek 
TAJ-számmal válthatók ki a 
gyógyszertárban. Sürgős ese-
tekben a kisteleki sürgősségi 
orvosi központi ügyelet látja el 
a betegeket. Dr. Györe Ferenc –  
06 62/278-400, 06 (20) 936-
9260, dr. Veidner Tibor –  
06 62/278-200, 06 (30)998-6047

Gyakorlati tanácsok:
A lehető legkevesebb ember-

rel kerüljön fizikai kapcsolat-
ba!

Kerülje a szokásos érintke-
zési formák közül a kézfogást, 
ölelést, puszit!

Végezzen rendszeres kézmo-
sást szappannal és vízzel, leg-
alább 20 másodpercig!

Papírzsebkendőbe köhög-
jön, tüsszentsen, a használt 
zsebkendőt dobja ki, majd 
mosson kezet! 

Szellőztessen gyakran!
Gondosan tisztítsa az étke-

zés során használt eszközöket!

Ha légúti fertőzés tüneteit 
(láz, köhögés, légszomj) ész-
leli, haladéktalanul értesítse 
telefonon a háziorvosát, aki 
az előírt eljárásrend szerint 
dönt a további teendőkről, 
vagy hívja a zöld számok –  
06 (80) 277-455, 06 (80) 277-
456 – valamelyikét további 
segítségért!

A későbbiekben megjelenő 
kormányrendeletek az Operatív 
Törzs utasításainak megfelelő-
en változhatnak. Szükség esetén 
a helyi intézkedéseket polgár-
mesteri döntésekkel, utasítások-
kal folyamatosan aktualizáljuk.

A korlátozó intézkedések visz-
szavonásig érvényesek, kérjük 
szíves együttműködésüket azok 
betartásában. A Balástya Köz-
ségi Önkormányzat és intézmé-
nyei mindent megtesznek a ko-
ronavírus elleni védekezésben 
az Operatív Törzs iránymuta-
tásainak megfelelően, azonban 
az eredményekhez szükség van 
a lakosság együttműködésére 
is. Megkérek minden Balástyán 
élő polgárt, hogy kövesse az 
előírásokat és vigyázzon saját 
maga, szerettei és különösen az 
idősek egészségére!

Ujvári László 
polgármester

Tisztelt Adózók! Tájékoztat-
juk Önöket, hogy hosszú fej-
lesztési időszak eredményeképp 
2020. március 9-től kezdődően 
országosan bevezetésre került 
az elektronikus fizetési és el-
számolási rendszer (EFER), 
melynek következtében a helyi 
adók, díjak, illetékek elektroni-
kus úton történő befizetése válik 
lehetővé.

A Balástya Község honlapján 
elérhető e-ügyintézés felületről, 
vagy a https://e-onkormanyzat.

gov.hu oldalon az ügyfél a ki-
választott önkormányzathoz tar-
tozó adó-, díj- és illetékfizetési 
kötelezettségét (pl. gépjármű-
adó, iparűzési adó) elektronikus 
úton teljesítheti, az interneten 
keresztüli bankkártyás fizetés 
segítségével. Az Elektronikus 
Fizetési szolgáltatás igénybevé-
teléhez KAÜ bejelentkezés (pl. 
ügyfélkapus azonosító) szüksé-
ges, és egy tranzakcióval akár 
több adószámlán fennálló köte-
lezettség is befizethető. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az ügyfélkapun történő beje-
lentkezést követően csak saját 
adófolyószámlájukon fennálló 
fizetési kötelezettségüket tud-
ják teljesíteni, családtagét csak 
abban az esetben, ha azt meg-
előzően meghatalmazást hi-
vatalunk részére benyújtottak. 
Amennyiben a kapott értesítőn 
feltüntetett összeg nem jelenik 
meg a felületen, kérem adat-
egyeztetés céljából szíveskedje-
nek bejelentkezés után felkeres-

ni az adóigazgatási ügyintézőt.
Tájékoztatjuk továbbá Önö-

ket, hogy a sikeres fizetéseket 
követően a bankok által küldött 
visszaigazoló SMS tartalmára 
nincs ráhatásunk. Az SMS-ben 
esetlegesen előforduló Budapest 
városnév a Magyar Államkincs-
tár székhelyére utal, nem a ked-
vezményezett önkormányzatra. 

Horváth-Zsikóné Kiri Mária
adóigazgatási ügyintéző

Elektronikusan is fizethető a helyi iparűzési adó és a gépjárműadó
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Nem jön Balástyára a kormányablak busz 
A lejáró okmányok a koronavírus-
járvány miatti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 15 napig 
érvényesek 

Kormányablakok - Személyesen 
csak szükség esetén és csak 
időpontfoglalással, de inkább 
interneten intézzék az ügyeket!

Március 12-től a kormány-
ablak busz működését a ve-
szélyhelyzet visszavonásáig 
felfüggesztette dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott.

A Kormány 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendeletében az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyez-
tető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következ-
ményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbe-
tegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következ-
ményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet során 
teendő intézkedésekről szóló 
41/2020. (III. 11.) Korm. rende-
let 4. § a) pontja értelmében a 
magyar állampolgárok Magyar-
ország területén hatályos, lejáró 
hivatalos okmányai a veszély-
helyzet megszűnését követő 15 
napig érvényesek. A hivatkozott 
rendelkezés értelmében a ve-
szélyhelyzet fennállásáig nem 
indokolt a kormányablak busz 
működtetése.

Mindezekre tekintettel dr. Ju-
hász Tünde kormánymegbízott 
a kormányablak busz műkö-
dését 2020. március 12-től a 
veszélyhelyzet visszavonásáig 
felfüggesztette.

A kormányablakokban is 
korlátozásokat vezet be a ko-
ronavírus-fertőzés terjedésének 
mérséklése érdekében a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal. 
Az intézkedések célja, hogy az 
ügyfélterekben a lehető legke-
vesebb személy tartózkodjon 
egyszerre. Az ügyfélszolgála-
tokon történő személyes meg-
jelenés elkerülésével a megbe-
tegedés kockázata és a járvány 
további terjedése mérsékelhető.

Az operatív törzs arra kéri 
a kormányablakok ügyfeleit, 
hogy lehetőség szerint időpont-
foglalással menjenek ügyet in-
tézni, e nélkül csak rendkívül 
indokolt esetben keressék fel 
személyesen a kormányablako-
kat. A kormányablakok hétfőn 
nyitják meg az új, foglalható 
időpontokat, ezzel párhuza-
mosan kevesebb olyan ügyfe-
let tudnak majd fogadni, akik 
időpontfoglalás nélkül érkez-
nek. Időpont ügyfélkapuval az 
idopontfoglalo.kh.gov.hu olda-
lon, ügyfélkapu nélkül a 1818 
ingyenesen hívható telefonszá-
mon foglalható.

A kormányablakokban és 
más ügyfélszolgálatokon kor-
látozhatják a bent tartózkodók 
maximális létszámát. Kérjük 
ügyfeleinket, hogy az ügyfél-
tereken kívül, egymástól kellő 
távolságot tartva várják meg, 
amíg sorra kerülnek.

Az elkészült okmányokat az 
eddigiekkel ellentétben nem 
személyesen kell átvenni a kor-
mányablakokban, illetve a pos-
tán vagy a kézbesítőtől, hanem 
levélküldeményként a postalá-
dába kézbesítik azokat.

A kormányhivatalok az opera-

tív törzs intézkedéseivel, javas-
lataival összhangban látják el 
feladataikat.

Felhívjuk az ügyfelek figyel-
mét, hogy a 2020. március 
12-t követően lejáró, a magyar 
állampolgárok Magyarország 
területén hatályos valamennyi 
hivatalos okmánya a veszély-
helyzet megszűnését követő 15 
napig érvényes. Az okmányok 
megújítására jelenleg tehát 
nincs szükség, azokat Magyar-
ország területén továbbra is 
használhatják, külföldön azon-
ban nem érvényesek a lejárt 
okmányok. Azok tehát, akiknek 
külföldön is érvényes okmányra 
van szükségük, lejárt okmánya-
ikat meg tudják hosszabbítani a 
kormányablakokban.

Javasoljuk, hogy az ügyfél-
kapuval rendelkező állampol-
gárok elsősorban a megújult 
magyarorszag.hu oldalon el-
érhető online ügyintézési le-
hetőségeket vegyék igénybe.  
A leggyakoribb 750 ügykörben 
elérhető az elektronikus ügyin-
tézés (a bejelentkezés ügyfélka-
pu regisztrációval, elektronikus 
személyi igazolvánnyal, vagy 
telefonos azonosítással törté-
nik), továbbá valamennyi ügy-
ben lehetőség van a kérelem be-
nyújtására úgynevezett e-papír 
szolgáltatás használatával (a be-
jelentkezéshez szintén ügyfél-
kapus azonosítás szükséges). Az 
ügyfélkapuval nem rendelkező 
ügyfelek számos ügyben postai 
úton is leadhatják kérelmüket. 
További információkért keres-
sék fel a kormanyhivatal.hu 
oldalt, valamint hívják az ingye-
nesen hívható 1818 Kormány-
zati Ügyfélvonalat. 

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 

az adónk 1 % százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak 
az adó 1 százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
Községi Sportkör Balástya Egyesület adószáma: 19983714-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Katasztrófavédelem Kutató Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Balástya adószáma:
18651388-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület adószáma: 
18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Technikai Járművek Baráti Köre adószáma: 18471942-1-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06
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Maszkabált tartottak a 
Vadásztanya vendéglőben

Nőnapi ünnepséget tartott az 
önkormányzat

Február 22-én maszkabál 
volt a Vadásztanya vendéglő-
ben. A teltházas rendezvényen 
a farsangolókat Ujvári Lász-
ló polgármester köszöntötte.  
A farsangi szokásnak megfe-

lelően a vacsorához mindenki 
kapott két fánkot. A jelmezesek 
későig mulattak Berkes Antal 
és barátai, a Berkes Dáridó ze-
néjére. 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat március 9-én, 15 óra-
kor a művelődési házban tartot-
ta a polgármesteri hivatal és az 
intézmények hölgy munkatársai 
ünneplését.

Először Fodor Tamás művelő-
désszervező üdvözölt minden-
kit, majd Juhász Jenő alpolgár-

mester egy családi történettel, 
és nőnapi verssel mondott kö-
szöntőt. A rövid ünnepségen a 
szegedi Pató Pál Projekt együt-
tes dzsesszt játszott. A műsor 
után cserepes dísznövényt kap-
tak a nők, és az önkormányzat 
uzsonnával látta vendégül őket.

Március 11-én a Nemzetkö-
zi Nőnap alkalmából a Balás-
tya Községi Önkormányzat az 
Idősek klubjában köszöntötte 
az idősek nappali ellátásában 
résztvevőket és az  Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub tagjait. Juhász 

Jenő alpolgármester üdvözlő 
szavai után a Bábabokra Nép-
tánc Együttes Gyöngyajak cso-
portjának műsora következett, 
majd az ünnepelteknek virággal 
és süteménnyel kedveskedett 
önkormányzat. 

A nőket ünnepelték az 
önkéntes tűzoltók 

Nőnapi ünnepség időseknek 

Március 7-én, a Hotel Or-
chideában tartott Nőnapi bált 
a Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. A bál létre-
jöttéhez nagyon sokan hozzájá-
rultak, amit Virágh István elnök 
mindannyiuknak megköszönt. 
Továbbá köszönetet mondott 
az egyesület támogatóinak, és 
elmondta, hogy az egyesület 
munkájára a nehéz élethely-
zetekben mindig szükség van. 
Juhász Jenő alpolgármester 
méltatta a tűzoltók munkáját, és 
a községünk lakossága nevében 
Erdély Ernő: A tűzoltó című 
versének felolvasásával kö-
szönte meg az önkéntes tűzol-

tók áldozatos feladatvállalását. 
Az alpolgármester a Nőnap al-
kalmából pohárköszöntőt mon-
dott és Szalai Pál: Nők köszön-
tése című versével üdvözölte a 
bálozó hölgyeket. Gémes István 
Márai Sándor versét olvasta fel, 
majd a vacsora után a Coctail 
Band késő éjszakáig mulattatta 
a bálozókat. Közben, éjfél előtt 
Virágh István felkérte a férfia-
kat, hogy adják át a virágokat 
párjaiknak. 

A rendezvényen részt vett Ga-
liba Gábor alezredes, a Szegedi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság parancsnoka is. 

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy ed-
dig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu   
email címre. 
A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni  a Teleházban, 
hétfői napokon 8-12 óráig. Telefon: 06 (30) 768-4773



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram TOP-3.2.2-15-CS1-2016-00002 kódszámú 
"Balástya, helyi, megújuló geotermális energiájának 
kiaknázása a független és fenntartható hosszútávú 
energiaellátás jegyében" elnevezésű pályázat 
246,5 millió forintos támogatásával megvalósult a 
termálenergetikai beruházás Balástyán.

A projekt keretében megtörtént az 1700 mélységű 
termálkút fúrása és a fővezeték kialakítása. A kivite-
lező lefektette a csőhálózat utolsó szakaszát, amit 
a kúttal összekötöttek, beépítették a gáztalanítót és 
a szivattyú telepítése is megtörtént, majd a febru-
ár 14-ei műszaki átadás-átvétel után megindulha-
tott a próbaüzem. Az elvégzett vizsgálatok alapján 
a kút maximális vízhozama 2500 liter percenként, 
és a vízhozamhoz tartozó kifolyó víz maximális hő-
mérséklete 64 Celsius fok. A termálkút nyolc önkor-
mányzati ingatlan hőenergiával történő ellátását és 
a szükséges villamos-energia kiváltását biztosítja a 
geotermális energia révén.

A termelőkút helye, Balástya 7,7 hrsz., a Vadász-
tanya vendéglő és a Munkácsy Mihály Katolikus Ál-
talános iskola között.

A fejlesztés eredményeként az energetikai beru-
házás hosszú távon az energia-megtakarításon túl 
hozzájárul az országos megújuló energia-részarány 
növeléséhez, ami az üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátás csökkentéséhez vezet. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében va-
lósul meg.

A projekthez elnyert európai uniós támogatás: 
246,5 millió Ft.  

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

Műszaki ellenőrzés: Integrated Engineering 
Solutions Szolgáltató Kft.

 „A Csongrád megyébe/településünkre érkező 
TOP projektek tervezésében, előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a 
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 
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Elkészült a termálkút az önkormányzati in-
tézmények hőenergiával való ellátásához

Befejeződött a piaccsarnok építése 

A kivitelezők minden szakipari munkát elvégeztek 
a piacsarnok épületén. 

 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 FALUGAZDÁSZ HÍREI
A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara is rendkívüli mun-
kavégzést rendelt el a koro-
navírus-járvány miatt, amely 
annyiban érinti a balástyai gaz-
dálkodókat, hogy személyes 
ügyfélfogadásra telefonon kell 
bejelentkezni! Lehetőleg a leg-
minimálisabbra kell csökkente-
ni a személyes ügyfélfogadási 
órák számát!

Április 6-tól  Balástyán és Kis-
telek, Rákóczi u. 17. szám alatt 
lesz személyes ügyfélfogadás!

A 2020. évi területalapú támo-
gatások szankciómentes igény-
lésének várható ideje 2020. áp-
rilis 6-tól május 15-ig tart, és az 

előző évekhez hasonlóan április 
1-től telefonos időpont egyezte-
tés szükséges.

Nyomatékosan kérjük a ter-
melőket, hogy azt a falugaz-
dászt keressék telefonon aki az 
előző években beadta a támoga-
tási kérelmet. 

Mindenféle hír ellenére feltét-
lenül keressenek telefonon ápri-
lis első felében, a koronavírus-
járvány veszélye miatt kialakult 
helyzetre való tekintettel!

Halászné Ács Éva
 falugazdász

06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász 

06 (30) 337-2535

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés 
alapján tart ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri 

hivatalban. Telefon: 06 (20) 923-0308
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉGETÉSRŐL ÉS TŰZGYÚJTÁSRÓL - I. RÉSZ
A kül- és belterületen tör-

ténő égetés szabályozása
2015. március 5-én hatályba 

lépett az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet (a továb-
biakban: OTSZ), melyet 2019 
évben módosítottak (a módo-
sítások 2020.01.22-én léptek 
hatályba). A módosított OTSZ 
új rendelkezéseket tartalmaz a 
szabadtéri tűzgyújtásra, külö-
nösen az irányított égetés be-
jelentésének szabályaira vonat-
kozóan.

226. § (1) Ha azt jogszabály 
lehetővé teszi, külterületen az 
ingatlan tulajdonosa, használó-
ja legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést vé-
gezhet.

(2) Az irányított égetés vég-
zésének időpontját, terjedel-
mét, földrajzi koordinátákkal 
vagy helyrajzi számmal meg-
adott helyét a megkezdés előtt 
5 nappal az illetékes hivatá-
sos katasztrófavédelmi szerv 
területi szervéhez írásban be 
kell jelenteni. (nem felel meg 
a hivatalos kapcsolattartási for-
mának – írásbeli bejelentésnek 
– az e-mailen történő levelezés)

(3) Az irányított égetés során 
a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén azt azonnal el 
kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak 
úgy végezhető, hogy az a kör-
nyezetére tűz- és robbanásve-
szélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befeje-
zése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés 
során a tarlóégetés csak az aláb-
biak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról 
egyidejűleg történő felgyújtása 
tilos; az égetéshez csak a tarló-
maradványok használhatók fel; 
a szalmát elégetéssel megsem-
misíteni, lábon álló gabonatábla 

mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett 

szakaszokat a tarlóégetés meg-
kezdése előtt legalább 3 méter 
szélességben körül kell szánta-
ni vagy tárcsázni, és az adott te-
rületen az apró vadban okozha-
tó károk elkerülése érdekében 
vadriasztást kell végrehajtani, a 
fasorok, facsoportok védelmé-
re a helyi adottságoknak meg-
felelő, de legalább 6 méteres 
védősávot kell szántással vagy 
tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál na-
gyobb területen szakaszosan 
végezhető, és csak az egyik 
szakasz felégetése után lehet 
a másik szakasz felégetéséhez 
hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltás-
ra alkalmas kéziszerszámmal 
ellátott, megfelelő létszámú, 
kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább 
egy mezőgazdasági vontatót 
ekével vagy tárcsával a hely-
színen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, 
avar és egyéb növényi hulladék 
irányított égetése során az (1) 
bekezdés szabályait kell alkal-
mazni.

228. § (1) A szabadtéren 
keletkező tüzek megelőzése 
érdekében a vasút és a közút 
mindkét oldalán annak kezelője 
köteles a szélső vasúti vágány-
tengelytől mérve legalább 4,0 
méter széles, a közút szélétől 
mérve legalább 3 méter széles 
védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnö-
vényzettől, gallytól tisztán kell 
tartani.

(3) A folyamatos tisztántar-
tásról, éghető anyagtól mentes 
állapotban tartásról a védősáv-
val érintett terület tulajdonosa, 
kezelője, haszonbérlője köteles 
gondoskodni.

Tűzgyújtási tilalom idősza-
kában irányított égetés nem 
engedélyezhető.

Belterületi szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1) Ha jog-

szabály másként nem rendel-
kezik, a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben és a belterületi, 
valamint a külterületen lévő 
zártkerti ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék sza-
badtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűz-
gyújtási tilalom alól a tűzoltó-
ság állománya, ha tevékenysé-
ge a károk csökkentésére, a tűz 
terjedésének megakadályozásá-
ra, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, az ingatlan 
tulajdonosa, használója köteles 
a területet éghető hulladéktól és 
további hasznosításra nem ke-
rülő száraz növényzettől men-
tesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati pon-
ton elhelyezkedő létesítménye-
ket, az önkormányzat vagy a 
helyi katasztrófavédelmi szerv 
vezetője által megbízott sze-
mélyek a szabadtéri tüzek korai 
szakaszban történő észlelése 
céljából térítésmentesen igény-
be vehetik.

225/A. § (1) A szabadban tör-
ténő tűzgyújtás, égetés során a 
tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén, vagy ha az 
égetést befejezték, azt azonnal 
el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végez-
hető, hogy az a környezetére 
tűz- és robbanásveszélyt ne je-
lentsen.

(3) Az égetés befejezése után 
a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni, és a parázslást, iz-
zást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.

Abban az esetben, ha bel-
területen szabadtéri égetést 
végeznek, és a települési ön-
kormányzat azt rendeletében 
nem engedélyezte, vagy en-
gedélyezte, de az égetést nem 
a rendeletben meghatározott 
napon vagy időpontban vé-

gezték, a tűzvédelmi hatóság-
nak meg kell indítania a tűz-
védelmi hatósági eljárást.

1995. évi LIII. törvény a 
környezet védelmének álta-
lános szabályairól (Kt. 48. §)

Kt.48. § (1) A települési ön-
kormányzat képviselő-testülete, 
illetve a fővárosi önkormányzat 
esetén a fővárosi közgyűlés 
önkormányzati rendeletben – 
törvényben vagy kormányren-
deletben meghatározott módon 
és mértékben – illetékességi te-
rületére a más jogszabályokban 
előírtaknál kizárólag nagyobb 
mértékben korlátozó környe-
zetvédelmi előírásokat határoz-
hat meg.

(4) A települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskö-
rébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonat-
kozó egyes sajátos, valamint az 
avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelet-
tel történő megállapítása,

c) a légszennyezettség szem-
pontjából ökológiailag sérü-
lékeny területek kijelölésével 
kapcsolatos eljárásban való 
közreműködés,

d) területek zajvédelmi szem-
pontból fokozottan védetté 
nyilvánítása,

e) csendes övezet kijelölése, 
valamint

f) a helyi zajvédelmi szabá-
lyok megállapítása.

1996. évi LIII. törvény a ter-
mészet védelméről (21. § (1) 
bekezdés)

21. § (1) Természeti terüle-
ten a természetvédelmi ható-
ság engedélye szükséges:

a) a gyep és nádas művelési 
ág megváltoztatásához;

b) a gyep, valamint a nád és 
más vízinövényzet égetéséhez.

 Virágh András
tűzoltó százados
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Farsang
A február gyerekek által na-

gyon várt eseménye az óvodai 
Farsang. Heteken át készültünk, 
díszítettük a termeket és beszél-
gettünk az év egyik legvidá-
mabb napjáról. A Napocska és 
Csillag csoportban zárt körben 
csak a gyerekek, a Felhőcske 
és Szivárvány csoportban a 
szülőkkel együtt mulattak az 
apróságok. Hagyományaink 
szerint amikor a gyermekek 
megérkeztek az óvodába és 
magukra öltötték jelmezeiket, 
minden csoport  kivonult az 

óvoda előterébe, ahol a gyer-
mekek megnézhették társaik 
jelmezeit, majd közös tánco-
lással, énekléssel kezdődött el 
a farsangi mulatság. A délelőtt 
hátralevő részében minden cso-
port a csoportszobában folytatta 
az ünneplést tombolahúzással, 
zsákbamacskával és különböző 
vicces feladatokból összeállított 
versenyen vettek részt a gyere-
kek. A nap zárásaként elégettük 
a közösen készített kiszebábot 
az udvaron, ezzel elűztük a telet 
az oviból.

Farsang 
A farsang a bölcsődében is 

nagy örömet okozott a kicsik-
nek. Jelmezekbe öltözve egy 
vidám délelőttöt töltöttek el 

együtt. A nevelők a gyerme-
kekkel közösen színes farsangi 
kalapokat készítettek és elfo-
gyasztották a szülők által hozott 
finomságokat.

Óvodánk nevelőtestülete meg-
kezdte a pedagógiai programun-
kon alapuló saját elektronikus 
óvodai anyag kidolgozását. 
Programunk alapján egész év-
ben minden csoport ugyanazon 
témájú foglalkozási heteket tart, 
ennek alaptartalmát egységesen 
a Környező világunk megisme-
rése elnevezésű foglalkozási 
terület éves, hetekre lebontott 
anyagfelosztása határozza meg, 
az ehhez kapcsolódó többi 
anyagot (vers, mese, ábrázo-
lás, mozgás, ének, matematika) 
minden csoport azonban magá-
nak választja ki.

Jelen rendkívüli helyzetben az 
óvodapedagógusok összefogtak 
és közösen alakítják ki, állítják 
össze folyamatosan – az év min-
den hetére beosztott téma alap-
ján – az elkövetkező hetekre ter-

vezett foglalkozások tartalmát 
és ennek elemeit olyan módon/
módszerrel, mely elektronikus 
úton eljuttatható a szülők köz-
vetítésével a gyerekekhez. Ter-
veink szerint – a napi óvodai 
foglalkozásokhoz hasonlóan – 
minden napra küldünk egy-két 
anyagot hasonló tartalommal, 
mint amit az óvodában is meg-
kapnának.

Minden gyermekcsoport-
ban létrehozunk egy saját zárt 
Facebook csoportot, és ezen 
keresztül küldjük majd az anya-
gokat. A csatlakozáshoz meg-
hívjuk a szülőket a csoportba, 
és ezt kérjük, fogadják majd el. 
A csoportokba tett bejegyzése-
ket csak a szülők és az óvodai 
dolgozók látják majd.

Csontos Mária 
óvodavezetőÓvoda

Bölcsőde Tájékoztató az óvodások szüleinek

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
Az óvodai beíratás az Oktatási Hivatal rendelete alapján az idén 

egyedi formában történik, amelyről minden érintett szülő levél-
ben is kap tájékoztatást a hivataltól április 6-a és 10-e között. 
A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától kapott lista 
alapján – amely tartalmazza a körzetben élő, ez év augusztus 31-
éig a harmadik életévüket betöltött gyermekeket – 2020. április 
21-ig felveszi valamennyi olyan gyermeket, akikről nem érkezik 
hozzá jelzés, hogy másik óvoda felvette volna őket. Erről értesí-
tést is küld a szülőknek. A beíratáshoz szükséges iratokat majd 
csak a gyermek első óvodai nevelésének napján kell bemutatni.
Ebben az esetben a szülőknek jelenleg nincs teendőjük az óvodai 
beíratással, a folyamat automatikus. Ha a szülő nem a körzeti 
óvodába kívánja beíratni gyermekét, az erre irányuló szándéká-
nak bejelentését április 17-ig kell megtennie az általa választott 
óvoda vezetőjének.                        Csontos Mária óvodavezető

ELADÓ 
25 db 6 méteres 120-as horganyzott fém öntözőcső, 8 db 
6 méteres 80-as horganyzott fém öntözőcső (karmantyús), 
gumi tömítőgyűrűkkel, idomokkal együtt eladó.  
50 db 8 m-es, 40-es, vastag falú, régi típusú PVC-cső  
fóliaágynak eladó.
Telefon: 06 (20) 363-0558

ELADÓ
MTZ 45 (65-ös motor) 2 fejes eke 

8 leveles tárcsa.
Érdeklődni: 06 (30) 296-9758
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Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Tűzoltószekér bemutató
A Balástya Község Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület felújított 
egy 146 éves tűzoltó szekeret. 
Virágh István elnök február 
14-én, pénteken megmutatta az 
osztályoknak a régi eszközt és 
mesélt nekik a működéséről.  
A gyerekek számára igazi él-
ményt jelentett a bemutató. 

Felsős farsang
A Munkácsy Mihály Katolikus 

Általános Iskola Diákönkor-
mányzata minden évben meg-
szervezi a télbúcsúztató farsangi 
mulatságot. Február 20-án felső 
tagozatosaink a sportcsarnok-
ban farsangoltak. Mivel a ki-
rályi pár "nyaralni ment", ezért 
az eseményt a 8. osztályosok 
látványos nyitótánccal nyitották 
meg. A báli tánc koreográfiája 
Zsolnai Tamás munkáját dicséri. 
A tánc után az osztályok csopor-
tos, jelmezes színpadi produkci-
ókat mutattak be diáktársaiknak, 
szüleiknek, hozzátartozóiknak, 
amit a zsűri értékelt. A tombola-
húzáson a sok nyeremény mind 
gazdára talált. A délután fergete-
ges mulatsággal ért véget.

Alsós farsang
Február 21-én, pénteken a ta-

nítási órák után osztályonként 
tartottak farsangi mulatságot 
az alsó tagozatos kisdiákok.  
A délelőtti órákban már nagy 
volt az izgalom, a készülődés, a 
lelkesedés. A gyerekek izgatot-
tan várták a mulatság kezdetét.

Sok ötletes jelmezt láttunk.  
A jelmezbemutató után a gye-
rekek közös játékkal, tréfás fel-
adatokkal búcsúztatták a telet, 
majd sok-sok finomság várta 

őket. Tombolasorsolással zárult 
a télbúcsúztató, ahol minden 
meglepetés gazdára talált.

Lázár Ervin program
Február 21-én 6. osztályosaink 

a Fővárosi Nagycirkusz előadá-
sát nézték meg. A cirkuszfesz-
tiválon neves előadóművészek 
léptek fel. Diákjainkat artisták, 
zsonglőrök, akrobaták, állat-
idomárok és táncosok szóra-
koztatták. A tanulókat Rabi Edit 
Éva és Sinkó Szabolcsné kísérte 
el.

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató Flüei 

Szent Miklós életével ismertette 
meg tanulóinkat, aki egy svájci 
remete és aszkéta volt, Svájc vé-
dőszentje.  

Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny 

Február 26-án rendezték meg 
a felsős évfolyamok számára 
az ország minden iskolájában a 
helyesírási verseny iskolai for-
dulóját. A megmérettetésen is-
kolánkban 12 tanuló vett részt. 
A 8. évfolyamos tanulók sajnos 
a szóbeli felvételi vizsgák miatt 
nem tudtak versenyezni.

Az 5. évfolyam eredményei: 
I. helyezett Gunics Gréta, II. 
helyezett Tóth-Sári Nándor, III. 
helyezett Kocsis Csenge.

A 6-7. évfolyam eredményei: 
I. helyezett Horváth-Zsikó Má-
ria, II. helyezett Répa-Antal 
Hanna Tímea, III. helyezett Lip-
pai Zsófia.

A versenyzőket felkészítették, 
valamint az iskolai fordulót le-
bonyolították: Nagymihály Zsu-
zsanna és Zónai Márta tanárnők.

Iskolai ESEMÉNYEK
Hónap diákja - február
A fotó későbbi lapszámban jelenik meg.
1. a: Sándor Boglárka, 2. a: Kiss-Csepregi Lilla, 3. a: Pojcsik 
Balázs, 4. a: Csergő Henrietta, 4. b: Gajdács János Levente,  
5. a: Gunics Gréta, 6. a: Palotás Réka, 7. a: Nagynemes Laura, 
8. a: Faragó Eszter

Digitális munkarend az általános iskolában
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök be-

jelentése és a kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata 
alapján 2020. március 16-tól az iskolákban a nevelés-oktatás 
tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési 
intézmény oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanu-
lási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanu-
lók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő 
formában történik.

A tananyag megtalálható a Munkácsy Mihály Kato-
likus Általános Iskola Balástya hivatalos honlapján, a 
 www.koznevelesbalastya.hu címen.

Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának 
megváltoztatását!

A gyakorlati megvalósítást a központi intézkedések, ajánlások 
és a nevelőtestület egyeztetése alapján végezzük.

    Rabi Edit Éva 
  igazgató

Gergely-járás
Március 12-én az első osztá-

lyosok ellátogattak tanítójuk, 
Gondáné Frankó Valéria veze-
tésével volt óvodájukba, hogy 
a régi hagyományokat idézve 

iskolába hívogassák a leendő 
elsősöket.  

A balástyai Sajtkukacpark zárva tart
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Sajt-

kukacpark zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Balástyáért Közalapítvány

Könyvtárlátogatók figyelmébe!
A kormány rendelkezéseinek megfelelően a Gémes Eszter 

Községi Könyvtár Balástya március 17-től ZÁRVA tart. Digitális 
formában állunk olvasóink rendelkezésére. 
E-mail: gemeseszterbalastya@gmail.com
Telefon:  06 (30) 413-0075

Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető

MŰANYAG HULLADÉKÁT  INGYEN, 
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,

AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, cse-
pegtető szalagot, belső és csomagoló 

fóliát, műanyag ládát, vödröt, cserepet. 
A szállítást megoldjuk, 

kis és nagytételben egyaránt.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Telefon: 06 (30) 879-9305
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Egy ezüst és egy bronz a 
futsal szezon végén
Januárban és februárban 6 
csapatunk 24 tornán vett 
részt a Csongrád megyei 
futsalbajnokságokban.
A márciusi döntőkben két csa-
patunk volt érdekelt. Az U11-es 
társaság Apátfalván ezüstérmet, 

az U19-es együttesünk pedig 
Szegeden borzérmet szerzett.
Gratulálunk a két csapat min-
den tagjának! Köszönjük az 
edzőknek és a játékosoknak, 
hogy a feszített ütemű bajnok-
ságokban minden balástyai csa-
pat helyt állt! 

SPORTHÍREK

Álló sor: Karakás Levente, Kiss Zalán, Tóth-Sári Nándor, Gémes Ferenc edző, Molnár 
Dezső, Lippai András középen: Gémes Ferenc Hunor, Gabor Sorin, térdelnek: Csuka 
Zsolt, Becsey Noel, a képről hiányzik: Csontos-Traum Kristóf, Gémes Nikoletta

Álló sor: Gyóni Gábor, Pap János, Gera Levente, Tóth Bence, Sutka Máté, Nagynemes 
Szabolcs, Tóth Gergő edző, guggoló sor: Szána Dominik, Bitó Bálint, Kiss Szabolcs, 
Nagynemes Krisztián, a képről hiányzik: Szatmári Milán, Csergő Dávid

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom a sportkör 
játékosait, a szülőket, szurkoló-
kat, hogy a Magyar Labdarúgó 
Szövetség – a járványügyi hely-
zetre való tekintettel – előbb az 
utánpótlás bajnokságokat, majd 
a felnőtt pontvadászatokat is bi-
zonytalan ideig felfüggesztette. 
Utóbbi döntéssel együtt aján-

lást tett az edzések beszünteté-
sére is, amelyet egyesületünk 
azonnali hatállyal meg is tett.  
A bajnokságok és az edzé-
sek folytatásáról tájékoztatást 
adunk a sportkör Facebook-
oldalán (facebook.com/
balastyafoci).

Fodor Tamás 
elnök

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 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Csányi Attila és Gera Ágnes

Születés
• Szabó Mónikának és Szeme-

rédi Istvánnak: Botond

Elhunytak
• Magony Józsefné Fodor Ilo-

na (1936)
• Czirok Tamás (1959)
• Dékány Józsefné Bárkányi 

Mária (1928)

A háziorvosok rendelése átmenetileg, telefonon történő megbe-
széléssel lehetséges. Egyik napon dr. Györe Ferenc, a másik na-
pon dr. Veidner Tibor rendel egymás betegeinek, és mindketten 
saját rendelési idejükben. A rendelőkben csak az asszisztensek 
fogadják a betegeket, akik az orvosok elrendelése alapján e-re-
ceptet írnak, amelyek TAJ-számmal válthatók ki a gyógyszer-
tárban. Sürgős esetekben a kisteleki sürgősségi orvosi központi 
ügyelet látja el a betegeket.

Dr. Györe Ferenc – 06 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 06 62/278-200, 06 (30)998-6047               

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

Április 10-11.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Április 12-13.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Április 18-19.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Április 25-26.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Május 1-2-3.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267

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

Állatorvosi ügyelet

A háziorvosok rendelése megváltozott a 
koronavírus-járvány veszélye miatt

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!

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a

 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

A templomok, mint a lelki fel-
töltődés és az imádság helyei 
különösen is fontosak,  ezért 
templomainkat nem zárjuk be. 
Mégis e rendkívüli helyzetben 
felelősen és körültekintően kell 
eljárni, ezért a nyilvános temp-
lomi szertartások 2020. március 
2-ától, Nagyböjt 4. vasárnapjá-
tól a templomokban szünetel-
nek. Egyetlen kivétel a temetés, 
amelyet egyszerű formában, rö-
viden kell megtartani. 

A fentiek értelmében tehát a 
szentmisék templomunkban el-
maradnak. 

Kérjük a kedves híveket, hogy 
otthonaikban imádkozzanak 
a járvány érintettjeiért, és fo-
kozottan figyeljenek az állami 
hatóságok által előírt rendelke-
zések betartására.

Tájékoztatjuk a kedves híveket a Püspöki 
Konferencia döntéséről

Antal Imre
plébános



Kedves meglévő és leendő 
VIRÁGVÁSÁRLÓINK! 

Ez év tavaszán is szívesen állunk
 rendelkezésükre muskátli, levendula

 valamint egynyári virágok bőséges 
választékával.

Sajnos a jelenlegi helyzetre való tekintettel, 
a piaci árusítás  bizonytalansága miatt

 itthoni értékesítést is tervezünk. 
A nyitva tartás időpontja még nem eldöntött. 
Telefonos érdeklődés esetén egyeztetjük a 

megtekintési és vásárlási lehetőséget.

Veszelka Anikó
Balástya, Móra Ferenc utca 27.

Telefon: +36 30 257 1067

Enni kell?

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

 
A megszokott minoséggel, és széles 

választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Húsvétra hagyományos eljárással (sózással) készült 
sonkák, egész és hálós sonkák, tarják, csülkök, 

kolbászok széles választékával, valamint főzésre váró 
friss sertés, marha, birka,

baromfi  húsokkal várjuk vásárlóinkat.
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

Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083
www.hotel-orchidea.hu

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

A JELENLEG KIALAKULT HELYZET MIATT 
NYITVA TARTÁSUNKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN 

TELEFONSZÁMAINKON!

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.


