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Tisztelt Lakosság!
időre szóló
meghosszabbították
kijárási
AHatározatlan
levegő védelméről
kormányrendeletaalapján
tikorlátozásokat
los
a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró
A kormány
határozatlan időre meghosszabbította a kobűzzel
való terhelése.
ronavírus-veszélyhelyzet miatti kijárási korlátozásokat.
Az önkormányzat a szabályok betartását kéri.
3. oldal
3. oldal

Milyen segítséget lehet igénybe venni idősek, beteAgek
polgármesteri
hivatal ügyfélfogadása
otthoni gondozásához?
Nehéz élethelyzetben, beteg és idős hozzátartozónk ottAhoni
polgármesteri
a koronavírus-fertőzés
ápolásánálhivatalban
sokan nem
tudjuk, hogy mit kellmegtenni,
előzése
érdekében rövidebb
ideig, csak hétfői napokon
hová fordulhatunk
segítségért.
8-12 óráig van személyes ügyfélfogadás.
5. oldal
3. oldal
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MÁJUS
Erdészeti hírek
Elhunyt
Márkus Andrásné
Az erdőgazdálkodók
már 2019-ben értesülhettek róla,
hogy a Kisteleki Erdőtervezési Körzetben folyamatban
Márkus
Vass Mária a nyugdíjas klub volt vezevan a Andrásné
körzeti erdőtervezés.
tője, Balástya Község Díszpolgára március 25-én, 86 éves
korában elhunyt.
10. oldal
4. oldal

Az óvodakerítés
oszlopai elkészültek
a koronavírus-járvány
mega közterületeket
AFertőtlenítették
művelődési ház
nyílászáróit Imádság
fékezéséért
Balástyán
kicserélték

A Magyar Faluprogram 7 881 000 forintos, 100 százalékos
Április 20-án este az önkormányzat munkatársai megkezdpályázati támogatásával a művelődési ház nyílászáróit kicseték a balástyai közterületek fertőtlenítését a koronavírus-járréltethette az önkormányzat. A helyiségek festése saját költvány elleni védekezés részeként.
ségvetésből valósul meg.
Bővebben a 2. oldalon

Az április 22-re meghirdetett Zorán
koncert elmaradt!

Új időpont: november 25.

A koronavírus járvány-veszély miatt az április 22-re
meghirdetett Zorán koncert elmaradt, és új időpontban
november 25-én, 19 órakor lesz.
A megváltott jegyek érvényesek. Akinek nem megfelelő
az időpont, a jegyek visszaválthatóak:
Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya
Telefon: 06 (30) 413-0075, 62/578-130.

Az óvoda 5-ös főút felőli ré- ben készülnek. A felszerelésük
szénél épül a kerítés. Az oszlo- után, várhatóan tavasszal következik az oszlopok
vakolása.
pok
közé a kovácsoltvas megjellegű pusztulást
hirdetünk
minden
A koronavírus-járvány
kerítéselemek
lakatosműhelyfékezése
érdekében
minden ártó betegségnek, amely feeste 7 órakor mondjunk imát, lénk közelít. Köszönjük, hogy
amikor megszólal a balástyai ebben az időszakban rámutatsz
templom harangja. Antal Imre arra, hogy életünk egyedül a
plébános és Kovács Zoltán Te kezedben van. Köszönjük,
káplán szeretettel kér minden hogy megadod a lehetőséget
jó szándékú embert, hogy egy- az elmélyülésre, hogy jobban
szerre imádkozzon, mert az ima hinni tudjunk benned és tökéleereje így nagyobb. Az atyák az tesebben megtegyük parancsaalábbi imádságot írták, de saját idat napról napra. Köszönjük,
szavainkkal is imádkozhatunk. hogy még van időnk megis„Élő Jézus Krisztus! A Te ne- merni a Te Szeretetedet, amely
vedre hajol meg minden térd a magasabb a hegyeknél és mémennyben, a földön és az alvi- lyebb a tengernél. Tudjuk, Te
lágban. A Te neved hatalma- arra kérsz bennünket, hogy
sabb ennél a járványnál. Meg- közelítsünk feléd és változtasvalljuk a Te szent neved erejét sunk életmódunkon. Mi most
községünk és családjaink fö- arra kérünk Téged, hogy akalött, és a Te neved erejéből dályozd meg a vírus terjedését.
kérjük a mennyei Atyát, hogy Adj készséget községünk minadjon védelmet a koronavírus den lakójának a megtérésre, és
ellen és gyógyulást minden hisszük, hogy védelmed fog kíbetegnek. Bízunk orvosaink sérni. Legyen meg a Te akarahozzáértésében és a megfelelő tod! Szárnyad árnyékában rejts
szakmai tudásukban, valamint el bennünket gyógyító Jézus!
a megfelelő fizikai eszközök Aki élsz és uralkodol mindmeglétéért és az egészségügy- örökkön örökké. Ámen.”
Az ima után még egy Mi
ben dolgozó személyzet odaAtyánk és egy Üdvözlégy Máadásáért hálát adunk!
Jézusunk, a Te nevedben ria elmondása javasolt.

Az önkormányzat ingyenesen biztosít
szájmaszkot a lakosságnak
A Balástya Községi Önkormányzat a koronavírus-világjárvány
elleni helyi védekezést segíti azzal, hogy mosható, többször
használható szájmaszkokat ingyenesen ad a balástyai
lakosoknak, családonként maximum két darabot.
Kérjük, előzetesen jelezzék igényüket a 62/255-529-es vagy
a 06 (30) 290-7773-as telefonszámokon: hétfőtől csütörtökig
8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.30 óráig.
A szájmaszk használatáról a 3. oldalon olvashatnak.
Ujvári László polgármester
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Koronavírus-helyzet, közterületeink fertőtlenítése

Mindenki hallja mostanában,
hogy milyen szigorításokat kellett bevezetni a koronavírus-világjárvány minél hatékonyabb
visszaszorítása
érdekében.
Településünk is próbál az elvárásoknak megfelelni. A múlt
héten kaptam tájékoztatást a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának
járási tiszti főorvosától, hogy
van egy balástyai lakos, aki az
orvosi információ alapján sajnos koronavírusos beteg lett.
Jelenleg is egészségügyi intézményben ápolják, és ami a legfontosabb, hogy jobban van. A
családtagjai hatósági karanténba kerültek. Azokra is hatósági
karantén vonatkozik, akik külföldről hazatértek, vagy olyan
helyen tartózkodtak, ahol koronavírusos beteg közelében voltak, de ez nem jelenti azt, hogy
ők is vírussal fertőzöttek. Tehát,
ha a kapukra kitett táblát látnak,
ott nincs fertőző beteg. Ezekkel
az esetekkel nem lett nagyobb
a baj, csak azt jelzik, még inkább óvatosnak kell lennünk.
Ez okból döntöttünk úgy, hogy
nemcsak az intézményeinkben
végzünk fertőtlenítő takarítást,
hanem a közterületeinken is fertőtlenítünk a legforgalmasabb
helyeken, ahogy közintézményeinkbe belépve kötelezővé
tettük a kézfertőtlenítést. Vásároltunk egy permetező eszközt,
és a járványügyi előírásoknak
megfelelő és ajánlott VIREX
nevű készítménnyel április 20án önkormányzati dolgozók
végezték el az első fertőtlenítést. A legforgalmasabb közterületeket mind lepermetezték.
Így a polgármesteri hivatal, a
Posta, a nyilvános telefonfülke

környékét, de fertőtlenítették
az összes padot a templomkertben, az összes kerékpártárolót
a buszmegállóknál, az élelmiszerboltoknál, illetve a dohányboltok környékét, a Lottózótól a
kínai üzletig. Permeteztek még
a Malom Gazdaboltnál, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél, a takarékszövetkezetnél, az
egészségügyi intézményeknél,
a könyvtárnál, a Vadásztanya
vendéglőnél, valamint fertőtlenítették az iskolai konyhát és
környékét, meg az óvodai bejáratot. Továbbra is mindenkit
határozottan kérek arra, hogy a
meglévő előírásokat, korlátozásokat tartsa be!

2.

Intézkedések a járvány-helyzetben

Az áprilisi újságban megjelent, hogy március 16-tól a
koronavírus-világjárvány miatt
milyen intézkedések történtek
Balástyán. A helyi válság-stábbal, a szociális ellátórendszer
képviselőivel, az intézményvezetőkkel közösen felmértük, mit
tehetünk a lakosságért segítségként. Az önkormányzat készíttet
szájmaszkokat a könyvtárban,
és a segítőknek, támogatóknak köszönhetően is készülnek
maszkok. A művelődési ház
munkatársainak kell jelezni az
igényt, és a családonként ingyenesen járó két szájmaszk átvételéről is velük kell egyeztetni.
Ezzel is próbálunk a járvány
terjedésének gátat szabni.
A facebookon létrehoztunk
egy információs csoportot azzal
a céllal, hogy könnyebben jelezhessük egymásnak, ki hogyan
tudná segíteni közösségünket.
Például volt olyan, hogy valaki felajánlotta, idős embernek
szívesen bevásárol vagy gyógyszert hoz. A veszélyhelyzet
időszakában az önkormányzatoknak nagyon speciális feladatkörük van, a polgármesterek

még további jogkört kaptak szigorítások bevezetésére. Hangsúlyozom, eddig nem láttam
szükségszerűségét további óvintézkedések elrendelésének, és
nem is tervezem, mivel nem vagyunk frekventált üdülőövezet.
Az iskola nem önkormányzati
intézmény, de a diákétkeztetés
az önkormányzat feladatköre.
A járványveszély miatt nem
folyik oktatás az iskola épületében, így jónéhány családnak
a gyerekek ebédjének elvitele
problémát okoz, ezért akik jelezték, azoknak az ebédszállításban segítünk, a tanyagondnoki szolgálattal, valamint
segítőkkel juttatjuk el hozzájuk
az ételt. Köszönöm a lakosságnak, hogy ebben a helyzetben
sokat tesznek a saját környezetükben élőkért, és saját maguk
érdekében is! Továbbá azt is
köszönöm, hogy indokolatlanul senki nem kért, és nem vett
igénybe segítséget! Erőnkhöz,
fizikai teljesítőképességünkhöz
és anyagi teherviselő képességünkhöz mérten változatlanul
mindent próbálunk megtenni,
hogy a veszélyhelyzet minél hamarabb elháruljon Balástyán is.

3.

Az intézmények működéséről

Az intézményeink működéséről, munkájáról az alábbiakban
tájékoztatom a lakosságot.
A polgármesteri hivatalban
hétfőn délelőtt van ügyfélfogadás, de utána is dolgoznak a kollégáim. Kedden távmunkában,
tehát otthonról végzik a feladataikat a munkatársaim, és csak
ügyelet van a hivatalban. Szerdán újra itt vannak, és zárt ajtók
mellett dolgoznak. Csütörtökön
ismét home office-ban teljesítik
feladataikat, pénteken pedig
szabadságon vannak. Mindenki
megmaradt a saját munkakörében, és végzi a feladatát.
Tapasztaljuk, hogy egyik leg-

nagyobb vesztese ennek a jelenlegi helyzetnek a turizmus,
illetve a vendéglátás. A korlátozások az önkormányzati Vadásztanya vendéglő személyi
állományának jelentős részét
érintik, mivel ők az a la carte
étkeztetés és a rendezvények
kiszolgálásában vettek részt.
A törvény alapján az a la carte
étkeztetés nem működhet, délután 3 órakor be kell zárni, ezért
csak az előfizetéses étkeztetés
és a közétkeztetés maradt, így
11 és 15 óra között elvitelre lehet ételt kiadni egyszer használatos dobozban. A pincérek és a
konyhai kisegítők közül azok,
akiknek más anyagi forrásuk is
van, nyugdíjasok, sajnos nem
dolgoznak. Remélem, hogy ez
csak egy átmeneti állapot, mielőbb visszaáll a régi rend, és
szeretnék minden munkatárssal
továbbra is együtt dolgozni.
Bölcsődénk zárva van, az
óvodánkban ügyeleti rendszer
működik. Erről bővebben az intézmények híreinél olvashatnak.
Nehéz helyzetben van a közművelődés a járvány idején, hiszen az elsők között a közösségi
eseményeket korlátozták, majd
tiltották meg. A balástyai művelődési ház dolgozói azonban
nem maradtak munka nélkül.
Adminisztrációs
feladatokat
látnak el a munkatársak, hiszen
például a TOP 5.3.1-es projektben még sok a teendő. Ők kezelik a települési honlap technikai
részét is. A tartalomszolgáltatást egyébként megbízással Illin
Klára újságíró végzi. Ezen kívül
Balástyán a szájmaszkok osztását a művelődési házban koordinálják. Az épületben régóta esedékes volt egy lomtalanítással,
takarítással és rendszerezéssel
egybekötött pakolás, amelyre
most szintén alkalom nyílik.
Folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzati segítség fogyatékkal
élők számára
Tájékoztatjuk azokat a fogyatékkal élő balástyai lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
állampolgárokat, akik a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorulnak, vagy olyan
helyzetbe kerülnek, mikor támogatásra lehet szükségük (pél-

dául gondozó családtag betegsége, vagy karantén fennállása)
erre vonatkozó igényüket hétköznap 8.00 órától 14.00 óráig a
06 (30) 521-0804-es telefonszámon vagy a jegyzo@balastya.
hu email címen jelezhetik.

A szájmaszkok használatáról
Fontos tudni, hogy önmagában a szájmaszk nem véd meg
a vírus ellen, minden más ajánlást is be kell tartani. Ugyanis, ha nem így tesznek, akkor
fennáll a veszélye, hogy a szájmaszk hamis biztonságérzetet
ad. A viselője abban a tudatban
lehet, hogy – csak maszkviseléssel – védett lesz a koronavírus-fertőzéssel szemben, de ez
nem így van. Viszont érdemes
mindenkinek maszkot viselnie,
ugyanis a vírus már bárhol jelen lehet, ezért nem lehet tudni, hogy ki fertőzött és ki nem,
illetve már tünetmentesen is
lehet terjeszteni.
A maszk lehetőleg minél nagyobb felületen takarja az arcot,
orrot, és az áll alá érjen. Ne le-

gyen laza, fedjen rugalmasan.
A levételnél mindig a pántot
vagy gumit fogjuk meg, és azután tekintsük potenciálisan fertőzöttnek, különítsük el, mossuk
ki hatvan fokon. A maszk eltávolítása után meleg szappanos
kézmosás, illetve kézfertőtlenítés történjen a szabályok szerint.
A maszk arra is nagyon jó, hogy
ne nyúlkáljunk az arcunkhoz, a
viselésével csökkentjük a kockázatát, hogy a szemünkhöz
vagy a szánkhoz érjünk, ami
által megfertőződhetünk.
Továbbra is mindenkinek
be kell tartani az ajánlásokat,
egymástól legalább másfél méteres a távolságot, a gyakori és
alapos kézmosást, a kézfertőtlenítést is.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadása
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadását a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében
szűkítettük, csak hétfői napokon
8-12 óráig van személyes ügyfélfogadás. A pénztár is ezen a
napon tart nyitva. A hét többi
napján csak előzetes időpont
egyeztetéssel van lehetőség a
személyes
ügyfélfogadásra.
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel
hivatalunkat. Lehetőség szerint

csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az intézendő ügyben. A hivatal épületébe belépéskor minden esetben
használják az ajtó közelében
elhelyezett kézfertőtlenítőt!
A hivatali ügyintézéshez elsősorban az elektronikus lehetőségeket válasszák!
Telefon: 62/278-222,
06 (30) 551-5876
E-mail: titkarsag@balastya.hu
jegyzo@balastya.hu

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés
alapján tart ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri
hivatalban. Telefon: 06 (20) 923-0308

Önkormányzat
Határozatlan időre meghosszabbították a kijárási korlátozásokat
A kormány határozatlan időre
meghosszabbította a koronavírus-veszélyhelyzet miatti kijárási korlátozásokat. Ezt a döntést hétről hétre felülvizsgálják,
hogy indokolt-e még a változó
járványhelyzetben az óvintézkedések fenntartása. Ha már nem,
visszavonják azokat. Az önkormányzat kéri a lakosságot, mindenki tartsa be a szabályokat.
Mik a konkrét szabályok?
A legfontosabb szabály, hogy
mindenki csak alapos indokkal
hagyhatja el otthonát.
A rendelet szerint ilyen indoknak minősül a munkavégzés, a
hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az
ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő
vásárlás, elsősorban a műszaki
cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletekben.
Ide tartozik az egészségügyi
ellátás és szolgáltatás igénybevétele is, beleértve a gyógyító
tevékenységen túl a testi és a
lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, például a pszichoterápiás ellátást, a fizioterápiás
kezelést, a gyógytornát.
Egyéni szabadidős sporttevékenység, valamint szabadidős
célú gyaloglás céljából is el lehet hagyni az otthonokat. Az
ilyen mozgásokat kül- és belterületen, lehetőség szerint zöldfelületen lehet végezni egyedül
vagy ugyanazon háztartásban
élőkkel közösen, másoktól legalább másfél méter távolságot
tartva. Napközbeni kiscsoportos
felügyelet alatt engedélyezett a
kiskorú gyermek kísérése is.
Alapos indoknak számít a házasságkötés és a temetés szűk
családi körben, az élelmiszerüzletekben és drogériákban történő
vásárlás. Emellett az állateledelt,
takarmányt forgalmazó üzleteket, a mezőgazdasági boltokat,

a piacokat, a gyógyszertárakat,
a benzinkutakat, a dohányboltokat, a fodrász- és manikűrös szalonokat is fel lehet keresni.
Az élelmiszerüzletekben,
drogériákban, a piacokon és
a gyógyszertárakban kizárólag 65 év felettiek vásárolhatnak 9 és 12 óra között.
A kijárási korlátozás ideje alatt
igénybe lehet továbbá venni
szállítási, tisztítási és higiéniás
szolgáltatásokat, a gépjármű- és
kerékpárszervizeket, valamint a
hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatásokat.
A legszükségesebb esetben
engedélyezettek a személyes
megjelenést igénylő ügyintézések, így a hatósági, a banki, a
pénzügyi, a biztosítási és a postai szolgáltatások igénybevétele.
Lehetőség van a háziállatok
közterületi sétáltatására, állatorvosi rendelő és állatkórház felkeresésére.
A kijárási korlátozás nem akadályozhatja a szülői jogokat és
kötelezettségeket, továbbá a hitéleti tevékenységet.
Az otthon elhagyásának megfelelő indoka lehet még a magáról gondoskodni nem tudók
vagy segítéségre szorulók (például kiskorúak, idősek és betegek) segítése.
A rendelet kimondja, mindenki köteles a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni a szociális
érintkezést, és a közös háztartásban élők kivételével mindenkitől lehetőség szerint legalább
másfél méter távolságot tartani
mindenhol, beleértve a tömegközlekedést is.
Az üzleteket érintő korlátozások betartása a helyiség üzemeltetőinek felelőssége.
A most hozott szabályokat a
rendőrség ellenőrzi és szabálysértési bírsággal büntetheti a
rendelet megszegőit, ennek ös�szege 5 ezer és 500 ezer forint
között lehet.
Forrás: www.koronavirus.gov.hu
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Önkormányzat
Folytatás a 2. oldalról
A könyvtár a járványhelyzet
ideje alatt zárva tart. A szolgáltatásokat az érvényes előírások
betartásával igyekeznek biztosítani. Könyveket kölcsönöznek,
és az olvasók telefonon, e-mailben adhatják le az igényeit, majd
a könyvtár előtt, a járványügyi
szabályokat betartva adják át.
Most a kikölcsönzött könyveket
nem veszik vissza, a lejárati határidőt nem veszik figyelembe,
késedelmi pótlékot nem számítanak fel. A könyvtárban biztosítják a digitális tanítás informatikai hátterét. A pedagógusok
által elkészített tananyagokat
munkatársaink töltik fel a www.
koznevelesbalastya.hu honlapra. Ezen túlmenően a könyvtár
informatikai eszközök biztosításával is támogatja az otthontanulást. Az egyéb szolgáltatások
működnek, például a nagybani
piaci értékesítéshez szükséges
láda címkéket folyamatosan
készítik, és ez iránt telefonon
érdeklődhetnek a gazdálkodók.
Kérésemre maszkokat szabnak
és varrnak a könyvtári dolgozók,
melyeket az önkormányzat ingyenesen biztosít a lakosoknak.
Továbbá a maszkok jelentős részét önkéntes segítők is varrják:
Nagy Gabriella, Nagynemesné
Kondász Gyöngyi, Rabi Edit
Éva, Szőri Istvánné, Tari Ella,
Ujvári Katalin. Munkájukat ezúton is nagyon köszönjük!
Az idősek ellátásával foglalkozó Integrált Szociális Intézmény és a Tanyagondnoki
Szolgálat természetesen szintén
dolgozik. Március 16-tól kezdődően, a veszélyhelyzetre való
tekintettel, az Idősek klubjában
a helyben igénybe vehető nappali ellátás szünetel, ezért átszervezést hajtottunk végre, és
az ott dolgozó munkatársaink a
70 év felettiek ellátásában vesznek részt. Az étkeztetést a klubtagok részére is kiszállítással
biztosítjuk. Továbbra is igénybe
vehetik a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást, a
bevásárlást, a gyógyszerkivál-

tást, a csekkbefizetést, de más
igényeknek is megfelelünk. A
kormány által bevezetett korlátozások figyelembe vételével a
dolgozók munkarendjét, illetve
feladatellátását át kellett alakítani, mivel délelőtt például nem
tudnak bevásárolni, gyógyszert
kiváltani, csekket befizetni. Korábban szórólapokon tájékoztattuk a 70. életévüket betöltött
balástyaiakat, hogy ellátásukhoz
kérhetnek segítséget, ha egészségük megóvása érdekében otthon maradnak. A tájékoztatást
követően 25-en jelezték, hogy
igénybe kívánják venni az intézmény által nyújtott segítséget,
amit munkatársaink napi rendszerességgel megoldanak. Ezen
kívül természetesen a korábban
már ellátásban lévőknek is biztosítjuk a szolgáltatásainkat.
A gondozónők a megfelelő védőfelszereléssel, a járványügyi
óvintézkedések hatványozott betartásával végzik a munkájukat.
Védőnői ellátásban a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya az
új koronavírus okozta veszélyhelyzet időtartama alatt korlátozta a személyes konzultáción
alapuló munkavégzést. Ennek
értelmében a védőnői ellátás
azóta a családlátogatási tilalom
miatt távkonzultáció útján történik, vagyis telefonon, e-mailben, és egyéb elektronikus felületen, amely lehetővé teszi fotók
és videók fogadását, küldését.
Munkaidőn kívül is fogadják a
hívásokat, igyekeznek minden
problémát elhárítani. Az utasítás szerint a tanácsadások megtartása úgyszintén nem ajánlott,
indokolt esetben a tanácsadóban
előre egyeztetett időpontban, a
higiéniai szabályok maximális
betartása mellett, szájmaszkban
és kesztyűben fogadják a gondozottat a védőnők. Várandósok
gondozási kiskönyvét kiállítják,
a találkozás időtartamának minimálisra csökkentése mellett
körzetenként havi egy alkalommal az önálló védőnői várandós
tanácsadást megtartják. Az élet-

korhoz kötött kötelező védőoltások beadása kiemelten fontos,
emiatt a szervezését továbbra is
elvégzik, az oltások beadásánál
a háziorvosok mellett jelen vannak. Továbbá nagyon fontos feladatuk a járvánnyal kapcsolatban a családok tájékoztatása az
óvintézkedések lehetőségeiről.

6.

4.

Záportározó építéséhez pályázati
támogatás

Települési
környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések címmel a TOP2.1.3-16-CS1-2019-00002
azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunkra 100 százalékos támogatást, 96.158.385
forintot nyertünk a Balástya
belterületi védelmét szolgáló
Győriszéki záportározó fejlesztése harmadik üteme megvalósításához. A záportározó olyan
műszaki megoldásokkal épül,
ami csatlakozik a már meglévő
belvízvédelmi rendszerhez.

5.

Mobilgarázs épült

A 2018. évi Tanyafejlesztési
Program keretében a „Tanyafejlesztési szolgálat fejlesztése”
elnevezésű pályázaton önkormányzatunk támogatást nyert mobilgarázs építésére. A betonalapot
az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta, és Répás
Krisztián József kőműves egyéni

vállalkozó készítette el a volt kántorház udvarában. A mobilgarázst
az örkényi Dex-Platform Kft. telepítette. A beruházás bruttó értéke 1.293.400 forint, amelynek 90
százaléka támogatás. A garázs a
tanyagondnoki gépjármű elhelyezéséhez készült.

Megújul az iskola régi konyhája

Az iskolánál melegítő konyhaként funkcionáló régi konyha
esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bizonyos munkálatok elvégzését
írta elő. Van olyan ajtó és ablak,
amit ki kell cserélni, van olyan
hely, ahol nem volt ajtó, oda
ajtót kértek, páraelszívót szerelünk fel, a szárazáru raktárban
a polcokat cseréljük, illetve a
konyhai dolgozóknak új öltözőszekrényeket vásárolunk, továbbá felújítjuk a fekete-fehér
öltözőt. Szakemberektől árajánlatot kértem és rövidesen hozzálátnak a munkához, amit nyár
végéig az önkormányzat saját
költségvetéséből végeztet el.

7.

Kistraktort vásárolt az önkormányzat

A közmunkaprogram keretében vásároltunk egy új kistraktort. Ezzel korszerűsítettük a
gépparkunkat, a hasonló kategóriájú traktorunkat pedig értékesítjük.

8.

Pihenőerdő

A Vadásztanya melletti mini
arborétum kialakítása továbbra
is folyamatban van. A közfoglalkoztatottak a szükséges kerítésoszlopok elkészítését végzik,
illetve zajlik a kerti bútorok

készítése, amelyek a pihenőerdőben lesznek. Jónéhány fát,
cserjét már korábban elültettek
a közfoglalkoztatott munkatársaim. Nagy gondunk, hogy
van néhány kiszáradt, veszélyes fa, amiket ki kell vágni,
Folytatás a 5. oldalon
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és mivel magasfeszültségű vezeték mellett vannak, ehhez az
NKM Áramszolgáltató engedélye szükséges, amit az elmúlt
egy hónapban nem kaptunk
meg.

9.

Közfoglalkoztatottak munkáiról

A közfoglalkoztatott munkatársaink folyamatosan tisztán
tartják a közterületeinket, járdáinkat, feladatukat a koronavírus-veszélyhelyzet miatt
még körültekintőbben végzik.
A növények ápolásán túl a köztemetőnk kerítése melletti sűrű
facsoport kitakarítását végzik,
ami azért fontos, mert a pályázatban nyertes kerítésépítést
még az idén meg tudjuk valósítani.
A fűszerpaprika magját a közfoglalkoztatott munkatársaink
elvetették, és már szépen kikelt.
Négyezer négyzetméter fűszerpaprikát ültetünk majd. A közterületeinket díszítő nyolcezer
egynyári virágot magoncok
kiültetésével az önkormányzati
fóliában szintén a közfoglalkoztatottak nevelik. Hétezer négyzetméteren a burgonyaültetés
megtörtént, és a mellette lévő
kéthektáros területre kukoricát
vetettünk. A gabonagyomirtás,
fejtrágyázás van folyamatban a
szintén kéthektáros búza, árpa
és tritikálé területén.

10.
Beruházásokról

Több beruházáshoz van nyertes pályázatunk, amelyeknek
egy részét megvalósítottunk,

és vannak folyamatban lévők.
A termálberuházásnál azok a
végső igazítások vannak hátra,
amit még a műszaki átadásnál
jeleztek a műszaki átvevők.
Ilyen például a szabad térben
és a hőközpont épületében lévő
melegvíz-elvezető csövek hőszigetelése, a kútnál a gázleválasztó tartály hőszigetelése,
a kút körbe kerítése, továbbá
vannak kisebb szigetelések az
épületekbe bevezető csöveknél,
amit meg kell oldani. Ősszel a
fűtési időszak kezdetére teljesen
üzemképes állapotban lesz a termálvizes fűtési rendszer. A piactérnél a víz- és szennyvízbekötés
van folyamatban, ami már nem
része a projektnek. Ehhez több
kivitelezőtől kérünk árajánlatot.
A művelődési ház ablakcseréje
teljesen befejeződött. Semmi
nem történt még az orvosi rendelő felújításában, mert a kivitelezés mostani költségkalkulációja
még készül, és ha plusz költségigény lenne, akkor az a képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
Ugyanez vonatkozik a volt kántorházra, mert a három éve készített költségvetésnél pénzügyi
korrekciókra van szükség, meg
tudjuk-e oldani. Illetve a temetőkerítés beruházását is vizsgáljuk, lesz-e a pályázati forráson
felüli igény. Az óvodakerítés
oszlopai elkészültek a télen, de
a vasszerkezet még mindig nincs
készen. Amit jó hírnek mondhatunk, a Zrínyi utcai útépítés
teljesen befejeződött. Az ipari
övezetünkben az infrastruktúra kiépítését a tavasszal kezdik
meg a kivitelezők.

Mezőgazdasági termelők figyelmébe!

A piaci kereslet és kínálat összekapcsolása érdekében
az Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
bevonásával egy internetes platform segíti hosszútávon az
értékesítést: www.termeloikosar.hu

Háztartási varrógépek javítása,
szervizelése
Kiskundorozsma, Bölcs utca 34.
Telefon: 06 (70) 466-1265

Önkormányzat, Közélet

Elhunyt Márkus Andrásné

Márkus Andrásné Vass Mária
a nyugdíjas klub volt vezetője,
Balástya Község Díszpolgára,
86 éves korában elhunyt.
Marika gyorsan itt hagyott
bennünket. Február 19-én az
Idősek klubjában tartott farsangi mulatságon még jelmezben,
vidáman mulatott klubos társaival, és egy bő hónap múlva szomorú szívvel vettük tudomásul,
hogy vidámságával, mosolyával nincs közöttünk többé.
Márkus Andrásné 1934. március 21-én született SzegedFelsőközponton. Középiskolai
tanulmányai mellett gyors- és
gépírást tanult, majd ügyintézőként dolgozott a Balástya Községi Tanácsnál. Már fiatal korában is részt vett a település
közösségi életében. 1964 és
1976 között Komlón élt, de
amikor visszatért Balástyára,
folytatta a lakosságért végzett
munkát számos civil szervezet
tagjaként. A Rákóczi Termelőszövetkezet
Nőbizottságának tagja, a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
pénztárosa, majd tiszteletbeli
vezetőségi tagja volt hosszú
évekig. A Magyar Vöröskereszt
Csongrád megyei szervezetének aktivistájaként szervezte a
véradásokat, a vöröskeresztes
vásárokat, ahol a rászorulók-

nak ingyenesen osztottak ruhaadományokat. Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub életének
fő szervezője, vezetője volt
25 éven át, valamint feladatokat vállalt a megyei és országos nyugdíjas szervezetekben.
A klub tagjaival együtt a Tátika
Népdalkörrel és a Piros Rózsa
tánccsoporttal bekapcsolódtak
a közösségi rendezvények műsorába.
Életvidám természete, kedvessége, segítőkészsége, aktivitása példaértékű volt mindenki
számára.
Marika a közösség szolgálatában végzett munkájáért több
kitüntetést kapott: 2009-ben „Jó
munkáért” kitüntető plakettet
a Nyugdíjas klubok és Idősek
„Életet az éveknek” Országos
Szövetségétől, 2010-ben a Vöröskeresztes munkáért kitüntetés ezüst fokozatát a Magyar
Vöröskereszt Országos Vezetőségétől, 2012-ben „30 év a tűzoltói szolgálatban” oklevelet,
2012-ben a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesületben
végzett munkája elismeréseként
plakettet, valamint számos elismerő emléklapot, díszoklevelet
vett át a civil szervezetekben
végzett eredményes munkájáért. 2016-ban közösségi munkájáért Balástya Község Díszpolgári címét kapta.
Marika mindvégig érezte az
emberek tiszteletét, szeretetét,
2020. március 25-én egy szép,
teljes élet zárult le.
Marikára tisztelettel és szeretettel emlékezünk:
Balástya Községi
Önkormányzat
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Teleház ügyfélfogadása
A koronavírus-járványveszély idején a Teleházban
minden hétfőn 8-12 óráig van ügyfélfogadás.
Telefon: 62/278-222/115 mellék, 06 (30) 768-4773
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Oktatás

Bölcsőde
A bölcsőde 2020. március 17től határozatlan ideig zárva tart,
nem fogadja a kisgyermekeket.
A zárás ideje alatt a dolgozók
végzik az épület fertőtlenítését,
karbantartását és felújítását.
Befejeződött az épület nagytakarítása és az eszközök teljes
fertőtlenítése. Az udvari játékok
festése, felújítása elkezdődött és

Óvoda

Az óvoda március 17-től zárva
tart, biztosítja azonban azoknak
a gyermekeknek a napközbeni
felügyeletét, akiknek szülei ezt
otthon nem tudják megoldani.
A felügyeletet igénylők száma
naponta változik, április közepén 11 fő volt.
A bezárás után megtörtént a
bútorzat, valamint az eszközök
tejes fertőtlenítése, az épületbe
azóta csak a dolgozók léphetnek
be, a gyermekek átvétele a szülőktől az udvari teraszok felől
közvetlenül a csoportszobákban
történik. A gyermekeket két kis
csoportban helyezzük el, és az
óvodapedagógusok
egymást
váltva látják el a felügyeletüket.
Március 23-tól az óvodapedagógusok négy zárt facebook
csoportban (gyermekcsoportonként külön csoportokat hoztak
létre) átadják a szülőknek az
óvodai éves ütemterv alapján a
nevelőtestület által összeállított
heti óvodai anyagot (Mozgás,
A külső világ tevékeny megismerése, Matematikai tapaszta-

Iskola
folyamatosan történik. Több helyiségében a falak szakszerű javítása után – amit Ruskó Róbert
társadalmi munkában végzett el
és ezúton is köszönjük neki – a
kisgyermeknevelők átfestették
a konyhát, a csoportszobákat,
valamint a közlekedőket és az
öltözőket is.

latok, Ének-zene, énekes játék,
Verselés, mesélés, Rajzolás,
festés, mintázás, kézimunka,
Játék), figyelik a szülők vis�szajelzéseit a gyermekek munkáiról és értékelik a gyermekek
otthoni feladatainak elvégzését.
Örömmel tapasztaljuk, ahogy
a családok többsége (az otthon
maradó gyermekek csaknem 90
százaléka esetében) elvégzi a javasolt, vagy hasonló feladatokat
és még az iskolás gyermekekkel való együtt tanulás mellett
is időt szánnak az óvodásokkal
való foglalkozásra. Örülünk az
otthoni munkákról készült fotóknak, beszámolóknak, mert
így némi lehetőségünk adódik
a gyermekekkel való kapcsolattartásra és fejlődésük távoli
követésére. Köszönjük együttműködésüket!
Felnőttek és gyermekek külön
és együtt is várják a mielőbbi találkozást az óvodában.
Csontos Mária
intézményvezető

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolában 2020.
március 16-tól digitális munkarendben folyik az oktatás.
Az iskola honlapjára feltesszük
az elkészítendő és megtanulandó tananyagokat, amiket a
gyerekek otthon elkészítenek.
Ezt követően lefényképezik a
munkájukat és a pedagógusoknak elektronikusan megküldik,
a pedagógusok értékelik, és
visszajeleznek a tanulóknak.
Napi rendszerességgel tartjuk a
kapcsolatot a gyerekekkel és a
szüleikkel, próbálunk segíteni
a feladatok megoldásában, a digitális eszközök használatában.
A diákok a tanulás mellett megírhatják azt is, hogy mi történt
velük, milyen élményekkel
gazdagodtak otthon. Nagyon
örülünk, hogy sok szépen elkészített feladatot kapunk a tanulóinktól, de vannak néhányan,
akik még nem veszik komolyan
ezt a fajta tanulást. Szeretnénk
őket is kérni a feladatok határidőre történő elvégzésére. Nagyon köszönjük a szülőknek,
hogy a munkájuk és sok más
teendőjük mellett segítenek
gyermekeiknek az otthoni tanulásban. Csak együtt, egymást
segítve tudjuk sikeresen elvégezni a tanév feladatait. Ahhoz,
hogy minden tanuló magasabb
évfolyamba léphessen fontos a

rendszeres tanulás és a gyerekek
munkáinak megküldése. Kérem
a honlapon folyamatosan kövessék a családok a feladatokat és a
pedagógusok kéréseit!
Az iskola bezárása után megtörtént az épület teljes fertőtlenítése. A pedagógusok otthon,
a számítógépeik segítségével
végzik a munkájukat. A fertőzésveszély miatt az épületbe
csak a dolgozók léphetnek be.
Az irodában a hivatalos ügyek
intézése, – amennyiben lehetséges – elsősorban elektronikusan vagy telefonon történik.
Az iskola gyermekfelügyeletet
csak nagyon indokolt esetben
biztosít. Ez ügyben a szülők
az iskola titkárságán telefonon
érdeklődhetnek. A Kisteleki
Gyerekesély program balástyai
munkatársa együtt tanulással, a
diákok felzárkóztatásával segíti
a gyerekek otthoni tanulását.
Remélem, hogy nemsokára ismét élet zengi be az iskolát, és újra személyesen is
találkozhatunk
diákjainkkal!
Mindannyiunk számára nehéz
és kihívásokkal teli ez az élethelyzet, ezért mindenkinek sok
erőt, kitartást, de legfőképpen
jó egészséget kívánok! Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk
egymásra!
Rabi Edit Éva
igazgató

Motiváció Tanoda
Március 16-a óta a tanodában
sincs lehetőség a személyes
találkozásra, de folyamatos
kapcsolatban vagyunk a családokkal és igyekszünk segíteni
mindenben, amiben tudunk.
Online térben, elsősorban Messengeren, rendszeresen segítünk
a gyerekeknek a tanulásban,
illetve kísérletezünk az online
csoportfoglalkozások megtartásával. Ehhez folyamatosan dolgozunk olyan foglalkozáselemeken, amelyeket digitálisan is

tudunk alkalmazni. Emellett van
a tanodának egy facebook csoportja, ahol játékos feladatokat,
fejtörőket, tippeket osztunk meg
a gyerekekkel és szüleikkel.
Röviden összefoglalva ezeken
dolgozunk most, próbálunk optimisták maradni. Ha minden jól
alakul, akkor lassan elkezdjük
szervezni a nyári programjainkat, reméljük, hogy ezeket már
meg tudjuk tartani!
Erdődi Noémi
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ANYAKÖNYVI hírek
Házasság
• Miklós Zsolt Dániel és dr. Szunyogh Tímea
• Fülöp József Attila és Majlát
Emilia
• Palotás Péter Sándor és Zsurkán
Katalin
Születés

• Mészáros Noéminek és Tóth
Gábornak: Gábor Benjámin
• Molnár Nikolettnek és Csepregi
Zoltánnak: Márk

• Vincze Nikolettának és Tóni
Józsefnek: Lilien Nikoletta
Elhunytak
• Bondor Istvánné Kovács Ágnes
(1939)
• Paragi Nándorné Gera Mária
(1959)
• Márkus Andrásné Vass Mária
(1934)
• Gera Nándor (1936)
• Csányi József (1929)
• Zónai Istvánné Csókási Ilona
(1931)

GYÁSZKÖZLEMÉNY
Aki annyi szeretetet adtál, aki mindig mellettünk álltál,
Aki sosem kértél, mindig csak adtál,
A szívem szakad meg, hogy örökre elhagytál.
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

GERA NÁNDOR
életének 85. évében végleg megpihent.
Aki jó szívvel gondol rá,
otthonában gyújtson érte gyertyát.
Gyászoló szerettei

Információk, Hirdetések
Vöröskeresztes vásár

A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár átmenetileg szünetel.

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 háziorvosok rendelése változott a koronavírus-járvány veszélye miatt
A háziorvosok rendelése átmenetileg csak otthonról, telefonon
történő megbeszéléssel lehetséges. Kérjük a lakosságot, hogy
mindenki a saját háziorvosát hívja a rendelési idejükben bármilyen egészségügyi kérdésben és receptírással kapcsolatban.
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 Állatorvosi ügyelet
Temetések ügyintézése

A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos 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 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Május 9-10.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Május 16-17.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Május 23-24.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Május 30-31., június 1.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Június 6-7.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Szentmiséket tart Antal Imre atya az interneten

Antal Imre atya facebook oldalán vasárnap
10.30 órától online követhetők a szertartások.

Irodai ügyelet a plébánián

Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben
a 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.
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ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL
A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
EGY HELYEN ELINTÉZHET!

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

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

Enni kell?

Röfi-Ker

a minőségi húsok boltja

rendezvényekre, hétvégére vagy
egyszerűen csak ebédre!

Itt a május jön a nyár,
tárcsára, bográcsba
valót a Röfiben talál!
Fűszerezett sertés, csirke! Ildikó a mestere, csevap,
pleskavica, mics, e nélkül családi kerti parti nincs!
A bogrács se maradjon üresen, bele kockázva
sertés, marha, birka kinek mi a kedvence.
Nálunk SZÉP kártyával is, bankkártyával is,
készpénzzel is lehet fizetni!
Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

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

