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25 éves a Balástyai Újság

December 18-án véradás Balástyán!

Akikre büszkék lehetünk

1995. decemberében, Karácsony előtt jelent meg a
Balástyai Újság első száma. Azóta több mint háromezer
oldalon foglaltuk össze az eseményeket.
3. oldal

Ismét véradásra hív minden egészséges balástyait a
Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat
a járványügyi szabályok betartásával!
5. oldal

A balástyai sportkörből induló fiatal tehetségeink
az országos felnőtt és utánpótlás bajnokságokban
játszanak.
7. oldal

Befejeződött az iparterület
infrastruktúrával ellátása

Az „Iparterület kialakítása Balástya község külterületén”
című beruházás műszaki átadás-átvétele november végén
megtörtént.
Bővebben a 3. oldalon

A balástyai óvoda felújításához nyert
pályázati támogatást az önkormányzat
A Magyar Falu Program pályázatán az óvodaépület felújítására
és óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztésére nyert támogatást a
Balástya Községi Önkormányzat. Az óvodának jelenleg nincs
sportterme, ezért az MFP-OEF/2020 kódszámú pályázattal elnyert
összeg a 7 799 997 forint támogatással az óvoda étkező, közlekedő
helyiségéből egy zsaluzott vasbeton, az akadálymentességi szempontok szerint épülő lépcsőt alakítanak ki a tetőtérbe, ahol az óvodai sportterem, tornaszoba készül majd az MFP-OTF/2020 kódszámú nyertes pályázat 9 799 998 forint támogatásával.
A Balástya Községi Önkormányzat nevében Ujvári László
polgármester a nyertes pályázatban való közreműködéséért köszönetét fejezi ki Farkas Sándor országgyűlési képviselőnek, hogy
községünk óvodája, a referencia óvodaként működő Csudavilág
Óvoda a beruházás megvalósulásával még jobb körülményekkel
szolgálhatja az óvodai nevelést.

Karácsonyi fények a közterületeken
Az Adventi gyertyagyújtás közös ünnepsége ugyan elmaradt, de
sok segítőnek köszönhetően elkészült a dekoráció és díszvilágítás a
templom előtt.			
Bővebben a 2. oldalon

KARÁCSONYRA
EMBERRÉ LETT

Évente november vége felé olyan vírus üti fel a fejét, ami
heveny lázzal jár. El is keresztelték: karácsonyi láz. Aztán
december 25-26-a körül minden ellenszer nélkül, egyik pillanatról
a másikra mindenki kigyógyul. Majd jön egy gyors lefolyású
szilveszteri láz. Ezt ki kell feküdni, és nagyon fáradtan el lehet
kezdeni egy új esztendőt. Nyakunkon volt a Karácsony, pedig
a szívünkben kellett volna legyen.
A csendre való vágyakozás bennünk van, csak a sok sallang, ami
rárakodott Karácsony megünneplésére, megfelelési kényszert hoz,
egy lázas állapotot, amit ki így ki úgy kezel, kinek mi a paracetamolja.
Valamilyen módon mindenki túléli. De kevesen élik meg az ünnepet.
Mit tehetünk azért, hogy megéljük? Hogy ne a nyakunkon, hanem
a szívünkben legyen Karácsony? A szívünkkel kell élni. Az agyunk
folyamatosan dolgozik, mindent ki akar találni. A Karácsonyt nem
kell kitalálni, minden készen van. Nem nekem kell megteremteni,
mert nem az enyém. Jézus születésnapja van, nem az enyém.
Megérezni, kiről is van itt szó. Ebben rejlik az ünneplés kulcsa. És ha
egészségesen élem meg, akkor nem vagyok másodlagos szereplője
a történetnek. Főszereplő vagyok, hisz értem történik minden. Isten
emberré lesz, hogy felnézzen rám. Azzal fordította ki a világot
a sarkából, hogy azt, amit az Ószövetség besulykolt az emberbe –
nézz fel az Istenre, aki a mennyben van, valahol nagyon távol tőled –
teljesen átfordította. Az első Karácsonytól kezdve minden arról szól,
hogy az Isten az ő Fia által felnéz rám. Az isteni vállalkozásban az
a legszebb, hogy emberarcúvá alakult az Isten. És ha neki ez volt
a csúcs, nekem sem lehet más. Embernek látszó lény vagyok, de
hosszú út, amíg tényleg emberré válok. Ő ezt eléri: emberré lesz.
Jászla elé borulva kérjem Tőle a legszebb karácsonyi ajándékot:
az igaz emberséget.
Békés, boldog Karácsonyt kívánok!
Antal Imre plébános

A polgármesteri hivatal a koronavírus-járvány miatt
csak hétfőn tart személyes ügyfélfogadást
A járványhelyzet fokozódására tekintettel a polgármesteri hivatal
átmenetileg ügyeleti rendben folytatja működését, személyes
ügyfélfogadásra kizárólag hétfőn délelőtt van lehetőség. Kérjük,
elsősorban válasszák az elektronikus ügyintézési lehetőségeket.
A hivatal elérhetőségei: 06 62/278-222, 06 (30) 551-5876,
titkarsag@balastya.hu, jegyzo@balastya.hu.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván községünk minden lakójának a Balástya Községi Önkormányzat!
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Elmaradnak a rendezvények

A koronavírus-járvány megfékezése miatt hozott kormányzati
intézkedések miatt maradt el a
november 29-ére meghirdetett
hagyományos Adventi gyertyagyújtás, továbbá december 12-én
a Trianoni emlékműavatást és a
70 éves Balástya ünnepséget sem
tudjuk megtartani. Ezzel együtt a
korábban már hagyománnyá vált
templomi karácsonyi koncert és
az ünnepség is elmarad. Továbbá szintén nem lesz Falugyűlés,
közmeghallgatás sem, mert túl
kockázatos lenne a megtartása a
járvány matt.

2.

Karácsonyi fények a közterületeken
Az Adventi gyertyagyújtás közös ünnepsége ugyan elmaradt,
de ismét nagyon sok segítőnek
köszönhetően elkészült a szokásos és néhány új dekoráció
és díszvilágítás a templom előtt.
A templom bejáratához vezető
járda melletti fákat majd fényfüzérek, csengők és hópelyhek
világítják meg, és a lovas szán
is elfoglalta a tavalyi helyét,
és most egy Mikulás is várja a
gyerekeket. A kereszt előtt ismét
van adventi koszorú, amelyen
majd Karácsonyig minden vasárnap eggyel több fény világít.
A polgármester hivatal és az
iskola előtt egy-egy fenyőfát
feldíszítettünk. Karácsonyra a
Páduai Szent Antal katolikus
templom kertjében felállítjuk
a Jézus születését felidéző betlehemi életképet is. Az adventi időszakban környezetünket
igyekszünk szebbé tenni. Próbáljunk meg a jelenlegi helyzetünkben még inkább az ünnepre
ráhangolódni.

3.

Trianoni emlékmű

A trianoni emlékmű talapzata a templomkertben elkészült,

katársai viszik házhoz, valamint
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársán keresztül juttatjuk el.

és december közepéig a szobor
felállítása megtörténik.

4.

Nyertes pályázat kerékpárút felújításra

A Magyar Falu Program pályázatán az őszeszéki kerékpárút
felújítására 3.999.999 forint
támogatást nyert önkormányzatunk. Az aszfaltozott kerékpárút
négy szakaszán történik meg
a felújítás, mert a közeli fák
gyökerei megbontották a kopóréteget, a felületén púposodások, a gyökérzónákban kátyúk,
repedések vannak. A beruházás
2021 tavaszán, nyár elején valósul meg. A Balástya Községi
Önkormányzat a nyertes pályázatban való közreműködéséért
köszönetét fejezi ki Farkas Sándor országgyűlési képviselőnek.

5.

Orvosi eszközökre
pályázati támogatást

nyertünk

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett orvosi eszköz pályázaton 2.858.399 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat.
Dr. Veidner Tibor rendelőjébe egy asztali számítógépet,
multifunkciós nyomtatót, laptopot, hűtőszekrényt, vérnyomásmérőt, boka-kar index mérőt
vásároltunk a pályázat segítségével.

6.

Szociális tüzelőt idén is oszt az

önkormányzat

Második évben ad szociális
tüzelőként zsákos szenet a rászorulóknak az önkormányzat.
Ehhez megérkezett a két kamion
szén, amelynek szétosztásáról
később intézkedik a Szociális Bizottság. Többen jelezték,
hogy a fűtőberendezésükkel
nem tudják a szenet felhasználni, ezért részükre fát biztosítunk.
Azt ígérem, hogy a segítséget
igénylők közül mindenki kap
támogatást, akinek számunkra

8.

Erdőtelepítések

A templom előtti keresztnél elkészült az adventi
koszorú
ismert a gondja, de az önkormányzati
tüzelőtámogatásról
szóló törvényben benne van,
hogy a szociális tüzelő támogatás nem a teljes fűtési idényre
szól, hanem ahhoz való hozzájárulás. Ezzel együtt mindent
megteszünk azért, hogy senki
ne fázzon. Nem tudjuk mekkora tél lesz, ha komolyabb hideg
várható, kérem a lakosságot,
jelezzék a tanyagondnokon keresztül vagy közvetlenül a polgármesteri hivatalban, ha olyan
embertársunkról tudnak, aki téli
tüzelőhiánnyal küzd, és a biztonságos megélhetésével problémák vannak. Az önkormányzat
költségvetési lehetőségén belül
próbálunk ésszerű szervezéssel
minél hatékonyabban segíteni.

7.

Karácsonyi ajándék a
felülieknek

70

éven

Képviselő-testületünk az idén
is úgy döntött, hogy a több
mint huszonöt éves hagyománynak megfelelően gesztus
értékű, kisebb tartós élelmiszer
csomaggal ajándékozunk meg
Karácsony előtt minden 70 éven
felüli balástyai lakost, továbbá a
szociálisan hátrányos helyzetű
családokat. A szociális területen
dolgozó munkatársaimnak felhívtam a figyelmét, kutassanak
fel minden olyan családot, ahol
szükség lehet a támogatásra.
A csomagokat a tanyagondnokok és az önkormányzat mun-

Emlékeztetem a lakosságot
arra, hogy az elmúlt években
csaknem húsz hektár erdőt ültetett az önkormányzat a saját tulajdonú, több helyen lévő földterületin. Most a belterületen és
a külterületen is lesz újabb erdőtelepítési munka, amit tavaszig
szeretnénk megvalósítani. Az
egyik, az Ady utca végén lévő
egy hektáros erdőterület, amelyet az önkormányzat korábban
magánszemélytől vásárolt meg.
A fákat kivágattuk a tavasz folyamán, helyén a tuskók kiszedése, a föld rendbetétele következik, és pályázati lehetőségtől
függően ismét erdőt telepítünk,
rendezett, átlátható, tiszta pihenőerdőt alakítanánk ki. Az ott
kitermelt tűzifát a rászorulók
részére a Szociális Bizottság
döntése alapján szétosztjuk.
Külterületen is folytatódik az
erdőtelepítés. A nyáron vásárolt
az önkormányzat egy négyhektáros, korábban kivágott
erdőterületet, az egyik meglévő
önkormányzati erdőterület mellett. Ott szintén a tuskók kiszedésével kell először rendbe tenni
a földet, és ezt követően történik
meg majd az erdő újratelepítése.
Ehhez szerkezet átalakító pályázatot szeretnénk beadni.

9.

Géptároló épül

Az önkormányzati tulajdonú volt Bozsó-ház udvarában
18 méter hosszú 6 méter széles, öt gép tárolására alkalmas
tároló helyet alakítunk ki. Ott
az udvarban van egy fóliagarázs
gépek tárolására, de az kevésnek bizonyult, ezért egy fedett,
három oldalról zárt építmény kiFolytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
vitelezése
kezdődött
meg
november végén. Most már
jónéhány erő- és munkagépe
van a településünknek, és ezeknek szeretnénk megóvni az állagát, biztonságos helyen tárolni.

10.

Őszi lombtakarításhoz
vásároltunk

gépet

Közterületeink rendben tartása folyamatos feladata az önkormányzatnak, a belterületen és a külterületen egyaránt.
Nagy gond ősszel a lehullott falevelek összetakarítása.
Találtunk egy hirdetésben mezőgazdasági rendfelszedő pótkocsit, amit kifejezetten jó műszaki
állapotban sikerült saját erőből
megvásárolni. Ezzel könnyebb
és gyorsabb a lomb összeszedése,
mert a közfoglalkoztatott munkatársaink egy sávba gereblyézik a
falevelet, a gép erről a sorról felszedi. Amit eddig 6-8 ember végzett el, most ezt a feladatot két ember meg tudja oldani. A falevelet
gazdálkodóknak felajánljuk tápanyag visszapótlás céljából, mert

Önkormányzat

az önkormányzati földekre az
Állatsimogatóban tartott állatok
miatt jut szerves trágya.

11.
Záportározóról

A korábban nyertes belvízrendezési pályázatnak köszönhetően a Móricz utcai házak mögötti
területen a jövő évben készül
egy záportározó, amiről már hírt
adtunk. Jelenleg a létesítési engedélyezési tervek készülnek, és
tavasszal a kivitelezési terveket
kapjuk meg, majd nyáron kezdődhet a munka.

12.

Pályázati támogatással megújul
a plébánia
A Magyar Falu Programban az
egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás pályázaton
nyert 20.838.546 forint támogatással megújul a balástyai Páduai
Szent Antal római katolikus templom plébániája. A Balástya Községi Önkormányzat a nyertes pályázatban való közreműködéséért
köszönetét fejezi ki Farkas Sándor
országgyűlési képviselőnek.

Kutyatartók figyelmébe!
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján felhívjuk a lakosság szíves
figyelmét, hogy bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható,
ha onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre nem juthat
át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lennie, hogy azon a
kutya kinyúlni, kibújni ne tudjon. Az ebet huzamos ideig megkötni
nem szabad. Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja. Állatvédelmi hatósági eljárás során jelentős összegű pénzbírság kiszabására, valamint akár az eb elkobzására
is sor kerülhet.
Bővebben a kutyatartás szabályairól a fontos információknál:
https://www.balastya.hu/2020/07/31/tajekoztato-kiadvany-afelelos-kutyatartasrol/
Dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy eddig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu
email címre. A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a
Teleházban. Nyitva: a koronavírus-járvány miatt csak hétfőn
7.30-16.00 óráig.

25 éves a Balástyai Újság
1995. decemberében, Karácsony előtt jelent meg a Balástyai
Újság első száma. Az elmúlt huszonöt év alatt több mint háromezer oldalon foglaltuk össze az önkormányzat és intézményei
híreit, a községünk gyarapodásáról szóló beszámolókat, a civil
szervezetek eredményeit.
Az újság rövid történetéhez tartozik, hogy huszonöt évvel ezelőtt
már több településen volt helyi újság, ezért a Balástyai Újság kiadásának ötletével Illin Klára megkereste az akkori polgármestert,
Nagy Sándort, aki jónak tartotta a javaslatot. Azon kívül, hogy grafikust és nyomdát kellett keresni az újság megvalósításához, az önkormányzat engedélyt intézett információs havilap kiadáshoz, amit,
ahogy ma is, minden kiadványhoz kell kérni a Belügyminisztérium
Sajtó- és Lapnyilvántartási Osztályától. Az Országos Széchenyi
Könyvtárral szintén kapcsolatot kerestek, hogy rögzítsék az ISSN
számot, és gyűjteményükbe máig havonta hat darab újságot, úgynevezett kötelespéldányt küld a nyomda. Mindig az, ahol éppen az
újságot nyomtatatták. A huszonöt év alatt több nyomdával és grafikussal készült az újság, és ez idő alatt két szerkesztője is volt. 1995.
decembertől 2003. decemberig Illin Klára újságíró és a 2004. január
és 2009. szeptember között megjelenő Mi újság Balástyán című
lapnak Péter Árpád újságíró. 2009. szeptembertől ismét Illin Klára
szerkeszti az újságot Balástyai Újság elnevezéssel. A váltás oka az
volt, hogy Illin Klára a TV Paprikánál vállalt televíziós szerkesztői munkát, és helyette Péter Árpád szegedi újságíró állította össze
a balástyai híreket. Amikor Péter Árpád másik megyébe költözött,
akkor tért vissza a TV Paprikától Illin Klára, és a régi néven folytatta az újság szerkesztését.
Az önkormányzat vezetésében 1998-ban történt változás: ekkor
Nagy Sándor polgármestert Kistelek város polgármesterévé választották, és Ujvári László lett Balástya vezetője, ő szintén fontosnak
tartotta és tartja ma is a Balástyai Újságon keresztül a lakosság
tájékoztatását.

A Kisteleki Járási Hivatal ügyfélfogadási
rendje megváltozott
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel
– a Kormányablakban és az egyéb ügyfélszolgálati helyeken – kizárólag előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség ügyintézésre.
A Kormányablakban intézhető ügykörök esetében az időpontfoglalás a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon, valamint a https://
idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes internetes oldalon lehetséges.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási
Hivatala egyes szervezeti egységeinek közvetlen elérhetőségei:
• Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály:
+36 62 681-322, ebao.kistelek@csongrad.gov.hu
• Foglalkoztatási Osztály:
+36 62 681-341, foglalkoztatas.kistelek@csongrad.gov.hu
• Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály:
+36 70 454-8889, gyam.kistelek@csongrad.gov.hu
• Kormányablak Osztály:
+36 62 681-324, kab.kistelek@csongrad.gov.hu
A korlátozások az általános ügyfélfogadási időt egyebekben nem
érintik. Az ügyintézés során kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk
szabályszerű viselése.
A kormányablak busz kitelepülése átmenetileg szünetel.

Önkormányzat, Közélet
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November 23-tól mindkét
háziorvos rendel
A háziorvosok rendelése november 23-tól a szokásos időben történik.
Dr. Veidner Tibort a 06 (30) 998-6047, 62/278-200 és Juhászné
Gyöngyi Margit asszisztenst 62/278-200-as telefonon kereshetik
a betegek időpont egyeztetéssel és recept íratási szándékkal.
Dr. Györe Ferenc változatlanul a Tanodában rendel az orvosi rendelő felújítása miatt, és a 06 (20) 936-9260-as telefonszámon hívhatják. Gatyás-Nagy Gitta asszisztenst időpont egyeztetéssel és
recept íratási szándékkal a 06 (30) 991-7641-es telefonszámon lehet
keresni.
A háziorvosok szükség esetén egymás helyettesítését saját rendelőikben, a saját rendelési idejükben tartják.

Ősszel is fogadtak csoportokat
az Állatsimogatóban

Az Állatsimogatóban ősszel is vendégül láttak gyerekcsoportokat a Balástya Községi Önkormányzat munkatársai. Szeptember 28-29-30-án a Balástyai Csudavilág Óvoda négy csoportja
az óvoda tematikus nevelési tervének részeként a háziállatok
témakörben az Állatsimogatóban természetes környezetükben
figyelte meg az állatokat. Az önkormányzat munkatársai fogadták a gyerekeket és az óvodapedagógusokat. Többféle programmal készültek az állatok bemutatásán kívül. Morzsolhattak
kukoricát, etethették az állatokat, de voltak játékos foglalkozások is. Például talicskatolás, szalmabálás akadálypálya, jelképes
„mocsárjárás” képek segítségével. Az első napon a Felhőcske
csoportnak palacsintát, második napon a Napocska és Csillag
csoportoknak tepertős pogácsát, a harmadik napon a Szivárvány
csoportnak lekváros buktát sütöttek, és teával kínálták a gyerekeket. Az önkormányzat kisbusszal szállított minden csoportot
az Állatsimogatóba. Október 27-én a Kisteleki Család- és Gyermekjóléti Központ látogatott el Balástyára egy gyerekcsoporttal,
akiknek az állatok bemutatása mellett szintén szerveztek programot az önkormányzat munkatársai.

Kovács Gézáné 80 éves
Kovács Gézáné Kisapáti Gizella
1940. december 13-án, Luca napján született.
80. születésnapján köszönti
szerető családja lánya, veje, két
unokája, és kíván neki nagyon jó
erőt, egészséget, és hosszú boldog életet.
“Megértél már sok-sok évet,
Áldjon meg az Isten téged,
A jó Isten legyen véled,
Legyen hozzá egészséged.”

Befejeződött az iparterület
infrastruktúrával ellátása
Megvalósult az „Iparterület kialakítása Balástya
község külterületén” című és a TOP1.1.1-16CS1-2017-00001 azonosító számú projekt, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat 50 millió forint vissza
nem térítendő támogatásával. A beruházás műszaki
átadás-átvétele november végén megtörtént.
A Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Balástya külterületén található 0224/68,
0224/67, 0224,69, 0229/49, 0229/72 helyrajzi számú
ingatlanok infrastruktúrával való ellátása, a vízhálózat, a szennyvízhálózat, az elektromos hálózat és
a belső bekötő utak kiépítése befejeződött.
A pályázat támogatásával kiépített infrastruktúrák
által az iparterületek kedvező feltételekkel való bérlésére olyan működő vállalkozásoknak lesz lehetősége Balástyára települni, amelyek munkahelyeket
teremtenek, és a helyi adó befizetéseikkel hozzájárulnak a település fenntartásának, működtetésének
költségeihez.
A kivitelezők:
Színvonal Építési Kft., NKM Energia Zrt.
A projektről bővebb információt a https://www.
balastya.hu/iparterulet oldalon olvashatnak.
A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP
projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az
Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok
támogatásával valósult meg.
További információ kérhető:
Péterné Bárkányi Tímea projektvezető
Telefon: 06 62/278-222/115
E-mail: telehaz@balastya.hu
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December 18-án véradás
Balástyán!

Újabb képeket várunk a
helytörténeti fotógyűjteménybe

Ismét véradásra hív minden egészséges balástyait a Magyar
Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat! A járványügyi
szabályok betartásával várunk mindenkit!
December 18-án, pénteken 10-től 14 óráig a művelődési házban lesz
kihelyezett véradás! Aki vért ad, feltétlenül hozza magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját! Minden véradót ajándékok
várják: egy belépő a makói Hagymatikum fürdőbe és egy étkezési
jegy! Cím: Balástya, Széchenyi utca 15.
A véradási helyszínekről és időpontokról ezen a honlapon MINDIG
lehet tájékozódni: www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük, kövesse a Facebook-on a Véradás – Csongrád megye oldalt
friss hírekért! www.facebook.com/veradas.csongrad/
EGY VÉRADÁSSAL 3 ÉLETET MENTÜNK MEG –
SEGÍTSEN ÖN IS!

Községünk helytörténeti fotógyűjteményében kevés a hétköznapi életet, munkát bemutató kép, amit utódainknak továbbadhatunk.
Ezért kérjük, hogy akinek van a régi gazdálkodást, iparos munkát
bemutató fotója, a könyvtárba, a Teleházba vagy a művelődési ház
irodájába vigye be számítógépes másolatot készíteni róla. A másolatok bármelyik helyről a könyvtárba jutnak majd el. Várjuk azoknak
a lakosoknak a jelentkezését is, akiknek a jelenkori mezőgazdasági
munka szakaszait bemutató fotója van, és azokét is, akik vállalják,
hogy értesítést küldenek az aktuális mezőgazdasági munkájukról,
amit fotózhatok.
Továbbá iparosok és ipari vagy feldolgozó üzemek mindennapjait,
munkáját megörökítő képeket is várunk. Részvételi szándékukat a
fotózásban, kérem, ők is jelezzék, mert ezzel hozzájárulnak községünk helytörténeti fotógyűjteményének gyarapításához, amit a
Gémes Eszter Községi Könyvtár őriz. Fotózásra jelentkezni vagy
szkennelt fotót küldeni a mediairoda@invitel.hu címre lehet, és a
06 (30) 345-5053-as telefonon hívhatnak.
A helytörténeti gyűjteménybe ezen kívül több témakörben várunk
képeket, mint amilyeneket az elmúlt években már láttak a Falunapok kiállításán. Sok látogató kísérte figyelemmel a régi iskolai
képeket, az esküvők képeit az 1920-as évektől, a családi képeket és
az életképeket.
Kérem, gyarapítsuk együtt továbbra is fotóarchívumunkat!
Illin Klára

A mozgáskorlátozottak helyi
csoportjának tájékoztatója
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete balástyai
csoportjának a szokásos márciusi összejövetele elmaradt a koronavírus-járvány miatt. Augusztusban tudtak először találkozni, akkor
fizették be a tagdíjat, és megbeszélték az aktuális kérdéseket. Júliusban Makón, szeptember elején Mórahalmon voltak a gyógyfürdőben. Ebben az évben egy jelentős változás történt a megyei egyesületük életében, tisztújítás történt, és az új megyei elnök Kurucsai
Szabolcs lett, új titkárnak Farkas Lászlót választották meg. A járványveszély miatt elmaradtak a megyei programok, a többi között
a megyei csoportok találkozója is, és a novemberre tervezett
balástyai csoporttalálkozót szintén nem tudták megtartani, ahová az
új vezetőséget szerették volna meghívni. Az elmaradt helyi összejövetel vendéglátása helyett Ujvári László polgármester az önkormányzat nevében karácsonyi csomagokat, gyümölcsöt és édességet
ajánlott fel a csoport tagjainak, amit majd házhoz szállítva kapnak
meg.
Gera Jánosné, helyi csoport titkár tájékoztatja a tagokat, hogy
megjelent a pályázat a személygépkocsi beszerzés támogatása
kerekesszékkel közlekedő személyek részére, amelynek beadási határideje 2021. január 15., és a https://fszk.hu/palyazat/
autoplusz2020/internetes oldalon olvasható a pályázati kiírás.
Továbbá az emberi erőforrások miniszterének rendelete alapján 2020. november 25-étől meghosszabbodik a vények beváltási
ideje, a tb támogatással kölcsönzött gyógyászati segédeszközök
kölcsönzési ideje, valamint a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz rendelésére vonatkozó szakorvosi javaslat érvényességi
ideje is. A rendelet értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt
lejáró vény beváltási ideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik. A gyógyszer vagy a gyógyászati
segédeszköz felírására vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényessége
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.
A társadalombiztosítási támogatással felírt kölcsönzési idő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig hosszabbodik meg.
A csoport titkárt telefonon keresheti a tagság, ha kérdésük van,
vagy segítséget szeretnének kérni: 06 (30) 467-6070.
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Fest, történeteket ír és történelmet kutat Szombathelyi Árpád
A Kisteleki Művészeti Iskola
igazgatójaként sokan ismerjük Szombathelyi Árpádot, aki
húsz évig szervezte, irányította
a balástyai gyerekek művészeti
oktatását. Az igazgatói teendőket egy évvel ezelőtt átadta
lányának, Szombathelyi Ágnesnek. A 65 éves festőművész, író
és a kunhalmok kutatója 2004
óta balástyai is.

- Mikor vette a gajgonyai tanyát?
Két évig kerestem a tanyát,
mert az volt az elgondolásom,
hogy egy kunhalmon lévő vagy
kunhalom közeli tanyát veszek.
A dóci út mellett 2004-ben találtam rá arra a házra, ami dombon állt, és kubikgödrök voltak
a környezetében. Biztos voltam
benne, hogy ez egy lekopott kunhalom. A tanyában megláttam
az alkotóház lehetőségét, és néhány hónap alatt többnyire saját
magam felújítottam. Balástyai
lettem azzal, hogy itt van az alkotóházam.
- Hiányzik-e a igazgatói munka? Most mivel tölti az idejét?
Az iskolát magam mögött
hagytam, nehezen hiszik el, de
nem hiányzik. A benne lévő dolgok, a rengeteg képem a falon,
a gyerekek, a kollegáim mind
hiányoznak, de összességében az iskola, mint intézmény
nincs benne már az életemben.
23 évet töltöttem ott igazgatóként. Előtte Ópusztaszeren voltam tizenegy évig, abból öt évig
igazgató, és még ez előtt a kisteleki művelődési házat vezettem.

A festés megmaradt, bár más műfajban alkotok. Most objekteket,
konstrukciókat, meg kollázsokat készítek. Például amikor
az iskolát átalakítottuk, akkor
madárszobrokat készítettem az
ereszcsatornákból és a tartóiból,
meg a horogfákból. Egészen jól
sikerültek, kicsit absztrakt lett.
A kollázsokat húsz éve csinálom,
de tájképeket már nem festek.

- Festőként kapott elismeréseket?
2000-ben volt Hatvanban, a Hatvani Képtárban „A kereszténység
1000 éve” kiállítás, ahová rang
bejutni. Negyven munkát válogattak be, állítottak ki. Egy olajfestményt, bádog istent festettem
meg erre az alkalomra, amelynek
gyűrt papír volt az alapja. Oda lehetett ajándékozni a múzeumnak,
sőt el is várták. A Petőfi Irodalmi
Múzeumban is van két képem.
Szegeden a préposti hivatal épületében szintén van festményem.
Ami jelentős díj volt, az szintén
Hatvanhoz kötődik. A tájkép biennálén tíz évvel ezelőtt nyertem
egy díjat, egy diplomát. Most újra
adtam be egy sorozatot, Őszi szőlős a címe, és online látható a kiállítás. Nagyon tetszett a zsűrinek az
új, kitalált stílusom. Van egy olyan
díjam, amit úgy tartok, hogy az
eddigi munkásságom legjobb díja,
a 2007-ben meghirdetett Munkácsy-festőversenyen megnyertem a
szakmai díjat.
- Négy könyve jelent meg az
elmúlt években. Milyen témákat
dolgozott fel?
A festészet mellett új az életem-

ben az írás. 2012-ben jelent meg
az első könyvem, a Gencsháti fogócskafa. A majori életformát, a
gyerekek életét írtam le, és receptek is vannak benne. A gencsháti
birtokrész eredetileg a földeáki
Návay család uradalmának részét képezte. Írtam novellákat,
de azok a terjedelmük miatt nem
elégítettek ki. A következő könyvem a Szeri vitéz, ami történelmi
kalandregény, fikció, és kezdtem
valósággá tenni. Megteremtettem
azt a környezeti hátteret, ami a legendát, mesét hihetővé teszi. Ezt
folytattam a Szeri kovács és Szeri
Barát kötetekben. Nekem van ehhez kapcsolódó kápolna romom itt
a balástyai, gajgonyai tanyámon.

földrajzi elnevezés, régi Tiszai
árterület volt, és maradtak csörgedező erek, és ez az. A köveket
mindig összeszedegettem és találtam vaskori cseréptöredékeket, törökkori pipákat, csonttűt,
ezekhez hozzáírtam egy történetet, ami benne van a könyvben.
Összehívtam a barátaimat, és
mondtam nekik, hogy a darázskövekből megépítjük a valóságos
hátterét a legendának és ide egy
kápolna rom kerül. Nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy
minden tekintetben megfelel
a régi építészeti valóságnak, de azt
a látszatot keltem, hogy a regényben leírtakhoz igazodva akár valóságos is lehet.

- Mennyi valóságalapja van a
történeteknek?
Nagyon sok. A helyszínek mindenütt valóságosak, történelmiek,
az időszak kellően kidolgozott,
IV. László király idején játszódik. A saját gondolataim vannak
benne László királyról, bár a történészek nem tartják nagyra, mert
országvesztő király volt. Én meg
azt gondolom, kitűnő király volt,
de rossz volt az öröksége. A mozaikok megvoltak, és folyamatossá tenni a történetet az volt a
fikció része a regénynek. Amikor
elakadtam a történetírással, elővettem a történelem könyveket,

- Mióta kutatja a kunhalmokat?
A kunhalmokat gyerekkorom
óta kutatom. A földben talált maradványok igazolják, hogy laktak
itt emberek ezer évekkel ezelőtt
is, és a magaslatokat választották.
A Kárpát-medencében több ezer
kunhalom van, és nincs mindegyik regisztrálva. Többségében
rézkoriak és igen sok neolitikumból származó 6-8 ezer éves
halom van, ahol azokban az időkben élő emberek a lakóhelyeiket
építették, hogy ne vigye el a víz.
Az időben a legközelebbi halmok
az Árpád-korban a 13. század

ami egy újabb lendületet adott a
történet írásához. Egyébként amikor megvettem ezt a tanyát, itt
krumpliföld volt, szántani kellett,
a tanya melletti hátsó dombon, a
Gajgonya-ér mellett mindig voltak darázskövek. A Gajgonya-ér

derekáig pogány módon itt élő
kunokhoz fűződnek, a sámándombjaik és temetkezési dombjaik is ezek a halmok voltak. Elég
sok kunhalom van a környezetünkben, amit csak kevés ember
vesz észre.
Illin Klára
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Akikre büszkék lehetünk
A balástyai sportkörből induló fiatal tehetségeink az országos
felnőtt és utánpótlás bajnokságokban játszanak.
Bitó Martin (Szeged-Csanád
Grosics Akadémia, férfi felnőtt NB II.)
A 19 éves Bitó Martin
2014-ben került el Balástyáról a régió egyik legnagyobb
utánpótlásnevelő egyesületéhez, a Szeged 2011-hez, majd
a gyulai Grosics Akadémiára.
Az utánpótlás korosztályokban
mutatott jó játékának köszönhetően 2019-ben profi szerződést
kapott az NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia
csapatánál. Első profi szezonjában sikerült meghatározó játékossá válnia csapatában, a pandémia miatt 26 forduló után befejezett
bajnokságban 19-szer lépett pályára. A nyáron edzőváltás történt
a csapatnál, ami mindig magában hordozza a veszélyt, hogy az új
szakvezetőnél kegyvesztetté válik egy-egy játékos, de szerencsére
Martin estében nem így történt. A most futó bajnokság kezdetétől
bal szélső védő pozícióban számít rá Dobos Barna vezetőedző, ős�szel 14 bajnoki mérkőzésből 10-szer lépett pályára.
Szél Kevin (UTE, U17es
korcsoport,
országos
elsőosztály)
A 16 éves Szél Kevin a
balástyai sportkörtől eligazolva
a szegedi L-IT SZEAC utánpótlásképző egyesületnél, a Szeged
2011-nél, majd a Kecskeméti
TE Labdarúgó Akadémián pallérozódott, míg idén nyáron át
nem igazolt az UTE Labdarúgó
Akadémiára. Az újpestiekkel
Kevin az U17-es korosztály országos elsőosztályában szerepel. Az
eddig lejátszott hét bajnokiján kezdőként számoltak vele, csapata
harmadik helyen áll a bajnokságban.
Palotás Petra (St. Mihály FC,
U16-os korcsoport)
A 14 éves Palotás Petra tavaly
nyáron igazolt a szegedi St. Mihály FC csapatához, az elmúlt
idényben három, az új szezonban pedig két csapatban játszik.
Az U16-os korosztály kiemelt,
illetve regionális bajnokságában az összes mérkőzésen kezdőként szállt be, mindkét csapata dobogóról várja a folytatást.
Petra hatalmas sikert ért el, hiszen három kiválasztó edzésen keresztül bekerült a dél-alföldi régió korosztályos válogatottjába.
Ezzel a következő években is figyelni fogják a fejlődését, és esélye lesz bekerülni az U17-es korosztályos magyar válogatottba!

Sport

Sporthírek
Edzőváltás a megyei másodosztályú csapatnál

Nagy tervekkel vágtunk neki a szezonnak, amely sajnos nem úgy
alakult, ahogy szerettük volna. A tabella élbolyától egyre távolodik
a csapat. Ezen felül az elmúlt időben inkább küzdelemmé váltak
a mindennapok, mintsem konstruktív, közös munkává. Ezen okok
miatt Nyerges Dániel közös megegyezéssel távozott a balástyai
felnőtt csapat vezetőedzői posztjáról a 9. forduló után. Dani több
mint három évvel ezelőtt egy nehéz helyzetben vette át a Balástyát, amelyből erős középcsapatot kovácsolt. A 2018/2019-es idény
5. helye egyértelműen a csúcsot jelentette. A jó kapcsolat megmarad
és a munkaviszony is, hiszen továbbiakban is a balástyai utánpótlásban fog dolgozni. A csapatot az ősz hátralévő részében a nyáron az
Újszegedi TC-től érkező Kiss Máté irányította megbízott edzőként.

A megyei másodosztályú csapat mérkőzéseiről

Október 24-én Mártélyon az első félidőben mutatott balástyai
fölényt nem sikerült gólra váltani, minden helyzetet kihagytak a mieink. Tóth Dániel révén a hosszabbításban lőtt egyenlítő találattal,
kis szerencsével hoztunk el egy pontot. A következő fordulóban a
Nagymágoccsal csaptunk volna össze, de ellenfelünk nem lépett pályára, így a mérkőzés elmaradt. Ahogy ilyenkor az lenni szokott, a
Balástya 3:0-ás megállapított eredménnyel kapta meg a három bajnoki pontot. Korona-vírus és egyéb betegségek miatt megtizedelt kerettel állt ki a csapat az eggyel mögöttünk álló St. Mihály ellen november 7-én. A hazai meccsen a vendégek mentek előnnyel a félidőre.
A második játékrészben lendületesebben szálltak be a balástyaiak,
aminek meg is lett az eredménye, egy alapvonali beadásra Vámos
Tamás érkezett középen tökéletesen. A fennmaradó 30 percben is
a mieink nyomtak jobban, de a fordítás már nem jött össze.
Tari József

A sportkörben szünetel a munka

Az egyre fokozódó járványhelyzet miatt a sportkör
minden korosztályban felfüggesztette csapatai részvételét
a bajnokságokban és edzések sincsenek. Úgy gondoljuk, hogy
a járványhelyzetben az elsődleges cél sportolóink egészségének
védelme. Ezt úgy tudjuk biztosítani, ha nem adunk teret az érintkezéseknek sem edzésen, sem mérkőzésen. Ebben az évben mérkőzésen, tornán egyetlen balástyai csapat sem vesz részt. Amint a
körülmények lehetővé teszik, azonnal jelentkezni fogunk az összes
játékosunknál és újrakezdjük a közös munkát.
Fodor Tamás elnök
Sári Bálint (Szeged-Csanád
Grosics Akadémia, U15-ös
korcsoport)
A 14 éves Sári Bálint 2018ban csatlakozott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatához. Az elmúlt szezonban az
U14-es csapata a bajnokság
felfüggesztésekor a harmadik
helyen állt. Ebben az idényben
már az U15-ös csapattal az országos m sodosztály délkeleti
csoportjában szerepel, amivel a harmadik helyen állnak a tabellán.

Oktatás, Közélet
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Lezárult
az EFOP-3.3.2-16-2016-00122
A balástyai könyvtár a köznevelésért
A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya pályázati
programjának köszönhetően hat köznevelési intézmény
gyermekeinek nyújtott különböző szabadidős programokat.
A projekt időtartam: 2018. augusztus 1. – 2020. október 29.
A támogatás összege 25 millió forint, a támogatási
intenzitás 100 % volt.
A fejlesztés átfogó célkitűzése:
A tervezett tevékenységeken (informális és nem formális tanulási alkalmak) keresztül az óvodás, általános
– és középiskolás korosztály kompetencia-fejlesztése,
ismeret- és tudásgyarapítása, személyiségfejlesztése,
a gyermekek innovatív gondolkodásmódjának, kreativitásának, kapcsolatteremtő képességének, konfliktuskezelő képességének fejlesztése.
További célkitűzésünk a gyermekekben az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása, ezáltal munkaerő-piaci versenyképességük növelése. A hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi
felzárkózásának
elősegítése.
A könyvtár helyi beágyazottságának, presztízsének
emelése.
Az együttműködő partnereknek nyújtott szolgáltatások.
• A Balástyai Csudavilág Óvodában témaheteket valósítottunk meg (például élővilágunk, gumiprojekt, kertépí-

tés, labda, barátság), valamint 5 féle tehetségfejlesztő
kiscsoport (dráma, logika, mozgás, ének, kézműves)
működését finanszíroztuk.
• A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
diákjai számára mindösszesen 4 db tábort szerveztünk,
sakk, fotó és tanulásmódszertani szakköröket, valamint
kulturális foglalkozásokat szerveztünk.
• A Kisteleki Általános Iskola gyermekei nyári táborban
vehettek részt, valamint különböző versenyeket, vetélkedőket biztosítottunk.
• A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola ópusztaszeri telephelyén hagyományőrző szakkörön alkothattak
a diákok.
• A Kisteleki Alapfokú Művészeti iskola növendékeinek
alkotótábort, valamint tanulás-módszertani foglalkozásokat szerveztünk.
• Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium számára
témahetek biztosítottunk, egészséges életmód témában, valamint a névadó fejedelemhez kapcsolódva.
Az óvoda kivételével valamennyi iskola részére egy két
fordulós, könyvélményeken alapuló vetélkedőt szerveztünk, KÖNYVOLIMPIA elnevezéssel. A különböző iskolák csapatai szülőkkel együtt vetélkedtek.
A program az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Adventi ablakok Balástyán

Motiváció Tanoda

A Gémes Eszter Községi Könyvtár és az „Integrált térségi gyerekprogram Kistelek járásban” pályázat munkatársa Advent
24 napjára ablakdíszítésre várt jelentkezőket, akik vállalták, hogy
saját ablakukat karácsonyi díszbe öltöztetik. A napokat kisorsolták,
és községünk belterületén minden nap újabb ablak világít karácsonyi díszítéssel. Szentestére egyszerre világítanak majd a sorszámozott ablakok. Adventi „nyomozókat” is kértek a szervezők, akik
a faluban megkeresik az ablakokat, lefotózzák, és a képeket
a könyvtár facebook oldalára 19 óra után töltik fel, hogy mindenkinek megmaradjon a nyomozás titokzatossága, mert az ablakdíszítést nem versenynek szánták, hanem közös élménynek.

Rendhagyó módon fogjuk megünnepelni a Karácsonyt a tanodában, hiszen nem tarthatjuk meg a hagyományos karácsonyi családi
napunkat, ezért a tervek szerint kiscsoportokban fogunk ajándékozni. Ehhez kapcsolódóan, a tavalyihoz hasonlóan, idén is szervezünk
karácsonyi ajándékgyűjtést. Megkértük a gyerekeket, hogy rajzolják le, mit szeretnének karácsonyra, a képeket kitesszük a Facebook
oldalunkra (facebook.com/MMuhely), ahol bárki jelentkezhet, aki
meg szeretné ajándékozni a gyerekeket azzal, ami a rajzon szerepel.
Idén nagyon nagy sikere van ennek a kezdeményezésnek, mert
napokon belül „lecsapnak” az emberek a közzétett rajzokra, ami
nagyon jó érzés!
Egyébként a tanoda továbbra is nyitva van, bevezettünk új szabályokat a járványhelyzetre való tekintettel (például maszkviselés,
kézfertőtlenítés, stb.). Mivel eddig is kis csoportokban dolgoztunk
a gyerekekkel, továbbra is változatlanul tudunk működni. Balástyai
gyerekek részére hétfőtől péntekig 14.00 és 16.00 között lehet ajándékokat átadni a Teleház mögötti udvarban.
Erdődi Noémi

Zorán koncert ismét új időpontban
2021. április 22-én, 19 órakor lesz a Zorán koncert, amit
a Balástyáért Közalapítvány és a Balástya Községi Önkormányzat
az idén április 22-re, majd november 25-re tervezett, de a koronavírus-járványveszély miatt elhalasztott.
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Bölcsőde

Bölcsődénkben októberre lezajlott a beszoktatások jelentős része.
A gyermek megismerték új környezetüket, a bölcsődei napirendet,
társaikat, nevelőiket, valamint a segítő személyeket, akik a mindennapjaikban velük vannak. A két csoport rendszeresen szervez közös
tevékenységeket, melyek célja az, hogy a gyermekek – csoporttól
függetlenül – együtt lehessenek és jobban megismerjék egymást.
Az első ilyen program októberben a közös tökfaragás volt.

Oktatás
Járványügyi intézkedések
Az augusztusban készített óvodai védekezési intézkedési terv a
járványügyi helyzet alakulásával az új előírások, szabályok beépítésére folyamatosan változik. November 11-től a dolgozókon és hivatalos személyeken kívül senki nem léphet az intézmény területére, a
családból egy fő szülő kísérheti be az óvodai mérőpontig a gyermekeket, minden belépő maszkot visel és esetükben lázat mérünk. Téli
rendezvényeink a hagyományos formában elmaradnak, jelenleg
dolgozunk az ünnepek tartalmának áttervezésén, mert szeretnénk
a helyzet ellenére kicsit más, de mégis emlékezetes téli ünnepi szezont szervezni a gyermekeknek.
Csontos Mária intézményvezető

Iskolai események
Hónap diákja - október

Óvoda
Tökfaragás

Minden óvodai csoport részt vett az október végén megszervezett
Tökfaragó napon a Pihenőparkban felállított sátorban. Köszönjük a
finom csemegéket, az élményeket és az önkormányzat minden dolgozójának a kedves fogadtatást.

Virágoskertek díszítik az udvart

1.a: Hegedűs Ferenc
2.a: Palotás Panni
3.a: Varga Kamilla
4.a: Kiss Bianka Hanna
5.a: Bárkányi Szandra Lilla

5.b: Virágh Zsófi
6.a: Sári Dorina
7.a: Bán Dávid
8.a: Sári Bálint Benedek

Megemlékezés 1956-ról
Október 22-én iskolánk diákjai egy filmösszeállítással emlékeztek meg az 1956-os forradalom 64. évfordulójáról. Az összeállítás
segítségével tanulóink képet kaptak a megrázó eseményekről, történésekről, az ünnep jelentőségéről. A filmet Vén László szerkesztette
és állította össze.

Tökfesztivál
A szünet előtti napokban tanulóink a Pihenőparkban Tökfesztiválon vettek részt. Remekül érezték magukat a programon. Köszönjük
az önkormányzat munkatársainak a rendezvény megszervezését.

A Hónap Szentje

Folytatódott az udvaron a virágoskertek kialakítása. Levendulakert készült a bejáratnál, gumi-virágtornyok és katicaágyások díszítik az udvart, gumi-zöldséges kertünkbe zellert ültettünk és spenót magot vetettünk, mellette mini szamócaültetvényünk most van
kialakítás alatt. A gyerekek nagy örömmel dolgoztak, földet hordtak
az újonnan beszerzett talicskákkal, tömörítettek, hordták a virágpalántákat, ültették az évelő virágokat a kertekbe és a végén együtt
örültünk az eredménynek. Köszönjük a szülőknek a támogatást, az
óvodába küldött és az ideszállított virágföldet.

November hónap szentje Szent Willibrord lett. Angol származású
volt, aki a világtól visszavonult és épített magának egy Szent Andrásnak szentelt imahelyet. Northumbriai származású térítő szent,
Utrecht első püspöke.
Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettes

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd

telefonon történő egyeztetés alapján tart
ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri hivatalban.

Telefon: 06 (20) 923-0308

Mezőgazdaság, Közélet
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Új őstermelői, családi gazdasági rendszer és agráradózás lesz 2021-től
Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben
folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi
gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament
174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
által kezdeményezett törvénytervezetet.
A Parlament 2020. november 17-én 174 igen szavazattal,
6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen
kidolgozott
törvénytervezetet, amely új alapokra helyezi
a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a családi
gazdaságokat, egyszerűsíti, és
az eddiginél is kedvezőbbé teszi
az adózási rendszert. A törvény
2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől három szervezeti
forma mentén alakul a családi
gazdaságok szabályozása. Ezek
az őstermelők, az őstermelők
családi gazdaságai (ŐCSG) és
a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).

Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a
földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazda-

sági és kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó
bevétel a teljes őstermelői bevétel 25 %-át teheti ki.
Évi 600 ezer forintról az éves
minimálbér felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő azon
értékhatár, amelyet el nem érő
éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell
jövedelmet megállapítania, azaz
nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen
értékhatáron felül az őstermelők
kétféle adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – közül választhatnak.
Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg
10 millió forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel
számolva körülbelül 20 millió
forint – eddig van lehetőség
kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél
már tételes költségelszámolásra
kell áttérni. Kedvező változás,
hogy az adómentes sáv átlépése
esetén csak az afeletti összegre
vetítve kell megfizetni az adót.
Az őstermelői tevékenységgel
összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek
bevételnek, azok adómentessé
válnak.
A kistermelői rendelet hatálya
alatt tevékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből.

Esetükben őstermelői (nem
kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így
nem számít majd bele a 25 %-os
bevételi korlátba –, ha saját
maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot,
és az a kistermelői rendeletben
szabályozott mennyiséget nem
haladja meg.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös őstermelői
tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő
évtől ez a működési forma áll
rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél
megszabott értéket többszörözi
a résztvevők számával, a kedvezményes adózás felső értékhatára viszont nem haladhatná
meg a 4 személyre számított
összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg 80 millió forintot.

Családi mezőgazdasági
társaság (CSMT)
Új minősítő kategória jön
létre a társasági formában működő gazdaságok számára.
A minősítést azon gazdasági
társaság, szövetkezet, vagy
erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizárólag
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak.

A minősítést a NAK-nál kell
majd kérelmezni. A CSMT-k
tagjai számára a termőföldadásvételeknél és haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség
biztosított.
A gazdasági társaságokból –
függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel
vagy sem – adófizetés kötelezettsége
nélkül
kivehető
a normatív támogatásként kapott összeg, a saját földért kapott bérleti díj, és a társaság
által legalább 15 évig használt
föld vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített
jövedelem ugyanazon gazdaság
esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
Az egyes működési formákról
és adózásukról bővebb információ a NAK portálján érhető el.
A NAK online rendezvényekkel, emellett a közeljövőben
kiadvánnyal, külön honlappal,
videókkal, kalkulátorral segíti
tagjai tájékozódását, eligazodását, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb működési
formát.
Forrás: NAK
A fentiekkel kapcsolatban előzetes bejelentkezéssel
keressenek bennünket a fogadóórákon.
Halászné Ács Éva
falugazdász
06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász
06 (30) 337-2535

Pályázat hátrányos helyzetű települések mikro- és kisvállalkozásainak
A GINOP 1.2.9-20 Magyarország Kormányának felhívása
a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatására. A Kormány a Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a
hazai mikro- és kisvállalkozások
versenyképességének
javítását
innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán
keresztül. A cél elérését a Kor-

mány a mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi
megvalósítani jelen Felhívásban
foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében
a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 2 millió Ft és
60 millió Ft közötti vissza nem

térítendő támogatásban részesíti
a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek a támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 15 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó
szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- a kapott támogatáson felül ön-

erőből finanszírozzák a projektet,
- projektjük megvalósításával
hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez,
- projektjük megvalósításával
hozzájárulnak a helyi gazdaságban betöltött szerepük megerősítéséhez, piaci pozíciójuk javításához.
Bővebben: http://www.pafi.hu
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Orvosok és ügyeletek

ANYAKÖNYVI hírek
Házasságkötés
• Bóta Gergő és Katona Vivien
• Gergely Márton József és
Szücs Emese
Születés
• Bárkányi Ildikónak és Dudás
Tibornak: Áron
Keresztelő
• Szél Ábel Olivér – szülei:
Szél István és Székely Anna
Krisztina

Hírek , Információk

Elhunytak
• Berta Tamás (1953)
• Dékány Mihályné Palotás
Mária (1949)
• Bárkányi Flórián (1955)
• Bárkányi József (1949)
• Tóth Zoltán (1965)
• Ferenczi Józsefné Ábrahám
Ilona (1934)
• Gombos Józsefné Csókási
Mária (1922)
• Gyuris Vilmosné Kardos
Mária (1931)
• Virágh László (1947)

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a
06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

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 – 112
Kisteleki Mentőállomás – 112 • Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611
Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a
Hotel Orchideában!

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt. További információért
dr. Dakó Zoltánt keresheti az állattartó lakosság.
Telefon: 06 (70) 424-4455

Apróhirdetés
2 mázsa körüli hízó és tritikálé eladó.
Telefon: 06 (20) 490-2956

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
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 május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, 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

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár decemberben
és januárban a koronavírus-járvány miatt elmarad.

A hulladékudvar nyitva tartása

Hétfő: szünnap, keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig,
12.20-16.20 óráig, vasárnap: szünnap
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