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Sári János 30 éve képviseli a lakosságot

A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületé-
nek tagja, Sári János az első önkormányzati ciklus óta 
vesz részt a településépítő munkában. 

2. oldal

Balástyai tagjai is vannak a TAR-TÓ 2000  
Szövetkezetnek
A TAR-TÓ 2000 Értékesítő, Beszerző és Feldolgozó Szö-
vetkezet 15 taggal alakult 1999. december 20-án, mára 
a 44 tag 35 ezer sertést tenyészt.

4. oldal

Autóbusz menetrendi változások

A Volánbusz tájékoztatása alapján 2020. december 13-
tól menetrendi változásokat vezettek be a Balástyát is 
érintő autóbuszvonalakon.

7. oldal

Emlékszobrot emeltetett a trianoni békediktátum 100 éves 
évfordulója alkalmából a Balástya Községi Önkormányzat, 
amelynek decemberre tervezett avatása a koronavírus-
járvány miatt elmaradt, de amint lehet, ünnepélyes keretek 
között avatják fel az alkotást, és az eseményre községünk 
határon túli testvértelepüléseit is meghívják.

Bővebben a 3. oldalon

Felállították a Trianoni  
emlékszobrot

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Lakosság!

Nehéz éven van túl Balástya! Voltak, akiket a koronavírus 
miatt tragikus hirtelenséggel elvesztettünk, másoknak hosszú és 
küzdelmes gyógyulásban volt része a betegségből, míg akadtak 
olyanok, akiknek a megélhetése vált bizonytalanná a járvány 
hatásai miatt. Önkormányzatunk ebben a helyzetben is igyekezett 
amit lehetett megtenni, betartani az óvintézkedéseket, segíteni  
a bajba jutottakon. A vírus elleni védekezést együtt, közösen kellett 
és kell ma is gyakorolnunk, amiért minden balástyainak ezúton is 
köszönetet mondok!

A koronavírus-járvány ellenére a településfejlesztésben 2020-ban 
is sikerült előrelépni, a tavaly elindult fejlesztések befejeződtek, 
a pályázati kötelezettségeket teljesíteni tudtuk, a terveknek 
megfelelően szakszerűen valósultak meg a projektek. Az elvégzett 
beruházások értéke sajáterővel együtt 546,4 millió forint volt.

A termálrendszer kialakítása a tavasszal megtörtént, a  piac-
csarnokot a nyáron adtuk át, a közmunkaprogramos beruházások, 
például a pihenőpark, az eszközberuházások zökkenőmentesen 
megvalósultak. Megújult az óvoda kerítése, aszfaltoztuk a Dózsa és 
Zrínyi utca közötti utat, kicseréltük a művelődési ház nyílászáróit, 
felújítottuk a sportcsarnok előtti dísztavat és az azon átívelő hidat, 
valamint megkezdődött az új tűzoltószertár alapozása és elkészült 
az ipari terület infrastruktúrája. A temetőkerítés megújítása és az 
orvosi rendelő vízszigetelése, hőszigetelése, tetőcseréje év végére 
lett készen. A trianoni emlékmű a helyére került, amit teljesen 
önkormányzati költségvetésből állítottunk fel. A Vadásztanya 
vendéglő panziójában a külön fürdőszoba kialakításának befejezése 
húzódott át erre az évre. A tető szigetelése és cseréje, az új csatorna 
felszerelése még tavaly megtörtént. A gépeink megóvására épülő 
nyitott szín építése januárban fejeződik be.

A koronavírus-járvány miatt lelassult a világ. Bár szerettünk 
volna rendezvényeket tartani, a vírus elleni hatékonyabb védekezés 
érdekében le kellett azokat mondani. Így háttérbe szorult kényszerűen 
a közösségépítés, mert most az a legfontosabb, hogy mindenki 
próbáljon meg önmagára és családtagjaira vigyázni.

Remélem, hogy a 2021-es év sok mindenben könnyebb lesz, és 
rövidesen túljutunk a járványos időszak miatti nehézségeken. Egyre 
jobban látom, mennyire fontos az emberi kapcsolatok ápolása, az 
olyan közösségépítés, ahol a lakosság a családi kapcsolatokon kívül 
találkozni tud egymással. Nem az a fontos, mennyien jelennek 
meg az eseményeken, hanem, legyen olyan lehetőség, amikor 
a különböző életkorú és érdeklődésű lakosságnak valamilyen 
találkozási lehetőséget tudunk biztosítani.

Személyi váltás lesz az Integrált Szociális Intézmény élén, 
mert a jelenlegi vezető, Túriné Török Ilona nyugdíjba vonul.  
A képviselő-testületünk kiírt egy intézményvezetői pályázatot, hogy 
az új vezetőnek legyen betanulási ideje március elsejéig. Mivel 
egyszerre két vezető nem lehet, ezért az új munkatársat a váltásig 
helyettesi munkakörben alkalmazzuk. Két jelentkező pályázott, és 
a döntési jogkör a veszélyhelyzet idején a polgármesterre hárul, 
de mindenképpen kikérem képviselőtársaim véleményét is, hogy 
ki legyen az, aki február 1-től helyettesi munkakörben dolgozik 
az Integrált Szociális Intézményben. Amikor a munkakör átadása, 
átvétele megtörténik, majd reméljük, március 1-től önállóan, de  
a polgármesterrel és a képviselő-testülettel együttműködve irányítja 
ezt a nagyon fontos intézményt. A koronavírus-járvány miatt 
kiemelten fontos a szolgáltatást igénybe vevő tanyán és belterületen 
élő idősek, betegek ellátása, akikhez a tanyagondnokaink járnak.  
A nappali ellátásban részesülőknek annak ellenére, hogy nem lehet 
működtetni az idősek nappali klubját, a szolgáltatást biztosítjuk, 
ezért továbbra is jó kezekben akarom látni ennek a feladatellátásnak 
az irányítását. 

Ujvári László polgármester

Új vezetője lesz az Integrált Szociális 
Intézménynek

Folytatás a 3. oldalon
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Fejlesztési elképzelések 2021-re
Amikor egy település vezeté-

sében a jövőkép kialakításáról 
gondolkodunk, akár rövidebb, 
akár hosszabb távon, nagyon 
fontos, hogyan tudjuk az eddigi 
fejlődési tendenciát megtartani 
közösségünk számára.

Új Európai Uniós fejlesztési 
ciklus elején állunk. Az Európai 
Parlament hosszas politikai vi-
ták után fogadta el azt a fejlesz-
tési csomagot, ami az operatív 
programokon keresztül mind  
a vállalkozásoknak, mind a ma-
gánszemélyeknek, és természe-
tesen az önkormányzatoknak is 
lehetőségeket biztosít. Most van 
itt az idő, hogy felállítsunk egy 
stratégiát, hiszen most körvona-
lazódik, milyen pályázati lehető-
ségek lesznek. Az első kiírások 
várhatóan majd tavasszal jelen-
nek meg, de néhány támogatási 
irány már látszik, és a stratégián-
kat is ezekhez igazítjuk. Számo-
lunk egyebek mellett azzal, hogy 
az elmúlt években megkezdett 
energetikai fejlesztéseinket to-
vább visszük, gondolok például  
a termálprogram további fejlesz-
tésére, újabb intézmények be-
csatlakoztatására, és ha lehetőség 
lesz rá, vállalkozások számára is 
biztosítanánk a termálenergiát.

A környezetvédelem, a ter-
mészeti értékek megmentése,  
a csapadékvíz-elvezető rendsze-
rek fejlesztése egy másik fon-
tos terület. Már van egy nyertes 
pályázatunk a településünkről 
kivezetett belvíz megtartásához 
záportározó kialakítására, ami jó 
vizes élőhely lesz, és amit ebben 
az évben valósítunk meg. Az 5-ös 
főút másik oldalán lévő lakóterü-
leten a csatornahálózat korszerű-
sítését, bővítését kell megoldani, 
különböző átereszek, átemelők, 
műtárgyak cseréje, elhelyezése 
szükséges. A szennyvíztisztító-
ból kifolyó tisztított szennyvizet 
visszatartanánk, mert az az élő 
csatorna felé halad, és az ottani 
önkormányzati területen egy tó 
kialakításával, a környezete ren-
dezésével azt az eléggé elhanya-

golt területet megszépítenénk, 
hasznossá tennénk.

Az országos, régiós és megyei 
önkormányzati tervekhez és fej-
lesztési elképzelésekhez illesz-
kedően szeretnénk olyan jellegű 
beruházásokat megvalósítani, 
ami a településünk határán túl-
nyúlik, mint például a kerék-
párút-hálózatunk továbbépítése. 
Elindult egy együtt gondolkodás 
a megyei önkormányzattal, hogy 
az országos hálózatú kerékpárút 
bővítésében Balástyától Szeged 
irányába szeretnénk lépni. Ter-
mészetesen ebben csak a Balás-
tyától Szatymazig épülő szakasz 
a mi feladatunk, és onnantól 
Szatymazzal és Szegeddel kö-
zösen építenénk meg a hiányzó 
részt. Az előzetes egyeztetések 
alapján tudom, hogy a tervezés-
hez is lesz lehetőség pályázati 
támogatáshoz hozzájutni.

Ezeken kívül szeretnénk min-
den olyan lehetőséget kihasz-
nálni, amit az elkövetkezendő 
években a Magyar Falu program 
fejlesztésekre ad. Gondolok itt  
a művelődési házunk nagytermé-
nyek a felújítására, a külterületi 
utak korszerűsítésére, belterületi, 
most már sok helyen rossz álla-
potban lévő aszfaltutak felújítá-
sára, és oktatási intézményünk 
alsós épületének homlokzati 
felújítására, hőszigetelésére, az 
iskolai konyha korszerűsítésére, 
felújítására, ha találunk hozzá 
pályázatokat.

A hiányzó intézményi korsze-
rűsítést is szeretnénk elvégezni. 
Amit még az önkormányzat tud 
tenni a külterületi lakosságért, az 
idős, beteg emberek, hátrányos 
helyzetű családok segítése, gon-
dozása. Ugyanis településünk-
nek 11 ezer hektár külterülete 
van, a lakosság fele a külterüle-
ten, tanyákon él, és az életminő-
ségük lehetőség szerinti javítása 
érdekében szeretnénk a tanya-
gondnoki hálózatot bővíteni.

A képviselő-testület határo-
zott szándéka a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat saját 

hatáskörben való fejlesztése, 
természetesen a kistérséggel 
maximális együttműködésben. 
Ezt a feladatot az Integrált Szo-
ciális Intézmény új vezetője 
meg fogja kapni. Látva azo-
kat a trendeket, ami az elmúlt 
években napvilágot látott, a he-
lyi önkormányzatotok szerepét  
a közigazgatásban, a települések 
üzemeltetésében, fejlesztésében, 
minden pályázati lehetőséget 
szeretnénk kihasználni, ugyanis 
egyre inkább csak a pályázatokra 
fogunk kényszerülni a költség-
vetés egyre nagyobb szigorítása 
miatt. Arra kell figyelnünk, ho-
gyan tudjuk még hatékonyabban 
működtetni az önkormányzatot 
és intézményeit.

Ami a koronavírus-járvány-
nyal is összefügg, nem látjuk, 
2021-ben mennyi lesz az önkor-
mányzat helyi adóbevétele, amit  
a település fejlesztésére fordítha-
tunk, a rendezvényekre tudunk-e 
forrást biztosítani, amelyeknek 
jelentős része nem kötelező ön-
kormányzati feladat. A rendez-
vényeknél talán majd, ha lehet-
séges lesz, több kisebb eseményt 

kell tartani éppen az anyagi lehe-
tőségek szűkülése miatt.

Minden fejlesztést, település-
üzemeltetést és a település és az 
intézményhálózat működtetésé-
vel kapcsolatos döntést fölülír 
majd az eddigi stabil önkor-
mányzati gazdálkodás további 
megtartása, amiért mindent meg-
teszek. Kisebb, jóléti kiadásokra 
nem tudjuk most elpazarolni azt 
a meglévő erőforrást, amit sze-
retnénk vagy átadni az utánunk 
jövőknek, vagy úgy átadni, hogy 
hosszú távon befektetjük. Nem 
szeretném, ha a költségvetés 
pillanatnyi jóléti kiadások miatt 
elcsúszna, de látva azt, milyen 
költségvetési lehetőségeink lesz-
nek 2021-ben, csak sejtve azt, 
hogy az iparűzési adóbevétel 
mennyivel változik, látva a törvé-
nyi szándékokat és elképzelése-
ket, még inkább oda kell figyelni 
a gazdálkodásra. A koronavírus-
járvány gazdasági hatása 2021-
ben és 2022-ben sajnos nem  
pozitív oldalról fog lecsapódni.

Sári János, a Balástya Községi Önkormányzat képviselő-
testületének tagja, képviselő-társunk a rendszerváltást követő első 
önkormányzati ciklustól végig, minden választáson bizalmat kapott 
a balástyai választópolgároktól, és 30 éve vesz részt a településépítő 
munkában. Olyan felkészült, és mindig az adott problémakört 
körbejáró, felelősen gondolkodó és döntő képviselő, aki nagyon 
sokat tett Balástya fejlődéséért az elmúlt három évtizedben.  
A lakosság nevében nagy tisztelettel köszönöm a munkáját, és 
még sok erőt, egészséget kívánva sokáig szeretnénk a munkájára 
számítani. 

Ujvári László polgármester

Sári János 30 éve képviseli a lakosságot

Ujvári László
polgármester
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Felállították a Trianoni emlékszobrot
Emlékszobrot emeltetett a trianoni békediktátum 100 éves 
évfordulója alkalmából a Balástya Községi Önkormányzat, 
amelyet a balástyai Páduai Szent Antal római katolikus temp-
lom előtti parkban állítottak fel. Az alkotást Katona Szonja 
balástyai szobrászművész készítette. Az emlékmű nemcsak  
a száz évvel ezelőtti tragikus eseményre emlékeztet, hanem 
egyben azt is kifejezi, hogy az új országhatárok meghúzásával  
a magyarságot nem lehet szétszakítani.

Katona Szonja a szobor felállításakor elmondta, hogy milyen jelké-
peket látunk a szoborban. A szoborcsoport középpontjában egy nő-
alak áll, akiben egyben Hungária, Boldogasszony és Szűz Mária is 
megtestesül. A Hungária nőalakot leggyakrabban az 1920-as évek-
ben Magyarország védelmezőjeként ábrázolták, pajzzsal és karddal 
a kezében, oroszlánprémmel a vállán. Boldogasszony az ősi magyar 
hitvilág fontos alakja volt, csak a későbbi keresztény Mária-kultusz 
idején kapta Szűz Mária is a Boldogasszony nevet. Szűz Mária, a Ma-
gyarok Nagyasszonya, akinek Szent István király a halála előtti napon  
a Szent Koronát és az országot fölajánlotta, a magyarok védelmezője. 
A magyarok ősi kultúrájából Boldogasszonyra és Hungáriára utalnak 
a hajfonatok, és Szűz Máriára az, hogy az alak kezében fogja nagy 
Magyarországot, mint Krisztust, a halott gyermekét. Hungáriát és 
Máriát is ábrázolják a Szent Koronával a fején, és ez a jelkép így 
együttesen jelenik meg a szobron. Az emlékmű másik része a kettős 
kereszt és a hármas halom, ami a magyar címerben is megtalálható.  
A kereszten egy kerecsensólyom, vagyis turulmadár ül, mint a magya-
rok legfőbb védelmezője. A szoborcsoportban keveredő ősi és keresz-
tény jelképek egyfajta időtlenséget, folyamatosságot is jelentenek.

A decemberre tervezett szoboravató a koronavírus-járvány miatt el-
maradt. Amint a helyzet lehetővé teszi, az önkormányzat ünnepélyes 
keretek között tervezi az alkotás felavatását.

Újévi köszöntő

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányza-
ti kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati fel-
adat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása 
az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel 
a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak meg-
közelítése miatt az oda vezető bejáróutak tisztítása.

Dóci úttól a szatymazi és a sándorfalvi határig, Alsó-Gajgonya 
és Fehértó az E75-ös útig
Berta Tibor: Telefon: 06 (30) 398-0826

Az E75-ös út gajgonyai oldala, a kisteleki határtól a szeméttele-
pi útig, az ópusztaszeri útig
Id. Böröcz Antal: Telefon: 06 (30) 332-2912

A szeméttelepi út és a szeméttelepi úttól a dóci útig
Farkas István: Telefon: 06 (30) 219-1274

Az E75-ös út, a forráskúti út és a vasút által határolt terület, az 
őszeszéki részen az M5-ös autópálya, a forráskúti út és a vasúti 
sín által határolt terület
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106

Az M5-ös autópályától felfelé az őszeszéki, szatymazi, forrás-
kúti határig
Szemerédi István: Telefon: 06 (30) 618-4106

Forráskúti határ, csólyosi sarok, a volt Zöldmező majortól és az 
M5-ös autópályától a forráskúti úttal bezárólag
Gémes István Telefon: 06 (70) 236-0178
Gémes Csaba Telefon: 06 (30) 847-4944

Vedresszéki úttól a csengelei határig, a kapitánysági út és kör-
nyéke valamint a Müller sor
Gémes István: Telefon: 06 (70) 236-0178
Gémes Csaba: Telefon: 06 (30) 847-4944

A vasúttól az M5-ös autópályáig a forráskúti út és a Várostanya 
út között
Szemerédi István: 06 (30) 618-4106

Kerékpárutakon
Pojcsik Ferenc: Telefon: 06 (30) 594-6937

Belterületen
Berta József: Telefon: 06 (30) 226-9638

Hóeltakarítási ügyeletben  
 a vállalkozók elérhetősége és területhatárai

A településfejlesztésben 2021-ben is igyekszünk minden 
pályázati lehetőséget kihasználni, mert a gépjárműadó bevétel 
felére számíthatunk, és a vállalkozások, cégek helyi adó befizetése 
valószínűleg kevesebb lesz a koronavírus-járvány miatt, de további 
takarékos gazdálkodással közösségünk gyarapítását folytatni 
szeretnénk.

A Balástya Községi Önkormányzat nevében mindenkinek jó 
egészséget, békés, boldog új évet kívánok!

Ujvári László polgármester

Folytatás a címlapról

A hulladékudvar nyitva tartása
Hétfő: szünnap, keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 

12.20-16.20 óráig, vasárnap: szünnap
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Elhunyt dr. Juhász Antal  
néprajzkutató professzor

2020. december 9-én elhunyt Prof. Dr. Juhász Antal néprajzkuta-
tó, nyugalmazott egyetemi tanár, a Móra Ferenc Múzeum egykori  
tudományos igazgatóhelyettese, 30 éven át munkatársa. 

Juhász Antal a szegedi nagytáj értő kutatója volt, a vidék parasztsá-
gának történetét, küzdelmes sorsát örökítette meg számos írásában, 
amelyből az utolsó válogatást tavaly szeptemberben vehették kézbe 
az olvasók a 86. születésnapját is megünneplő könyvbemutatón. 

A professzor Balástyához több szálon kötődött. Fiatal néprajzku-
tatóként bejárta a mai Balástya területét is, feltérképezve a Szeged-
hez tartozó pusztán élő emberek lakóhelyeit. Lektora volt községünk  
parasztíró asszonyának, Bitó Józsefné Gera Eszternek 2000-ben 
megjelent, Régi paraszti életünkre emlékezem című könyvének.  
A szintén balástyai Kordás és Imre családok életéről szóló írásai az 
elmúlt években jelentek meg. Munkájáról szóló interjú két részben  
a 2020. februári és márciusi Balástyai Újságban volt olvasható.

Prof. Dr. Juhász Antal emlékét tisztelettel őrizzük!
(A fotó Juhász Antal születésnapját köszöntő kötet bemutatóján 

készült 2020. szeptember 8-án, a Várkertben. Fotó: Linczer-Katkó 
Izabella. Forrás: moramuzeum.hu)

Jól sikerült az adventi  
ablakdíszítés

A kialakult járványügyi helyzet miatt az idén nem ünnepelhettük 
közösen advent első vasárnapját. Könyvtárunk szerette volna egy 
kicsit közösségivé varázsolni a várakozás időszakát, ezért egy or-
szágossá vált kezdeményezéshez csatlakoztunk, a Világító adventi 
kalendáriumhoz.

Az első alkalom nagyon jól sikerült. Mindösszesen 32 család, 
intézmény vállalta, hogy ünnepi díszbe öltözteti ablakát, ablakait. 
Nyomozók is akadtak szép számmal. A megtalált ablakokat min-
den nap 20 – 28 család, csoport töltötte fel. Az ablakok fotói és  
a fotókból készült film a könyvtár facebook oldalán tekinthetők meg.  
A feltöltők között jelképes ajándékot sorsoltunk ki.

Ezúton is köszönöm az ablakdíszítők, és a keresők együttműkö-
dését, lelkesedését, köszönöm a könyvtár valamennyi dolgozójának 
kreatív munkáját!

Balástyai tagjai is vannak  
a TAR-TÓ Szövetkezetnek

Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető

A TAR-TÓ 2000 Értékesí-
tő, Beszerző és Feldolgozó 
Szövetkezet 1999. december 
20-án alakult 15 taggal, mert 
csak szövetkezeti formában 
tudták értékesíteni a felhiz-
lalt 400 sertést. Ma már a 44 
tag 35 ezer sertést tenyészt. 
2002-ben választották ma-
guk közül elnöknek Vas Csa-
bát, akinek 750 férőhelyes 
sertéstelepe van Domaszé-
ken, ezért a gazdák minden 
megoldandó problémáját 
jobban átérzi és igyekszik 
megoldani.

- Honnan indult a szövet-
kezet fejlődése?

Először az egyik tagnál csi-
náltunk lerakatot a közösen 
beszerzett premixnek, utána 
bérraktárba halmoztuk fel 
a szemestakarmányt, majd 
vettünk egy takarmányke-
verőt és takarmányraktárt 
Sándorfalván. Közben elis-
mert termelői csoport, majd 
minősített termelői csoport 
lett a szövetkezet, és három 
éve bemutató üzemi minősí-
tést kaptunk. Az élősertés-
re a piacokat fokozatosan 
ki kellett építgetni ahhoz, 
hogy ma már összességében 
ne jelentsen problémát az 
eladás. A közös beszerzéssel 
kedvezőbb árakon tudunk 
bármit megvenni. Például 
a malacvásárlásnál muszáj 
összefogni, mert úgy kö-
töttünk szerződést a mala-
cokra, hogy kéthetente egy 
kamion malacot kell fogad-
nunk. Van magyar tenyésztő 
partnerünk is, de sok ma-
lacot veszünk Dániából és 
Szlovákiából. A dán malac 
jobb minőségű, mint a ma-
gyar. A hízékonysága, az 
állategészségügyi státusza, 
az egyöntetűsége lényege-
sen jobb, sokszor gyógyszer 
nélkül felhízik. 

- Nemcsak az élő sertést ér-
tékesítik, hanem vágóhidat is 
üzemeltet a szövetkezet.

Néhány éve Nagyfán ki tud-
tuk bérelni a rabgazdaságban 
a húsüzemet, ahol ugyan nem 
vághattunk, hanem bérbe levá-
gattuk a disznókat, és a nagyfai 
üzemben feldaraboltuk, úgy ér-
tékesítettük. Ez egy fix kétéves 
szerződés volt. Ezután 2020. 
áprilisban megvásároltuk Ma-
kón a Füstöltkolbász Kolbász-
készítő Kft. régi vágóhídját, 
ahol az alkalmazottaink heti 
öt napon a vágó és darabo-
ló üzemben átlagosan heten-
te 600 darab sertést vágnak.  
A megrendeléseket webáru- 
házon keresztül házhozszál-
lítással juttatjuk el, és több 
feldolgozó üzemmel vagyunk 
kapcsolatban. Mivel kis vágó-
híd, extra minőségű a felda-
rabolt tőkehús, sok az állandó 
vásárló.

- Az értékesítést hogyan old-
ják meg?

Kovácsné Tóth-Molnár Aran- 
ka az értékesítési főmunkatár-
sa a húsüzemnek. A piacszer- 
zésben nagyon sokat bese- 
gít a kicsiktől a nagy vásárlókig.

- Kik a balástyai tagjai a szö-
vetkezetnek?

Balástyai telephellyel rendel-
kező tagok a Kovács PIG Kft., 
Kovács Pál, Vaszkóné Gémes 
Mónika, Berta Tibor, a Szü-
csi Farm Kft., Szűcs Tamás, 
Széll Attila és Széll Istvánné. 
Egyébként a szövetkezet úgy 
működik, mint egy nagy csa-
lád, mert egymásnak tudunk 
segíteni, szaktanácsot adni, 
tapasztalatot cserélni, itt közös 
érdek van, nem versenytársai 
vagyunk egymásnak, ami biz-
tonságot ad. Ezt csak pénzért 
nem lehet csinálni, kell hozzá 
az állatszeretet.

Illin Klára
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Bölcsőde Iskolai események

Óvoda

Ebben az évben a bölcsődébe csak a bejáratig érkezhetett a Tél-
apó, aki a kicsik nagy meglepetésére lovas kocsival hozta az aján-
dékokat. A gyermekek a szokásos, édességet tartalmazó csomagok 
mellett a nevelők által, textilből készített manó figurákat kaptak. 

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban Cabrini Szent Franciska életét ismerhették meg 

diákjaink, aki Olaszországban született. A gyermekek, a betegek 
támogatójaként ismerik. 1874-ben egy árvaház vezetésével bízták 
meg. Álma missziós tevékenység volt: 1901-ben, 39 évesen érke-
zett New Yorkba, ahol szintén árvaházakat és kórházakat alapított. 
Tevékenységének köszönhetően – élete folyamán – Cabrini anya 67 
házat alapított. 1938-ban boldoggá, 1946-ban szentté avatták. 

Hónap Diákja – november

Az iskola fenyőfájának a története: 
17 évvel ezelőtt, 2003. decemberében az akkori 5.a osztály  

Ott Józsefné tanárnő, Ági néni vezetésével ültette azt a pár éves 
kis fenyőcsemetét, amely most 2020-ban elsőként vált az iskola  
fenyőfájává. „Nagykorúvá” válva nappali és éjszakai ünnepi  
díszekbe öltözött. A díszeket iskolánk dolgozói és tanulói készí-
tették, majd minden osztály ünnepélyesen helyezte fel a fára az 
osztályukat jelképező dobozkát. A termetes karácsonyfa az iskolai 
időszakban és a téli szünetben is megörvendezteti az arra járókat, 
egyben boldog Karácsonyt kívánt a jelenlegi és volt tanulóinknak, 
dolgozóinknak és családjaiknak.

Rabi Edit Éva igazgató

Mikulás
December 7-én érkezett hozzánk a Mikulás. Teljesen titokban 

jött, diákjaink sem találkoztak vele. A csomagok sok-sok finomsá-
got, csemegét rejtettek, aminek a gyerekek nagyon örültek. 

Adventi készülődés
December 3-án kezdődött iskolánkban az ünnepre készülődés.  

Az adventi koszorún hetente meggyújtottunk 1-1 gyertyát. December 
12-én – a hagyományoktól eltérően – szerveztük meg a Karácsonyvá-
ró programunkat. Tanulóink osztálykeretben készítettek apró ajándé-
kokat. A koronavírus-járvány veszély miatt idén elmaradt a karácso-
nyi ünnepi műsor, viszont első alkalommal lett karácsonyfa az iskola 
parkjában elültetett fenyőfából, amelynek magaslati díszítésben  
segítségünkre voltak az önkormányzat és az iskola munkatársai 
Szemerédi László emelőkosaras járművének segítségével. Köszön-
jük szépen!

Lovaskocsin érkezett a Mikulás az óvodába 
A járványügyi előírások ez évben nem tették lehetővé, hogy ide-

gen lépjen az óvodába, így a Mikulást sem fogadhattuk a megszo-
kott módon az intézményben. Szerettük volna, ha a helyzet elle-
nére a gyermekek mégis találkoznak vele, de ehhez most egyedi 
megoldást kellett találnunk. Így aztán december 4-én, pénteken 
látványosan feldíszített lovas kocsival érkezett meg az óvoda ke-
rítéséhez a téli vendég, és mikrofonnal kihangosítva beszélgetett  
a gyerekekkel, akik boldogan csodálták őt a kerítés túloldaláról éne-
keltek, verseltek, mondókáztak, amíg a Mikulás kocsi el nem tűnt 
a szemük elől.

Köszönjük ezúton is Olajos Péter és Losonczi Antal közreműkö-
dését.

Karácsonyi ünneplés
Óvodánkban a családok karácsonykor gyakori vendégeink,  

közösen szoktunk dekorációt készíteni, majd ünnepelni, ebben az 
évben ezt sem tudtuk megszervezni a korábbi hagyományok szerint.  
A csoportok magukban ünnepeltek és készítették el ajándékaikat  
a szülőknek. Az átadáshoz az Info Kommunikációs Technikát is se-
gítségül hívták a pedagógusok. A gyerekek műsorát videóra vettük 
délelőtt és az ebből készült filmet a csoportok zárt Facebook olda-
laira tettük fel.

1.a: Tóth Antal
2.a: Bóta Anna Szulita
3.a: Paragi Zsolt
4.a: Becsey Noel Viktor
5.a: Grósz Ambrus Barnabás

5.b: Varga Napsugár
6.a: Szolnoki Panka
7.a: Lippai Zsófia
8.a: Nagy Sára
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Az Agrárminisztérium kútamnesztiát 
hirdet 2023. december 31-ig

Tájékoztatás a Tanyafejlesztési  
program pályázatáról

A január 1-én hatályba lépő jogszabály alapján az Agrárminisz-
térium kútamnesztiát hirdet a korábban engedély nélkül létesített, 
az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú  
kutakra: a bejelentésük a Nemzeti Földügyi Központhoz 2023.  
december 31-éig szankciómentes lesz. A kutak pontos számának is-
meretében és a felhasznált vízmennyiség mérésével olyan országos 
monitoringrendszert tudnak majd létrehozni, amely valós képet ad  
a hazai felszín alatti vízkészletek igénybevételéről. 

Forrás:https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/az-
agrarminiszterium-kutamnesztiat-hirdet-2023-december-31-ig/

Bejelentéshez szükséges nyomtatványok:  
https://www.balastya.hu/2020/12/03/kutak/

A Tanyafejlesztési programmal kapcsolatban néhány pályázatíró 
cégről negatív észrevételt kaptam, ezért javaslom, hogy aki szeretné 
igénybe venni ezt a pályázati támogatást, a Teleházban kérjen tájé-
koztatást.

Ujvári László polgármester

Elfogadta a parlament az 
őstermelői, családi gazdasági 
rendszer és az agráradózás re-
formját.

• A törvény 2021. január 1-jén 
lép hatályba. Jövő évtől három 
szervezeti forma mentén alakul  
a családi gazdaságok szabályozá-
sa. Ezek az őstermelők, az őster-
melők családi gazdaságai (ŐCSG) 
és a családi mezőgazdasági társa-
ságok (CSMT).

1. Őstermelők
• Kibővül az őstermelők tevé-

kenységi köre, összhangban  
a földforgalmi törvényben meg-
határozott mező-, erdőgazdasági 
és kiegészítő tevékenységekkel. 
Az ezekből származó bevétel  
a teljes őstermelői bevétel  
25 százalékát teheti ki.

• Évi 600 ezer forintról az éves 
minimálbér felére, megközelítő-
leg 1 millió forintra nő azon ér-
tékhatár, amelyet el nem érő éves 
bevétel esetén a mezőgazdasági 
őstermelőnek nem kell jövedel-
met megállapítania, azaz nem kell 
személyi jövedelemadó bevallást 
készítenie. Ezen értékhatáron felül 
az őstermelők kétféle adózás – az 
átalányadózás és a tételes költség-
elszámolás – közül választhatnak.

• Átalányadózás esetén az  
eddigi 8 millió forintos szinte 
adómentes határ az éves minimál-
bér ötszörösére, megközelítőleg  
10 millió forintra nő. A követke-
ző lépcsőfok ennek a kétszerese,  
a jelenlegi minimálbérrel számol-
va körülbelül 20 millió forint – ed-
dig van lehetőség kedvezményes 
átalányadózásra. Ennél nagyobb 
árbevételnél már tételes költség-
elszámolásra kell áttérni. Kedvező 
változás, hogy az adómentes sáv 
átlépése esetén csak az afeletti 
összegre vetítve kell megfizetni az 
adót. Az őstermelői tevékenység-
gel összefüggésben folyósított tá-
mogatások nem minősülnek bevé-
telnek, azok adómentessé válnak.

• A kistermelői rendelet  
hatálya alatt tevékenykedők is 

részesülhetnek az őstermelők szá-
mára nyújtott kedvezményekből. 
Esetükben őstermelői (nem ki-
egészítő) tevékenységnek minősül 
a termékfeldolgozás – így nem 
számít majd bele a 25 százalékos 
bevételi korlátba –, ha saját maga 
dolgozza fel a saját gazdaságában 
előállított alapanyagot, és az a kis-
termelői rendeletben szabályozott 
mennyiséget nem haladja meg. 

2. Őstermelők családi gazdasá-
ga (ŐCSG)

• A jelenlegi közös őstermelői 
tevékenység és a családi gazdaság 
egyesített formája az őstermelők 
családi gazdasága, jövő évtől ez  
a működési forma áll rendelkezés-
re a közösen tevékenykedő hoz-
zátartozók számára. Adózásuk az 
őstermelőknél megszabott értéket 
többszörözi a résztvevők számá-
val, a kedvezményes adózás felső 
értékhatára viszont nem haladhat-
ná meg a 4 személyre számított 
összeget, tehát jelenleg megköze-
lítőleg a 80 millió forintot. 

3. Családi mezőgazdasági tár-
saság (CSMT)

• Új minősítő kategória jön lét-
re a társasági formában működő 
gazdaságok számára. A minősítést 
azon gazdasági társaság, szövetke-
zet, vagy erdőbirtokossági társulat 
kaphatja meg, aminek tagjai egy-
mással hozzátartozói láncolatban 
állnak, valamint kizárólag mező-, 
erdőgazdasági és kiegészítő tevé-
kenységet folytatnak. A minősítést 
a NAK-nál kell majd kérelmezni. 
A CSMT-k tagjai számára a termő-
föld-adásvételeknél és -haszon-
bérleteknél kedvező elővásárlási, 
illetve előhaszonbérleti lehetőség 
biztosított.

• A gazdasági társaságokból – 
függetlenül attól, hogy rendelkez-
nek-e CSMT-minősítéssel vagy 
sem – adófizetés kötelezettsége 
nélkül kivehető a normatív támo-
gatásként kapott összeg, a saját 
földért kapott bérleti díj, és a társa-
ság által legalább 15 évig használt 

föld vételára vagy tőketörlesztése. 
Az ilyen módon mentesített jöve-
delem ugyanazon gazdaság esetén 
adóévenként nem haladhatja meg 
az 50 millió forintot.

• Adózás: 2021-TŐL  ALAP-
ESETBEN MINDEN ŐSTER-
MELŐ  ÁTALÁNYADÓZÓ!

Az adóbevallásban azt kell beje-
lenteni, ha valaki nem átalányadó-
zó lesz.

Átalányadózás: a bevétel 10 szá-
zaléka jövedelem növény és állat 
esetén egyaránt.

• Felső értékhatár a mindenko-
ri éves minimálbér 10-szerese  
(kb. 20 millió forint) az éves mini-
málbér 5-szöröséig (kb. 10 millió 
forintig) adómentes.

• Számlát (szja-hoz) nem kell 
gyűjteni, iparűzési adó miatt ér-
demes.

• Az éves jövedelem (a bevétel 
10 százaléka) az éves minimálbér 
feléig adómentes (kb. 1 millió fo-
rint) ha meghaladja a bevétel a kb. 
20 millió forintot, akkor automati-
kusan tételesbe vált.

• Tételes költség elszámolás:
• a mindenkori éves minimál-

bér feléig adómentes (kb. 1 millió  
forint),

• egyéb esetben bevétel – költség 
az adózás alapja.

• Az adó alapját 15 százalék szja 
terheli és 15,5 százalék a szociális 
hozzájárulási adó.

JÁRULÉK!!!
2021-ben úgy, mint eddig, ha 

az előző évi árbevétel 8 millió fo-
rint alatt van, akkor a támogatás 
nélküli bevétel 15 százaléka után 
fizetnek negyedévente járulékot a 
biztosított őstermelők (főfoglalko-
zásúak), felette a minimálbér után. 

2022-től: ha a megelőző árbevé-
tel nem haladja meg az éves mi-
nimálbér 5-szörösét (kb. 10 millió 
forintot) akkor a bevétel 15 száza-
léka az éves járulékalap.

• Kezdő őstermelő esetén és 
minden más esetben a minimálbér 
92 százaléka után kell járulékot 
és szociális hozzájárulási adót fi-
zetni,

• vagy lehet választani magasabb 
járulékalapot is.    

   
Halászné Ács Éva falugazdász

06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász 

06 (30) 337-2535

Falugazdász hírek
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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!

Orvosok és ügyeletek

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár januárban és február-

ban a koronavírus-járvány miatt elmarad.

Születés
• Ábel Anitának és Király  
Rolandnak: Artúr
• Gömöri Júliának és Mihályi 
Andrásnak: Tamás
• Madarász Évának és Onozó 
Tamásnak: Alex Tamás
• Dékány Zsófiának és Bitó 
Tibornak: Anna

Elhunytak
• Nagymihály Gábor (1967)
• Szeli Pál Istvánné Szél-Tóth 
Ilona (1957)
• Horváth János Károly (1946)
• Grósz Balázs György (1971)
• Hargitai Mátyás (1935)
• Kondász Józsefné Kondász 
Etelka (1935)

        Keresztelő
• Bába Enikő – szülei: Bába Zsolt és Csenki Gyöngyi Csilla

ANYAKÖNYVI hírek

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

Állatorvosi ügyelet
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Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a  

06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak akik,  

felejthetetlen halottunk
 

MÁRTON SÁNDOR
temetésén virágaikkal fájdalmunkban osztoztak,  

és bármilyen formában együttérzésüket kifejezték. 

             A gyászoló család

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 május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, nov-
ember 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 1996-ban  
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 tele-
fonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

AUTÓBUSZ MENETRENDI VÁLTOZÁSOK 
2020. DECEMBER 13-TÓL
A Volánbusz tájékoztatása alapján 2020. december 13-tól a kö-
vetkező menetrendi változásokat vezettek be az érintett autó-
buszvonalakon:
5063 [Szeged] – Balástya – Kistelek – Csengele

A hétfőtől szombatig 14.30 órakor Szeged, Autóbusz-állomásról 
Csengele, Vasútállomáshoz közlekedő járat 5 perccel később, 14.35 
órakor indul, és menetideje kis mértékben változik.
5064 Szeged – Kistelek – Baks 

A 11.55 órakor Kistelek, Vasútállomásról Baks, Mária telepre köz-
lekedő járat 5 perccel később, 12.00 órakor indul.

A munkaszüneti napokon 14.25 órakor Kistelek, Autóbusz-állomás-
ról Baks, Mária telepre közlekedő járat meghosszabbított útvonalon 
Kistelek, Vasútállomástól indul 25 perccel korábban, 14.00 órakor.

A 11.15 órakor Baks, Autóbusz-váróteremtől Kistelek, Vasútállo-
másra közlekedő járat 5 perccel később, 11.20 órakor indul.

A 12.30 órakor Baks, Mária teleptől Kistelek, Autóbusz-állomásra 
közlekedő járat 5 perccel később, 12.35 órakor indul.

A munkaszüneti napokon 14.45 órakor Baks, Mária telepről Szeged, 
Autóbusz-állomásra közlekedő járat 20 perccel korábban, 14.25 óra-
kor indul és rövidített útvonalon Kistelek, Vasútállomásig közlekedik.
5066 Szeged – Kistelek – Kömpöc – Kiskunmajsa 

A vonalon közlekedő egyes járatok, Kiskunmajsa, Zrínyi utca meg-
állóhely érintése nélkül közlekedik.
5070 Szeged – Balástya – Kistelek – Pusztaszer 

A tanév tartama alatt munkanapokon 8.55 órakor Kistelek, Autó-
busz-állomásról Pusztaszer, Munkástelephez közlekedő járat 10 perc-
cel később, 9.05 órakor indul.

A munkanapokon 7.35 órakor Kistelek, Autóbusz-állomásról Sze-
gedre közlekedő járat a továbbiakban az 5071 vonalon közlekedik, és 
szabadnapokon is indul.

Új járat indul munkaszüneti napokon 15.45 órakor Kistelek, Autó-
busz-állomásról Szegedre.
5071 Szeged – Kistelek – Pusztaszer – Csengele  

A hétfőtől szombatig 6.45 órakor Csengele, Iskolától Kistelek, Au-
tóbusz-állomásra közlekedő járat meghosszabbított útvonalon Sze-
ged, Autóbusz-állomásig közlekedik.
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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
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

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

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

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 


