Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Igényfelmérés diétás étkeztetéshez
Pályázat segítségével új, közétkeztetésre alkalmas konyha épül majd Balástyán, és a diétás étkezés biztosítása
miatt kérdőív kitöltésére kéri az önkormányzat a lakosságot.
2. oldal

Korlátozottan tudtak működni a balástyai civil szervezetek az elmúlt egy évben
A balástyai civil szervezetek is várják a járvány elmúlását,
korábbi életük folytatását, amihez fogadják a jövedelemadó 1 százalékának felajánlásait.
4-5. oldal

XXVII. ÉVFOLYAM 2021. ÁPRILIS
Balla József Hold-fotói
A balástyai Balla József távcsővel készít fotókat a Holdról,
és a National Geographic internetes oldalára beküldött
képei közül hármat elfogadtak, ami látható a honlapjukon.
7. oldal

Faültetés Balástyán az Ország- Új iskolai konyha építésére lesz
fásítási program keretében
lehetősége községünknek

Március 3-án a kegyeleti parkban az Országfásítási Program keretében kapott fákat ültetett Farkas Sándor
országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Szrnka Mihály,
a Dél-alföldi Erdészeti Zrt. erdőgazdálkodási ágazatvezetője és Ujvári László polgármester.
Bővebben a 3. oldalon

Húsvét-köszöntő a templom előtt

További húsvéti díszek a polgármesteri hivatalnál, az iskolánál és
a Pihenőparkban láthatóak. Fotógaléria: balastya.hu/hírek

Köszönet

Köszönöm a húsvéti díszítésben résztvevők munkáját!
Ujvári László polgármester

Újabb beruházási lehetőséget használhat ki ebben az évben
községünk. Az elmúlt években középületeink, közterületeink
jelentős része megújult, de még akad tennivaló. Így például fontos
lenne az általános iskola alsós épületének rendbetétele, a művelődési
házunk korszerűsítése, továbbá energetikai fejlesztésekre is
pályázati lehetőségeket várunk. Ezen a listán az iskolai konyha
megújítása szintén szerepel, és most a Belügyminisztérium
közmunkaprogramokat irányító államtitkársága segítségével ebbe
bele is foghatunk.
Az államtitkárság minden évben az úgynevezett felzárkóztatandó
települések kategóriájába felvesz néhány települést, amelyeket abban
az évben támogatnak. Idén ötven település került a gazdaságélénkítő
programba, közülük Csongrád-Csanád megyéből kettő, és az egyik
Balástya. Olyan települések juthatnak be ebbe a körbe, ahol 2010től létrejött a közmunkaprogram, és a legeredményesebben tudták az
ehhez biztosított anyagi forrásokat felhasználni, leginkább be tudták
bizonyítani, hogy ezek a folyamatok hosszú távon értékteremtők,
és vállalkozási szemlélettel profitot is tudnak termelni, amit
a közmunkaprogramba visszaforgatnak.
Mivel ezeknek a feltételeknek megfelelt községünk, ebben
a programban lehetőségünk van egy általunk fontosnak
tartott fejlesztést, szolgáltatást beindítani vagy egy meglévőt
korszerűsíteni. Mivel az iskolánk főzőkonyhájának megújítása
régi vágyunk, a konyhafejlesztési elképzeléseket egyeztettük
a képviselő-testülettel, az intézményvezetőkkel, és jónéhány olyan
személlyel, akik szívükön viselik településünk fejlődését. Közösen
úgy döntöttünk, hogy a közétkeztetés megreformálása legyen az
a beruházás, amihez támogatást kérünk a Belügyminisztériumtól,
így teljesen új konyhát építhetünk a pályázat segítségével.
A kiírás szerint a teljes közétkeztetés mellett vendégétkezésekkel
kell bővíteni a szolgáltatási kört. Ebben a napjainkban előtérbe
került diétás étkeztetés lehetőségét is biztosítanánk. Ez okból jelenik
meg Balástya község Facebook oldalán egy olyan kérdőív, amivel
szeretnénk felmérni a diétás étkezés iránti lakossági igényeket,
és majd bárki számára teljesen üzleti alapon elérhetővé tenni.
A tervezések elindultak, a konyhát külön konyhatechnológus
mérnök tervezi. Áprilisban kell beadni egy előzetes pályázatot,
amelyben a körülbelüli költségeket is meg kell jelölni, majd május
végéig küldhetjük a végleges pályázatot. A nyáron születhet döntés,
és a támogatási okirat alapján lehet majd elindítani a kivitelezést.
A pályázati támogatás Európai Uniós forrás nélküli, teljesen
a Magyar Kormány által biztosított.
Ujvári László
polgármester
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől
Pályázati hírek

A Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően jónéhány
projektünk valósulhatott meg.
A legutóbbi az ifjúsági klub felújítása, amely a befejezéséhez
közeledik. A bejárati ajtók cseréje, az épületgépészeti munkák,
a vizesblokk felújítása megtörtént. A munka folytatásához
a civil szervezetek támogatása
témakörben az idén még lesz
pályázati lehetőségünk.
A kivitelezői szerződést aláírtuk a sportöltöző tetőterének
beépítésére, az odavezető lépcső
kiépítésére. Az eredeti tervek
alapján újra átnéztük a költségvetést, és az építőipari anyagok
áremelkedése miatt a forrást az
önkormányzat egészíti ki. Mérlegelendő volt, ha nem tudjuk vállalni most a plusz pénz biztosítását, ami kevesebb mint félmillió
forint, a következő években nem
valószínű, hogy lesz ehhez újabb
pályázati lehetőség. Úgy döntöttünk, hogy vállaljuk a terhet,
így megvalósul a beruházás, és
remélhetően a nyáron be is fejeződik.
Tavasszal kezdődik a Gyöngyvirág utcának és a sportöltöző
utcájának az aszfaltosítása. Ezzel együtt készül el az M5-ös
autópálya felé vezető őszeszéki
kerékpárút felújítása is. A kivitelezővel folyamatban van a szerződés aláírása.
A Győriszéki záportározó kialakításához a tervek elkészültek, a létesítési engedély iránti
kérelmet beadtuk, és a jóváhagyás után készülhetnek a kiviteli
tervek.
A volt kántorház felújítása és
a helytörténeti termek kialakítása
folyamatban van, terv szerint halad a beruházás.
A plébánia a Magyar Falu
Program tavalyi pályázatának
köszönhetően megújul, de még

egyeztetések vannak a beruházás
ügyében. A költségek emelkedése miatt az elnyert bruttó 20,8
millió forintból a tervezett felújításnak csak egy részét lehet elvégezni. Antal Imre plébánossal,
az egyházmegye műszaki ellenőrével és a tervezővel megbeszélést tartottunk. Úgy döntöttünk,
hogy a tervező és az egyházmegye műszaki ellenőre előkészíti
a műszaki módosítással ésszerűen alátámasztott tervet, amit az
irányító hatóságnak elküldünk,
és majd egy következő pályázat
beadásával készülne el a felújítás
befejező szakasza. Szintén a Magyar Falu Programban pályázhatunk majd az idén április végéig,
és azzal a fűtéskorszerűsítést,
meg az épület homlokzatának
felújítását is megoldhatnánk.
Az erdészeti szerkezet-átalakító program támogatásával –
a közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően – a 4,2 hektár
erdő telepítése befejeződött.
A közfoglalkoztatási programok 2021/2022. évi megvalósításához 17 millió forint
állami támogatást kaptunk.
A mezőgazdasági mintaprogram
keretében 15 közfoglalkoztatott munkabérét és járulékait,
továbbá munkaruházati költségét biztosították. A működési
és anyagköltségek között szerepel a falu belterületén a közterületeket színesítő egynyári
virágok, őszi árvácskák dugványainak beszerzése, cserjék,
dísznövények, díszfák ára. Ebből vásároltuk a temető új kerítése melletti oldalon elültetett
45 darab gömbakácot, valamint
az iskola és a rendezvénytér
környékén fásszárú növényeket
is szintén ezáltal telepíthetünk.
A burgonya- és kukoricatermesztéshez szükséges vetőmagot,
növényvédő szert, műtrágyát,
csomagolóanyag költséget, az
Állatsimogatóban lévő állatállo-

Az önkormányzat közfoglalkoztatott munkatársai
gömbakácokat ültettek
a temető mellett.
mány bővítését is ebből tudjuk
finanszírozni. Nagy értékű fejlesztésként szerepel az Állatsimogatóban lévő gazdasági épület
felújítása, valamint egy hom-

lokrakodó gép és tartozékainak
a megvásárlása. A helyi sajátosságú mintaprogramban ugyanúgy 15 közfoglalkoztatott munkabérét és járulékait, továbbá
munkaruházati költségét biztosították. Ebben is van működési és
anyagköltség, amivel a falu zöldövezetének növeléséhez dísznövényeket, díszfákat tudunk vásárolni. Nagy értékű fejlesztésként
szerepel a Vadásztanya vendéglő
melletti erdei Pihenőparkban fűszernövény parcella kialakítása
bemutató jelleggel, továbbá közterületi játékok telepítése, ami
még színesebbé és élvezetesebbé
teszi az erdei környezetben való
időtöltést.

Igényfelmérés diétás étkeztetéshez
Pályázat segítségével új közétkeztetésre alkalmas konyha és étkező épül majd Balástyán. A konyha megépítésével
azokat a lakosokat is szeretné az önkormányzat kiszolgálni, akiknek valamilyen ételalapanyagra allergiája van és
azt szakorvosi igazolással alá tudja támasztani. A Balástya
község Facebook oldalon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által összeállított lista alapján egy kérdőív
kitöltésével lehet segíteni az igényfelmérést. Aki nem tudja online kitölteni, a művelődési házban kérhet segítséget.

A Balástyai Polgármesteri Hivatal
veszélyhelyzet alatti működési rendje
A Balástyai Polgármesteri Hivatal 2021. március 8-tól az alábbiak
szerint működik.
Személyes ügyfélfogadás csak hétfői napokon 8.00-12.00; 13.0016.00 óráig tart, mely vonatkozik a pénztár nyitva tartására is.
A hét további napjain a hivatal munkatársai ügyeleti rendszerben
dolgoznak e-mailben, telefonon elérhetők, elérhetőségeik a www.
balastya.hu honlapon megtalálhatóak.
A lakosság hivatalos tájékoztatása a www.balastya.hu, és
a „Balástya község” Facebook oldalon történik. A közfoglalkoztatás
megszervezése fertőtlenítés és a járványügyi szabályok betartásának
biztosítása mellett továbbra is folyamatos.

Ingyenes jogi tanácsadás

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

3 • Balástyai Újság
Faültetés Balástyán
az Országfásítási program keretében
Március 3-án a kegyeleti parkban az Országfásítási Program
keretében kapott fákat ültetett Farkas Sándor országgyűlési
képviselő,
miniszterhelyettes,
az
Agrárminisztérium
parlamenti államtitkára, Szrnka Mihály, a Dél-alföldi
Erdészeti Zrt. erdőgazdálkodási ágazatvezetője és Ujvári
László polgármester.
Ujvári László polgármester a faültetés előtt összefoglalta
az Országfásítási Program lényegét és jelentőségét, valamint
elmondta, községünk ebben a programban 30 darab facsemete, 10
fehéreper, 10 keskenylevelű kőris, 10 kislevelű hárs elültetésére
kapott lehetőséget. Balástya önkormányzata, képviselő-testülete
nagyon fontosnak tartja a településen a fásítást. Jelenleg 22
hektár nemesnyár erdőterülete van községünknek, és ez tovább
gyarapszik, mert tavasszal 4,2 hektáros, ősszel további egy
hektáros területen ültetnek fákat.
Farkas Sándor beszédében úgy fogalmazott, „aki fát ületet,
az bízik a jövőben”. Mint mondta, ez Balástyán is aktuális. Az
Agrárminisztérium szeretné elérni, hogy az ország területének 27
százaléka erdővel borított terület legyen az elkövetkezendő tizenöt
évben, mert nagy szükség van a fákra, a friss levegőre, ezáltal
a jó közérzetre. „A fásítási programnak van egy másik jelentősége
is: felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindannyiunk kötelessége
a környezet megóvása, védelme. A jövő generációjának tesszük
ezeket a lépéseket ma, ültetjük el a fákat jó például szolgálva
a fiataloknak, és ők is tegyék ezt meg a következő generációnak.
Amikor mi fát ültetünk, az nem csak a lombot jelenti, nemcsak
az oxigént jelenti, hanem azt is, hogy az élet lehetőségét adjuk
mindannyiunk számára.”
Az ünnepség után Farkas Sándor, Szrnka Mihály és Ujvári László
elültetett két fát. A többit az önkormányzat közfoglalkoztatott
munkatársai ültették el a következő napokban.

Ebzárlat és legeltetési tilalom!
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya a rókák veszettség elleni immunizálása
miatt Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási területén
2021. március 27-től április 16-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelt el, amelyet hiánytalanul be kell tartani.
Bővebben: www.balastya.hu/hírek

Önkormányzat, Sport

Sporthírek
Alappillérek távoztak a csapattól

A megyei másodosztályú felnőtt férfi labdarúgócsapattól nyolc
szezon, valamint 141 balástyai mezben lejátszott mérkőzés után
távozott Veress Gábor, aki nélkül nagyon nehéz lesz elképzelni az
együttest. Költözés miatt a csupaszív sportember az eddig megszokott formában már nem tud a csapatunk állandó segítségére lenni.
Veress Gábor mellett egy másik fontos alapembertől is búcsúztunk.
Lippai Dániel 2017. januárjában érkezett a csapathoz, az itt eltöltött
négy év, illetve öt szezon alatt kirobbanthatatlan lett a védelem közepéből. Sajnos egészségügyi okok miatt Dani befejezi pályafutását. Két távozónknak ezúton is köszönünk mindent és jó egészséget
kívánunk!

Négyen érkeztek a keret megerősítése érdekében

Az átigazolási időszakban sem tétlenkedett a sportkör, három
frissen ideigazolt játékossal és egy balástyai visszatérővel erősödött meg a keret. Tóth István a Kiskunhalastól, Farkas Ádám a Kiskundorozsmától, Tóth Péter a vajdasági Kishegyestől csatlakozott
egyesületünkhöz, a balástyai Jójárt Tibor pedig kisebb szünet után
tért vissza.

A tabella középén a megyekettesek

Február utolsó fordulójában Mindszentre látogattak a mieink, ahol
a 6-0-ás balástyai idénykezdetnél jóval nehezebb összecsapásra számíthattunk. Mindszenten a vendéglátók korai előnyét Papp Bence
egyenlítette ki az első félidő derekán, majd a második játékrészben
mutatott balástyai mezőnyfölény ellenére a gólokat a mindszentiek
szerezték (Mindszent 3-1 Balástya).
A következő fordulóban hazai pályán fogadtuk a Földeákot. Negyedóra kellett a kezdősípszót követően Kiss Máté edző legénységének,
hogy felvegye az utazósebességet, de innen nem volt kérdés, hogy
melyik a jobb csapat. Folyamatos nyomás alá kerültek a vendégek, és
percek alatt megszületett a vezető találatunk. Az első félidő derekán
Tóth István lőtt a kapuba, de a hazai támadás továbbra sem hagyott
alább. A játékrész végén Papp Bence egy szabadrúgást követően tette
megnyugtató, kétgólos előnnyé a különbséget. A félidei sípszó előtt
egy piros lap zavarta meg a nyugalmunkat, miután a büntetőterületen
kívül ért a hálóőrünk a labdához. Ennek ellenére a második félidőben
sem kellett komolyan tartanunk a kiegyenlítéstől, még úgy sem, hogy
a végén nyolc percig kettős emberhátrányba kerültünk. (Balástya 2-0
Földeák).
Március 13-án sérülések és eltiltások miatt nem várt könnyű feladat
a megyekettesekre az amúgy sem egyszerű ellenfélnek számító FK
1899 Szeged otthonában. Ha a jó kezdést kihasználva, sikerül gólra
váltani az egyik ziccerünket, a pontszerzés is összejöhetett volna, de
nem bírta el a csapat a sok hiányzót. (FK 1899 Szeged 2-0 Balástya).
Március 20-án a dobogós Sándorfalva ellen jó játékkal rukkoltunk elő, de a mezőnyfölény ellenére csak kapufáig jutottunk az
első félidőben. A második játékrész már jóval eseménydúsabb lett,
egy öt perces védelmi kiingás után kétgólos hátrányba kerültünk.
A félidő derekán Vámos Tamás előbb meglőtte a szépítő találatunkat,
majd Papp Bence a forduló góljával egyenlített. A 85. percben egy kis
szerencsével a vezetés is összejött, de a mérkőzés vége előtt a vendégek gólra váltottak egy büntetőt (Balástya 3-3 Sándorfalva).
Ifj. Tari József

Közélet
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Korlátozottan tudtak működni a balástyai civil szervezetek
az elmúlt egy évben
A koronavírus járvány miatt
az egy éve bevezetett korlátozások óta a civil szervezetek sem
tudták tevékenységüket maradéktalanul folytatni. Mindan�nyian várják a járvány elmúlását, korábbi életük folytatását,
amihez magánszemélyektől és
vállalkozásoktól is remélnek
támogatást a nehéz év után.
Továbbra is kérik a lakosságot,
hogy személyi jövedelemadójuk
1 százalékának felajánlásával
szintén segítsék munkájukat,
egyúttal megköszönnek minden
felajánlást és adományt.
Balástyáért Közalapítvány
„A közalapítvány még a járványhelyzet előtt kezdte a Zorán
koncert szervezését, amit végül
két időpontban sem tudtunk megtartani, viszont ennek ellenére
többféle munkát végeztünk. Húsz
családnak juttatunk élelmiszercsomagot és élelmiszer utalványt
összesen 200 000 forint értékben.
Az önkormányzattal közösen fertőtlenítő gépet vásároltunk, amel�lyel folyamatosan fertőtlenítjük
a közintézményeket. Alapanyagok
vásárlásával támogattuk az általános iskola osztályonkénti adventi
ajándékkészítő foglalkozását. Egy
hátrányos helyzetű lakos szemüvegvásárlásához hozzájárultunk.
Részt vettünk egy nagyobb pályázatban. A Balástya Községi
Önkormányzat tulajdonában és
a Balástyáért Közalapítvány használatában lévő volt kántorház
felújítására adott be pályázatot a
közalapítvány Kultúr-tér és Élettér Balástyán projektcímmel.
A kivitelezéshez 15 millió forint
támogatást nyertünk kiállítótermek kialakítására, ahol a helyi
kulturális értékeket bemutató
kiállításokat lehet szervezni, valamint létrejön egy olyan közösségi célt szolgáló terem, ahol az
egészséges életmódot bemutató rendezvények, kiállítások és
egyéb programok szervezésére
lesz lehetőség. A kivitelezéshez

az önerő 2 488 497 forint, amit az
önkormányzat biztosít. A járványhelyzet megszűnése után továbbra
is támogatjuk a köznevelési intézmények programjait, a hátrányos
helyzetű lakosokat eseti támogatásban részesítjük, a szokásos Majális és Gyermeknap programjait
az önkormányzati intézményekkel együtt tervezzük megvalósítani. Munkánk anyagi hátterét
az önkormányzati támogatáson
kívül vállalkozási tevékenységgel, dísztárgyak szublimációs
nyomtatásával és pólók feliratozásával igyekszünk előteremteni.”
Jójárt Erzsébet
Községi Sportkör Balástya
Egyesület
„A balástyai sportkör munkája
– az élet más területeihez hasonlóan – egyik napról a másikra állt
meg 2020 márciusában. Egyik
héten még minden nap edzés tartottunk a sportpályán és a sportcsarnokban, hétvégén utánpótlás
csapataink futsal bajnoki döntőket
vívtak, felnőtt csapatunk Mártélyon vendégszerepelt. A következő héttől bő két hónapig nem
lehetett hallani gyerekzsivajt és
pattogó focilabda hangját. Május
végétől fokozatosan indítottuk
újra az edzéseket, amelyeket igyekeztünk egész nyáron tartani. Az
új szezont elkezdtük, az életünket
a járványhelyzet jelentősen befolyásolta, de novemberig mozgásban maradtunk. Ekkor – részben
saját döntésből – megálltunk és az
egész téli, terembajnoki idényt kihagytuk, majd január elejétől egy
hónapon keresztül fokozatosan
állítottuk edzésbe a csapatainkat,
és februárban már nézők nélkül
elindultak a bajnokságok. Az elmúlt egy évben zajlottak az előkészületei a balástyai sportöltöző
tetőtér-beépítésének. Ezzel a beruházással egy új öltöző helyiség
kerül kialításra, amely egyben új
közösségi tér is lesz. A munkálatok 2021 tavaszán kezdődnek.”
Fodor Tamás

Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
„2020-ban jó évet zárt az önkéntes tűzoltó egyesületünk, mert
csupán hét tűzesethez és kettő műszaki mentéshez kellett kivonulni,
bár riasztást ezen felül még 17 alkalommal kaptunk, ahol nem volt
szükség beavatkozásra. Mindez
elsősorban a lakosság tájékoztatásának és az előírások betartásának
köszönhető, de ehhez az időjárás
is kedvező volt az elmúlt egy
évben. Továbbá több nyertes pályázatunk volt, amelyek segítségével védőeszközöket és műszaki
eszközöket, akkus fűrészt, füstventilátort, búvárszivattyút tudtunk beszerezni. Sikerült pályázati pénzből lerakni az új szertár
alapját és aljzatát a Hunyadi utcai
önkormányzati ingatlan területén.
Az új szertár megépülésével a mostani tűzoltószertár három helyiségét átadjuk az önkormányzatnak.
A forgalomból kivont tűzoltóautót
szeretnénk értékesíteni, mivel két
autóra nincs szükség, így az állaga romlik, ezért amennyi pénzt
kapunk érte, majd szertárépítésre
vagy eszközvásárlásra használjuk fel. Figyelemmel kísérjük
a pályázatokat, mert folytatni kell
a szertárépítést, de ehhez támogatást is elfogadunk. Taglétszámunk csökkent az elmúlt évben:
hárman elhunytak, ketten tartósan
betegek, hatan más településre
költöztek, hárman elhagyták az
egyesületet. A létszám még így is
elegendő ugyan a feladatunk ellátásához, de szükség lenne néhány
új tagra, akik a 18 évet betöltötték
és elhivatottságot éreznek mások
segítésére. 2021-ben lesz 70 éves
az egyesületünk, és ez alkalomból településünkön lesz a megyei
tűzoltó verseny, amennyiben
a
járványhelyzet
elmúlik.”
Virágh István
Katasztrófavédelem Kutatómentőcsoport Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Balástya
„Egyesületünk a járványos idő-

szakban összejövetelt nem tudott tartani, de a munkánkat nem
befolyásolta, segítettünk bárhol
Csongrád-Csanád megyében. Elsősorban nagyobb tűzesetekhez
riasztottak, amihez a nagykapacitású vízszállítóval tudtunk vonulni, és baleseteknél útbiztosítást, gépjárművek áramtalanítását
végeztük, összesen 26 esetben.
2020. márciustól tagjai vagyunk
a Magyar Tűzoltó Szövetségnek,
ezért az eszközpályázaton indulhattunk, és 1 100 000 forint értékben kaptunk 2 db láncfűrészt,
sugárcsöveket, szivattyút és műszaki mentéshez szükséges felszereléseket. Mivel az egyesületünk
a
megyénk
teljes
területén riasztható, így az üzemanyag költségünk elég sok.”
Szemerédi László
Balástyai Polgárőr Egyesület
„A balástyai polgárőr egyesület 2020-ban a járványhelyzet
ideje alatt betartva a kormány és
az Országos Polgárőr Szövetség
elvárásait végezte a feladatát. Balástyán külön feladatot nem adott
a vírushelyzet, az önkormányzattal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A nappali időszakban
a településen a polgárőr jelenlét
folyamatos volt, külterületen kevés szolgálatot tudtunk teljesíteni.
A 2020-ban kapott támogatás nem
fedezte a kiadásainkat, ezért nagy
segítség volt az októberben kapott
plusztámogatás. A vírusveszély
idején is teljesítettük a lakossági
felkéréseket összesen 32 esetben.
Öt alkalommal védőfelszereléseket, fertőtlenítő csomagokat
juttattunk el más településekre.
Idős lakosságnál négyszer tettünk
biztonsági látogatást, a felkeresett
személyek nem kértek segítséget.
Teljesíteni tudtuk a felkért rendőri
szolgálatokat, a még megtartott
rendezvények biztosítását, az iskolai szolgálatot, mindenszentekkor a temetői szolgálatot. Az
adó 1 százalékának felajánlásából
kapott támogatást minden évben
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üzemanyagra költjük, ami 2020ban 22 000 forint volt, amit ezúton
is köszönünk a felajánlóknak.”
Dékány Péter
Technikai Járművek Baráti
Köre
„Az elmúlt évben két alkalommal tarthattunk megbeszélést,
amikor az lehetséges volt. Mivel
minden nagy rendezvény elmaradt, nem tudtunk bekapcsolódni Balástya közéletébe, de nem
rendezték meg a megyei, az országos, és a szerbiai veteránjármű találkozókat sem. Tagságunk
bővült, és bízunk benne, hogy
az idei év már mozgalmasabb
lesz. A Nemzeti Együttműködési
Alap pályázatán sikerült támogatást nyernünk a működésünkhöz,
amit elsősorban a könyvelői díjra,
a Veterán Autó és Motor folyóirat előfizetésére, benzinköltségre
és telefonhasználatra fordítunk.
A szokásos jótékonysági felajánlásunkat az elmúlt évben is eljuttattuk a szegedi Gyermekklinikának és Böjte Csaba árvaházának.”
Palotás Sándor
Balástyai Alkotmány Horgász
Egyesület
„A koronavírus megjelenésével
kapcsolatos lezárások és korlátozások idején az egyesület folytatta
működését, de közgyűlésre nem
került sor, az elnökség végezte
a hatáskörébe utalt feladatokat.
Szükség lett volna néhány módosítás bevezetésére, de mivel
ezek közgyűlési határozathozatal körébe tartoznak, így azokat
nem tudtuk megtenni. Mivel
a horgászat alapvetően egyéni,
szabadban végezhető szabadidős
sporttevékenység, így a korlátozások kevésbé érintették. A kijárási
tilalom természetesen itt is élt, így
az éjszakai horgászatra az adott
időszakban nem volt lehetőség.
A horgászversenyek megtartását is akadályozta a pandémiás
helyzet. Amit még észrevettünk,
valamennyivel több napijegy fogyott, talán ez annak köszönhető,
hogy az emberek szabadidejükben
csak korlátozott elfoglaltságokat
végezhettek, így sokszor választották a horgászatot a szabadidő

eltöltésére.” Sztankovics Miklós
Leon-Cavallo Sportegyesület
„A Leon-Cavallo Sportegyesület
és lovarda életét és működését is
érzékenyen érintette a pandémia,
bár az élet sok más területéhez
– különösen a vendéglátáshoz,
a turizmushoz viszonyítva szerencsésen vészelte át az elmúlt időszakot. Nem tudtuk megrendezni
a hagyományos balástyai Szent
Antali búcsúi lovasversenyt júniusban, és tavaly ősszel Falunapok,
Zöldség- és Virágfesztivál sem
volt, így hosszú idő óta először
Leon-Cavallo lovasszínházi bemutató nélkül telt el az év. Ugyanakkor a lovarda működése nem
állt meg, amikor lehetőség nyílt
rá, az aktuális szabályok betartása
mellett megrendeztük a díjugrató Aranypatkó csapatverseny és
a Berente Szabadidős Kupasorozat döntőjét. Az igazolt versenyző-lovasok oktatása a novemberi szigorító intézkedések után
is folytatódott, és lehetőségünk
volt néhány fejlesztés-felújítás
megvalósítására, melynek célja,
hogy amennyiben a – reményeink szerint nyár elejére – várható
„nyitás” után az élet visszatér egy
normálisabb kerékvágása, a hozzánk nyári táborba érkező gyerekek, felnőttek ismét felejthetetlen
Leon-Cavallo élményben részesülhessenek. A megemelkedett takarmányárak és a kieső forgalom
mellett is sikerült négylábú barátainkat megfelelő színvonalon
ellátni, de minden támogatásra
szükségünk van ahhoz, hogy ez
a továbbiakban is sikerülhessen.”
Ferenczi Richárd
Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete
(Balástyai csoport)
„A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének vezetői, dolgozói és tagjai tavaly
és idén is sajnos korlátozottan
végezhették tevékenységüket és
működésüket a koronavírus miatt,
de bízunk benne, hogy rövidesen
tudjuk folytatni a közös munkát.
Tavaly márciusi első tervezett
taggyűlésünk elmaradt, melyet
a korlátozások feloldása után

Közélet
július elején tartottunk meg. Júliusban volt a csoportunk a makói gyógyfürdőben, valamint
szeptember 4-én a mórahalmi
gyógyfürdőben. Terveztünk Ki
mit tud? vetélkedőt, valamint
megyei csoporttalálkozót is, szerettünk volna a Falunapokon és
a Böllérfesztiválon főzőversenyt
rendezni a szomszédos települések egyesületi tagjaival együtt,
de ezeket már nem lehetett megtartani, és az évzáró összejövetelünk is elmaradt. Az elmúlt évben,
mint mindig, a helyi csoportunk
tagjainak segítettem nyomtatványok, méltányossági kérelmek
beszerzésében, illetve kitöltésben,
valamint telefonon érdeklődtem
hogylétükről. Támogatóinknak
köszönjük a bizalmát, és kérjük,
adójuk 1 százalékának felajánlásával járuljanak hozzá egyesületünk céljainak megvalósításához.”
Gera Jánosné
FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület
„A FREYA Mozgásstúdió és
Rekreációs Egyesület életét nagyon befolyásolta a kialakult
helyzet. Sajnos így nincs lehetőségünk a csoportos mozgásra, mert nem tudjuk megoldani
távvezérléssel és csatlakozással.
Minden tag otthon tesz lelki és
testi egészségéért. Tudjuk azon-

ban, hogy ez nem ugyanaz, mint
amikor többen együtt vagyunk.
Mindannyiunknak
hiányoznak
a rendezvények, de reméljük,
hogy rövidesen ismét színpadon
leszünk, és a közönségnek látványos hastáncbemutatókat tarthatunk.” Bertáné Farkas Szilvia
Hindu Vaisnava Közösség
„Az elmúlt év, mint minden
civil szervezet esetében, nekünk
sem volt könnyű, hiszen a világjárvány miatt nem tudtuk megtartani azokat az ünnepeket, amelyek
alkalmával össze szoktunk jönni
Nandafalván, a templomban.
Ezek azok az alkalmak, amelyek
során az ország különböző részein
vagy külföldön élő barátaink ideutaznak, és ilyenkor nyílik lehetőség a személyes találkozásokra.
Az egyik ünnep alkalmával az internet segítségével mégis találkoztunk, és mindenki láthatta és hallhatta egymást. A járvány ellenére
a templom zavartalanul működött,
de a szokásos szépszámú látogató a vírushelyzet miatt elmaradt.
A Hindu Vaisnava Közösség
két 1 százalékot is gyűjthet, az
egyiket mint civil szervezet,
a másikat mint egyház. Aki adóbevallást ad be a 1177 technikai
számmal tud az egyházunknak 1 százalékot felajánlani.”
Krasznai Zoltán

Támogassuk Balástya civil szervezeteit

az adónk 1 % százalékával!

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

Oktatás
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Bölcsőde

Iskolai események

Farsang a bölcsődében

Lázár Ervin program

A bölcsődei farsang alkalmából idén is jelmezbe bújtak a gyermekek. Egy nagyon vidám, hangulatos délelőttöt töltöttek el együtt.
Az ünnepre a szülők hoztak fánkot. A gyermekek a nevelőkkel közösen készített farsangi kalapokat és lufit haza vihették.

Február 26-án 3. osztályosaink a Tessék engem elrabolni című
előadást nézték meg online formában.

A Hónap Szentje

Jenei Norbert hitoktató Marillac Szent Lujza életével ismertette meg tanulóinkat. Nevéhez a Szeretet Lányai rend megalapítása
fűződik. A rend törődött a szegényekkel, gondozta a betegeket, az
árva gyerekeket, öregeket. 1934-ben avatták szentté. Ő a szociális
gondozást végzők védőszentje.

Hónap Diákja – november

Óvoda
Rendkívüli szünet az óvodában felügyelettel

A hatályos miniszteri határozat értelmében óvodánk gyermekcsoportjaiban a nevelőmunka április 7-ig szünetel. Azon szülők gyermekei számára, akik munkavégzés miatt nem tudják ellátni napközben gyermekeiket, az óvoda felügyeletet tart. Az ügyeletet igénylő
gyermekek száma a szünet első hetében 9 és 13 fő között volt.

Nagypapák segítettek az óvoda fáinak gondozásában

Óvodánk udvarára számtalan fát és cserjét ültettünk el az utóbbi
években, és alakító metszésüknek ebben az évben jött el az ideje.
Segítségül jelentkeztek a munkára Dékány János és Deák István
nagypapák, akik fél napos kemény munkával szakszerűen megmetszették növényeinket, majd Deák Zsófi anyuka szervezésének és
kétkezi munkájának köszönhetően a levágott ágakat mind elszállították. Ezúton is köszönjük mindannyiuk segítségét!

1.a: Falusi Zalán, 2. a: Beke Boglárka, 3. a: Később adjuk át
4. a: Lippai András, 5. a: Szabó Bence, 5. b: Gajdács János
Levente, 6. a: Faragó Luca, 7. a: Farkas Miranda, 8. a: Grósz András
Balázs

Beíratás az általános iskolába

Az első osztályosok iskolába történő beíratása 2021. április 1516-án lesz. A járványhelyzetre való tekintettel kérjük a szülőket,
hogy a fenti időpontig gyermekeik születési anyakönyvi kivonatát és
lakcímkártyáját elektronikusan a következő e-mail címre elküldeni
szíveskedjenek: titkar.iskola@koznevelesbalastya.hu. Ezen dokumentumok alapján fog megtörténni a beiratkozás. A NEK azonosító adatlapot legkésőbb 2021. július 31-ig kell az iskola titkárságán
leadni. A beíratással kapcsolatos egyéb problémát ezen a két napon
a 62/578-131-es telefonszámon kérjük jelezni.

Megemlékezés 1848. március 15-ről

Idén a járványhelyzet miatt rendhagyó módon emlékeztünk meg
az 1848-as forradalomról. A 4. osztályos tanulók tanítójukkal, Kormányosné Rudner Edittel régi műsorok felhasználásával készítettek
egy összeállítást, melyet a diákok az iskola honlapján néztek meg.

Digitális oktatás az iskolában

Óvodai és bölcsődei beíratás

A gyermekek következő évre történő beíratásának tervezett időpontja május 10-11-e. A lebonyolítás formáját az akkori járványügyi helyzet alapján minden lehetséges fórumon (települési honlap,
óvoda és bölcsődei épületek, honlap, Facebook csoportok) majd
nyilvánossá tesszük.
Csontos Mária
intézményvezető

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolában a 17/2021. (III.
5.) EMMI határozat alapján 2021. március 8. napjától 2021. március
31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került
megszervezésre. A gyerekek a jelenlegi szabályozás szerint a tavaszi
szünet után, az aktuális kormányrendelet szerinti időpontban jöhetnek
először iskolába.
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmény oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása, a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik.
Az iskolában nagyon indokolt esetben, az alsó tagozatos gyerekek
részére van ügyelet. A tananyag megtalálható a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya hivatalos honlapján. A honlap címe:
www.koznevelesbalastya.hu. A honlapon a Digitális oktatás fület kell
választani.
Minden diákot kérek a feladatok pontos elvégzésére, az elkészült
munkák időben történő visszaküldésére.
Rabi Edit Éva igazgató
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Közélet, Hírek, Információk

Felkerültek a National
Geographic internetes oldalára
Balla József Hold-fotói

A világegyetem megfigyelése a régi korok embereit is foglalkoztatta,
és ma szintén sokan figyelik az égbolt jelenségeit. A balástyai Balla
Józsefet az elmúlt évben ejtette rabul a távcsőben látható világ.

ANYAKÖNYVI hírek
Házasság
• Kopasz Dávid Tibor és Ábrahám
Angéla
• Tari András József és Silló Kinga
Erika
Születés
• Csáki Rózsának és Kovács
Norbertnek: Bella

• Csíkos Zsuzsannának és Bába
Róbertnek: Barnabás
Elhunytak
• Sillo Varvara (1954)
• Kónya Mihály Tibor (1956)
• Nagy Imre (1951)
• Faragó Jánosné Kónya Ilona
(1931)

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 – 112
Kisteleki Mentőállomás – 112 • Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611
- Mikor kezdődött a csillagászat iránti érdeklődése?
- Karosszéria és szerkezetlakatos
végzettségem van, tizenhárom
éve a szatymazi CE Glass
Industries-nál
dolgozok
műszaki
karbantartóként
és
a műszaki dolgok iránt már
kicsi gyerekkoromtól kezdve
érdeklődtem. Kisebb távcsövekkel
másfél éve próbálkoztam, majd
tavaly nyáron volt szerencsém
kipróbálni egy kezdő méretű
távcsövet, ami alkalmasabb
volt arra, hogy a Holdat és a
csillagokat is jobban szemügyre
vegyem. Azután Karácsonyra
kaptam a feleségemtől és családi,
baráti közös ajándékként egy SkyWatcher típusú távcsövet, amivel
nagyon nagy örömet szereztek
nekem.
- A fotókat hogyan készíti?
- A távcsőhöz kapcsolom
kiegészítő
eszközökkel
az
okostelefonomat, és mint egy
teleobjektív, úgy működik. A távcsövemben 90 milliméter átmérőjű
lencse van, 660 milliméter
a fókuszhossza, ehhez kellenek
az úgynevezett okulárok, amiből
különböző méretűek vannak, és
ezek nagyságától függ, mennyire
nagyít a távcső. Ha például
10 milliméteres okulárt teszek
be, akkor 66-szoros a nagyítás.

A
fókusznyújtó
lencsével
minden nagyítás duplázható.
Ezeket inkább a bolygókhoz
lehet használni, a mélyég
objektumokhoz kisebb nagyítás
is elegendő. Vettem szűrőket
a Hold fényképezéséhez, amit az
okulárba kell csavarni, csökkenti
a fényerőt és kontrasztosabb lesz
a kép. Amit a távcsőben látunk, és
amit a fényképen, az teljesen más,
mert a fényképet szerkeszteni
kell, és van, hogy húsz felvétel
szükséges hozzá. A digitális
szenzorokkal sokkal több részletet
lehet megjeleníteni, mint amit
az emberi szem fel tud dolgozni.
Ezt a szakirodalom is leírja.
- Hogyan jutottak el a fotói
az ng.24.hu magyarországi
internetes oldalra?
- Van egy lehetőség az
oldalukon, ahová be lehet küldeni,
és három képemet elfogadtak,
megjelenítették. Tíz képet küldtem
már, amiben nemcsak az égboltról
készült fotók voltak, mert ez
a távcső a természet megfigyelésére is alkalmas. A madarakat is
szoktam közelről nézni, és fotózni,
ami csodálatos. Ez most nagyon
boldoggá tesz, mert az égbolt
megfigyelése egy soha véget nem
érő felfedezés élményét adja.
Illin Klára
Fotók: balastya.hu/hírek

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető
a Hotel Orchideában!

Háziorvosok tájékoztatója

Balástyán március végéig a lakosság körül belül 20 százaléka megkapta a Covid-19 elleni védőoltást. Mindkét háziorvos a kapott
vakcinák mennyiségétől függően beadja az oltásokat, és szegedi,
illetve kisteleki oltópontra irányítja az oltásra regisztrált lakosságot. Továbbra is gyógyszerkérés és egyéb problémák megbeszélése
telefonon előzetes időpontkéréssel történik.

Falugazdász hír
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a 2021. évi területalapú támogatás szankciómentes
beadásának határideje április
7-től május 15-ig tart. Ezért kérjük Önöket, hogy Húsvét után,
időpont egyeztetés miatt keres-

sék telefonon azt a falugazdászt
aki a korábbi években benyújtotta támogatási igényüket!
Halászné Ács Éva
06 (30) 338-0162
Halász Zsolt
06 (30) 337-2535

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

Hulladékudvar nyitva tartása:
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig,
12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő szünnap.

A hulladékudvar kezelője:
Nagy Attiláné, telefon: 06 (70) 682-8565
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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
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