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Sóti Erika a Magyar Állami Operaházban énekel
Balástyán járt óvodába és általános iskolába Sóti Erika,
aki azt vallja, minden befektetett munkát megért, hogy
ma a Magyar Állami Operaház énekkari művésze.

Katona Szonja újabb szobrai
Katona Szonja láncfűrészes fafaragó, szobrászművész
Szögligetre 2,3 méter magas medvét ábrázoló szobrot,
Kisszállásra Trianon emlékszobrot készített.

Szakkörökre lehet jelentkezni a könyvtárban
Gémes Eszter Községi Könnytárban önkormányzati
támogatással indulnak az idén szakkörök, amelyeken
minimális tagdíj befizetésével lehet részt venni.

4. oldal

5. oldal

5. oldal

Folytatódik a helyi kulturális értékeket
bemutató kiállítótermek kialakítása

Tavaly kezdődött, és tavaszig befejeződik a Balástya
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő volt kántorház
felújítása, amelyhez 15 millió forint pályázati támogatást
nyert az épület használója, a Balástyáért Közalapítvány.
Bővebben a 2. oldalon

Okmányok érvényessége
A közelgő választásokra tekintettel felhívom a lakosság figyelmét, hogy
a 2020. július 3. valamint 2020. november 4. között lejárt hivatalos okmányokra a 2022. június 30. napjáig történő meghosszabbítás nem vonatkozik, azok nem érvényesek! Pótlásukról gondoskodni szíveskedjenek, mert
csak érvényes okmányokkal lehet szavazni!
Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadása

A koronavírus-járvány miatt változatlanul hétfői napokon 8.00-12.00
és 13.00-16.00 óráig van ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban.
A hét többi napján személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges.
Belépéskor maszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
Telefon: 62/278-222, 06 (30) 551-5876
E-mail: titkarsag@balastya.hu, jegyzo@balastya.hu
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Vedresszéki út felújítása

A Vidékfejlesztési programok Európai Uniós pályázatán a külterületi
tanyás térségekben élők közlekedésének javítása, utak fejlesztése címmel nyertünk 85.204.466 forintot
a Vedresszéki út második szakaszának a felújítására, amihez az önerő
4,4 millió forint. A közbeszerzési eljárás után várhatóan ősszel kezdődik
meg a kivitelezés. A nyertes pályázattal kapcsolatban elmondhatom,
hogy köszönettel tartozunk a közbenjárásáért Farkas Sándor államtitkárnak, országgyűlési képviselőnek. Ugyanis választókörzetében
létrehozta a polgármesterek klubját,
ahol a polgármesterek is folyamatos
kapcsolatban vannak egymással,
valamint példás munkakapcsolat
van a települések polgármesterei és
Farkas Sándor között, ami az országban szinte egyedülálló. Rendszeres
egyeztetéseink eredményeként sikerült ezt az útfejlesztési lehetőséget
Balástyára hozni, ami a tanyavilágban lakók jelentős részének javítja
a közlekedési lehetőségét.

2.

Folytatódik a kiállítótermek kialakítása
2021. márciusában kezdődött és az
idén tavaszig befejeződik a Balástya
Községi Önkormányzat tulajdonában és a Balástyáért Közalapítvány
használatában lévő volt kántorház
felújítása, ahol kiállítótermeket alakítunk ki. Ezekben 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. Az épület megújulásához
a közalapítvány adott be pályázatot Kultúr-tér és Élet-tér Balástyán
projektcímmel. A kivitelezéshez
15 millió forint támogatást nyert
községünk, és ehhez az önerő
2 488 497 forint, amit az önkormányzat biztosít. A pályázat segít-

ségével az épülethez utólagosan
szakszerűtlenül hozzáépített előteret elbontották, továbbá megtörtént
a nyílászárócsere, az épületgépészeti és villanyszerelések, a belső vakolatpótlás és javítás, a talajnedvesség
elleni padlószigetelés. Rövidesen
elkészül az új padlószerkezetek
kialakítása, az akadálymentesítés,
az akadálymentes mosdó, a belső
festés és mázolás, valamint a külső
homlokzat javítása, vakolása.

3.

Iskolai konyha

Az új iskolai konyha építéséhez
tavaly májusban előzetes tervek
készültek, júliusban elnyertük
a pályázatot, augusztustól a kiviteli
tervek készítése következett. Mint
korábban elmondtam, a tervezet
alapján forráshiányos a beruházás
költségvetése. Az önkormányzati
önerőn kívül körül belül bruttó száz
millió forint hiányzik az építési költségvetésből, de majd a közbeszerzési eljárás után látjuk meg pontosan
a hiányzó összeget. Korábban felmerült a kivitelezés szakaszolása,
viszont azt a közreműködő hatóság
nem támogatta, ezért a Belügyminisztériummal folynak egyeztetések, hogyan tudjuk a hiányzó
összeget pótolni, mert határozott
szándékunk a beruházás megvalósítása.

4.

A bölcsőde fűtéskorszerűsítése

Egy 2021-es belügyminisztériumi
nyertes pályázatnak köszönhetően a bölcsőde fűtéskorszerűsítését,
a gázkazán cseréjét végezzük el
a tavasszal. Most az árajánlatok kérése után a kivitelezővel való szerződéskötésnél tartunk. Ugyanezzel
a pályázattal egy másik cég öt kilowattos napelemes rendszert szerel
fel, ami majd az energiaköltségeket
csökkenti.

5.

Járdafelújítás

A Magyar Faluprogram pályázatának segítségével 5,75 millió forint
összeghatárig tudunk járdafelújítást

tésre lehetett pályázni, amivel a már
több nyertes pályázat segítségével
korszerűsített orvosi rendelőt tovább
fejleszthetjük a mindenkori orvos
számára, ezért ezt választottuk.

8.

Fakivágások a Pihenőparkban

A Vedresszéki út második
szakasza pályázati támogatással megújul.
megvalósítani. A tervezett szakaszok a sportpályától a Pihenőparkig, a Hunyadi utcában az ABC-től
a Kölcsey utcáig, a Kodály utcában
a Gerle és a Galamb utcák között,
a Virág utca és Szegfű utca kereszteződésénél lévő két szakasz, és
a Móra utcában egy kisebb rész,
363 folyóméter hosszúságú. Megjegyzem, a Magyar Faluprogram,
amivel nagyon sok beruházáshoz,
felújításhoz jutott községünk, ebben
a jelenlegi formájában nem tudjuk,
hogy meddig tud majd működni.

6.
7.

Ifjúsági klub felújítása

A következő hónapokban ablakcserével, parkettacsiszolással, festéssel
folytatódik az ifjúsági klub felújítása.

További felújítás az orvosi rendelőben
A Belügyminisztériumhoz beadott
pályázattal dr. Györe Ferenc orvosi
rendelőjének fűtéskorszerűsítését,
a nagyon rossz állapotú gázkazán és
a fűtési rendszer cseréjét, továbbá az
orvosi „pihenő” átalakítását, korszerűsítését, mosdó helyiség kialakítását szeretnénk megvalósítani. Ebben
a pályázatban két témát lehetett választani. Az egyiknél 35 százalékos
önerővel belterületen utak és járdák
építésére pályázhattunk volna, de
ebben nem találtunk olyan út- és
járdaszakaszt, amiért ekkora önerőt
érdemes lenne kifizetni. A másik
témában 25 százalékos önerővel
egészségügyi infrastruktúra-fejlesz-

A Vadásztanya melletti Pihenőparkban a korábbi viharos szélben
történt fakidőlések után erdészeti
szakemberrel megnéztük a fákat,
és a vágásérett fekete és szürkenyár
fákat, néhány nemes nyárfát a biztonság miatt kivágásra jelöltünk.
A karácsony utáni napokban ismét
rádőlt egy fa a villanyvezetékre,
ami után csaknem egy napig községünk jelentős részén szünetelt az
áramszolgáltatás. Ezért árajánlatot
kértem fakivágással foglalkozó cégektől, és amint a legjobb ajánlatot
adó vállalkozással a megegyezés
megszületik, szerződést kötünk. Remélem, majd rövidesen megkezdik
a munkát, és tavaszra biztonságossá
válik a Pihenőpark.

9.

Szeri Búzaszem Iskola

Egy magániskola ügyében még az
ősszel felkerestek nem balástyai
szülők, akik alapítványi iskolába
járatják gyerekeiket vagy magántanulóként otthon tanítják őket. Saját
iskolájuknak, a Szeri Búzaszem
Iskolának épületet kerestek, ami az
összes engedélyező szakhatóságnak
és majd a szülőknek is megfelelő
lesz. Találtunk olyan önkormányzati ingatlant, ahol kisebb mértékű
átalakítással megoldható az iskola
elhelyezése, és ezt az átalakítást is
vállalta az iskolájuk. A hivatalos
állásfoglalások szerint szintén megfelelő lesz a hely, és szeptembertől
indulhatna a tanítás. Az általános
iskolai oktatásunkat nem érinti a
magániskola ide települése, mert
balástyai gyerek nincs a tanulók
között. Jelenleg az egyeztetések
folynak, még szerződést nem kötöttünk, viszont az iskola szervezői a
Tanodában és a művelődési házban
rendezvényeket tartanak.
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Tisztelt balástyai Választópolgárok! Új elnököt választott a MozgásA Helyi Választási Iroda vezetője részéről a 2022. április 3-án tarkorlátozottak Csongrád Megyei
tandó országgyűlési képviselők választásával valamint az országos
népszavazás megtartásával kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom Egyesületének balástyai csoportja
a Tisztelt Választópolgárokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1)
kimondja, hogy „A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a címét a helyi választási iroda vezetője határozattal
állapítja meg.”
Balástya településen a szavazóköröket és címeket felülvizsgáltam,
melynek során a szavazókörök tekintetében változás nem történt.
Balástya településen a szavazókörök száma és címe:
1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Ifjúsági klub, 2. sz. épület)
(6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
2. sz. szavazókör: FALUSI TANODA
(6764 Balástya, Rákóczi u. 34.)
3. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ
(1. sz. főépület)
(6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
4. sz. szavazókör: TELEHÁZ
(6764 Balástya, Rákóczi u. 33.)
A névre szóló postai úton kiküldött ÉRTESTÍTŐ tartalmazza minden választópolgár számára a szavazókör számát és a szavazás helyét,
címét. Kérem az értesítőt szíveskedjenek megőrizni és lehetőség szerint a szavazás napján magukkal hozni.
Dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző, a HVI vezetője

November 26-án a Tanodában tartott összejövetelt a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének balástyai csoportja. Gera Jánosné titkár éves beszámolójában elmondta, hogy még mindig kevés
megyei és helyi programot tudtak szervezni a koronavírus-járvány
miatt. Összesen két fürdőnapra mentek, egyik Cserkeszőlőn, a másik Mórahalmon volt, és részt vettek az Üllésen rendezett „Citerások
találkozóján”. Sikeres volt a XXI. Balástyai Falunapok alkalmával
rendezett főzőversenyen való részvételük, továbbá az idei születésnaposokat is köszöntötték. A beszámoló végén Gera Jánosné 15 év
után lemondott titkári tisztségéről, de továbbra is részt vesz vezetőségi tagként és megyei küldöttként a csoport munkájában. Új titkárnak
Palotás Ibolyát választotta a tagság. Ezután Gera Jánosné karácsonyi
köszöntőként elmondott egy adventi verset, és megköszönte a Balástya Községi Önkormányzatnak, és személy szerint Ujvári László polgármesternek is a csoport támogatását. A polgármester minden tagnak
boldog Karácsonyt kívánt és ajándékcsomagokat adott át. A rendezvény végén Gera Jánosné megköszönte a csoportnak az együttműködést, hogy az együtt töltött 15 év békében és szeretetben telhetett
el. A Vadásztanya vendéglőből szállított ebéddel, majd beszélgetéssel
zárult a rendezvény.
Az összejövetelen részt vett Kurucsai Szabolcs, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének elnöke, Tariné Ciamandru
Angéla kisteleki csoport titkár, Szabó Éva dóci csoport titkár, Fodor
Tamás művelődésszervező, aki a rendezvény levezető elnöke volt.

Díjmentesen átvenné Balástya
víziközmű vagyonát az Alföldvíz Zrt. Mozgáskorlátozottak helyi
Tavaly ősszel az Alföldvíz Zrt. levélben kereste meg az üzemetetési
körébe tartozó önkormányzatokat, amiből kiderült, hogy a cég hatalmas csoportjának tagdíjbefizetése
mínuszt, óriási hitelállományt görget maga előtt, és a víziközmű vagyonunkat, és ezzel együtt a részvényeink mennyiségét is díjmentesen átvenné. A levél szerint a tulajdonjogot azért szeretné átvenni az Alföldvíz
Zrt., mert akkor feltőkésítenék, és állami szubvenciót kapna. Ugyanis
a tulajdonosok és az üzemeltető között több helyen óriási anyagi problémák vannak, mert nagyon sok településen gondot okozott a javítás, felújítás, karbantartás finanszírozása.
Az egész ivóvíz és közmű vagyon épületekkel, csőhálózatokkal,
szivattyúkkal, különböző szabályozórendszerekkel együtt Balástyán is
egyértelműen az önkormányzat tulajdona. Az Európai Uniós támogatással készült szennyvízberuházás által, továbbá az ivóvízminőség javító program megvalósulásával nőtt az értéke, ami hozzávetőleg jelenleg
nálunk 4 milliárd forintra tehető. 2014-ben törvényi változást követően
a víziközmű hálózat üzemeltetője kötelező érvényűen az Alföldvíz Zrt.
lett, az addig tizenegy település önkormányzati társulása megszűnt,
amelyhez Balástya is tartozott.
Amennyiben átadjuk a tulajdonrészeinket az üzemeltetőnek, a javítás,
felújítás, karbantartás kiadásaitól ugyan megszabadulunk, de azt mondom, nagyon óvatosan, mértéktartóan kell álljunk a kérdéshez, mert
ez nagyon lényeges településpolitikai kérdés. Sokáig gondolkodtam
az ügyön, egyeztettem kisebb települési polgármester kollégákkal és
nagyobb városok vezetőivel is, kinek mi a véleménye. Többségük felajánlotta a tulajdonrészét az üzemeltetőnek. A képviselő-testület lapzárta
után tart ülést, ahol erről a témáról is tárgyalunk, és majd a döntésünkről
a márciusi újságban számolok be.
Ujvári László polgármester

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete balástyai
csoportjának tagjait értesítem, hogy 2022. február 19-én, szombaton
10.00-12.00 óráig, és február 26-án, szombaton 10.00-12.00 óráig
a Tanodában tagdíjak befizetésére és a tagsági könyv meghosszabbítására lesz lehetőség. A tagkönyveket mindenki hozza magával. Amen�nyiben a tagdíj befizetése és a tagsági könyv meghosszabbítása nem
történik meg, automatikusan megszűnik a tagság. Új tagok is ugyanekkor intézhetik a csoportba belépésüket, amelyhez igazolványkép
méretű fénykép szükséges.
Palotás Ibolya csoport titkár
Telefon: 06 (30) 457-1320

Régi postások fotóit keressük

Balástya helytörténeti könyvének postai fejezetéhez régi fotókat keresünk. Olyan fényképet is szeretnénk, amelyen a régi posta, a mai
Széchenyi út 18. szám alatti épület van, de nem a mai formájában,
hanem postaként látható. Továbbá régi balástyai postások fényképeit,
valamint Matyi Lajos és Epres József volt postavezetőkről is várjuk
a fotókat, amelyeken lehetőleg egyenruhában vannak, de bármilyen
ruhában megfelelő. Az sem gond, ha olyan képet kapunk kölcsön,
amelyen többen is vannak, és azon volt postások is rajta vannak.
Például május elsejei felvonuláson, lakodalomban stb. Természetesen beszkennelés után nagyon rövid időn belül visszaszolgáltatjuk
a képeket a kölcsönzőknek.
Továbbá aki tudja, mikortól van a jelenlegi helyén a posta, azt is
jelezze a Teleházban, ahová a képeket szkennelésre várjuk.

Közélet
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Sóti Erika a Magyar Állami Operaházban énekel
Két éves volt Sóti Erika, amikor 1994 februárjában szüleivel és két fiútestvérével együtt
Zentáról Balástyára költöztek a dél-szláv háború miatt.
Itt járt óvodába és általános
iskolába. Már az óvodában
látszott, hogy van tehetsége a
zenéhez.
- Általános iskolásként részt
vett zenei képzésben?

A Kisteleki Művészeti Iskolának volt balástyai kihelyezett tagozata, ahol Horváth
Lívia tanárnővel a fúvós hangszerek ismerete révén tanultunk légzéstechnikát, ami az
éneklésben is elengedhetetlen,
de konkrét énektechnikát a későbbi években kezdtem el csak
tanulni. Egyébként szakmai
szempontból ez így jobb is volt
– általában mutálás után érdemes
a klasszikus hangképzést komolyabban elkezdeni.
- Iskolai ünnepségeken énekelt?
Nagyon sok ünnepségen szerepeltem. Amikor voltak – talán
a Zene Világnapjához kötődő –
ünnepségek az iskolában, azokon
is felléptem, nem mindig énekléssel, sokszor furulyáztam, de
amikor énekkel léptem fel, akkor
is Horváth Lívia tanárnő foglalkozott velem. Nagyon szép emlékek
ezek nekem. Egyébként inkább
Falunapokon, Szomszédolókon,
Falukarácsonyokon
énekeltem
többet. Iskolaesten, amikor az
egész iskola közösen énekelt,
volt, hogy szólót énekelhettem.
- Mikor döntötte el, hogy mindenképpen fejleszti az énektudását és az énekesi hivatást
választja?

Erre nehéz válaszolni, mert valahol mindig is énekelni szerettem
volna. Szeretek erre egy anekdotával válaszolni. Mikor még ovis
voltam és valaki megkérdezte,
hogy mi leszek, ha nagy leszek,
a válaszom az volt, hogy operaénekes vagy színésznő. Kicsit
komolyabbra fordítva a szót, azt
hiszem, mindig meg kellett küzdenem magamban azzal, hogy
valóban akarom-e ezt a pályát, való-e ez nekem. Viszont folyamatosan képeztem magam zenei téren,
mert az elsődleges terv az éneklés
volt. Középiskolába Szegedre, a
Karolina Gimnáziumba jártam és
ott házon belül volt zeneiskola,
meg énektanár is. Kerényi Tibornétól tanultam ezekben az években énekelni, viszont az éneklés
mellett tanultam több hangszeren
játszani, zongorán, orgonán, valamint kamara kórusban és iskolai
nagy kórusban énekeltem.
- Amikor a szegedi Közéleti
Kávéházban volt egy fellépése,
többen mentünk Balástyáról
meghallgatni. Ez mikor volt?
Az 2010-ben, az érettségi évében. Tóth Jonatánnal énekeltem,
aki szintén ugyanannál az énektanárnál tanult, mint én. Az volt
az első önálló estem, ahol az általam énekelt művek köré épült fel
a műsor. A mai napig emlékszem,
mennyire izgatottan vártam azt
az estét. Ekkor még a Karolinába
jártam, de már a konzervatórium
ötödévére készültem, ami után
pedig a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán végezhettem a klasszikus énekművész
alapképzést.
- Szegedről merre vezetett az
útja?
2015 és 2018 között tanultam
Pécsen, ott végeztem az operaének mesterszakot, valamint
a művésztanári képzést. Wiedemann Bernadett miatt szerettem
volna akkor Pécsre járni, ugyanis
korábban dolgozhattam vele párszor és fantasztikus hatással volt
a fejlődésemre. A mai napig nagyon jó viszonyban vagyunk és
rengeteget adok a szakmai véleményére. Nem utolsó sorban pedig már állhattam is vele egy szín-

padon az operaházban. Nagyon
izgalmas élmény volt! Egyetem
után, 2019-ben költöztem fel Budapestre. Abban az évben inkább
alkalmi munkákat vállaltam, mellette pedig meghallgatásokra készültem, de egy meghallgatásom
sem volt sikeres, amit azért volt
nehéz értelmezni, mert szakmai
szempontból nem éreztem magam kevésbé felkészültnek, mint
most, amikor a Magyar Állami
Operaházban dolgozom. Viszont
az életben sokszor jókor kell lenni
jó helyen ahhoz, hogy az a tudás,
ami megvan, tudjon hasznosulni. Végül eladói állást vállaltam
egy mindenmentes cukrászdában, amiben sokat tanulhattam
magamról, az emberekhez való
viszonyomról is. Nagyon hálás
vagyok azért a másfél évért, amit
ott töltöttem. Mellette vállaltam
néhány magánnövendéket, mert
nagyon szeretek tanítani. A mai
napig van növendékem, akivel
rendszeresen együtt dolgozunk és
ez nagyon sokat ad nekem!
- Hogyan sikerült bejutni az
Magyar Állami Operaházba?
Az operaház szerintem a legtöbb klasszikus énekesnek nagy
álma, így én is vágytam rá sokáig,
hogy ott dolgozhassak egy nap, de
ironikus módon pont akkor sikerült felvételt nyernem a kórusba,
mikor már nem ragaszkodtam
görcsösen ezekhez az ambíciókhoz. Éppen a cukrászdában dolgoztam, mikor jött a telefonhívás
egyetemi énekmesteremtől, hogy
lesz egy meghallgatás, ami még
nem az operaház kórusába lett
volna. Mellékesen megkérdezte,
hogy a kórusba egyébként nem
akartam-e jelentkezni, hiszen
oda szintén akkoriban írtak ki
meghallgatást. Végül ennek a beszélgetésnek a hatására adtam be
a jelentkezést az énekkari meghallgatásra. Nagyon kevés időm
volt felkészülni, pontosan egy
hetem, amiből öt napot dolgoztam, tehát összesen két nap
tudtam ténylegesen foglalkozni
a meghallgatás anyagával. Végül
nagyon kellemes élmény volt, és
az állásinterjú beszélgetős része
is. Nagyon kedvesek voltak és jól
esett, hogy végre tényleg jókor jó

helyen voltam ahhoz, hogy a kvalitásaimat hasznosítani tudják.
Milyen szerepekben láthatta
a közönség?
Az egyetemi évek alatt sikerült
néhány szerepben kipróbálnom
magam. A teljesség igénye nélkül
például Mozart Varázsfuvolájának Második Dámájaként, amit
többször is volt szerencsém színpadra vinni. Aztán szintén Mozart
szerep, ami nagyon jelentős volt
az életemben a Titusz kegyelme
című operából Sextus szerepe
– ez a szerep nagyon közel állt
a szívemhez és sokat tanultam
belőle. Hogy még egyet említsek,
Händel: Xerxész című operájából
a címszereppel diplomázhattam,
ami igazán nagy kihívás volt számomra színészileg és hangilag
is, ráadásul az egy elég nehéz
időszak volt számomra, mivel
abban az évben halt meg anyukám. Ezzel együtt nagyon értékes tapasztalat volt, hogy ilyen
körülmények között meg tudtam
állni a helyem ebben a szerepben,
ráadásul a pécsi Kodály Központban. Jelenleg az operaházban
a kórusban nem szerepeket énekelek, viszont mindig örülök, mikor
egy-egy külsős produkció során
lehetőségem nyílik régi vagy új
szerepekbe belekóstolni.
- Mit jelent Önnek az, hogy
a Magyar Állami Operaházban énekelhet? Mi az a plusz
élmény, amikor színpadra lép?
Fantasztikus érzés az ország zenei krémjében dolgozni, azokon
a deszkákon állni és játszani, amiken korábban igazi nagy művészek álltak. Nagyon jó tehetséges
emberekkel együtt dolgozni egy
produkció megvalósításán még az
esetleges hiányosságok vagy viszontagságok ellenére is. Az szintén csodás érzés, hogy elmondhatom magamról, meg tudok élni
abból, amit igazán szeretek és
amihez értek. Ez tudom, sokak
számára nem adatott meg, vagy
éppen ennek elérésén dolgoznak.
Én úgy érzem, hogy minden befektetett munkát megért, hogy ma
itt állhatok, mint a Magyar Állami
Operaház énekkari művésze.
Illin Klára
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Katona Szonja újabb szobrai

Katona Szonja láncfűrészes fafaragó, szobrászművész 2018. februárjában költözött Balástyára a férjével. Az Erdőközi iskola közelében
vettek egy tanyát. Szonja az elmúlt években nagyon sok szobrot készített. A többi között a balástyai műkő trianoni emlékszobor is az ő
munkája. Megrendelői között önkormányzatok és magánszemélyek
egyaránt megtalálhatóak. Több olyan település van már Magyarországon, ahol Katona Szonja alkotásait szeretik, visszatérő megrendelők.
Az utóbbi években a fa mellett műkővel is foglalkozik, újabban pedig
minimálisan kerámiával, és ami érdekesebb, fémöntéssel, elsősorban
alumíniumöntéssel, azon belül is a viaszveszejtéses technikával dolgozik. Egyedi motoralkatrészeket, dekorációkat is készít, de tervezi
alumínium vagy bronz szobrok öntését, akár portét vagy büsztöt, kisebb 50-60 centiméteres méretekben. Ideköltözésük óta megszületett
kislányuk, Boróka, és március végére második gyermeküket várják,
ezért a következő hónapokban kevesebb megrendelésnek tud majd
eleget tenni.

Közélet, Oktatás
Iskolai események
A Hónap Szentje

Ebben a hónapban Szalézi Szent Ferenc életét ismerhették meg
diákjaink. Olasz származású francia püspök és teológus volt. Arisztokrata családba született, de lemondott nemesi rangjáról, hogy
életét Istennek szentelhesse. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb teológusaként tartják számon. Ő alapította a vizitációs
nővérek rendjét, és őt tartják az írók és az újságírók védőszentjének.

Hónap Diákja – december

1. a: Tari Dóra, 2. a: Nagymihály Marcell, 3. a: Gajdács Eszter
Dóra, 4. a: Budai Máté, 5. a: Kiss Alexandra Panka, Kiss Bianka
Hanna, 6. a: Kántor Róbert, 6. b: Dékány Áron, 7. a: Körmendi
Zsombor, 8. a: Paragi Nándor
2021. decemberére lett készen Katona Szonja két gyönyörű szobra,
az egyik medvét ábrázol, a másik egy Trianon emlékszobor. Mindkét
kültéri szobrot tölgyfából készítette, mert ezek a legtartósabbak.
A medveszobor egy emléket őriz. Kázmér medve rettegésben tartotta Szádvár és Szögliget lakosságát, és róla történetek keringtek, mert
a hegységbe betelepített medvék közül a legerősebb barnamedve volt.
Az ő tiszteletére készült ez a szobor, amely 2,3 méter magas megtermett medvét ábrázol, és ez az idén január 10-én került Szögligeten
a helyére. A rönk, amiből Szonja faragta, hozzávetőlegesen átszámolva 1,53 köbméter volt. A tölgyfákat általában úgy kalkulálják, hogy
ahány köbméter, annyi tonna. A medve szobor egyébként 15 nap alatt
készült el, de ez 2 hónap távlatában, mert Szonja sokszor csak hétvégén tudta faragni. Ez napi 2-4 órát jelent. A legnagyobb láncfűrésze
7,5 kilogramm megtankolva, amit annyi ideig elég is kézben megtartani alkalmanként.
A Trianon emlékszobrot Kisszálláson, a Magyar Kultúra Napja
alkalmával adták át január 22-én. A szobor három részre tagolható.
A felső részen egy turulmadár ül és a széttárt szárnyaival védelmezi
a Magyar Koronát és alatta a Trianoni Magyarországot. A középső részen a fentebb említett Trianoni szétszakított Magyarország térképe,
alatta pedig egy „szalagon” a Trianon felirat látható az évszámmal.
A Trianon emlékmű elkészítése összesen öt napot vett igénybe, szintén napi 2-4 óra munkával. Több anyagból készült, mert a turul szárnyai és a nagy Magyarország anyaga ragasztva van a faanyaghoz, így
a hidegebb idő miatt várni kellett a ragasztó kötésével.
Az idén szintén több alkotás készül majd, Szögliget is rendelt egy
újabb szobrot, de a témáját Szonja még nem árulhatja el.
Illin Klára

Szakkörökre lehet jelentkezni a könyvtárban
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzati
támogatással az idén is folytatjuk az alábbi szakköreinket: néptánc, főző, süteménysütő, életmód, kézműves,
film-, kerámia és túra szakkör, valamint folytatódik
a mesekör is.
A szakkörökön minimális tagdíj befizetésével lehet
részt venni.
Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket a könyvtárban!
Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető
A Gémes Eszter Községi Könyvtár nyitva tartása:
hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig, kedd: ZÁRVA, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig, péntek: 8.0012.00 és 13.00-16.30 óráig. Ebédszünet: 12.00-13.00
óráig.
Telefon: 62/578-130, 06 30 413- 0075

Mezőgazdaság, Hirdetés
Miért nem lehet égetni a növényi
hulladékokat?

A növényi szárak, a kerti hulladékok, fűnyesedék, gallyak, az
avar és nádas égetése széles körben elterjedt. A szabadtéri tűzesetek legtöbbször ebből adódnak, az emberi gondatlanság miatt.
Azt kevesen tudják, hogy ezek égetése mennyire káros a környezetre, az ember egészségére. A nagy szennyezést elsősorban az
alacsony égéshőmérséklet, a magas nedvességtartalom okozza, és
így szén-monoxid keletkezik, amely kis mennyiségben is mérgező. Továbbá a katasztrófavédelemnek, a tűzoltóságnak nagy erőfeszítést, és jelentős többletköltséget okoz a tűzeseteknél a lángok megfékezése, a tűz által veszélyeztetett területek védelme.
Az ilyen gondatlan magatartás természeti és anyagi károkat okozhat, a vadon élő állatok életét, valamint emberi életet veszélyeztethet, ha az avar vagy nádas égetés közelében lakóingatlan áll.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a fenti esetekben tűzvédelmi
bírságot szabhat ki, amelyre községünkben is volt már példa több
esetben. Az égetés helyett a növényi hulladék komposztálással
a talajba visszajuttatható, és a hulladékudvarba is kiszállíthatják.
A bírságnak megfelelő összegéért már vásárolható ágaprító, és az
apró ágdarabokat mulcsként hasznosíthatják.
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Hulladékudvar nyitva tartása
Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig,
12.20-16.20 óráig.
Vasárnap és hétfő ZÁRVA.
Telefon: 06 70 682-8565

TANYA ÉS FÖLDTERÜLETEK

ELADÓK

Balástyáról a Forráskút felé vezető útról leágazó, hindu templomhoz vezető
bekötő út mellett, ingatlanok eladók.
Balástya, Tanya 362., 0356/7. helyrajzi számú,
2.877 m2 kivett tanya és legelő művelési ágú
ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad.
Balástya, 0356/27 helyrajzi számú, 3.625 m2 szántó és rét művelési ágú ingatlan, 92/100 tulajdoni
hányad.
Balástya, 0356/29 helyrajzi számú, 32.634 m2 szántó és rét művelési ágú ingatlan, 92/100 tulajdoni
hányad.
Balástya, 0356/30 helyrajzi számú, 1.517 m2 rét
művelési ágú ingatlan, 92/100 tulajdoni hányad.
Érdeklődni:
06 (30) 855-8007 vagy 06 (30) 972-3662
telefonszámon lehet.
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Falugazdász hírek
Tájékoztatás az I. és II. kategóriás engedélyek meghos�szabbított érvényességi idejéről
Változás történt a vészhelyzet
idején lejárt okmányok, (így
az I. és II. kategóriás növényvédő szerek vásárlási, forgalmazási és felhasználási
engedélyek)
automatikusan
meghosszabbított érvényességi
idejében. A 2022. január 1-én
hatályba lépett, „A veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről” szóló 2021. évi CXXX. törvény
12.§-a szerint: A 2020. március 11. és 2020. július 3. között
lejárt, vagy a 2020. november 4.
és 2022. május 31. között lejárt
vagy lejáró hivatalos okmány
2022. június 30-ig érvényes.
8 órás zöldkönyves megújító
tanfolyam: 2022. március 25.
Helyszín: Hódmezővásárhely
Mezőgazdasági Főiskolai Kar
Kollégiumi épület.
Felír szám szükséges, tanfolyam díja 20.000 Ft.
További információ kérhető:
Márki Anita, 06 (30) 537-8891
Anyajuh támogatás
2022. február 1-től március
21-ig igényelhető.
A kérelmet benyújtó ügyfélnek
a 2022. támogatási év vonatkozásában a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a jelen
közlemény mellékleteként rend-

szeresített, a támogatási évhez
kapcsolódó K1350 instruktori
igazolással, amelyet az ügyfél
kérelmére az MJKSZ térítésmentesen állít ki. Fontos változás, hogy a korábbi évektől
eltérően az instruktori igazolást
nem kell benyújtani a kérelem
mellékleteként, mivel az abban
foglalt tényekről a Magyar Államkincstár megkeresésére az
MJKSZ adatot szolgáltat.
Nitrát jelentés
Nitrát érzékeny területen gazdálkodók és háztartási igényt
meghaladó mértékben állattartást végző gazdák esetében
szükséges az e-nitrátjelentés.
Beküldésének
határideje:
2022. március 31.
„Mezőgazdasági kisüzemek
fejlesztése”
VP2-6.3.1-16
azonosítószámú pályázat:
következő beadási határidő:
2022. február 14 - február 28.
További információ ügyfélfogadási időben: hétfő, kedd,
szerda: 8.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Halászné Ács Éva
06 (30) 338-0162
acs.eva@nak.hu
Halász Zsolt
06 (30) 337-2535
halasz.zsolt@nak.hu

A Külső-őszeszéki iskolások
osztálytalálkozót tartanak
Április 23-án a Vadásztanya vendéglőben ebéddel egybekötött találkozóra várnak minden egykori diákot, aki a Külső-őszeszéki iskolába
járt, és Borsi Péter tanította. Előzetes jelentkezés március 15-ig Vass
Jánosné Török Valériánál a 06 (70) 417-6838-as telefonszámon.

Kedves Olvasóink!
A Balástyai Újságot a www.balastya.hu oldalon is olvashatják, és
ugyanott a képváltó alatt az aktuális események, és a főmenüben a
hírekre kattintva az oldal alján a sorszámoknál a korábbi hírek is láthatóak, továbbá a Facebookon Balástya község oldalán olvashatják
még településünk híreit.
Illin Klára szerkesztő
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ANYAKÖNYVI hírek
Elhunytak
• Szabó János (1956)

• Goldmann Attila Csaba (1957)
• Kiss Béniné Gál Éva (1943)

Irodai ügyelet a plébánián

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

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

Hírek, Információk
Vöröskeresztes ingyenes csere-bere
vásár lesz a művelődési ház nagytermében

Február 20-án, vasárnap 9-12 óráig a művelődési ház nagytermében Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár tartanak. A szervezők továbbra is várnak tiszta, használható ruhaneműket, működőképes játékokat, mesekönyveket, is
amelyeket a vásár alkalmával adhatnak át. Érdeklődni lehet a szervezőnél, Molnár Évánál, a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon.
(A hideg miatt a vásár látogatói öltözzenek fel melegebb ruhába.)
Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!

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

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.

Sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás Kisteleken 24 órában – 112
Kisteleki Mentőállomás – 112 • Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611

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

a Hotel Orchideában!

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető

Állatorvosi ügyelet

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

Számlaképes egyéni vállalkozóként
kőműves munkákat vállalok.
Felújításokat és átalakításokat.
Referenciával, garanciával.
Répa József
06 (20) 591-8308

Ingyenes jogi tanácsadás

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

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: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,
pénteken 7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773
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