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Az önkéntes tűzoltók évértékelő közgyűlést tartottak
Február 19-én a Hotel Orchideában tartotta Balástya 
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2021. évet értékelő 
közgyűlését.

4. oldal

Rendezzünk együtt családi napot!   
Március végén a Sajtkukac parkban hagyományőrző  
családi napot szervez a könyvtár a térségi gyerekesély 
programmal közösen. 
  

5. oldal

Elhunyt dr. Haller Mihály nyugdíjas állatorvos
Január 31-én hunyt el dr. Haller Mihály nyugdíjas  
állatorvos, aki 1967-2000-ig szolgálta munkájával  
a balástyai állattartó lakosságot.  

6. oldal

Február végén került a helyére az általános iskola 
közelében, az út mindkét oldalán az a közlekedési tábla, 
ami a 4. osztályos balástyai Hunyadi Adrienn rajza alapján 
készült. 

Bővebben a 3. oldalon

Az iskola közelében új közlekedési tábla 
kéri lassításra a járművezetőket

Tisztelt Balástyai Választópolgár!
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők vá-

lasztásán az országgyűlés 199 képviselőjének megválasztására ke-
rül sor. A képviselők közül 106 fő egyéni választókerületben, míg 
93 képviselő országos listáról szerez mandátumot.

Ugyanezen a napon négy kérdésben országos népszavazásra is sor 
kerül. A választásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Átjelentkezéssel történő szavazás
Abban az esetben, ha a szavazás napján Magyarországon, de nem 

az állandó lakcíme szerinti településen tartózkodik lehetőség van 
átjelentkezésre. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre 
(budapesti kerületbe) lehet.

Ehhez szükséges benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye sze-
rinti választási iroda címére, illetve online a www.valasztas.hu 
honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az 
illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. március 25., 16:00 óra.
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie 

az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a 
választási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás 
és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön 
kérelmet benyújtani.

Átjelentkezéssel történő szavazás esetén is Ön a lakóhelye szerinti 
jelöltekre adhatja le szavazatát.

Folytatás a 3. oldalon

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS
2022. ÁPRILIS 3-ÁN, 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG

MEGHÍVÓ EMLÉKHÁZ AVATÓRA
Március 17-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz az  

Emlékház (felújított volt kántorház) avatója, amelyre tiszte-
lettel meghívom községünk lakosságát!

Az épületet átadja Farkas Sándor államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője, akinek nagyon sok beruházás pályázati támo-
gatottságát köszönheti a községünk.

Ujvári László polgármester

Rabi Edit Éva iskolaigazgató, Hunyadi Adrienn, Ujvári László polgármester
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Víziközmű-Vagyon
Községünk víziközmű-vagyo-
nának térítésmentes átadásával 
kapcsolatban e-mailben kereste 
meg az üzemeltető Alföldvíz 
Zrt. az önkormányzatot, amint 
erről beszámoltam a februári új-
ságban. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy nem szab gátat az 
integrációnak, ha ez a hosszú 
távú biztonságos üzemeltetést és 
a fejlesztést is szolgálja, ebben 
partner tud lenni az önkormány-
zat, de a feltétel nélküli átadást 
a képviselő-testület nem tudja 
támogatni. Egyébként az ország 
víziközmű üzemeltető cégei kö-
zül csak az Alföldvíz Zrt. szol-
gáltatási övezetében merült fel 
ez a térítésmentes vagyonátadás. 
Amennyiben továbbra is megma-
rad az üzemeltető szándéka, ak-
kor egyeztetéseket, tárgyalásokat 
várunk, mert hangsúlyozom, azt 
nem szívesen tennénk, hogy in-
terneten kapott szerződéstervezet 
alapján ingyenesen átadjuk a te-
lepülésünk víziközmű-vagyonát. 
Folyamatos kapcsolatban leszek 
a továbbiakban is a kisebb-na-
gyobb települések polgármeste-
reivel, és gyűjtöm a informáci-
ókat, mások hogyan oldják meg 
ezt az ügyet.

2022-es éVi települési költségVe-
tés
Február 3-án a képviselő-testü-
let elfogadta önkormányzatunk 
2022. évi költségvetését. Mind 
az öt intézményünk biztonságos 
működtetése a legfontosabb,  
a következő a megkezdett be-
ruházásokhoz szükséges önerő, 
illetve a jövőre vonatkozó fej-
lesztésekhez szükséges önerő 
biztosítása. A jelenlegi állami 
finanszírozás, amit az intézmé-
nyeink fenntartására kaptunk,  
a múlt évhez képest növeke-
dett. Az iparűzési adóbevétel 
ugyanannyi maradt, mert ugyan 

a befizetett két százalékból egy 
százalékot elvont az állam, de 
ezt visszakapták az önkormány-
zatok, igényelhettük, két alka-
lommal. Májusban és októberben 
teljes egészében megkaptuk. 
Így a Balástya Községi Önkor-
mányzat adóbevételeit tekintve 
hátrányt nem szenvedett. 2022-
ben a költségvetési főösszeg 
1.355.248.400 forint, a tervezett 
működési kiadások 748.672.991 
forintot tesznek ki, és az adóbe-
vételeknél 170.500.000 forint 
várható. Reméljük, hogy az idén 
járványmentes időszak lesz,  
a közösségi programjainkat meg 
tudjuk tartani, és a civil szerveze-
teket is támogathatjuk. 

településrendezési terV
Nem látványos, de nagyon fontos 
feladat az új rendezési terv elké-
szítése, amiben a településünk 
fejlődésének néhány évtizedes 
ívét lehet meghatározni. Abban 
az esetben, ha a rendezési terv 
nem a jelenlegi jogszabályok-
nak megfelelően lenne frissítve, 
belterületen és külterületen egy-
aránt a magánépítkezések, de 
a vállalkozások, cégek vagy az 
önkormányzat fejlesztéseinek is 
gátja lehet. Példának a külterületi 
beépíthetőség arányát említhe-
tem, ami most 3 százalék, viszont 
a rendezési terv adaptálásával 10 
százalékot érhet el. A gazdasági 
övezetnél és birtokközpont ösz-
szevonásoknál még ennél is több 
lehet. A terv munkái az ősszel 
kezdődtek, és a generáltervező-
vel havonta tartjuk a kapcsolatot, 
az egyeztetéseket, a szakági ter-
vezők viszont hozzá tartoznak. 
Jelenleg a tervezőmunka felénél 
tartanak, és a szerződés alapján 
a nyár elejéig elkészül. Ezután 
következik az érdekelt lakosok, 
vállalkozók általi véleményezés. 
A jogszerű és településpolitikai 
szempontból fontos észrevéte-
leket a tervezők megvizsgálják, 

a tervet módosíthatják, hogy az-
után azt a nyár végén, ősz elején 
a képviselő-testület hagyja jóvá.

iskolai konyha
A tervezett új iskolai konyha 
építéséhez elkészültek a kiviteli 
tervek. A korábbi döntésünket 
átértékeltük, ami szerint a kony-
ha és az ebédlő egyszerre épül 
meg, de a kivitelezéshez szük-
séges összeg és a plusz forrás-
szerzés lehetősége azt mutatja, 
hogy első körben csak a konyha 
építését célozhatjuk meg. Ehhez 
indítjuk a közbeszerzési eljárást. 
A pályázatunk beadása óta eltelt 
időszakban az építőanyag árak és 
az építési költségek változása azt 
eredményezte, hogy a Belügy-
minisztériumi pályázatból meg-
kapott bruttó 200 millió forintos 
támogatás kevésnek bizonyult 
az önkormányzati sajáterővel 
együtt. A teljes beruházáshoz 
még hiányzik csaknem 100 mil-
lió forint, amit már önkormány-
zatunk nem tud vállalni. Ezért a 
most induló TOP Plusz pályázati 
lehetőséggel szeretnénk megépí-
teni az ebédlőrészt.

Vállalkozás települne az ipari 
öVezetbe
Egy németországi cég magyar-
országi telephelye szeretne a 
forráskúti út melletti ipari öveze-
tünkben két telket vásárolni. Vi-
szont a nyertes pályázatunkkal, 

amivel az infrastrukturális csat-
lakozásokat kiépítettük az ipari 
övezetben, kötelezettségünk van, 
hogy a fenntartási időszak végéig 
nem értékesíthetjük, csak bérbe 
adhatjuk. A céggel folyamatban 
van a bérleti szerződés megköté-
se, és majd a fenntartási időszak 
végén a bérlést tulajdonjog átadás 
követné. Amíg az ingatlan bér-
beadása és ott az építkezés nem 
történik meg, az 5-ös főút és a 
szeméttelep felé vezető út keresz-
teződésénél lévő önkormányzati 
tanyásingatlan udvarában lévő 
fóliaborítású tárolót bérlik, és ott 
lakatosipari összeszerelő mini 
üzem működik, amit majd az új 
telephelyükre visznek át.

FakiVágások a pihenőerdőben
A Vadásztanya vendéglő mellet-
ti Pihenőerdőben lévő jónéhány 
veszélyessé vált szürkenyár és 
feketenyár kivágásáról a februári 
újságban beszámoltam. A legked-
vezőbb ajánlatot adó balástyai 
favágó vállalkozással kötöttünk 
megállapodást és februárban 
megkezdődött a fák kivágása. 
A vállalkozó a megállapodáson 
kívül díjmentesen vállalta az ág-
darálást és a fákról lenyúló ágak 
levágását is. A vastagabb ágakat 
és a fatörzseket az önkormányzat 
munkatársai elszállítják az ön-
kormányzat telephelyére, majd 
valószínűleg ősszel a szociálisan 
rászorulók tüzelővel ellátásához 
felhasználjuk. A belterület más 
részein is a veszélyessé vált fákat 
szintén kivágjuk, és helyükre ké-
sőbb facsemeték kerülnek. 

erdőink Fáinak pótlása
2020-ban háromhektáros 

nemesnyár ültetvényt telepítet-
tünk Őszeszékben, az egyik ön-
kormányzati területen. Az elmúlt 
időszak aszályos időjárása miatt 
több fa kipusztult, ezek felméré-
se folyamatban van, pótlásukat 
márciusban végezzük el.

Az önkormányzat közfog-
lalkoztatott munkatársai 
elvégezték a virágágyások 
gyomtalanítását.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(Folytatás a címlapról)
Külképviseleten történő szavazás

Amennyiben Ön magyarországi bejelentett állandó lakcímmel ren-
delkezik és a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van 
arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulá-
tuson) adja le szavazatát.

Ehhez szükséges benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerin-
ti választási iroda címére, illetve online a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes vá-
lasztási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

A kérelem benyújtására 2022. március 25-én, 16:00 óráig van le-
hetőség.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az 
Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a válasz-
tási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és 
országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérel-
met benyújtani.

Mozgóurnával történő szavazás
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi ál-

lapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt vá-
lasztópolgár nyújthatja be. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi 
meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (például 
munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje
A mozgóurna iránti kérelemnek a Helyi Választási Iroda (6764 Ba-

lástya, Rákóczi u. 5.)
- levélben 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig,
- személyesen 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig,
- online (www.valasztas.hu),
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30-án (szerda) 16,00 

óráig,
- ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3-án (vasárnap) 12,00 óráig,
- írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján 

történő igénylés 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig,
(A kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges  

a választópolgár közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba fog-
lalt meghatalmazását is.)

- írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátar-
tozó vagy egyéb személy) útján 2022. március 30. (szerda) 16,00 óráig,

- a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meg-
hatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás 
napján, 2022. április 3-án (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig kell meg-
érkeznie.

Ha Ön olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazó-
körben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve az átje-
lentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon  
a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, a kérelmét 
egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi  
a választópolgárt lakóhelyén vagy az általa megadott más címen, annak 
érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Amennyiben mozgóurnát kért, a szavazókörben személyesen nem 
szavazhat.

A szavazókörök 2022. április 3-án reggel 6 órától este 19 óráig lesz-
nek nyitva. A választási értesítőn feltüntetésre került a szavazókör szá-
ma és címe, ahol szavazatát leadhatja.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, de megkönnyíti  
a választási bizottság munkáját.

Kérjük, hogy személyazonosságának igazolására vigye magával
- lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, vagy útleve-

lét, vagy vezetői engedélyét, vagy
- a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító 

igazolványát.

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A SZAVAZÁSSAL  
KAPCSOLATBAN

A szavazókörbe történő belépést megelőzően a kihelyezett  
fertőtlenítő állomáson kézfertőtlenítés szükséges.

A szavazóhelyiségben az orrot és szájat eltakaró maszk viselése 
kötelező.

Esetleges sorban állás esetén a várakozók közt 1,5 m távolságot 
szükséges tartani.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a 38/2022. (II.11.) 
Korm. rendelet szerint - a korábbi szabályozástól eltérően – valameny-
nyi, 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. nap-
jáig lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély 
és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.

A Helyi Választási Irodától kérhető tájékoztatás a választással össze-
függő továbbiakban esetlegesen felmerülő jogi, igazgatási, technikai 
kérdésekben:

Helyi Választási Iroda, 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 62/278-222 Fax.: 62/278-222/116

E-mail: jegyzo@balastya.hu
HVI vezetője: dr. Nagy-Elekes Petra jegyző

Az iskola közelében új közlekedési 
tábla kéri lassításra a járművezetőket

Február végén került a helyére 
az általános iskola közelében, 
az út mindkét oldalán az a köz-
lekedési tábla, ami a 4. osztá-
lyos balástyai Hunyadi Adrienn 
rajza alapján készült, és amit ja-
nuár 11-én vett át Ujvári László 
polgármester dr. Polner Eörstől,  
a megyei közgyűlés alelnökétől. 

A Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzat Helyi identitás 
című nyertes pályázatának volt 
egy olyan eleme, amely a köz-
lekedés biztonságával foglalko-
zott, és a Csongrád-Csanád Me-
gyei Rendőr-főkapitánysággal 
együtt tavaly általános iskolá-
soknak hirdettek rajzpályázatot 
„Itt közlekedem, vigyázz rám!” 
elnevezéssel. A térségenként 
nyertes rajzokból közlekedési 
táblát készítettek, és a megye 
településeinek iskoláinál he-
lyezték el. 

A rajzpályázaton Kistelek Já-
rásban Hunyadi Adrienn pálya-
művét választotta ki a zsűri, így 
az ő rajzából készült közlekedé-
si jelzőtábla látható a járás mind 
a hat településén.
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Február 19-én a Hotel Orchideában tartotta Balástya Község Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület a 2021. évet értékelő közgyűlését. Virágh 
István, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd az első 
napirendi pontban tagfelvétel és tagsági jogviszonyok felmondása kö-
vetkezett. Három új tagot vettek fel, és két fő távozott az egyesületből. 
Jójárt Gábor parancsnok és Gémes Attila, az Ellenőrző Bizottság el-
nöke beszámolt az elmúlt évi munkáról, majd Virágh István a vagyon-
kezelés, pénzügyi zárszámadás adatait ismertette.  

Az utolsó napirendi pontban újraválasztották az egyesület tisztség-
viselőit.

Az összejövetelen részt vett Galiba Gábor tűzoltó alezredes,  
a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője, Szatmári Imre 
tűzoltó dandártábornok, főtanácsos, a Csongrád-Csanád Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatója, Ujvári László 
polgármester és Dékány Péter, a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke. 

Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2021. évben is 
folytatta a már megszokott módon a technikai eszközök fejlesztését. 
Az események száma ezt meg követeli, és ez a fejlődés szükséges-
nek látszik, a precíz és balesetmentes munkavégzéshez. Az év során 
19 alkalommal kaptunk riasztást, 7 tűzesethez, 12 műszaki men-
téshez a művelet irányítástól, amelyre minden esetben reagáltunk. 
Ezeken kívül egy gyakorlaton, egy bemutatón és egy tűzoltó verse-
nyen vettünk részt. A versenyen az önkéntes tűzoltó egyesületünk 
megalakulásának 70. évfordulóját is ünnepeltük. Ennek a verseny-
nek a lebonyolítása és megszervezése magas színvonalon történt, 
amelyben nagy szerepet vállalt az egyesület elnöke, Virágh István, 
valamint a tagok közül Boldizsár Ferenc, Berta József, továbbá a 
Balástya Községi Önkormányzat. Egy minősítő gyakorlaton is részt 
vettünk, az Algyői FER tűzoltóság és a Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szervezésében, melyen 
megfelelő minősítést szereztünk. Az év során a tűzmegelőzés érde-
kében egyesületünk aratás előtti gép szemléken szakmai tanácsok-
kal, dokumentációkkal segítette a vállalkozók munkáját. Az esetek 
felszámolása során az együttműködési megállapodás értelmében 
a Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a Kistele-
ki Katasztrófavédelmi Őrs egységeinek nyújtottunk segítséget. A 
magas színvonalú szakmai munkánk eredményeként elmondható, 
hogy a hivatásos egységek számítanak a segítségünkre és jelentő-
sen könnyítjük a munkájukat. Jelenlegi taglétszámunk 33 fő, amely 
az egyesület működéséhez és szakfeladatok ellátásához elegendő. 
A szaktevékenységet vállaló tagok közül mindenki rendelkezik va-
lamilyen szintű szakmai képesítéssel és gépkezelői jogosítvánnyal, 
valamint egészségügyi vizsgálattal, amely elengedhetetlen feltétele 
a szaktevékenység végzésének. Ezúton köszönöm minden tagtár-
samnak az egész évben végzett áldozatos munkáját, valamint külön 
köszönet azon személyeknek és szervezeteknek, akik támogatásuk-
kal segítették Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. 

Jójárt Gábor parancsnok 

Egyesületünk figyelembe véve a helyi sajátosságokat, körülményeket, 
a településre kivetített bűnmegelőzési tervben meghatározott feladato-
kat, a vírusveszéllyel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket, továbbá 
a stratégiai partnerek részéről történő felkéréseket, a civil szervezetek-
kel együttműködve végezte munkáját a 2021-es évben is. Évtizedek óta 
jó kapcsolatot ápolunk a lakossággal. A felkért lakossági szolgálatok  
a vírusveszély ellenére sem csökkentek. Tanyaterületek őrzését, betaka-
rítási időszakban a földterületek figyelését, rendezvények biztosítását és  
a felkért szolgálatokat 24 esetben teljesítettük. Sajnos térségünket is elérte  
a mélységi migráció, e területeken a lakosság biztonságérzete jelen-
tős mértékben romlott, az idősebb korosztály elvárja a polgárőrség 
mindennapos tevékenységét az érintett területeken. Jelzéseket rend-
szeresen kapunk a lakosságtól. Az önkormányzati és egyházi esemé-
nyeken szolgálatra felkéréseket teljesítettük: a trianoni emlékmű ava-
tása, balástyai búcsú, iskolai gyereknap, Falunapok, Böllérfesztivál.  
Iskolai szolgálatot 22 esetben láttunk el. Valamennyi helyben rendezett 
futballmérkőzésen biztosítottuk a helyszínt és elláttuk a rendezői felada-
tokat. A helyi Posta két esetben kért segítséget objektumőrzésre, figyelés-
re egyesületünktől. Nagyobb pénzkifizetések idején fokoztuk a polgár-
őr jelenlétet a település belterületén. A Kisteleki Rendőrkapitánysággal  
32 éve jó kapcsolatot ápolunk, a körzeti megbízottakkal napi szinten tart-
juk a kapcsolatot, a felkért közös szolgálatokat teljesíteni tudtuk, valamint 
pluszban még vásári szolgálatokban is segédkezünk. Mindenszentekkor 
temetői szolgálatot is vállaltunk.

Szervezeti életünkről 
A Balástyai Polgárőr Egyesületben 28-an végeznek társadalmi munkát, 

egy tagtársunk elhalálozott. Egyesületünkre is jellemző a magas életkor, 
az idősebb korosztály kevesebb önkéntes munkát tud vállalni, a fiatalabb 
korosztálynál jellemző a passzivitás, a megélhetés érdekében többletmun-
kát kénytelen vállalni, így kevesebb ideje jut önkéntes társadalmi munká-
ra. Mindezek ellenére az október 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésen 
4 fő jelentkező kérte felvételét az egyesületbe, két fiatal jelentkezett 50 
órás közösségi munkára. Tárgyi és technikai felszereltségünk biztosított. 
Az újonnan alakult Dóci Polgárőr Egyesületet segíteni tudtuk 15 db lát-
hatósági mellénnyel. SZEM mozgalomban nyolc polgárőrünk vesz részt. 
A tagok a tárgyévben, szolgálatban 3130 órát töltöttek el, ebből külterületi 
szolgálatban 1548 órát, általános polgárőr feladatokra 1322 órát, rendőr-
séggel együtt határrendészetben 80 órát, rendezvénybiztosításban 70 órát, 
közlekedési szolgálatban 90 órát, bűnmegelőzésben 20 órát töltött el. Egye-
sületünk 12 fővel vett részt a 30. születésnapját ünneplő Országos Polgárőr 
Szövetség országos rendezvényén Mórahalmon.

Gazdasági helyzetünkről
Egyesületünk működési költségeihez 2021-ben 540.000 forint hozzá-

járulást biztosított a központi költségvetés, pályázat útján az MLSZ-től 
120.000 forintot nyertünk, az adó egy százalékából 14.568 forintot kap-
tunk. Valamennyi elnyert támogatási összeget a költségvetési tervezetnek 
megfelelően költöttük el, az elszámolásokat időben teljesítettük. Cégautó 
adót időben befizettük, tagdíjat 2021-ben sem szedtünk, önkormányzati tá-
mogatást a tárgyévben sem utaltak.

Köszönet
A vezetőség nevében köszönöm azon polgárőr társaim munkáját, akik 

a 2021-es év nehéz időszakában is segítették a vezetőség munkáját, tud-
ták vállalni a rendőri, a határőrizeti szolgálatban a 10-12 órás szolgálatot. 
Köszönöm a tűzoltó és katasztrófavédelmi egyesületnél tevékenykedő pol-
gárőrtársaim áldozatos munkáját, hogy más egyesületnél is helyt állnak.

Továbbá köszönetet mondok civil segítőimnek, akik társadalmi mun-
kában segítik az egyesület munkáját nem kevés óraszámban. Köszönöm 
azoknak a virágkertészeknek, akik adományaikkal és munkájukkal támo-
gatták és segítették munkámat, és közösen magas színvonalra emelték a 30. 
születésnapját ünneplő Országos Polgárőr Szövetség rendezvényét.

 Dékány Péter elnök

Az önkéntes tűzoltók évértékelő 
közgyűlést tartottak

Balástya község önkéntes tűzoltó 
egyesület 2021. évi szakmai beszá-
molója

A Balástyai Polgárőr Egyesület 
2021. évi beszámolója
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Hónap Diákja – december

1. a: Faragó-Barát Hanna, 2. a: Bitó András Márton, 3. a: Toni 
Petra, 4. a: Horváth-Zsikó Diána, 5. a: Csanádi Atád, 6. a: Prohász-
ka Csaba, 6. b: Tóth Álmos, 7. a: Kocsis Csenge, 8. a: Komáromi 
Attila Zoltán

Iskolai eseményekBölcsőde

Óvoda

A Hónap Szentje
A hónap szentje Szent Oszkár lett. „Észak apostola” néven isme-

rik. A dánok megtérítésének megkezdője, a hamburgi-brémai érsek-
ség megalapítója. Ő volt az első hamburgi érsek.

Kiszebáb égetés és Farsang az általános iskolában
Február 18-án, pénteken a 2. osztályosok Gera Márta és Csányi 

Péterné pedagógusok vezetésével vidám rigmusokkal, kereplőkkel, 
tülökkel, dobszóval várták az alsós és felsős diákokat a kiszebáb 
égetéshez. A mondókákba bevonták az alsó tagozatos diákokat.  
Félelmetes álarcokat is készítettek, hogy attól a tél biztosan meg-
ijedt és messzire szaladt. 

A kiszebáb égetése után a 8. osztályosok nyitótáncát nézték meg 
diákjaink, amit a jelenlévők vastapssal jutalmaztak. A járványhely-
zetre való tekintettel a farsangot idén is osztálykeretek között ren-
deztük meg, ahol a diákok megmutatták egymásnak jelmezeiket, 
közös játékokkal, zenével és tánccal ünnepeltek. A mulatságot tom-
bolahúzás zárta, ahol értékes ajándékok találtak gazdára.  

Az iskolai farsangról több fotó a www.balastya.hu/hírek oldalon 
látható.

Farsang a bölcsődében
A bölcsődében a farsang alkalmából idén is jelmezbe bújtak  

a gyermekek. Egy nagyon vidám, hangulatos délelőttöt töltöttek 
el együtt. A mulatsághoz a farsangi fánkot a szülők vásárolták.   
A gyermekek a nevelőkkel közösen készített farsangi kalapokat és 
lufit vihettek haza.

Tornaszoba dekoráció készült az óvodában
Az óvoda épületének dekorációja az elmúlt 12 év során szülők és 

egyéb eseti segítők  mellett az óvodai dolgozók munkájának volt 
köszönhető. Az ősz folyamán elkészült emeleti tornaszoba falai sem 
sokáig volt fehérek, február közepén minden dolgozó részt vett ab-
ban a munkában, amelynek eredményeképpen virágok, pöttyök és 
számok szegélyezik a feljáró lépcsőt és a gyermekek színes labdák 
között tornázhatnak majd fent az emeleten. A festéket és a szerszá-
mokat a fenntartó önkormányzat biztosította a munkához.

Télbúcsúztató farsang
Az óvodai farsangot minden évben hosszú hetek készülődése előzi 

meg. A felnőttek díszítik a csoportszobákat, bevásárolják és előké-
szítik a tombolákat, a játékokat, a gyermekek pedig örömmel ter-
vezgetik jelmezeiket. Ebben az évben február 18-án, pénteken tar-
tottuk az ünnepet. Az ötletes, vidám jelmezbe öltöztetett gyermekek 
számára jókedvvel, kacagással, tréfás vetélkedőkkel telt el a nap.
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Falugazdász hírek
Tájékoztatás az I. és II. kate-

góriás engedélyek meghosszab-
bított érvényességi idejéről

Változás történt a vészhelyzet 
idején lejárt okmányok, (így az 
I. és II. kategóriás növényvédő 
szerek vásárlási, forgalmazási 
és felhasználási engedélyek) au-
tomatikusan 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 le-
járt, vagy a 2020. november 4. és 
2022. május 31. között lejárt vagy 
lejáró hivatalos okmány 2022. jú-
nius 30. napjáig érvényes.

Zöldkönyves 8 órás megújító 
tanfolyam 

A tanfolyam helyszíne: Hód-
mezővásárhely, Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar Kollégiumi épület. 
Felír szám szükséges. A tanfo-
lyam díja 20.000 forint. Jelentke-
zési határidő: 2022. március 25.
További információ kérhető: 
Márki Anita, 06 (30) 537-8891

Nitrát jelentés 
E-nitrát adatszolgáltatás a nitrát 

érzékeny területen gazdálkodók 
és háztartási igényt meghaladó 
mértékben állattartást végző gaz-
dák esetében szükséges, a bekül-
dés határideje:  2022. március 31.

Anyajuh támogatás
2022. február 1-től március 

21-ig igényelhető az anyajuh 
támogatás. A kérelmet benyúj-
tó ügyfélnek a 2022. támogatási 
év vonatkozásában a kérelem 
benyújtásakor rendelkeznie kell 
a támogatási évhez kapcsolódó 
K1350 instruktori igazolással.

Mezőgazdasági őstermelők 
adózása

2022. január 1-től a mező-
gazdasági őstermelők adózása 
megváltozott. A tájékoztató 
itt érhető el: https://www.nak.
hu/tajekoztatasi-szol-galtatas/
jogszabalyok/235-jogszabalyi-
osszefoglalo/104004-a-mezo-
gazdasagi-ostermelok-adozasa-
nak-alakulasa-a-minimalber-
emeles-kovetkezteben

Halászné Ács Éva
06 (30) 338-0162
acs.eva@nak.hu

                        Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535

halasz.zsolt@nak.hu

Január 31-én hunyt el dr. 
Haller Mihály nyugdíjas állat-
orvos, aki 1967-2000-ig szol-
gálta munkájával a balástyai 
állattartó lakosságot.

Első munkahelyéről, Tápé-
ról került községünkbe állami 
állatorvosként. Nyugdíjba vo-

nulásakor hatósági állatorvos 
volt, szakfőtanácsosi címmel. 
Szerette a munkáját, igyekezett 
a gazdáknak a lehető legtöbbet 
segíteni, amiért elismerést és 
szeretetet kapott tőlük. Nyug-
díjasként még néhány évig 
magán állatorvosként ismerőse-
inek dolgozott. Felesége halála 
után, 2004-től magányosan élt, 
eleinte a horgászat, a balatoni 
pihenés, majd a gyerekeivel és 
unokáival való együttlét okozott 
neki örömet.

Dr. Haller Mihály életének 
84. évében, rövid betegség után 
hunyt el.

Emlékét kegyelettel őrizik 
mindazok, akik ismerték és sze-
rették.

Február 7-től a kisteleki Gyenes-
Bitó Lorát alkalmazta az önkor-
mányzat a művelődésszervezői 
feladatok ellátására Fodor Tamás 
helyett, aki hét évig dolgozott eb-
ben a munkakörben. Lorának több-
féle végzettsége van, a Szegedi 
Tudományegyetemen kommuni-
káció- és médiatudományi szakon 

végzett, mesterdiplomát szerzett, 
illetve turizmus, nemzetközi kom-
munikáció, nyelvészet szakirá-
nyokban folytatott tanulmányokat. 
Később rendezvényszervező és pá-
lyázatíró tanfolyamokon vett részt. 
A tanulás mellett férjével a nyári 
időszakban négy évig vendéglátó 
üzletet üzemeltettek, ahol alkal-
ma volt rendezvényszervezéssel, 
és szponzorok keresésével foglal-
kozni. Megszerzett ismereteit, ta-
pasztalatait mostantól községünk 
kulturális életének érdekében ka-
matoztatja.

Gyenes-Bitó Lorát rendezvények 
és helyiségbérlés ügyében a 06 (30) 
290-7773-as telefonszámon vagy 
a balastya@balastya.hu e-mailcí-
men lehet elérni.

Elhunyt dr. Haller Mihály nyugdíjas 
állatorvos

Új művelődésszervező a művelődési házban

MÁRCIUS KÖZEPÉN FOLYTATÓDIK A BAJNOKSÁG
Megyekettes csapatunk az előkelő második helyről várja 2021-

2022-es bajnokság tavaszi idényét. 
A téli felkészülés előtt a csapattagok egyéni futóedzésekkel ké-

szültek, és január 18-án álltak munkába. Kiss Máté 8 hetes alapo-
zást vezényel a március 13-ai, üllési szezonrajt előtt. 

Az ősszel pályára lépett játékosok közül Papp Bence a szegedi, 
megyeegyes DAFC csapatához távozott. A szezonban egyaránt 3-3 
meccsen pályára lépő Simon Gergely és Tóth István szintén eliga-
zolt Balástyáról. Előbbi Papphoz hasonlóan a DAFC-hoz, utóbbi az 
NB III-as Rákosmentéhez igazolt.

Egy Szegeden tanuló, baranya megyei fi atalember, Németh Bálint 
érkezett a csapathoz, és reménykedünk a vajdasági kapus, Tóth Ró-
bert nemzetközi átigazolási folyamatának pozitív kimenetelében is.

Fodor Tamás 

Sporthírek

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK 
ELKÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEI

2022. március 13., VASÁRNAP 14.30 óra, üllési sportpálya

2022. március 19., SZOMBAT 15.00 óra, balástyai sportpálya

2022. március 27., VASÁRNAP 15.00 óra, KÉSZ Sport Aréna Tápé

2022. április 2., SZOMBAT 16.00 óra, balástyai sportpálya

Üllés

Balástya

FK Szeged

Balástya

Balástya

Csengele

Balástya

Mindszent

Március végén ismét hagyományőrző családi nap szervezését 
tervezzük a térségi gyerekesély programmal közösen, ezúttal a Sajt-
kukac parkban. Várjuk azok jelentkezését mindazoknak, akik ötle-
tekkel, munkájukkal, szívesen segítenének a nap megszervezésében, 
lebonyolításában. Jelentkezni lehet személyesen a könyvtárban, vagy 
a +36 30/413-0075-ös telefonon.

Rendezzünk együtt családi napot!
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ANYAKÖNYVI hírek
Születés 
• Dudás Rékának és Bozó Gá-
bor Józsefnek: Gréta

Elhunytak
• Prém Mihályné Katona Erzsé-
bet Margit (1950)
• Szabó Jenőné Gera Mária 
(1935)
• Dr. Haller Mihály (1938)

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a  

06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

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

Állatorvosi ügyelet

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
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A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki 
irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon történő egyez-
tetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, novem-
ber 2-től  április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban korlá-
tozottak 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 telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Vöröskeresztes ingyenes csere-bere 
vásár lesz a művelődési ház nagyter-
mében

Március 13-án, vasárnap 9-12 óráig a művelődési ház nagy-
termében Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár tar-
tanak. A szervezők továbbra is várnak tiszta, használha-
tó ruhaneműket, működőképes játékokat, mesekönyveket, is 
amelyeket a vásár alkalmával adhatnak át. Érdeklődni lehet a szer-
vezőnél, Molnár Évánál, a 06 (20) 429-8301-es telefonszámon.  
(A hideg miatt a vásár látogatói öltözzenek fel melegebb ruhába.)

Kérjük, segítsenek rászoruló embertársainkon!   

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés alapján tart 

ingyenes jogi tanácsadást a polgármesteri hivatalban. 
Telefon: 06 (20) 923-0308

A p r ó h i r d e t é s

2024-ig kifizetett sírhelyen egyszemélyes síremlék eladó.
Telefon: 06 62/278-496, 17:00-20:00 óráig
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