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Kormányablak nyílt Kisteleken

Egyszerűbb lesz a hivatali ügyintézés a Kisteleki Járásban 
is, miután január 30-án megnyílt a megyében harmadik 
Kormányablak Kisteleken.

3. oldal

Kutyatartók figyelmébe!

Ebösszeírást végez az önkormányzat a Balástya területén 
tartott négy hónaposnál idősebb ebekről. Az adatlap le-
adási határideje 2015. május 8.

4. oldal

Munkatársakat keres a Family Hotel

Az M5-ös autópálya balástyai csomópontjánál 2015. 
április elején nyíló szálloda teljes munkaidőben keres 
munkavállalókat.

6. oldal

Balástyai vállalkozások figyelmébe! 

Községünk honlapja, a www.balastya.hu folyamatosan meg-
újul. Ezért frissítés szükséges a „Település” főmenü alatt ta-
lálható „Vállalkozások községünkben” almenüben is, ahová a 
településen működő cégek adataikkal felkerülhetnek: cégnév, 
tulajdonos neve, cím, telefonszám, e-mail cím, honlapcím, pro-
fil. Akik korábban már ezt a megjelenést kérték, nézzék meg, 
és pontosítsák az adatokat, de további cégek jelentkezését is 
várjuk. Leveleiket a mediairoda@invitel.hu címre küldjék Illin 
Klára szerkesztőnek. 

A forráskúti út mellett az önkormányzat és a közútkezelő 
vezette el a belvizet. 

Bővebben a 2. oldalon

Belvíz községünkben Testvértelepülés-találkozó Tordán
A XIV. Tordai Művelődési Napok alkalmával, február 21-én 

találkozót tartottunk testvértelepüléseinkkel. Tordára utazott 
Balatonakali küldöttsége Koncz Imre polgármester vezetésével, 
valamint községünkből Ujvári László polgármester, a képviselő 
testület tagjai, a Big Band zenekar, a Bábabokra Néptánccso-
port, a Hayat Hastánc Egyesület, és Balogh Katalin, aki szóló-
ének produkcióval lépett színpadra.

Dobai János, Torda polgármestere fogadta a balástyaiakat, majd 
akali barátainkkal sétát tettünk a település utcáin, ahol a farsan-
golókkal együtt részt vettünk a hagyományos „téltemetésen”, tus-
kóhúzással, maskarások felvonulásával. Utána ebéd következett a 
művelődési házban, majd a szomszédos Magyarittabéra, a III. Kol-
bászfesztiválra utaztunk. A helybéli és a környező falvakból érkező 
csapatok a művelődési ház előtti téren mutatták meg a kolbászké-
szítés és sütés fortélyait, de meg is kóstoltatták a csoportunkkal a mi 
hagyományainktól eltérő ízesítésű, viszont finom kolbászokat. Ami-

kor visszatértünk a fesztiválról, Dobai János köszöntötte a balástyai 
„testvéreket” és az akaliakat, akikkel – ahogy mondta, „unoka-
testvéri” a kapcsolatuk, mert még nem írták alá a testvértelepülési 
szerződésüket. A vendéglátónknak átadott ajándékok, és a viszont 
köszöntőket követően megkezdődött a nagy sikerű kulturális mű-
sor. A vacsora elfogyasztásával és a régi farsangi szokással, az esti 
„bőgősiratóval” ért véget a találkozó. 

Hétvégi és ünnepi kedvezményes menük!
Pizza helyben fogyasztható és elvitelre is rendelhető!

Kedden és csütörtökön helyben fogyasztaható 12.00-22.00 
óráig: meghatározott főétel akciós áron 1000 Ft/adag, és 

meghatározott leves akciós áron 400 Ft/adag 
Előfizetéses étkeztetés! OTP SZÉP Kártyát elfogadunk!

Internet, WIFI
Nyitva tartás: minden nap 10.00-22.00 óráig, 
de rendezvény esetén későbbi időpontig is!

Balástya, Széchenyi u. 1. •  Telefon: 62/278-520 
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Az önkormányzat munka-
társai javítják a külterületi 
dűlőutakat.

1.

2.

3.

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Belvízhelyzet 
A belvíz főleg a külterületet 

érinti, és már hetek óta másod-
fokú belvízvédelmi készültség 
van érvényben településünkön. 
A tanyavilágban jónéhány la-
kóházat veszélyeztetett a belvíz, 
főleg mélyebben fekvő területe-
ken, ahol a lakóházat semlyék 
veszi körbe és a bejáróút is a 
semlyéken keresztül vezet. Ál-
talában csapadékmentes időben 
ezzel nincs gond, de most szinte 
terepjáróval sem lehetett meg-
közelíteni néhány tanyát. Ez na-
gyobb gondot jelentett az idősek 
esetében, hozzájuk a gondozó-
nők gyalog, kézben vitték be az 
ebédet, a gázpalackot vagy amit 
kértek. Komoly gondban van-
nak a gazdák is a belvíz miatt, 
sok helyen, a szántóföldeken, 
a fóliasátrakban áll a víz. Pró-
báltunk ez ügyben is segíteni. 
Van két olyan csatornaszakasz 
is a külterületen, ami állami 
tulajdonban van, az ATIVIZIG 
fenntartásában működik, és ed-
dig a pénzügyi gondok miatt a 
védekezésben ők nem tudtak 
segíteni. Az érintett földtulaj-
donosokkal közösen, az önkor-
mányzat segítségével, ezeknek 
a csatornáknak a kitakarítása is 
megkezdődött. Hasonló kezde-
ményezésben továbbra is részt 
vesz az önkormányzat olyan 
helyeken, ahol a gazdák, a ta-
nyasoron lakók összefognak. 
A külterületi utak járhatatlan-
sága a másik nagy gond. Ez 
egész évben napirenden levő 
téma, és szeretnék emlékeztet-
ni arra, hogy tavaly is, amikor 
az időjárás engedte, munkatár-
saim folyamatosan javították 
az utakat. Volt olyan, amikor a 
mély fekvésű kátyús területet 
letömörítették, ezt követően 
napokon belül 30 milliméter 
csapadék esett, és azon az út-
szakaszon ahol még nem történt 

javítás, ott csak egy nagy víztó-
csa keletkezett, aminek az alja 
kemény volt, és el tudtak rajta 
közlekedni. Ahol fel volt töltve, 
ott dagonyává vált az út. Ezt 
azért mondom el, mert abban 
is a környékbeli lakosok segít-
ségét kérem, hogy sok helyen a 
problémát meg lehet azzal olda-
ni, ha az útról levezetik a vizet. 
Természetesen a feladat nagy 
részét az önkormányzat vállalja, 
de ha a kátyúból elmegy a víz, 
hamarabb felszárad, és akkor 
van értelme a terület feltöltésé-
nek. Ahogy az időjárás engedi, 
és remélhetően a nagymennyi-
ségű belvíz megszűnik, folya-
matosan javítjuk az utakat. Ahol 
mély fekvésű a terület, nem se-
gít a homokkal feltöltés, oda kő-
zúzalékot viszünk, amit nemrég 
ismét vásárolt az önkormányzat. 
Úgy kezdte meg az önkormány-
zat a belvíz elleni védekezésben 
a részvételét, hogy nem tudtuk, 
állami támogatást kapunk-e 
hozzá. Talán most a vis major 
keretben esély van egy kisebb 
összegű védekezési költség be-
számítására. Természetesen a 
munka kezdetén azt mondtam, 
ezt a feladatot el kell végezni 
akkor is, ha nem kapunk hozzá 
állami támogatást. Mindent meg 
kell tenni, hogy az utak járható-
ak legyenek, és a szántóföldek-
ről, illetve a kertészetekből el 
tudjon folyni a víz, a lakóháza-
kat és a gazdasági épületeket se 
veszélyeztesse.

Költségvetés
A képviselő-testület február 

9-én tartott ülésén 636 millió 
forintos főösszeggel fogadta el 
a település 2015. évi költség-
vetését, és az elmúlt évekhez 
hasonlóan továbbra is stabil, 
kiegyensúlyozott gazdálkodás 
várható. Az önkormányzatnak 
négy intézménye van, a Balás-

tya Községi Önkormányzat, Ba-
lástya Polgármesteri Hivatala, a 
Balástyai Általános Művelődési 
Központ, az Integrált Szociális 
Intézmény (Területi Gondozá-
si Központ), és ezeknek a havi 
adatszolgáltatatását, könyvelé-
sének zárását külön kell havon-
ta a Magyar Államkincstárnak 
elküldeni. A határidők szorosak, 
és be kell tartani, mert bírság 
járhat a mulasztásokért. Ezt ta-
valy vezették be, de nálunk nem 
volt probléma a határidőkkel, 
és ezt a munkatársaimnak kell 
megköszönnöm! A költségvetés 
szigorítása és a szigorú létszám-
keretek miatt kialakult helyzet-
tel minden önkormányzat küzd, 
így Balástya önkormányzata 
is. Viszont a négy intézmény 
biztonságos működéséhez a 
feladatfinanszírozásnak kö-
szönhetően, illetve a központi 
költségvetési törvény által úgy 

tűnik, megvan a fedezet. Az ön-
ként vállalt feladatokat hasonló 
módon, mint a múlt évben, meg 
tudjuk valósítani, továbbá azo-
kat a fejlesztési elképzeléseket, 
amelyeket elindítottunk, és sze-
retnénk elindítani, azokhoz is 
tudjuk az önerőt biztosítani.

KeréKpárút
A Balástya-Ópusztaszer ke-

rékpárút, a Hotel Orchideától 
az M5-ös autópályáig tartó sza-
kaszának építése utolsó fázisá-
hoz érkezett. Elkészült a kilátó 
az Őszeszéki tónál. Az épített 
aszfaltos kerékpárút teljes hosz-
szában, több mint 900 méteren 
felezővonal jelzi a haladás irá-
nyát, mivel a kerékpárút széles-
sége a vasútig 2 méter, a vasút 
után 2,25 méteres. A belterület 
és a vasúti átjáró közötti szaka-
szon nem volt meg a megfelelő 
védőtávolság a közút és a kerék-
párút között, ezért a bicikliseket 
horganyzott anyagból készült 
szalagkorlát védi a közút mel-
letti oldalon. A buszmegálló kö-
zelében még kisebb a távolság, 
ezért ott szabvány szerinti vas-
vázas kerékpáros vezetőkorlát 
van. A belterületen a lakóutcák-
ban táblák és az aszfalton pik-
togramok jelzik a közlekedés 
irányát.



Helyiadót és gépjárműadót fizető lakosság 
figyelmébe!

Kormányablak nyílt Kisteleken

Minden bíróságon bejegyzett civil 
szervezet figyelmébe!

Idegenforgalmi adó

Kirándulás Balatonakaliba
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Megjelentek a Nemzeti 
Együttműködési Alap működési 
és szakmai pályázatai. Bead-
hatják regisztrált alapítványok 

és egyesületek. Az első beadási 
határidő: 2015. március 16. 

A pályázatok elérése: 
www.emet.gov.hu

Balástya Községi Önkormány-
zat képviselő-testülete 14/2014. 
(XI. 26.) sorszámmal rendeletet 
alkotott az idegenforgalmi adó-
ról. Az új adónem 2015. január 
1-től lépett hatályba, melynek 
mértéke személyenként és ven-
dégéjszakánként 200 Ft. 

A bevallás benyújtásának és 
az adó megfizetésének határide-
je a tárgyhót követő 15. nap.

Az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
a polgármesteri hivatalban, 
ügyfélfogadási időben vagy a 
62/278-222 /103-as melléken.

Február 14-én és 15-én Kiss 
József önkormányzati képviselő 
szervezett testvértelepülésünk-
re, Balatonakaliba kirándulást. 
Szombaton reggel busszal in-
dult Budapestre a csoport, és 
ott a Vajdahunyad várát nézték 
meg. Délután érkeztek Balaton-
akaliba, ahol az önkormányzat 
sültes-tálas fogadással várta 
őket. Ezután mindenki a ven-
déglátóknál elfoglalta a szállá-

sát. Este Férfinap volt a művelő-
dési házban, amelyre humoros, 
játékos programmal készültek 
a nők, és ugyanennek a vissza-
vágója lesz a Nőnapon, amikor 
a férfiak adnak majd műsort, 
többnyire női szerepekben. 
A vacsorát követően táncmulat-
ság kezdődött. Másnap a reggeli 
után Tihanyban az apátságot 
nézték meg, és utána Akaliban 
ebéddel várták a balástyaiakat.

Kormányablak (Okmányiroda)
6760 Kistelek, Árpád u. 3.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 7.00-17.00 óráig • kedd: 8.00-16.00 óráig
szerda: 8.00-12.00 óráig • csütörtök: 8.00-18.00 
óráig • péntek: 8.00-12.00 óráig
Kormányablak osztályvezetője: 62/681-302
Kormányablak ügyintézők:
62/681-310 (személyi igazolvány ügyek)
62/681-311 (lakcímigazolvány ügyek, lakcímváltozási 
ügyek, honosítás iránti kérelmek beadása)
62/681-312 (mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, 
NEK adatlap felvételezése, ügyfélkapu regisztráció)
62/681-314 (jármű igazgatási ügyek)
62/681-315 (egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, veze-
tői engedély ügyek)
62/681-318 (Kormányablak ügyek)
Telefax: 62/681-319

Tájékoztatom az adófizető balástyai lakosságot, hogy a bevallási 
nyomtatványok a www.balastya.hu honlapról letölthetőek. Akik-
nek helyi adófizetési hátraléka, tartozása van, – iparűzési adó és 
gépjárműadó vagy az önkormányzattal szemben fennálló egyéb 
tartozása – mielőbbi rendezése érdekében szíveskedjen a polgár-
mesteri hivatalt ügyfélfogadási időben felkeresni. 

A gépjármű adó első félévi befizetési határideje: március 16.         

Ügyfélfogadási idő:           szerda: nincs ügyfélfogadás,
   hétfő: 8.00-16.00 óráig,          csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
   kedd: 8.00-16.00 óráig,          péntek: 8.00-12.00 óráig.

Ügyintéző: Sári Anita

Ezúton felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a jövőben az 
adótartozás miatt kiküldött kettő felszólítás eredménytelensége mi-
att végrehajtási eljárás veszi kezdetét, amely alapján a gépjárműadó 
be nem fizetése esetén, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 9. § (4) bekezdése szerint az adóhatóság kezdeményezheti 
a gépjárműnek forgalomból való kivonását, valamint a 2003. évi 
XCII. törvény 161/A § (2) bekezdés alapján a 10 000 Ft-ot megha-
ladó tartozás  átadásra kerül Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV) 
végrehajtás céljából.

Magyar Mihályné jegyző megbízásából: 
Sári Anita adóügyi előadó

Egyszerűbb lesz a hivatali ügyintézés a Kisteleki Járásban 
is, miután január 30-án megnyílt a megyében harmadik Ko-
rmányablak Kisteleken. Az ünnepélyes megnyitón részt vett 
Belányi Márta, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért, 
hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára, Juhász Tünde, 
Csongrád megye kormánymegbízottja és Nagy Sándor pol-
gármester.

Belányi Márta beszédében kiemelte, reméli, hogy jól elintézett 
ügyek és elégedett ügyfelek lesznek Kisteleken is. Emlékeztetett 
arra, hogy a Kormányablakok feladata egyre bővülni fog, és a most 
256 elintézhető ügykör csaknem kétezerre fog nőni. Beszámolója 
szerint a kormány egyszerre dolgozik az ügykörök jogszabályi 
hátterének egyszerűsítésén és az ügyintéző munkatársak hatékony 
felkészítésén. A tervek szerint mindez az év végére megtörténik.

Az ügykörökkel összefüggő fejlesztésen túl folyik egy tudás-
tár létrehozása is, amely a kérelemre indítható ügyek adatbázisát 
tartalmazza. A személyes ügyfélfogadási lehetőségek bővítése és 
nagyfokú javítása mellett az elektronikus közigazgatás felülete is 
készül, hogy minél több ügyet tudjunk otthonról is intézni. 

Kisteleken hét munkaállomás, egy fotófülke és hét felkészült 
ügyintéző várja az ügyfeleket. A kiszolgáló terek fizikai és infokom-

munikációs szempontból is alkalmassá váltak arra, hogy fogyaték-
kal élők, mozgásukban vagy kommunikációjukban akadályozott 
emberek, illetve babakocsival érkezők is egyenlő eséllyel hozzá-
férhessenek a közszolgáltatásokhoz.



 

Február 12-én a Hotel Or-
chideába hívta meg hűséges 
vevőit az agrofólia, műtrágya 
és növényvédő szer kis- és 
nagykereskedelemmel foglal-
kozó Onozo Agro Kft.

Onozó Mihály ügyvezető 
igazgató köszöntötte a mező-
gazdasági termeléssel foglalko-
zó vendégeket, az Onozo Agro 
Kft. partnereit, és mindenek 
előtt megköszönte a vásárlók 
bizalmát. Reményét fejezte ki, 
hogy a cégük tevékenységével 
hozzá tudott járulni a gazdál-
kodók eredményeihez, mert az 
Onozo Agro Kft. legfontosabb 
célja, hogy megfeleljen vásár-
lói elvárásának, és megbízható 
partnerként számíthassnak a cé-
gükre a jövőben is.

A vevőtalálkozón Ujvári 
László polgármester a gazdál-
kodókat érintő belvízhelyzetről 
adott tájékoztatást. Ezután a 

Yara Hungária Kft. termékeiről 
beszélt Gyuris Kálmán szak-
tanácsadó. A növényvédelem-
mel és hatósági feladatokkal 
kapcsolatos jogszabályváltozá-
sokat Majoros Szilvia növény-

védelmi felügyelő ismertette. 
Halászné Ács Éva falugazdász 
a mezőgazdasági támogatási 
rendszer változásairól és a kár-
enyhítés rendszeréről tartott 
beszámolót. Nagy-Benes Éva, 
a SoilChem Labor minőségirá-
nyítási vezetője a talajvizsgálat 
és talajmintavétel fontosságára 
hívta fel a gazdák figyelmét.  
Záró előadásként az Onozo 
Agro Kft. részéről Krizsán 
Péter kereskedelmi vezető is-
mertette az elmúlt év munká-
ját és a 2015-ös ajánlataikat.
Az esemény az Onozo Agro Kft. 
és a Yara Hungária Kft. által fel-
ajánlott tombolatárgyak sorsolá-
sával és vacsorával zárult.

A falusi disznóvágás hagyo-
mányainak nyomdokain, Kis-
teleki Disznótoros Sokadalom 
volt február 21-én a Szent Lász-
ló téren és a sportcsarnokban. 
A rendezvényt Nagy Sándor, 
Kistelek polgármestere nyitotta 
meg. A fesztiváli forgatagban 
gasztronómiai kiállítást, be-
mutatókat és látványkonyhák 
főzési fortélyait nézhették meg 
az oda látogatók. A disznóvá-
gás hagyományairól Törőcsik 
István néprajzkutató előadását 
hallgathatta meg a közönség. 
A Cuháré Táncműhely és a 
Kender zenekar műsora után 

Tari József, majd az id. Ván-
dor Rudolf fúvószenekar lépett 
színpadra. A gasztronómiai ver-
senyen meghatározott ételeket 
főzhettek a benevezők. Balás-
tyát Virágh István képviselte, 
akinek főzési tudományát több 
oklevéllel jutalmazta a zsűri: a 
balástyai töltött káposztáért I. 
helyezést, a zalai borítós töltött 
káposztáért különdíjat, az orja-
levesért II. helyezést, a hurka, 
kolbászért II. helyezést, vala-
mint földieper pálinkájáért II. 
helyezést nyert el. Az esti va-
csorán 30 balástyai fogyasztotta 
el a nyertes ételeket.

A katolikus egyház kétezer 
éve hivatásának tekinti, hogy 
gondoskodjék a szegényekről. 
A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia körlevelet küldött 
a 2015. évi nagyböjti tartós-
élelmiszer-gyűjtésről, amelyet 
a templomokban hirdettek meg.

Akik a lehetőségeikhez mér-
ten szeretnének hozzájárulni a 
Katolikus Egyház segélyakci-
ójához, a vasárnapi szentmisék 

után és az azt követő hétközna-
pokon, a plébániákon, március 
8-tól 15-ig tehetik meg, és ad-
hatják át a tartós élelmiszereket, 
amelyeket a karitász juttat majd 
el a rászorulókhoz. 

Telefonos adományvonalon 
is bekapcsolódhatnak a karitász 
segítő munkájába: a 1356-os 
telefonszám hívásával, 500 fo-
rinttal lehet segíteni.

Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. 
§ (1) bekezdésének rendelke-
zése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormány-
zat – ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve 
a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel – hároméven-
te legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdo-
nosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állat-
védelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. 

Az eb tulajdonosa és tartója 
az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani. 

Az ebösszeírás céljából ké-
rem a Balástya közigazgatási 
területén tartott, négy hónapos-
nál idősebb ebek tulajdonosa-
it/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ 
ADATLAPOT” kitöltve az 
önkormányzathoz eljuttatni szí-
veskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni. Az 
ebösszeíró adatlap beszerezhető 
a Balástyai Polgármesteri Hiva-

talban (6764 Balástya, Rákóczi 
u. 5. szám) a Teleházban, vala-
mint a www.balastya.hu webol-
dalról is letölthető.

Az önkormányzat által 
használt ebnyilvántartó prog-
ramhoz kapcsolódóan online 
ebregisztráció elérhetősé-
ge a lakosok számára: http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu

Ezen a felületen egy egyszerű 
regisztrációt követően tudják 
regisztrálni kutyájukat a lako-
sok, amit az ügyintéző a prog-
ramon belül az online felvitt 
ebek menüpontban tud megte-
kinteni, majd jóváhagyni. Az 
ebösszeíró adatlap leadási ha-
tárideje 2015. május 8. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók 
figyelmét, hogy az adatszolgál-
tatási kötelezettség elmulasztá-
sa állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után. A bírság legkisebb 
összege az állatvédelmi bírság-
ról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglaltak 
alapján 30.000 Ft. 

Az adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítését és a benyúj-
tott adatlapok valóságtartalmát 
a polgármesteri hivatal mun-
katársai ellenőrzik. A nyilván-
tartás aktualizálása érdekében, 
az ebtulajdonosok az összeírást 
követően is kötelesek az ada-
tokban bekövetkező változáso-
kat írásban bejelenteni.  
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Vevőtalálkozót tartott az Onozo Agro Kft.Kutyatartók figyelmébe!

Kisteleki Disznótoros Sokadalom

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele 
a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Mucsi Mihályné  
ügyintéző 



A kerékpárral közlekedőkre 
is vonatkozik a KRESZ elő-
írásainak maradéktalan be-
tartása, de emellett a baleset-
mentes közlekedés érdekében 
rendelkezniük kell a biciklire 
felszerelt kötelező biztonsági 
eszközökkel.

A közlekedésben részt vevő 
kerékpárt fel kell szerelni:

- könnyen kezelhető, megbíz-
ható kormányberendezéssel, 
amely semmilyen helyzetében 
nem akadályozza a kerékpár 
egyéb kezelőszerveinek mű-
ködtetését,

- két, egymástól függetlenül 
működtethető, száraz és nedves 
időben egyaránt hatásos fék-
szerkezettel, amelyek közül az 
egyik az első, a másik a hátsó 
kerékre hat,

- hangjelző berendezéssel, 
amely csak csengőhangot adhat,

- egy előre fehér vagy 
kadmiumsárga fényt adó, sö-
tétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható 
lámpával, (világító berendezés 
elhelyezhető a kerékpárt hajtó 
személyen is, a világító beren-
dezések által kibocsátott fény 
villogó üzemmódú is lehet)

- egy hátra piros fényt adó, 
sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható 
helyzetjelző lámpával, (világí-
tó berendezés elhelyezhető a 
kerékpárt hajtó személyen is, a 
világító berendezések által ki-
bocsátott fény villogó üzemmó-
dú is lehet)

- elől egy fehér, hátul egy vagy 
két piros színű, szimmetrikusan 
elhelyezett, nem háromszög 
alakú fényvisszaverővel, és

- legalább az első keréken, 
legalább 2 db, egy átmérő men-
tén elhelyezett borostyánsárga 
színű, mindkét oldal felé hatá-
sos oldalsó fényvisszaverővel 
(küllőprizmával). 

A küllőprizmák helyett vagy 
mellett alkalmazható két olda-
lon fehér fényvisszaverő kör-
gyűrű felület is a kerékpántok 

közvetlen közelében vagy az 
előírásoknak megfelelően a gu-
miabroncsokon. A kerékpárra 
felszerelendő kötelező elemek 
– így a világítóberendezések – 
megléte nappal is szükséges, 
azok hiánya minden napszak-
ban a szabályok szerint szank-
ciót von maga után. Továbbá 
éjszaka vagy korlátozott látási 
viszonyok között a kerékpáros-
nak fényvisszaverő mellényt 
(ruházatot) kell viselnie lakott 
területen kívül, és lakott terüle-
ten kívüli kerékpárúton is!

A KRESZ kimondja, hogy bi-
ciklivel a kerékpárúton, a kerék-
pársávon vagy erre utaló jelzés 
esetében az autóbusz forgalmi 
sávon, ahol pedig ilyen nincs, 
a leállósávon vagy a kerék-
pározásra alkalmas útpadkán, 
illetőleg – ha az út és forgalmi 
viszonyok ezt lehetővé teszik 
– a lakott területen kívüli úton, 
a főútvonalként megjelölt úton 
az úttest jobb széléhez húzódva 
kell közlekedni. Lakott terü-
leten levő olyan úton, ahol az 
úttest kerékpár-közlekedésre al-
kalmatlan, a gyalogosforgalom 
zavarása nélkül, és legfeljebb 
10 km/óra sebességgel a járdán 
is szabad haladni. Kerékpárral 
az útpadkán, az úttesten és a 
járdán csak egy sorban szabad 
közlekedni.

Bizonyos esetekben a sza-
bálysértések elkövetése miatt 
kiszabható szankciók tekinte-
tében a rendőr számára nincs 
lehetőség a mérlegelésre. Meg-
különböztetjük egymástól a 
közigazgatási bírsággal sújtan-
dó közlekedési szabályszegése-
ket, illetve az egyes közlekedési 
szabálysértések miatt alkalma-
zandó szabálysértési pénzbír-
ságokat, helyszíni bírságokat. 
A közigazgatási bírságok mind-
egyike fix összeg, azok köréről 
a 410/2007. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezik. A szabály-
sértési pénzbírságok, helyszíni 
bírságok egy csoportja esetében 
a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rende-
let határoz meg kötelező mérté-

kű összegeket.
A fentiekből kitűnik, hogy vi-

szonylag szűk azon közlekedési 
szabálysértések köre, amelyek 
elkövetőivel szemben az alkal-
mazott szankció tekintetében a 
rendőr saját hatáskörében jogo-
sult mérlegelni.

Az ittas kerékpározásra vo-
natkozó rendelkezések 2014. 
július 19-től megváltoztak. 

A KRESZ-ben foglaltak sze-
rint járművet az vezethet, aki

- a jármű vezetésére jogsza-
bályban meghatározott, érvé-
nyes engedéllyel rendelkezik, 
és a jármű vezetésétől eltiltva 
nincs,

- a jármű biztonságos vezeté-
sére képes állapotban van, 

- a vezetési képességre hátrá-
nyosan ható szer befolyása alatt 
nem áll, és szervezetében nincs 
szeszes ital fogyasztásából szár-
mazó alkohol.

Amennyiben a kerékpáros a 
jármű biztonságos vezetésére 
képes állapotban van, a jármű 
vezetésére vonatkozó utolsó fel-
tételt nem kell alkalmazni!

Ha a kerékpáros nem képes a 
jármű biztonságos vezetésére, 
vele szemben szabad összegű 
helyszíni bírság szabható ki 
vagy szabálysértési eljárás kez-
deményezhető. 

A kerékpárral közlekedők-
nek a személyazonosságot 
igazoló okmányaikat mindig 
magukkal kell vinniük!

Kerékpáros közlekedés Ba-
lástyán

Az új kerékpárút a Kiste-
lek-Balástya kerékpárút foly-
tatásában épült, amit a Hotel 
Orchidea előtt útburkolati jel, 
piktogram jelez a gyalogátke-
lőig, utána a templom mellett 
kerékpárúton lehet közlekedni. 
A Kóródy és a Jókai utcákban 
táblával és útburkolati jellel, 
piktogrammal jelölt a kerékpár-
ral való közlekedés lehetősége a 
Forráskúti út mellett megépített 
kerékpárútig. A Jókai utca és a 
Forráskúti út találkozási pont-
jától az aszfaltozott kerékpárút 

az M5 autópálya felhajtóig el-
készült. A vasúti átjárónál a ke-
rékpárosokra vonatkozó fény-
jelző készülék és sorompó védi 
a közlekedő bicikliseket, majd a 
vasúti átjáró után kerékpáros la-
birintuson kell áthaladni az úton 
a baloldalra, ahol folytatódik a 
kerékpárút. Az új kerékpárút 
teljes hosszában a felezővonal 
felfestése jelzi a kétirányú ha-
ladást. 

Balástya lakott területén be-
lül a közúti közlekedésben a 
KRESZ szabályai szerint vehet-
nek részt a kerékpárosok. Ahol 
az úttest kerékpáros közleke-
désre alkalmatlan, kerékpárral 
a gyalogos forgalom zavarása 
nélkül és legfeljebb 10 km/óra 
sebességgel a járdán is szabad 
közlekedni.

Kerékpáros közlekedés Kis-
teleken

Kisteleken a Rákóczi utcában 
csak az új kerékpárúton lehet 
kerékpározni. A régi kerékpár-
úton, a Rákóczi utca páratlan ol-
dalán megszűnt a kerékpározási 
lehetőség, így itt a körforgalom-
tól a kábelgyárig a gyalogosok 
közlekedésének védelme érde-
kében tilos a kerékpárral történő 
közlekedés.  

A Kossuth utcában a körfor-
galomtól a postáig kerékpáros 
nyomvonalon lehet biciklizni. 
Az útburkolati jel megengedi a 
kerékpáros közlekedést a járdán 
és a Kossuth utcai szervizúton 
mindkét irányban, de fokozott 
figyelemmel kell haladni a ke-
rékpárosoknak, gyalogosoknak 
és a járművezetőknek egyaránt. 
A kerékpárosoknak az útkeresz-
teződésben elsőbbséget kell ad-
niuk, szükség esetén akár a ke-
rékpárról történő leszállással is.

A szálloda és a könyvtár előtti 
szervizúton mindkét irányban 
lehetséges a kerékpáros közle-
kedés.

A Szent István téren az iskola 
felé vezető oldalon és az isko-
láig vezető szervizúton mindkét 
irányban lehetséges a kerékpá-
ros közlekedés.

5 • Balástyai Újság  közÉlet

Kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezésekről a Kisteleki Rendőrkapitányság tájékoztatója
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Munkatársakat keres a Family Hotel

Balástya, Széchenyi u. 12. 
szám alatt a

Márvány Építőkő Kft.
Telefon: 06 (70) 940-2179, 06 (70) 947-4139
Központi Iroda: Kistelek, Temető sor 1. 
Telefon: 62/597-360
E-mail: info@marvanyepko.hu

Temetkezési szolgáltatásai
Teljes körű temetkezési szolgáltatás megrendelése 
esetén Kistelek járás területén a halottszállítás ingye-
nes, az ügyintézés és hűtés díjmentes.

• Minőségi kegyeleti tárgyak, kellékek árusítása                                                    

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ
Halottszállítási ügyelet: 06 (30) 958-9667

Síremlékkészítés márványból, gránitból, műkőből  
• Pultok, könyöklők, burkolások, kerti kiegészítők egyedi, minő-
ségi gyártása

Akció:
BROWN STAR GRÁNITBÓL 
2 személyes komplett síremlék 260 000 Ft+áfa

Az M5-ös autópálya balástyai csomópontjánál 2015. április 
elején nyíló szálloda teljes munkaidőben keres megbízható, 
precíz, önmagára és környezetére igényes munkavállalókat. 

A munkakörökben fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni, 
fényképes önéletrajzzal a balastya.hotel@gmail.com címen le-
het 2015. március 15-ig.

Szakács
Elvárások: • szakképesítés • minimum 3 év gyakorlat • önálló 
munkavégzés • pontosság • terhelhetőség • jó szervező készség.
Előny: • angol és / vagy szerb, román nyelvismeret • éttermi ve-
zetőként szerzett tapasztalat.

Recepciós
Elvárások: • érettségi bizonyítvány és vagy idegenforgalmi és 
vendéglátói végzettség • angol nyelvtudás mellet, román vagy 
szerb nyelvtudás szükséges • számítógépes ismeretek • kiváló 
kommunikációs készség.
Előny: • B kategóriás jogosítvány • agilitás a munkavégzésben • 
jó szervezőkészség.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Gondnok
Feladatok: • a környező zöld felületek karbantartása takarítása • 
az általános létesítmény felügyelet végrehajtása.
Elvárások: • érettségi bizonyítvány • szakmunkás (villanyszere-
lő, víz- és gázszerelő) vagy általános gépész végzettség • gond-
noki, vagy logisztikai gyakorlat • számítógépes ismeret • B kate-
góriás jogosítvány • balástyai vagy kisteleki lakhely.
Előny: • B kategóriás jogosítvány • agilitás a munkavégzésben • 
szálloda gondnoki gyakorlat.

Bolti eladó
Elvárások: • kereskedelmi végzettség • angol nyelvtudás mellet, 
román vagy szerb nyelvtudás szükséges • számítógépes ismere-
tek • kiváló kommunikációs készség. 
Előny: • B kategóriás jogosítvány • agilitás a munkavégzésben.
Pályakezdők jelentkezését is várják. 

Konyhalány, konyhai kisegítő 
Elvárások: • melegkonyhán szerzett gyakorlati tapasztalat
Előny: • B kategóriás jogosítvány • agilitás a munkavégzésben • 
román és szerb nyelvtudás 

Takarítónő
Elvárás: • megbízhatóság, precizitás, önmagára és környezetére 
igényesség. 

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd
minden hétfőn 11-től 13 óráig 

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



Március 2-án, 3-án, 4-én, 
5-én, 6-án naponta 9.30-14.30 
óráig szűrőbuszban végzett 
tüdőszűrés lesz a művelődési 
ház mellett.

A tüdőszűrés igénybevételére 
vonatkozó szabályok a kötele-
ző egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető, betegségek 
megelőzését és korai felismeré-
sét szolgáló egészségügyi szol-
gáltatásokról és a szűrővizsgála-
tok igazolásáról szóló 51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet, továbbá 
a térítési díj ellenében igény-
be vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról 
szóló 284/1997. (XII. 23. Korm. 
Rendelet alapján:  
- 40 éves kor felett a tüdőszűrő 
vizsgálat évente egy alkalom-
mal, beutaló nélkül térítésmen-
tesen igénybe vehető, ha a lakos 
a mobilszűrés helyén állandó 
vagy ideiglenes lakcímmel ren-
delkezik,
- 40 éves kor alatt a megelőző 
célú tüdőszűrésért 1700 Ft térí-
tési díjat kell fizetni, amelyet a 
szűrőbuszon számla ellenében 
kell átadni a szűrés előtt.

Járványügyi szempontból in-
dokolt esetben (tbc gyanú) házi-
orvosi beutalóval térítésmentes 
a szűrés.

A foglalkozás egészségügyi 
(„alkalmassági”) vizsgálat kor-

tól függetlenül térítésköteles, 
ami 1700 Ft. 

Nem kell térítési díjat fizetni, 
ha szakképzési intézményekben 
oktatásban részesülők szakmai 
alkalmassági vizsgálatai kereté-
ben kerül sor a szűrésre. Az erre 
vonatkozó törvény előírása sze-
rint a szakközépiskola, a szakis-
kola, a speciális szakiskola és a 
készségfejlesztő speciális szak-
iskola, felsőoktatási intézmény 
tanulóinak ehhez iskolaorvosi 
beutaló szükséges.  

A térítésköteles szűrések ne-
gatív eredményeit a tüdőszűrés 
elvégzése után négy héten belül 
postázzák dr. Veidner Tibor há-
ziorvos részére. A térítésmentes 
szűrési eredmények Kisteleken 
a Szakorvosi Rendelő, tüdő-
gyógyászati rendelőjében átve-
hetők a szűrés után négy héttel.

A szűrésre jelentkezők vi-
gyék magukkal a TAJ kártyát 
(betegbiztosítási kártya), és a 
lakcímkártyát. A várandós és 
szoptatós nők a tüdőszűrést nem 
vehetik igénybe!

A szűrővizsgálatok a lakosság 
egészségének megőrzése és a 
betegségek korai felkutatásának 
érdekében szükségesek! 

Dr. Makk László
intézetvezető főorvos

Csongrád Megyei Mellkasi 
Betegségek Szakkórháza

Világos-Balla Erzsébet az 
új védőnő Balástyán, aki tíz 
éve végzett a Pécsi Tudomány 
Egyetem Egészségügyi Főis-
kolai Karán. Elődje, Szappa-
nos Zsuzsa védőnő családi ok 
miatt elköltözött Mosonma-
gyaróvárra.

- Hogyan került Balástyára?
A diploma megszerzése után 

Ócsán helyezkedtem el, he-
lyettes iskolai és ifjúsági vé-
dőnőként. Amikor a kolleganő 
visszajött, lejárt a szerződésem, 
Ceglédre pályáztam, akkor már 
területi védőnőként. A területi 
munka jobban tetszett, mint az 
iskolai feladatok ellátása. Meg-
ismerkedtem a férjemmel, ezért 
Ceglédről Szegedre költöztünk, 
és akkor még egy hónapig on-
nan jártam át Ceglédre. Mivel 
fárasztó volt az utazás, váltot-
tam. Székkutason lett egy terü-
leti védőnői állás, amit elnyer-

tem, de ott is helyettesítettem. 
Szintén lejárt a szerződésem, és 
láttam a hirdetést, hogy Balás-
tyára védőnőt keresnek.

- Miért választotta a védőnői 
hivatást?

A gyerekek szeretete hozott 
erre a pályára, az, hogy velük 
szeretnék foglalkozni. A területi 
védőnői munka egy kicsit ösz-
szetettebb, mint a csak iskolai 
és ifjúsági védőnői feladat, mert 
itt a nővédelem, a várandósgon-
dozás, a 0-6 éves korú gyer-
mekek gondozása mellett az 
iskolai védőnői munka is benne 
van, és éppen az, ami vonz, több 
területen helyt kell állni. Célom 
az, hogy az eddig megszerzett 
tapasztalataimmal hasznára 
legyek a gondozottaimnak, 
a várandós kismamáknak, az 
anyukáknak. Nyomon tudjam 
követni a gyerekek fejlődését, 
és ha valami eltérést találok, 
időben, hatékonyan tudjak se-
gíteni. Tervezem, hogy bekap-
csolódom a község társadalmi 
életébe, a Baba-mama klub fog-
lalkozásaiba, az Egészséghét 
szervezésébe, ahol kötetlenebb 
formában találkozom majd az 
itt élőkkel. Molnár Lilla kolle-
ganőmben jó társra leltem, és 
együtt könnyebb lesz a szerve-
zőmunka.

Illin Klára
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Szeged-Balástya-Kistelek-Pusztaszer autóbuszvonalon
• Szeged, autóbusz állomásról indul 20.30 óra, Pusztaszer, munkástelepre érkezik 21.30 óra
• Szeged, autóbusz állomásról indul . 13.30 óra, Pusztaszer, munkástelepre érkezik . 14.30 óra
• Kistelek, autóbusz állomásról indul 16 8.50 óra, Pusztaszer, munkástelepre érkezik 16 9.10 óra 

Szeged - Kistelek - Kiskunfélegyháza - Kecskemét autóbuszvonalon
• Szeged, autóbusz állomásról indul 42 11.25 óra, Kecskemét, autóbusz állomásra érkezik 42 13.15 óra, a Kecskemét, Georg Knorr út 
   megállóhely érintése nélkül közlekedik
• Szeged, autóbusz állomásról indul 25 11.50 óra, Kecskemét, autóbusz állomásra érkezik 25 13.40 óra, a Kecskemét, Georg Knorr út 
   megállóhely érintése nélkül közlekedik

JELMAGYARÁZAT
.  = munkaszüneti napok kivételével naponta
16 = tanév tartama alatt munkanapokon
25 = csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint
42 = csütörtöki munkanapokon

Tüdőszűrés a művelődési háználÚj védőnője van községünknek

  Autóbusz-menetrend változás március 1-től



Február 7-8-a között Kis-
kunfélegyháza adott otthont a 
Diákolimpia IV. korcsoportos 
teremlabdarúgás országos dön-
tőjének. A sorozatra országosan 
597 csapat nevezett, amelyből 
a körzeti, majd megyei döntők 
után a legjobb 20, köztük isko-
lánk csapata vívta ki a jogot, 
hogy iskoláját, illetve megyé-
jét képviselhesse az országos 
döntőn. A csapatok 4 csoportba 
sorsolva küzdöttek a nyolcas 
döntőbe kerülésért. A mieink 
Békéscsabával, Salgótarjánnal, 
Szolnokkal és Veszprémmel 

mérkőztek meg a továbbjutást 
jelentő 1-2. hely eléréséért. A 
csoportban végül a harmadik 
helyet szerezték meg 1 győ-
zelemmel, 1 döntetlennel és 
két vereséggel, így ezzel nem 
jutottak a fináléba. Mivel csak 
az 1-8. helyen hirdetnek ered-
ményt, ezért a végeredmény 
megállapításában számítása-
inkra hagyatkozunk. E szerint 
a Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola minden idők 
legjobb balástyai iskolai sport-
eredményét produkálva a 11. 
helyen végzett.
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A Sportkör hírei Iskolai sportesemények
Utánpótlás teremlabdarúgó tornák eredményei

Január 17. Domaszék – Agro-Fluvius Kupa U10 korcsoport, 6 részt-
vevő csapat, Balástya 5. helyezett, a csapat különdíjasa: Gera Dávid
Január 18. Bordány – Bordány Kupa U19 korcsoport, 6 résztvevő 
csapat, Balástya 1. helyezett, a legjobb kapus: Gémes Martin
Január 24. Bordány – Bordány Kupa U11 korcsoport, 6 résztvevő 
csapat, Balástya 3. helyezett, a legjobb kapus: Pásztor Csanád
Január 25. Bordány – Bordány Kupa U15 korcsoport, 7 résztvevő 
csapat, Balástya 1. helyezett, a gólkirály: Tóth Dániel
Január 25. Balástya – Balástya Kupa U19 korcsoport, 4 résztvevő 
csapat, Balástya 1. helyezett, a gólkirály: Tóth Gergő, a legjobb ha-
zai játékos: Csányi Dávid

Január 31. Zákányszék – Zákányszéki Utánpótlás Torna U11 kor-
csoport, 5 résztvevő csapat, Balástya 1. helyezett, a legjobb kapus: 
Pásztor Csanád
Február 7. Kistelek – Farsang Kupa U13 korcsoport, 6 résztvevő 
csapat, Balástya 5. helyezett
A csapatok felkészítői: Fodor Tamás (U15), Förgeteg József (U11, 
U13), Vén László (U11, U13, U19)

Változások a felnőtt csapatnál
A Csongrád megyei II. osztály kilencedik helyén telelő felnőtt 
csapat kerete a januári edzőváltást követően változáson megy át 
a téli átigazolási időszakban. Ezekről bővebben a Balástyai Újság 
következő számában írunk. Annyi elmondható, hogy továbbra is a 
balástyaiak lesznek többségben a csapatban, a nem helyi labdarú-
gók pedig a környékbeli településekről érkeznek.  
A csapat következő mérkőzései: 
16. forduló 2015. március 7., szombat 14:30 S z é k -
kutas – Balástya (U19: 12:15)
17. forduló 2015. március 14., szombat 14:30 Balás-
tya – Zsombó (U19: 12:15)
18. forduló 2015. március 22., vasárnap 15:00 C s e n -
gele – Balástya (U19: 12:45)
19. forduló 2015. március 29., vasárnap 16:00 Balás-
tya – Nagymágocs (U19: 13:45)
20. forduló 2015. április 5., vasárnap 16:30 Üllés – 
Balástya (U19: 14:15)

Hátsó sorban balról jobbra: Sári Csaba Levente játékvezető, Asztalos Dávid, 
Nagymihály Mátyás, Szána Péter, Gémes Martin. 

Első sorban balról jobbra: Vén László edző, Csányi Dávid, Vámos Tamás, Tóth 
Gergő, Papdi Tamás

Vén László és Fodor Tamás

Hátsó sorban balról jobbra: Fodor Tamás edző, Tóth Dániel, Bitó Martin, 
Lepadat István, Szatmári Milán, Kővágó Krisztián, Vén László edző

Első sorban balról jobbra: Fodor Alex Arnold, Hegedűs Máté, Bitó Bálint, Kristof 
Csaba Roland, Répa Róbert Hunor

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNY
Kahi Healing® a jelen és a jövő új információs orvoslása

a Községi Könyvtárban 
március 11-én, szerdán 18 órától

Kovács Gergely és Kovácsné dr. Valastyán Rita mutatja be 
Kahi-Healing® gyógymódot

Kahi-Healing®-nek nevezik azt az egyik legújabb gyógymódot, 
amelyet nem régóta Magyarországon is oktatnak. A Kahi-
Healing® az energiát megalapozó információs mezőkkel 
foglalkozik, és abban segíti a pácienseket, hogy visszakerüljenek 
a tartós és végleges egészség állapotába.

A gyógyító a testen, illetve az energia mezőben található 
pontokon azt ellenőrzi, hogy az egészség információja meg 
található-e vagy sem. Amennyiben hiányos, vagy nem is 
létezik, helyreállítja, illetve vissza állítja azt. Ezáltal a test, a 
lélek és a szellem hármasa önmagát képes lesz meggyógyítani. 
A változások egy Kahi-Healing® kezelés során a kliens számára 
varázslatosan érezhetők, és egy sötét látóteres mikroszkóppal 
a vérben kimutathatók, vagy biorezonancia készülékkel 
bizonyíthatók. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



A Hónap Szentje
Szent Balázst választottuk a 

hónap szentjének, aki orvos és 
püspök is volt. Életéről keveset 
tudunk. A keresztényüldözések 
áldozata lett 316-ban. Elfogták, 
megkorbácsolták és lefejezték. 
Általában betegségek esetében 
imádkoztak és imádkoznak se-

gítségért. Emiatt az orvosok vé-
dőszentje, továbbá védőszentje 
a takácsoknak, a szélmolnárok-
nak és a fúvós muzsikusoknak 
is. Rendszerint püspöki öltö-
zetben vagy palástban pász-
torbottal és keresztbe illesztett 
gyertyákkal ábrázolják.

Felső tagozat
Február 13-án a 8.a osztály 

műsorával kezdődött a felsősök 
farsangja, ahol a királyi mese 
végén mindenki párjára lelt és a 
tíz pár Vozár Boglárka tánctanár 
segítségével gyönyörű kerin-
gővel nyitotta meg a jelmezes 
felvonulást. A kis és nagycso-
portos jelmezesek mindannyian 
kis műsorral mutatkoztak be: a 
hatodikos ovisok, a 7.a táncos 
lányai a Salut produkcióval, 5.a 

101 kiskutyái Szörnyellával, a 
6.b osztályos szellemes szel-
lemek és szellemirtói, a 7.a 
Zolimpia versengése és végül 
a 6.a Banyacsapata. A zsűri di-
csérő szavai mindenkit joggal 
illettek. A tombolahúzás után 
következett a fergeteges buli. 
A farsang főszervezői Már-
kus Marianna és Jenei Norbert 
voltak. A büfé a szülői munka-
közösség segítségével valósult 
meg.
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Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - január
1. a: Bódi Ferenc Attila, 1. b: Budusan Sebastian, 2. a: Rogoz Adrienn 3. 

a: Faragó Eszter, 4. a: Beke Anita, 4. b: Budai Krisztina, 5. a: Frank Martin, 
6. a: Süli Alexandra, 6. b: Tari-Kovács Máté Géza, 7. a: Czibolya Lili, Bitó 
Bálint 8. a: Kónya Rita

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Kazinczy-verseny
Február 11-én rendezték meg 

Kisteleken a „Szép Magyar 
Beszéd” verseny területi for-
dulóját. Iskolánkat Tóth-Sári 
Lívia 6.a, Csoma Adrienn 6.b, 

Módra Luca és Móricz Judit 7.a 
osztályos tanulók képviselték. 
Módra Luca 3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Nagymihály 
Zsuzsanna.

ISKOLAI BEÍRATÁS
Értesítjük a szülőket, hogy a Munkácsy Mihály Katolikus Ál-

talános Iskola Balástya első osztályába a 2015/2016. tanévre a 
tanköteles korú gyermekek beíratásának időpontja:

  2015. március 23., hétfő 8.00-12.00 óra
  2015. március 24., kedd 12.00-16.00 óra

A beírás az iskola titkárságán történik.
A beíráshoz szükséges iratok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás, óvodai szakvélemény,
- a szülők (amennyiben a gyermek valamely szülőnél van 

elhelyezve, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más tör-
vényes képviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkár-
tyája,

- a gyermek TAJ-kártyája, 
- a gyermek oltási könyve, 
- tanulói balesetbiztosítás igényelhető, 
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

gyermekeknél: az önkormányzat által kiállított érvényes gyer-
mekvédelmi határozat, 

- nagycsaládos, illetve tartósan beteg gyermekek esetében: 
a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás,

- az Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártya-
rendszer (NEK) adatlap a diákigazolvány igényléséhez, ame-
lyet a kisteleki Okmányiroda készít el!

Alsó tagozat
Február 12-én rendeztük meg 

a télűző farsangi mulatságot az 
alsó tagozatban. Óriási izgalom-
mal készültek rá a gyerekek. 
Volt itt tündér, táncos, varázsló, 
bohóc szép számmal, kalóz, 
Batman és még számos szuper-

hős. A jelmezesek bemutatkozá-
sa után finomságok, üdítő várta 
a gyerekeket, akik az ügyességi 
feladatok során igencsak meg-
éheztek. Játék, kacagás jelle-
mezte a délutánt. A farsangot 
tombolasorsolás zárta, ahol sok 
szép nyeremény talált gazdára.

Farsang az iskolában
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A falugazdász tájékoztatója a területalapú támogatásokról

A hulladékudvar nyitvatartási ideje:
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap: szünnap
Ünnepnapokon zárva tart.

A 2015-ös területalapú tá-
mogatásokban bekövetkezen-
dő változásokról röviden tá-
jékoztatom a gazdálkodókat.

Legalább egy hektár beje-
lentett földhasználat megléte 
esetén igényelhető a támogatás 
zöldség és gyümölcs ültetvé-
nyek esetén is. Kivétel a terme-
léshez kötött állatos jogcímeken 
az anyatehén, a hízott bika, a 
tejhasznú tehén és az anyajuh 
támogatás.

Az új támogatásban lehető-
ség van kisgazdaságok számára 
igényelhető egyszerűsített tá-
mogatásra (1.) vagy a nagyobb 
területen gazdálkodóknak az 
alaptámogatásra (2.).

1. Kisgazdaságok egyszerű-
sített támogatása: kisgazdál-
kodóknak célszerű igényelni, 
akiknél az összeszámított támo-
gatás mértéke nem haladja meg 
az 1250 eurót. Ebbe a rendszer-
be 2015. augusztus 15-ig lehet 
belépni. Minden közvetlen ki-
fizetést helyettesít, kötelezett-
ség nincs, kivéve a földterület 
nagyságát.

2. Egységes Területalapú 
Támogatás (SAPS) Az adott 
tárgyévben a termőföld tényle-
ges használója igényelheti ezt 
az alaptámogatást, ami mellé 
társul egy új kötelező elem: a 
úgynevezett „zöldítés”. A zöl-
dítés hivatalosan a környezet 
szempontjából előnyös mező-
gazdasági gyakorlatra nyújtott 
támogatás. Három gyakorlati 
feltételt kell teljesíteni a zöldí-
tés kifizetéséhez.

1. növénytermesztés diverzifi-
kálása: 

- a 10-30 hektáros szántón gaz-
dálkodóknak minimum kétféle 
növénykultúrát kell termeszteni 
és a legnagyobb felületen ter-
mesztett növény a szántó terület 
75 százalékát foglalhatja el,

- a 30 ha fölött gazdálkodók-
nál minimum háromféle kultú-
rát kell termeszteni. Két fő kul-
túra együttesen a szántóterület 
95 százaléka lehet maximum, 

de az egyik maximum 75 száza-
lék lehet.

2. ökológiai célterület: 
- a 15 hektár felett gazdálko-

dóknak szántóterületük 5 szá-
zaléknak megfelelő kiterjedésű 
ökológiai célterülettel kell ren-
delkezniük. Ökológiai célterü-
letként elszámolható a parlagon 
hagyott föld, gémeskút, kunha-
lom, fasor, fa- és bokorcsoport, 
tavak, fehérjenövények (például 
a lucerna).

3. állandó gyepterület fenntar-
tása: 

- országosan meg kell őrizni 
az állandó gyepterületek ará-
nyát a 2012-es referenciához 
képest, legfeljebb 5 százalékos 
csökkenést megengedve. Gyep-
kategóriák: Natura 2000-es, ál-
landó gyep és ideiglenes gyep.

A SAPS és zöldítés együttesen 
adja ki a jelenlegi területalapú 
támogatás összegét, ami körül-
belül 225 euró/hektár.

A zöldítés részleteiről a Zöldí-
tés Gazdálkodói Kézikönyvből 
(amit hamarosan megkapnak a 
gazdálkodók) illetve a falugaz-
dászoknál tájékozódhatnak. 

A fiatal mezőgazdasági terme-
lőket is támogatja az új rend-
szer. A támogatás igénybevéte-
lére jogosult lesz minden olyan 
40 évnél fiatalabb termelő, aki 
most kezd mezőgazdasági te-
vékenységbe vagy gazdaságát 
az első támogatási kérelem 
benyújtását megelőző öt éven 
belül hozta létre, földműves és 
még ötször nem adott be terület-
alapú támogatási kérelmet. 

A támogatás 90 hektárig kér-
hető, és hektáronként 64-70 eu-
rót jelent.

Termeléshez kötött támoga-
tások a következő jogcímekre 
igényelhetők:

1. Állattenyésztési
    - anyatehéntartás, hízott bi-

katartás, tejhasznú tehéntartás, 
anyajuhtartás.

2. Növénytermesztési
- rizs, cukorrépa, zöldségnö-

vények, ipari zöldségek, gyü-

mölcsültetvények és bogyósok, 
szemes és szálas fehérjenövé-
nyek termesztéséhez. 

Röviden a zöldségnövények-
ről: minimum 0,3 hektáros 
parcellaméret, fémzárolt, szám-
lával igazolt, az egységnyi te-
rületre szükséges minimum ve-
tőmag mennyiség. A támogatás 
mértéke 400 euró/hektár.

A támogatási kérelem benyúj-
tásának ideje várhatóan: 2015. 
április 1. és május 15. között 
lesz.

Bővebb információt kérjenek 
a falugazdászoktól.

Az őstermelők a 2014. decem-
ber 31-ig érvényes őstermelői 
igazolványaikat érvényesítsék!

Kérjük a gazdálkodókat, hogy 
az agrárkamarai kártyáikat ve-
gyék át a falugazdászoknál az 
ügyfélfogadási időben!

Ügyfélfogadás 
Hétfő: 8.00-16.00 óráig – Ha-

lászné Ács Éva, telefon: 06 (30) 
338-0162

Kedd: 8.00-16.00 óráig – Ha-
lászné Ács Éva

Szerda: 8.00-16.00 óráig – 
Halász Zsolt, telefon: 06 (30) 
337-2535

Péntek: 8.00-12.00 óráig – 
Halász Zsolt

Halász Zsolt
falugazdász

MEGNYITOTTUK
új takarmány boltunkat
Kiskundorozsmán!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig
pénteken 7.30-15.00 óráig
Déli-Farm Kft. Telefon: +36 62/556-130
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, barom-
fi, sertés, szarvasmarha (tejelő, hízóbika), sportló ta-
karmány keverékek, kiegészítők és problémamegoldó 
készítmények.

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
árusítását 
és rendelésfelvételét:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, vetőmag kukorica
(Szarvasmarha, sertés, broiler csirke, kutyatáp is kapható!)

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig
pénteken 7.30-15.00 óráig
Déli-Farm Kft. Telefon: +36 62/556-130
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.



2015. március 12-én, csütör-
tökön 10-13 óráig Véradó Nap 
lesz a Tanodában.

A Magyar Vöröskereszt 1939 
óta vesz részt a térítésmentes 
véradás szervezésében. A biz-
tonságos hazai vérellátáshoz 
évente 500 000 egység vérre 
van szükség. Ehhez közel fél

millió embertársunk önkéntes 
véradományát, önzetlen segít-
ségét várják beteg embertársa-
ink. Szeretettel várunk minden 
egészséges felnőttet!   

Kérjük Önöket, hogy a sze-
mélyigazolványt, lakcímkár-
tyát, TAJ kártyát hozzák ma-
gukkal!

Véradás

Fekete Lajos február 1-én ün-
nepelte 90. születésnapját.

A jeles ünnepen Lajos bácsit 
Ujvári László polgármester kö-
szöntötte és átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözlő levelét. 
Az eseményre összegyűlt a csa-
lád is, négy gyermeke, nyolc 
unokája, kilenc dédunokája. La-
jos bácsinak tíz éve halt meg a 
felesége, Tisóczki Rozália, aki-
vel 60 évig éltek házasságban. 
Gyermekei és az önkormányzat 
szociális intézményének mun-
katársai segítik mindennapjait.

Születés
• Dakó Szilviának és Sári Pé-

ternek: Milán Péter
• Bartus Máriának és Majláth 

Barnának: Renáta Laura
• Elekesné Dáni Ibolyának és 

Elekes Lászlónak: Ábrahám 
Márk

Elhunytak
• Szél Gergely Péter, élt 89 

évet
• Faragó János, élt 90 évet
• Kordás Sándor, élt 76 évet
• Birgés Imre, élt 65 évet
• Szanka Dezsőné Nógrádi Er-

zsébet, élt 65 évet
• Gémes József, élt 86 évet
• Szanka Ferencné Takács Má-

ria Etel, élt 83 évet
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Állatorvosi ügyelet

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
Téli nyitva tartás november 1. után: 8.00-16.00 óráig
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak 
gépjárművel behajthatnak a temető területére.

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1990-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intéz-
ni a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda nyitva tartása: kedden 8-12 óráig, 
pénteken 12-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő 
egyeztetéssel: 06 (20) 483-0550

Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371

Eladó ház 
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház

 4 100 m2-es telekkel eladó. 
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – 7.30-15.30 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: 
62/474-374

kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820

kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

A p r ó h i r d e t é s
Eladó! Balástya Tanya 234. szám alatti ingatlan 3,5 hektár 
területtel, ebből 3000 m2 vasvázas fólia van, melyet bérbe 
is kiadunk
Érdeklődni: 62/278-171

A Vöröskeresztes ingyenes 
csere-bere vásár március 12-
én, csütörtökön 9-12 óráig lesz 
a művelődési ház ifjúsági klub-
jában. 

A következő vásár időpontja: 
április 9., csütörtök.

A szervezők továbbra is 
várnak tiszta, használható 
ruhaneműket, működőképes 
játékokat, mesekönyveket, 
amelyeket a vásár alkalmával 
vagy külön időpont egyezte-
téssel adhatnak át. 

Márkus Andrásné – telefon: 
62/278-405 és 06 (30) 478-5084 

Kérjük, segítsenek rászoruló 
embertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

Fekete Lajos 90 éves
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A temetésekkel kapcsolatban
 mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető 

ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig. 
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:

06 (20) 483-0550

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, kegytárgyak értékesítése, temetések 
lebonyolítása.

Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott 
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 

és sírgondozást is vállalunk. 

Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371

Balástya Község Önkormányzata 
megbízásából a balástyai közte-
metőt a Kisteleki Temető Üzemel-
tető Kft. üzemelteti. 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  650 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 350 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG!

Március 15-től az érvényben lévő jogszabályok szerint vasárnapon-
ként sajnos nem állhatunk vevőink rendelkezésére. 
Ezért: CSÜTÖRTÖKÖN, PÉNTEKEN, SZOMBATON A CBA 
LILA ABC 21.00 ÓRÁIG LESZ NYITVA, elősegítve ezzel a vevőkö-
zönségnek a komfortosabb vásárlást. 

  AZ ÚJ NYITVA TARTÁS MÁRCIUS 15-TŐL A KÖVETKEZŐ:

HÉTFŐTŐL SZERDÁIG 6.00-20.00 ÓRÁIG,
CSÜTÖRTÖKTŐL SZOMBATIG 6.00-21.00 ÓRÁIG

VASÁRNAP: ZÁRVA
Új termékeink pékségünktől 
Rusztikus rozskenyér 1 kg             358 Ft/kg 
Magvas rozskenyér              179 Ft/db (358 Ft/kg)

Szendvicsekhez zsemle vekni          49 Ft/db (490 Ft/kg)

Új termék: Rántott csirkemelles szendvics! 
Ajánlatunk Nőnapra, névnapokra: Magyarország ismert borászatai-
nak termékei kedvező árakon kaphatóak.

Csak a CBA LILA ABC-ben!!!!
MINDEN 10 000 Ft fölötti készpénzes vásárláskor minimum egy 

ötszázast takaríthat meg!
Vásároljon készpénzzel 10 000 Ft fölött és mi 5% árkedvezményt 
biztosítunk! Nagybevásárlását kezdje egy ötszázas árelőnnyel!

Napi menü az ÁG Étteremből 
Már több mint három éve változatlanul 660 Ft/adag áron! 

Bőséges, ízletes háromfogásos menü kapható, amelyet 
kérésére kiszállítunk Balástya és Kistelek bel-

területére. (Telefon: 62/278-616)

CBA LILA ABC
6764 Balástya, Rákóczi u. 17.

Telefon: 62/278-440, 62/278-616
ÚJ NYITVA TARTÁS!


