
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! • Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 
10.00-22.00 óráig, de rendezvény esetén későbbi időpontig is!

Balástya, Széchenyi u. 1. •  Telefon: 62/278-520 • Internet, WIFI

Pizza helyben fogyasztható és el-
vitelre is rendelhető!

Szent Pál apostol írja: „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az 
egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává le-
gyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárá-
nyunkat, Krisztust feláldozták!

Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és 
gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan 
kenyerével!” (1Kor 5,6-8.)

Kedves balástyai testvérek! A nagyböjti idő segített bennün-
ket, hogy napirendünkben saját magunk által helyet biztosítsunk 
az Istennel való kapcsolatunk megújítására. Lelki életet nem tud 
helyettünk más élni. Istennel való kapcsolatunkat nem tudja más 
helyettünk megtenni, elintézni, lerendezni. A nagyböjt ebben adott 
segítséget, hogy minden tettünket átértékelve Istenre fordítsuk te-
kintetünket, amikor többet imádkoztunk, amikor több dologról 
lemondtunk, Krisztusért. Húsvét vasárnap ezért ünnep, ahogyan 
a fent idézett húsvéti szentlecke jelzi. Krisztushoz tartozunk, mert 
megkereszteltek, mert hiszünk benne, mert meghalt és feltámadt! 
Nem magam kell megváltanom, nem magam kell valamit kitalál-
nom, ami segít engem ebben az életben! Ez a földi élet csak lehe-
tőség, hogy Isten országát egymás között építsük és várjuk, hogy 
halálunk után kiteljesítsük. 

Nagyböjt elején találkoztam valakivel a faluban, és ő a következőt 
mondta: „Tudja, olyan fura ez, itt élünk a Földön, ki meddig, és a 
legtöbb energia arra megy el, hogyan tudunk egymásnak kereszt-
be tenni, hogy tudjuk a másik életét megkeseríteni, elszomorítani! 
Miért tesszük ezt? Miért nem tudjuk azt tenni, hogy örülünk egy-
más sikerének, szeretjük, aki mellettünk él, és békében, egymást 
segítve, figyelmünket arra fordítjuk, hogy kinek mit adhatunk!” – 
Milyen igaza van! Ehhez kell számunkra a krisztusi lelkület! Ha 
mi ezt ma megfogadjuk, és erre törekszünk, Krisztus kovászával 
járjuk át egymás életét! Roger testvér gondolatával kívánok Áldott 
Húsvétot:

FÖLTÁMADT JÉZUS
Megajándékozunk téged bizalmunkkal,
amely arra indít, 
hogy a jelen pillanatnak éljünk,
ne a múltnak.
Múltunk már Isten szívébe merült,
jövőnket pedig magadra veszed…
Fáradhatatlanul ismétled:
„Irántad való szeretetem nem múlik el soha.”

Forgó Miklós plébános

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXi. ÉvFolyam  2015. április

Fát ültettek a civil szervezetek

Március 19-én a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke, Dé-
kány Péter kezdeményezésére öt civil szervezet ültetett 
el öt hársfát a kegyeleti parkban.

5. oldal

A falugazdász hírei

A mezőgazdasági termelők a 2015. évi területalapú tá-
mogatással kapcsolatos igénylésüket április 1-től május 
15-ig adhatják be a falugazdászoknál.

10. oldal

Mozgáskorlátozottak és szociális támogatásban ré-
szesülők figyelmébe
2015. március 1-től megváltozott a szociális támogatási 
rendszer, valamint adókedvezmény jár bizonyos beteg-
ségek esetén öt évre visszamenőleg.

10. oldal

Elkészült a kerékpárút a Hotel Orchideától az M5-ös au-
tópályáig, és az ünnepélyes átadása április 17-én, 11 órakor 
lesz, amelyre a Balástya Községi Önkormányzat meghívja 
községünk lakosságát.

Bővebben a 3. oldalon    

A kerékpárút ünnepélyes átadása Húsvét ünnepére

Majális előzetes
Ismét sportos Majális lesz a Sajtkukacparkban május elsején, 

pénteken! 6.00 órától zenés ébresztő, utána térzene.
Délelőtt 10.00 órától többi között kézműves programok, ping-

pong, kosárlabda, foci és zumba várja az érdeklődőket.
Ebéd 12.00-13.00 óráig! Ingyenes ebédjegyet lehet igényelni a 

könyvtárban 2015. április 22-ig. Délután a Vadásztanya Vendég-
lő parkolójában autóverseny!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részletes program a szórólapokon és plakátokon lesz.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván településünk minden lakójának a Balástya Községi Önkormányzat!

BALLAGÁSOKRA HELYFOGLALÁS!
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

A sportpályánál koráb-
ban kivágott, többsé-
gében beteg, kiszáradt fa 
helyére új facsemetéket 
ültet az önkormányzat

KERÉKPÁROSOK FIGYELMÉBE!
Kerékpárok felszereltségének bemutatása lesz a körzeti 

megbízotti és polgárőr irodánál április 9-én, csütörtökön 
8.00-10.00 óráig és 16.00-18.00 óráig.

Felhívjuk a kerékpárral közlekedők figyelmét, hogy Balástya 
lakott területén kívül az Ópusztaszer – Balástya kerékpárútvo-
nalon, az M5-ös autópályáig lehet biciklivel közlekedni. Az új 
kerékpárút a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában épült, 
és a Hotel Orchidea előtt útburkolati jelekkel van jelölve a gya-
logátkelőig, utána a templom mellett kerékpárúton lehet közle-
kedni. A Kóródy és a Jókai utcákban táblákkal és az aszfalton 
piktogramokkal jelölt a kerékpárral közlekedés lehetősége a 
Forráskúti út mellett megépített kerékpárútig. Lakott területen 
belül a többi utcában a KRESZ szabályai szerint az úttest jobb 
széléhez húzódva vehetnek részt a kerékpárosok a közúti közle-
kedésben. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, 
kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 
10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

A közlekedésben részt vevő kerékpárok felszereléséről, a ke-
rékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezésekről a Kisteleki 
Rendőrkapitányság tájékoztatója a www.balastya.hu oldalon a 
friss híreknél olvasható.

Európai uniós pályázatok
A 2014-2020 közötti Európai 

Uniós pályázati ciklus tervezési 
fázisában vagyunk. Amiben te-
lepülésünk elsősorban érdekelt 
lehet, és ahol konkrét stratégi-
át kell megfogalmaznunk, az a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program. Csongrád 
megye 58 települése ennek a 
programnak köszönhetően ösz-
szesen településfejlesztésre és 
vállalkozásfejlesztésre 29,2 
milliárd forintot tud fordítani. 
A két megyei jogú város külön 
keretből kapja a fejlesztésekhez 
a támogatást. Balástya számá-
ra lényeges lehet, hogy konk-
rét elképzeléseket kell alkotni 
a megvalósításhoz szükséges 
pénzösszegekkel együtt. A ter-
veket Kistelek járás hat telepü-
lésének össze kell fésülni, majd 
májusig a hét járásnak a megyei 
elképzelésekkel kell összehan-
golni, és a megye elkészíti a te-
rületfejlesztési koncepcióját és 
programját, amit a Nemzeti Ter-
vezési Hivatalnak ad át. Amikor 
ezek a pályázati lehetőségek 
megindulnak, ezek mentén tud-
juk a fejlesztéseinket tervezni 
és a kiírt pályázatokon indulni.  
A közterületeink, közintéz-
ményeink jelentős része már 
megújult kívül és belül, ezért a 
képviselő-testülettel olyan meg-
állapodásra jutottunk, hogy el-
sősorban az energetikai fejlesz-
téseket tervezünk megcélozni, 
erre szeretnénk a fő hangsúlyt 
fektetni. Továbbá várjuk a kö-
vetkező lehetőséget, a Vidék-
fejlesztési Operatív Program 
elfogadását, hogy oda is pályáz-
hassunk. Tehát, pályázati szem-
pontból az idei év első fele egy 
olyan, nem látványos munkával 
telik, amikor a 2020-ig tartó fej-
lesztéseket tervezzük, az elkép-
zeléseink alapjait lerakjuk. A 
következő években szeretnénk 

a kerékpárutat tovább építeni 
a temető irányába, külterületi 
utakat aszfaltozni, a külterületi 
buszmegállókat korszerűsíteni, 
településközpontot fejleszteni, 
oktatási és kulturális intézmé-
nyeinkhez, a polgármesteri hi-
vatalhoz energiatakarékos, nap-
energiás fejlesztéseket végezni, 
de ez mind attól függ, hogy a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázati le-
hetőségében mit fogadnak el a 
javaslatainkból, kéréseinkből, 
és hogyan tudjuk közösen az ér-
dekeinket érvényesíteni. 

Fakivágás, FaültEtés
A sportpályánk környékén 

korábban több beteg, kiszá-
radt fát ki kellett vágni, ezeket 
néhány héten belül pótoljuk. 
Jelenleg folyamatban van a fa-
csemeték beszerzése, amelyek 
kiválasztásánál többféle szem-
pontot veszünk figyelembe. 
Van, ahová lombhullató fákat 
nem szerencsés tenni, mint pél-
dául az új műfüves pálya mellé, 
mert a lehulló lombot nagyon 
nehéz a műfűről eltakarítani 
és ez a pálya állagát rontaná. 
Oda örökzöldeket telepítünk. 
A következő szempont a minél 
gyorsabb növekedés, hogy mi-
előbb hűvöst adjanak a fák és 
gyönyörködhessünk bennük.  
A nagypálya mellett két olda-
lon kivágott nyárfák helyére 
ismét nyárfák kerülnek, de 
olyanok, amelyek allergiát nem 
okoznak. A villanyvezetékek 
alá alacsonynövésű, úgyneve-
zett gömbfákat ültetünk. Ezzel 
együtt szeretnénk megoldani 
a vízmű belső területének a 
parkosítását, oda valószínű-
leg lassan növő, nagyon szép 
parkfákat telepítünk. A fásítás 
terén további tervünk, hogy ut-
cánként, ahol a lefektetett köz-
művezetékek is engedik, illetve 
szélesebb az utca, egységes fá-

sítási programot indítunk, hogy 
esztétikus, rendezett, egységes 
arculata legyen községünk bel-
területének. 

sportpálya kErítésépítés
Egy tavalyi nyertes Társasági 

Adó pályázatnak köszönhetően 
tavasszal folytatódik a sportpá-
lya körül a kerítésépítés. 

köztéri kamErák
Balástya önkormányzata az 

elmúlt évben 8,9 millió fo-
rintot nyert a közbiztonság 
növelését szolgáló térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére a 
Belügyminisztérium pályáza-
tán. Áprilisban megkezdődik a 
forráskúti és a dóci út bevezető 
szakaszánál, a művelődési ház 
melletti parkban a kerékpártá-
rolónál, templom előtti téren, a 
polgármesteri hivatal előtti köz-
területen, a Sajtkukacparkban, 
a sportcsarnok előtti közterüle-
ten a kamerarendszer kiépítése, 
amelyet helyi vállalkozók sze-
relnek fel. 

BuszmEgálló építés
A kivitelezővel folytatott 

egyeztetés alapján, a tavasszal 
épül meg községünk Szeged 
felöli belterületi határánál az új 
buszmegálló, ami teljes egészé-
ben önkormányzati beruházás.
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BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ELKÉSZÜLT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELHAJTÓ-
JÁIG VEZETŐ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁRÚT

A Balástya Községi Önkormányzat az Új Széche-
nyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program  
keretén belül a Turisztikai attrakciók és szolgáltatá-
sok fejlesztése tárgyú felhívásra sikeres pályázatot 
készített. A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0114 azonosító 
számon regisztrált, projekt címe: Kerékpáros turiz-
musfejlesztés a dél alföldi régióban: kerékpáros tu-
risztikai integráció a Balástya – Ópusztaszer kerék-
párútvonalon. 

Projekt elszámolható összköltsége: 254 000 000 Ft 
Támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem téríten-

dő támogatás 
A beruházás eredményeként bővült a térség turisz-

tikai, ezen belül kerékpáros turisztikai kínálata, és 
várhatóan ennek következményeként középtávon új 
szolgáltatások alakulnak ki, és munkahelyek jönnek 
létre.

A Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpáros tu-
rizmusfejlesztés a dél-alföldi régióban: kerékpáros 
turisztikai integráció Balástya-Ópusztaszer között” 
elnevezésű nyertes pályázat újabb jelentős infra-
strukturális fejlesztést hoz Balástya településre.   

A 100 %-os európai uniós támogatással, 254 mil-
lió forintos beruházással megépült kerékpárútnak a 
már meglévőhöz kellett csatlakoznia. Az új bicikliút 
a Hotel Orchideától indul, ahol a Kistelek-Balástya 
szakasznak vége van, és a belterületi utcákon ke-
resztül a Forráskút felé vezető út mentén, a vasútig a 
jobb oldalon, a vasút után a baloldalon, a gazdasági 
övezetünk érintésével az M5-ös autópálya felhajtójá-
ig, illetve a most épülő Family Hotelig vezet.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 
2014 nyarán elkezdődtek a munkálatok. Néhány 
adminisztratív, és időnként időjárás okozta akadályt 
leküzdve, az útvonal átadása/átvétele 2015. február 
végén megtörtént.

A projektről bővebb információt a www.balastya.
hu oldalon olvashatnak. További információ kérhe-
tő: Horváth-Zsikó Judit, kapcsolattartótól. Elérhető-
sége 62/278-222 telefonszámon, vagy a palyazat@
balastya.hu e-mail címen. 
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MEGHÍVÓ
2015. ÁPRILIS 17-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KEZDŐ-

DŐ KERÉKPÁRÚT ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGRE, AZ 
ÖSZESZÉKI TÓ MELLETT KIALAKÍTOTT KERÉK-
PÁROS PIHENŐHELYEN 

Balástya Községi Önkormányzat tisztelettel meg-
hívja Önt a megjelölt helyen és időpontban a tele-
pülés központjából induló és az M5-ös felhajtójáig 
kialakított kerékpárút ünnepélyes átadására. 

A Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpáros tu-
rizmusfejlesztés a dél-alföldi régióban: kerékpáros 
turisztikai integráció Balástya-Ópusztaszer között” 
elnevezésű, DAOP-2.1.1/J-12-2012-0114 azono-
sító számú pályázat újabb jelentős infrastrukturális 
fejlesztést hozott Balástya településre. A beruházás 
eredményeként bővült a térség turisztikai, ezen belül 
kerékpáros turisztikai kínálata, és várhatóan ennek 
következményeként középtávon új szolgáltatások 
alakulnak ki, és munkahelyek jönnek létre.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze Horváth-Zsikó 
Judit kapcsolattartónál a 62/278-222 telefonszámon, 
vagy a palyazat@balastya.hu e-mail címen

PROGRAM:

10.00-10.30       MEGNYITÓ BESZÉD Ujvári László
              polgármester

10.30     Ünnepélyes szalagátvágás

11.35    Pihenőhely megtekintése

Pályázati hír
A négy  ifjúsági szállásegység 
beruházása márciusi munkái

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akció-
csoportok pályázatán négyegységes ifjúsági szálláshely 
kialakítására 100 százalékos, 28,5 millió forint támoga-
tást nyert községünk. A beruházás a Kóródy u. 10. alatti 
használaton kívüli régi óvodaépület átalakításával valósul 
meg, amelyben négy önállóan használható ifjúsági szál-
lásegység készül, és lehetővé teszi kisebb csoportok el-
szállásolását is. 

Az épület átalakítása, felújítása márciusban a teljes belső 
vakolással folytatódott, elkészültek a gipszkarton válasz-
falak, az aljzatbeton, a fűtés és vízvezetékek, továbbá 
megkezdődöttek a villanyszerelés munkálatai.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a 

vidéki területekbe beruházó Európa
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Falufarsang NŐNAPI ÜNNEPSÉGEK

Farsangi bababarátkozó

Február 15-én a művelődési 
házban Falufarsangot tartott a 
Balástya Községi Önkormány-
zat. Juhász Jenő alpolgármester 
köszöntötte a farsangolókat, 
és a régi szokásokról beszélt. 
Akármilyen enyhe volt a tél, 
most már jöjjön a tavasz, űzzük 
el a telet maskarákba öltözve, 
és ünnepeljük a tél elmúltát! – 
mondta. Első műsorszámként a 
nyitótáncot, a 8.a osztályosok 
keringőjét láthatta a közön-
ség, amit Vozár Boglárka ta-
nított be. Ezután jöttek sorban 
a maskarások bemutatkozni.  

Az egyéni jelmezeseket követte 
a „két jóbarát”, a férfi ruhába öl-
tözött Ujvári Jánosné és Weisz 
Nándorné, akik énekes pro-
dukciójukkal nevettettek meg 
mindenkit, majd a az Őszi Al-
kony Nyugdíjas Klub Hupikék 
Törpikék csoportja vonult be 
a terembe a törpök indulójára.  
A közös csoportkép készítés 
után az önkormányzat munka-
társai farsangi fánkkal, teával és 
forralt borral kínálták a megje-
lenteket. Csányi Attila mulatós 
zenéjére többen táncra perdül-
tek.        

A tűzoltók és a polgárőrök Nő-
napot tartottak

Február 28-án, a Hotel Orchi-
deában köszöntötték párjaikat a 
Nőnap alkalmából a Balástyai 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 
a Balástyai Polgárőr Egyesület 
tagjai. Virágh István és Dékány 
Péter elnökök bevezető szavai 

után Ujvári László polgármester 
üdvözölte a nőket. A műsoros, 
vacsorával egybekötött, zenés 
est nagy összefogással, sok tá-
mogató közreműködésével jött 
létre.

Idősek nőnapi ünnepsége
Március 4-én, a Tanodában 

rendezett nőnapi ünnepséget a 
Balástya Községi Önkormány-
zat az Őszi Alkony Nyugdí-
jas Klub és az Idősek Nappali 
klubja tagjainak. Ujvári Lász- 
 

 
ló polgármester köszöntötte a 
nőket, nagymamákat az ünnep 
alkalmával. Balogh Kata két 
dalt énekelt el, Ujvári László és 
Fodor Tamás művelődésszerve-
ző tulipánnal ajándékozta meg a 
megjelenteket. Az önkormány-
zat munkatársai süteménnyel és 
üdítővel kínáltak mindenkit.

Nőnap az önkormányzat és 
intézményei munkatársainak

A Balástya Községi Önkor-
mányzat március 6-án Nőnapi 
ünnepséget tartott a művelődési 
házban a polgármesteri hivatal 
és az intézmények munkatársa-
inak. A rendezvényen Balogh 
Kata dalai után Ujvári László 
polgármester köszöntötte a nő-
ket. Ezután minden nő cserepes 
muskátli kapott, majd süte-
ménnyel és üdítővel kínálták a 
megjelenteket.

Február 21-én, szombaton 
délután a Tanodában babák és 
szüleik gyűltek össze a Baba-
mama klubban, „Farsangi ba-
babarátkozóra”. Azok a résztve-
vők, akik jelmezben érkeztek, 
ajándékot kaptak, így mindenki 

jelmezbe bújt. A védőnők szer-
vezték az összejövetelt, ami jó 
hangulatban telt, az eseményt 
pedig Szabó Emese a Falovacs-
ka Muzsika foglalkozásával szí-
nesítette.

Kedves Olvasók!
2015. januárjában könyvtá-

runk bevezette a gépi kölcsön-
zést. A rendszernek köszönhe-
tően naprakész nyilvántartással 
rendelkezünk a késedelmeket 
illetően. A könyvtári állomány  
kintlévősége rendkívül magas.  
Kérjük, nézzék át könyvespol-

caikat, s hozzák vissza a lejárt 
kölcsönzési határidejű könyvtá-
ri könyveket. 2015. május 30-ig 
ezt késedelmi díj fizetése nélkül 
tehetik meg.

Megértésüket, együttműködé-
süket köszönjük!

 A könyvtár dolgozói

Balástya honlapja
Községünk honlapja, a www.balastya.hu oldal folyamatosan 

megújul. A galéria főmenüben a fotó- és filmválogatás látható a 
legfontosabb eseményekről. 

Balástya képekben
című könyv önkormányzati példányai 

megvásárolhatóak a könyvtárban, 1400 Ft/db

KÖNYVTÁRI HÍR
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Röfi-húsbolt 
Balástyán is!

Reggelihez-ebédhez, vacsorához, csalá-
di eseményekhez, rendezvényekhez hú-
sok, hentes áruk teljes választéka kíván-
ságra konyhakészre vágva.

Csevap, pleskavica, mics rendelésre!

H ú s v é t r a 
füstöltáruk nagy választékban!

 Balástya, Széchenyi u. 12.
Telefon: 06 (30) 729-1627

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

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

Fát ültettek a civil szervezetek
Március 19-én a Balástyai 

Polgárőr Egyesület elnöke, 
Dékány Péter kezdeményezé-
sére öt civil szervezet ültetett 
el öt hársfát a kegyeleti park-
ban.

Kiskunhalason 2014. október 
11-én az ottani polgárőr egyesü-
let elültette a polgárőrség fáját, 
és az ötletet az Országos Pol-
gárőr Szövetség tovább vitte. 
Meghirdettek egy programot, 
amely szerint 2015 tavaszáig az 
országban mindaz a 2000 pol-
gárőr egyesület, amely jelenleg 
nyilvántartásban van, ültesse el 
a saját fáját, hogy ezzel is mu-
tassuk meg a természet védelme 
iránti elkötelezettségünket, az 
értékeink megóvása, a lakos-
ság védelme mellett – emel-
te ki a faültetés előtti ünnepi 
beszédében Dékány Péter, a 
Balástyai Polgárőr Egyesület 
elnöke. „Polgárőr egyesületünk 
ebben az évben is részt vesz a 
250/100 kiemelt bűnmegelőzési 
programban. A nyitó konferen-
cián hangzott el, hogy a tele-
pülések 90 százalékának nincs 
bűnmegelőzési stratégiája. Ba-
lástya terve már elkészült, és 
a képviselő-testület a februári 
ülésén elfogadta. Ebben a terv-
ben szerepel a civil összefogás, 
amelynek első lépcsőfoka lehet, 
hogy öt civil szervezettel közö-
sen ültessünk fát. A koncepció 

fő gondolata is az, hogy tud-
juk azonosulni közös célokkal, 
együtt tudjunk gondolkodni, 
közös programokat szervezni, 
ezért a ma elültetett fák legye-
nek a balástyai összefogás fái. A 
mai eseményt egy időkapszula 
elhelyezésével örökítjük meg 
egy külön rendezvény kereté-
ben.”

A Tanodában tartott ünnepsé-
gen Dékány Péter szavai után 
az óvodások fákkal kapcsolatos 
verses-dalos összeállítását hall-
gatták meg a résztvevők. 

A fák elültetéséhez a kegye-
leti parkba mentek a Balástyai 
Polgárőr Egyesület, a Balás-
tya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a Technikai Jármű-
vek Baráti Köre, az Őszi Al-
kony Nyugdíjas Klub és a Hayat 
Hastánc Egyesület képviselői. 
A faültetést követően Virágh 
István mindenkit borral kínált, 
és Ujvári László polgármester 
pohárköszöntőt mondott. Meg-
köszönte a polgárőröknek, hogy 
kezdeményezték a faültetést és 
az összefogást. A régi temető, a 
kegyeli park méltó hely a faül-
tetésre, és arra hogy egyúttal az 
őseink előtt tisztelegjünk, mun-
kásságuk előtt meghajolva előre 
tekintsünk a jövő felé.     

Húsvéti ünnepi miserend a templomban
Április 2., Nagycsütörtök, 15.00 óra: Az Utolsó Vacsora Emlék-

miséje 
Április 3., Nagypéntek, 15.00 óra: Hódolat a Szent Kereszt előtt
Április 4., 18.00 óra: Húsvét Vigíliája, Feltámadási szertartás és 

körmenet
Április 5., Húsvétvasárnap, 8.30 óra: Szentmise
Április 6., Húsvéthétfő, 8.30 óra: Szentmise

Illin Klára



ERIKA
É L E L M I S Z E R

hétfő: 6.00-20.00 óráig
kedd: 6.00-20.00 óráig
szerda: 6.00-20.00 óráig
csütörtök: 6.00-20.00 óráig
péntek: 6.00-20.00 óráig
szombat: 6.00-19.00 óráig
vasárnap: 6.00-19.00 óráig
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MINDEN VASÁRNAP NYITVA! 

NYITVA:

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 ingyenes, az ügyin-
tézés 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 síremlék 260 000 Ft+áfa



Utánpótlás teremlabda-
rúgó tornák eredményei

Február 14. Balástya Kupa 
U9 korcsoport, 4 résztvevő 
csapat, Balástya 4. helyezett, 
a legjobb hazai játékos: Sári 
Bálint.

Február 15. Balástya Kupa 
U7 korcsoport, 6 résztvevő 
csapat, Balástya 3. helyezett, 
a legjobb hazai játékos: Bán 
Dávid.

Február 20. Balástya Kupa 
U13 korcsoport, 4 résztvevő 
csapat, Balástya 3. helyezett, 
a legjobb kapus: Frank Martin, 
a legjobb hazai játékos: Gera 
Levente.

Február 25. Futsal U15: Ba-
lástya – Zsombó 5:4

Február 27. Balástya – Ba-
lástya Kupa U11 korcsoport, 5 
résztvevő csapat, Balástya Fiúk 
3. helyezett, Balástya Lányok 
5. helyezett, a legjobb me-
zőnyjátékos: Ruskó Róbert, a 
legjobb lány játékos: Tóth Ale-
xandra, a legjobb hazai játékos: 
Gera Dávid.

Március 7. Kistelek – Tavasz 
Kupa U7 korcsoport, 8 részt-
vevő csapat, Balástya 2. helye-
zett. A csapat legjobbja: Csóka 
Zsolt.

A csapatok felkészítői: Fodor 
Tamás, Förgeteg József Sári 
Csaba Levente, Vén László

Felemás idénykezdet 
Egy-egy meglepő győzelem-

mel és vereséggel kezdett a 
balástyai felnőtt focicsapat a 
tavaszi szezonban.

Az őszi keretből öten távoztak 
és ketten szüneteltetik pálya-
futásukat. Ennek okán a KSE 
Balástya vezetősége három játé-
kost igazolt, valamint állandósí-
totta a felnőtt keretben az U19-
es korú Nagymihály Mátyást, 
Tóth Gergőt és Vámos Tamást. 
Velük és az újrakezdő Csányi 
Norberttel és Rabi Renátóval 
lett teljes a keret.

A Hódi Mihály által irányított 
együttes az első tavaszi for-
dulóban a második helyezett 
Székkutas otthonába látogatott. 
A vendéglátók ősszel minden 
hazai mérkőzésüket megnyer-
ték, így nem ígérkezett könnyű 
összecsapásnak a találkozó. En-
nek ellenére meggyőző, jó já-
tékkal sikerült 3:1-es győzelmet 
aratni idegenben. 

Ezután, március 14-én a 
Zsombó látogatott a balástyai 
sportpályára. A zsombói csapat 
utolsó előtti a Csongrád megyei 
II. osztályban. A hazai győ-
zelemben jogosan bízó nézők 
csalódottan nézhették végig a 
gyenge játékot, két balástyai 
piros lapot és 4:1-es vereséget 

hozó mérkőzést. 
Az U19-es csapat – mint a 

fentiekből kiderült – megválni 
kényszerült három alapemberé-
től, így Vén László edző több 
újrakezdővel, és egy – a bajnok-
ságban – fiatalnak számító ke-
rettel kezdte el a tavaszi idényt, 
és ezzel együtt építeni a jövő 
csapatát.  A sérülésektől és be-
tegségtől tizedelt ifi Székkuta-
son egy jelentős 7:0-ás vereség-
be szaladt bele, ám a következő 
fordulóban a zsombói fiatalokat 
sikerült 3:2-re felülmúlniuk.

A csapat következő mérkőzé-
sei: 20. forduló, 2015. április 5., 
vasárnap 16.30, Üllés – Balás-
tya • 21. forduló, 2015. április 
12., vasárnap 16.30 Balástya – 
Újszentiván • 22. forduló 2015. 
április 18., szombat  17.00 •  
Móraváros – Balástya • 23. for-
duló 2015. április 26., vasárnap 
17.00 • Balástya – Bordány • 24. 
forduló • 2015. április 2. szom-
bat 17.00 • Kiskundorozsma – 
Balástya • További információk 
a balástyai labdarúgással kap-
csolatban a www.balastyafoci.
hu-n és a www.facebook.com/
balastyafoci Facebook-oldalon
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A „Községi Sportkör Balástya” Egyesület hírei

Vén László és 
Fodor Tamás

U11-es fiúk és U13-as lányok: első sor – Keszég Renáta, Pásztor Csanád, Kiss Benjámin
második sor – Nagymihály László, Kovács Kevin, Szobácsi Dávid, Újszászi Zsolt, Ruskó Ró-
bert, harmadik sor – Gera Dávid, Hódi Lajos Gábor, Kiszi Péter, hátsó sor – Vén László edző, 
Tóth Alexandra, Csoma Adrienn, Pápai Antónia, Kauczki Gréta, Nagy Friderika, Deák Noémi, 
Förgeteg József edző

U7-es csapat: Csóka Zsolt, Csúri István Zétény, Bán Dávid, Nagy Milán, edzők: Förgeteg 
József, Sári Csaba Levente



Művészet projekt az óvodá-
ban

Kajdocsy-Gera Ildikó kerami-
kus vezetésével az agyagozás és 
formázás művészetével ismer-
kedtek a következő évben isko-
lába kerülő nagycsoportosok.  
A nap eredménye – a sok él-
mény mellett – egy-egy, a 
gyermekek által készített hal 

kerámia lett, melyek kiégetés 
után visszakerültek az óvodá-
ba, hogy a gyermekek festéssel 
fejezzék be az alkotásaikat. A 
foglalkozáson a következő év-
ben első osztályt vezető tanítók 
is részt vettek és ismerkedtek 
jövendő tanítványaikkal.

Megemlékezés Március 15-ről 
a gyermekcsoportokban

Az óvodai nevelés során a 
gyermekek az őket körülvevő 
világról, így az ünnepekről is 
tevékenységek során szerzett 
saját élményen keresztül élet-
koruknak megfelelő tartalmú 
információkat kapnak. Nagy 
örömmel készítették el és visel-
ték március 15-én a kokárdákat, 
a pártákat, huszár sapkákat, len-
gették a kardokat és meneteltek 
a nemzeti ünnephez kötődő da-
lokra.
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Általános Művelődési Központ
ÓvodaFarsang a bölcsődében

Így mulattak, farsangoltak a legkisebbek

Farsang a Süni csoportban

Farsang a Csipet csoportban

Óvodai beíratás
A 2015. szeptember 1-ig 3. 

életévüket betöltő, vagy már 
korábban betöltött, de óvodába 
még nem járó gyermekek óvo-
dai beíratása május hónapban 
történik majd az óvoda épüle-
tében.  A gyermekek 3 éves ko-
rától kötelező óvodába járását 
elrendelő Nemzeti Köznevelési 
Törvény. 95. § (7) bekezdése 
2015. szeptember 1-én lép ha-
tályba, a folyamatot szabályozó 

EMMI rendelet jelenleg még át-
dolgozás és elfogadás alatt van, 
így ennek részleteiről és a beíra-
tás pontos időpontjáról a követ-
kező havi Balástyai Újságban 
tudunk majd tájékoztatást adni.

Bűvész az óvodában
Ez évben a farsang hónapjá-

ban látogatott el hozzánk a bű-
vész és varázsolta el látványos 
műsorával az óvoda minden kis 
lakóját.

Pillanatok az óvodai téltemető farsangi napról 

Csillag csoport

Felhőcske csoport



A Hónap Szentje
Szent Patrik keresztény hit-

térítő lett a hónap szentje, akit 
Írország védőszentjeként is is-
mernek. Jelképe a háromlevelű 
lóhere, ami a keresztény taní-
tásban a három isteni személy 
egységét jelképezi.

Hüllő- és ásványkiállítás
Február 18-án és 19-én is-

kolánkba kitelepült hüllő- és 
ásványkiállítást rendhagyó 
természetismeret órák kere-
tében nézték meg tanulóink.  
A rovarok, bogarak mellett egy 
királypiton, és agáma is várta az 
érdeklődőket. A kőzeteket kéz-
be is vehették a gyerekek, sőt 
vásárlásra is nyílt lehetőség.

Szenvedélybetegségek meg-
előzése

A 7. osztályosoknak tartott 
előadást dr. Szekeres Szilvia a 
dohányzás veszélyeiről, követ-
kezményeiről február 20-án.

Megemlékezés a kommuniz-
mus áldozatairól

Az Országgyűlés 2000. június 
16-án életbe lépett határozatá-
val minden év február 25-ét a 
Kommunizmus Áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította. 
Tanulóink az iskolarádión ke-
resztül ismerhették meg Kovács 
Béla életét, sorsát, ami egyfajta 
példája lett azoknak, akiket ma 
a kommunizmus áldozataiként 
tartunk számon.

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny – iskolai forduló

Február 26-án rendeztük meg 
a Simonyi Zsigmond helyesírá-
si verseny iskolai fordulóját. 

Eredmények:
5. évfolyam: 1. Krasznai Bo-
róka, 2. Frank Martin, 6. év-
folyam: 1. Csoma Adrienn és 
Gera Levente, 2. Pápai Antónia 
és Bárkányi Richárd, 3. Tóth-
Sári Lívia és Süli Alexandra, 
7. évfolyam: 1. Czibolya Lili,  

2. Módra Luca, 8.  évfolyam: 1. 
Hegedűs Máté, 2. Kónya Rita

Felkészítő tanárok: Geráné 
Buknicz Mária és Nagymihály 
Zsuzsanna

Rendhagyó technika óra
Március 3-án az ötödikes di-

ákok technika óra keretében 
műhelylátogatást tettek Palo-
tás Sándor asztalosmester mű-
helyében Gállné Leiner Ilona 
vezetésével. A házigazda meg-
ismertette a különböző fafaj-
ták jellemzőivel a gyerekeket, 
bemutatta a műhely hagyomá-
nyos és modern famegmunkáló 
eszközeit. A tanulók megismer-
hették a munkadarabok elkészí-
tésének menetét a tervezéstől a 
kivitelezésig. A gyerekek ne-
vében köszönjük a lehetőséget 
Palotás Sándornak.

Gergely-járás
Március 11-én az első osztá-

lyosok iskolába hívogató láto-
gatást tettek az óvodában, ahol 
Bagi Mária és Kovácsné Czé-
kus Zsuzsanna óvó nénik veze-
tésével már nagyon várták őket. 
Iskolánk diákjai a „Szent Ger-
gely doktornak, Híres tanítónk-
nak neve napján, Régi szokás 
szerint, Menjünk Isten szerint 

iskolába”  kezdetű énekkel to-
borozták a leendő tanulókat az 
óvodások körében. Ajándékba 
személyre szóló meghívót vit-
tek a gyerekeknek. Felkészítő 
tanáraik: Bernát Evelin, Gera 
Márta, Gondáné Frankó Valéria, 
Sutka Anita és Varga Emma.

Megemlékezés az 1848-49-es 
forradalomról és szabadság-
harcról

Március 13-án emlékeztünk 
az 1848-1849-es forradalomra. 
Ebben az évben is ellátogattak 
hozzánk a 3. Honvéd Zászlóalj 
képviselői. A gyerekek a bemu-
tató során megismerkedtek a 
honvédek ruházatával, a fegy-
vereikkel, a vezényszavakkal. 
Ezt követően a 4. osztályosok 
lelkes csapata „beállt katoná-
nak”. A bemutató végén minden 

tanuló ízelítőt kapott az iskola 
udvarán a puska- és ágyútöltés 
technikájából, majd megtapasz-
talták a fegyverek és az ágyú 
hangját is. Köszönjük a Honvéd 
zászlóalj képviselőinek a színes 
ismertetőt és az igen látványos 
bemutatót. A megemlékezést 
Bencsikné Gera Márta és Gon-
dáné Frankó Valéria szervezte.

Télűzés:  
„Haj ki kiszi, kiszőve,
a másik határba.
Kivisszük a betegsíget,
Behozzuk az egiszsíget.
Haj ki, kiszi, haj.

Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll;
Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik,
Egész kitavaszodik.”

A negyedikesek ezzel a népi mondókával, és kiszebáb égetésével 
biztatták távozásra a telet, és jövetelre a tavaszt.
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Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - február
1. a: Pápai Armand, 1. b: Csatordai Csongor, 2. a: Balogh Edit Nóra, 
3. a: Molnár Márk, 4.a: Szél Kevin, 4. b: Kiss Szabolcs, 5. a: Sze-
keres Cintia, 6. a: Dékány Klaudia, 6. b: Deák Noémi, 7. a: Módra 
Luca, Móricz Judit, 8. a: Palotás Martin
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A Balástyai Alkotmány Horgász 
Egyesület hírei

A falugazdász hírei

Mezei pocok: fontos időben 
felkészülni a hatékony védekezésre

Mozgáskorlátozottak és szociális
 támogatásban részesülők figyelmébe

Horgászok évzáró közgyűlése
A Balástyai Alkotmány Hor-

gász Egyesület február 8-án 
tartotta meg a 2014. évre vonat-
kozó évzáró közgyűlését. Meg-
tárgyalták és elfogadták a többi 
között a vezetőség beszámo-
lóját, a pénzügyi gazdálkodás 
alapján elkészített egyszerűsí-
tett beszámolót és közhasznú-
sági mellékletet, az új alapsza-
bályt, a helyi horgászrendet, az 
egyesület versenyszabályzatát, 
valamint a 2015. évi verseny-
naptárt. Döntés született az I. 
tározó környékének karbantar-
tásáról és annak finanszírozásá-
ról. Kidolgozták és elfogadták a 
stéghasználat szabályait. A köz-
gyűlés utolsó napirendi pont-
jaként a vezetőség ismertette 
2015. évre vonatkozó munka- 
és pénzügyi tervét is, valamint 
Sztankovics Miklós elnök a víz-
kezelésről tájékoztatta a meg-
jelenteket. A közgyűlés zárását 
követően ebéddel egybekötött 
kötetlen beszélgetéssel ért véget 
a tagsági összejövetel.

Haltelepítés
Februárban hét mázsa 1,6-1,7 

kg/db átlagsúlyú horog érett 
pontyot telepített a víztározóba 
az egyesület. 

Horgászverseny
Egyesületi horgászverseny 

lesz április 18-án a víztározón, 
amelyen csak a tagság és a 
meghívottak vesznek részt. Az 
egyesületi tagok nevezésüket 
a versenyszabályzatban foglal-
tak szerint egy héttel a verseny 
időpontja előtt tehetik meg a 
vezetőségnél telefonon, vagy 
a bahe@vertigoweb.hu e-mail 
címen.

Horgászengedély és napije-
gyek

A horgászengedély az adott 
évben bármikor kiváltható Er-
délyi Zsolt gazdasági felelősnél.  
Telefon: 06 (30) 335-5339

Napijegy érvényes állami hor-
gászjeggyel váltható!

Napijegyváltó helyek
Vertigo Web Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. ügyfélszol-
gálati iroda

6760 Kistelek, Kossuth u. 6.
Nyitva tartás: munkanapokon 

8.00-16.00 óráig
Erika Élelmiszer
6764 Balástya, Honvéd u. 2.
Nyitva tartás: hétfőtől pén-

tekig 6.00-20.00 óráig, szom-
baton és vasárnap 6.00-19.00 
óráig  

A 2015. évi területalapú támo-
gatás igénylés benyújtásának 
ideje április 1-től május 15-ig 
tart.

Időpont egyeztetés: április 
1-től a 06 (30) 338-0162-as te-
lefonon. Kérem az ügyfeleket, 
hogy a támogatás benyújtását 

ne hagyják a határidő végére, az 
esetleges fennakadások elkerü-
lése végett. Várom minél koráb-
bi jelentkezésüket!

2014-ben az utóbbi évek egyik 
legjelentősebb mezei pocok 
(Microtus arvalis) gradáció-
ja alakult ki Magyarországon.  
Az ország több megyéjét is érin-
tő rendkívüli helyzetben régóta 
nem látott mértékű fertőzöttség, 
súlyos kártétel következett be. 
A tavalyihoz hasonló, kedvező 
környezeti feltételek esetén idén 
is komoly kockázatot jelenthet-

nek a rágcsálók, így ajánlatos 
időben felkészülni a hatékony 
védekezésre, a kármegelőzésre. 
Több más védekezési mód mel-
lett a növényvédelmi hatóság 
idén is kiadta a Redentin 75 RB 
szükséghelyzeti felhasználási 
engedélyét.

A témáról további tájékoztatás 
a www.nebih.gov.hu oldalon ol-
vasható.

2015. március 1. napjától 
megváltozott a szociális támo-
gatási rendszer, így az állam 
és az önkormányzatok közötti 
feladat-megosztás az ellátások 
biztosítása területén átalakult. 
A különbség mindössze any-
nyi, hogy a továbbiakban nem 
a jegyző, hanem a járási hivatal 
állapítja meg az ellátást. A ha-
táskörváltással összefüggésben 
az ügyfeleknek nincs teendője, 
az új ellátásra való jogosultsá-
gukat a jegyzők február végéig 
hivatalból felülvizsgálták. 2015. 
áprilisától az egészségkárosodá-
si és gyermekfelügyeleti támo-
gatást, valamint a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatást már 
a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal folyósítja a jogosultak 
részére, így a 2015. áprilisában 
esedékes támogatások vagy 
postai úton, vagy bankszámlára 
történő átutalással kerülnek az 
ügyfelekhez. 

A változásokról szóló bővebb 

tájékoztató a www.balastya.hu 
oldalon, a friss híreknél olvas-
ható. Továbbá a helyben nem 
intézhető ügyek esetében Tari 
Józsefet, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Kisteleki Já-
rási Hivatala települési ügyse-
gédjét kereshetik fel a balástyai 
polgármesteri hivatalban hétfőn 
8.00-16.00 óráig és pénteken 
8.00-12.00 óráig.  

Adókedvezmény bizonyos 
betegségek esetén öt évre visz-
szamenőleg igényelhető a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény (Szja 
tv.) 40. §, az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 
49. § (3) bekezdése értelmében.

A mozgáskorlátozottakra 
vonatkozó ellátásokkal kap-
csolatban tájékoztatást lehet 
kérni Bernáthné Székely Juli-
anna rehabilitációs tanácsadó-
tól hétfőn és kedden délelőtt 06 
1/454-1451-es telefonon vagy 
e-mailben: bjulia@meosz.hu

MEGKEZDTÜK
a tavaszi vetőmagok
árusításátés 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.

Halászné Ács Éva
falugazdász

Balástyai Újság az Interneten 
A www.balastya.hu oldalon a nyomdai kiadást megelő-

zően már olvasható a Balástyai Újság, és a korábbi lapszá-
mok is megtalálhatóak. 



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

A következő vásár időpontja: 
május 14., 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 rászoru-
ló embertársaikon!

Házasságkötés
• Menyhárt Hajnalka és Nagy 

Miklós

Születés
• Tóth Editnek és Balogh Ist-

vánnak: Niki
• Conti Mihaelának és Papdi 

Péternek: Noel
• Bakó Zsuzsannának és Bóta 

Bélának: Éva
• Kiss Anitának és Pápai Atti-

lának: Andor

Elhunytak
• Tóth Mihály, élt 87 évet
• Fülöp Ibolya, élt 44 évet
• Botka Jánosné Ábrahám 

Anna Rozália, élt 74 évet
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ANYAKÖNYVI hírek
Április 8.: A májusi és a nyári programok megbeszélése
Április 11., szombat: Nyugdíjas klubok Csongrád megyei 
találkozója Bordányban
Április 15., 14 óra: A Kisteleki Egészségfejlesztési Központ 
idősek egészségéről szóló előadása
Április 22.: Vendégünk Fodor Tamás művelődésszervező 
Április 29.: Anyák napi ünnepség szervezése
Május 1.: Kirándulás a mórahalmi fürdőbe menetrend szerinti 
autóbusszal

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Április 4-5-6.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Április 11-12.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Április 18-19.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Április 25-26.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Május 1-2-3.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030

Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: dr. Dakó Zoltán – 
Telefon: 06 (70) 424-4455

Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
Felelős szerkesztő: Illin Klára – Telefon: +36 (30) 345-5053 • E-mail: mediairoda@invitel.hu, www.illinklara.hu 

Grafika: Csikó Tímea • Hirdetésfelvétel a Teleházban – Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, +36 (30) 768-4773 • Nyomda: Innovariant Nyomda Algyő – Telefon: 62/493- 626 
Megjelenik: 1450 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

Állatorvosi ügyelet

VÖRÖSKERESZTES vásár

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temető éjjel zárva van. Nyitva tartás: 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

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 

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

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.

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak várják 
támogatásként az adó egy százalékát.
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoportja)
Leon-Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06
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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!

BALLAGÁSOKRA 
HELYFOGLALÁS!
Lágyfagylalt kapható!

Önkormányzati hirdetés
Balástya Községi Önkormányzat eladásra felkínálja hasz-
nálaton kívüli működőképes járműveit. Vásárlási ajánla-
tokat zárt borítékban a polgármesteri hivatal titkárságára 
lehet leadni. 
FORD FOCUS TURNIER 1.6 16 V TREND 
(2001-es, benzinüzemű, futott km: 211 500, zöld színű) 

CITROEN BERLINGO 1.9 D
(2006-os, diesel, futott km: 256 400, kék színű)

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 címre. 
A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a Teleház-
ban.
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


