Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Falugyűlést, közmeghallgatást tartott Ujvári László
polgármester
December 11-én, a falugyűlésen községünk 2015-ben elért eredményeiről, majd a közeljövő rövid és hosszú távú
terveiről beszélt Ujvári László polgármester.
2-3. oldal

Elkészült az új buszmegálló Balástyán
Balástya Szeged felöli belterületi határa után, a benzinkút közelében, a négy forgalmi sáv kezdeténél, a 148-as
km kő közelében megépült az új buszmegálló.
4. oldal
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Tíz éve adták át az M5-ös autópályát
Az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza – Szeged-Észak
közötti szakaszát 2005. december 10-én adták át, azóta
van autópálya-mérnökség és autópálya-rendőrség Balástyán.
6. oldal

Belügyminisztériumi elismerés Újévi köszöntő
Balástyának
tésnek bizonyult. Az ide teleTisztelt Balástyaiak!

A Balástya Községi Önkormányzat közfoglalkoztatásban
elért kiemelkedő teljesítményéért a belügyminiszter elismerő
oklevelét Ujvári László polgármester a Belügyminisztérium
Márvány-termében vette át.
Bővebben a 3. oldalon

Húsz éves a Balástyai Újság

A Falukarácsony alkalmával
tartott ünnepségen emlékeztünk
arra, hogy húsz éve jelent meg
először a Balástyai Újság. Ujvári László polgármester a jubileum alkalmából megköszönte
elődjének, Nagy Sándornak,
aki ma Kistelek város polgármestere, hogy 1995. Karácsonyára megjelentette az akkori
önkormányzat az ingyenesen,
minden címhelyre eljuttatott

információs havilapot. A polgármester kiemelte, hogy ő is
fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását az újságon keresztül,
így mindenkihez eljuthatnak az
önkormányzat, az intézmények,
a civil szervezetek hírei, a településünk eredményeiről szóló
beszámolók. Köszönetet mondott az újság felelős szerkesztőjének, Illin Klárának is, aki a lap
kiadását kezdeményezte.

Szerencsések vagyunk, mert
minden évben arról számolhatok be Önöknek, hogy a nehézségek ellenére eredményeket
érünk el. A 2015-ös év is hozott
bőven megoldandó feladatokat,
de igyekeztünk olyan döntéseket hozni, amelyek előre viszik
közösségünket. Arra törekedtünk, hogy minden pályázati lehetőséggel településünk vagyonát gyarapítsuk, a rászorulókon
segítsünk, minél több eseményt
szervezzünk, ahol együtt lehet
a lakosság. Mindehhez nagyon
nagy összefogás kellett, ami
a képviselő-testület tagjainak,
az intézményeink vezetőinek, munkatársaimnak és sok
balástyai lakosnak köszönhető!
Községünk megvalósult beruházásairól, a főbb fejlesztésekről és a jövőbeni terveinkről
a decemberi Falugyűlésen beszéltem. A behatárolt költségvetési lehetőségek közepette az
eddigi takarékos gazdálkodást
folytattuk, és ennek az elmúlt
évben ugyanúgy meg volt a
hatása, mint korábban. Az önkormányzat természetesen csak
az állam által meghatározott
keretek között tud működni,
viszont a felkínált lehetőségeket figyelemmel kísérjük képviselő-társaimmal, és időnként
megfeszített munkával, de elérjük kitűzött céljainkat. Például a munkahelyteremtés nem
önkormányzati feladat, mégis
az ezt segítő intézkedésekkel
tudjuk a népességet megtartani.
Az ipari övezet korábbi létrehozása ennek érdekében jó dön-

pülő vállalkozások közül egyik
már működik, és rövidesen a
másik is beindul. A közfoglalkoztatási programok kezdetétől
szerepünk volt jónéhány lakos
munkavállalásában, és az ebben
elért kiemelkedő teljesítményért
belügyminisztériumi elismerést
kaptunk.
Mindezzel együtt nagyon
fontosnak tartom az új évben
is, hogy odafigyeljünk azokra
az embertársainkra, akik valamilyen oknál fogva válsághelyzetbe kerültek. Lehet ez a
válsághelyzet anyagi eredetű,
lehet lelki vagy egészségi probléma. A tolerancia képességét
erősítsük magunkban, mert mi,
emberek egymást nem tudjuk
megváltoztatni, hanem csak önmagunkat. Tudjunk elfogadni
mindenkit olyannak, amilyen.
Jelenleg nyugalmat tapasztalok
a településen. Ezért mindent
megteszek, hogy meg is őrizzük,
ne korbácsoljuk fel a kedélyeket egymás ellen, akár politikai
identitás, társadalmi helyzetünk,
anyagi lehetőségünk miatt. Próbáljunk egy olyan harmonikus
állapotot elérni, amelyben még
a nehézségek közepette is tudunk mosolyogni, ne menjünk
el egymás mellett személytelenül. Egyre jobban látom azt,
hogy erre nagy szükség van.
A Balástya Községi Önkormányzat nevében kívánok
Önöknek egészséget, kitartást,
mindenkinek nagyon sikeres,
áldásos 2016-os évet!
Ujvári László
polgármester
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Önkormányzat

Falugyűlés és közmeghallgatás volt Balástyán
December 11-én tartott falugyűlést, közmeghallgatást
Ujvári László polgármester a
művelődési házban, ahol községünk 2015-ben elért eredményeiről, majd a közeljövő
rövid és hosszú távú terveiről
beszélt a lakosságnak.
Ujvári László köszöntő szavai után először a két éve elkészült
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, most készülő
új vezetékszakasz építéséről
adott tájékoztatást. A forráskúti
út mellett, az ipari övezetben
megépült Logisztikai Központ
tulajdonosai saját beruházással vezetik a szennyvízcsatornát, mivel a projektjük része a
szennyvízelvezetés megoldása.
Ez úgynevezett nyomott rendszerű szennyvízelvezetés lesz
kisebb átmérőjű gerincvezetékkel, nem olyan gravitációs csatorna, mint ami a belterületen
van. Szivattyú pumpálja majd a
szennyvizet a kegyeleti parknál
lévő átemelőig. Az ipari övezet
miatt az önkormányzat csak a
tervezést készíttette el az M5-ös
autópályáig, de a vállalkozásoknak gazdasági érdekük miatt saját költségükön kell a vezetéket
kiépíteni minden esetben.
A szennyvízberuházással ös�szefüggésben megemlítette a
polgármester, hogy a rákötések nagy számban, a pályázati elvárásoknak megfelelően
elkészültek. Az utolsó lépés a
Víziközmű Társulat megszüntetése. (Ami december 16-án a
társulat küldöttgyűlésén megtörtént.) Ugyanis a társulat
fenntartása havonta csaknem
százezer forintba került az önkormányzatnak, és a szervezet
már betöltötte szerepét, teljesült
az a feladat, amiért korábban
létrejött. Szerencsére alig van
hátralékos a szennyvízelvezetés érdekeltségi hozzájárulások
befizetésében. Ezek a társulat
megszűnése után először az elsőfokú adóhatósághoz, a jegy-

zőhöz, később a Nemzeti Adóés Vámhivatalhoz átkerülnek,
és a behajtás a törvények előírása szerint megkezdődik. Aki
korábban szándékát kifejezte,
hogy akar ugyan, de anyagi nehézségei okán nem tud fizetni,
az önkormányzat a törvények
keretén belül méltányosan járt
el. Az elmúlt évek legnagyobb
beruházásán
vagyunk
túl,
amelyben minden kivitelező és
a projektben résztvevő jól végezte el a munkáját, továbbá a
lakosság is együttműködő volt
a beruházás idején. Ezt a polgármester mindenkinek megköszönte.
Az
ivóvízminőség-javító
program egyeztetései évek óta
zajlottak. Balástyán az ivóvíz
összetételében csak egy-két
vegyület volt határérték feletti, ezért nálunk a jelentősebb
amortizáció miatt a hidroglóbusz belső felújítása, tolózárak, idomok, vezetékszakaszok
cseréje, és a hálózatbővítés,
valamint az új vízműtelep megépítése volt a fontos szempont
ebben a projektben. A lakossági
visszajelzések alapján a víz minősége a fertőtlenítő miatt időnként problémás, amit a jelenlegi
üzemeltetőnek, az állami döntés
alapján kijelölt szolgáltatónak, a
békéscsabai Alföldvíz Zrt-nek
kell jeleznünk.
A második kerékpárút beruházásunk a forráskúti út mellett, az
M5-ös autópályáig az előírásoknak megfelelően valósult meg,
és ez a nyertes Európai Uniós
pályázatnak köszönhetően községünknek nem került pénzébe.
„A külterületi utak helyzete
és járhatóvá tétele néha szélmalomharcnak tűnik. Tavasszal a
csapadék miatt járhatatlanokká
váltak az utak. Akkor próbáltuk
elérni, hogy állami segítséget
kaphassunk a rendbetételükhöz,
és hét millió forintos támogatáshoz jutottunk, amit 2016.
május végéig kell felhasználni.

Vásároltunk nagyobb men�nyiségű kőzúzalékot, amiből
már több esetben, célirányosan
a problémás útszakaszokhoz
szállítottunk. Hosszú évek óta
gondolkodunk a képviselő-testülettel azon, hogyan tudnánk
az ilyen munkákat a leghatékonyabban megoldani. Az ősz folyamán beszereztünk egy önjáró, többfunkciós gépet, amellyel
folyamatosan tudjuk végezni a
hatalmas tanyavilágban az utak
javítását” – emelte ki tájékoztatójában a polgármester.
Az állami szociális ellátás
2010 óta jelentősen megváltozott. A közmunkaprogram azóta
az állami szociális ellátás egyik
formája, amelyről sokan sokféle
véleményt alkotnak. Az ebben
résztvevők nagy százaléka korábban ellátott volt, rendszeres
segélyt kapott, amiért nem kellett dolgozni. Jelenleg több mint
hetvenen vesznek részt önkormányzatunknál a közmunkaprogramban, és feladataik közé
tartozik a közterületek rendben
tartása, a virágosítás, takarítás.
A polgármesteri hivatal részéről
nagyon sok háttérmunkát igényel a napi feladatok kiosztása,
számonkérése, és az ügyviteli
adminisztráció elvégzése, de
az ebben dolgozók értéket teremtenek, például a burgonyatermesztésben, a fűszerpaprika
termesztésben is. Továbbá eddig összesen ebben a programban több mint tíz hektár erdőt
telepített az önkormányzat, sok
munkaeszközt, üzemanyagot,
a gépekhez kenőanyagot, alkatrészeket vásárolt. A munkaprogramban résztvevők bérét és
összes járulékát az állam fizeti.
Az új évben újabb tartalommal
folytatódik a program, amihez
Ujvári László polgármester reméli, hogy ismét támogatást
nyerünk. „A terveink szerint
egy önkormányzati tulajdonú
tanyát újítanánk fel, ahol állatsimogatót hoznánk létre az

iskolai és óvodai foglalkozások
kiegészítéséhez. Vásárolt az
önkormányzat a Hunyadi utcában egy ingatlant, ahol egy gép
és terménytárolót építenénk a
program segítségével. Az eddigi
feladatvállalásunkat díszoklevéllel elismerte a Belügyminisztérium, mert a program kezdeteitől ebben maximálisan részt
veszünk, és az előírások szerint
teljesítjük kötelezettségünket.”
A szociális segélyezés rendszere 2015. március 1-től gyökeresen megváltozott, így a
segélyezés jelentős részéről a
Kistelek Járási Hivatalban döntenek. Csak települési segélyek
folyósítására jogosult az önkormányzat, és a segélykérelmek alapján erről a Szociális,
Egészségügyi, Ifjúsági és Rehabilitációs Bizottság dönt. Az
állami feladatfinanszírozással
behatárolt, hogy mire és men�nyi pénzösszeget lehet fordítani.
Az önkormányzat igyekszik a
lehetőségeken belül hathatós
segítséget nyújtani a valóban rászorulóknak. „Szociális alapon
adható tűzifára is pályázunk a
Belügyminisztériumhoz, minden évben jelentős sajáterő hozzáadásával. Nagyon jó, hogy
lehetőségünk van a segítségnyújtásra, de a lakosoknak is
mindent meg kell tenni önmaguk ellátása érdekében.”
Az önkormányzat a rendelkezésére álló keretből az oktatási
intézmények, civil szervezetek
utaztatását is segíti, ha szeretnének eljutni kulturális rendezvényekre.
Az idén Karácsony előtt ös�szefogásra kérte az önkormányzat a lakosságot. Települési
„Cipősdoboz” akciót hirdetett,
és azoknak a gyerekeknek gyűjtöttünk ajándékokat, akiknek
nem adatik meg, hogy ajándékot kapjanak a szüleiktől. Így
45 gyerek kaphatott ajándékcsomagot.
Folytatás a 3. oldalon
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Balástya működésének nagyon fontos része a település
rendezvényei, a civil szervezetek élete, hogy egy élő, lüktető
község legyen a miénk. Egyre
több a színvonalas programunk,
ami mögött nagyon sok munka
van. Ezt minden segítőnek megköszönte a polgármester.
Ezután községünk legnagyobb
beruházásait sorolta fel Ujvári László. „A készségfejlesztő
termek beruházása és a régi
óvoda ifjúsági szálláshellyé
átalakítása, az új óvodai tornaszoba megépítése is megtörtént
pályázati források igénybe vételével. Továbbá szintén pályázati támogatással székeket,
bútorokat vásároltunk, két fűnyíró traktort szereztünk be, a
Tanyagondnoki Szolgálatnak
két új terepjárót nyertünk pályázattal. A polgárőr szervezet
szintén pályázattal jutott új
terepjáró autóhoz. Térfigyelő
kamerarendszerben 26 kamerát szereltünk fel a településen
szintén pályázattal. A sportpálya kerítése, a sportöltöző külső
felújítása újult meg pályázati
pénzből, és nyertes pályázattal
a közeljövőben megvalósul a
teljes belső felújítása is. A régi
tornaterem renoválására szintén
nyertünk egy pályázatot, ami a
következő hónapokban valósul
meg. Ugyanebben a projektben
vásárolhatunk egy térelválasztót a sportcsarnokhoz, hogy
egyszerre két osztály tudjon
testnevelés órát tartani, mivel
ettől az évtől a mindennapos
testnevelés kötelező az általános iskolában. Legnagyobb ös�szegű támogatást 2015-ben az
adósságkonszolidációban nem
szereplő önkormányzatok között kaptunk. A 112 millió forintot a képviselő-testület döntése
alapján belterületi lakóutak és
járdák felújítására költjük.”
A továbbiakban a tervekről
szólt községünk vezetője. „Terveink megvalósításához ismét
pályázati lehetőségeket próbálunk megszerezni. Például a
Rákóczi utcában megvásárolt

Önkormányzat

ingatlan, a „kántorház” felújításához, amit régi értékeink
bemutatására használhatnánk.
A település történetét archiváló
folyamat elindult, amivel megőrizhetjük írásos, képi és tárgyi
emlékeinket. A rendőrség irodája melletti területen piaccsarnokot építhetnénk, amihez egy
építész iroda az önkormányzat
megbízásából látványterveket
készített. Ez egy többfunkciós
épület lehetne, ami köré lakásokat, butikokat, központi teret
alakíthatnák ki több éves távlatban. A pályázatok közül azok indulnak a leghamarabb, amelyek
az önkormányzati intézmények
energiahatékonyságát célozzák
meg. Ebben részvételünkkel az
általános iskola alsós épületét
és az önkormányzat épületét is
szeretnénk rendbe tenni, tovább
fejleszteni. Az önkormányzati
tulajdonú Vadásztanya Vendéglő felújítására engedélyes
terveink vannak. Eddig vártunk
a pályázati lehetőségekre, de
nem volt megfelelő, ezért a tervek szerint, a képviselő-testület
döntése alapján egy épületrész
hozzáépítésével megkezdjük a
beruházást saját költségvetésből. Bízom benne, hogy lesz
majd olyan pályázat, amivel a
felújítását is megoldhatjuk.”
Az új önkormányzati törvényben benne van, hogy az adóztatásban milyen lehetőségei
vannak a helyi önkormányzatoknak, és ezzel kapcsolatban
milyen kötelezettségei az állampolgároknak. A mindenkori
képviselő-testület nagy mozgásteret kapott a törvény által,
hogy saját bevételeit hogyan,
miből tudja pótolni. Balástyán a
jó gazdálkodásnak köszönhetően a meglévő gépjármű súlyadó,
a vállalkozások helyi iparűzési
adója, és a tavaly bevezetett,
vendégfogadással foglalkozó
vállalkozások idegenforgalmi
adóztatása minimumai mellé új
adónemeket nem kell bevezetni.
Illin Klára

Belügyminisztériumi elismerés

Balástyának a közfoglalkoztatásban
elért kiemelkedő teljesítményért
Csongrád megyében két település vezetője, Balástya és
Székkutas polgármestere vett
át december 4-én miniszteri
elismerő oklevelet a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő
szakmai tevékenységük elismeréséül.
A Belügyminisztérium Márvány-termében tartott ünnepségen Pogácsás Tibor, a tárca önkormányzati államtitkára adta
át mások mellett Ujvári László
polgármesternek is a belügyminiszter aláírásával ellátott,
a Balástya Községi Önkormányzatnak szóló elismerést,
mivel községünk a startmunka

Köszönet

mintaprogramban, a közfoglalkoztatásban a megjelenésétől
kezdve részt vesz, és minden
évben tovább fejlesztette a projektet. Például korábban volt
erdőtelepítés, külterületi utak
és belvízelvezető csatornák
rendbe tétele, a mezőgazdasági
programban volt burgonyatermesztés már két évben, az idén
először fűszerpaprika termesztés, és jövőre még bővülnek
a programok gabonatermesztéssel és állattenyésztéssel.
Az elismerő oklevél mellett
az önkormányzat a jövő évi
programok fejlesztésére plusz
pénzügyi forrást, három millió
forintot kapott.

Köszönöm a munkáját a közfoglalkoztatottaknak, és mindazoknak a munkatársaknak, akik a közfoglalkoztatottak munkáját koordinálják, szervezik, ellenőrzik és azoknak a munkatársaimnak is köszönöm a feladatvállalást, akik a nagyon sok
adminisztrációt végzik. Jelenleg 72 közfoglalkoztatott van községünkben. Úgy gondolom, hogy ez az elismerés nem csak a
polgármester érdeme, nagyon sokan dolgoztak ezért. Sikeres
programot hajtunk végre évek óta, a munkavégzés lehetőségén
kívül a pályázat lehetővé teszi munkaeszközök beszerzését, fejlesztését, bővítését. Jövőre már egy kisebb épületkorszerűsítés
is belefér ebbe a programba, amit állami támogatásként csak így
tudunk megkapni, így tudunk a településünkön értéket teremteni
és természetesen a foglalkoztatás által megélhetést biztosítani
jónéhány lakosnak.
Ujvári László polgármester

Önkormányzat, Közélet

Elkészült az új
buszmegálló Balástyán
Balástya Szeged felőli belterületi határa után, a benzinkút
közelében, a négy forgalmi sáv
kezdeténél megépült az új buszmegálló. A beruházást a Balástya Községi Önkormányzat saját költségvetéséből a lakosság

kérésére valósította meg. Az új
megállóhelyen hivatalosan is
megállnak az autóbuszok, és a
menetrendek.hu online menetrendben is szerepel Balástya,
148-as km kő néven.
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Adventi gyertyagyújtás
Advent második vasárnapján több mint kétszázan gyűltek össze közös ünneplésre a
balástyai Páduai Szent Antal
Római Katolikus templom
kertjében. A második adventi
gyertya jelképes meggyújtása,
a karácsonyi fényfüzérek világításának felkapcsolása előtt
Ujvári László polgármester köszöntött mindenkit. Emlékeztetett, hogy évekkel ezelőtt Kiss
József önkormányzati képviselő és néhány lakos, vállalkozó
kezdeményezésére összefogással valósult meg a fényfüzérek
beszerzése és a közös gyertyagyújtás ünnepe. A polgármester
beszédében kitért arra is, hogy
az önkormányzat által meghirdetett karácsonyi „Cipősdoboz„
akcióhoz akinek lehetősége
van, járuljon hozzá ajándékokkal azoknak a gyerekeknek,

akinek ezen a Karácsonyon
másként nem jutna ajándék.
Egyúttal meghívta a jelenlévőket a december 21-én, délután
15 órakor a templomban, majd
a művelődési házban tartandó
Falukarácsonyra, és mindenkinek békés, boldog ünnepeket
kívánt.
Ezután a polgármesteri hivatal
munkatársai apró kalácsokkal
kínálták a megjelenteket, amelyet az önkormányzat kemencéjében Lippai Péterné sütött.
Felajánlásból szeletelt kalács
is volt, és többen pálinkával
kínálták egymást. A katonai gulyáságyúban forralt bor és forró
tea gőzölgött. Sokan kóstolták
a hűvös estén a forró italokat.
A segítséget a polgármester
megköszönte a közreműködő
civil szervezeteknek és vállalkozásoknak.

Az önkormányzat Karácsony
előtt megkezdte a szociális rászorultság alapján adható tűzifa kiosztását
A Balástya Községi Önkormányzat ebben az évben ismét
pályázott a Belügyminisztériumhoz a hátrányos helyzetűek
szociális alapon adható tűzifa-ellátására. A 92 erdei m3 fa
felfűrészeltetése után december
7-én megkezdődött a felvágott
fa kiosztása a Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági és Rehabilitá-

ciós Bizottság által kiválasztott
családoknak, és így először
83 lakos kapott 8 mázsa fát,
és 8-an kaptak 15 mázsát. Aki
semmilyen módon nem tudja
megoldani a felvágott fa hazaszállítását, azoknak az önkormányzat saját gépjárművével
házhoz viszi.

Karácsonyi

szeretetlakoma Balástyán,
a könyvtárnál
December 18-án, Balástyán,
a könyvtár előtti téren hatalmas
üstben főtt a vegetáriánus, tofus
székelykáposzta. A Balástyáért
Közalapítvány hagyományos
Karácsony előtti ebédre látta
vendégül az általános iskolásokat és szüleiket meg az idősebb
korosztályt. Lakatos Gyula, a

Civil Rádió munkatársa volt
a szakács, és a finom, gőzölgő
ételt a könyvtár munkatársaival, Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezetővel és Gömöriné
Kordás Gariella könyvtárossal
együtt osztotta ki. Forró teával
is kínáltak mindenkit.
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Önkormányzat, Gazdaság

Falukarácsony Balástyán Emlékezés Gémes Eszterre
December 21-én a már hagyománnyá vált önkormányzati
szervezésű Falukarácsony napjára Ujvári László polgármester
kérésére, sok segítő összefogásával elkészült a templomkertben a Jézus születését felidéző
betlehemi életkép.

Éva és Kalmár Gergely által
vezetett gyerekcsoportja lépett
színpadra, majd Ujvári László
a Balástyai Újság 20 éves jubileuma alkalmából megköszönte
a lap elindítóinak, elődjének,
Nagy Sándornak, aki ma Kistelek város polgármestere, és

Községünk
parasztírója,
Gémes Eszter halálának 30.
évfordulója alkalmából a
könyvtár október 21-én a Tanodában emlékező estet szervezett.
A Mindig magam és a Történetek Rózsa Sándorról című
könyvek szerzője szellemi hagyatékát, több füzetnyi írását,
versét tavasszal vásárolta meg
az önkormányzat az örököstől,
Gémes Lászlótól, aki az esten
is részt vett. Ebből a jelentős
irodalmi anyagból Kocsisné
Benkő Beáta állította össze a
műsort, válogatta az elbeszéléseket, meséket, verseket,
bölcsességeket, bemutatva ez-

zel, hogy mennyire sokszínű
volt Eszter néni munkássága.
A könyvtárosok régi fotókból
tablót készítettek, és virággal,
gyertyagyújtással is emlékeztek
íróasszonyunkra. Az irodalmi
műveket Kocsisné Benkő Beáta, Gömöriné Kordás Gabriella,
Sutka Margit, Gémes László és
Illin Klára olvasta fel. Közben
a 3. osztályos Pelsőczi Márk a
„Jöjjetek vendégségbe” című
dalt furulyán adta elő. Az „Eszteri bölcsességekből” mindenki
húzhatott egyet és felolvashatta.
Ezután az est résztvevői Eszter
nénivel kapcsolatos emlékeiket
idézték fel tea, forralt bor és pogácsa mellett.

A Family Hotel nyár vége óta
már szállóvendégeket is fogad
A délutáni ünnepségen, a Páduai Szent Antal római katolikus templomban Ujvári László
polgármester ünnepi köszöntője
után a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola hittanos
tanulói egy szeretetről szóló
mesét adtak elő, amelyet Jenei Norbert hitoktató írt át mai
történetté. Az iskola énekkara
Horváth Lívia tanárnő vezetésével karácsonyi dalokkal
szerepelt. A Mennyből az angyalt már a közönség is velük
együtt énekelte. A polgármester a szép, lélekemelő műsort
követően mindenkit invitált a
további ünneplésre a művelődési házba. Ott a Bábabokra
Néptánc Együttes Szatmári

Illin Klárának, az újság felelős
szerkesztőjének, hogy létrehozták az újságot, amely a lakosság
tájékoztatása miatt ma ugyanúgy fontos. A polgármester a továbbiakban Balástyáért végzett
sok éves kiemelkedő közösségi
munkáját ismerte el egy-egy
gravírozott üveg emlékplakettel Illin Klárának, Virágh Istvánnak és Bodáné Kormányos
Zsuzsannának. Közben főtt a
vacsora, a 200 adag székelykáposzta, Virágh István főszakács
és segítői közreműködésével,
amit végül az önkormányzat
munkatársai tálaltak, majd forralt borral, forró teával, süteménnyel kínálták mindenkit.

A Family Hotel non-stop
nyitva tartó étterme még július
25-én megnyitott, és augusztus
8-ától 64 szobában fogadnak
szállóvendégeket. Mivel az engedélyek megérkezésének időpontja nem volt kiszámítható
így a tulajdonosok sem tudták
tervezni, mikor nyithatnak,
ezért reklámozására nem volt
mód. Ennek ellenére a szálloda
kihasználtsága, a vendégéjszakák száma az eltelt időszakban
jól alakult. Mivel tranzit, autópálya szállodaként működik a
Family Hotel, a marketingben
a továbbiakban sem a szokásos kapcsolatfelvételeket kell
alkalmazni – mondta a szálloda
vezetője, Szalai Mária Tünde.

Megnyílt a grillterasz is a nyár
végén, ahol fatüzelésű kemencében készül a pizza és faszénparázson a különféle grillezett
húsok, amit házilag sütött lepénybe tesznek salátákkal. A
vendégek megkedvelték az itt
készült ételeket és a helyet, de
idő kell az ismertséghez, viszont már így is többen visszatérnek hozzájuk. A hotelben és
az éteremben egyaránt nagyon
figyelnek a tisztaságra. A szállodák minősítő rendszerében
megkapta a Family Hotel a három csillagot, bár aki a helyszínen a vendéglátás színvonaláról
meggyőződik, azt tapasztalhatja, hogy az igényesség mércéjét
e fölé helyezték.
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Gazdaság

IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE
A Burkolólap 2000 Kft. „Iparterület fejlesztése Balástyán”
című pályázatával a Dél-Alföldi Operatív Program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 198.510.000 forintos támogatást nyert a csaknem
133 millió forint saját forrásához és így alakított ki Balástya
ipari övezetében, a forráskúti út
mellett ipari területet. Az ingatlanon a pályázat keretében egy
nagyobb alapterületű épületet
építettek fel, amelyben három,
külön használható üzemcsarnok van és hozzájuk tartozó
irodai és szociális helyiségeket,
öltözőket, mellékhelyiségeket
alakítottak ki. Az épület csarnokrésze nagy belmagasságú,
daruzható, ehhez kapcsolódik
közvetlenül a kiszolgáló funkciókat tartalmazó kétszintes
épületrész. A különálló funkcionális egységek önálló bejárattal rendelkeznek, de bérlői
igények alapján az épület teljes
összenyitására is lehetőség van.
A terület kiépült szennyvízcsa-

torna hálózattal rendelkezik,
amelyet szintén a pályázat keretében sikerült megvalósítani.
A projekt célja a magas szintű
infrastruktúrával és szolgáltatásokkal ellátott ipari terület kialakítása Balástya község külterületén. A 311/2007. (XI.17.)
Korm. rendelet szerint a helyszín a Kistelek Járás része, és
a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek közé tartozik, ezért
kiemelt feladat a gazdaság fejlődésének folyamatos támogatása, és újabb vállalkozások
betelepülésének elősegítése egy
vonzó ipari környezet kialakításával.
„Az üzleti infrastruktúra és a
befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek
és inkubátorházak támogatása”
című pályázattal ez az ipari terület elhelyezkedéséből adódóan megfelelő helyszínt jelent a
vállalkozások számára, közlekedési szempontból kedvező
helyzetben van. A csarnokok
2016. január 1-től bérelhetőek.

Tíz éve adták át az M5-ös autópályát
Az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza – Szeged-Észak
közötti szakaszát 2005. december 10-én adták át, majd
hat nappal később megnyílt az
autópálya-mérnökség helyi kirendeltsége is, amely ennek a
sztrádaszakasznak a karbantartását, működtetését végzi, és ide
futnak be a segélykérő hívások.
A Csongrád megyei szakaszt
felügyelő autópálya-rendőrség
szintén tíz éves volt decemberben. Ebből az alkalomból Ujvári
László polgármester és Magyar
Mihályné jegyző meglátogatta
az őrs parancsnokát, Molnár József őrnagyot.

oltó Egyesülettel, valamint a
Balástyai Polgárőr Egyesülettel.
Községünk életében nagyon
fontos szerepet tölt be az autópálya. A lehajtónál van Balástyán „Európa kapuja” – jegyezte
meg Ujvári László polgármester. „Most amikor egy szervezet
évfordulójához értünk, ez okot
ad a számvetésre, mi történt az
elmúlt években. Hatalmas eredmény, hogy sikerült autópálya
csomópontot nyitni Balástyán.
Ezt eredetileg Szeged-Észak
kijáróhoz tervezték. Sok szempont játszott közre abban, mire
ténnyé vált, hogy Balástyán építik meg az autópálya lehajtót és

Az autópálya-rendőrség az autópálya-mérnökség tőszomszédságában van az M5-ös balástyai
leágazásánál. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysághoz
tartozik az M5-ös autópálya alosztály, és illetékességi területe
is a megyehatártól Röszkén, az
országhatárig tart. A szervezet
vezetője 2010. december 31től a balástyai Molnár József.
Napi rutinfeladatuk a sebességellenőrzés, amelynek célja a
balesetek megelőzése, továbbá
forgalomellenőrzést végeznek
a gyorshajtások visszaszorítására. A határátkelő felé irányuló
forgalom miatt jelentős teher
hárul munkatársaikra. Balástya
község vezetésével nagyon jó
kapcsolatuk alakult ki. Második
éve a községi Sajtkukacparkban
tartanak családi napot, és folyamatos az egyéb együttműködés
Ujvári László polgármesterrel, a
Balástya Község Önkéntes Tűz-

az autópálya-mérnökség meg
az autópálya-rendőrség ide települ. Az 1990-es években még
az eredeti tervekben benne volt
egy balástyai csomópont, amit
később módosítottak, de 2001.
szeptember 12-én elfogadta a
parlament az autópálya végleges tervét, amelyben már benne
volt a lehajtó. Ehhez a döntéshez kérésemre több országgyűlési képviselő is segített: dr.
Géczi József Alajos, Nógrádi
Zoltán, Vincze László, Farkas
Sándor. Miért jó Balástyának
az autópálya? A település gazdasági életében meghatározó
szerepe van. Nemcsak az autópálya-mérnökség és az autópálya-rendőrség teremtett munkahelyeket, hanem az autópálya
lejáró megépítését követően
szükségessé vált az ipari övezet
kialakítása, ami további lehetőséget ad munkahelyek létrehozásához.”
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Polgárőr hírek
2015-ben is részt vett a Balástyai Polgárőr Egyesület a
„250x100 Biztonság” elnevezésű országos bűnmegelőzési
programban. Ebben meghatározott koncepció alapján dolgozott az egyesület, és fontos
terület volt a csoport életében a
taglétszám bővülése. Feladatuk
ellátásához az idén tavasszal az
Országos Polgárőr Szövetségtől két kerékpárt kaptak, így a
Postával való együttműködés
alapján a belterületi kézbesítők
munkáját tudják figyelemmel
kísérni, különösen a nyugdíjak
kézbesítésekor, valamint a kerékpárutakat is felügyelik.

összege megérkezik a Balástyai
Polgárőr Egyesület számlájára,
továbbítják az önkormányzatnak.
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
szóló törvényt módosította a
parlament, és januártól az egyesület alapszabályát is ennek
megfelelően kell kiegészíteni,
amit be kell nyújtani március
15-ig a Csongrád Megyei Bírósághoz jóváhagyásra. Az alapszabályban rögzítik majd azt is,
hogy a balástyai középiskolás
fiataloknak az egyesület munkájába bekapcsolódva érettségi
előtt a kötelező 50 órás közös-

A kormánynak köszönhetően
az idén ősszel pályázati forrásból 421 polgárőr egyesület
vehetett át új Suzuki Vitara típusú terepjárót. Az Országos
Polgárőr Szövetséghez beadott
és nyertes pályázat segítségével
Balástyára került a 421. jármű,
amelyet az egyesület október
28-án vett át. A pályázati kiírásban kikötés volt, hogy olyan
egyesületek kaphattak autót,
amelyek nagy tanyaterületen
látnak el járőrszolgálatot a közbiztonság fenntartása, javítása
érdekében. A Suzuki Vitarához
a megpályázott és elnyert ös�szeget a Balástya Községi Önkormányzat megelőlegezte a
polgárőr szervezetnek. A pályázat lebonyolítását is az önkormányzat munkatársai végzik,
és amint a pályázati támogatás

ségi munkát lehetőségük legyen
letölteni.
Továbbra is kiemelt feladat a
gyerekek közlekedésbiztonságra való nevelése, ezért január
végén vagy február elején az
általános iskolában közlekedésbiztonsági napot tart az egyesület.
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember
30-án „Házhoz megyünk”
címmel kampányt indított a hazai vagyonbiztonság erősítése
céljából, a lakosság szubjektív
biztonságérzetét leginkább befolyásoló lopás bűncselekmények megelőzésére, amelyhez
csatlakozott a polgárőrség.
A tanyai lakosság felkeresésén
kívül községünkben is lakossági fórumot szervez majd a rendőrség.

Közélet

Katasztrófavédelmi civil
szervezet alakult Balástyán
A Böllérfesztivál alkalmával
láthattuk a „Katasztrófavédelem
Kutató-mentőcsoport
Balástya” néven, még 2015.
májusában létrehozott új civil
szervezet járműveit. Az egyesületi szabályoknak megfelelően
működő szervezet 11 fős baráti
társaság, és vezetője Szemerédi László. Fő tevékenységük a
tűzvédelem, amit a Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján végeznek. Feladataik közé
tartozik a nagyobb tűzeseteknél Balástyán és a szomszédos településeken a hivatásos
tűzoltók munkájának segítése,
például erdőtüzek, avartüzek
esetén. Vállalják, hogy télen
a tanyagondnoki szolgálat és
a mentők munkáját is segítik,

amikor az utak járhatatlanok a
hó vagy a belvíz miatt. Három
járművet szereztek be, egy Liaz
vízszállító tűzoltó autót 8 m3-es
tartállyal, ehhez egy pótkocsit
5 m3-es tartállyal, egy Magirus
típusú, összkerék meghajtású
gépjárműfecskendőt toló lappal,
és egy Ford Transit mikrobuszt.
Ehhez támogatást nyújtott a Balástya Községi Önkormányzat
és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az elmúlt időszakban a járművek felújítása folyt, amelyek most a téltől kezdődően
szolgálatteljesítésre alkalmassá
váltak.
A „Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Balástya” nem
azonos a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.

Közvilágítási hibabejelentés
módjai az EDF DÉMÁSZ-hoz
Az EDF DÉMÁSZ tájékoztatja a lakosságot, hogy a nap
24 órájában fogadják a közvilágítási
hibabejelentéseket
a 06 40 822 000 / 4-es menüpont (közvilágítási hibabejelentés) telefonszámon, és
a
kozvilagitashiba@edf.hu
email címen.
A bejelentések fogadása, rögzítése visszakereshetősége, valamint a szerződésben vállalt
hibajavítási határidők teljesítése

akkor biztosítható maradéktalanul a szolgáltató részéről,
amennyiben a bejelentés a fenti
elérhetőségeken történik.
Kérjük, hogy a hibabejelentéseknél a hibacímet pontosan
adják meg!
További információ:
h t t p s : / / w w w. e d f d e m a s z .
hu/pages/aloldal.
jsp?1=1&id=893501&type=18
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Önkormányzat, Oktatás
A környezetszennyező anyagok égetése kimutatható a kéményben visszamaradt égéstermékből
A környezetszennyező anyagok,
műanyag, fólia, gumi, festett,
lakkozott fa, bútorlap, rétegelt
lemez, építési fahulladék, színes
„fényes” papírhulladék, ruha
és cipő égetése tilos! Aki mégis megteszi, környezetvédelmi
birságra számíthat, ugyanis bejelentés esetén a kéményben vissza-

maradt égéstermék vizsgálatával
kimutatható, milyen anyag égett a
tűztérben. Nemcsak a környezetet
terhelik a fenti anyagok égetésekor
keletkező égéstermékek, hanem az
égető személy saját maga és környezete egészségét is súlyosan veszélyezteti!

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének
szabályai
Avar- és kerti hulladék: a kert
használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő
növényi maradvány (fű, falomb,
nyesedék, gyökér és egyéb növényi maradványok) elsősorban
helyszíni komposztálása javasolt.
A kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.
Amennyiben a kerti hulladék
talajfertőzés veszélye miatt nem
komposztálható, annak égetése az
ünnepnapok kivételével a tárgyév
március 1. napjától szeptember
30. napjáig kedd és pénteki napokon 8.00-20.00 óra közötti napszakban lehet végezni az adott
ingatlan területén.
A kerti hulladékot nyílt téren
megfelelően kialakított helyen, 18.
éven felüli, cselekvőképes személy
folyamatos felügyelete mellett úgy
szabad égetni, hogy a környezetre káros hatással ne járjon, tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen, a
vagyoni és személyi biztonságot
ne veszélyeztesse. Amennyiben az
égetéssel járó hatásokat (füst, bűz,
pernye) felerősítő időjárási körülmény alakul ki (például: szél) az
égetést be kell fejezni.
Az égetés párás, ködös, esős
időjárási körülmények között nem

javasolt, ugyanakkor nedves kerti
hulladék égetése tilos!
Az ingatlan tulajdonosa égetés
során köteles olyan eszközöket készen tartani, amely a tűz terjedésének megakadályozására, eloltására
alkalmas (például: oltóvíz, homok,
stb.)
Szabadban a tüzet őrizetlenül
hagyni nem szabad és veszély esetén – vagy ha arra már szükség
nincs – a tüzet azonnal el kell oltani.
Nagyobb mennyiségű avar – és
kerti hulladék elégetési szándék
esetén a szomszédokat tájékoztatni
kell az égetés várható időpontjáról.
Az égetés ideje maximum 4 óra
időtartamban végezhető.
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (például:
benzin, gázolaj stb.) légszennyező
vagy bűzös segédanyag nem használható!
Az égetés végén gondoskodni kell
a visszamaradt parázs, hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos!
Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű
vezetékek, távközlési vezetékek
alatt.

Általános Művelődési Központ
Óvoda
Adventi varázs az óvodában
November 27-én sok éves hagyományunknak megfelelően eljöttek az óvodába az Őszi Alkony
Nyugdíjas Klub tagjai, hogy egy kis
helyben sütött pogácsával kezdhessék meg a gyerekek a karácsonyi
várakozást. Az óvoda előterében
gyúrták, formázták a tésztát, amit
minden gyermekcsoport megnézett,
majd amikor kisült a sok aranyszínű
pogácsa, örömmel kóstolgatták.
A nap délutánján megérkeztek az

Mikulás járt az óvodában
Az Adventi varázs után pontosan
egy héttel nagy izgalomban telt a
délelőtt az óvodában. A gyerekek
és a felnőttek várták a Mikulás
érkezését, aki végigjárva minden
csoportot, meghallgatta a gyerekek

anyukák, testvérek, és néhány apuka, majd minden csoportban megkezdődött a karácsonyi munkadélután. Ebben az évben asztali díszt
készíthettek a gyerekek a szüleikkel
közösen. Gyönyörű alkotások születtek, jó hangulatú beszélgetések
folytak, és közben a délelőtt készült
pogácsa mind elfogyott. A családok
kihasználták az alkalmat, hogy az
együtt töltött idő alatt jobban megismerjék egymást és a többi csoportba járó gyerekeket is.

verseit, beszélgetett velük, válaszolt
a kérdéseikre, majd kiosztotta ajándékait. Az idén minden gyermek
egy hógömböt kapott, a csoportoknak pedig gyümölcsöt és szaloncukrot hozott a Mikulás egy-egy nagy
kosárban.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények,
és műszaki mentéssel kapcsolatos
feladatok szigorú betartásával történhet. A magántulajdonban lévő
területeken a kijelölt tűzrakó he-

lyen főzés és egyéb szabadidős tevékenység napszaktól függetlenül
megengedett.
A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2015.
(IV. 30.) és a 19/2015. (XI. 27.) számú helyi rendeletei a www.balastya.
hu oldalon megtalálhatóak.

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
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Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
Idén december 4-én érkezett hozzánk a Mikulás. Hó ugyan nem várta a rénszarvas szánon érkező vendéget, de gyermekek lelkes csapata
igen. A Mikulás ismét megtöltötte
zsákját és válogatott finomságokat
rejtett a sok csomag, amit a tanulók
lelkesen bontogattak ki. Köszönjük
a „Mikulásnak”, hogy ellátogatott
hozzánk, és várjuk jövőre is.

Luca-nap
Alsós tanulóink egy kedves népszokást elevenítettek fel december
12-én. Versekkel, mondókákkal,
énekkel adtak tanácsot a lányoknak
és a fiúknak, síppal-dobbal, kereplővel kívántak boldog Karácsonyt a
résztvevőknek. A műsort szerkesztette Csányi Péterné, előadta a 4. a
osztály.

Hónap diákjai - november

1. a: Sári Dorina, 2. a: Paragi Nándor, 2. b: Darabont Ádám, 3. a:
Tóth Lilla, 4. a: Palotás Petra, 5. a: Krasznai Árnika, 5. b: Paragi Nikol, 6. a: Módra Judit, 7. a: Bárkányi Richárd, 7. b: Lázár Alexandra
8. a: Barna Barbara

Nyílt napok
Nyílt napokat tartottunk iskolánkban november 25-26-án. Az érdeklődő szülők a tanítási órákon megismerhették gyermekük munkáját,
betekintést nyerhettek az iskolai élet
mindennapjaiba.

A Hónap Szentje
Ebben a hónapban a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak az
életével és tevékenységével ismerkedtünk meg. A 3. század második
felében élt, katonaként szolgált a
római légióban. Nyíltan vállalta
keresztény hitét, emiatt bíróság elé
állították, halálra ítélték, és az Enns
folyóba ölték. Az emberség, önzetlen segíteni akarás és hősies bátorság jelképévé vált a századok folyamán. Az összeállítást Jenei Norbert
készítette.

Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny
Iskolánk felső tagozatos tanulói
rendszeresen beneveznek a Simonyi
Zsigmond helyesírási versenyre. Az
iskolai fordulót november 25-én
rendeztük meg. Az itt elért eredmények alapján a tovább jutott tanulók: Szél Erzsébet (5. o.), Krasznai
Boróka és Módra Judit (6. o.), Csoma Adrienn (7. o.) és Czibolya Lili
(8. o.). A versenyt szervezte és lebonyolította Geráné Buknicz Mária és
Nagymihály Zsuzsanna.

Első osztályosok színházlátogatása
December 2-án 26 kisdiák vett
részt színházlátogatáson a szegedi
színházban, ahol a Rózsa és Ibolya
című mesejátékot tekintették meg.
A programot Gondáné Frankó Valéria szervezte, az előadásra Gera
Márta és Csányi Péterné kísérte el a
gyermekeket.

Adventi készülődés
Lelki nap

Karácsonyváró a művelődési
házban
December 14-én, mintegy nyolcvan általános iskolást látott vendégül a Balástyáért Közalapítvány a
művelődési házban tartott hagyományos jótékonysági karácsonyi
ajándékkészítő délutánon. A két

órás ünnepi hangulatú kézműves
foglalkozáson sokféle szép ajándékot készítettek a gyerekek a pedagógusok és civil szervezetek tagjainak segítségével. A rendezvényen
meleg teával és a finom kaláccsal
kínáltak mindenkit a szervezők.

December 2-án kezdődött iskolánkban az ünnepre készülődés.
Lelki nap keretében a tanulókkal a
Hittudományi Főiskola hallgatói és
hitoktatók foglalkoztak, a pedagógusoknak Forgó Miklós plébános
tartott előadást az adventi készülődésről, majd közös szentmise zárta
a lelki nap programját.

Mikulás

Karácsony
December 18-án, az év utolsó
tanítási napján meghitt karácsonyi
műsort adtak elő hittanos tanulóink
és az énekkar Horváth Lívia vezetésével, majd Rabi Edit Éva igazgatónő beszélt az ünnep és a szeretet
fontosságáról. A műsort Jenei Norbert szerkesztette és tanította be.

Sinkó Szabolcsné
Igazgató-helyettes

Közélet, Hirdetések

Sporthírek – röviden
A 2015-2016-os szezon felénél
szünetre vonultak a KSE Balástya
csapatai.
A Bozsik Program keretében ebben az idényben három korosztályunk volt érdekelt. Az U7-es és az
U9-es csapatok négy tornán vettek
részt Szegeden, Vén László és Förgeteg József készítette fel őket. Az
U11-es gárda Sári Csaba vezetésével öt alkalommal lépett pályára az
ősszel.
Az U14-es csapat már nagyméretű pályán, bajnoki rendszerben játszott. Vén László fiai két győzelmet
értek el az első félévben.
A nyáron alakult U17-es lánycsapat tíz meccséből hármat nyert meg
és egyszer játszott döntetlent.
Az U19-es korosztály a harmadik

helyen várja a tavaszi folytatást.
A társaságnak jó esélye van érmet
szerezni a szezon végén.
A felnőtt csapat a 8. helyen áll
féltávnál a Csongrád megyei II.
osztályban. Cserenkó Szabolcs
tanítványai a gyenge kezdést követően az ősz második felében jó
teljesítményt nyújtottak és a nagyon
szoros mezőny közepén várják a tavaszi folytatást.
Az egyesület december 4-én, pénteken a Vadásztanya Vendéglőben
tartotta szokásos záróvacsoráját,
ahol Ujvári László polgármester
mellett a sportkör vezetői, edzői értékelték a szezont. A vacsorán bejelentették, hogy Vámos Pétert Fodor
Tamás váltja az elnöki pozícióban.

Sajtóközlemény
Megújult a Balástyai Könyvtár!
December
elején
pályázatot
nyújtottunk
be
a
TIOP.1.2.1.A1-15/1, a Kulturális intézmények oktatási-képzési
szerepének infrastrukturális erősítése című pályázati kiírásra.
A projekt legfőbb célkitűzése az életen át tartó tanulás támogatása, olyan infrastrukturális közeg kialakítása, mely csoport- és
egyéni munkára egyaránt alkalmas.
A projekt keretében kialakítottunk egy multimédiás oktatótermet,
15 számítógép került elhelyezésre a felső szinten. A gyengén
látók számára felolvasószoftvert vásároltunk. Kialakításra került
egy informatikai pont, ahol érintőképernyős számítógép segítségével tájékozódhatnak a vendégek.
Beszerzésre került továbbá 5 db hordozható számítógép, illetve
a gépek működését biztosító hálózati eszközök.
Megújult a könyvtár bútorzata is. Környezetbarát esztétikus polcokon kínálhatjuk ezentúl az érdekes olvasmányokat.
Felújítási munkálatok: nyílászáró csere és festési munkálatok.
A projekt összköltsége: 30.378.422 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Projektmenedzsment: Vozárné Csontos Mária szakmai vezető,
Kocsisné Benkő Beáta
projektmenedzser,
Karácsonyiné Kapocsi
Zsuzsanna
pénzügyi
vezető, Gömöriné Kordás Gabriella szakmai
munkatárs.
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Szeged, Dorozsmai út 14.
külső-belső tisztítás • motormosás •
felnitisztítás • kárpittisztítás • polírozás (gépi) • waxolás (kézi) • fényszóró polírozás
Kedvező árak mellett, minőségi anyagokkal dolgozunk! Autója érteke magasabb lesz, ha Ön kisebb összeget fordít rá!
Külső mosás: az autó bogároldó szerrel való körbefújása, magasnyomású előmosás, szivacsos kézi mosás, felni
tisztítás és szárazra törlés.
Belső takarítás: az utastér portalanítása, porszívózás és
az ablakok külső-belső tisztítása.
Motormosás: fontos, hogy évente egyszer a motort is
megtisztítsuk a só és egyéb szennyeződésektől, megfelelő
vegyszerekkel és ezután egy ápolást kap.
Felnitisztítás: felnik speciális vegyszerrel való tisztítása,
fékdobokból a fémpor eltávolítása.
A kárpittisztítástól a színek felélénkülnek, foltmentes lesz
a felület, a szakszerű takarításnak, a korszerű és kíméletes
vegyszereknek köszönhetően a nemkívánatos szagok helyét kellemes tisztaság-illat veszi át.
Polírozás: 2-3 évente érdemes a polírozást elvégeztetni a karosszéria egészén, hogy megóvja a lakkozást és a
karcokat eltüntesse. Nyáridőn a felületre ragadt bogarak
a napsugárzás hatására beleégnek a fényezésbe, ezeket,
ahogyan a téli sólé okozta mattulásokat, kifehéredésket is
csak a szakszerű polírozással lehet eltüntetni. A polírozást kiegészíthetjük vaxolással.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
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) 359-4948

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak,
kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más
temetőkben is. Sírhelyek újraváltásának ügyintézése.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést
és sírgondozást is vállalunk.

Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371
A Balástya Községi Önkormányzata megbízásából a balástyai
köztemetőt a Kisteleki Temető
Üzemeltető Kft. üzemelteti.
Cégvezető: Lévai János
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Hírek, Információk

ANYAKÖNYVI hírek

VÖRÖSKERESZTES vásár

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Születés
• Bacsa Krisztinának és Bárkányi

A Vöröskeresztes ingyenes
csere-bere vásár 2016. január
14-én, csütörtökön 9-12 óráig
lesz a művelődési ház ifjúsági
klubjában.
A következő vásár időpontja:
február 11., csütörtök.
A szervezők továbbra is várnak tiszta, használható ruhaneműket.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084

Január 6.: Újévköszöntő

Józsefnek: Hunor Kolos

Elhunytak
• Kapás Antalné Halász Erzsébet,
élt 101 évet

• Pálinkás Antal, élt 81 évet
• Kondász Antal, élt 87 évet
• Kósa Mihályné Málovics Mária,
élt 76 évet
• Lippai János, élt 57 évet

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu november 1-től április 30-ig 6.00-16.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak
gépjárművel behajthatnak a temető területére.

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1991-ben és
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni
a sírhelyek újraváltását.
A temetőgondnoki iroda nyitva tartása: pénteken 12.00-16.00
óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 359-4948

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

A belterületi lakosság figyelmébe!
A házszámok jól látható elhelyezéséről
Felhívjuk a belterületi lakóingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy az épületeken a házszámokat jól látható helyen tüntessék fel saját érdekükben, ugyanis szükség esetén a mentők,
betegszállítók, és a tűzoltók rövidebb idő alatt találják meg az
adott címet.
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Január 13.: A falusi farsang megbeszélése
Január 20.: A klub 2016. évi programjának tervezése
Január 27.: Szabadfoglalkozás
Február 3.: Vendégünk Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető

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

Állatorvosi ügyelet
Január 9., 10.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Január 16., 17.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Január 23., 24.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Január 30., 31.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Február 6., 7.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Szépet és pontosat kedvelők figyelem!
Kertek rendbentartását, fenntartását, építését és belső
burkolatok, térkövek lerakását referenciával vállalom:
06 (20) 277-3365

ELADÓ KONYHABÚTOR

kisipari gyártású, elemes, festhető, 5 m hosszú és
sarokra rakható.Telefon: 06 (30) 746-4851

Utcanév és házszámtáblák rendelhetőek
A/4-es szublimált fémlapra készült egyedi utcanév és
házszámtáblákat januárban
1500 Ft helyett 1300 Ft-ért lehet rendelni
a könyvtárban, a nyitva tartási időben.
Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
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AUTÓBUSZ MENETREND
Balástya, kultúrház megállóhelyről
HOVÁ

Baks, autóbusz váróterem
Budapest, Népliget
Csengele, kh. bejáró út
Csongrád, autóbusz állomás
Dóc, községháza
Kecskemét, autóbusz állomás
Kiskunfélegyháza, autóbusz állomás
Kiskunmajsa, autóbusz váróterem
Kistelek, autóbusz váróterem

Kistelek vasútállomás
Kömpöc, iskola
Pusztaszer, központ
Zöldmező Tsz. major, Forráskút, Üllés
Deszk, Szanatórium
Makó, autóbusz állomás
Horgos, Subotica, Palics, autóbusz stan.
Szatymazi elágazás [1]

Szeged, autóbusz állomásra

Szeged, autóbusz állomás megállóhelyről
KÁ H O V Á

5

Balástya, kultúrházhoz

4

Balástya, kultúrházhoz

MIKOR

. 6.06
6.41
. 5.52
V 16.52
7.11
▲ 7.00
23 4.09
1 11.49
1 19.49
23 4.09
1 11.49
+ 17.08

. 15.07
23 4.09
V 8.01
92 12.14
. 14.06
16 16.01
V 17.01
+ 19.02
V 22.11
. 19.57
. 15.07
7.11
15.31
21.06
▲14.50
17.36
14.03
9.33
16 4.39
▲ 6.30
8.29
11.29
. 15.09
+ 17.48
16 4.39
▲ 6.30
44 7.07
10.09
. 12.29
14.57
1 16.02
. 17.59
2 23.37
MIKOR

23 3.45
V 7.30
111.25
13.30
15.00
V16.00
17.00
1519.30
. 5.20

. 19.57
7.52
. 9.52

V 22.11
8.38
V 14.26

13.57
16 16.01

14.47
+ 16.11

17.27
16.31

▲ 16.35
6.41
13.57

7.52
14.47

8.38
V15.42

11.17
17.27

6.41
13.48
17.27

7.52
13.57
1 19.49

8.38
14.47
28 20.14

11.17
V 15.42

. 6.06
9.16
+13.01
14.47
16 16.11
V17.08
.19.57

6.41
10.31
▲13.11
.15.07
16.31
17.27
15 20.01

7.11
11.17
13.48
15.31
V16.31
V18.11
28 20.14

7.52
1 11.49
13.57
V15.42
.16.51
18.51
21.06

. 12.41
V16.31

+ 13.01
16.51

.14.06
V17.01

V14.26
18.51

4.39
▲ 6.39
8.57
. 12.29
+ 15.24
. 17.59
4.39
V 6.39
23 7.37
V 10.47
12.39
. 15.09
16 16.31
19.27

. 4.49
V 6.39
10.09
. 13.39
V 15.54
19.27
. 4.49
▲ 6.39
V 7.44
11.09
.13.39
V15.11
16.59
19.54

V 5.49
. 6.44
V10.47
.14.09
16 16.31
19.54
V 5.49
. 6.44
8.29
V11.09
14.03
+15.24
17.36
+20.49

6.04
. 6.49
11.09
+14.14
16.59
+ 20.49
6.04
. 6.49
8.57
11.20
. 14.09
92 15.37
17.37
. 20.53

V 6.14
V 7.44
V 11.09
14.57
17.36
. 20.53
V 6.14
16 7.07
9.33
11.29
+ 14.14
V15.54
+ 17.48
96 21.03

5.20
8.10
92 11.50
. 13.35
V 15.15
V 16.20
V 17.40
28 19.50

. 5.35
8.45
.12.10
V13.55
16 15.30
16.20
18.20
20.35

6.15
. 9.20
+ 12.30
14.20
16 15.40
V16.30
+ 18.30
V21.40

6.40
10.00
▲12.40
.14.30
+15.40
16.40
+
.19.20
22.45

7.25
10.50
13.20
.14.35
16.00
V16.40
119.25

10.31
▲ 13.50
5.47
92 12.14
28 20.14
5.47
92 12.14
V 17.08
5.47
8.38
. 12.41
V 14.26
+ 16.11
 17.08
1 19.49
23.16
+ 19.02
10.31
16 16.11
23.16
17.36

23 = munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a
Jelmagyarázat
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
. = munkaszüneti napok kivételével naponta
92 = hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a
V = munkanap
 = szabadnap
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
1 = hétfői munkanapokon
96 = naponta, de nem közlekedik XII.hó 24-én
2 = munkanapokon, valamint munkanapot megelőző
+ = munkaszüneti nap
munkaszüneti napokon
44 = szabad- és munkaszüneti napokon, valamint nyári tanszünetben▲ = iskolai előadási napokon
munkanapokon
+ = szabad- és munkaszüneti napokon

16 = tanév tartama alatt munkanapokon
KÁ = kocsiállás
Az aláhúzással jelölt járatok az emelt szintű országos személyszállítási szolgáltatási körbe tartoznak, ezért kiegészítő jegy váltásával vehetők igénybe!
A piros színnel jelölt járatok megállnak a Balástya, 148-as km kő megállóhelynél. A kultúrház megállóhelytől a menetidő 2 perc.

