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Pályázati fórum lesz a Tanodában

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. február 7-én,  
17 órától a Tanodában tart Széchenyi 2020 pályázati fó-
rumot az aktuális fejlesztési lehetőségekről. 

3. oldal

Batyus farsangi táncház a művelődési házban

2018. február 16-án, pénteken 16 órától estig a műve-
lődési házban batyus farsangi táncház lesz népzenével, 
néptánc tanítással, belépődíj nélkül.

3. oldal

Kisteleken a Kormányablakban Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) ablakot nyitottak
A Kisteleki Járási Hivatal Kormányablakában az új ügy-
félszolgálati helyet, NAV ablakot nyitottak, csütörtök és 
péntek 8.00-12.00 óráig várják az ügyfeleket.

5. oldal

Vállalkozások községünkben Balástya honlapján 
A www.balastya.hu oldalon a település főmenü almenüjében 
helyet kaptak községünk vállalkozásainak adatai. Akinek 
változtak az elérhetőségei, módosítaná azokat, vagy még 
nincs ott a cége névjegye, de szeretné, ha szerepelne a honla-
pon, akkor jelezze a mediairoda@invitel.hu címen. 
A részvétel mindenki számára ingyenes!

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a meg-
lévő tűzoltó autó helyett egy újabb, Steyer 13S23 Bronto-
Saurus 2000 M20-as típusú gépjárműfecskendőt adomá-
nyozott.                                           

   Bővebben a 7. oldalon 

Balástya az elmúlt időszakban 
is nagyon sok nyertes pályá-
zat támogatása által fejlődött, 
gyarapodott. Az épített kör-
nyezetünk megújítására és a 
programok szervezésére elnyert 

pályázatokkal együtt jelenleg 
huszonegy, többségében Euró-
pai Uniós támogatásról számol 
be Ujvári László polgármester a 
2., 3., 4. oldalakon.

Februártól három éven át tartó 
felnőttképzési program indul a 
Balástyai Gémes Eszter Községi 
Könyvtárban az EFOP-3.7.3-16-
2017-00055 számú, Programok 
az egész életen át tartó tanulásért 
című nyertes pályázat keretében. 

A 24-féle képzési forma, tanfo-
lyam, tábor, foglalkozássorozat 
projektnyitója február 16-án, 17 
órakor lesz a könyvtárban, és a 
programokra szintén a könyvtár-
ban lehet jelentkezni.

Bővebben a 8., 9. oldalakon   

Huszonegy pályázat gazdagítja 
Balástyát

Felnőttképzési program indul 
a könyvtárban

Másik tűzoltóautót kapott az 
önkéntes tűzoltó egyesület
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KeréKpárút
Tájékoztatom a lakosságot, 

hogy a kerékpárút beruházás 
közbeszerzési eljárásának első 
fázisa lezárult, sajnos eredmény 
nélkül. Ugyanis a pályázatban 
megadott költségvetésnél a leg-
olcsóbb ajánlat is lényegesen 
magasabb volt, ezért eredmény-
telennek nyilvánítottuk a köz-
beszerzési eljárást. A pályázatot 
2015-ben adtuk be, és azóta 
az anyagárak emelkedése mi-
att nőttek az építési költségek.  
A pályázatban a 2015-ös hi-
vatalos árlista alapján lehetett 
összeállítani a beruházás költ-
ségvetését, és a törvény szerint 
plusz költségvetési tételt nem 
tehettünk bele. Két évet vártunk 
az elbírálásra, és arra, hogy a 
szükséges pontosított tervezések 
és a közbeszerzési eljárás meg-
történjen. Az önkormányzatnak 
jelentős összeggel kellene pótol-
ni a beruházás költségét, ezért a 
közbeszerzési szakértő újra átnéz 
minden tételt, és a tervezők is a 
mai árak szerint újraszámolják 
a költségeket. Az is bonyolítja 
a helyzetet, hogy a közútkeze-
lő a belterületi szakaszon olyan 
speciális kerékpáros védelmi 
útburkolati elemeket írt elő, ami 
több mint tíz millió forinttal 
megdrágítja a beruházást. Ezeket 
a biztonság miatt nem hagyhat-
juk el, enélkül a kivitelezéshez 
sem kaphatjuk meg a hozzájá-
rulást. Ezt 2015-ben még nem 
tudtuk. Emiatt lényegesen más 
költségvetése lesz a kerékpárút 
beruházásnak. Amikor az összeg 
nagyságát már látjuk, akkor dönt 
a képviselő-testület, hozzá tud-
juk-e tenni az elnyert összeg és 
a tényleges mai ár közötti külön-
bözetet a kivitelezés költségéhez, 
hogy ez a beruházás megvalósul-
jon. A másik lehetőség, hogy a 
pályázatunkhoz kérelmet adunk 
be plusz támogatási keretre, hát-

ha a pályázat kiírója hozzá tudja 
tenni a hiányzó összeget, ma-
radványpénzekből. Képviselő-
társaimmal együtt nagy kérdés 
számunkra, hogy mi a bölcsebb: 
az, hogy ha van lehetőségünk, és 
a plusz pénzt megfinanszírozzuk, 
vagy az egész eljárást állítsuk 
le. Ebben az esetben lehet, hogy 
várni kell egy vagy két évet, 
hogy a beruházás megvalósul-
jon, kiderüljön, tudunk-e plusz 
forrást kapni, ám ha kapunk is, 
közben még emelkedhetnek az 
árak, és így szintén szükség lehet 
saját pénz hozzáadására. A költ-
ségvetés újraszámolása mellett 
úgy döntöttünk, hogy a kerékpár-
út beruházáshoz a közbeszerzési 
eljárást újraindítjuk, és tovább 
keressük a kivitelezőt.

IdőseK NapKözI OtthONa felújítása
Az Idősek Napközi Otthonának 

külső felújítására és a tetőszer-
kezet cseréjére aláírtuk a kivi-
telezővel a szerződést. Ennél a 
beruházásnál az áremelkedéssel 
már nem kell számolnunk. 

CsatOrNaépítés 
A csapadékcsatorna beruházás-

sal kapcsolatban január végén 
kivitelezői koordinációs ülést 
tartottunk. Most a Móra, a Szeg-
fű és a Virág utcákban készítik a 
kivitelezők a csatlakozó részeket, 
és valószínűleg március végére 
befejeződik a munka. A Dózsa 
utcánál az utca keskeny volta 
miatt jogosnak tartottuk azt a la-
kossági kérést, hogy zárt csator-
narendszer épüljön, így ott végig 
ennek megfelelően járunk el. Ezt 
a többletköltséget a projektből 
sikerül kifizettetni. A Móra ut-
cában is volt néhány hasonlóan 
jogos lakossági észrevétel, de ott 
nem tudjuk a zárt csatornarészek 
építését – érvekkel alátámaszt-
va sem – betenni a projektbe.  
A kivitelezővel és az érintett la-
kosokkal egyeztettünk, és olyan 

megállapodásra jutottunk, hogy 
aki a zárt csatorna plusz költsé-
gét vállalja, ott megvalósulhat 
ez a Móra utcában is. A Rákó-
czi utcában a pályázat része volt 
egy szikkasztóárok kialakítása. 
A Zrínyi és a Dózsa utcák E75-
ös út felöli végénél lévő áteresz 
régen beszakadt, és még azt is 
kicseréli a kivitelező, illetve a 
lovaspálya E75-ös út felöli be-
járatánál szintén beépítenek egy 
átereszt.

Köztemető felújítás
Az adósságkonszolidációs 

csomagban a temető munkái-
nál 95 százalékban befejeződött 
a díszburkolat elkészítése, de 
még rendelni kellett térburkolót, 
mert nem lett elég. Két helyen 
kell villanyoszlopot áthelyezni 
a díszburkolat építése miatt. Ez-
után jön a kerítés felújítása, ami 
tavasszal készülhet el.

termálKút
Létesítési engedélyezési sza-

kaszban van a termálkút beruhá-
zásunk, ami annyit jelent, hogy 
az összes engedélyezési tervdo-
kumentáció elkészült, a szakha-
tósági hozzájárulások megérkez-
tek, így most a vízügyi hatóság 
jóváhagyására várunk. Amikor 
ez megtörténik, akkor készítik el 
a tervezőink a kiviteli terveket, 
és ezek birtokában lehet a köz-

beszerzést kiírni. Egyelőre nem 
látható, mikor kezdődhetnek a 
munkálatok, de nagyon bízom 
benne, hogy a kivitelezés még az 
idén elindul.

spOrtCsarNOK felújítás
Eredményesen zárult a Magyar 

Kézilabda Szövetséghez beadott 
pályázatunk. A sportcsarnokunk 
felújítására kértünk támogatást, 
ugyanis a tanév elején a Tisza 
Volán Sportklub keretében meg-
kezdődött községünkben a kézi-
labda-oktatás, illetve az utánpót-
lás nevelése az általános iskola 
első és második osztályában. Mi-
vel nagy az érdeklődés a kézi-
labda iránt, azóta több korcso-
portban is játszanak a gyerekek. 
Ennek az együttműködésnek az 
eredménye a sikeres pályázat, 
amellyel a sportcsarnok teljes 
külső szigetelését megoldhatjuk, 
az összes vizesblokk megújulhat, 
és a csarnok sportpadlója is tel-
jesen új lesz. Ez bruttó 54 millió 
forintos költségvetésű beruhá-
zás. A kivitelezőt közbeszerzési 
eljárással a kézilabda szövetség 
intézi. Az önkormányzatnak a 
saját műszaki ellenőrével csak 
a munka figyelemmel kísérése a 
feladata. Reméljük, ez a felújítás 
az idén megvalósul.

a spOrtöltőzőbeN fOlytatódIK a 
felújítás

Január 8-án kezdődött meg a 
Községi Sportkör Balástya Egye-
sület sportöltözőjének további 
felújítása, amely a Magyar Lab-
darúgó Szövetség TAO-program 
2016-2017. évadra vonatkozó 
pályázatának befejező részeként 
valósul meg. A játékvezetői öl-
töző vizesblokkja, a férfi és női 
mosdók, valamint az előtér és a 
szertár burkolatok felújítása, to-
vábbá a belső ajtók cseréje van 
folyamatban.  

 Folytatás a 4. oldalon
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A csapadékvíz elvezeté-
sére szikkasztóárok épült 
a Rákóczi utcában.

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől
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Rengeteg pályázati támogatást 
nyert el az elmúlt években Ba-
lástya, és ez szerencsére ma sincs 
másként. Sok feladatot adnak a 
különböző pályázatok, de mun-
katársaimmal továbbra is azon 
vagyunk, hogy a lehető legtöbb 
értéket hozzuk létre községünk 
fejlődése érdekében. Most azt 
szeretném összefoglalni, hol is 
tartunk.

Fontos eredmény, hogy a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban hét beru-
házásra is támogatást nyertünk: a 
csapadékcsatorna építésre, a ke-
rékpárút létrehozására, az idősek 
napközi otthonának tetőcseréjé-
re, a termálkút építésére. Szintén 
pályázati pénzből alakíthatunk ki 
piacteret egy új épülettel a körze-
ti megbízotti iroda mellett, illetve 
fejleszthetjük gazdasági öveze-
tünk infrastruktúráját, amivel 
könnyebb lesz az energiaellátás 
és az útcsatlakozás lehetősége 
az odatelepülő vállalkozásoknak. 
A hat építkezésen kívül ebben a 
programban egy nyertes pályázat 
rendezvények lebonyolítására ad 
lehetőséget.

Rendezvényeink számomra 
különösen fontosak, hiszen itt 
jöhetünk össze, és érezhetjük 
jól magunkat. Több pályázat is 
lehetőséget biztosít programok 
bővítésére, így például ismét tart-
hatunk a tavalyihoz hasonlóan 
karácsonyi koncertet is, amely-
nek nagy sikere volt. Összesen 
három olyan pályázatot nyer-
tünk, amelyek civil szervezeteink 
rendezvényeken való megjelené-
sét támogatják. A határon átnyúló 
pályázattal testvértelepülésünk-
kel, a vajdasági Tordával, Falu-
napok és más közösségi rendez-
vények lebonyolítására, közös 
programokra kaptunk pénzt. Azt 
tervezzük, hogy tavasszal kultu-
rális programokkal veszünk részt 
a tordai Falunapokon. Nagy öröm 
számomra, hogy Csengelével és 
Pusztaszerrel közösen beadott 

pályázatunk szintén nyert, ami-
vel 28 millió forintos támogatást 
ítéltek meg rendezvényekre.

Visszatérve a beruházásokra, 
több fejlesztést tesz lehetővé az 
adósságkonszolidációs program 
keretében kapott kompenzáció, 
amit a jól gazdálkodó települések 
kaphattak meg. Ezzel a támoga-
tással jelenleg négy projekt való-
sulhat meg: a temető-felújítás, a 
járdaépítési program márciusban 
induló második üteme, illetve a 
művelődési ház és a polgármes-
teri hivatal nyílászáró cseréje és a 
tetőszerkezetek javítása. Vannak 
emellett olyan kisebb beruházá-
sok is,  mint például a Védőnői 
Tanácsadó épületének energeti-
kai korszerűsítése, a sportcsar-
nok felújítása, a sportöltöző bel-
ső felújításának második üteme.  
A közmunkaprogramban két me-
zőgazdasági fejlesztést végezhe-
tünk el, a tanyagondnoki szolgá-
lat eszközfejlesztésének nyertes 
pályázata egy garázs kialakítását 
is tartalmazza.

Összesen tehát – a programok-
kal együtt – jelenleg huszonegy, 
zömmel Európai Uniós pályázat 
megvalósításán dolgozunk. Ez 
nagyon jó eredménynek számít! 
A pályázati feladatok, a beruhá-
zások nagy részét még az idén 
befejezzük, néhány 2019-ben 
vagy 2020-ban zárul le. Vagyis 
lesz munkánk bőven! Ahhoz, 
hogy majd mindannyian élvez-
hessük értékteremtő munkánk 
gyümölcsét, most elsősorban 
mindenkitől türelmet kérek! 
Munkatársaimtól, akikre renge-
teg feladat hárul, és az érintett 
lakosoktól, hiszen számos beru-
házás járhat időszakosan kényel-
metlenséggel. Kívánom, hogy 
a mindennapok nehézségei se 
szegjék kedvünk, hiszen fejlesz-
téseinknek mind az a célja, hogy 
mi, balástyaiak jobban és kom-
fortosabban érezzük magunkat 
itthon!

Ujvári László polgármester

Huszonegy pályázat gazdagítja 
Balástyát 2018. FEBRUÁR 7-ÉN, 17.00 ÓRÁTÓL A TANODÁBAN

SZÉCHENYI 2020 – PÁLYÁZATI FÓRUM LESZ
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt 

és munkatársát Balástyán megrendezésre kerülő pályázati fórumára, 
amelyen a KKV-szektor pályázati aktualitásai mellett a gazdálkodók 
aktuális fejlesztési lehetőségeiről lesz szó.

 
PROGRAM: 
16.30-17.00 REGISZTRÁCIÓ
17.00-17.10 KÖSZÖNTŐK
 UJVÁRI LÁSZLÓ – polgármester
 FARKAS SÁNDOR – országgyűlési képviselő 
 LÉVAI ZOLTÁN – regionális igazgató, Széchenyi  
 Programiroda Nonprofit Kft.
17.10-17.30 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK AZ AGRÁR-, ÉS  
 VIDÉKFEJLESZTÉSBEN 
 BENKŐ ZSOLT – a Széchenyi Programiroda Non- 
 profit Kft., Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Csong- 
 rád megyei területi felelőse
17.30-17.50  TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI KÁRTYA PROG- 
 RAM LEHETŐSÉGEIRŐL 
17.50-18.10   GINOP ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐ- 
 SÉGEK 
 Dr. Szabó Andrea – tanácsadó, Széchenyi Program- 
 iroda Nonprofit Kft.
18.10-  KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

MEGHÍVÓ pályázati fórumra

Meghívó batyus farsangi 
táncházba

2018. február 16-án, pénteken 16 órától estig a 
művelődési házban batyus farsangi táncház lesz 

népzenével, néptánc tanítással.
A táncot vezeti Gera Márta, muzsikál 

a Csergő Banda.
BELÉPŐDÍJ NINCS! 

Szeretettel vár minden érdeklődőt, kezdőket és 
haladókat egyaránt a

Balástya Községi Önkormányzat
Támogató a Cuháré Kulturális Egyesület 



8. 9.
10.

11.

Folytatás a 2. oldalról

szOCIálIs tűzIfa
Az idén is nyertünk támogatást 

a Belügyminisztérium szociális 
tűzifa pályázatán. A 4 782 820 Ft 
támogatáshoz 2 százalék önerőt 
kellett fizetni. A tüzelő ideszállí-
tása és szétosztása jelenleg is zaj-
lik. Azért, hogy jobb fűtőértékű 
legyen, kemény, lombos tűzifát 
kértünk, ebből adódóan lénye-
gesen megnövekedtek az önkor-
mányzat költségei, ugyanis az 
ideszállítást az önkormányzatnak 
kell fizetni, és most csak kisebb 
mennyiségű keményfát sikerült 
beszerezni a környékbeli erdé-
szetektől. A tüzelő 70 százalékát 
Derekegyháza környékéről kell 
szállítanunk, amelynek a költsé-
ge milliós tétel lesz. Az időjárás-

tól függően, ahogy az erdészetek 
ki tudják termelni a fát, és szál-
lításra kész állapotra elkészíteni, 
akkor tudjuk elhozatni. Péter Gá-
bor mezőőrünk vezetésével oszt-
juk szét a fát, és február 15-ig a 
Belügyminisztériumnak, illetve 
a Magyar Államkincstárnak is el-
számolunk minden köbméterrel. 
Egy másik szociális tűzifa prog-
ramban is részt vettünk. Tavaly 
pályázatot adtunk be a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-hez a köz-
utak mellett kivágott tűzifa, ipari 
fa megszerzésére. Ezt a pályáza-
tot szintén sikerült megnyerni, és 
mintegy 240 köbméter tűzifát ka-
punk. A szállításról még folynak 
az egyeztetések. A támogatásra 
jogosultak az átvétel időpontjáról 
értesítést kapnak.

óvOda Kerítése
A két évvel ezelőtt ledőlt óvo-

dai kerítést újraépítjük, ami ta-
vasszal készül el, önkormányzati 
beruházással.

hóeltaKarítás
Ha a téli időszakban szükséges 

lesz a hóeltakarítás, a megbízott 
vállalkozók és az önkormányzati 
munkatársak, valamint az esz-
közök is rendelkezésre állnak. 
A januári újságban közöltük az 
elérhetőségeiket és a területha-
tárokat.

KülterületI utaK
A téli időszakban a külterüle-

ti úthálózat negyedét javították 
meg az önkormányzat munkatár-
sai. A folyamatos esőzések, az ol-
vadó hó nem tesz jót az utaknak, 

és valószínű, hogy ahol már volt 
útjavítás, rövidesen nem tudnak 
visszamenni a munkatársaim. A 
nagyobb kátyúkba, ami másként 
nem javítható, az önkormányzat 
vásárolt kőzúzalékot, és azzal 
töltik fel. Próbálunk mindent 
megtenni azért, hogy a kiterjedt 
önkormányzati tulajdonú külte-
rületi úthálózat lehetőség szerint 
mindenhol jól járható legyen. 
Kérek mindenkit, külön az érin-
tett földtulajdonosokat, hogy a 
mezőgazdasági munkák során 
vigyázzanak az utakra, és akik-
nek vannak eszközei, az adott 
tanyasoron, dűlőúton segítsenek 
a munkák elvégzésében, amire 
egyébként több helyen van jó 
példa Balástyán, hiszen közösen 
még hatékonyabban tudjuk ezt a 
munkát elvégezni.
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A családok, a biztonság és a további fejlesztések éve lesz az idei
Az újesztendő a családok, a 

biztonság és a további fejlesz-
tések éve lesz hazánkban és 
térségünkben egyaránt. Olyan 
esztendő, melyben közös cé-
lunk értékeink megőrzése, 
hagyományain ápolása és tér-
ségünk jövőjének fejlesztése 
– hangsúlyozta Farkas Sándor 
évértékelő interjúnk elején.

A térség országgyűlési kép-
viselője szerint: a tavalyi év 
rendkívül tartalmas volt, nehéz 
feladatokat kellett teljesítenie a 
térségnek 2017-ben, sikerült és 
bizakodva állunk az idei év előtt, 
hiszen Európában egyre inkább 
felértékelődik hazánk, mind a 
gazdaság teljesítmény, mind a 
biztonság miatt.

A kormányzati intézkedések 
hatására masszív növekedési 
pályára állt az ország, évről-
évre egyre több a munkahely, 
alacsony az infláció, a piaci sze-
replők is bíznak a magyar gaz-
daságpolitikában. A vártnál is 
gyorsabban, az uniós átlag fölött 
növekszik a magyar gazdaság, 
s várhatóan 4 százalék felett 
bővült a GDP az év végére. A 
beruházások 20 százalékkal nö-
vekedtek. 

–  A tavalyi dinamikus és stabil 
gazdasági növekedés hatására 
olyan gazdasági évet zártunk, 
amely lehetőséget biztosít szám-
talan fejlesztésre, és ennek mi is 
részesei leszünk – hangsúlyozta 
a honatya. Farkas Sándor ki-
emelte, hogy az elmúlt években 
Balástyán számos fejlesztés 
valósult meg, például kész-
ségfejlesztési termek, ifjúsági 
szálláshely, új tornaszoba épült, 
közpark létesült. Fejlődött a tele-
pülés a sport és a tanyagondnoki 
szolgálat terén is, s a „Tiszta Víz” 
ivóvízminőség-javító program-
nak és a szennyvízberuházásnak 
köszönhetően a balástyaiak élet-
minőségén is sikerült javítani.

 Farkas Sándor három fontos 
területet említett, melyek kiemelt 
helyen szerepelnek a 2018-as 
kormányzati intézkedésekben. 
Mint mondta, komoly pénzügyi-
gazdasági változások lépnek 
életbe, hiszen 8 százalékos mi-
nimálbér-, 12 százalékos szak-
munkás minimálbér-, 3 százalé-
kos nyugdíjemelés lépett életbe. 
Utóbbi a nyugdíjak vásárlóérté-
kének erősödését jelenti. Ezen 
felül a tavalyi áfa-csökkentések 
után most  a fogyasztási célú 

halak és a házi sertés belsőségek 
áfa-kulcsa csökken 27-ről 5 szá-
zalékra. Tovább csökken a mun-
kabérek közterhe és a juttatások 
(például az Erzsébet-utalvány) 
terhe munkáltatói oldalról. 

Az országgyűlési képviselő ki-
emelte az internet, az e-ügyinté-
zés területét is. Elmondta, hogy 
hazánk ezeknek a területeknek a 
fejlesztésével szintén Európa él-
vonalába kíván kerülni – európai 
viszonylatban Magyarországon 
vált a legalacsonyabbá az inter-
netadó és új, személyre szabha-
tó e-Ügyintézés központ indult. 
Idéntől a gazdálkodó szervezetek 
már a Cégkapun keresztül adják 
le bevallásaikat, az őstermelők 
és az áfa-fizetésre kötelezett ma-
gánszemélyek. A munkáltatók 
helyett is a NAV készíti el az 
SZJA-bevallást – részletezte az 
országgyűlési képviselő, aki sze-
rint talán a legfontosabb, hogy 
2018 a Családok Éve. 

– Európában egyedülálló, 
komplex, széles körű családtá-
mogató rendszert építettünk föl, 
amelyet idén tovább bővítünk. A 
költségvetés körülbelül 5 száza-
lékát költjük a családokra, míg az 
európai átlag ennek a fele. Szá-

munkra a család az élet alapvető 
szervezeti egysége, amelynek 
minden tagját, minden élethely-
zetében támogatni kell – fejtette 
ki, hozzátéve, hogy a Családok 
Évétől kezdve a kétgyermekesek 
már 35 ezer forintot tudnak leírni 
havonta az adójukból, növekszik 
a gyermekgondozási díj (gyed), 
valamint a diplomás gyed ösz-
szege is, gyermekvállalás esetén 
pedig részben vagy teljesen elen-
gedik az édesanya diákhitelét.

Farkas Sándor hangsúlyozta, 
a változásokból mindannyian 
láthatjuk, sikeres, eredményes 
évet zárt az ország és a térség is. 
– Végre már nem a tűzoltás, ha-
nem a fejlesztések vannak a kö-
zéppontban. Ehhez azonban meg 
kell védenünk és fejlesztenünk 
kell biztonságunkat, családja-
inkat, hiszen a családokon és a 
fejlesztéseken nyugszik hazánk 
jövője. Fontos, hogy a közösség 
összes tagja érezze, hogy szüksé-
günk van egymásra, éljünk az új 
lehetőségekkel és bizakodással 
tekintsünk a jövőre! – húzta alá 
az országgyűlési képviselő.

L. I.
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Hatósági és Gyámügyi Osztály
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-17.00 óráig, kedd 8.00-16.00 óráig, szer-
da 8.00-16.00 óráig, csütörtök 8.00-16.00 óráig, péntek  8.00-12.00 
óráig.

Szociális ügyek
E-mail: hatosag.kistelek@csongrad.gov.hu
Ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, hadigondo-
zotti ellátás, időskorúak járadéka, közgyógyellátási, tankötelezettség, 
oktatási, szabálysértési ügyek, társasházkezelői, temetkezési szolgál-
tatási tevékenység engedélyezésével és nyilvántartásával kapcsolatos 
ügyek, fogyasztóvédelmi, levegőtisztaság-védelmi ügyek, közleke-
dés biztonságát veszélyeztető jel, reklámtábla, vízközmű-rendszerbe 
történő bekötésre, vízmérőhely kialakításra kötelezés ügyei.

Gyámügyi és gyermekvédelmi ügyek
E-mail: gyam.kistelek@csongrad.gov.hu
Gyámügyi feladatok gyermekkorú személy tekintetében:
szülői felügyelet és kapcsolat tartási ügyek, gyámnevezés, családi 
jogállással kapcsolatos ügyek, otthonteremtési támogatás, gyermek-
tartásdíj állam általi megelőlegezése, védelembe vétel, megelőző 
párfogás elrendelése, igazolatlan iskolai hiányzásokkal kapcsolatos 
ügyek, családbafogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vé-
tel, utógondozás, utógondozói ellátás, vagyoni ügyek.
Gyámügyi feladatok nagykorú személyek tekintetében:
gondnokság alá helyezés, felülvizsgálat, gondnok rendelés, az ügyek 
viteléhez szükséges támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatko-
zatok megtétele.

Január 5-én adta át a lakosság-
nak a Kisteleki Járási Hivatal 
Kormányablakában az új ügyfél-
szolgálati helyet, NAV ablakot 
dr. Juhász Tünde kormánymeg-
bízott, Farkas Sándor ország-
gyűlési képviselő és dr. Makó 
András, a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Csongrád Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága igazgatója.   
A Csongrád Megyei Kormány-
hivatal és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Csongrád Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága együtt 
nyitotta meg NAV ablakot, ahol 
az ügyfelek a jövőben heti két 
alkalommal, csütörtöki és pén-
teki napokon intézhetik adózás-
sal kapcsolatos ügyeiket. Ezzel 
a kormányablakok ügykörei és 

a családtámogatási és társada-
lombiztosítási ügyintézés mellett 
ezen túl a NAV szolgáltatásai is 
elérhetők lesznek, így számotte-
vően bővül az egy helyen elin-
tézhető hivatalos ügyek száma. 
A családok és a vállalkozások 
mindennapjait is segítő fejlesz-
téshez a Kisteleki Járási Hivatal 
épületét bővítették és a munkaál-
lomások száma is nőtt. Az avató 
ünnepségen Nagy Sándor, Kis-
telek polgármestere a lakosság 
nevében megköszönte a beruhá-
zást. Az eseményen részt vettek 
a járás polgármesterei és jegyzői, 
közöttük községünk képviseleté-
ben Ujvári László polgármester 
és Magyar Mihályné jegyző.

Kisteleki Járási Hivatal
6760 Kistelek, Árpád utca 3. Pf.: 51.
Telefon: +36 (62) 681-318, Fax: +36 (62) 681-319
E-mail: vezeto.kistelek@csongrad.gov.hu

Kisteleken a Kormányablak-
ban NAV ablakot nyitottak

Települési ügyfélfogadás Balástyán, a polgármesteri hivatalban:
hétfő 8:00-16:00 óráig •Települési ügysegéd: Tari József
6764 Balástya, Rákóczi u. 5. • Telefon: 62/681-316
A települési ügysegédnél előterjeszthető kérelmek, leadható iratok 

1. Aktív korúak ellátása
- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2. Ápolási díj
3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
4. Időskorúak járadéka
5. Közgyógyellátás
6. Hadigondozotti ellátások
7. Lakcím bejelentésre vonatkozó iratok
8. Nagycsaládosok földgáz-árkedvezménye
9. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

10. Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos iratok továbbítása 
11. EU TAJ kártya igénylésre vonatkozó kérelem
12. Útiköltség térítési kérelem (egészségbiztosítási ügyek kapcsán)
13. Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri 
segély iránti kérelem
14. Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyer-
mekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
15. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási 
költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével 
kapcsolatos méltányossági kérelem 
16. Nyugdíj igényléssel kapcsolatos iratok (öregségi, özvegyi, árva-
sági)
17. Nyugellátás folyósításával kapcsolatos iratok, méltányossági ké-
relmek
18. Rokkantsági járadékkal, és rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos 
iratok
19. Ügyfélkapu nyitása

Kormányablak Osztály
E-mail: kab.kistelek@csongrad.gov.hu
Gépjármű igazgatással, egyéni vállalkozói igazolvánnyal, honosítás-
sal, személyi igazolvánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímváltozással, 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával, személyi adat és lak-
címnyilvántartással, személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, ügy-
félkapuval, ügyfélkapu regisztrációval, vezetői engedéllyel, fogyasz-
tóvédelmi ügyekkel, családi gazdálkodók nyilvántartásával, NEK 
adatlap felvételezésével kapcsolatos ügyek intézése.
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00 óráig, kedd 8.00-16.00 óráig, szerda 
8.00-16.00 óráig, csütörtök 8.00-18.00 óráig, péntek 8.00-12.00 óráig.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály kihelyezett 
ügyfélszolgálata a Kormányablakban
Ügyfélfogadás: csütörtök 9.00-14.00 óráig

Szegedi Járási Hivatal Földhivatal Osztály kihelyezett ügyfélszol-
gálata a Kormányablakban
Ügyfélfogadás: minden hónap első péntek 8.00-12.00 óráig

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága kihelyezett ügyfélszolgálata a Kormányablakban
Ügyfélfogadás: csütörtök és péntek 8.00-12.00 óráig

Folytatás a 6. oldalon
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Tisztelt Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a balástyai 
LUKOIL benzinkút hamarosan 
visszaáll a benti kiszolgálással.

Folytatás az 5. oldalról 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
E-mail: ebao.kistelek@csongrad.gov.hu
Az Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály főbb 
feladatai közé tartozik a bejelentési kötelezettség alá eső fertőző 
állatbetegségek megelőzése és kivizsgálása, az esetleges korlátozó 
intézkedések megtétele; a baromfivágóhidak állategészségügyi és 
állatvédelmi felügyelete, húsvizsgálat elvégzése; kistermelői élel-
miszer-előállítás engedélyezése; hatósági bizonyítványok kiállítása 
pályázatokhoz, támogatások igényléséhez; kiemelt szezonális ellen-
őrzések.
Ügyfélfogadás Kisteleken: hétfő 8.00-17.00 óráig, kedd 8.00-16.00 
óráig, szerda 8.00-16.00 óráig, csütörtök 8.00-16.00 óráig, péntek 
8.00-12.00 óráig

Foglalkoztatási Osztály
6760 Kistelek, Kisteleki Ede utca 2.
E-mail: foglalkoztatas.kistelek@csongrad.gov.hu
Telefon: 62/681-330
Fax: 62/681-331
Álláskeresési ellátások, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, fog-
lalkoztatási támogatások, közérdekű munka, közfoglalkoztatás, tá-
mogatott képzések szervezése, intézése, álláskeresők nyilvántartásba 
vétele.
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-17.00 óráig, kedd 8.00-16.00 óráig, szerda 
8.00-16.00 óráig, csütörtök 8.00-16.00 óráig, péntek 8.00-12.00 óráig

A Kisteleki Járási Hivatal illetékességi területét érintő földhivatali, 
építési  ügyekben eljáró hivatal:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály II.
http://www.csmkh.hu/hu/szegedi-jarasi-hivatal/2257

A Kisteleki Járási Hivatal illetékességi területét érintő járási hiva-
tali hatáskörbe tartozó népegészségügyi ügyekben eljáró hivatal:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály I.
http://www.csmkh.hu/hu/szegedi-jarasi-hivatal/

Eladó
Balástya, Tanya 234. szám alatti ingatlan

3 ha földdel együtt. Háromfázisú villany, nortonkút,
 locsoló-gödör van. Külön is eladó az ingatlanon 

található 3 db 8mx50m-es 5/4”-es horganyzott csőből 
készült fóliavasváz.

Érdeklődni: Szél István, 06 (30) 472-7542

Eladó
Balástya belterületén, jól megközelíthető helyen

JELENLEG IS MŰKÖDŐ KOMPLETT 
KERTÉSZET.

Felszerelései: 30 db 120 m2-es, vasvázas szellőztetést 
szabályzó ajtókkal szerelt fóliasátor, kiépített csepegtető 

és esőztető öntözőrendszer, terménytároló, 
belső fóliavázak, szivattyúk.

Irányár: 4,3 millió Ft
Érdeklődni: Vetró Lajos, Balástya, Hunyadi u. 28.  

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1% százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak 
az adó egy százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
Községi Sportkör Balástya Egyesület adószáma: 19983714-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
Hayat Hastánc Egyesület adószáma: 18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Technikai Járművek Baráti Köre: 18471942-1-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06

December 20-án a balástyai 
gyerekek egy csoportja Nagyka-
rácsony községbe utazott, ahol 
megnézték a Mikulásházát, és 
találkoztak a Mikulással, aki-
től mindenki kapott csomagot.
Az állatsimogatóban megnézték 
Rudolfot, a rénszarvast, végig 
futottak a szalmalabirintusban, a 
cserebere falat mindenki kipró-

bálta, felültek a Mikulás szánkó-
jára is, és volt aki bekapcsoló-
dott a kézműves foglalkozásba.  
A kiránduláshoz oz az óvónők 
és a tanárok javaslata alapján 30 
gyereket választottak ki, akiknek 
a Balástya Községi Önkormány-
zat karácsonyi ajándékba adta ezt 
az élményekben gazdag utazást.

A Balástya Községi Önkor-
mányzat 2017-ben is küldött 
Mikulással rászoruló családok 
részére ajándékot, így 13 család,  
26 gyermek kapott csomagot. 

Karácsonyra a Máltai Szeretet-
szolgálat és a Vöröskereszt jóvol-
tából 15 balástyai család kapott 
5-10 kilogrammos élelmiszer 
csomagot.

Nagykarácsonyban jártak a 
balástyai gyerekek  

Karácsonyi csomagok adományokból



A Balástya Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület január 26-
án, a Vadásztanya vendéglőben 
tartotta a 2017-es évet záró 
közgyűlését.

Az összejövetel alkalmával a 
vendéglő előtti téren Szatmári 
Imre tűzoltó dandártábornok, 
tanácsos, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság vezetője átadta az egyesület 
meglévő tűzoltó autója helyett 
az újabb, Steyer 13S23 Bronto-
Saurus 2000 M20-as típusú gép-
járműfecskendőt és indítókulcsát 
Virágh István elnöknek és Jójárt 
Gábor parancsnoknak. A megyei 
igazgatóság két új típusú gépjár-
művet kapott és pályázat útján 
adományozták a megyében jól 
működő önkéntes egyesületek-
nek a korábbi két tűzoltóautót, 
a balástyai tűzoltóautó pedig a 
baksi önkéntes tűzoltók munkáját 
teszi majd könnyebbé. A rövid 
ünnepségen Ördögh István tűzol-
tó alezredes, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Kirendeltség vezető-
je beszélt az önkéntes tűzoltók 
munkájának fontosságáról és 
méltatta a balástyai önkéntesek 
feladatvállalását. Ujvári László 

polgármester községünk nevében 
megköszönte az újabb tűzoltó 
gépjárműfecskendőt.

Ezután a vendéglőben folytató-
dott a közgyűlés. Virágh István 

elnök a közgyűlés elé terjesztette 
a szakmai beszámolót, továbbá 
ismertette az egyesület vagyon-
kezeléséről szóló beszámolót is. 
Jójárt Gábor parancsnoknak és 
Gémes Attilának, az ellenőrző bi-
zottság elnökének írásban előter-
jesztett beszámolóit jóváhagyta a 
tagság. Virágh István az egyesü-
letbe jelentkező öt tagot bemutat-
ta, és a közgyűlés döntött a felvé-
telükről. A rendezvény résztvevői 
kivetítőn megnézték az elmúlt 
év kiemelkedő eseményeit, majd 
Dudás Miklós nyugalmazott tűz-
oltóezredes, a Csongrád Megyei 
Tűzoltó Szövetség elnöke, taná-
csos átadta a 10 éves önkéntes 
tűzoltómunkáért járó kitüntetést 
Jójárt Gábornak, 20 éves mun-
káért Terecskei Zoltán és Virágh 
András, 30 éves munkáért Jójárt 
József kapott elismerést. Galiba 
Gábor tűzoltóőrnagy, a Szegedi 
Hivatásos Tűzoltóság-parancs-
nokság parancsnoka és Ujvári 
László polgármester megkö-
szönte az egyesület tagságának 

az elmúlt évben is kiemelkedő 
munkáját. A rendezvény végén a 
Balástya Községi Önkormányzat 
vacsorával vendégelte meg az 
önkéntes tűzoltókat, és Tari Jó-
zsef muzsikált az esti beszélgetés 
mellett. Az eseményen részt vett 
a Kisteleki Rendőrkapitányság 
képviseletében dr. Minyó Tamás 
rendőr alezredes, bűnügyi osz-
tályvezető helyettes és Dékány 
Attila körzeti megbízott, valamint 
Dékány Péter, a Balástyai Polgár-
őr Egyesület elnöke, aki megkö-
szönte az önkéntes tűzoltóknak a 
Csongrád Megyei Polgárőrnapon 
tartott színvonalas bemutatót.

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017-ben is jól teljesített

Az utóbbi évek tendenciáját 
követve a Balástya Község Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület foly-
tatta szakmai színvonalának 
fejlesztését a technikai eszközök 
és a szakmai képesítések terén. 
Ez a fejlődés szükséges, ugyanis 
2017-ben 68 alkalommal vettek 
részt káresemények felszámo-
lásában, illetve rendezvénye-
ken. Nyolc település összesen 
több mint 500 km2 nagyságú 
területén, mintegy 24 ezer lakos 
védelmében avatkoztak be. Az 
események közül 35 tűzeset, 23 
műszaki mentés, 2 bemutató,  
1 gyakorlat, 4 rendezvénybizto-
sítás, 2 versenyen való részvétel 
és 1 téves riasztás volt. Az egyes 
tagok részvétele az eseménye-
ken jobban megoszlott a tagság 
között, mint a korábbi években. 
A tagok közül 20-an vettek részt 
kárfelszámolásban, és összesen 
536 órát dolgoztak. Kiemelkedő 
munkát végzett Boldizsár Ferenc, 
mert 62 alaklommal vonult kár-
eseményekhez, Virágh István 59 
alkalommal, Szemerédi István 
20 alkalommal végzett mentést.  
A 2017-es év tapasztalatai alapján 
is szükséges a technikai eszközök 
fejlesztése, ezért az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság 
pályázatán indult az egyesület, 
és egy pár védőcsizmát, hat pár 

védőkesztyűt, kettő bevetési vé-
dőruhát, egy „B” tömítőgyűrűt 
és 55 ezer forint értékben légző 
palackok nyomáspróbázásá-
hoz nyert támogatást, összesen  
749 978 forint értékben. Továbbá 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma pályázatán nyertek új esz-
közöket, egy Honda típusú ma-
gasnyomású szivattyút, gyakorló 
ruhákat, pólókat és láthatósági 
mellényeket összesen 775 043 
forint értékben.  A jelenlegi tag-
létszám 33 fő, amely az egyesület 
működéséhez és a szakfeladatok 
ellátásához elegendő, de szükség 
van a továbbiakban is segítőkész 
fiatal tagok felvételére. A tagság 
egyébként nemcsak a kárese-
tek felszámolásában jeleskedik. 
Részt vettek az Országos Tűz-
oltó Találkozón és Börzén Pilis-
szentivánon, amelyen Csongrád 
megyét is képviselték és még két 
alkalommal indultak az egyesület 
nevében a Szegedi Gumigyár ál-
tal szervezett megyei versenyen, 
valamint a Földeák ÖTE szer-
vezésében egy háziversenyen.  
A szaktevékenységet vállaló ta-
gok közül mindenki rendelkezik 
valamilyen szintű szakmai ké-
pesítéssel és gépkezelői jogosít-
vánnyal, valamint egészségügyi 
vizsgálattal, amely elengedhetet-
len feltétele a szaktevékenység 
végzésének. A Szegedi Hivatásos 
Tűzoltó parancsnokságtól kapott 
szakmai anyagok segítségével 
rendszeresen tartanak oktatáso-
kat. A Balástya Község Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület Ellenőrző 
Bizottsága felügyeli az egyesület 
működését, és megállapította, 
hogy az alapszabályban meg-
határozottak szerint működött 
a szervezet az elmúlt évben is.  
 A pénzügyi gazdálkodás, bevéte-
lezés és a kiadások nyilvántartása 
követhető. Az egyesületet négy-
szer ellenőrizte a Szegedi Hivatá-
sos Tűzoltó parancsnokság, vala-
mint egyszer a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
és mindent rendben találtak. 

Fotók: www.balastya.hu/hírek
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Másik tűzoltó autót kapott az önkéntes tűzoltó egyesület

Búfelejtő sörözőbe 
pultos munkatársat keresünk, 

hosszútávra. 
Érdeklődni: 06 (30) 457-1320 
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Nyitórendezvény 2018. február 16-án 17 órakor lesz a 
könyvtárban, amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! A rendezvény keretében betekintést nyújtunk 
az egyes foglalkozásokba, valamint megismerheti a 
projekt részletes szakmai tartalmát. Részvételi szán-
dékát kérem jelezze a könyvárba február 13-ig. 

Gyógynövényismeret tanfolyam – havi 1 alkalommal  
4 órában
A tanfolyam során a résztvevők szakember irányításával 
megismerkednek a gyógynövények tulajdonságaival, al-
kalmazási területeivel, gyógyító hatásával, termesztésé-
vel, házi tartósításával. Műhelymunka keretében ételeket, 
teákat készítenek és megismerik a további alkalmazási 
lehetőségeiket saját háztartásukban. A gyógynövények 
körét kiegészítik a háztartásokban javasolt (zöld) fűsze-
rekkel is.

Filmművészet szakkör – havi 1 alkalommal 3 órában 
A szakkört helyi közművelődési végzettségű újságíró 
vezeti, a program indítását a résztvevők igényeinek fi-
gyelembevételével tematika összeállítása előzi meg.  
A program során a filmek közös megtekintését értelme-
zés, elemzés és beszélgetés követi.

Kézműves dekor szakkör – havi 1 alkalom 3 órában 
A program során – mely szakember irányításával zajlik 
– a résztvevők megismerkednek dekorációs technikák-
kal, felhasználható anyagokkal és a munkát megkönnyítő 
eszközökkel. Az évszakok és az ünnepek aktualitásait kö-
vetve lakás és ajándék dekorációkat készítenek, melyek-
kel saját otthonaikat, valamint a helyi közintézményeket 
(polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, könyvtár, diákszál-
lás stb.) fogják majd kidíszíteni.

Színházi irodalmi esték – havi 1 alkalommal 2 órában 
A foglalkozások során a világirodalom értékes színházi-
irodalmi műveit ismerik meg és dolgozzák fel a résztve-
vők felolvasás és saját élmény, színházi előadáson való 
részvétel formájában.

Írás-olvasás szövegértés – heti 3 órában 
A településen élő és dolgozó, többségében Erdélyből 
munkavállalási céllal betelepült lakosok számára általá-
nos iskolai tanító tart írás-olvasás, majd szövegértés fog-
lalkozásokat. A foglalkozásokat a résztvevők felmérése 
után a fejlettséghez illeszkedő tematika kidolgozása előzi 
meg. A program végére szeretnénk elérni, hogy a részt-
vevők meg tanuljanak írni és olvasni, tudjanak segíteni 
gyermekeiknek a tanulásban, el tudják intézni saját hiva-
tali ügyeiket és értelmezni tudják a mindennapi életben 
előforduló feladataikat.

Német kezdő – heti 1 alkalom 3 órában 
A szakkör német nyelvoktató vezetésével kerül lebonyo-
lításra. A tervezett 2 év során a résztvevők megismerik a 
német nyelv és nyelvtan alapjait és megtanulják a min-
dennapos kommunikációhoz szükséges legfontosabb 
szavakat és kifejezéseket. A program végére szeretnénk 
elérni, hogy a résztvevők bátran szólaljanak meg német 
nyelven és tudjanak segíteni gyermekeiknek a nyelvtanu-
lás kezdeti időszakában.

Angol kezdő – heti 1 alkalom 3 órában
A szakkör angol nyelvoktató vezetésével kerül lebonyolí-
tásra. A tervezett 2 év során a résztvevők megismerik az 
angol nyelv és nyelvtan alapjait és megtanulják a minden-
napos kommunikációhoz szükséges legfontosabb szava-
kat és kifejezéseket. A program végére szeretnénk elérni, 
hogy a résztvevők bátran szólaljanak meg angol nyelven 
és tudjanak segíteni gyermekeiknek a nyelvtanulás kez-
deti időszakában.

Mozgással az aktív életért, torna – heti 1 alkalom 1 órá-
ban 
A jelentkezők magas száma és az egyéni foglalkozás le-
hetősége miatt két csoport indítását és 3 éven keresztül 
tartó folyamatos szervezését tervezzük. A program hiány-
pótló a településen, évek óta több fórumon jelzett igény 
minden generáció részéről, hogy működjön egy változa-
tos mozgásformákat kínáló program, ahol kortól függet-
lenül minden helyi lakos részt vehet. Jelen programot 
szakember vezetésével, a résztvevők érdeklődésére és 
igényeire épített tartalommal tervezzük.

Számítástechnika – heti 1 alkalommal 3 órában 
A program során a számítógép kezelői, szövegszerkesz-
tési ismeretek mellett a résztvevők segítséget kapnak a 
napjainkban nehézséget okozó IKT eszközök használa-
tához (okostelefon, táblagép stb.), valamint megismerik 
az internet hasznát és használatát, az elektronikus kap-
csolattartás formáit és lehetőségeit. A szakkör képzett 
szakember vezetésével zajlik, a tematika az érdeklődők 
igényei alapján a kezdés előtt kerül összeállításra. A szak-
kör fejleszti a szövegértési kompetenciákat is, valamint az 
ismeretszerzési képességet.

Fazekas művészeti csoport – havi 3 alkalom 2 órában 
A program során a résztvevők szakember vezetésével 
megismerkednek a formázás, mintázás, fazekas techni-
kák alapelemeivel, a felhasználható anyagokkal és a díszí-
tés technikáival. Saját alkotásokat készítenek, melyek egy 
része a helyi közintézményeket díszíti majd. A program 
elsősorban résztvevők kreativitását fejleszti. Az elkészült 
alkotások növelik készítőik önbizalmát, önértékelését.

A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya az EFOP-3.7.3-16-2017-00055 
számú, Programok az egész életen át tartó tanulásért című projektje keretében 
az alábbi tanfolyamokat és szakköröket indítja 2018. februártól
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Néptánc – havi 3 alkalom 2 órában 
Aktív néptáncos vezetésével a résztvevők megismerik a 
magyar néptánc alapmotívumait, különböző tájak táncait 
és a fő mozdulat elemeket.  

Színjátszás –  havi 3 alkalom 3 órában 
A színjátszás fejleszti a résztvevők szövegértési, tanulá-
si képességét. Nagymértékben hozzájárul a verbális és 
nem verbális kommunikáció fejlődéséhez.

Festészet – havi 3 alkalom 2 órában
A program során a résztvevők szakember vezetésével 
megismerkednek a rajzolási, festési technikák alapele-
meivel, a felhasználható anyagokkal és különböző tech-
nikáival. Saját alkotásokat készítenek, melyek egy része 
a helyi közintézményeket díszíti majd. Fejleszti a részt-
vevők kreativitását, önkifejező készségét.

Konyhavilága foglalkozás sorozat – havi 2 alkalom 5 
órában 
A program során szakképzett élelmezésvezető-szakács 
vezetésével elkalauzoljuk a résztvevőket a konyha, a 
gasztronómia világába. Az egészséges és változás ét-
kezés ismeretei mellett bemutatásra kerülnek a konyhai 
munkát megkönnyítő gépek és eszközök, a konyhamű-
vészet közismert és eddig rejtett fortélyai, a sütés-főzés 
változatos színterei (szabadtűz, grill, nyárs, rostély stb.) 
segítséget nyújtunk heti és havi otthoni menük összeál-
lításához, valamint bemutatásra kerülnek a magyar és 
nemzetközi konyhai trendek. Az elméleti ismeretek min-
den alkalommal gyakorlattal is párosulnak, mert az adott 
ételeket a foglalkozások során elkészítjük.

Jelentkezni lehet személyesen a könyvtárban!

Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya
6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
Telefon: 62/578-130, 06 (30) 413-0075
Nyitva:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 és 12.30-17.00 óráig
Ebédidő: 12.00-12.30 óráig

Luca-napi népszokások fel-
elevenítése

A 3. osztályos tanulók elevení-
tették fel december 13-án a Lu-
ca-napi népszokásokat. Először 
felköszöntötték Luca nevű osz-
tálytársukat, majd jókívánságo-
kat fogalmaztak meg kicsiknek 
és nagyoknak, gyerekeknek és 
felnőtteknek. Megtudtuk tőlük 
azt, hogy a Luca-székét 13 fajta 
fából ezen a napon kell elkez-
deni faragni, de úgy, hogy Ka-
rácsonyra elkészüljön. Ez azért 
fontos, mert arra felállva lehet 
csak kideríteni, ki a boszorkány. 
A harmadikosok a jókívánságok 
mellé Luca-búzát is ajándékoz-
tak az iskolának. A műsort szer-
kesztette és betanította Gondáné 
Frankó Valéria.

„Szép Magyar Beszéd” ver-
seny

Az iskolai „Szép Magyar Be-
széd” versenyen szépen szere-
peltek tanulóink. Két korcso-
portban értékeltük a gyermekek 
munkáját.

1. korcsoport, 5-6. évfolyam:  
1. helyezettek: Rogoz Adrienn 5.a                                                                        
Czibolya Helga 6.a, 2. helye-
zettek: Péter Boglárka 6. a                                                                           
Tóth Lilla 5.a, 2. korcso-
port, 7-8. évfolyam: 1. he-
lyezett: Csóka Vivien 7. a                                                    
2. helyezettek: Beke Anita 7. a  
Krasznai Boróka 8. a 

Felkészítő tanárok: Nagy-
mihály Zsuzsanna, Zónai Márta

Karácsony
December 22-én, az év utolsó 

tanítási napján meghitt karácso-
nyi műsort láthattak tanulóink.  
Jenei Norbert A varázsgömb 
című meséjét vállalkozó kedvű 
tanulóink adták elő társaiknak. 
Rabi Edit Éva igazgatónő be-
szélt a készülődés, az ünnep, a 
szeretet fontosságáról. A kará-
csonyfa alatt ajándék is várta a 
gyermekeket: az ünnep elma-
radhatatlan édessége, a szalon-
cukor, valamint udvari játékok 
és társasjátékok is. 

A hónap szentje
Jenei Norbert hitoktató Merici 

Szent Angéla életéről mesélt 
tanulóinknak. A szent a rene-
szánsz korában élt. Felfigyelt 
arra, hogy a szegények nem 
tudják megfizetni gyermekeik 
iskoláztatását, ezért a gyerekek 
tudatlanul nőnek fel. Maga köré 
gyűjtötte a környezetében élő 
lányokat és hittanra tanította 
őket. Szegényeket és betegeket 
látogatott, törődött a családok-
kal. Megalapította az orsolyiták 
rendjét. Számos zarándokúton 
vett részt, járt a Szentföldön is. 
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Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákjai – október
1. a: Csontos-Traum Kristóf, 2. a: Kiss-Csepregi Tamás, 3. a: Bár-
kányi Ramóna, Szolnoki Panka, 4. a: Pápai Armand, 4. b: Csikós 
Ervin, 5. a: Rogoz Adrienn, 6. a: Péter Boglárka, 7. a: Beke Anita
7. b: Csúri Zsófia, 8. a: Szekeres Cintia
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IRIS KFT. 
Balástya, Rákóczi u. 17., Telefon: 62/278-440

E-mail: lilaabccba@gmail.com
Nyitva tartás:

 HÉTFŐ-SZOMBAT  6.00-20.00 óráig
VASÁRNAP  7.00-11.00 óráig

Tisztelt Vásárlóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018-ban is minden 

hónapban 4 CBA-AS AKCIÓT SZERVEZÜNK. 

Az akciós időszakokat és az akciókat jelző árcímkéket a 
következő módon lehet megkülönböztetni:

Országos plakátos akció: piros árjelző, minden hónap 5-től
Régiós akció: sárga árjelző, első hét csütörtöktől

Országos 1. CBA akció: zöld árjelző, második hét csütörtöktől
Országos 2. CBA akció: kék árjelző, harmadik hét csütörtöktől

„Boldog órák” hétfőtől-péntekig 14-17 óráig!

Minden nap más-más 5 termékeket tudnak 
legkedvezőbb áron a fent jelzett időpontban 

megvásárolni! Heti akciókat bolti szórólapokon, 
hirdetéseken, facebookon olvashatják!

Várjuk szeretettel! Az Iris Kereskedelmi Kft. 
valamennyi munkatársa.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSKÖZSZOLGÁLTATÁS

Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                         egyszerűen csak ebédre!

SERTÉS, MARHA, BIRKA, CSIRKE, KACSA, 
PULYKA EZ MIND RÖFI-KER KÍNÁLATA.

Disznó vágáshoz pótlást  (tüdő, szív, nyelv, kol-
bászhús) nálunk mindig talál.

Beleket, fűszereket is helyben megveheti.
Kóstolja meg húsból készült
 saját márkás termékeinket.

Bankkártya, étkezési jegy, készpénz,
 ezzel minddel lehet fi zetni!

 NE FELEDJE, HA FINOMAT SZERETNE ENNI, 
RÖFI-BE KELL MENNI!

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  

            
                       
           
                         egyszerűen csak ebédre!

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 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.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG! Legmodernebb, új csövekkel!

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 
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Születések
• Takács Katalinnak és Zelei 
Györgynek: Áron

Elhunyt
• Török György (1953-2017)
• Kordás Vidorné Balogh Rozália 
(1930-2018)
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ANYAKÖNYVI hírek

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

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van. A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és 
mozgásukban korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a te-
mető területére! 
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem 
a sírokon! 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1993-ban és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. A temetőgondnoki iroda általános nyitva 
tartása: pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban telefo-
non történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár 2018. február 8-án, csütör-
tökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klub-
ban. 

A következő vásár időpontja: 
március 8., csütörtök.

A szervezők továbbra is várnak 
tiszta, használható ruhaneműket, 
működőképes játékokat, meseköny-
veket, amelyeket csak a vásár alkal-
mával adhatnak át. 

Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

Február 10-11.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Február 17-18.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Február 24-25.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Március 3-4.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504

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

Állatorvosi ügyelet

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig, 
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
– 104
kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820
kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

minden szerdán 16-20 óráig tartja a foglalkozásait.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

MŰANYAG HULLADÉKÁT INGYEN, 
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,

AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepegtető szalagot, 

belső és csomagoló fóliát, műanyag ládát, 
vödröt, cserepet.

A szállítást megoldjuk, kis és nagytételben egyaránt.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Telefon: 06 (30) 879-9305

Anyakönyvi statisztika 2017-ben
23-an kötöttek házasságot a polgármesteri hivatalban, és 20 
kisgyermek született. • A 36 elhunyt közül 17 férfi, 19 nő, 32 helyi 
lakos, és 4-en más településről származtak. • Koporsóban temetés 
25, urnában temetés 11 volt. 
Korosztály szerint az elhunytak: 1920-1929 között 9 fő, 1930-
1939 között 10 fő, 1940-1949 között 10 fő, 1950-1959 között 3 fő, 
1960-1969 között 2 fő, 1970-1979 között 2 fő.
Egyházi statisztika: templomi szertartással 5 pár házasodott, 6 
keresztelő, 17 elsőáldozó, 12 bérmálkozó, továbbá 29 temetés volt, 
és 3 esetben hívtak papot a haldoklóhoz. 

A Páduai Szent Antal római katolikus 
plébánia iroda nyitva tartása
A plébánia iroda nyitva tartása: kedd 9.00-12.00 óráig, csütörtök 
9.00-12.00 óráig. • Irodai munkatárs: Öszterling Bernadett kántor
Elérhetőségek
Öszterling Bernadett kántor: 06 (20) 823-3708
Sutka István plébános: 06 (20) 808-6323

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 

Térítésmentes informatikai képzések 

indulnak Balástyán
 GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése  
elnevezésű pályázat támogatásával térítésmentes 
informatikai képzések indulnak községünkben.  
A jövő digitális – tanulj meg élni benne! 
Érdeklődni: Péterné Bárkányi Tímea
 06 (30) 851-3396



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

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.

+

+

+

+

+

Balástya, kultúrház megállóhelyről
H O V Á M I K O R
Baks, autóbusz váróterem  .   5.56  . 19.57  V 22.11
Budapest, Népliget  6.41  7.52  8.38  13.57  14.47  9617.27
Csengele, kh. bejáró út  .   5.50 .   9.53  V 14.25 16  16.01 + 16.11 �16.31
 V 16.50
Csongrád, autóbusz állomás  7.11  10.31
Dóc, községháza   ▲  7.00 ▲ 13.50  ▲ 16.35
Kecskemét, autóbusz állomás 23  4.24 5.47  6.41  7.52  8.38  11.17
 1 12.04 92 12.29 13.57  14.47  V15.42 9617.27  

 1 20.04 28 20.29
Kiskunfélegyháza, autóbusz állomás 5.47  6.41  7.52  8.38  11.17 13.48  

 13.57 14.47  V 15.42  � 17.08  V 17.08 9617.27 
   Kiskunmajsa, autóbusz váróterem  . 15.07

Kistelek, autóbusz váróterem  10  4.36 5.47  . 5.56  6.41  7.11  7.52  
 V   8.01 8.38  9.16  10.31 11.17  . 12.41  
 + 13.01  ▲13.11  13.48 13.57  . 14.06  V 14.26 
 14.47  1415.07 .15.07  15.31  V15.42  16 16.01  
 +  16.11  16 16.11 �16.31  V16.31 � 6.51  V 17.01  
 � 17.08 V17.08 96 17.27 V18.11   18.51  +  19.02  
 . 19.57  15 20.01 21.06  V22.11 23.16

Kömpöc, iskola  . 15.07  + 19.02
Pusztaszer, központ  7.11 10.31  . 12.41  + 13.01  .14.06  V14.26
 15.31 16 16.11   V16.31 �16.51  V17.01  18.51  

 21.06 23.16
Zöldmező Tsz. major, Forráskút, Üllés  ▲ 14.50
Deszk, Szanatórium  17.36
Makó, autóbusz állomás 14.03  17.36
Horgos, Subotica, Palics, autóbusz stan.  9.33
Szatymazi elágazás [1]  16   4.39  4.39  .   4.49  10 5.04 V  5.49  6.04  

 V    6.14 ▲  6.30  ▲ 6.39  V   6.39 .  6.44  .  6.49  
 ▲   7.04 23 7.26 V   7.44  ▲ 7.44 ▲ 8.24 8.29 
 8.57  16 8.59  10.09  V10.47  �11.09  V 11.09  
 11.29 . 12.29  . 13.39  .14.09  +14.14  14.57  
 . 15.09 + 15.24  92 15.26  1 15.51 V 15.54  16 16.31  
  �16.44  1016.44 16 17.04 17.36 + 17.48  . 17.59  
  19.27  19.54  + 20.49 . 20.53 2 23.26

Szeged, autóbusz állomásra    16  4.39     4.39  .  4.49  10  5.04  V5.49 6.04  
 V  6.14 ▲  6.30 V   6.39  ▲  6.39    .  6.44  .   6.49 
 ▲  7.04  .  7.07  +   7.07 23   7.26 ▲  7.44  V7.44 
 ▲  8.24  8.29  8.57  16  8.59  9.33 10.09  
 V 10.47  �11.09  V11.09  11.20  11.29  . 12.29 
 12.39 .13.39  14.03  . 14.09 + 14.14  14.57  
 .  15.09 V15.11 +15.24  14 15.24 92 15.26 115.51 
 V 15.54  16 16.31 �16.44 1016.44 16 17.04 17.36  
 + 17.48  . 17.59  19.27  19.54 +20.49  . 20.53  
 96 21.03  2 23.26 

Szeged, autóbusz állomás megállóhelyről
KÁ   H O V Á  M I K O R
5      Balástya, kultúrházhoz  23 4.00   10 4.05 5.20   . 5.25 6.15  6.40  

 ▲ 7.10 7.25 V  7.30  8.10  8.45   .  9.20  
 10.00 10.50   111.40   92 12.05 .12.10  + 12.30  
 ▲12.40  13.20  13.30 . 13.35 V13.55  14.20  
 .14.30  .14.35  15.00 V 15.15 16 15.30 16 15.40  
 +15.40  �16.00  V16.00  V 16.20 �16.20 V16.30  
  �16.40  V16.40 9617.00  V 17.40  18.20  + 18.30 
 .19.20  .19.20 1519.30  1 19.40 2820.05  20.35 
 V21.40  22.45

4      Balástya, kultúrházhoz .  5.20 1414.30 


