Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

Helyiadót és gépjárműadót fizető lakosság figyelmébe!
Az önkormányzat tájékoztatja az adófizető balástyai lakosságot, hogy az első félévi gépjármű- és helyi iparűzési
adó befizetési határideje: 2019. március 18.
3. oldal

Évzáró közgyűlést tartottak a balástyai önkéntes
tűzoltók
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület február
8-án, a Vadásztanya vendéglőben tartotta a 2018-as évet
záró közgyűlését.
4-5. oldal

Megkezdődött
a sportcsarnok felújítása

Februárban megkezdődött a sportcsarnok felújítása, amelynek teljes költségvetése 59,3 millió forint, és ehhez a Magyar
Kézilabda Szövetséghez beadott pályázat 70 százalékos támogatást, a Balástya Községi Önkormányzat 30 százalék önerőt
biztosít.

XXV. ÉVFOLYAM 2019. MÁRCIUS
Sporthírek
Hazatérőként Gajdacsi Mátyással erősített a Községi
Sportkör Balástya Egyesület megyei II. osztályban játszó
felnőtt csapata, és a 4. helyről várja a tavaszi folytatást.
10. oldal

A levegő minősége és a fűtési szabályok betartása összefügg
A légszennyezettség az egyik
legjelentősebb
egészségügyi
kockázati tényező. Az Egészségügyi Világszervezet szerint
8 halálesetből 1-et a légszennyezés okoz, ezért a levegőminőség
javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése mindannyiunk közös érdeke. Bár a
jelenlegi fűtési szezonban, 2018.
november 1-től 2019. január 22ig terjedő időszakban Szegeden
a PM10 légszennyező anyag
koncentrációja nem haladta
meg sem a tájékoztatási (75 μg/
m3), sem a riasztási (100 μg/m3)
küszöbértéket, fontos felhívni
a lakosság és a vállalkozások
figyelmét arra, hogy helytelen
fűtési szokásaikkal nagymértékben hozzájárulnak a légszennyezettséghez.
Szeged levegőminősége jelenleg jó. Az elmúlt években elkészített országos légszennyező
anyag leltárok adataiból azonban
kiderült, hogy napjainkban a kisméretű szállópor kibocsátásához
a legnagyobb mértékben a lakossági fűtés járul hozzá (közel 70
százalékkal), ezért nem mindegy,
hogy mivel és hogyan fűtünk.
A hulladékok elégetésére a
háztartási tüzelőberendezések
alkalmatlanok. Nem megfelelő
anyagok égetése során keletkező
légszennyező-anyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve,
komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget, ezért a hulladékok nyílt téri vagy háztartási
tüzelőberendezésben
történő
égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében
eljárva és azon kívül is törekszik
arra, hogy a megye levegőminősége nagymértékben javuljon.
Az elmúlt évben a Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztálya
a levegővédelem érdekében 67
helyszíni ellenőrzést folytatott le
az illetékességi területén üzemelő vállalkozásoknál. A 2017-ben
ellenőrzött bútorlap feldolgozással foglalkozó vállalkozások
utóellenőrzését is elvégeztük.
A jogsértőket a hatóság figyelmeztette, illetve egy esetben levegőtisztaság-védelmi bírsággal
sújtotta a „visszaeső” hulladékégető vállalkozást.
A háztartási tüzelőberendezések hatósági ellenőrzése nehezebb, mert a bejelentések zöme
nem jelöl meg pontos helyszínt
a zavaró füst vagy szúrós szag
forrásaként. Az elmúlt évben
Szeged Járás területén 19 helyszínt érintően érkezett bejelentés, ebből 7 esetben nyílttéri égetés miatt. 22 alkalommal történt
helyszíni hatósági ellenőrzés.
Az ellenőrzések tapasztalatai
alapján megállapítható, hogy
sokan nem ismerik a háztartási tüzelés szabályait, illetve
a hulladék elégetésének káros
következményeit. Ezért kollégáink részletes tájékoztatást adtak az ellenőrzött ügyfeleknek
a levegővédelmi szabályokról
valamint arról, hogy a hatósági
utóellenőrzés is bejelentés nélkül
Folytatás a 3. oldalon
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Költségvetés

Február
13-án
tartottunk
képviselő-testületi ülést, ahol
elfogadtuk az idei év költségvetésének keretszámait. Ilyen
magas költségvetési főösszeg,
1.454.526.925 forint még nem
volt Balástya költségvetésében.
Ez az összeg az állami normatívák kismértékű emelkedése,
az adóbevételek korábbi szinten
való vélelmezése, és az elmúlt
években pályázatokkal elnyert
beruházások összege, amelyek
nagyobb része az idén esedékes.
Ezzel a költségvetéssel biztosítottnak látom az intézményeink
működéséhez szükséges költségeket, azokat a fejlesztési terveket az intézményeknél és az önkormányzatnál, amit korábban
elképzeltünk.
Közterületeink
rendben tartása, a zöldfelületek
gondozása, a virágosítás szintén megoldható lesz a költségvetésünkből. Természetesen az
elmúlt években elkezdett rendezvényeket szintén meg tudjuk
majd tartani az eddigi színvonalon. Van egy kisebb tartalék
keretünk arra, hogy a most induló pályázati lehetőségeken,
mint például a Magyar Falu
Programban, illetve más egyéb
uniós, remélhetően kiírandó pályázatokon szintén indulhatunk,
mert ahová szükséges lesz, biztosítani tudjuk az önerőt. Ebben
az évben, ahogyan korábban
is, minden intézményvezetőtől
költséghatékony gazdálkodást
várok el. Amennyiben 2019-ben
a terveink szerint valósul meg
minden, akkor anyagi problémája nem lesz Balástya községnek.

2.

Piactér épülete

A piactér építésével kapcsolatos terveink kicsit későbbre
tolódnak. Ugyanis a közbeszer-

zési eljárás során a legalacsonyabb összegű kivitelezői ajánlat is lényegesen fölülmúlta azt
a pályázati keretet, ami eddig
rendelkezésünkre állt. A tenderbontás után kiderült, hogy a pályázat beadása óta elmúlt három
évben az áremelések a tervektől
eltérő mértékű költségvetés-növekedést okoztak. A képviselőtestület ezért eredménytelenné
nyilvánította a közbeszerzési
pályázatot. Ekkor felkértem a
tervező céget, hogy a látványelemeket és minden mást, ami
funkcionálisan nem veszélyezteti a beruházást, vizsgálja meg,
tervezze újra, de hangsúlyoztam,
hogy azokat az alapfeladatokat,
amit el kell végezni a beruházás
során, azt nem lehet veszélyeztetni. Ezen kívül például a burkolatoknál, a tetőszerkezetnél
számolják újra a költségvetést,
és majd az eredmény alapján
látjuk meg, mennyi lesz a hiányzó összeg, és hogyan tudjuk
pótolni. Ez okból újabb közbeszerzési eljárást írunk ki. Mindent megteszek azért, hogy a
piac megépülhessen, de azért a
költségek nagyon meghatározó
tényezők. Egyébként a termelői
piac épülete egy többfunkciós
közösségi tér lesz, egy olyan
középület, ahol lehetne nyári
fesztiválokat, más rendezvényeket tartani, továbbá a települési
kiemelt rendezvényeinket is jól
szolgálhatja. A 10 méter széles,
30 méter hosszú épület végén
egy nyitott rész van a tervben,
ahol színpadot is felállíthatunk,
de lesz benne kötelező elemként
irodahelyiség, szociális helyiségek, vizesblokk. Tehát nemcsak
piaci árusítás lesz a funkciója.

3.

Közmunkaprogram pályázat

A közmunkaprogram pályázatainkat elfogadták, amelyekkel
két fő célt szeretnénk elérni. Az

A közmunkaprogram
pályázati támogatásával
újabb fejlesztések valósulnak meg az Állatsimogatóban
egyik a mezőgazdasági program, a másik a helyi sajátosságú program. A mezőgazdasági
program keretében szeretnénk
egy duplafülkés kisteherautót és
egy nagyobb teljesítményű utánfutót vásárolni, továbbá öntözőberendezés beszerezését tervezzük, hogy a zöldfelületeink még
szebbek legyenek, és kevesebb
kézi munkaerővel tudjunk öntözni. A támogatásból többféle
kisebb munkaeszközt vehetünk
még, amivel a vetések, ültetések
munkái lesznek könnyebbek.
A helyi sajátosságú programon
belül az Állatsimogatónál egy
nagyobb nyitott színt, egy foglalkoztató teret és egy konyhát
akarunk kialakítani. Összesen a
beruházás a programban dolgozók fizetésén, annak járulékain,
a védőruházat költségén kívül
mintegy 21 millió forintos fejlesztést tartalmaz. Vagyis ennyivel gyarapodhat az idén településünk a közmunkaprogramnak
köszönhetően.

4.

Önkormányzati lakásépítés

A fiatalok helyben tartása érdekében az önkormányzat igyekszik mindent megtenni. 2018
őszén fogalmazódott meg a
képviselő-testületi ülésen, hogy

a Hunyadi utcában, a cukrászda
melletti önkormányzati tulajdonú telken építenénk egy négylakásos társasházat. Garázsokkal
együtt kisebb és nagyobb méretű lakások lesznek. Amikor ez
megépül, az önkormányzat képviselő-testülete döntheti el, hogy
bérbe adjuk, és ha igen, milyen
áron, vagy eladjuk, és az ebből
befolyt összegből egy további,
hasonló fejlesztést valósítunk
meg. Ezáltal rendezettebbé válna községünk központi része, és
minőségi lakásokat építhetnénk.
Az előzetes tervek már elkészültek, és a képviselő-testületi ülésen az ismertetése is megtörtént.
Az alapkőletétel időpontját még
nem tudom megmondani.

5.

Új helyre kerül a tűzoltószertár

A tűzoltó szertár három helyisége a polgármesteri hivatal melléképületében van, és terveink
szerint átkerül egy új helyre, a
Hunyadi utcai önkormányzati ingatlan felújított melléképületébe,
amit korábban a közfoglalkoztatottak szociális helyiségének
alakítottunk ki. Az épület udvarában egy könnyűszerkezetes,
hőszigetelt épületet építenénk a
tűzoltóautónak. A helycserével
a közfoglalkoztatottaknak alakítjuk át a jelenlegi tűzoltószertár
helyiségeit. Ehhez már kisebb
pályázati forrásunk van, és valószínűleg további támogatást kaphatunk, mert a tűzoltószövegséggel és a katasztrófavédelmi
igazgatósággal együtt keressük
a pályázati lehetőségeket a garázsépítéshez, és természetesen
az önkormányzat is hozzájárul
az építés költségeihez.

6.

Erdők tavaszi munkái

A korábban ültetett önkormányzati erdők ápolása, a fák
gallyazása folyamatban van.
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Folytatás a címlapról
történik és újabb jogszabálysértő
tevékenység esetén 300.000 Ftig terjedő levegővédelmi bírság
szabható ki.
2018-ban a lakosságot érintően
levegővédelmi bírságot a Szegedi Járás területén nem szabott ki
a hatóság. Ezzel párhuzamosan
tovább népszerűsítjük a „Fűts
okosan! A tisztább levegőért”

kampányt, amelynek célja ráirányítani a figyelmet a levegőtisztaság-védelem fontosságára, és
annak hangsúlyozása, hogy az
egészséges környezethez a fűtési
szabályok betartásával nagymértékben hozzájárulhat a lakosság.
http://www.futsokosankampany.
hu/mit-ne-egessunk
Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Helyiadót és gépjárműadót fizető lakosság figyelmébe!
Tájékoztatom az adófizető
balástyai lakosságot, hogy az
első félévi gépjármű- és helyi
iparűzési adó befizetési határideje: 2019. március 18.
Felhívom a tisztelt gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók
figyelmét, hogy 2019. évtől a
kapcsolattartás papír alapú ügyintézés mellőzésével már kizárólag elektronikusan történhet,
az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján. Ez a
gyakorlatban annyit jelent, hogy
cégekkel cégkapun, egyéni vállalkozókkal ügyfélkapun keresztül történik a kapcsolattartás.
Vállalkozók részére az I. féléves egyenlegértesítők is már
ügyfélkapura/cégkapura kerülnek kiküldésre.

Magánszemélyek és őstermelők továbbra is benyújthatják papír alapon bevallásaikat és egyéb
adóügyet érintő kérelmeiket.
2018. évi iparűzési adó bevallás
határideje 2019. május 31.
Elektronikus ügyintézés adta
lehetőségnek köszönhetően önkormányzati hivatali portálon,
vagy Balástya község honlapján
elektronikus ügyintézés menüponton keresztül az ügyfélkapuval rendelkező adózók bármikor
megtekinthetik aktuális adófolyószámlájuk egyenlegét.
Kérdés, kérés esetén továbbra
is állok szíves rendelkezésükre.
Megértésüket köszönöm!
Koczkáné dr. Szabó
Gabriella
aljegyző megbízásából:
Horváth-Zsikóné Kiri Mária
adóigazgatási ügyintéző

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
FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs 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

Önkormányzat
Megkezdődött a XVIII. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozata
Február 2-án testvértelepülésünkön, a vajdasági
Torontáltordán
ünnepélyes
megnyitóval
kezdődött
a
XVIII. Tordai Művelődési
Napok rendezvénysorozata.
A két hónapon át tartó kulturális programot a szervezők
úgy állították össze, hogy mindenki találjon magának megfelelő szórakozást.
A begaszentgyörgyi amatőr
festők kiállításának megnyitója
után Dobai János tordai polgármester és Ujvári László Balástya
polgármestere köszöntötte a művelődési házban összegyűlt közönséget. A kulturális műsorban

balástyai műsorszámmal Ujvári
Jánosné szerepelt. A rendezvényen részt vett még Juhász Jenő
alpolgármester és Virágh István
a Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke is.
A XVIII. Tordai Művelődési
Napok rendezvénysorozata az
Interreg-IPA
MagyarországSzerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program, a “Balástya
és Torontáltorda hagyományok
és hagyományos értékeket képviselő kulturális rendezvények
terjesztése fiataloknak” elnevezésű projekt keretében valósult
meg.

A 3A Takarékszövetkezet Balástyán
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket és a lakosságot, hogy a 3A
Takarék változatlan nyitvatartással várja ügyfeleit és a szolgáltatásaink iránt érdeklő lakossági és vállalkozói kört.
A takarékszövetkezeti szektor, így a 3A Takarék is elindult egy
olyan fejlődési pályán, mely magában foglalja az informatikai
rendszer korszerűsítését, az elektronikus szolgáltatások fejlesztését, valamint megújultak a lakossági, vállalati és mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások részére igénybe vehető
számlatermékek, befektetési lehetőségek.
A fejlődési pálya egyik fontos eleme, hogy minden ügyfélkör
megtalálhatja a tervei megvalósításához szükséges hitelterméket.
Lakossági ügyfeleink részére ingatlan vásárlásához jelzáloghitellel, a váratlanul felmerülő problémák és lehetőségek gyors
megoldására rendszeresen érkező munkabér fedezete mellett személyi kölcsönnel, és folyószámla-hitelkerettel állunk lakossági
ügyfeleink rendelkezésére.
Vállalkozói szektor részére minden olyan konstrukcióval rendelkezünk, mely segítséget nyújthat pályázati pénzek előfinanszírozására, beruházások megvalósítására, készletfinanszírozásra,
valamint likviditási problémák kiküszöbölésére.
Külön hangsúlyt fektetünk az agráriumban tevékenykedő őstermelőkre, családi gazdálkodókra és társas vállalkozásokra. Kedvezményes kamatozású hiteltermékek segítik a mezőgazdasággal
foglalkozó vállalkozásokat és magánszemélyeket.
Arra törekszünk, hogy magas szinten, az igényeiknek megfelelően tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket, valamint a település minden
háztartásához és vállalkozásához igyekszünk eljutni a jövőben.
Kérünk minden kedves balástyai lakost, hogy keresse bizalommal a 3A Takarék helyi fiókját, munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésükre.
A fiók elérhetőségei: 62-278-330, 06 (30) 510-2477
Nagy Krisztina fiókvezető
és munkatársai

Közélet
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Évzáró közgyűlést tartottak a balástyai önkéntes tűzoltók
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület február
8-án, a Vadásztanya vendéglőben tartotta a 2018-as évet
záró közgyűlését.

Ezután az elnök a szakmai beszámolót és a vagyonkezelésről
szóló beszámolót bocsátotta
szavazásra, amelyeket a tagság
jóváhagyott. Két új tagot vettek

egy-egy üveg borral köszönte
meg a segítőkészségét a polgármester. Virágh István elnöknek
is egy emléktárggyal köszönte
meg az egyesületben és a településünkért végzett értékteremtő
munkáját. Ezután a közgyűlésen
résztvevők kivetítőn nézték meg

a tűzoltószertárban megtalált
1976-os fotónegatívról készült
járási tűzoltóverseny képeit.
A rendezvény végén a Balástya
Községi Önkormányzat vacsorával vendégelte meg az önkéntes tűzoltókat.

A BALÁSTYA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET PARANCSNOKÁNAK 2018. ÉVI
SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Elsőként Virágh István elnök
köszöntötte a meghívott vendégeket: Ujvári László polgármestert, Ördög István tűzoltó
alezredest, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi kirendeltségének
vezetőjét, Galiba Gábor tűzoltó
őrnagyot, a Szegedi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság parancsnokát, Dudás Miklós tűzoltó
ezredest, tanácsost, a Csongrád
Megyei Tűzoltószövetség elnökét, Vég Pál tűzoltó őrnagyot, a
Csongrád Megyei Tűzoltószövetség titkárát, Molnár József
rendőr őrnagyot, a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
M5 Autópálya Alosztály Osztályvezetőjét, dr. Farkas László
rendőr őrnagyot, a Kisteleki
Rendőrkapitányság vezető-helyettesét, bűnügyi osztályvezetőt, Kis Gergő rendőr őrnagyot,
a Kisteleki Rendőrkapitányság
rendészeti osztályvezetőjét, Dékány Attila rendőr törzszászlóst,
balástyai körzeti megbízottat,
Dékány Pétert, a Balástyai Polgárőr Egyesület elnökét, Fodor
Tamást, a Községi Sportkör
Balástya Egyesület elnökét,
Horváth-Zsíkóné Kiri Mária
projektmenedzsert,
Olajosné
dr. Csízik Tímea jegyzőkönyvvezetőt, és Tari József zenészt,
tiszteletbeli tagot.

fel az egyesületbe, ifj. Böröcz
Lászlót és Péter Gábort, akik bemutatkoztak a közgyűlés résztvevőinek. Horváth-Zsíkóné Kiri
Mária projektmenedzser beszámolt az egyesület "Önkéntesség
személyre szabva" elnevezésű
pályázatával kapcsolatos munkáról. Ujvári László polgármester megköszönte az önkéntes
tűzoltóknak az elmúlt évben is
kiemelkedő munkáját. Külön
köszönetét fejezte ki Boldizsár
Ferenc áldozatos feladatvállalásáért, aki 800 alkalommal
vett részt kivonuláson. Az üveg
emléktárgyat Boldizsár Ferenc
betegsége miatt majd később

veszi át. A múlt évben legtöbb
kivonulásban résztvevő négy
önkéntesnek, Gabnai Józsefnek, Berta Józsefnek, Szemerédi Istvánnak, Búza Józsefnek

Az utóbbi évek tendenciáját követve a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
folytatta szakmai színvonalának fejlesztését mind a technikai eszközök, mind szakmai
képesítések terén. Ez a fejlődés
szükségesnek is látszik, hiszen
2018-ban is magas számban volt
szükség az egyesület munkájára. Az év során 31 alkalommal
vettünk részt káreseményeken
és egyéb rendezvényeken, ami
15 tűzeset, 8 műszaki mentés, 1
gyakorlat, 5 rendezvénybiztosítás, 1 versenyen való részvétel
és 1 téves riasztás volt. Ezen
felül 38 alkalommal érkezett
sms-ben riasztás, amire reagáltunk, de vonulni nem kellett.
Az egyes tagok részvétele a
múlt évhez hasonlóan jobban
megoszlik a tagság közt, mint a
korábbi években. A tagok közül
19-en vettek részt kárfelszámolásban, akik összesen 374 órát
dolgoztak. Az egy alkalomra
vonatkoztatott részvételi arány
4,7 fő átlagosan. A fenti számok
jól mutatják, hogy egyesületünk
igen aktív volt. Külön kiemelem
több önkéntes tűzoltó munkáját:
Virágh István 31, Gabnai József
21, Boldizsár Ferenc 16, Szemerédi István 12, Berta József 12,
Búza József 11 alkalommal vett
részt káreseményeken.
Magas számban fordultak elő
településünk környékén avartüzek és az M5 autópályán műszaki beavatkozások. Az esetek
felszámolása során a Szegedi

Hivatásos Tűzoltó parancsnokság, valamint a Kisteleki Katasztrófavédelmi Örs egységeinek nyújtottunk segítséget. Az
előző év tapasztalatai megmutatták, hogy szükséges a technikai eszközeink fejlesztése a műszaki mentés és tűzoltás terén.
Ez beigazolódott 2018-ban is.
A kiírt OKF pályázatok alapján
elnyert eszközök beszerzésére,
szertár-építésre és felújítására,
oktatásra, vizsgáztatásra, PAV
vizsga elvégzésére lett lehetőségünk. Ezeken felül még egy
kiemelkedő, nagy értékű pályázaton nyertünk 2 db Steyr 13s23
Bronto-saurus 2000 típusú gépjármű fecskendőt. A nyertes
pályázat után a régi Magirus
típusú gépjármű fecskendőt
felajánlottunk a baksi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, amelyeket ünnepélyes keretek között
Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok adott át. Ebben az évben
nagyobb események nem voltak
a működési területünkön, de az
esetek nagyobb száma jobban
igénybe vette az eszközeinket.
Ezért több időt kellett tölteni
karbantartással és javítással. A
magas színvonalú szakmai munkánk eredményeként elmondható, hogy a hivatásos egységek
számítanak a segítségünkre és
jelentősen könnyítjük a munkájukat. Azonban tagjaink nem
csupán a káresetek felszámolásában jeleskedtek. Részt vettek a
X. Országos Tűzoltó Találkozón
Folytatás a 5. oldalon
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Folytatás az 4. oldalról
és Börzén Pilisszentivánon, ahol
Csongrád megyét is képviselték
és ott voltunk az üllési önkéntes
tűzoltóság által szervezett megyei versenyen is. Továbbá több
alkalommal végeztünk rendezvénybiztosítást.
Szak- és védőfelszereléseink,
technikai eszközeink színvonala tovább növelte a beavatkozó
készségünket. Ezek beszerzése
jórészt pályázatok útján történt.
Az informatikai és kommunikációs eszközeink is megfelelnek
a jelen kor és a szakma elvárásainak. Fegyelmi bizottságot
ebben az évben nem kellett kijelölni. Jelenlegi taglétszámunk
38 fő, amely az egyesület működéséhez és a szakfeladatok
ellátásához elegendő. A szaktevékenységet vállaló tagok közül

Közélet

mindenki rendelkezik valamilyen szintű szakmai képesítéssel
és gépkezelői jogosítvánnyal,
valamint egészségügyi vizsgálattal, amely elengedhetetlen
feltétele a szaktevékenység
végzésének. A Szegedi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságtól
kapott szakmai anyagok segítségével rendszeresen tartunk
oktatásokat. Ezúton szeretném
megköszönni minden tagtársamnak az egész évben végzett
áldozatos munkáját, valamint
külön köszönet mindazoknak,
magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik támogatásukkal
segítették a Balástya Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

Február 17-én, vasárnap délután a sportcsarnokban Falufarsangot tartott a Balástya Községi Önkormányzat. A műsor a
nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdődött, és utána Ujvári
László polgármester a farsangi
népszokásokat elevenítette fel.

Péter volt a szólótáncos, színes
parókában, óriás szemüveggel.
A maskarások bevonulását
Juhász Jenő alpolgármester
vezette. Egyenként szólította
a fiatalabb és idősebb korosztályhoz tartozó jelmezeseket.
Bevonulásuk végén mindannyi-

A következő műsorszámot az
általános iskolás gyerekek szüleinek egy csoportja adta elő.
Időutazásra hívták a közönséget.
Először az "ilyenek leszünk"
nyugdíjas táncot humoros szövegű dalokra görbebotokkal
és járókeretekkel táncolták el.
A polgármester végül pálinkával
kínálta őket. A másik műsorszámukban az "ilyenek voltunk"
táncot a Neoton Família: Ha
szombat este táncol című retro
slágerére adták elő, és Olajos

an apró ajándékot, csokoládét,
jegyzetfüzetet és tollat kaptak. A
Vadásztanya vendéglő ötezer forintos vacsora utalványát Ujvári
László polgármester a jelmezesek sorszámait tartalmazó üvegből húzta ki, és a nyertes Szennai
Gergő lett. A polgármester mindenkit forró teára, forralt borra
és fánkfogyasztásra invitált.
A finomságokat az önkormányzat munkatársai kínálták, és
közben Csányi Attila muzsikája
szórakoztatta a közönséget.

Jójárt Gábor
parancsnok

Az önkéntes tűzoltók a nőket
ünnepelték

Március 1-jén a Hotel Orchideában kilencedik alkalommal
tartott Nőnapi bált a Balástya
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A bál létrejöttéhez nagyon
sokan hozzájárultak, amit Virágh
István elnök mindannyiuknak
megköszönt. Továbbá köszönetet mondott az egyesület támogatóinak, és elmondta, hogy az
elmúlt napokban történt rendkívül sok tűzeset oltásában részvételük példája is azt igazolja,
az egyesület munkájára szükség van. Ezután három kislány,
Szemerédi Dominika, Szolnoki
Panka és Macsek Enikő hiphop
táncot mutatott be, majd Juhász

Falufarsang volt a sportcsarnokban

Jenő alpolgármester méltatta a
tűzoltók munkáját, a tűzoltás
történetére emlékeztetett, és a
községünk lakossága nevében
megköszönte az önkéntes tűzoltók áldozatos feladatvállalását.
Az alpolgármester a Nőnap alkalmából köszöntötte a bálozó
hölgyeket, és a hiphop táncos
lányok bemutatója után a vacsora következett. Tari József
és zenésztársa, Hódi Antal késő
éjszakáig mulattatta a bálozókat.
A rendezvényen részt vett Galiba Gábor alezredes, a Szegedi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka is.

Fotók: www.balastya.hu/hírek oldalon

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

Mezőgazdaság
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Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 25 évben? II. rész
Balástyán is gyökeresen megváltozott a mezőgazdasági termelés az 1990-es évek elejétől.
Az utóbbi öt évben eltűnőben
vannak a kisfóliás gazdaságok,
de a nagyobb, klímakomputerrel rendelkező gazdaságoknak
is nagyon nehéz talpon maradni. Mindenütt az egyik legnagyobb gond a munkaerőhiány.

Szél János és Szélné Gombos
Zsuzsanna

"1991-ben, amikor összeházasodtunk 8 darab 6-os fóliában
kezdtünk gazdálkodni. Mindkettőnk szülei is mezőgazdasággal
foglalkoztak, így a főállású munkáink mellett az otthonról hozott
tudással teremtettük meg a saját
gazdaságot. Én fuvarosként,
Zsuzsa bolti eladóként dolgozott,
majd először ő hagyta ott a munkahelyét, és az otthoni fóliázást
választotta. A bevételt mindig
visszaforgattuk, és a következő
években általában megdupláztuk
a fóliák számát. Amikor az idősebb lányunk megszületett 1994ben, akkor jött be a fuvarozásnál
a súlyadó, és úgy döntöttem,
hogy abbahagyom ezt a munkát,
és az otthoni gazdasággal foglalkozok én is. Azt hozzá kell tenni,
hogy amilyen terményt abban
az időben a piacra vittünk, azt
jó áron lehetett eladni. A rendszerváltás ideje után a földek
visszaadásakor apósomtól is
kaptunk, meg a szomszédokból
is vásároltunk földterületeket.
A tanyánk körül 14-15 hektárnyi
földünk van. Mi őstermelőként
gazdálkodtunk, vállalkozást nem
akartunk, pályázati pénzhez nem
jutottunk, mert tartottunk a hiteltől, hogy az önrészt kölcsönnel pótoljuk. Mindig csak saját
erőből fejlesztetünk. A befejezés
előtti évben 90 darab 6-os ágy és
egy hektár fóliás krumplink volt.
Utána paprikát ültettünk, de azt
már korábban, négy éve abbahagytuk. Sűrűbben kellett fóliát
cserélni az erős napsütés miatt,
probléma volt a paprika beteg-

sége, a tripsz, azután a 6-os fólia
alatt dolgozni sem egyszerű, de
az is probléma volt a krumpli
után ültetett paprikával, hogy
az mindenkinek ugyanabban az
időben volt piacképes, és akkor
volt dömping a paprikából, ezért
nagyon kevés pénzért, szinte
önköltségi áron lehetett eladni.
Ezután úgy döntöttünk, csak
krumplival foglalkozunk. Mivel
nagyon partosak a földjeink, az
öntözés rendkívül fontos. Tíz
hektár szabadföldet locsoltunk,
az pedig vitte a hasznot, pedig
éves szinten háromezer mázsa
krumplit termeltünk. Problémát
okozott végül a munkaerő is,
mert hiába gépesítünk, akkor is
kell kézi munkaerő. Arról nem
beszélve, hogy míg régen kéthetente bepermeteztük a krumplit
burgonyavész ellen, ha volt bogár, akkor az ellen. Most utóbb
már hetente vagy hetente kétszer
permeteztünk, a dózist minimum másfélszeresére emelve,
mert nem volt hatása. Ez nagyon
költséges volt, viszont a krumpli
meg ugyanannyiért kelt el a budapesti nagybani piacon, mint
húsz éve. Tehát összességében
ott tartottunk, hogy anyagilag
nem érte meg tovább folytatni
a termelést. 27 év gazdálkodás
után nem volt könnyű a döntés,
hogy abbahagyjuk. Elmentem
alkalmazottként dolgozni, és a
feleségem is. A földeket gabonával bevetettük, amivel a munkám
mellett tudok foglalkozni, de ez
is csak úgy éri meg talán, ha saját
géppel műveljük a földet."

Csányi Csaba és Csányiné
Kócsó Erika

"A gazdálkodásban nőttünk
fel, mindkettőnk szülei azzal
foglalkoztak. 1995-ben házasodtunk össze és azóta önállóan is a
mezőgazdaságból élünk. 6 darab
8,5-ös fóliával kezdtük a gazdálkodást. Ezután minden évben
fejlesztettünk, autót és gépeket
vettünk. A bevétel nagyobb részét visszaforgattuk a gazdaság-

ba, ami máig így van. Most öt
hektár területen gazdálkodunk,
ebből három hektár a fólia, 6-os,
8,5-ös, és 12-es. A fóliák mindig ugyanazon a helyen vannak,
korai krumplit, utána karalábét,
majd fehér paprikát termelünk.
A talajerőt folyamatosan, különböző mikroelemekkel, műtrágyával pótoljuk. Szabadföldbe
karalábé, kelkáposzta, krumpli
szokott lenni, de nem jelentős
mennyiségben. Az árut először
a budapesti Bosnyák piacon értékesítettük, utána a budapesti
nagybani piacon, majd a szegedi nagybani piacon. 7-8 év óta
nagykereskedésekkel és szövetkezetekkel vagyunk kapcsolatban, amelyek áruházláncoknak
adják tovább az odaszállított
terményeinket.
Főszezonban
minimum 15 alkalmi munkavállalónk van, ezen kívül általában 6-an vagy 7-en dolgozunk.
Minden kézi munkával történik,
nálunk nincs számítógépes öntözési rendszer. A következő
években tervezünk ugyan fejlesztést, de ebben az irányban
nem, mert nem tudjuk, mi lesz
a mezőgazdaságban, milyen törvényi keretek között lehet majd
gazdálkodni. A könyvelőnktől
azt halljuk, hogy sokan feladják
a gazdálkodást. Elsősorban a
munkaerőhiány miatt, meg elég
drága minden, amit meg kell
venni a termeléshez, például a
fólia, a műtrágya, a vetőmag, a
bevétel pedig nem áll arányban a
beruházás nagyságával. Egyébként leginkább azok tudnak talpon maradni, akiknek van biztos
piacuk. A nagybani piacon az
értékesítés bizonytalan. Mivel
nekünk is vannak nagykereskedő kapcsolataink, így el tudjuk adni, amit megtermelünk.
Ehhez idő kellett, míg az elvárt
minőséggel és mennyiséggel
be tudtunk jutni a nagykereskedőkhöz. Van GLOBALGAP
tanúsítványunk, ami igazolja,
hogy elsődleges élelmiszertermelő vállalkozásunk teljesíti az

élelmiszerbiztonság beszállítói
követelményeit, ezért bárhová
mehet az árunk, áfa-körös őstermelők vagyunk. A gazdálkodás
nehézségeiről még annyit, hogy
többet kell dolgozni ugyanazért
a bevételért, mint húsz évvel ezelőtt, de volt olyan is, amikor három éven belül kétszer teljesen
leverte a jég a növényeinket, a
vihar megtépázta a fóliákat bordákkal együtt, és elég nagy kárunk volt. Ennek ellenére tovább
folytattuk a termelést."

Hegedűs Ferenc és Hegedűs
Csaba

"Szüleinknek volt gyerekkorunkban 9 darab 12-es fóliája,
amiben mi 12 éves korunk óta
segítettünk nyaranta. 2008-ban
kezdtem el önállóan is a gazdálkodást, egy barátommal közösen
Kisteleken. Öthektáros bérelt területen paprikát, salátát és kínai
kelt termeltünk. Ugyanebben az
évben adtam be a fiatalgazda
pályázatot, amit megnyertem.
A testvérem még akkor vidékfejlesztési agrármérnöknek tanult
és a nyári szünetben jött hozzám dolgozni, majd a gyakorlati időt is ott töltötte. 2010-ben
történt, hogy a kínai kel nem
sikerült, le kellett tárcsázni, és
annak a kudarca miatt fogtunk
bele még nagyobb mennyiségű salátatermesztésbe, amiből
gyorsan volt pénzünk. A felgyői
palántanevelőből vettük a palántákat, találtunk is piacot hozzá.
Ekkor már a testvérem, Csaba
is csatlakozott a termeléshez,
és az addigiakhoz képest még
növeltük a saláta ültetésének
területét. 2013-ban Balástyán,
Gajgonyában vásároltunk tanyát, és azzal együtt földeket.
Később Csaba is megvett egy
szomszédos tanyát földekkel
együtt. A saját gazdálkodási
eredményünkön kívül a szüleink
segítségével tudtuk beindítani
a gazdálkodást az új területen,
és hosszabb fizetési haladékot
kaptunk a palántanevelő cégtől.
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Ezután egyre többet ültettünk a
salátából, és most, 2019-ben ott
tartunk, hogy összesen 2,6 millió salátát ültetünk majd a februártól szeptemberig tartó heti
kipalántázásokkal, valamint 1,3
millió darab karalábé lesz. A heti
átlagos salátaültetés körülbelül
80 ezer darab. Március közepén
kezdjük a salátavágást és december elsejéig vasárnap kivételével
minden nap folyik az árukészítés. Van 40 ezer tő korai kápia
paprikánk is. A teljes mennyiség
60-70 százalékát a multinacionális cégeknek szállítjuk és a többit
román exportra. A nulláról indultunk, nem volt pénzünk, ennek
ellenére mindig fejlesztettünk
és előre mentünk. 2016 nyarán
jött egy jégverés, ami elég nagy
károkat okozott, de egy napig
bánkódtunk, és másnap este már
azon gondolkodtunk, hogyan
lépjünk előre. Növényorvosok,
szaktanácsadók segítettek bennünket, és így viszonylag gyorsan helyrejött minden. A saláták megújultak, a karalábékat
letárcsáztuk, és salátát ültettünk
helyette. A munkaidő hajnali ötkor kezdődik, és ehhez mi négy
órakor kelünk. Amikor a munkások délután öt órakor elmennek,
estefelé fogunk hozzá permetezni 11 óráig, éjfélig az összesen
18 hektáros területet. Plusz még
megvan a szüleink 1 hektáros
földterülete is. Vannak olyan napok, amikor 40 ezer növényt, 20
ezer salátát és 20 ezer karalábét
adunk el, de átlagosan összesen napi 25 ezer darab növényt
értékesítünk. A fejlesztésünk
legfontosabb része a számítógépes öntözési rendszer, és ehhez
folyamatosan monitoringozzuk
a talajnedvességét és a talaj
tápanyag tartalmát. Szezonban
mindezt a munkát rajtunk kívül
20-25 alkalmi munkással és három-négy állandó alkalmazottal
végezzünk. Három teherautónk,
egy nagyobb és két kisebb folyamatosan szállítja az árut. Van
négy traktor és tavaly óta ültetőgéppel ültetünk, mert nincs an�nyi kézi munkaerő, akivel elülte-

hetünk ennyi palántát. 2015-ben
indultunk egy gépvásárlást segítő pályázaton, és ezen a korábbi nyertes fiatalgazda pályázat
miatt 50 százalékos támogatást
kaptunk. Ebből vettük az egyik
traktort, egy targoncát és egy
talajmarót. Fejlődni muszáj, és
vannak is terveink a következő
évekre, ami könnyíti a munkánkat. A többi között talán a kapálógép lehet az, amit vennünk
kell, mert a munkaerő később
még nagyobb gond lehet."

Nemes Nagy János

"A cégünk, a Nemes Agro
Kft. üvegházas paradicsomot
termeszt, és a Tesco, Lidl, Auchan áruházaknak szállítjuk.
A kis piacokkal már nem bírnánk. Többféle paradicsomunk
van lépcsőzetes ültetéssel, koktél, cherry, fürtös és bogyós.
János fiam megvette a kisteleki
csomagolóüzemet, sokat kellett
rákölteni, hogy modern csomagolószalagok legyenek, de így
csomagolva értékesítünk. 1974
óta kertészkedem, akkor kisebb
területen szegfűt és gerberát termeltünk 1993-ig, és abban az
évben vettem fel az első hitelt a
baromfitenyésztéshez, amit Bakson a kertészettel együtt csináltuk. Tudtuk fizetni a hitelt, bár
nagyon nehéz volt, mert akkor
36 százalékos kamatra kaptuk.
Minden pénzünket a hitel törlesztésére és a kamatra fizettük.
Amikor az letelt, Forráskúton
ezután szintén hitelből vettük
meg a volt termelőszövetkezet
üvegházait, de ott is már új üvegházak vannak több hektáros területen, amit a fiam vezet. Az egész
család kertészettel foglalkozik,
és ez annyira jó érzés, hogy a fiaim is ezt csinálják. Öt unokám
van, és amikor nagyobbakat lépek a beruházással, mint amit a
korom megengedne, mindig az
unokáimra gondolok, remélem,
hogy majd ők viszik tovább
vagy legalább valamelyikük.
Mai napig hitelekkel fejlesztünk,
és a tőke meg a kamat törlesztése most is odafigyelést igényel.

Mezőgazdaság
A bevétel maradék részét technológia fejlesztésére költjük. Mindig visszaforgattuk a bevételt
és kerestük a modernebb klímakomputert, az újabb termesztési
lehetőségeket. János fiam sokat
megy külföldre, és onnan hozza
az információt. A balástyai telephelyet 1995-ben vettük meg.
A mostani üvegházakkal szembeni területen voltak az ól épületek, és baromfit tenyésztettünk.
Amikor a békéscsabai baromfifeldolgozót bezárták, megszűntek a piacok, így nehéz helyzetbe kerültünk. A baromfiteleppel
szemben eladó volt egy földterület, ami akkor krumpliföld volt,
és teljesen zöldmezős beruházással üvegházakat építettünk.
Először kisebb területen gazdálkodtunk, majd folyamatosan
bővítettük a termesztőfelületet.
Korábban grodanba, kőzetgyapot paplanba ültetettünk, de 3-4
éve áttértünk a környezettudatos
gazdálkodásra, és mivel a kókuszpaplan természetes közeg,
ezért váltottunk. Közben építettünk 2017-ban egy könnyűszerkezetes épületet, amelyben

az irodákon, a szociális helyiségeken kívül helyet kapott egy
paradicsomválogató gépsor. A
megvilágításon gondolkodunk,
de még anyagilag nem jutottunk
odáig. A további fejlesztési terveink között van napelemek felszerelése, ehhez már adtunk be
pályázatot. A gazdálkodás elején
a legelső gondunk az volt, hogy
nagyon nehéz volt bankot találni.
A magas hitelkamattal is nehezen kaptunk kölcsönt. Ma sokkal
kedvezőbbek a kamatok. Vannak
viszonylag jó pályázatok, de
ezeknek is nagyon nehéz megfelelni, ugyanis több szempontot
vesznek figyelembe. A termesztés technológiájában is sok változás történt a gazdálkodásunk
kezdete óta. Akkor még slaggal
locsoltunk, a fűtés gázolajjal történt. Ma termálvízzel fűtünk. A
terméseredmények a technológia
fejlesztésével arányosan nőttek.
1952-ben édesanyánk cukros
kenyérrel tartott fent bennünket,
és azt tapasztaltam, hit nélkül
nehezebb élni, ezeket a dolgokat
egyedül, hit nélkül nem tudtam
volna elérni."
I.K.

Falugazdász hírek
Nyomatékosan felhívjuk azon
őstermelők figyelmét, hogy akik
2016-ban igényelték őstermelői
igazolványukat, (kártya alapú)
azok érvényessége 2018. december 31-én lejárt! Ne téves�sze meg Önöket a kártya bal
alsó sarkában (címer mellett)
található hatályossági idő intervallum (például: 2016.01.012020.12.31.), mert az nem az
érvényességet jelöli. Akik ilyen
őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek, 2019. március 20-ig
érvényesítethetik, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen. Abban az esetben,
ha valaki értékesíteni szeretne,
akkor legkésőbb attól a naptól
érvényes igazolvánnyal kell,
hogy rendelkezzen!
Anyajuh tartás támogatás
igénylésének határideje: 2019.
február 1-től 2019. március 20-

ig tart. Instruktori igazolás szükséges!
Azok a termelők akik nitrát
érzékeny területen gazdálkodnak illetve nagy állatlétszámú
állattartók (5 állategység illetve
fölött) e-nitrát adatszolgáltatásra
kötelezettek, melynek határideje, 2019. március 31. (A nitrátos
területen gazdálkodókat mi értesítjük!) Kérjük a termelőket,
hogy a területalapú támogatás
beadásához, 2019. március 20tól telefonon egyeztessenek időpontot Halászné Ács Évánál:
06 (30) 338-0162
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd,
szerda 8.00-16.30 óráig, péntek
8-14 óráig, február 4-től csütörtökön 13.00-15.30 óráig
Telefon: +36 (30) 338-0162,
+36 (30) 337-2535
Halászné Ács Éva és
Halász Zsolt falugazdászok

Közélet, Oktatás, Hirdetések
Farsangi batyus táncház volt a
művelődési házban
Március 1-jén Gera Márta vezetésével és néptánccsoportja
közreműködésével több tájegység táncával ismerkedtek
a Farsangi batyus táncházban
mindazok, akik kedvelik a népi
táncot. A késő délutántól estig
tartó összejövetelen a Csergő
Banda muzsikált. A rendezvényt
támogatta a Cuháré Kulturális
Egyesület, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő és a Balástya
Községi Önkormányzat.
Gera Márta vezetésével három
éve közösen népi táncolt egy
baráti társaság. Lelkesedésükön
felbuzdulva az EFOP-3.7.3-16
pályázati kiírás tervezésekor a

pályázó szervezet meginterjúvolta a lakosokat, volna-e kedvük néptánccsoportban táncolni.
A pályázat támogatásban részesült, szerencsére a lelkesedés
is megmaradt, így 2018. februárjában megalakult a balástyai
néptáncszakkör. A hétfőnként
tartott közös tánctanulás ös�szetartó közösséggé kovácsolta a tagokat. A férfitáncokat
Radvánszki István és Csókási
Imre segít betanítani. Eddig falusi rendezvényeken szerepeltek
még kölcsönkért népviseletben,
de folyamatban van a saját ruha
beszerzése.
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Óvoda
Nyílt napok

A múlt évhez hasonlóan idén
is januárban tartottuk első nyílt
napjainkat az óvodában. A szülők és a kollégák betekintést
nyerhettek a csoportok délelőtti
életébe, jobban megismerték
az óvoda napirendjét és szokásrendszerét. Az óvodapedagógusok a kis- és középső csoportosokra fókuszálva tervezték
meg a délelőtti programot az
adott heti témában. A délelőttökön a Szivárvány és a Csillag
csoportban a tél, a téli sportok
témahéthez igazodva ábrázoló
programot tartottak az óvodapedagógusok. A Napocska csoportban a vízi világ, azon belül
is a vízi állatok témában matematikai tapasztalásokon alapuló

játékos foglalkozás zajlott. Az
idei nevelési év első nyílt napján
az elmúlt évekhez hasonlóan sok
szülő látogatta meg óvodánkat és
figyelték meg a csoportok munkáját. A Felhőcske csoportban
februárban lesz az első nyílt nap.

Új fektetők a gyermekeknek

Egy óvoda életében mindig
fontos és örömteli esemény az
óvodai eszközök megújítása,
korszerűsítése. Ebben a hónapban önkormányzati támogatással
és szülői kiegészítő segítséggel
sikerült új ágyakat beszerezni,
így elősegítve a gyermekek nyugodt pihenését. Az új ágyakat
használatba is vették a csoportok
a gyermekek nagy örömére.

Építőanyagok
bontásból eladók

Az EFOP-3.7.3-16-2016-00055 számú pályázat keretében ez év tavaszán Harkányban szervez térítésmentes kézműves tábort
nyugdíjasoknak a Gémes Eszter Községi
Könyvtár.
Érdeklődni a könyvtárban.

Faanyag, vascsövek, fúrószár
csövek (vékony és vastagabb),
baromfi itató technológia bontásból
Telefon: 06 (30) 257-5200
Heti egy-két napra középkorú vagy nyugdíjas

kisegítő munkatársat keresünk
a Búfelejtő Sörözőbe.
Érdeklődni: személyesen
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Iskolai ESEMÉNYEK

Oktatás
né Rudner Edit szervezésében.
Mondókától visszhangzott az
iskola. Lelkes nebulók kísérték a
telet jelképező kiszebábot. Hangos szóval, vidám rigmusokkal
követelték a tél távozását, és a
tavasz érkezését. A tél elűzését
szimbolizálta a báb elégetése,
amely igen nagy sikert aratott.

Felsős farsang

Hónap diákja - január

1. a: Horváth-Zsikó Diána, 2. a: Karakás Levente, 3. a: Grósz Ambrus Barnabás, 3. b: Kovács Zea Jázmin, 4. a: Sári Dorina, 5. a: Palotás Réka Hanna, 5. b: Lepadat Emőke, 6. a: Dékány Klaudia Dorina
7. a: Péter Boglárka, 8. a: Tóth Ágnes, 8. b: Tóth Evelin

Sport

Január 15-én és 29-én az
1. korcsoportos focicsapatunk a
Bozsik Intézményi Labdarúgó
Program körzeti tornáján vett
részt a Kisteleki Sportcsarnokban. A 2. korcsoportos tanítványaink mérkőzései január 16-án
és 31-én a balástyai sportcsarnokban voltak. A négycsapatos
rendezvényen kispályás mérkőzéseket vívtak egymással a
résztvevők. Minden gyermek
csokit kapott a szervezőktől. A
balástyai csapatokat Förgeteg
József, Gémes Ferenc és Vén
László vezette.

Előadás az internet veszélyeiről

Január 17-én felső tagozatos
diákjainknak Király Roland, a
Kisteleki
Rendőrkapitányság
munkatársa tartott előadást a biztonságos internet-használatról. A
kisfilmekkel illusztrált tájékoztatón felhívta a tanulók figyelmét
az internet veszélyeire, beszélt
az internetes zaklatásról, annak
következményeiről, és ismertette
a tanulókkal, hogyan kérhetnek
segítséget.

A Hónap Szentje

A hónap szentje Szent Ágota.

A katolikus egyház február 5-én
tartja ünnepét. Szent Ágota
egyike annak a hét női szentnek, akik Szűz Mária mellett
név szerint szerepelnek a szentmise kánonjában. Védőszentje
az olaszországi Catanianak,
Máltának és San Marinónak.
Patrónája az ércöntőknek, bányászoknak és a pékeknek is.
Magyarországon a tisztelete a
XII. századtól terjedt el.

„Szép Magyar Beszéd” verseny

A Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulóját február
12-én rendezték meg Kisteleken.
A tanulók 5-6. évfolyamos és
7-8. évfolyamos kategóriákban
versenyeztek. Iskolánkat Rogoz
Adrienn, Horváth-Zsikó Mária,
Goldmann Boglárka és Péter
Boglárka képviselte. Dobogóra
sajnos egyikük sem került, de
mindannyian nagyon szép teljesítményt nyújtottak. Felkészítő
tanáraik: Geráné Buknicz Mária
és Zónai Márta.

Farsangi népszokás

Február 15-én alsós diákjaink egy látványos népszokást
elevenítettek fel Kormányos-

A Munkácsy Mihály Katolikus
Általános Iskola Diákönkormányzata minden évben megszervezi a télbúcsúztató farsangi
mulatságot. Február 14-én felső
tagozatosaink a sportcsarnokban
farsangoltak. Az eseményen a
8. évfolyamosok műsorában a
két helyi királyság békét kötött
egymással. Sikeresen egyesítették a két udvartartást és mindenki megtalálta párját. Majd a

látványos nyitótánc következett.
A báli tánc koreográfiája Zsolnai Tamás munkáját dicséri.
A tánc után az osztályok csoportos, jelmezes színpadi produkciókat mutattak be diáktársaiknak,
szüleiknek, hozzátartozóiknak,
amit a zsűri értékelt. A következő produkciókat láthattuk: 5. a:
Hófehérke és a hét törpe, 5. b:

Ez is mese, az is mese, 6. a:
Időzavar a szigeten, 7. a: Öt
tánc. A tombolahúzáson a sok
nyeremény mind gazdára talált.
A délután mulatsággal zárult.
A nyolcadikosok farsangi műsora Márkus Marianna és Vágvölgyiné Albert Tünde vezetésével
készült. A megvalósításban a
nyolcadikos SZMK-ás szülők
sokat segítettek.

Alsós farsang

Február 15-én, pénteken a tanítási órák után osztályonként
tartottak farsangi mulatságot az
alsó tagozatos kisdiákok. Már
a délelőtti órákban nagy volt az
izgalom, a készülődés, a lelkesedés. A gyerekek izgatottan várták
a mulatság kezdetét. Sok ötletes
jelmezt láttunk. Idén is népszerű
volt a kalóz, a hercegnő, a tán-

cosnő, a boszorkány. Sok különleges jelmez is készült: unikornis, hastáncos, spanyol díva,
hableány. A jelmezbemutató
után a gyerekek közös játékkal,
tréfás feladatokkal búcsúztatták
a telet, majd sok-sok finomság
várta őket. Tombolasorsolással
zárult a télbúcsúztató, ahol minden meglepetés gazdára talált.

Beíratás az iskolába

Az első osztályosok iskolába történő beiratkozása 2019.
március 27-én, szerdán 8-16 óráig lesz az iskola titkárságán.
Beíratással kapcsolatos tájékoztató 2019. március 11-én,
hétfőn, 15.45 órakor lesz az óvodában, ahol a szülők
részletes információt kapnak a beíratás előtti teendőkről
és a szükséges dokumentumokról.
Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Közélet, Hirdetések
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60. házassági évforduló

Sporthírek
Nagy hazatérővel erősített a
balástyai felnőttcsapat

A 4. helyről várja a tavaszi
folytatást a Községi Sportkör
Balástya Egyesület megyei II.
osztályban játszó felnőtt csapata.
A sportkörnél télen sem
állt meg a munka. Hat csapat nevezett a megyei futsalbajnokságokba. Ezek közül az
U9-es és az U11-es együttes is
első lett a csoportjában, előbbi
a döntőben, utóbbi a középdön-

kundorozsma mellett Mórahalom U19-es csapatával és Sándorfalva csapatával is játszottak
Nyerges Dániel tanítványai.
A téli átigazolási időszakban
nem volt távozó játékos. Két új
játékost igazoltunk. A 21 éves
Gyémánt Zsolt a megyeegyes
Bordány csapatától érkezett
Balástyára. Nagy örömünkre
sikerült hazaigazolni Kiskunfélegyházáról a balástyai Gajdacsi
Mátyást.
Kisapáti Gizella és Kovács
Géza 1959. április 29-én kötöttek házasságot Balástyán.
A család az alábbi versidézettel
köszönti őket e jeles napon.
"Hétköznap volt, és csupán két
tanú,
Nem volt hatalmas vendégkoszorú,

A vidám tavasz, meg Isten
odafent,
Hallotta, amint mondtuk az
igent.
Az az "igen" kísér minket
azóta,
Mint garabonciást a hetyke
nóta,
Mert "észérvek" harcoltak
ellenünk,
S a szeretet volt egyedül
velünk.
Akkor velünk volt, s ma is itt
lakik,
És számon tartja létünk titkait:
Te értem, én meg érted rettegek,
És együtt: hogy boldogul a
gyerek,
A külvilág dermedt; fagyos a
lélek;
De amíg itt vagy velem, úgyis
élek."

Vöröskeresztes vásár
tőben játszhat márciusban. Az
U19-esek a kisteleki teremlabdarúgó bajnokságban játszottak
hétről-hétre a felnőttek között.
Az utánpótlás csapatok szünet
nélkül edzettek a sportcsarnokban, majd a csarnok felújítási
munkáinak megkezdésével a
megszokotthoz képest kicsivel
korábban tértek vissza a sportpályára.
A felnőtteknek január 8-án indult a felkészülés. Heti két edzés
és négy edzőmérkőzés szerepelt
a januári-februári programban.
A megyeegyes SZVSE és Kis-

Márciusi mérkőzések

2019. március 2., szombat
14.30 óra: Balástya – Mindszent
2019. március 10., vasárnap
14.30 óra: Csengele – Balástya
2019. március 16., szombat
15.00 óra: Deszk – Balástya
2019. március 23., szombat
15.00 óra: Kiszombor - Balástya
2019. március 30., szombat
15.00 óra: Balástya – Csanytelek
(U19: 13.00 óra)
Fodor Tamás
elnök

Garázsvásár

március 14-18. között Balástyán, a Forráskúti út 3. szám alatt
Értékesítésre kerülnek:
rotátorok, villanymotorok, szivattyúk, kompresszor,
KPE csövek, üstök, üstház, edények, evőeszközök, egyéb
konyhai tárgyak, bútorok, dísztárgyak, ruhák, stb.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 8 és 18 óra között.
Széll Ferencné, 06 (70) 502-7348

A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. március
14-én, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
A következő vásár időpontja: április 11., csütörtök.

TANYA ELADÓ
BALÁSTYA, TANYA 234. SZÁM ALATTI
INGATLAN KB. 3 HEKTÁR FÖLDDEL ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI: SZÉL ISTVÁN 06 (30) 472-7542

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
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ANYAKÖNYVI hírek
Elhunytak
• Bárkányi Gézáné Dékány Erzsébet (1927)

Információk, Hirdetések

• Csányi Antal (1954)
• Horti József (1957)
• Kordás Nándorné Dékány
Gabriella (1932)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
Bárkányi Gézáné
Dékány Erzsébet
női szabó

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog értünk jóságos szíved,
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!

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!

Állatorvosi ügyelet
Március 9-10.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Március 16-16-17.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Március 23-24.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Március 30-31.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Április 6-7.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Fájó szívvel emlékezünk

Makra Istvánra

halálának 2. évfordulóján
Feleséged, lányod, vejed, unokáid

Irodai ügyelet a plébánián

Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a
06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

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 temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

Sírhelyváltás

Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1994-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 általános nyitva tartása: kedden 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
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 értékesítése, 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

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

Röfi-Ker

Vendéglátás „Orchidea” módra:

• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
700 Ft/adag

		

ENNI KELL! RÖFIKER:
MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Hagyományos eljárással készült
adalékmentes, sajátmárkás termékeink
széles választékával (füstölt kolbász, májas
hurka, lecsókolbász, hagyományos sózású,
darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss sertés-, marha-, csirke-, pulyka-,
kacsahúsok várják az éhes balástyaiakat.

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

Disznóvágáshoz pótlás: kolbászhús,
belsőség, fej, belek – Ilditől kérheted.

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

Balástya, Széchenyi u. 12.
Üllés, Dorozsmai u. 39.
Szeged, Szent István tér 8/b
Szeged, Dorozsmai u. 189.

Telefon: 06 (30) 851-0369
Telefon: 06 (30) 963-6882
Telefon: 06 (30) 514-3057
Telefon: 06 (30) 514-3861

SZUPERSEBESSÉGGEL ÉRKEZIK
AZ ÖN OTTHONÁBA IS
A SZUPERGYORS INTERNET
Garantáltan 100%-os lefedettség az ország bármely pontján
kábelek és adótornyok nélkül.
Nem fordulhat elő, hogy Önnél pont nem működik.
30 Mbps sávszélesség a domborzattól és az időjárástól függetlenül.

30 M
bps
seb e

Telepítés rövid határidővel.

sség

Részletﬁzetési lehetőség a telepítési díjból.

További információk és megrendelés:

szip.vannet.hu

+36-70/500-1866

info@vannet.hu

Hívja most a
+36-70/500-1866 számot!

*A Szupergyors Internet Csomag esetében a havi 30 GB adatforgalmi szint átlépése után a 30 Mbps letöltési és 6 Mbps feltöltési sebesség 1/1 Mbps-re csökken.
Hajnali 1 és 6 óra között nincs adatforgalom-számlálás, az ekkori használat nem számít a kvótába.

