Balástyai Újság
ingyenes önkormányzati havilap

A Big Band vacsorával egybekötött zenekari próbát
tartott
A Big Band szervezi a Majális zenés ébresztő részét, amelyen a vendég zenészekkel kibővített zenekar májusfával
feldíszített traktorral vonul fel.
4. oldal

Beszámoló a Balástyai Polgárőr Egyesület 2014. évi
munkájáról
A Balástyai Polgárőr Egyesület 2014. évet értékelő közgyűlését és ünnepélyes tagfelvételt tart 2015. május
8-án 18 órai kezdettel a Tanodában.
5. oldal

Átadták a kerékpárutat

XXI. ÉVFOLYAM 2015. MÁJUS

Nagysikerű Iskolaest volt a sportcsarnokban
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola április 18án Iskolaestet tartott, amelyre meghívták a szülőket és
szeretettel vártak minden érdeklődőt is.
9. oldal

Sportos Majális május elsején
a Sajtkukacparkban
6.00 óra: Zenés ébresztő a falu utcáin, és a felvonulás végén, 11 óra
körül térzene a Sajtkukacparkban
10.00 óra: Kézműves és sport programok (torna, foci, kosárlabda,
pingpong)
12.00 óra: Ebéd (Menü: vegetáriánus gyros. Csak a könyvtárban
előzetesen megváltott ebédjegyek ellenében!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
konferenciát tartott Kisteleken

A Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában az M5-ös
autópálya lehajtójáig elkészült kerékpárutat április 17-én
adta át a bicikliseknek Farkas Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség ügyvezetője, Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke, Ujvári László polgármester
és Szatmári Krisztián, a kivitelező cég, a Háromhalom Kft.
ügyvezetője.			
Bővebben a 3. oldalon

Folytatódik a kerékpárok regisztrációja

Balástyán első alkalommal
2014-ben volt lehetősége a lakosoknak kerékpárjuk regisztrálására a körzeti megbízott
irodájánál. A balástyai lakosság
számára a Kisteleki Rendőrkapitányság ismét 200 darab
regisztrációs matricát tud biz-

tosítani, így akik május 7-én,
10.00-13.00 óráig, május 14-én,
17.00-19.00 óráig nem tudnak
megjelenni, telefonos egyeztetéssel új időpontot kérhetnek:
Király Roland rendőr törzsőrmester, körzeti megbízottnál,
telefon: 06 (20) 209-5338. Továbbá május 15-én, 8.00-12.00
óráig és 14.00-18.00 óráig, és
ettől eltérő időpontot Dékány
Attila rendőr zászlós, körzeti
megbízottal lehet egyeztetni telefonon: 06 (70) 363-5878.
A regisztráció alkalmával a
körzeti megbízottak ellenőrzik
a kerékpár kötelező tartozékainak meglétét, és a kerékpárok
felszereltségét is bemutatják.

„Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” címmel a
Magyar
Önkormányzatok
Szövetsége konferencia-sorozatot szervezett településvezetőknek. A program Csongrád
megyei konzultációját április
21-én tartották Kisteleken. Az
eseményen részt vett Magyar
Mihályné, községünk jegyzője is.

tartható, komplex településfejlesztésről, a gazdaságfejlesztés
segítéséről, a polgármesterek
mai feladatáról beszélt. A továbbiakban a minisztériumok
és államtitkárságok képviselői, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat referensei tartottak
tájékoztatókat. Az előadók az
önkormányzatokat érintő energiahatékonyságról, a közmun-

Az összejövetelt Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke nyitotta meg. Ezután Nagy Sándor,
Kistelek polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és a fenn-

kával kapcsolatos lehetőségekről, az agrártámogatások új
rendszeréről, az új vidékfejlesztési tervről szóltak. A konferencia konzultációval zárult.
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

Nyertes pályázat

A Községi Sportkör Balástya
Egyesület a parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára kiírt pályázat keretében 3.820.160 forintot nyert
egy STIHL FS 410 C-E motoros
fűkasza és két Husqvarna TC
342 fűnyíró traktor beszerzésére. Jelenleg folyamatban van a
támogatási szerződés megkötése a Földművelésügyi Minisztériummal.

2.

Óvodai tornaszoba

Májusban megkezdődik a
sportcsarnok mellett, az iskola
udvarában a lebontott raktárépület helyén az óvodai tornaszoba építése, és az év végéig
be is fejeződik a beruházás. Az
épület elsősorban az óvodás
korosztály testnevelés foglalkozásainak lesz helye, és egy
olyan többfunkciós intézményrésszé válik, ami rendezvényeken akár színpadi háttér kiszolgáló funkciót is elláthat.

3.

Faültetések

A sportpálya környékén a kivágott fák helyett facsemetéket
ültettünk. A fakivágások után
egy gép a talajban a tuskókat
szétfúrta, majd a gyökérdarabok
összegyűjtése, a tereprendezés,
a fák helyének kijelölése és az
ültetés következett. A pálya mellett két oldalon és a Zrínyi utca
felöl olyan hímivarú nyárfákat
ültettünk, ami nem okoz allergiát, a műfüves pálya környékén
pedig örökzöld, gyorsabban
növő Leylandi ciprust. A munkát az önkormányzat közfoglalkoztatott munkatársai végezték.
A továbbiakban a fák öntözése,
gondozása is a feladataik közé
tartozik. A faültetéseket ősszel
folytatni szeretnénk a belterület
utcáiban, ahol lehetséges. Ezzel

egységes utcaképet alakítanánk
ki. A közmunkaprogramban
az idén is ültetünk erdőt egy
hatezer négyzetméteres önkormányzati tulajdonú területen, a
Hulladékudvar mögött.

4.

Tavaszi munkák, virágültetés,
útjavítás

A közterületeken elvégezték a tavaszi fametszéseket a
közmunkaprogramban foglalkoztatottak, és rendben tartják
a járdákat, tereket. Rövidesen
megkezdődik a tavaszi egynyári
növények ültetése, de addig természetesen ezzel várunk, míg
az őszi árvácskák szépek. A külterületi utak javítását, karbantartását továbbra is folyamatosan
végezzük. Nagyon sok helyen, a
kátyús, mély fekvésű területekre kőzúzalékot hordtunk, és ezzel közmegelégedésre sikerült
megszüntetni a közlekedési nehézséget okozó útviszonyokat.
Kőzúzalék vásárlást tervezünk a
közeljövőben is, hogy még ős�szel folytathassuk a kátyúk feltöltését. Kérem a külterületeken
lakókat, hogy a rendbe tett utakra vigyázzanak, mert korábban
a földek végén munkagépekkel
jónéhány helyen kárt okoztak.

5.

Burgonyaültetés

A startmunka mintaprogram
keretében ebben az évben az
önkormányzat
tulajdonában
levő földterületeken, 2,7 hektáron szabadföldi burgonyát ültetünk, amiből már 1,2 hektár a
földbe került. A termést majd a
közétkeztetésben és a szociális
ellátásban használjuk fel.

6.

Fát ültetett községünkben
Délmagyarország napilap

a

A Délmagyarország május 22én ünnepli alapításának 105. évfordulóját, ezért a Föld napján,
április 22-én 105 darab hegyi
juharfát ültettek el a megye tele-

A közterületeken elvégezték
a tavaszi fametszéseket
a közmunkaprogramban
foglalkoztatottak
pülésein az önkormányzatok segítségével. Balástyán a kegyeleti parkba került a juhar, amely
előtt tábla emlékeztet, hogy a
fát a 105 éves Délmagyarország
ültette 2015. április 22-én, a következő 105 évre.

7.

Megalakult a Települési Értéktár Bizottság

Április 24-én a Tanodában
tartotta alakuló ülését Balástya Község Települési Értéktár
Bizottsága. A bizottság megalakításáról korábban a képviselő-testület döntött. Mivel a
VACKOR Környezet- és Természetvédelmi Egyesület pályázati
forrást nyert a NAKVI 2014.
évi pályázatán – települési, térségi értéktárak létrehozására, és
ebben a gyűjtőmunkát Kistelek
Járás hat településén végezték
– helyi szereplők bevonásával,

így Balástyán is elkészült a Települési Értéktár alapját képező
anyag, amelyből majd a bizottság döntése alapján áll össze
az önkormányzatunk területén
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. Az
Értéktár további gondozása,
fejlesztése a Települési Értéktár
Bizottság feladata lesz. Szeretném, ha a bizottság munkájába
bekapcsolódnának mindazok
a balástyaiak és nem községünkben élő elszármazottak,
akik fontosnak tartják értékeink
megőrzését. Ezzel együtt megkezdjük a helytörténeti dokumentumok, a szellemi hagyatékok összegyűjtését is, amelyből
később kirajzolódik községünk
története.
A Települési Értéktár Bizottság 12 tagú, elnöke Ujvári
László polgármester, tagjai:
Fodor Tamás, Illin Klára, Imre
Józsefné, Kocsisné Benkő Beáta, Kreinicker Ferenc, Márkus
Andrásné, Ott Gabriella, Sári
János, Sutka Margit, Ujvári
Jánosné, Virágh István. A bizottság félévente tart ülést vagy
szükség szerint több alkalommal, amelyen bárki részt vehet.
Az Értéktár eddig összegyűjtött anyaga látható a www.
balastya.hu oldalon, amelyhez
további javaslatokat lehet tenni
az ott leírtak szerint.

Balástyai íriszek kiállítása lesz Szatymazon
Május 16-17-én 9.00-18.00 óráig a szatymazi Dankó Pista
Faluházban íriszkiállítás lesz. A balástyai Börcsök Attila gyönyörű virágait mutatja be, amelyeket őszeszéki tanyáján nevel.
Az idén a kedvezőtlen időjárás miatt több tő kipusztult, de így
is szemet gyönyörködtető az 510 fajta, 2000 tő nőszirom, latin
nevén íris germanic virág látványa. A kiállítást várhatóan abban
az esetben rendezik meg, ha a későbbi virágzású írisek erre az
időpontra kinyílnak.
A kiállításról érdeklődni lehet a szatymazi Dankó Pista Faluházban: 62/583-520, e-mail: muvhaz@szatymaz.hu
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Átadták a kerékpárutat Balástyán
Április 17-én adták át Balástyán a második kerékpárutat,
amely az Új Széchenyi Terv
Dél-alföldi Regionális Operatív
Program pályázatán elnyert,
100 százalékos vissza nem térítendő támogatással épült.

Balástya alpolgármestere, valamint a környező települések
vezetői közül Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere, Barna Károly, Szatymaz polgármestere, Kormányos
Sándor, Csengele polgármes-

A vasúti átjárónál, a Juhász
Kocsmánál tartott ünnepen,
részt vett Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke,
Farkas Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség
ügyvezetője, Veszeli Tamás, a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség ügyvezető-helyettese, Erdősi Mária projekt
menedzser, Vaits Zoltán, a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft.
ügyvezetője, műszaki ellenőr,
dr. Géczi József, aki a projekt
közbeszerzéssel járó adminisztratív feladatait végezte, a
kivitelező, a Háromhalom Kft.
ügyvezetője, Szatmári Krisztián, továbbá Juhász Jenő,

tere, Máté Gábor, Pusztaszer
polgármestere, illetve Szitár
Ferenc alezredes, a Kisteleki
Rendőrkapitányság vezetője.
Ujvári László, Balástya polgármestere beszédében kiemelte, hogy a „Kerékpáros
turizmusfejlesztés a dél-alföldi
régióban: kerékpáros turisztikai
integráció a Balástya-Ópusztaszer kerékpárútvonalon” projekt keretében a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában
az M5-ös autópálya lehajtójáig
készült 4,2 kilométeres új bicikli utat valamennyi közlekedési
szempontból előírt és jelentős
forgalomtechnikai és információs táblával és jelöléssel el-

látták, ami elsősorban a község
lakosságának biztonságos közlekedését szolgálja.
„A kerékpárút és a kiegészítő
létesítményei, mint a kilátó és a
pihenőhely, az Őszeszéki-tó – a
Balástya-Kistelek-Ópusztaszer
egybefüggő
kerékpárútvonal
turisztikai kapacitását fogja
kihasználni, mivel a térség nagyon jó adottságaival, számos
kulturális és természeti attrakciójával igen vonzó lehetőséget
kínál a kerékpáros turisták számára is.”
A polgármester emlékeztetett
a kezdetekre: „a támogatási
szerződést 2013. június 10-én
írtuk alá, azonban a tényleges
kezdési időpont 2013. szeptember 16-a lett, a telekvásárlással
járó elhúzódó adminisztrációs
feladatok miatt. Ugyanis több
mint 50, kisebb nagyobb telek
érintett a kerékpárút nyomvonalának a kialakítása során, majd
2013. novemberében tisztázódott a végleges útvonal. A pro-

indultak. A műszaki átadás-átvétel 2015. februárban és márciusban zajlott le.”
Ujvári László ezután megköszönte a projekt lebonyolításában résztvevők munkáját.
Kakas Béla, a Csongrád megyei
közgyűlés elnöke példaértékűnek nevezte Balástya fejlődését, és a következő pályázati
időszakra vonatkozó terveket.
Farkas Zoltán, a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési ügynökség ügyvezetője összefoglalta a
régió pályázati eredményeit, és
elmondta, hogy ebben a pályázati kiírásban a 120 pályázatból
20-at támogattak, amelyben
a legnagyobb beruházásként,
legtöbb pályázati támogatással megvalósuló projekt volt
a balástyai. A tájegységeket,
országrészeket összekapcsoló
kerékpárutak építésével kapcsolatban megjegyezte, hogy
ugyan nevezhetjük turisztikai
célúnak, de ezekkel az utakkal
a kerékpárosoknak a közle-

jekt költségvetése 254.000.000
forint, melynek finanszírozása
100 százalékban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból
és hazai központi költségvetési
előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában
történt. 2014 elején kezdődött
közbeszerzési eljárással a kivitelező kiválasztása és a kivitelezési munkák 2014. májusában

kedésben csökkent a veszélyeztetettsége, és nemcsak a
kerékpárutak fejlesztése, de a
kerékpározás is nagy teret hódít
napjainkban. Az ünnepség után
kerékpártúrára indult az általános iskolások és a lakosság egy
csoportja.
Illin Klára

Önkormányzat, Közélet
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A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJAI A Big Band vacsorával egybekötött
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. zenekari próbát tartott
tájékoztatója

A hulladékszállítás időpontjai: minden kedden kommunális
hulladékszállítás,
minden hónap 3. pénteken
szelektíven válogatott, tiszta
csomagolóanyag-szállítás.
A szelektív csomagolási hulladékból korlátlan mennyiség
helyezhető ki az ingatlan elé.
A hulladékokat a gyűjtési nap
reggelén 6 óráig kell kitenni az

ingatlanok elé. Aki a fenti időpontokban a tiszta csomagolóanyagot elfelejti kitenni, a Hulladékudvarban a nyitva tartási
időben elhelyezheti.
A komposztálandó hulladék a
Hulladékudvarban a nyitva tartási időben elhelyezhető.
Hulladékudvar nyitva: kedden, csütörtökön, pénteken,
szombaton 8.00-16.00 óráig.

Pályázati hír

Elkészültek a készségfejlesztő termek
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett
Darányi Ignác Terv programjának keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 100 százalékos, bruttó 14 799 13 forint
pályázati támogatását nyerte el a Balástyáért Közalapítvány. A
Balástyta, Tanya 38. szám alatti, Balástya Község Önkormányzata tulajdonában levő volt italpalackozó üzem épületében a pályázat segítségével készségfejlesztő termek, egy oktató terem és
egy bemutató terem valamint vizesblokk készült.
A beruházás az utolsó munkálatokkal, a festéssel, az álmen�nyezet kialakításával, akadálymentesítéssel befejeződött.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Pályázati hír

A négy ifjúsági szállásegység beruházása május végére befejeződik
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
pályázatán négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítására 100
százalékos, 28,5 millió forint támogatást nyert községünk. A beruházás a Kóródy u. 10. alatti használaton kívüli régi óvodaépület
átalakításával valósul meg, amelyben négy önállóan használható
ifjúsági szállásegység készül, és lehetővé teszi kisebb csoportok
elszállásolását is.
Az épület átalakítása, felújítása a vakolással, továbbá a szakipari munkákkal folytatódott áprilisban. A nyílászárók beépítése,
a villany, gáz- és a vízvezetékek szerelése után májusban a burkolás és festés munkálataival fejeződik be a beruházás.

Március 29-én a balástyai Big
Band zenekar vacsorával egybekötött próbát tartott Bozsó
Gáboréknál. A délutáni próba
alatt főtt a bográcsos pörkölt.
Eleinte a szakács, Ördögh János
is egy-egy számra a harmonikájával bekapcsolódott a gyakorlásba, de később csak arra
figyelt, finom legyen a vacsora,
amit a rendkívül jó hangulatú
muzsikálást követően sokan
meg is dicsértek. A vacsora
előtt a zenekar művészeti vezetője, Berkes Antal üdvözölte a
zenésztársait és a néhány meghívott vendéget. Összegezte a
közeljövő fellépéseit, eseményeit, ahol bemutatkozhatnak a
közönségnek. Zákányszékre és

Tordára van meghívásuk, de a
balástyai Majális zenés ébresztő részét is szervezik, amelyen
a vendég zenészekkel kibővített
zenekar májusfával feldíszített
traktorral vonul fel. Ezt követően a Sajtkukacparkban térzenét
adnak.
Meghívták az összejövetelre
Ujvári László polgármestert
is, aki megköszönte a zenekar
közéleti szereplését, és felajánlotta, hogy az önkormányzat
egyforma inggel és nyakkendővel ajándékozza meg a zenekar
tagjait.
Az eseményről képek a www.
balastya.hu oldalon a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Folytatódik a kerékpárok regisztrációja Balástyán
A Kisteleki Rendőrkapitányság további lépéseket tesz a
térségben előforduló kerékpárlopások visszaszorítása érdekében. A lakosság számára
lehetőség nyílik arra, hogy a
tulajdonukat képező kerékpárok egyedi sorszámmal ellátott,
speciális anyagból készült regisztrációs matricát kapjanak.
A speciális matrica a felragasztást követően bemarja magát
a
kerékpár festékanyagába,
így azt nem lehet nyom nélkül
eltávolítani. A regisztráció során digitális fénykép készül a
kerékpárról, és külön rögzítik

a vázszámot, továbbá az egyéb
egyedi azonosító jeleket. A
fényképfelvételek ezt követően
felkerülnek a rendőrség hivatalos honlapjára. A külső jellemzők ismerete nagy segítség az
eltulajdonított kerékpárok nyomozásában és az eredményes
felderítésben.
Az egyedi sorszámú regisztrációs matrica mellé társul egy
laminált igazoló kártya, amelynek sorszáma megegyezik a
regisztrációs matrica sorszámával. A tulajdonos a laminált kártya segítségével tudja igazolni a
kerékpár tulajdonjogát.

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy
eddig az időpontig küldjék el híreiket a
mediairoda@invitel.hu címre.
A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a Teleházban.
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken
7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773
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Közélet

Beszámoló a Balástyai Polgárőr Egyesület 2014. évi munkájáról
2014. évet értékelő közgyűlését 2015. május 8-án 18 órai
kezdettel tartja a Tanodában
a Balástyai Polgárőr Egyesület. Kiemelt napirendi pont
lesz az új belépők ünnepélyes
tagfelvétele.

Balástyai Polgárőr Egyesület
beszámolója

Egyesületünk 1997. óta tevékenykedik, és 2012. szeptember
26-án a 2011. évi CLXV. Tv.
szerint elfogadta az új alapszabályát, amelyet a Szegedi
Törvényszék az 1357. sorszám
alatt jóváhagyott, és ezáltal
működésünk törvényes. Főbb
feladataink közé tartozik a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, ezen belül különösen
a vagyonvédelem, a gyermek
és ifjúságvédelem, a közlekedés biztonságának megőrzése. 2014-ben csatlakoztunk a
100x100 kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramhoz, ez által
illetékességünk kibővült Dóc
település területére is. Szervezetünk tagja az országos, a megyei, valamint a kisteleki járási
szövetségnek. Egyesületünk beszámolási, bevallási kötelezettségének eleget tett (CSMPSZ,
KSH NAV, CSM Bíróság, Balástya Községi Önkormányzat).
Taglétszámunk 24 fő. A vezetőségi- és közgyűléseket az alapszabályban rögzítettek szerint
megtartottuk, azok nyilvánosságát biztosítottuk. Szervezeti
életünk fontosabb eseményeit
a helyi sajtóban megjelentettük.
A felügyelő bizottsági ellenőrzések megtörténtek. Működési feltételeink tárgyi kellékei
(autó, kerékpár, irodahelyiség)
biztosítottak.
Szervezetünk
tevékenységét együttműködő
partnereivel végezte. Együttműködési megállapodásunk van a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Balástya Községi Önkormányzattal, a Magyar
Postával, a Balástya Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel és a köz-

ségünk illetékességi területén
működő két vadásztársasággal.
A rendőrséggel a kialakult jó
kapcsolatot továbbra is fenntartottuk. Kapcsolatunk példaértékű, a körzeti megbízottakkal napi kapcsolatban állunk.
A korábbi évekhez viszonyítva
nőtt a közös szolgálatok száma.
Segítettük egymás munkáját a
„pusztázó tanyaprogram” végrehajtásában a „tanyakabineti
prevenció” és baleset megelőzési programok szervezésében.
Az önkormányzat júliusi testületi ülésén számot adtunk az
elmúlt másfél évben végzett
munkánkról. Balástya és Dóc
illetékességi területén a járőrszolgálatokat
lehetőségeink
szerint elláttuk, biztosítottuk
a települések rendezvényeit.
Az önkormányzat dolgozóival,
képviselőivel kiegyensúlyozott
a kapcsolatunk. A civil szervezetekkel, a lakossággal igyekszünk jó kapcsolatot ápolni.
Az értékelés évében 64 esetszámban kért segítséget, adott
jelzést a lakosság egyesületünk
felé. A terménylopások elkerülése érdekében nőtt a felkért
őrzendő területek száma.
A helyi általános iskola valamennyi iskolai rendezvényére
meghívottak vagyunk (ünnepségek, sport rendezvények).
Az iskola vezetőivel és a tantestülettel a kapcsolatunk jó.
A jelzőőri feladatokat ez évben
is vállaltuk, melynek elvégzését
a körzeti megbízottak is segítették. Gyermeknapon a közlekedés biztonsági programot nagy
érdeklődés kísérte, az eseményt
a Kisteleki Rendőrkapitányság
közreműködése színesítette.
A vadásztársaságok vadőreivel tartjuk a kapcsolatot, tájékoztatjuk egymást az eseményekről, történésekről.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel több alkalommal is közösen végeztünk feladatokat.
Ez évben is a betakarítási időszakban, aratás előtt gépszemlét

szerveztünk a vállalkozóknak,
ahol ellenőriztük a tűzvédelmi
szabályok betartását.
A Magyar Postával kötött
együttműködési megállapodás
keretében vállaltuk a felkért
postaszolgálatokat. Nyugdíjosztási napokon, a belterületen
szerveztünk figyelő szolgálatokat, egyéb szolgálatokon rendszeresen figyelemmel tartjuk
a posta épületeit és környékét.
Külterületi szolgálaton rendszeressé tettük a külterületi postaládák ellenőrzését.
A polgárőrség karitatív programjának megfelelően segítettük a jelzőrendszeres segítségnyújtást, valamint az
önkormányzat tanyagondnokait. A „Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” program keretében jelenleg is 8 db
SOS telefon működik, melyet
rendszeresen ellenőrzünk.
Szervezetünk részt vett a
megyei, valamint az országos
polgárőrnapon, a tűzoltó polgárőreink az országos tűzoltónapon, továbbá szakmai kirándulás keretében Zalaegerszegen
jártunk. 2014. évben három
tagunk részesült elismerésben,
tárgyjutalomban. A tagok közül
8 fő végezte példamutatóan önkéntes munkáját, a többiek eseti
jelleggel vettek részt az egyesületi munkában.

Intézkedések
• Jelzés rendőri szerv felé: 52
• Rendőr kérte segítségünket: 7
• Helyszín biztosítása: 1
• Gépkocsi mozgásról jelzés: 9
• Egyéb (lakossági): 54
Megtett kilométer gépkocsival:
12 714 km
1 főre jutó szolgálati óra: 5,2
óra
Működésünkhöz szükséges
anyagi feltételeket a kapott
támogatások
biztosították.
A támogatások részletezését a
gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés tartalmazza.
2014. évben a gépjárműre a tervezettnél többet kellett költeni,
mert a rossz terepviszonyok miatt elhasználódott. A központi
költségvetésből 500.000 forint
támogatást kaptunk, amelyet
a gépjármű javítására, műszaki vizsgáztatására, gépjármű
fenntartásra, ruházatra, polgárőr felszerelésre, kiegészítőkre
használtuk fel.
A 100x100 kiemelt mintaprogram 100.000 forintos plusz
támogatását üzemanyagra, biztosítási költségekre, egyesületi
folyószámla költségeire fordítottuk. Az önkormányzat által
nyújtott 200.000 forint hozzájárulást irodai működés költségeire, gyermeknapi rendezvényre
és egyéb költségekre fordítottuk.

		

Dékány Péter
elnök

Elvégzett szolgálataink 2014-ben:
Szolgálati ellátás
Eset
Köz- és külterület
(figyelő, járőr):
141
Rendezvény biztosítása:
22
Hatósági tanú:
6
Tanyaprogram:
36
Iskolák környékének ellenőrzése:
2
Posta ellenőrzése:
28
Akció:
4
Egyéb (szervezés, értekezlet)
33
Közös szolgálat rendőrrel:
71
Igénybevétel összesen:
272

Fő
234
100
10
42
4
57
8
78
78
533

Óra

Km

1412 7197
711 1132
34
72
180 1659
4
320
72
40
34
343 2043
492
262
2796 12714
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Horgászverseny a víztározón
A Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület április 18-án a
víztározón egyesületi horgászversenyt rendezett. A verseny
előtt természetvédelmi napot
tartottak, és a víztározó körüli
területet takarították, a fák közlekedési területre behajló ágait
lemetszették, füvet vágtak, a
padok betonrészét lefestették, a
farészeket újra cserélték, fából
készült új WC-t állítottak fel.
A verseny napján hajnalban
a horgászhelyek sorsolásával
kezdődött a rendezvény. Közben készült a reggeli zsíros

kenyér retekkel és lilahagymával, majd ebédre Muhel Attila
főzte a bográcsokban a paprikás krumplit kolbásszal és galuskával. Ebéd előtt tartották
a verseny eredményhirdetését.
A 35 versenyző összesen
227,203 kg halat fogott. Első
lett Halász Nándor (25 730 g),
második Szécsényi István (18
420 g), harmadik, Horváth Zoltán (16 685 g). Gyermek kategóriában első helyezést ért el
Paragi Bence (8 720 g) második
Rigó Erik (8 510 g), harmadik
Horváth Fruzsina (5 540 g).

Balástya, Széchenyi u. 12.
szám alatt a

Márvány Építőkő Kft.

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

Temetkezési szolgáltatásai

Teljes körű temetkezési szolgáltatás megrendelése esetén
Kistelek járás területén a halottszállítás ingyenes, az ügyintézés és hűtés díjmentes.
• Minőségi kegyeleti tárgyak, kellékek árusítása

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ

Halottszállítási ügyelet: 06 (30) 958-9667

Horgászverseny Balatonakaliban
Április 4-én horgászversenyt
tartottak testvértelepülésünkön,
Balatonakaliban, amelyen a
Balástyai Alkotmány Horgász
Egyesület tagjai közül Imre

István, Péter Gábor és Zelei
György vett részt. Péter Gábor
első, Imre István harmadik lett,
és együtt pedig megnyerték a
csapatversenyt.

Az Iris Kft. keres
szakképzett bolti eladót, hentest
és gyakorlattal rendelkező péket.
Érdeklődni lehet: 06 (30) 219-1566

Síremlékkészítés márványból, gránitból, műkőből

• Pultok, könyöklők, burkolások, kerti kiegészítők egyedi,
minőségi gyártása

AKCIÓ:

BROWN STAR gránitból

2 személyes síremlék 260 000 Ft+áfa

Eladó ház

Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház
4 100 m2-es telekkel eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089
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Oktatás

Általános Művelődési Központ
Beíratás a bölcsődébe

Óvodai projektek Húsvét előtt

Szeretettel várjuk bölcsődei beíratásra a következő gondozási
évben, 2015. szeptembertől gyermeküket bölcsődébe járatni kívánó szülők jelentkezését.

A Felhőcske csoportban több
éves hagyomány Húsvét előtt
a „Tojás projekt”. A gyermekek
meglátogattak egy tyúkudvart,
tojást vásároltak, megismerték
a tojás felhasználásának változatos módjait, például a szülők
segítségével bundás kenyér
és piskóta készült és eközben
megismertek és mondogattak
verseket, dalokat és mondókákat a tojásról.
A Szivárvány csoportban
„Nyuszi projekt” zajlott. Először ők is a ház körüli lakóhelyén figyelték meg a nyuszi életét, majd a hét folyamán minden
a tapsifülesről szólt: új játékokat tanultak, a versek, a dalok, a

Helyszíne: Kóródy u. 31., Bölcsőde épület
Időpontja: 2015. május 11-én, hétfőn 9.00-16.00 óráig és
kérjük, hozza magával a beíratáshoz
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ
kártyáját,
• a szülő és a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányokat.

Húsvét a bölcsődében
Így készültek a Húsvétra a legkisebbek

mesék és a mondókák főszereplője volt a nyúl, rajzolták, festették, „nyuszifa” készült és a
hét végére az óvoda előterében
színes Nyuszi-kiállítást rendeztek az óvodában készült és az
otthonról hozott nyuszikból.
A Napocska csoportban „Kertész leszek…” projekt zajlott.
A gyermekek megnézték az
egyik kisgyermek szüleinek
gazdaságában a növekvő palántákat, maguk is vetettek, ültettek a csoportban és nézték a
növények fejlődését. A projekt
végén látogatást tettek a faiskolában és az onnan hozott facsemetét közösen ültették el az
óvoda udvarán.

Beíratás az óvodába
A 2011. évi CXC. köznevelési törvény alapján 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét
betöltött gyermek óvodaköteles.
NKt. 95. § (7) bek. (2) „A
gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.”

A kötelező óvodába járás
2015. szeptember 1-től azokra
a gyermekekre vonatkozik,
akik 2012-ben születtek és
2015. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket. A 3. éves kortól
történő óvodába járás alóli felmentést az óvoda beíratás után,
a szülő kérésére, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, a
jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.

Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2015. december 30-ig
3. életévüket betöltő gyermekek szüleit.
Helyszín: Széchenyi u. 3., óvodaépület (megközelítés az iskola
udvara felől) – vezetői iroda
Időpontja: 2015. május 11-én hétfőn 9.00-16.00 óra, valamint
május 12-én-én, kedden délelőtt 9.00-12.00 óra között.
Kérjük, hozza magával a beíratáshoz
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ
kártyáját,
• a gyermek és a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját,·
• orvosi igazolást,
• a gyermek hátrányos helyzetének fennállását tartalmazó határozatot,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányokat.
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Sporthírek
Hullámvölgyben a felnőtt
csapat

A Csongrád megyei II. osztályban szereplő együttesünk
zsinórban öt vereséget szenvedett. Az U19 hazai pályán
verhetetlen. Megkezdte szereplését a 15 éven aluli korosztály is.
A felnőtt csapat március végén előbb Csengelén szenvedett
2:1-es vereséget, majd hazai
pályán a Nagymágocs 3:0-val
iskolázta le a gárdát. Ezután
következett a Húsvét vasárnapi
üllési vendégjáték, ahol 4:0-ra
kaptak ki Hódi Mihály tanítványai. A sort az Újszentiván elleni hazai 3:1-es vereség zárja.
A Zsombó elleni március eleji
meccsel együtt a vereségi széria
már öt meccsre rúg. Igaz, tudni
kell, hogy az öt csapatból három a tabella első feléhez tartozik, a Zsombó 14 pontjából 8-at
az idei szezon első öt meccsén
szerezte, az Újszentiván pedig
2015-ös év eddigi hat meccséből ötöt megnyert és csak egyet
hagyott döntetlenre.
Az U19-es csapat hazai pályán mind a két mérkőzését
megnyerte Nagymágocs és Újszentiván ellen, de Csengelén
és Üllésen alul maradtak ellenfelükkel szemben.
Az U15-ös együttes is megkezdte hét meccsből álló tavaszi
szezonját. Előbb a szentesi fia-

talokat győzték le 5:1-re, majd
Mórahalmon szenvedtek 5:3-as
vereséget. Külön kiemelendő,
hogy előbbi meccsen Tóth Dániel szerezte mind az öt hazai
gólt, ráadásul mind az öt találatot a második félidő első tíz
percében jegyezte. Egy héttel
később és egy korosztállyal
feljebb négy gólt szerzett az Újszentiván ellen.
A csapat következő mérkőzései:
24. forduló, 2015. május 2.,
szombat
17.00 óra: Kiskundorozsma –
Balástya (U19: 14.45 óra)
25. forduló, 2015. május 10.,
vasárnap
17.00 óra: Balástya – Gyálarét
(U19: 14.45 óra)
26. forduló, 2015. május 16.,
szombat
17.00 óra: Apátfalva – Balástya (U19: 14.45 óra)
27. forduló, 2015. május 24.,
vasárnap
17.30 óra: Balástya – Tömörkény (U19: 15.15 óra)
28. forduló, 2015. május 30.,
szombat
18.00 óra: Deszk – Balástya
(U19: 15.45 óra)
További
információk
a
balástyai labdarúgással kapcsolatban a www.balastyafoci.
hu-n és a www.facebook.com/
balastyafoci Facebook-oldalon.
Fodor Tamás

MEGNYITOTTUK

új takarmány boltunkat
Kiskundorozsmán!

Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, kiegészítők és problémamegoldó
készítmények.

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - március

1. a: Palotás Réka, 1. b: Lepadat Szabolcs, 2. a: Répa-Antal Hanna,
3. a: Gera Leila, 4. a: Tóth Ágnes, 4. b: Molnár László, 5. a: Makra
Gábor, 6. a: Tóth Alexandra, 6. b: Lázár Alexandra, 7. a: Bárkányi
Mónika, 8. a: Vermesi Boglárka

Előadás az internetezésről

Március 20-án 7-8. osztályos diákjaink egy előadást
hallgattak meg az internetezés
előnyeiről, hátrányairól, az internetfüggőségről és annak következményeiről.

Lelkinap

A hit közösségformáló erejéről tartott előadást Forgó
Miklós plébános iskolánk pedagógusainak március 30-án.
A tanulókkal hitoktató vendégek foglakoztak a húsvéti
készülődés jegyében, majd közös szentmisén vettünk részt a
templomban.

A Hónap Szentje

A Hónap Szentje sorozatunkban tanulóink a húsvéti előkészületek jegyében Passiójátékot
mutattak be a szünet előtti utolsó tanítási napon. A passiójátékot Jenei Norbert vezetésével a
hittanos gyerekek egy csoportja
adta elő.

KerekEmese történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedősorozat

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén is meghirdette a három fordulóból álló
határtalan vetélkedősorozatát a
Kárpát-medence magyar általános iskoláiban. Iskolánkból
két csapat vállalkozott a megmérettetésre. A 74 benevezett
magonc korcsoportú csapatok
közül összesített pontszámok
alapján megosztott 20. helyen
végzett a Fekete sereg (Csatordai Roland, Kiszi Tamás, Süli
Alexandra, Széll Mária), 22.
helyen a Beatrix lányai (Csoma
Adrienn, Keszég Renáta, Nagy
Friderika, Tóth-Sári Lívia) 6.
osztályos csapat. Felkészítő tanár: Márkus Marianna

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig
pénteken 7.30-15.00 óráig
Déli-Farm Kft. Telefon: +36 62/ 556-130

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes
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Oktatás

Nagysikerű Iskolaest volt a sportcsarnokban
A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola
Balástya április 18-án Iskolaestet tartott, amelyre
meghívták a szülőket és
szeretettel vártak minden
érdeklődőt is. Rabi Edit
Éva igazgatóval a rendezvényről beszélgettünk.
Mióta tartanak Iskolaestet,
és mi a célja a rendezvénynek?
Az Iskolaest a korábbi Kulturális seregszemléből, majd
az iskolai Ki-Mit-Tud-ból nőtte ki magát, és a sportcsarnok felépítése után, 1997-től
lett ilyen nagyszabású eseménye iskolánknak. Először
minden évben, majd 2005-től
kétévente rendezzük meg
az Iskolaestet, ahol az osztályok egy-egy produkcióval
bemutatkoznak. A műsorban
a Művészeti Iskola tanulói és
a Bábabokra Néptánc Együttes csoportjai szintén évek
óta fellépnek. Ebben az évben a TÁMOP 3.3.8 B pályázatból családi nap keretében
valósult meg ez a programunk, amelynek célja, hogy
az iskola és a szülők közötti
kapcsolatot elmélyítse. Ez
az egyetlen olyan esemény,
amelyet minden szülő vár.
Fontosnak tarják, hogy részt
vegyenek az Iskolaesten, és
megnézhessék gyermekeik
fellépését.
A nyílt napokon a szülők
a tanórai munkát láthatják,
az Iskolaesteken pedig felfedezhetik, hogy a tanórán
kívül is mennyi érték van

a gyerekekben. Van, aki a
tanulásban nem olyan tehetséges, de például verset
mondani vagy hangszeren
játszani nagyon szépen tud,
színpadi szerepekben rendkívül ügyes.
Hogyan készülnek a rendezvényre? Mi az Iskolaest
legnagyobb értéke?
Az Iskolaest előkészítése
már év elején az időpont
kiválasztásával
kezdődik.
A pedagógusok a gyerekek
személyiségéhez közel álló
műsorszámokban
gondolkodnak, ehhez megfelelő ötleteket gyűjtenek. A konkrét
munka körülbelül előtte két
hónappal kezdődik, amikor
a pedagógusok kiosztják a
szerepeket, közösen elkészítik a jelmezeket, megtervezik
a műsorszámokat, és nagy
lelkesedéssel gyakorolnak a
gyerekek a felkészítő pedagógusokkal. Ezután történik
az est műsorának összeállítása és a meghívó tervezése, amit az idén iskolánk két
diákja rajzolt meg. Az egész
estét betöltő színes, változatos programokat vendégeink
nagy tetszéssel fogadták. Az
Iskolaest fénypontja a finálé
volt, amikor a szereplő gyerekek ismét színpadra vonultak, és együtt énekeltek,
amellyel megható pillanatokat szereztek mindenkinek.
Az Iskolaest legnagyobb
értéke a gyerekek és pedagógusok számára a közösen
végzett munka öröme, egymás megismerése, az ös�szetartozás átélése.

Köszönet
Ezúton köszönöm az iskola minden tanulójának és a pedagógusoknak, hogy mindent megtettek az est sikere
érdekében. A technikai munkatársainknak, a konyha dolgozóinak köszönjük a lebonyolításhoz nyújtott segítségüket. Az óvónőknek pedig azt, hogy a rendezvény idején
az óvodáskorú gyermekekkel foglalkoztak az óvodában,
hogy a szülők a műsort megnézhessék.
Rabi Edit Éva
igazgató
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Közélet, Hirdetés

A falugazdász híre

Kutyák összeírása

A 2015. évi területalapú támogatás igénylés benyújtásának ideje
május 15-ig tart.
Időpont egyeztetés: a 06 (30) 338-0162-as telefonon.
Halászné Ács Éva falugazdász

Az ebösszeíró adatlap leadási határideje 2015. május 8.
Az
ebösszeíró
adatlapot
ebenként kell kitölteni. Az
ebösszeíró adatlap beszerezhető
a Balástyai Polgármesteri Hivatalban (6764 Balástya, Rákóczi
u. 5. szám) a Teleházban, valamint a www.balastya.hu weboldalról is letölthető.
Az
önkormányzat
által
használt ebnyilvántartó programhoz kapcsolódóan online
ebregisztráció
elérhetősé-

Felhívás parlagfű elleni védekezésre!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felhívja a
lakosság, a cégek, intézmények
vezetőinek figyelmét, hogy a tulajdonukban vagy használatukban levő földterületeken, ingatlanokon a parlagfű kaszálását

vagy más módon történő irtását
folyamatosan végezzék!
A parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt hatósági eljárás
július 1-je után indítható, valamint ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell fizetni.

ge a lakosok számára: http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján
30.000 Ft.
Bővebb tájékoztatás a Balástyai Újság márciusi számában
és a www.balastya.hu oldalon a
kiemelt híreknél olvasható.

A prosztatarákról őszintén!
– Néhány perc az élet?
Egy néhány perces, semmiféle előkészületet nem
igénylő vizsgálattal sok férfi életét mentették már meg
az orvosok, ám még többeknek tudnának segíteni, ha
rendszeresen részt vennének prosztataszűrésen!
A prosztatarák korai felismerésérében a PSA (prosztata
specifikus antigén) szűrése és a rektális digitális vizsgálat
számít standard eljárásnak. Általában 50 év felett javasoljuk a férfiaknak a PSA teszt elvégzését, egyes esetekben
korábban, azaz már 40 éves kortól javasolt a teszt, ha magasabb a rizikó a daganat kialakulására, például ha a családban már előfordult a prosztatarák.
Idehaza minden évben 1400-1500 férfi halálát okozza a
prosztatarák, a halált okozó daganatos betegségek sorában a férfiaknál a tüdőrák után a második helyen áll. A kór
kialakulásának pontos okát nem ismerni, a kutatások azonban több tényezőt is feltételeznek, amelyeknek köze lehet
a betegség kialakulásában. A legnagyobb kockázat kiküszöbölhetetlen: az életkor. A kór rendszerint az idősebb férfiak betegsége: középkorúak között ritkán fordul elő, ötven
év felett az életkor előrehaladtával évről-évre nő a kockázat.
A prosztata megnagyobbodása idős korban általánosnak
mondható rendellenesség, a mirigy eredeti méretének
akár a többszörösére is megnövekedhet. A megnövekedett
dülmirigy nehezíti a vizelést, mivel azon át csak a jobban
telítődött, ezáltal erősebben feszülő húgyhólyag képes átpréselni a leszűkült húgycsövön át a vizeletet – ebből következően a hólyag egyre nehezebben üríthető ki, az csaknem
állandóan tartalmaz valamennyi vizeletet. A prosztatadaganatot nem ritkán véletlenül fedezik fel: a rák korai stádiumban ugyanis rendszerint semmilyen tünetet nem okoz.
Figyelmeztető jel lehet ugyanakkor, ha valaki rendszeresen
küzd vizelési problémával, vizeletében vagy ondójában vért
fedez fel. A rák előrehaladottabb formájában a lehetséges
csontáttétek miatt reumás jellegű fájdalmak jelentkezhetnek. Fontos azonban leszögezni: miként a legtöbb daganattípusnál, úgy a prosztatarák esetében sem egyértelműek a
tünetek, ezért azok jelentkezése mögött számos más probléma is meghúzódhat.
A férfiak alapesetben is nehezebben vehetők rá arra, hogy

elmenjenek az orvoshoz, ám ez még inkább jellemző akkor, ha urológiai problémával kerülnek szembe. Jellemző
a problémák elbagatellizálása. Fontos azonban, hogy mindenki megértse: az urológus számára a prosztatavizsgálat rutin művelet, és a végbélen át könnyen elvégezhető
a vizsgálat. A tapaszalt urológus néhány másodperc alatt
meggyőződik arról, észlelhető-e bármiféle kóros elváltozás a dülmirigyben. A betegség legszembetűnőbb jele, ha
a prosztata az átlagosnál nagyobb, göbös, megkeményedett. Ez ugyanakkor még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a
páciensnek daganata volna. Pontos diagnózis csak további
vizsgálatokkal állítható fel.
A legelterjedtebb, s legelfogadottabb az a vérvizsgálat,
amely során a vér PSA (prosztataspecifikus antigén) szintjének a meghatározása vált. A PSA egy a prosztata által
termelt, s a véráramban is jelenlévő fehérje. Ennek az
egyetlen mutatószámnak az alapján azonban még továbbra sem lehet egyértelműen prosztatarákot diagnosztizálni.
A vérvizsgálatnak ugyanakkor nemcsak a betegség felismerésében, hanem később, a kezelés hatékonyságának a
megítélésében is döntő szerepe van.
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002 „Együtt
gondolkodunk, együtt gondoskodunk” – egészségfejlesztési programok a kisteleki kistérségben című pályázatának
keretén belül készült.
Kovácsné Szabó Edit
ápolási igazgató, EFI szakmai vezető
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Hírek, Információk

ANYAKÖNYVI hírek

VÖRÖSKERESZTES vásár

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

Házasságkötés
• Dékány Zsuzsanna Julianna
és Farkas Attila

A Vöröskeresztes ingyenes
csere-bere vásár május 14-én,
csütörtökön 9-12 óráig lesz a
művelődési ház ifjúsági klubjában. A következő vásár időpontja: június 11., csütörtök
A szervezők továbbra is
várnak tiszta, használható
ruhaneműket, működőképes
játékokat,
mesekönyveket,
amelyeket a vásár alkalmával
vagy külön időpont egyeztetéssel adhatnak át.
Márkus Andrásné – telefon:
62/278-405 és 06 (30) 478-5084

Május 6.: Beszélgetés a tervezett programokról

Születés
• Dékány Anitának és Németh
Gábornak: Zétény
Elhunytak
• Lippai József, 76 éves,
• Hász Béla, élt 85 évet
• Sári István, 86 éves
• Vágvölgyi János László, élt
69 évet
• Szekeres János, élt 76 évet

Apróhirdetés
Balástyán, a Móra F. u. 7. szám alatti 2 szobás családi ház
eladó. Érdeklődni: 06 (30) 295-1854

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója

Május 13., 14 óra: Anyák napi ünnepség a művelődési ház
nagytermében
Május 20.: Szabadfoglalkozás
Május 27.: A Csongrád megyei nyugdíjas klubok tervezett
programjainak ismertetése
Június 3.: A gyopárosfürdői kirándulás szervezése

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – 7.30-15.30 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
Sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás Kisteleken 24 órában:
62/474-374

Kisteleki Mentőállomás – 104
Betegszállítás: 1820

Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611

A temető kapujának nyitva tartása

Állatorvosi ügyelet

Sírhelyváltás

Május 1-2-3.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Május 9-10.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267
Május 16-17.: dr. Sipos Attila – Telefon: 06 (30) 390-4624
Május 23-24-25.: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455
Május 30-31.: dr. Huszár Péter – Telefon: 06 (30) 487-4030
Június 6-7.: dr. Kunstár Pál – Telefon: 06 (30) 488-0267

A temetőkapu május 1-től október 31-ig 6.00-20.00 óráig nyitva
és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben az idősek és mozgásukban korlátozottak
gépjárművel behajthatnak a temető területére.
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1990-ben és
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni a sírhelyek újraváltását.
A temetőgondnoki iroda nyitva tartása: kedden 8-12 óráig,
pénteken 12-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő
egyeztetéssel: 06 (20) 483-0550

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

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

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

Kutyatartók figyelmébe!
Felhívom a Tisztelt Kutyatartók figyelmét, hogy állataikat tartsák ingatlanaikon belül, figyeljenek arra, hogy a kutyák az ingatlanokról sem a tanyavilágban, sem a település belterületén ne tudjanak kijárni, a lakosokat, a közlekedőket, különös tekintettel az
időseket és a gyerekeket semmilyen módon ne veszélyeztessék.
Amennyiben a kiszabadult kutyák megtámadnak embereket
vagy jószágokat, a jogszabály szerint a vadőrök a kerítésen kívül
kóborló kutyákat lelőhetik.
Kérem a kutyatartók együttérzését a védtelenekkel szemben! Továbbá kérem a Tisztelt Lakosságot, legyenek tekintettel
egymásra, és tartsák be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat,
előzzék meg a kutyatámadásokat! Ellenkező esetben bizonyítékkal alátámasztott feljelentés alapján szabálysértési eljárás indul,
amelyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleken működő Szabálysértési Hatósága jár el, és pénzbírságot szab ki.
Magyar Mihályné
jegyző
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BALLAGÁSOKRA
HELYFOGLALÁS!
Lágyfagylalt kapható!

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
650 Ft/adag
CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 350 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk.
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!
Számítógép, WIFI

Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083
www.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM
0-24 ÓRÁIG!

Ballagásokra helyfoglalás!

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

Kedden és csütörtökön

helyben fogyasztaható 12.00-22.00 óráig:
meghatározott főétel

akciós áron 1000 Ft/adag,
és meghatározott leves

akciós áron 400 Ft/adag

Előfizetéses étkeztetés!
OTP SZÉP Kártyát elfogadunk!
Internet, WIFI
Nyitva tartás: minden nap 10.00-22.00 óráig,
de rendezvény esetén későbbi időpontig is!
Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A temetésekkel kapcsolatban
mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető
ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!
Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig.
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:
06 (20) 483-0550

A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.
teljes körű temetkezési szolgáltatása:

halottszállítás, kegytárgyak értékesítése, temetések
lebonyolítása.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott
elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést
és sírgondozást is vállalunk.

Halottszállítás: Lévai János – 06 (30) 451-0371
Balástya Község Önkormányzata megbízásából a balástyai
köztemetőt a Kisteleki Temető
Üzemeltető Kft. üzemelteti.

