
Húsvéti készülődésre 
vár minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt 

a Balástya Községi Önkormányzat 

2019. április 17-én, 13.30 órától.
Húsvéti hagyományos ételszentelés, ételkóstoló

Húsvéti kreatív kézműves foglalkozás, tojásfestés, tojásfa állítás, 
arcfestés. A belépés díjtalan!

A helyszín az időjárás függvénye, ezért a rendezvénnyel kapcso-
latban részletes tájékoztatás majd plakátokon és

 a www.balastya.hu oldalon lesz.
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
a Balástya Községi Önkormányzat!

Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXv. ÉvFolyam  2019. április

Csongrád Megye Díszpolgára lett Farkas Sándor 

Térségünk országgyűlési képviselője, Farkas Sándor ag-
rárminiszter-helyettes, az Agárminisztérium parlamenti 
államtitkára Csongrád Megye Díszpolgára címet kapott.

3. oldal

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Balástya közigazgatási területén 2019. március 30-tól - 
április 20-ig ebzárlat és legeltetési tilalom lesz a rókák 
veszettség elleni immunizálása miatt.

4. oldal

Újabb sportparkkal gyarapodott településünk

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati támogatá-
sával C típusú, körül belül 90 m2 alapterületű sportpark 
épült a Sajtkukacparkban.

5. oldal

Balástyán köszöntötte a nőket 
dr. Latorcai János és Farkas Sándor

Balástyán tartották a Polgármes-
terek Klubja összejövetelét

Dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke, Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes, az Agrármi-
nisztérium parlamenti államtitkára és Ujvári László polgár-
mester köszöntötte az önkormányzatnál és az intézményekben 
dolgozó nőket.                                                     Bővebben a 3. oldalon 

Március 21-én a Vadásztanya 
vendéglőben tartották Csong-
rád megye 3-as számú válasz-
tókerületének településvezetői 
a Polgármesterek Klubja ösz-
szejövetelét. A 22 polgármester 
mindig más helyszínen, rend-
szeresen találkozik, hogy egyez-
tessenek a fejlesztésekről és a 
helyi ügyekről. Farkas Sándor, 
térségünk országgyűlési képvi-
selője, agrárminiszter-helyettes, 
az Agárminisztérium parlamenti 
államtitkára ezekre az alkalmak-
ra meghív olyan kormánytagot 

vagy közigazgatási vezetőt, aki 
az aktuális témákban illetékes. 
A polgármesterek elmondhatják 
a fejlesztésekkel kapcsolatos 
elképzeléseiket, megoszthatják 
gondjaikat egymással, az elő-
adóktól segítséget kérhetnek 
ügyeik megoldásához. A mosta-
ni találkozóra Farkas Sándor a 
Miniszterelnökségről Héjj Dá-
vid miniszterelnöki biztost hívta 
meg, aki a most induló Magyar 
Falu Programról tartott előadást. 

Folytatás a 3. oldalon
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Termálberuházás
A termálberuházással kap-

csolatos közbeszerzési eljárás 
lezárult, a kivitelező kiválasz-
tása eredményes volt. A képvi-
selő-testület a márciusi ülésen 
tárgyalta és elfogadta a jegy-
zőkönyvbe foglalt dokumentu-
mokat. A pályázati támogatás-
hoz 10 százalékos önerőt kell 
önkormányzati költségvetésből 
biztosítani, és majd szerző-
dést kötni a kivitelező-jelölttel. 
Amennyiben a kivitelező az ösz-
szes dokumentációt biztosítja, 
tavasszal vagy a nyár folyamán 
elkezdődik a munka. Előzetesen 
is kérem a lakosság türelmét, 
mert nemcsak termálkútfúrás 
lesz, hanem a hőközpontokba és 
az adott önkormányzati ingatla-
nokba a fűtési rendszerekhez, 
kazánházakhoz el kell vinni a 
melegvizet és a visszaáramló 
vezetéket ugyanúgy meg kell 
építeni.

magyar Faluprogramról
A Magyar Faluprogram az öt-

ezer lélekszám alatti települések 
különböző infrastrukturális és 
gazdaságfejlesztési gyarapítását 
teszi lehetővé. Ebben egyházi és 
önkormányzati tulajdonban lévő 
közösségi terek, kulturális léte-
sítmények felújítása valósulhat 
meg. Önkormányzatunk most 
két pályázatot készít. Az egyik a 
művelődési ház további korsze-
rűsítési munkálataira vonatko-
zik, és nagy valószínűséggel az 
alsó szigetelési munkálatokat és 
kisebb gépészeti megoldásokat 
célozzuk meg, ami a 15 millió 
forintos maximális felső határú 
pályázatba belefér. A program 
másik részében egészségügyi 
fejlesztések is megvalósulhat-
nak. Ezzel a pályázati lehető-
séggel dr. Györe Ferenc ren-
delőjének a külső szigetelését 
szeretnénk megoldani. Termé-

szetesen várjuk a Magyar Falu-
programban megjelenő további 
pályázatok kiírását is.

okTaTási inTézmények FejleszTése
Jónéhány olyan pályázati lehe-

tőség volt az elmúlt években és 
van jelenleg is, ami oktatási in-
tézményeinket érinti, óvodai és 
iskolai fejlesztésekkel kapcso-
latos. Az iskolában úgynevezett 
"szabaduló szoba" kialakítása 
lesz, az óvoda udvarában rövi-
desen elkészül a KRESZ-park. A 
nyár elején egy EFOP pályázat 
segítségével az iskolához kül-
téri játszóeszközöket szerezhe-
tünk be. Az iskola igazgatójával 
együtt keressük a legjobb helyet 
ezeknek az eszközöknek. Elkép-
zelésünk szerint az iskola udva-
rában lévő 9-es termet elbonta-
nánk, és az lenne játszóeszközök 
helye, de először helyet kell 
biztosítanunk az abban folyó te-
vékenységeknek. (A "szabaduló 
szoba" lényege, hogy egy csa-
pat bemegy egy bezárt szobába, 
vannak feladatok, amelyeket 
meg kell fejteni, el kell végezni 
és ez alapján találják meg a kó-
dot, ami nyitja az ajtót.)

kisebb FejleszTések sajáT kölT-
ségveTésből

A polgármesteri hivatal kör-
nyékének a további rendbetéte-
lét, tereprendezést, kertépítést, 
az épületek külső festését ter-
vezzük. A régi, funkcióját vesz-
tett kerítést már lebontottuk, és 
szeretnénk olyan kertet kialakí-
tani, ami méltó ehhez a helyhez. 
Továbbá régi adósságunk az 
óvoda főút felöli kerítésének 
újraépítése. Ha az egyszerűsített 
terv elkészül, remélhetően még 
tavasszal megépülhet az óvoda 
kerítése.

sporTcsarnok FelújíTása
A sportcsarnok emeleti része 

vizesblokkjainak felújítása a be-

fejezéséhez közeledik. A föld-
szinten még nem kezdték el a 
munkát. A sportcsarnok belső 
festése és az emeleten a karzat 
festése elkészült. A munkákkal 
kapcsolatban folyamatosak az 
egyeztetések. Április második 
felére tervezik a kivitelezők a 
sportpadló felújítását, és va-
lószínűleg május végére tel-
jesen megújul a sportcsarnok. 
Árajánlatokat kértünk a plusz 
munkákhoz, a sportcsarnokban 
lévő fűtőtestek, radiátorok biz-
tonságos burkolásához, kívül 
a rendezvénytér felöli oldalon 
ereszcsatorna felszereléséhez, 
amit a pályázati támogatás nem 
tartalmaz. A sportcsarnok vi-
lágításának korszerűsítéséről 
a püspöki hivatallal folyik az 
egyeztetés. Ezzel egy időben az 
épület külső szigetelése és festé-
se is megtörténik majd.

sporTeszközök a sajTkukacpark-
ban

Három évvel ezelőtt beadtunk 
egy pályázatot szabadtéren fel-
állított testedző eszközök, kül-
téri fittnesspark kialakítására. 
2018. decemberében kaptuk az 
örömteli hírt, hogy elnyertük 
a támogatást, és márciusban a 
Sajtkukacparkban központi ki-
vitelezésben megépült. A nettó 
10 millió forint költségvetéssel 

készülő fittnesspark 100 száza-
lékos támogatottságú volt, és az 
önkormányzatnak a terepren-
dezésben kellett csak segíteni 
valamint a megközelítéséhez 
szükséges rövid járdaszakasz 
díszburkolását kellett elvégezni. 

közmunkaprogrammal kapcsola-
Tos FejleszTések

Az idén a közmunkaprogram-
ban különböző vetőmagokat, 
növénypalántákat, üzemanya-
got, kenőanyagot, műtrágyát, 
növényvédő szereket vásárol-
hatunk, és ezeken kívül négy 
nagyobb fejlesztésre lesz le-
hetőség. Az Állatsimogatóban 
egy kültéri közösségi helyet 
alakítunk ki, ami az odalátogató 
csoportok foglalkoztatását biz-
tosítja. Ugyanott konyhát ren-
dezünk be szintén a csoportok 
kiszolgálásához. A következő 
beruházás az öntözésfejlesztés 
lesz a közterületeinken, mivel 
egyre kevesebb munkaerő van 
az öntözés elvégzésére. Sikere-
sen pályáztunk egy duplafülkés 
kisteherautóra, amit már meg-
vásároltunk és a közmunka-
programban dolgozók, valamint 
a munkájukat szervezők hasz-
nálatba is vették.

uTakra és járdákra behajló ágak
Mindenkinek tisztelettel fel-

hívom a figyelmét, hogy az 
önkormányzatnak a magánte-
rületekről a külterületi utakra, 
illetve a belterületen a járdákra 
kihajló ágak lemetszése nem 
feladata. Ezért kérem, hogy 
akiknek fái vagy fasora van a 
dűlőutak mellett, az utak biz-
tonságos használatát tegye le-
hetővé, tartsa rendben a fákat. 
Ugyanezt kérem a belterületi 
lakosságtól is, hogy a járdák 
mellett az ágakat, gallyakat 
vágják le, hogy ott biztonság-
gal lehessen közlekedni. 
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

A sportcsarnok emeleti 
része vizesblokkjainak 
felújítása a befejezéséhez 
közeledik.



Nemzeti estet tartott a 
Csongrád Megyei Önkor-
mányzat és a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal március 
15-e alkalmából Szegeden. Az 
ünnepségen térségünk ország-
gyűlési képviselője, Farkas 
Sándor agrárminiszter-helyet-
tes, az Agárminisztérium par-
lamenti államtitkára vehette át 
a Csongrád Megye Díszpolgá-
ra címet.

A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat és a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Nemzeti estjén 
Deutsch Tamás fideszes euró-
pai parlamenti képviselő mon-
dott beszédet. Kiemelte, hogy a 
szabadságharc ugyan elbukott, 
de nem akkorát, mint amilyen 
elsöprő ereje volt a forradalom 
sikerének, mivel 1848 után már 
semmi nem volt a régi, az esz-
mék összekovácsolták az orszá-
got. Az ünnepségen átadták az 
Elnöki elismerő okleveleket és 
a megyei önkormányzat díjait. 
Kakas Béla, a megyei közgyűlés 
elnöke azt mondta, ma is törté-
nelmet írnak Csongrád megye 
kiválóságainak a segítségével.

A Csongrád Megye Díszpolgá-
ra címet az idén Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő, agrár-
miniszter-helyettes vehette át, 
akit Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes méltatott, és Novák 
Katalin család- és ifjúságügyért 

felelős államtitkár köszöntött 
videóüzenetben. Farkas Sándor 
felszólalásában úgy fogalmazott, 
hogy a címet valójában nem 
egyedül érdemelte ki, ahhoz a 
teljesítményhez, amit most elis-
mertek, kellett a családja, szerető 
felesége, segítői, és a mára barát-
sággá érett munkakapcsolatok is. 
Hangsúlyozta, hogy választóke-
rületéhez 22 település tartozik, 
ezek vezetőivel olyan szakmai 

és baráti közösséget alkotnak, 
ami nemcsak a megyében, de 
országos szinten is példaértékű. 
Ezért mindenkinek, így nekik is 
megköszönte az együttműködést 
és a támogatást.

Az esten Kiss Rigó László, a 
Szeged-Csanádi Egyházmegye 
püspöke bemutatta Magyaror-
szág első egyházi fenntartású, 
sport és ifjúsági centrumát. Mint 
mondta: a nyolcezer fős szegedi 
stadiont augusztus végén terve-
zik felavatni.

Farkas Sándor miniszter-
helyettes és képviselő úrnak a 
Balástya Községi Önkormány-
zat ezúton is gratulál kitüntető 
címéhez, és köszönetét fejezi ki 
az elmúlt sok éves eredményes 
együttműködésért, amelynek 
fontos szerepe volt Balástya 
töretlen fejlődésében!
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Ujvári László
polgármester

Farkas Sándor vehette át a Nemzeti 
esten a megye díszpolgári címét

A Balástya Községi Önkormány-
zat március 8-án, a művelődési 
házban tartotta a polgármesteri 
hivatal és az intézmények hölgy-
munkatársai ünneplését. Először 
Fodor Tamás művelődésszerve-
ző üdvözölt mindenkit, majd dr. 
Latorcai János, az országgyűlés 
alelnöke köszöntötte a nőket, 
utána Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő, agrárminiszter-

helyettes, az Agrárminisztérium 
parlamenti államtitkára, majd 
Ujvári László polgármester üd-
vözlő beszédében kiemelte a nők 
szerepét az életünkben. A rövid 
ünnepségen Derzsi György szín-
művész énekelt. A műsor után a 
nők cserepes dísznövényt kap-
tak, és az önkormányzat uzson-
nával látta vendégül a hölgyeket.

Nőnapi ünnepséget tartott az 
önkormányzat 

Fotó: Kormányos Sándor

Folytatás a címlapról
Ezután a Települési Opera-

tív Program már végéhez kö-
zeledő pályázatairól tartottak 
egyeztetést. Szó volt az EFOP, 
a LEADER és a Vidékfejlesz-
tési Program pályázatainak 
megvalósításáról. Ujvári László 

polgármester a Polgármesterek 
Klubja rendezvényeiről elmond-
ta, hogy számára mindig haszno-
sak, mert új információkhoz jut, 
a beszélgetésből is sokat lehet 
tanulni, mert a településvezetők 
megosztják egymással, hogyan 
oldják meg a napi problémákat.  

Nőnap időseknek
Március 14-én a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából a Balástya 
Községi Önkormányzat a mű-
velődési házban köszöntötte 
az idősek nappali ellátásában 
résztvevőket és az  Őszi Alkony 
Nyugdíjas Klub tagjait. Ujvári 
László polgármester üdvözlő 
szavai után Szatmáry Éva ve-

zetésével a Bábabokra Néptánc 
Együttes általános iskolás cso-
portjának műsora következett, 
majd az ünnepelteknek virággal 
és süteménnyel kedveskedett 
önkormányzat. Csányi Attila 
zenéjével szórakoztatta a beszél-
getéssel záruló rendezvényrészt-
vevőit. 

Mezőgazdasági termelők figyelmébe!
Aki szeretne bekerülni gazdálkodásával Balástya helytör-
ténetébe újságcikkben vagy fotóval vagy filmfelvétellel, 
kérem jelezze a 06 (30) 345-5053-as telefonszámon vagy 
a mediairoda@invitel.hu címen. 
     Illin Klára
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Kisteleki Járási 
Hivatala Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Osz-
tály Járási főállatorvosa – mint 
első fokú hatóság – rókák ve-
szettség elleni szájon át történő 
immunizálására tekintettel 

Balástya község közigazga-
tási területére 2019. március 
30. napjától kezdődően 2019. 
április 20. napjáig bezárólag  
ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el.

Az ebzárlat tartama alatt:
• Tartási helyén minden kutyát 

és macskát elzárva, illetőleg 
a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhes-
senek; zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mel-
lőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek. 

• Kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni. 

• A település területéről kizá-
rólag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát – és csak a ható-
sági állatorvos kedvező eredmé-
nyű vizsgálata után és engedé-
lyével – szabad kivinni. 

• Az érvényes veszettség el-
leni védőoltással rendelkező 

vadászebek, a fegyveres erők 
és fegyveres testületek ebei, a 
katasztrófa-mentő ebek, a segítő 
és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére mentesek a 
2. és 3. pontban foglalt korláto-
zás alól. 

• Az ebzárlat alatt befogott, 
kóbor húsevőket hatósági meg-
figyelés alá kell helyezni az eb-
zárlat időtartamára. 

• Az ebzárlat ideje alatt húsevő 
állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom alatt a 
legelőre állat nem hajtható. 

Kérem a tisztelt lakosságot, 
hogy ezen kötelezettségeknek 
eleget téve a szükséges intéz-
kedéseket kellő körültekin-
téssel és odafigyeléssel hala-
déktalanul tegye meg a saját 
és környezetének megóvása 
érdekében. 

Tájékoztatom a tisztelt la-
kosságot, hogy amennyiben a 
fent leírtak végrehajtása ma-
radéktalanul nem teljesül, az 
első fokú hatóság élelmiszer-
lánc-felügyeleti bírság kisza-
básáról dönt, a bírság ismétel-
ten is kiszabható.

Március 2-án, a Tanodában 
Sejben Viktor, a Kisteleki Men-
tőállomás mentőápolója tartott 
tréninget a defibrillátor használa-
táról.  A részvevőknek elmondta, 
azért fontos a defibrillátor, az új-
raélesztést segítő készülék, mert 
ha van egy klinikai állapot, olyan 
szívmegállás történik valakinél, 
amikor eszköz nélkül meg kell 
kezdeni az újraélesztést, akkor 
a helyszínre érkező defibrillátor 
megnöveli az újraélesztés sike-
rességének esélyét, ha minél ha-
marabb odaér. Mindez csak ak-

kor működhet, ha valaki elkezdi 
az újraélesztést. Ha nem kezdik 
el az újraélesztést, akkor hiába ér 
oda a defibrillátor, nagyon sokat 
csökken az esélye, hogy életben 

marad az ember. Sejben Viktor 
bemutatta az újraélesztés lépé-
seit, és a résztvevők egyenként 
gyakorolták. 

Balástyán automata defib-
rillátor van a Hotel Orchideában 
elhelyezve és a sportöltözőben 
is. Ezek a készülékek képesek 
felismerni a szív elégtelen mű-
ködését, és visszaállítani a szív 
működését. A gép beszél, az 
útmutatást megadja a haszná-
lójának, továbbá a  tennivalók 
lépéseit a készüléken ábrákon 
jelölik.

A tréninget Virágh István, a Ba-
lástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke és Fodor Ta-
más a Községi Sportkör Balástya 
Egyesület elnöke szervezte. 

Ebzárlat és legeltetési tilalom Az újraélesztést gyakorolták a 
defibrillátor tréningen a Tanodában

Kutyatartók figyelmébe!
Kérem a lakosságot, hogy kutyáikat tartsák az ingatlanaikon 

belül úgy, hogy onnan se a külterületen se a belterületen ne tud-
janak kijárni, ne veszélyeztessék az úton közlekedőket,  időse-
ket, gyerekeket, a szomszédos ingatlanokon lévő haszonálla-
tokat. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az Állatvédelmi 
törvény szerint 90.000 Ft-ig terjedő bírsággal lehet sújtani a 
kutya tulajdonosát vagy tartóját. 

                                   Koczkáné dr. Szabó Gabriella aljegyző

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA  

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy ed-
dig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu   
email 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

Koczkáné
 dr. Szabó Gabriella

     aljegyző



A SZANKA SZERVIZ ÉS AUTÓSBOLT
telefonszáma megváltozott!
Új szám: 06 (30) 538-7850

                Szerviz                          Üzlet
Nyitva: H-P: 7.00-17.00             H-P: 8.00-16.30
Balástya, Széchenyi u. 32. • Telefon/fax: 62/278-201
E-mail: szankadori@gmail.com
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A Balástya Községi Önkor-
mányzat pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériumhoz a Nemzeti Sza-
badidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételre.

A program legfőbb célkitűzése 
a rendszeres testmozgás nép-
szerűsítése, ezáltal az egészség-
megőrzés támogatása.

A sportolás alapvető feltétele, 
hogy legyen megfelelő infra-
struktúra. Az elmúlt években 
egyre nagyobb teret nyer a sza-
badidős sportban az úgyneve-
zett „street – workout”, vagyis 
a szabadtéren felállított testedző 
eszközök, parkok, sportparkok 
használata. A sportparkokban 
az egymást követő generációk 
együtt tölthetik el a szabadidejü-
ket, ezzel is erősítve a kölcsönös-
ségen alapuló családi köteléket.

Önkormányzatunk C típusú, 
körül belül 90 m2 alapterületű 

sportpark létesítésére kapott 
lehetőséget. Nyolc különféle 
eszközt telepítettek, amelyek 
alkalmasak has- és hátizom erő-
sítésre, fekvőtámasz végzésére, 
lépcsőzésre, húzódzkodásra, 
függeszkedésre.

A C típusú sportpark kialakí-
tása a Sajtkukacparkban történt, 
kiegészítve a már rendelkezésre 
álló szabadtéri eszközöket.

A sportparkot a Nemzeti 
Sportközpontok építette meg, 
az önkormányzat feladata pedig 
az akadálymentes megközelítés 
biztosítása, valamint a folyama-
tos az üzemeltetés.

A Sportpark műszaki átadása 
március 21-én megtörtént. Az 
eszközök rendeltetésszerű hasz-
nálatát tájékoztató tábla segíti.

A beruházás  költsége 10 millió 
forint Áfa nélkül, és 100 százalé-
kos pályázati támogatással való-
sult meg.

A balástyai Cocktail Band 
a jelenlegi formájában 2018-
ban alakult. A zenekart 
Kauczki Tonuzóba alapította 
társaival, és sok helyre hívják 
őket muzsikálni.

Kauczki Tonuzóba 1995-ben 
kezdett zenét tanulni, majd be-
iratkozott a Király-König Péter 
Zeneiskolába, 2008-ban végzett 
könnyűzene és dzsessz tansza-
kon, azóta szintetizátoron mu-
zsikál. 2013-ban találkozott Sári 
Csaba Leventével, aki szintén 
szintetizátoron játszik, és hét éve 
kezdett el tanulni Tari Józsefnél. 
Gémes Istvánnal is egymásra 
találtak, ő pedig énekelni tudott. 
(Később, 2016-ban Szegeden, 
az Ifjúsági Házban a Dugonics 
Társaság Ifjúsági Tagozatának 
Művészeti Fesztiválján szóló 
ének kategóriában 3. helyezést 
ért el.) Ezután csatlakozott még 
hozzájuk Ábrahám Ágnes éne-
kesnek. 2014-től lett Cocktail 
Trió a csapat. Egy év múlva a 
pusztaszeri Bodnár Ferenc tár-
sult hozzájuk, és Cocktail Band 
néven folytatták zenélést. 2017-
ben az Árkád bevásárlóközpont-
ban rendezett Szegedi Esküvő 
Kiállításon nagy sikerrel szere-
peltek.

A Cocktail Band 2018-ban új 
felállásban folytatta a zenélést: 
Kauczki Tonuzóba, Sári Csaba 
Levente, Gémes István mellé 
egy trombitás, az ópusztasze-
ri Papp Béla érkezett, aki több 
mint 16 éve indult el a zenei 
pályán. A Kisteleki Művészeti 

Iskolába trombita tanszakra járt, 
és tagja a Kisteleki id. Vándor 
Rudolf Fúvószenekarnak is.  
A rendszeres próbákhoz 
Kauczki Tonuzóba egy kis pró-
batermet alakított ki családi há-
zuk udvarában. A gyakorlás ösz-
szeszokott csapattá kovácsolta 
őket, és már nagyon sok buliban 
zenéltek együtt.

"Azért választottuk a Cocktail 
nevet, mert mindenféle zenét 
játszunk a megrendelők igénye 
szerint, egyébként fő profilunk 
a lakodalmas, mulatós zene, 
amit kiegészítünk a mostani 
igényekkel, a roma-discoval, de 
a retrotól az örökzöld dalokig 
terjed a repertoárunk" – mondta 
Kauczki Tonuzóba. 

A dél-alföldi régióban nagyon 
sok fellépésük volt és van, de a 
környező településekre is gyak-
ran hívják őket. A távolabbi he-
lyek közül sokszor muzsikálnak 
a Tisza-tó környékén, és az idén 
több budapesti lakodalomban 
zenélnek majd. Zenész-vőfély 
találkozókon Bakson, Csen-
gelén, Kiskunfélegyházán is 
bemutatkoztak, ami alapján 
további felkéréseket kaptak. 
Általában lakodalmakba, bálok-
ba, születésnapi bulikba, céges 
rendezvényekre, önkormány-
zati eseményekre hívják őket. 
Mivel színpadi hangosításhoz 
megfelelő hangtechnikai beren-
dezéseik vannak, hangosítást is 
szoktak vállalni.

A zenekar disco szolgáltatással 
bővítette az ajánlatát a megren-
delők számára. A két fős DJ-
csapatuk, a balástyai Bóta Béla 
és a baksi Kacsinta Tamás a 
modernebb és a retro disco ze-
néket hozzák a bulikba. Ugyanis 
vannak olyan rendezvények, 
ahol például felváltva szól a la-
kodalmas zene és a disco, hogy 
minden meghívott igényét ki-
elégíthessék a vendéglátók. Ez 
mostanában divatos.

Illin Klára

Újabb sportparkkal gyarapodott 
településünk

Sokfelé népszerű a balástyai 
Cocktail Band lakodalmas zenekar
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Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 25 évben? III. rész
Balástyán harminc körüli 

virágkertészet volt az 1980-
as évek végén, és az ország 
vágott virág termesztésének 
egyik központjaként tartották 
számon községünkben. Mára 
körülbelül nyolc virágkertész 
család maradt és a virág mel-
lett zöldséget is termesztenek.

Fodor Ferenc és Fodor Fe-
rencné

"A termelőszövetkezetben me-
zőgazdasági gépszerelő, majd 
traktoros voltam, és 1984. dec-
emberében azt abbahagytam. 
A következő évtől kezdtük az 
önálló gazdálkodást, de előtte 
is a háztáji földben fűszerpap-
rikát termeltünk, a belterületi 
házunk kertjében 1977-től fólia 
alagutakba korai krumplit ve-
tettünk. Később paprika, para-
dicsom, földieper termesztésbe 
fogtunk. 1995-től lett szegfű 800 
négyzetméteren, két fóliában. 
Ekkor bevezettük a gázt, mert 
fűteni kellett a virágra. Nagyon 
sokba került, 2 millió forintot 
költöttünk rá. Majd amikor ösz-
szejött annyi pénzünk, bővítet-
tük a kertészetet. Hat év múlva 
3200 négyzetméteren 65 ezer 
tő szegfűnk volt. Izraeli és spa-
nyol cégektől vásároltuk a pa-
lántákat. Három évig hagytuk 
az ágyásokban az állományt, de 
lépcsőzetesen újratelepítettük, 
így minden évben volt új ültetés 
is. Az első évben jó minőségű vi-
rág termett, a harmadikban már 
úgynevezett koszorúba való vi-
rágot adott. A szegfűtermesztés 
nagyon időigényes munka. Ál-
landó, bejelentett munkásokkal 
dolgoztunk. 2004-ben az Euró-
pai Unióhoz csatlakozás után, 
amikor a szabad árumozgás be-
indult, az olcsóbb import virágot 
behozták a piacra, az energiaárak 
emelkedtek, nem lehetett kiárul-
ni a költségeket. Télen a virág is 
kevesebb, nyáron meg eladhatat-
lan volt, és kivittük a hulladék-
udvarba, amikor a téli fűtés árát 
kellett volna kiárulni. 2010-ben 

elhatároztuk, hogy a ballagások-
ra leszedjük a szegfűt, és utána 
kitakarítjuk a fóliákat, felszed-
jük az összes virágtövet. Előző 
évben már nem telepítettünk új 
palántákat. Csak azért nem lett 
veszteségünk, mert a virág mel-
lett krumplit és paprikát is ter-
meltünk, és így kiegyenlítődtek 
a költségek. A szegfű helyére 
azután paprika került, majd a kö-
vetkező tavasszal korai krumplit 
vetettünk. Ezekre a növényekre 
fagyveszély esetén kell fűteni. 
A gázórát nem adtuk le, bár elég 
sok az alapdíja, éves szinten 500 
ezer forint körül van, amihez jön 
az elfogyasztott köbméteren-
kénti díj. De, ha visszaadnánk, 
és később mégis csak kellene, 
akkor újra kell terveztetni és en-
gedélyeztetni, ami szintén nagy 
költséggel jár. Megvan még a 
szigetszentmiklósi virágpiacon 
is a helyünk, bár azóta egy daba-
si ismerősünk használja. Várjuk, 
hátha változnak a körülmények 
és újra lehetne indítani a virág-
termelést, mert szerettük ezt a 
munkát."

Varga Kovács Hortenzia és 
Balázs János

"János családjában volt ha-
gyomány a gazdálkodás. Ahol a 
kertészetünk van, ugyanezen a 
helyen az anyai nagyszülei ta-
nyája állt, almáskerttel, szőlővel, 
meg őszibarackfákkal. Amikor 
az egyetemi diplomaosztó előtt 
összekerültünk, és 1979-től ide 
jártam Budapestről, két sor kivá-
gott almafa helyén már tulipános 
kert virágzott. János hordta haza 
a tulipánhagymákat, és azt ül-
tettük el. A nagyapjáék kisteleki 
háza kertjében a faiskola és sző-
lőiskola mellett a virágoskert-
ben szaporították a tulipánt és a 
nárciszt. Azután a szülői háznál 
együtt folytattuk, az apró hagy-
mákból szaporítottuk a tulipánt, 
és amikor elég sok lett, akkor 
kezdtük el a fólia alatti korai vi-
rágoztatást. 1980-ban Nőnapra 
az első fűtött fóliás hajtatásunk-

ból 30 ezer darab tulipán nyílt 
egyszerre. Úgy ment továbbra 
is, hogy nagyon vigyáztunk a le-
termett hagymákra, mindig volt 
egy nevelő és virágzó méret is. 
A nagy hagymákat szeptember-
október körül ültettük vissza. Így 
egy ideig magunk szaporítottuk 
a tulipánhagymákat, de elkö-
vetkezett az idő, amikor azok a 
fajták, amit mi termesztettünk, 
nem voltak már elég korszerűek. 
Ezért egy budapesti vetőmag-
forgalmazó céggel felvettük a 
kapcsolatot, és onnan szerez-
tünk be újabb fajtákat. Azután 
néhány szaporítóanyag forgal-
mazóval kerültünk kapcsolatba, 
és az ő segítségükkel vettünk 
Hollandiából tulipánhagymát.  
A fóliaházakat így fejlesztettük 
az évek alatt. 1988-ban építettük 
a balástyai tanyán az első fóliá-
kat, amiben 10-12 évig gerberát 
termeltünk, utána évről évre épí-
tettünk fóliaházakat, növeltük a 
területet a mostani méretre, ami 
1,2 hektár fedett területet jelent. 
Gerberát már 1986-tól neveltünk 
a kisteleki háznál, először 200-
250 négyzetméteren hazai sza-
porítóanyagból, majd a tanyára 
már Hollandiából vettük a palán-
tát. Kipróbáltuk a liliomhajtatást 
is. A kertészeti egyetemen tanító 
barátunk javaslatára ültettünk 
először néhány ezer darabot, ami 
később egyik fő növényünkké 
vált. A tulipán, a nárcisz, a gerbe-
ra és a liliom termesztése hosszú 
ideig tartott. Mellette mindig 
volt valamilyen zöldség, kápia 
paprika, fehérpaprika, káposz-
tafélék. 1989-ben kiköltöztünk 
ide a tanyára, és fokozatosan 
szedtük ki a gyümölcsfákat, las-
san kéthektárnyi területen építet-
tünk termesztő-berendezéseket 
és kiszolgáló melléképületeket. 
Bevezettük az ipari gázt 1993-
ban, ami nagy könnyebbséget 
jelentett a téli fűtési szezonban.  
A kezdettől 10-12 év alatt any-
nyira megemelkedett a gáz-
szolgáltatás ára, hogy el kellett 
gondolkodni azon, milyen vál-

toztatással tudunk tovább ter-
melni. A gerbera és a liliom emi-
att kiesett, mert rendkívül nagy 
a hőigénye. Ki kellett számolni, 
melyik virág termeszthető gaz-
daságosan. A tulipán nagyon 
hálás növény, nagyon kicsi hő-
mennyiséggel is beéri, bár sokba 
kerül a hagymája, de csak ennél 
maradtunk, mivel mindkettőnk-
nek kedvence, és az egyetlen 
virág, amit a kezdettől termesz-
tünk. 2004 után nagy mennyi-
ségben ránk tört az import, és 
megint el kellett dönteni, mit te-
gyünk. Újabb virágot, liziantuszt 
ültettünk, és a kisebb fóliaházak-
ba zöldségfélék jöttek megint, 
uborka, kínai kel, káposzta, 
saláta. A tulipánunk mellett fo-
lyamatosan kerestünk olyan új 
kultúrát, ami évelő, újdonság, 
és nincs nagy vagy egyáltalán 
nincs hőigénye. Így találtunk rá 
helleborusra, ami már négy éve 
van nálunk termesztésben egyre 
növekvő területen. Öt éve van 
boglárka is a tavaszi szezonban. 
Évente kétszer megyek Hollan-
diába, és figyelem a kiállításon, 
mit termesztenek az ottani virág-
kertészek. A kertészetünket úgy 
szeretném folyamatosan átalakí-
tani, hogy mire megöregszünk, 
ne legyen állandó a palántaülte-
tés, és minél kevesebbet kelljen 
fűteni a téli szezonban a fóliákat. 
Jelenleg a munkaerő is nagy 
probléma, ezért érdemes elosz-
tani egész évre a virágtermelést, 
valamennyi mindig legyen, fog-
lalkoztatni tudjunk mindenkit, 
de ne legyen olyan munkacsúcs, 
hogy ne tudjunk embert szerezni 
a szezonális munkára. Egyéb-
ként állandó munkásaink van-
nak, közöttük olyanok is, akik 
38-40 éve dolgoznak velünk. Ta-
valy megint léptünk egyet, mert 
jött egy újabb virág, a paeonia, 
a pünkösdi rózsa (bazsarózsa), 
amit hosszabb időre kell telepí-
teni, nagy beruházást igényel, de 
fűtést nem. Mindig úgy váltunk 
virágot, hogy legyen átmenet, 
                 Folytatás a 7. oldalon



Folytatás a 6. oldalról 
az egyik még van, de már jön a 
másik. Az időzítésben komoly 
nehézséget jelent, hogy nagyon 
ciklikus, szezonális a magyaror-
szági virágfogyasztás, csak bizo-
nyos napokra koncentrál: Nőnap, 
Anyák Napja, ballagások, Kará-
csony, meg a gyakori, nagyobb 
névnapok. A köztes időben alig 
van forgalom, kivéve nyáron, 
amikor az esküvői szezon bein-
dul. A bevételeket mindig a fej-
lesztésbe visszaforgattuk, hogy 
könnyebb és gazdaságosabb le-
gyen a virágtermesztés. Amikor 
a 2000-es évek elején bejött az 
import virág, erre nem voltak a 
magyar termelők felkészülve. 
A hollandok eladták a magyar 
kertészeknek a szaporítóanyagot 
és vele együtt behozták a vágott 
virágot is, amit jóval olcsóbban 
tudnak előállítani. Igaz, hogy 
ennek a minősége sok esetben 
lényegesen gyengébb, mint a 
hazai, de mint másban is döntő 
szempont az ár. Mi az árral nem, 
csak a minőséggel tudjuk fel-
venni a versenyt, ezért tudunk 
a piacon fennmaradni. Mindig 
igazodnunk kell a helyzethez, 
figyelni kell arra is, hogy mi a 
divat, színben, formában. Példá-
ul most nagyon divatos virág a 
paeonia, a bazsarózsa, ezt igény-
li a piac. Igyekszünk az igényes 
vásárlóinkat kiszolgálni, akiknek 
fontos a minőség és a divatos 
virág, amihez magasabb ár kap-
csolódik. A vevők tudják, hogy 
jó minőségű az a virág, amit a 
piacra viszünk, inkább megfize-
tik a magasabb árat, mint beérjék 
alacsonyabb minőséggel."

Gombos Pál és családja
"1973. augusztus 18-án 

Kendrella József atya áldásával 
házasságot kötöttem Bárkányi 
Máriával. A kertészkedést 1974-
ben 70 négyzetméter karalábéval 
és 540 négyzetméter fóliás bur-
gonyával kezdtük a feleségem 
nagyszüleinél. 1974. május 26-
án megszületett: Palkó fiunk, aki 
ma kiváló kertész és egy nagy-
lány meg egy fiú apukája. A ker-
tészetben már a következő évben 
fejleszteni tudtunk, fából készí-
tettünk 1000 négyzetméteres 
magas légterű fóliaházat és alá 
retekmagot vetettünk, amelynek 
egyharmada volt eladható. Utána 
kígyóuborkát ültettünk. Mire ter-
mőre fordult, 30 centiméter bel-
víz lett a fóliaházban. A követ-
kező évben fehér paprika volt, 
majd összesen nyolc kilométer-
nyi sor petrezselymet vetettünk, 
és február elejétől csomózva a 
budapesti Bosnyák téri piacra 
hordtam fel Volgával, és örven-
deztem a csomónkénti 40 fillér-
nek. Hazafelé jövet mindig vala-
mi szükséges gazdasági kelléket, 
olajkályha betétet, slagot, fóliát 
hoztam. Úgyhogy 1977. már-
cius végén indíthattuk az első, 
olajkályhákkal fűtött fóliánkat, 
amibe K3-as paradicsomot ül-
tettünk. Még ebben az évben 
korszerűsödött a gazdaságunk 
vasvázas fóliával és OTR kazán-
nal. 1979-ben vettünk először 
szegfűdugványt, 12 ezer tövet 
a Rozmaring Tsz-től. Onnan in-
dult a dísznövénytermesztésünk.  
A termőre fordulást követően lett 
állandó bevételünk. A kezdeti fa-
vázas szerkezetekről áttértünk 

vasvázasra. Közben 1983. feb-
ruár 4-én megszületett lányunk, 
Marcsika, aki ma okleveles 
kertészmérnök, egy nagyobb fiú 
és egy kislány anyukája. Még 
abban az évben megvettük a 
mostani birtokunk helyén álló 
tanyát és béreltünk a termelőszö-
vetkezettől területet, ami csak 
három aranykoronás, eredetileg 
40 évig szőlő volt. A kedvezőt-
len adottságú földön meg kellett 
tanulni gazdálkodni. Itt az elő-
ször 2800 négyzetméteres fóliát 
folyamatosan bővítettük. Ide 
is szegfűt ültettünk. Általában 
évente, tavasszal ültettük. Cse-
pegtető öntözést alkalmaztunk. 
Termett magas minőségű szegfű 
is, ezért 1986-ban beneveztünk a 
keceli virágkiállításra, és elnyer-
tük a legszebb szegfűkért járó 
díjat. Ezen a kiállításon talál-
koztunk egy holland kiállítóval, 
aki liliomhagymákat hozott be, 
amit akkor még nem ismertünk. 
Vettünk két tasakkal, elültettük 
és gyönyörű virágok lettek. Ez 
volt az első lépésünk a liliomter-
mesztés felé. 1989. július 25-én 
megszületett Zoli fiunk, aki ma 
reményteljes kertész, egy kis-
lány apukája. Ettől az évtől egy-
egy alkalommal 3-4 láda liliom 
hagymát ültettünk és azt tapasz-
taltuk, hogy a piacon a liliomot 
a feleségem midig hamarabb 
eladta, mint a szegfűt. Lassan 
növeltük a liliom mennyiségét, 
a szegfűt meg csökkentettük. Az 
1990-es évek elején történt, hogy 
nyáron a nagyon nagy melegben 
a szegfű hősokkot kapott, és ki 
kellett dobni. Ezután a helyére 
liliomot ültettünk, és piac is lett 
hozzá. 1993-ban vezettük be a 
gázt. Utoljára 1997-ben ültet-
tünk egy kevés szegfűt. Próbál-
koztunk még strelitzia reginae, 
aconitum napellus, iris, gerbera, 
asparágus plumózus, tulipán, 
krizantém, frézia termelésével, 
de ezek az elvárt eredményt 
nem hozták. Azóta csak liliomot 
termesztünk, és a minőségét si-
került megőrizni. A talajfertőtle-
nítéssel és a tápanyag utánpótlá-
sával mindig ugyanarra a helyre 

ültetünk. Az üvegházat 1997-ben 
kezdtük építeni önerőből, elő-
ször 2080 négyzetmétert. A kö-
vetkező évben egy pályázati le-
hetőség jött, amihez 30 százalék 
körüli kamattal kaptunk hitelt és 
2001-re elérte az üveggel fedett 
területünk a 8000 négyzetmétert. 
Újabb pályázat gyorsította meg 
a fejlődést, így 2003-ra elértük 
16800 négyzetmétert. A felesé-
gem, Marika végezte kiválóan 
a piaci értékesítést, ami óriási 
feladat volt. 2000-ben a Hortus 
Hungaricus Nemzetközi Kerté-
szeti Kiállítás és Vásáron kiállí-
tottuk a színben, választékban és 
minőségben gazdag liliomainkat. 
Erre ezüst díjat kaptuk. A követ-
kező évben a kiállítás nagydíját 
hozhattuk haza. Azután minden 
évben elnyertük a nagydíjat. 
2014 után már nem rendeztek 
kiállítást. A termesztés-techno-
lógiánk hamar és jól kialakult. 
Egy évben 103 fajta liliomot ter-
mesztettünk. Ez már kicsit sok-
nak bizonyult, nem volt követhe-
tő, mára az igény is visszaesett, 
ezért harminc alá csökkentettük 
a választékot, 8-15 naponként 
ültetünk. Amikor a gáz ára 60 
forint fölé került, az elkeserítő 
volt, hogy éves szinten 600 ezer 
köbméter gázért mennyit kell fi-
zetni, és még lehet több is, amit 
úgy láttunk, nem lehet kitermel-
ni. 2006. októberében önerőből 
termálkutat fúrattunk és 2007. 
januárja óta fűtjük termálvízzel 
a ma már 29800 négyzetméteres 
területet. 2015-ig gazdaságunk 
folyamatosan javuló eredmény-
nyel működött. 2016-tól csök-
kent a kereslet, ugyan vannak új 
vevőink is, de nagyon visszafo-
gottan vásárolnak. Ezért a továb-
biakban a liliom eddigi mennyi-
ségének csak 55-60 százalékát 
ültetjük, és mellé kiegészítő nö-
vényt kell találnunk. A negyven 
éves virágkertész tapasztalatom 
alapján mondom, az egész ker-
tészetünk erős hittel tudott ilyen 
szinten megvalósulni, úgy hogy 
elhittük, hogy meg tudjuk csinál-
ni és hozzátehetem: még az Isten 
is megsegített."          Illin Klára
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Előre láthatóan a 2019. évi te-
rületalapú támogatás igénylésé-
nek szankció mentes határideje 
április 8-tól május 15-ig tart! A 
támogatás igényléséhez feltétle-
nül hozzák magukkal őstermelői 
igazolványukat! 

Kérjük a termelőket, hogy 
időpont egyeztetés céljából 
keressék Halászné Ács Éva 

falugazdászt telefonon vagy 
személyesen az ügyfélfogadási 
időben. 

Telefon: 06 (30) 338-0162
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd: 

8.00-16.30 óráig, péntek: 8.00-
14.00 óráig.

Halászné Ács Éva és 
Halász Zsolt falugazdászok

Falugazdász hírek
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Március 1-jén a legkisebbek is 
elbúcsúztatták a telet. Minden 
kisgyermek jelmezbe öltözött, 
volt köztük  katica, méhecske, 
bárány, boszorkány, hercegnő és 
még sok más jelmez. A délelőtt 
folyamán a csoportok megnéz-

ték egymás jelmezeit, bemutat-
koztak egymásnak, zenére tán-
coltak, lufiztak, fánkot, csörögét 
ettek. A nap végén egy-egy lufit 
és bohóc kalapot vittek haza, 
melyek a kisgyermeknevelők se-
gítségével készültek el. 

NKt. 8. § (1) Az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tan-
kötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a har-
madik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a telepü-
lésen, fővárosi kerületben, vagy 
ha a felvételi körzet több tele-
pülésen található, az érintett te-
lepüléseken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvé-
teli kérelme teljesíthető.

(2) * A gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A jegyző – az egyházi és 
magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetérté-
sével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést ad-
hat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei,  

képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodába járás 
azokra a gyermekekre vonat-
kozik, akik az adott év – jelen 
esetben 2019. augusztus 31-ig 
betöltik a 3. életévüket, vala-
mit azon gyermekekre is, akik 
az előző évben már felmentést 
kértek egy évre az óvodába 
járás alól. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 

20 § (1b) A jegyző figyelem-
mel kíséri az Nkt. 72. § (1) 
bekezdés b) pontjában megha-
tározott kötelezettség teljesíté-
sét, továbbá bejelentésre vagy 
hivatalból elrendeli az óvodai 
nevelés keretében folyó fog-
lalkozáson való részvételt, ha 
a szülő nem tesz eleget köteles-
ségének.

A 3. éves kortól történő óvo-
dába járás alóli felmentés irán-
ti kérelmet az óvoda beíratás 
kezdő időpontjáig a jegyzőnek 
kell benyújtani, valamint ennek 
másolatát el kell juttatni az óvo-
dába is. A szülő kérelmére, a 
gyermek jogos érdekeit szem 
előtt tartva a jegyző adhatja 
meg a felmentést az óvodave-
zető és a védőnő egyetértésével.

Bölcsőde Óvodai beíratás a 2019/2020. nevelési évre

Beíratás a bölcsődébe
Szeretettel várjuk bölcsődei beíratásra a következő gondozási 

évben, 2019. szeptembertől gyermeküket bölcsődébe járatni 
kívánó szülőket. Várjuk egyúttal azon szülők jelzését is, akik 
az év során – a szabad helyek függvényében – szeretnék böl-
csődébe adni gyermeküket.

A beíratás helyszíne: Kóródy u. 31., bölcsőde épület
Időpontja: 2019. május 13-án, hétfőn 9-6 óráig
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 okmá- 
  nyokat. Beíratás az óvodába

Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2019. augusztus 31-ig  
3. életévüket betöltő gyermekek szüleit. Akik szeptember 1. 
után születtek és szeretnék az év során óvodába járatni gyermekü-
ket, kérjük, ők is jelezzék ezt ekkor felénk.

Helyszín: Széchenyi u. 3., óvodaépület (megközelítés az iskola 
udvara felől) – vezetői iroda

Időpont: 2019. május 13-án, hétfőn 9-16 óra, valamint május 
14-én, kedden délelőtt 9-12 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 hatá-

rozatot,
• külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányo-

kat. 

MŰANYAG HULLADÉKÁT
 INGYEN, 

BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,
AMELY TARTALMAZHAT:

agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, 
csepegtető szalagot, belső és csoma-
goló fóliát, műanyag ládát, vödröt, 
cserepet. A szállítást megoldjuk, kis 

és nagytételben egyaránt.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Telefon: 06 (30) 879-9305



Környezetvédelmi verseny
A hódmezővásárhelyi Szent 

József Kertvárosi Katolikus 
Általános iskola levelező kör-
nyezetvédelmi versenyt hirde-
tett „Tegyünk együtt a Földért” 
címmel. Az eredményhirdetést 
és díjátadást február 20-án tartot-
ták. Iskolánkból a 4. osztályosok 
neveztek be, és az igen előkelő 
hatodik helyen végeztek. Felké-

szítő tanáruk Gondáné Frankó 
Valéria.

A Hónap Szentje
Jenei Norbert hitoktató Szent 

Kázmér életével ismertette meg 
tanulóinkat, aki IV. Kázmér len-
gyel király és Habsburg Erzsébet 
magyar hercegnő fia volt. Életét 
szigorú aszkézis és a szegények 
szeretete jellemezte. X. Leó pápa 

1522-ben avatta szentté. A len-
gyelek és a litvánok védőszent-
jükként tisztelik. 

Zrínyi Ilona matematika ver-
seny

Idén ismét részt vettek tanu-
lóink a Zrínyi Ilona matematika 
versenyen. Az ötödik és a hatodik 
évfolyamról négy diákunk, a 7. 
osztályból pedig három tanulónk 
nevezett be a megmérettetésre. 
A kis csapat február 15-én vett 
részt Szegeden a megyei fordu-
lón. Iskolánkat Bán Dávid (5. a), 
Lippai Zsófia (5. b), Horváth-
Zsikó Mária (6. a), Répa-Antal 
Hanna Tímea (6. a), Goldmann 
Boglárka (7. a), Péter Boglárka 
(7. a) és Szél Luca (7. a) kép-
viselte a vetélkedőn. Diákjaink 
megállták a helyüket a megmé-
rettetésen és a sok-sok résztve-
vő között a középmezőnyben 
végeztek. A gyerekeket Gállné 
Leiner Ilona és Hegedűs Mari-
ann pedagógusok készítették fel. 
Az utazáshoz a Balástya Községi 
Önkormányzat adott segítséget. 

Sporthír
Február 28-án 3. korcsoportos 

fiú kézilabda csapatunk körze-
ti diákolimpia tornán vett részt 

Algyőn. Fiaink a helyi profi ké-
zilabdásokkal felálló csapattal 
vívott mérkőzésen nagyarányú 
vereséget szenvedtek, ezzel 2. 
helyezést értek el. A csapatot 
Vén László készítette fel.

Gergely-járás
Március 12-én az első osztá-

lyosok ellátogattak volt óvodá-
jukba, hogy a régi hagyományo-
kat idézve iskolába hívogassák 
a leendő elsősöket. A „Szent 
Gergely doktornak…” című dalt 
különböző ritmushangszerekkel 
kísérve adták elő tanítójuk Varga 
Emma irányításával. A gyerekek 
találkoztak volt óvónőikkel is. 
Jó hangulatban telt a találkozó, 
utána vidáman vonultak vissza 
az iskolába.

Megemlékezés 1848-ról
Március 14-én emlékeztünk 

meg az 1848-1849-es forra-
dalomról és szabadságharcról.  
A megemlékezés forgatóköny-
vét Gondáné Frankó Valéria ké-
szítette a negyedik évfolyamos 
diákokkal. A rövid műsort kö-
vetően tanulóink megtekintették 
az ünnep tiszteletére összeállított 
kiállítást. A munkákat iskolánk 
tehetséges diákjai készítették. 

9 • Balástyai Újság   oktatás

Az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő Programiroda az 
„Útravaló ösztöndíjprogram” 
keretében a 2018/2019. tavaszi 
félévre vonatkozóan (2019. 
márciustól-júliusig terjedő öt 
hónapra) ismét meghirdeti 
2019. március 14-től az „Út 
a középiskolába” és az „Út 
az érettségihez” alprogramok 
pályázati felhívását.

Az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program – az 
EFOP-3.1.4-15-2015-00001 
és a Versenyképes Magyar-
ország Operatív Program – 
VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 
projekttel egyedi célként tűzte 
ki a végzettség nélküli iskola-
elhagyás csökkentését, a hát-

rányos helyzetű tanulók vég-
zettségi szintjének növelését, 
valamint a minőségi oktatáshoz, 
neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítását. Ennek 
egyik eszközeként a sérülékeny 
társadalmi csoportokhoz tartozó 
tanulók iskolai sikerességének 
szakmai-, tartalmi fejlesztéssel 
és a hátrányokat közvetlenül 
kompenzáló tevékenységekkel 
történő támogatást fogalmazta 
meg. 

Az „Út a középiskolába” al-
program célja, a résztvevő ta-
nulók felkészítése, az érettsé-
git adó középiskolákban való 
továbbtanulásra.  Az „Út az 
érettségihez” alprogram célja, a 
résztvevő tanulók támogatása, a 

középiskola sikeres befejezése 
érdekében és a felsőoktatásba 
való bekerülés elősegítése. Vár-
ják mindazon iskolák jelentke-
zését, akik részt kívánnak venni 
az „Útravaló ösztöndíjprogram” 
két alprogramjában – az „Út a 
középiskolába” vagy az „Út az 
érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és men-
tori támogatást nyújt a hátrányos 
és halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók részére. A tanulókat 
kiegészítő ösztöndíjjal szeretnék 
motiválni. A program a mento-
roknak ösztöndíjat és szakmai 
háttértámogatást biztosít. 

Az elektronikus jelentkezés 
benyújtási határideje: 2019. 
április 14. (éjfél)

Papír alapú dokumentumok 
postára adásának határideje: 
2019. április 15.

A jelentkezési felhívás és 
a hozzátartozó Útmutató az 
EMET honlapján megtalálható.

www.emet.gov.hu     
www.ukir.emet.gov.hu
Kérdésekre az ügyfélszolgálat 

munkatársai készséggel vála-
szolnak:

info.utravalo@emet.gov.hu
+36 (1) 309-4418

Az Út a középiskolába” és az 
„Út az érettségihez” alprogra-
mok pályázati felhívásai a www.
balastya.hu oldalon a kiemelt 
híreknél is olvashatóak.

ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁIÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK: „ÚTRAVALÓ 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - február
1.a: Kunszabó Arnold Zoltán, Paragi Zsolt, 2.a: Didi Ruben,  
3.a: Szabó Bence, 3.b: Kiss-Csepregi Tamás,  4.a: Kocsis Csen-
ge, 5.a: Pápai Armand, 5.b: Csúri Zétény, 6.a: Grósz András Ba-
lázs, 7.a: Bíró Lili, 8.a: Bitó Marcell, 8.b: Gera Kevin



Sikerek a téli futsalbaj-
nokságokban

Mint ahogy a Balástyai Újság 
márciusi számában beszámol-
tunk róla, két korosztályban is 
továbbjutottak csoportjukból 
a Községi Sportkör Balástya 
Egyesület futsal (teremfoci) csa-
patai. Emellett megkezdődtek a 
nagypályás bajnokságok. A fel-
nőtt csapat rangadót nyert. 

Aranyérmes az U9-es csapat
Parádés teljesítménnyel sze-

rezte meg a bajnoki címet az U9-
es csapatunk a Csongrád Megyei 
Futsal-bajnokság korosztályos 
“B” csoportjában! A döntőben 
Deszket és Szőreget fölényesen 
legyőzve, Szentessel döntetlent 
játszva a jobb gólkülönbségnek 
köszönhetően végeztek az élen 
Gémes Ferenc tanítványai. Óri-
ási eredmény, hatalmas élmény, 
nagy boldogság! A gyerekek és a 
szülők a döntő után közös pizzá-
záson vettek részt!

Ezüstös U11
A csoportkörös első hely után, 

az elődöntős csoportból máso-
dikként jutott a szombati, deszki

döntőbe a Községi Sportkör 
Egyesület Balástya U11-es csa-
pata a Csongrád megyei futsal 
bajnokság korosztályos “B” cso-
portjában. Förgeteg József játé-
kosai előbb a szőregieket múlták 
felül 3-1-re, majd revansot vet-
tek a Móravárosi Kinizsi ellen az 
elődöntőben elszenvedett vere-
ségért. Az eredmény 3-0 lett.

Következett a Rendőr TE el-
leni mérkőzés, ahol 0-2-ről még 
sikerült egyenlíteni, de sajnos a 
mérkőzés második félidejében 
a szegediek bebiztosították győ-
zelmüket és 5-2-es sikert arattak.

A móravárosiak eközben ala-
posan megszórták a szőregieket, 
ezért a jobb gólkülönbségnek 
köszönhetően első helyen végez-
tek. A balástyaiak így a dobogó 
második fokára állhattak fel.  
A 29 csapatból gólkülönbséggel 
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Köszönet
Ezúton is köszönöm az U9-es bajnokcsapat és az U11-es ezüst-

érmes csapat minden játékosának, felkészítőinek, Hegedűs Klau-
diának, Gémes Ferencnek és Förgeteg Józsefnek a kiváló teljesít-
ményt, valamint minden szülőnek, akik a helyszínen szurkoltak a 
csapatoknak! 

A két csapat teljesítményét annak fényében kell értékelni, hogy 
több városi csapatot és kiemelt utánpótlással rendelkező egyesüle-
tet is megelőztek!            Fodor Tamás  elnök

ELADÓ!
Balástyához közel, 0133/130 helyrajzi számon 
lévő, 1,5087 ha területű szántóföld eladó.
Ugyanitt 300 db 6 m-es vas fóliapálca is eladó.
Érdeklődni: 06 (30) 496-8922

Sporthírek

Edzők: Hegedűs Klaudia, Gémes Ferenc Álló sor balról: Csontos-
Traum Kristóf, Lippai András, Becsey Noel, Karakás Levente, Alsó 
sor: Gunics Zétény, Csányi Róbert, Gémes Ferenc, Zádori Ákos, 
Tóth Bence. A képről hiányzik: Gabor Sorin, Lippai Levente.

Edző: Förgeteg József, Balról: Csuka András, Zádori Dávid, Kör-
mendi Zsombor, Kánis Dávid, Csuka Zsolt, Kiss Zalán, Sári Máté, 
Budusan Liviu Sebastian, Molnár Dezső, Tóth-Sári Nándor.

Elkezdte a tavaszi szereplést 
a felnőtt csapat  

Márciusban megkezdődtek 
a nagypályás bajnokságok. Az 
U19-es csapat egy mérkőzést 
játszott, amelyen 6-0-ás győzel-
met aratott a szőregiek felett.

A felnőtt csapat előbb a Mind-
szent ellen hazai pályán játszott 
gól nélküli döntetlent, majd 
rangadón, Csengelén sikerült 
2-1-re diadalmaskodni Papp 
Dávid és Gajdacsi Mátyás gól-
jaival. Ezután a csapat Deszken 
szerepelt, ahol a megyeegyes 
tagságért küzdő hazaiakkal egy 
nagyon szoros mérkőzésen, 
az utolsó pillanatokban kapott 

góllal szenvedett vereséget 
Nyerges Dániel csapata 2-1-re. 
A balástyai gólt Hauk Martin 
szerezte. 

Áprilisi mérkőzések
2019. április 7., vasárnap 

16.30 óra: Mórahalom – Balás-
tya (U19: 14.30 óra)

2019. április 13., szombat 
16.30 óra: Balástya – Tömör-
kény (U19: 14.30 óra)

2019. április 20., szombat 
17.00 óra: Üllés – Balástya 
(U19: 15.00 óra)

2019. április 27., szombat 
17.00 óra: Balástya – Szent Mi-
hály FC (U19: 15.00 óra)

a második helyre szorulni, le-
győzve a bajnokot hatalmas tel-
jesítmény!

A csapat és a szurkoló szülők a
döntő után közösen vacsoráztak
a Vadásztanya vendéglőben.
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Születés
• Kalocsai Beatrixnak és Me-
gyeri Árpádnak: Dominik
• Silló Kingának és Tari András-
nak: Bendegúz

Elhunytak
Hegedűs Sándorné Bába Ilona 
(1941)
Török István (1945)

ANYAKÖNYVI hírek

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

Defi brillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

Április 13-14.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Április 19-20.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Április 21-22.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Április 27-28.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Május 1., 4-5.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504

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

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a

 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Állatorvosi ügyelet

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

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van. 
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban 
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a 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 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban te-
lefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

MUNKALEHETŐSÉG
Villanyszerelő cég 

villanyszerelő szakmunkást • villanyszerelő se-
gédmunkást • elosztószerelő • raktárost • villany-
szerelő anyagismerettel rendelkező anyagbeszer-
zőt keres hosszú távú munkavégzésre. 

Érdeklődni a 06 (20) 953-4513-as 
mobilszámon lehet.

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 értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

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

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:

LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi

 Önkormányzat megbízásából a Kisteleki Temetőüzemeltető 
Kft. működteti. Ügyvezető: Lévai János 

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. április 11-
én, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
Felajánlásként csak tiszta, még használható ruhákat várnak a 
szervezők, és csak a vásár időpontjában lehetséges az átadása. 
A következő vásár időpontja: május 9., csütörtök.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk

Török István
temetésén megjelentek, a sírjára oly sok virágot helyeztek.

Gyászoló családja

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

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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

Enni kell?

       Röfi-Ker
                        ENNI KELL! RÖFIKER:
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Húsvétra hagyományos eljárással (sózással) 
készült sonkák egész és hálós sonkák, tarják, 

csülkök, kolbászok széles választékával 
valamint főzésre váró friss sertés,

 marha, birka, baromfi  húsokkal várjuk 
vásárlóinkat.

Ne feledje, RÖFI-ben veszi hasa lesz teli!

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

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 851-0369
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Balástya KÖZsÉg ÖNKORMáNyZata – 62/278-222, 
telefon/fax: 62/278-320
tElEHáZ – 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773 
MUNKáCsy MiHály KatOliKUs általáNOs isKOla – 06 (30) 869-5028, 
telefon/fax: 62/578-131
ÓVODa – 06 (30) 869-5024
BÖlCsŐDE – 06 (30) 927-9741
MŰVElŐDÉsi HáZ – 62/255-529
KÖZsÉgi KÖNyVtáR – 62/578-130, 06 (30) 413-0075
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
DEFiBRillátOR ÚjRaÉlEsZtÉsHEZ 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!
sÜRgŐssÉgi ORVOsi, KÖZPONti ÜgyElEti Ellátás KistElEKEN 24 ÓRáBaN

112
KistElEKi MENtŐállOMás – 112
Betegszállítás: 1820
KistElEKi sZaKORVOsi RENDElŐ – 62/259-611
FOgásZat

Dr. Szabó Orsolya Katalin – 62/278-284
gyÓgysZERtáR – 62/278-242
VÉDŐNŐi taNáCsaDÓ – 62/278-255
 I. számú védőnői körzet: 06 (30) 869-5037
II. számú védőnői körzet: 06 (30) 462-6368
POsta – 62/278-331, 278-444, telefon/fax: 578-140
KistElEKi RENDŐRKaPitáNyság – 112, 62/598-130
Balástyai KÖRZEti MEgBÍZOttaK

Dékány Attila – 06 (70) 363-5878
Király Roland – 06 (20) 209-5338
POlgáRŐRsÉg

Dékány Péter – 06 (30) 456-6453
tŰZOltÓság – 112
tŰZOltÓ EgyEsÜlEt ElNÖKE És PaRaNCsNOKa

Virágh István –  06 (30) 436-1508
Jójárt Gábor –  06 (70) 425-5694
PlÉBáNia

Antal Imre plébános – 06 (20) 823-2496
HalOttsZállÍtás 
Lévai János – 06 (30) 451-0371
tEMEtKEZÉsi ÜgyiNtÉZÉs MUNKaiDŐBEN – 06 (20) 359-4948
állatORVOs  
Dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Balástyai Újság sZERKEsZtŐjE

Illin Klára – 06 (30) 345-5053 
MUNKaÜgyi KÖZPONt KistElEK – 62/259-381, fax: 62/259-747
MáV iNFORMáCiÓ – 06 (40) 494-949
tisZa VOláN iNFORMáCiÓ Mars téri pályaudvar – 62/551-166

KÖZÉRDEKŰ telefonszámok


