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Az égetésről ismét!
Balástyán még mindig sokan nem tudják mit és mikor 
lehet égetni. Jónéhányan több tízezer forint bírságot fi-
zettek községünkben is a környezetszennyező anyagok 
égetésért.

3. oldal

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nem-
csak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is 
megkönnyíti a mindennapjait.

4. oldal

Nagykanizsán jártak a balástyai akadályfutók
Március 30-án és 31-én rendezték Nagykanizsán a 
Spartan Race-nek nevezett verseny első idei fordulóját, 
amelyen a 243 induló közül 14. helyen végeztek a balás-
tyaiak.                                                                                8. oldal

Eredményjelzőt kapott a 
sportkör

Európai Parlament tagjainak választása

Készül a sportcsarnok hőszigetelése 
és az új sportpadló 

Kerékpártúra Csengelére

A Községi Sportkör Balástya Egyesület számára a Magyar 
Labdarúgó Szövetség az Országos Pályaépítési Program ke-
retében a 2017-ben beadott és 2018-ban elnyert pályázattal 
lehetőséget biztosított tárgyi eszköz beszerzésre és fejlesztésre.  
2019 elején megérkezett az új eredményjelző készülék, és né-
hány hete beüzemelték. 

Az elmúlt hetekben megkez-
dődött a sportcsarnok épületé-
nek 15 centiméter vastagságú 
kőzetgyapottal az utólagos hő-
szigetelése, és új sportpadló lesz.  
A beruházás a Magyar Kézilab-

da Szövetséghez beadott pályá-
zattal valósul meg, amit TAO-
programból finanszíroznak, és a 
Balástya Községi Önkormány-
zat 30 százalék önerőt biztosít 
hozzá.    Bővebben a 2. oldalon

Május 11-én, szombaton tava-
szi kerékpátúra indulunk Csen-
gelére. A gyülekező a Vadászta-
nya vendéglő parkolójában lesz 
9 órakor, és polgárőrök kísére-
tében tesszük meg az utat. Elő-
zetes regisztráció szükséges a 
könyvtárban személyesen vagy 
62/578-130, 06 (30) 413-0075, 
Facebook/Könyvtár Balástya 
oldalon, mert a célállomáson 

minden résztvevőt ebéddel lát 
vendégül a Balástya Községi 
Önkormányzat. Biciklis mel-
lényt a résztvevők hozzanak! 
(Kerékpározás saját felelősség-
gel, és az  iskolás gyerekek szü-
lői felügyelettel vehetnek részt a 
túrán.) 

Minden korosztályt szeretettel 
vár a Balástya Községi Önkor-
mányzat!
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A termálberuházásról
A termálberuházáshoz az ered-

ményes közbeszerzési eljárás 
után április 23-án, a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen név 
szerinti, egyhangú szavazás-
sal kiválasztottuk a kivitelező 
céget. Két pályázat érkezett, 
és a sándorfalvi székhelyű 
AQUAPLUS Kútfúró, Építő és 
Termál-energetikai Kft. mellett 
döntöttünk. A műszaki ellen-
őrzést végző cég az Integrated 
Engineering Solutions Szolgál-
tató Kft. lesz. A kivitelezői szer-
ződés előkészítése folyamatban 
van, és a szerződés aláírása után 
a munkaterület átadása követke-
zik, majd a nyár elején megkez-
dődik a beruházás, és várhatóan 
még ebben az évben befejező-
dik. A generálkivitelező a kútépí-
tés munkálatait, a távhővezeték, 
a hőcserélők, valamint az összes 
hőtechnikai berendezés meg-
építését végzi, amivel az egész 
rendszer működni tud. Mivel ez 
nagyon speciális építést igénylő 
feladat, nagyon fontos számom-
ra, hogy milyen szakértői stáb 
segíti a munkánkat, és kik azok, 
akiknek a személye garancia az 
előírt műszaki tartalom maximá-
lis megvalósítására.        

A sportcsArnok világításkorsze-
rűsítését A szeged-csAnádi egy-
házmegye támogAtjA

Jelenleg a sportcsarnok beru-
házásnál napokon belül elkészül 
a vizesblokkok cseréje és a csar-
nok új sportburkolata. A burko-
latot két hétig nem lehet majd 
használni, hogy teljesen meg-
kössön a kivitelezéshez használt 
anyag. Azután szerelik fel a ra-
diátorok védőburkolatát, ami 
projekten kívüli munka. Szintén 
külön beruházás a világítás kor-
szerűsítése, ami a Szeged-Csa-
nádi egyházmegye finanszíro-

zásával és az önkormányzatunk 
támogatásával valósul meg.  
A külső szigetelés befejezése 
után az ereszcsatorna felszere-
lése következik. Ereszcsatorna 
pályázati támogatással csak az 
iskola udvara felöli részen lesz, 
az épület rendezvénytér felöli 
részén az önkormányzat költség-
vetéséből készül. A kivitelezők 
ígérete szerint május 31-ig befe-
jeződik a sportcsarnok felújítása, 
amelyet egyébként a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez be-
nyújtott nyertes pályázatunk tett 
lehetővé, amit TAO-programból 
finanszíroznak. Ehhez az ön-
kormányzat 30 százalék önerőt 
biztosít. A felújított sportcsar-
nok ünnepélyes átadását a Szent 
Antali búcsú napján, a Sportnap 
keretében tartjuk meg.

mAgyAr FAlu progrAm pályázA-
tok

A Magyar Falu Program pályá-
zatait hazai programból finan-
szírozza a Magyar Állam, és a 
kistelepülések fejlesztése a meg-
határozott cél. A teljes programra 
155 milliárd forintot különítettek 
el. Ebből 70 milliárd forintot a 
településeket összekötő állami 
utak felújítására fordítanak, ami 
nagyon fontos. Ezzel együtt az 
ország 2600 településével szá-
molva 30 millió forint körüli 
összeg jut településenként. Az 
országgyűlési választókerüle-
tünk 17 polgármesterével együtt 
tartottunk megbeszélést a prog-
ram pályázatairól. Jelenleg a 
tizennégy fajta intézkedéscso-
portból három pályázatot írtak 
ki: az egyházi közösségi terek, 
önkormányzati közösségi terek 
és orvosi rendelők felújítása té-
makörökben. Például a válasz-
tókerületben a 17 településre 50 
millió forint van az önkormány-
zati közösségi terek felújítására. 
Ez azt jelenti, hogy ebből körül-

belül 4 millió forintot kaphatunk 
pályázat útján, amit a művelődé-
si ház felújításához szeretnénk 
felhasználni. Valószínűleg a 
nyílászárók cseréjét tudjuk csak 
elvégeztetni. Az orvosi rendelők 
felújítása témakörben dr. Györe 
Ferenc rendelőjének felújítá-
sát terveztük, mivel ott is csak  
7 millió forint körüli összeget 
pályázhatunk. A legfontosabbat, 
az épület külső hőszigetelését és 
a fal alsó szigetelését tudjuk csak 
elvégeztetni a támogatásból. Le-
hetőség lesz óvodák és bölcső-
dék felújítására is. A bölcsőde 
felújítás témában 15 millió forint 
juthat településünknek, amely-
ből a bölcsőde tetőterét építhet-
jük be. Az óvoda felújításnál a 

korábban tervezett kerítésépítést 
meg tudjuk pályázni, és a saját 
erő helyett ezzel a támogatással 
valósul meg a kerítésépítés.

tAvAszi munkák
Az önkormányzat földterüle-

tein a kukoricavetés és a burgo-
nyaültetés megtörtént. A gabona-
félék fejtrágyázását, gyomirtását 
elvégeztük. Az egynyári virágo-
kat és a fűszerpaprika palántákat 
az Állatsimogatónál lévő fólia-
házban nevelik a közfoglalkoz-
tatott munkatársaink.  

tóFelújítás A közpArkbAn és pAr-
kosítás A polgármesteri hivAtAl 
előtt

Az óvodai és iskolai balla-
gások időpontjáig szeretném a 
sportcsarnok és az iskola előtti 
parkban a tó felújítását rendez-
ni, de egyelőre nincs kivitelező. 
Szeretnénk parkosítani a polgár-
mesteri hivatal előtti részt. Oda a 
növényeket pályázati forrásból 
vásároljuk, azokat el kell hozni, 
de a szegély építéséhez szüksé-
ges anyagot a megrendeléstől két 
hónap múlva szállítják. A kerítés 
és kapu elkészítésére szintén két 
hónapot kell várni.       
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

A sportcsarnokban 
készül az új sport-
padló.

Kormányablak busz 
Balástyán
2019. május 8-án, 13.00-15.00 óráig Balástya, 
Rákóczi u. 5. szám alatt, a polgármesteri hivatalnál 
– mobilizált ügyfélszolgálat keretében – kihelyezett 
ügyfélfogadást tart a Kormányablak.

A Kormányablak buszban bonyolítható ügyek: 
személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, gépjármű 
vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés, ügyfél-
kapu regisztráció, NEK adatlap, útlevél igénylése. 
 A buszban bankkártyás fizetés lehetséges.
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Farkas Sándor országgyűlési képviselő, 
agrár miniszterhelyettes Balástyán

Az égetésről ismét!

Tisztelt 
Balástyai Választópolgárok!

Április 16-án a Tanodában tar-
tott rendezvényen Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő, agrár-
miniszter helyettes, az Agrármi-
nisztérium parlamenti államtit-

kára tájékoztatót tartott azokról 
a kormányzati intézkedésekről, 
amelyek legfontosabb célja a vi-
dék megmaradása, és a vidéknek 
legyen jövője.  

Balástyán még mindig sokan 
nem tudják mit és mikor lehet 
égetni. Jónéhányan több tízezer 
forint bírságot fizettek érte köz-
ségünkben is, amikor növényi 
maradványokat, műanyagot 
vagy gumit égettek, tekintettel 
arra, hogy egyrészt jogszabály 
tiltja, másrészt növényi hulla-
dékok és a környezetszennyező 
anyagok égetésekor sok káros 
anyag kerül a levegőbe. Azért 
a legveszélyesebbek az ég-
estéssel a levegőbe bekerülő 
ultrafinom részecskék, mert a 
tüdőből 20 perc alatt közvet-
lenül a véráramba jutnak, és 
súlyos elváltozásokat okoznak, 
elsősorban a vérrögképződés-
hez járulnak hozzá amellett, 
hogy legtöbbjük rákkeltő is.

A környezetszennyező anya-
gok – műanyag, fólia, gumi, 
festett, lakkozott fa, bútorlap, 
rétegelt lemez, építési fahulla-
dék, színes „fényes” papírhulla-

dék, ruha és cipő, stb. – égetése 
után a kéményben visszamaradt 
égéstermék vizsgálatával kimu-
tatható, milyen anyag égett a 
tűztérben. Bejelentés alapján a 
katasztrófavédelmi és a környe-
zetvédelmi hatóság vizsgálatot 
végez.

A Balástyai Újság 2017. janu-
ári, 2018. novemberi és 2019. 
márciusi számában található az 
égetés veszélyeivel és a levegő 
szennyezéssel kapcsolatos tájé-
koztató. 

 A Balástya Községi Önkor-
mányzat képviselő-testületének 
a tűzgyújtással kapcsolatos 
8/2015. (IV. 30.) és a 19/2015. 
(XI. 27.) számú helyi rendeletei 
a www.balastya.hu/letöltések 
oldalon megtalálhatóak. Továb-
bá a 2015-ben hatályba lépett 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza az égetéssel kapcso-
latos információkat. 

A Helyi Választási Iroda vezetője részéről a 2019. május 26-án 
tartandó Európai Parlamenti képviselők választásával kapcso-
latban az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Választópolgá-
rokat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) ki-
mondja, hogy „A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztá-
sát, valamint a  címét a helyi választási iroda vezetője határozattal ál-
lapítja meg, úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb 
ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, 
de minden településen legyen legalább egy szavazókör.”

Figyelemmel a fenti jogszabályi hivatkozásra, Balástya településen 
a szavazóköröket és címeket felülvizsgáltam, amely során az alábbi 
szavazókörök kerültek kialakításra. A szavazókörök kialakításáról 
szóló határozat a www.balastya.hu honlapon megtekinthető.

Balástya településen a szavazókörök száma és címe: 
1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ 
(Ifjúsági klub, 2. sz. épület)
(6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
2. sz. szavazókör: FALUSI TANODA
(6764 Balástya, Rákóczi u. 34.)
3. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ (1. sz. főépület)
(6764 Balástya, Széchenyi u. 15.)
4. sz. szavazókör: TELEHÁZ
(6764 Balástya, Rákóczi u. 33.)

A névre szóló és postai úton kiküldött ÉRTESTÍTŐ tartalmaz-
za minden választópolgár számára a szavazókör számát és a sza-
vazás helyét, címét. Kérem az értesítőt szíveskedjenek megőrizni 
és a szavazás napján, 2019. május 26-án magukkal vinni az ab-
ban feltüntetett szavazókörbe.

Koczkáné dr. Szabó Gabriella
aljegyző, a HVI vezetője

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

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA  
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Magyarország Köztársasági 
Elnöke 2019. május 26. nap-
jára (vasárnap) tűzte ki az 
Európai Parlament tagjainak 
választását.

 Magyarország Alaptörvénye 
értelmében az Európai Parla-
ment tagjainak választásán vá-
lasztójogosult:

az a magyar állampolgár, aki
• Magyarországon él, magyar-

országi lakcímmel rendelkezik, 
vagy

• Magyarországon él, bejelen-
tett lakcímmel nem rendelkezik, 
és regisztrációs kérelme alapján 
szerepel a központi névjegyzé-
ken, vagy

• külföldön él, az Európai Unió 
területén kívüli lakóhellyel ren-
delkezik, és regisztrációs kérel-
me alapján szerepel a központi 
névjegyzéken, valamint

az Európai Unió más tag-
államának állampolgára, ha 
Magyarországon él, magyaror-
szági lakcímmel rendelkezik, 
és kérelme alapján szerepel a 
névjegyzékben az EP tagjainak 
választásán.

 Nem rendelkezik választó-
joggal az, akit bűncselekmény 
elkövetése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt a 
bíróság a választójogból kizárt. 
Nem választható az Európai 
Unió más tagállamának magyar-
országi lakóhellyel rendelkező 
állampolgára, ha az állampolgár-
sága szerinti állam jogszabálya, 
bírósági vagy hatósági döntése 
alapján hazájában kizárták e jog 
gyakorlásából.

 Az Európai Parlament tagjai-
nak választása során a Nemzeti 
Választási Bizottság, a területi vá-
lasztási bizottságok és a Szavazat-
számláló Bizottságok működnek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
helyi választási iroda elérhetősé-
ge a következő:

Helyi Választási Iroda
Címe: 6764 Balástya, Rákóczi 
u. 5.

Telefon: 62/278-222  Fax.: 
62/278-222/116

E-mail: jegyzo@balastya.hu
HVI vezetője: Koczkáné dr. 

Szabó Gabriella aljegyző

ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI 
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL

A Nemzeti Választási Iroda 
2019. április 5. napjáig érte-
sítő megküldésével tájékoz-
tatta azon választópolgárokat a 
szavazóköri névjegyzékbe vé-
telükről, akik legkésőbb 2019. 
március 20. napjáig szerepeltek 
a szavazóköri névjegyzékben.

Azt a választópolgárt, aki 
2019. március 20. napját kö-
vetően kerül a település (ese-
tünkben Balástya) szavazóköri 
névjegyzékébe, a Helyi Válasz-
tási Iroda személyes ügyintézés 
esetén az értesítő átadásával, 
nem személyesen történő ügy-
intézés esetén az értesítő meg-
küldésével tájékoztatja a sza-
vazóköri névjegyzékbe történő 
felvételről.

Az értesítő a korábbiakhoz 
hasonló módon tartalmazza – 
többek közt – annak a szavazó-
körnek a sorszámát és a szava-
zóhelyiségnek a pontos címét, 
ahol Ön a szavazatát leadhatja, a 
szavazás idejét, valamint infor-
mációt szolgáltat arról is, hogy 
a szavazóhelyiség akadálymen-
tesített-e.

Amennyiben az értesítőt 
nem kapja meg, vagy az el-
veszne, annak pótlását a Helyi 
Választási Irodától kérheti.

 
A MAGYARORSZÁGI LAK-

CÍMMEL NEM RENDELKEZŐ 
MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK 
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE

Az érvényes magyarorszá-
gi lakcímmel nem rendelke-
ző magyar állampolgárok 
– amennyiben a korábbi vá-
lasztások alkalmával még nem 
kérték felvételüket a központi 
névjegyzékbe – 2019. május 2. 
napján 16.00 óráig nyújthatják 

be regisztrációs kérelmüket. 
Akik a korábbi választások al-
kalmával már regisztráltatták 
magukat, nincs tennivalójuk, 
automatikusan felkerülnek a le-
vélben szavazók névjegyzékébe.

 
AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAG-

ÁLLAMA ÁLLAMPOLGÁRÁNAK 
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE

Az Európai Unió más tagál-
lamának Magyarországon ér-
vényes lakcímmel rendelkező 
állampolgára a lakcíme szerinti 
Helyi Választási Irodától kérheti 
névjegyzékbe vételét, úgy, hogy 
kérelme legkésőbb 2019. május 
10. napján 16.00 óráig megér-
kezzen a Helyi Választási Irodá-
hoz. Ha már kérte névjegyzékbe 
vételét EP választásra, akkor új 
kérelmet nem szükséges benyúj-
tania.

Az Európai Unió más tagál-
lamának az Európai Parlament 
tagjainak választására is kiterje-
dő hatállyal a központi névjegy-
zékben szereplő állampolgára 
2019. május 16. napján 16.00 
óráig kérheti, hogy a központi 
névjegyzékbe vétele az Európai 
Parlament tagjainak választásá-
ra ne terjedjen ki.

 
A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE
A választópolgárok fő szabály-

ként a lakóhelyük szerint kije-
lölt, a részükre megküldött érte-
sítőn feltüntetett szavazókörben 
szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 
óráig.

Balástyán négy szavazókör 
található: 
1. sz. szavazókör: MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ (Ifjúsági klub, 2. 
sz. épület)
(6764 Balástya,  Széchenyi u. 
15.)
2. sz. szavazókör: FALUSI 
TANODA 
(6764 Balástya, Rákóczi u. 34.)
3. sz. szavazókör: MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ (1. sz. főépület)
(6764 Balástya, Széchenyi u. 
15.)

4. sz. szavazókör: TELEHÁZ
(6764 Balástya, Rákóczi u. 33.)

A SZAVAZÁS MÓDJA
A szavazóhelyiségben az a 

választópolgár szavazhat, aki a 
kinyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia 
kell személyazonosságát, vala-
mint lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. A szavazólap át-
vételét a választópolgár a sza-
vazóköri névjegyzéken saját 
kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a választó-
joga gyakorlásához szükséges 
ideig tartózkodhat a szavazóhe-
lyiségben.

A szavazólap kitöltésére sza-
vazófülke áll a választópolgár 
rendelkezésére. A szavazófülke 
igénybevételére a szavazatszám-
láló bizottság felhívja a választó-
polgárt, de arra nem kötelezheti.

Az a választópolgár, aki nem 
tud olvasni, illetve akit testi fo-
gyatékossága vagy egyéb ok 
akadályoz a szavazásban, ál-
tala választott segítő – ennek 
hiányában a szavazatszámláló 
bizottság két tagjának együttes – 
segítségét igénybe veheti.

A látássérült választópolgár 
– ha ezt előzetesen, legkésőbb 
2019. május 17. napján 16.00 
óráig benyújtott kérelmével 
igényli – Braille-írással ellátott 
szavazósablont vehet igénybe a 
szavazás segítése céljából.

A választópolgár a szavazó-
helyiségben tartózkodásának 
időtartama alatt semmilyen mó-
don nem akadályozhat más vá-
lasztópolgárt a titkos szavazásra 
vonatkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a 
hivatalos szavazólapon sze-
replő listára, a lista neve feletti 
körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet.

Ha a választópolgár a szava-
zólap urnába történő helyezése 
előtt jelzi, hogy a szavazólap  
             Folytatás az 5. oldalon

Tisztelt Balástyai Választópolgárok!
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kitöltését elrontotta, a rontott 
szavazólapot a szavazatszámlá-
ló bizottság bevonja, és a rontott 
szavazólap helyett –  választó-
polgáronként egyszer – új sza-
vazólapot ad ki.

A 19.00 órakor sorban álló vá-
lasztópolgárok még szavazhat-
nak. Ezután a szavazatszámláló 
bizottság a szavazást lezárja.

Figyelem! Az a választópol-
gár, aki 19.00 óra után – akár 
néhány perccel – érkezik, sza-
vazatát akkor sem adhatja le, 
ha a szavazókör előtt a 19.00 
óra előtt érkezők még sorban 
állnak.

 
ÁTJELENTKEZÉS
Ha Ön a szavazás napján 

lakóhelyétől távol, de Magyar-
ország területén tartózkodik, 
és nem az értesítőben megjelölt 
szavazóhelyiségben kíván sza-
vazni, átjelentkezésre irányuló 
kérelmet terjeszthet elő. Az át-
jelentkezéssel Ön a kérelmében 
megjelölt magyarországi telepü-
lésen szavazhat. Ez irányú kérel-
mének legkésőbb 2019. május 
22-én 16.00 óráig kell megér-
keznie a lakó-, vagy tartózkodá-
si helye szerinti Helyi Választási 
Irodába, és ugyanezen időpontig 
van lehetőség az átjelentkezési 
kérelem módosítására is.

Az átjelentkezési kérelem 
visszavonására

•  levélben, vagy elektronikus 
azonosítás nélküli elektronikus 
benyújtás (e-mail útján történő 
ügyintézés) esetén 2019. május 
22-én 16.00 óráig,

•  személyes benyújtás, vagy 
elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás (ügyfél-
kapun keresztül történő ügyinté-
zés) esetén 2019. május 24. nap-
ján 16.00 óráig van lehetőség.

 
SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN
Az a szavazóköri névjegyzék-

ben szereplő választópolgár, 
aki a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételre irá-
nyuló kérelmet terjeszthet elő.

A külképviseleti névjegy-

zékbe vétellel Ön a kérelmében 
megadott külföldi településen, 
hazánk nagykövetségén vagy fő-
konzulátusán adhatja le szavaza-
tát. Külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételre irányuló kérelmé-
nek legkésőbb 2019. május 17. 
napján 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási iro-
dához, és ugyanezen időpontig 
módosíthatja kérelmét. A kül-
képviseleti névjegyzékből való 
törlését 2019. május 22. napján 
16.00 óráig kérheti.

 
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Amennyiben Ön egészségi 

állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt nem 
tud megjelenni a szavazókör-
ben, mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be

•  levélben, vagy azonosí-
tás nélküli elektronikus úton 
(e-mailben), melynek legké-
sőbb 2019. május 22. napján 
16.00 óráig kell megérkeznie a 
Helyi Választási Irodához,

- személyesen, vagy elektro-
nikus azonosítással elektro-
nikus úton (ügyfélkapun ke-
resztül) legkésőbb 2019. május 
24. napján 16.00 óráig a Helyi 
Választási Irodához,

- elektronikus azonosítással 
elektronikus úton május 24. 
napján 16.00 órától május 26. 
napján 12.00 óráig a Helyi Vá-
lasztási Irodához (e határidőn 
belül benyújtott kérelmeket a 
szavazás napján a Szavazat-
számláló Bizottság bírálja el),

- meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem ren-
delkező személy általi kézbesí-
téssel az Ön részére kiküldött 
értesítőn szereplő szavazókör-
ben működő Szavazatszám-
láló Bizottsághoz a szavazás 
napján, legkésőbb 12.00 óráig.

 A mozgóurna iránti kérelem-
nek tartalmaznia kell a válasz-
tópolgár nevét, születési nevét, 
születési helyét, anyja nevét, 
személyi azonosítóját, továbbá 
a választópolgár szavazókör 
területén lévő tartózkodási 
helyét, ahova a mozgóurna 

kivitelét kéri, ha az a magyaror-
szági lakcímétől eltér, valamint 
a mozgóurna igénylés okát.

 Felhívom szíves figyelmü-
ket, hogy aki mozgásában kor-
látozott, és nem a lakóhelyén 
(közismertebb néven: állandó 
bejelentett lakcímén) tartóz-
kodik, mozgóurnát is csak az 
átjelentkezés szabályai szerint 
vehet igénybe!

Figyelem!
Az a választópolgár, aki nem 

az állandó lakcímén tartózko-
dik, és a jogszabályban bizto-
sított határidőn belül nem élt 
az átjelentkezés lehetőségével, 
a szavazás napján a Szava-
zatszámláló Bizottságtól már 
nem tud mozgóurnát kérni, 
mivel a lakóhelytől eltérő helyen 
való szavazás érdekében átje-
lentkezésre 2019. május 24. 
napján 16.00 órát követően 
már semmilyen módon nincs 
lehetőség.

 
KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI
Átjelentkezési kérelmet, kül-

képviseleti névjegyzékbe vétel 
iránti kérelmet, mozgóurna irán-
ti kérelmet, valamint az Európai 
Unió más tagállama állampolgá-
rának névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmét az interneten keresz-
tül a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján (www.valasztas.hu) 
vagy a magyarorszag.hu hon-
lapon lehet benyújtani. Levél 
útján a lakóhelye szerinti helyi 
választási iroda felé (a moz-
góurna iránti kérelmet arra a 
településre kell küldeni, ahol a 
névjegyzékben szerepel), vagy 
személyesen a lakóhelye vagy 
a bejelentett tartózkodási helye 
szerinti helyi választási irodába 
lehet benyújtani. A mozgóurna 
iránti kérelem az illetékes szava-
zatszámláló bizottság felé írás-
ba foglalt meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott 
útján, vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi 
kézbesítéssel is benyújtható.

 Az átjelentkezés iránti kérelem, 
a külképviseleti névjegyzékbe 

vétel iránti kérelem, a magyaror-
szági lakóhellyel nem rendelkező 
magyar állampolgár és az Euró-
pai Unió más tagállama állam-
polgárának névjegyzékbe vétel 
iránti kérelme benyújtásához 
szükséges nyomtatvány, továbbá 
a mozgóurna iránti kérelem be-
nyújtásához használható nyom-
tatvány letölthető a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda honlapjáról (www.
valasztas.hu).

A mozgóurna iránti kére-
lem benyújtásához kötelezően 
alkalmazandó nyomtatvány 
használatát jogszabály nem 
írja elő, csak a kérelem kötele-
ző tartalmi elemeit határozza 
meg. Az önkormányzat hiva-
talos honlapján megtalálható 
nyomtatvány használata nem 
kötelező, de ajánlott, mivel az a 
kérelem hiánytalan előterjesz-
tését megkönnyíti.

  
HAJLÉKTALANOK SZAVAZÁSA
Tájékoztatom azon válasz-

tójoggal rendelkező magyar 
állampolgárokat, akiknek lak-
címbejegyzése csak a Balástya 
lakcímnélküli megnevezést 
tartalmazza, hogy részükre a 
szavazat leadására a 001. szá-
mú szavazókört (MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ, Ifjúsági klub, 2. 
sz. épület, 6764 Balástya,  Szé-
chenyi u. 15.) jelöltem ki.

 Kérünk mindenkit, hogy 
személyazonosságának igazo-
lására vigye magával 

• lakcímigazolványát és sze-
mélyazonosító igazolványát, 
(vagy útlevelét, vagy vezetői 
engedélyét), vagy

• a lakcímet vagy személyi 
azonosítót tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolványát.

Érvényes okmányok bemu-
tatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség!

Választással kapcsolatos 
kérdésekben a polgármesteri 
hivatal nyitvatartási idejében 
állunk szíves rendelkezésükre.

Koczkáné
 dr. Szabó Gabriella

aljegyző, a HVI vezetője
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Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvá-
sárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömte-
li, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is 
járó események. Januártól már minden magyarországi 
településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati 
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, 
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan in-
tézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden 
napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok 
adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi ön-
kormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább 
nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, 
gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási 
kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, ipar-
űzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenysé-
geket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé 
tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla 
eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, 
mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egy-
re több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk 
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít 
és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy 
a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyama-
tokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, 
majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt 
követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a 
legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és 
papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, 
mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentke-

zett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedel-
mi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal 
nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást 
lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azo-
nosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automa-
tikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt.  
A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elekt-
ronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kat-
tintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és 
megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett 
a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallás-
sal kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adó-
egyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk webolda-
lán is megtalálnak.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Összesen 41 Csongrád me-
gyei településen, így Balástyán 
is elérhető lesz júliustól a falusi 
családi otthonteremtési ked-
vezmény. 

Magyarország 2486 hátrányo-
sabb helyzetű, ötezer lélekszám 
alatti települése került fel a falusi 
családi otthonteremtési kedvez-
mény listájára. Megyénkből 41 
község szerepel rajta, köztük 
van Balástya is. A program jú-
lius 1-jével indul, és egyelőre 
három évig lesz elérhető. A listát 
folyamatosan felülvizsgálhatják, 
és a kormány figyelemmel fogja 
kísérni, milyen hatása van a fa-
lusi CSOK támogatási rendsze-
rének a kistelepüléseken. A ked-

vezményezett kistelepüléseken 
használt lakás és ház vásárlására, 
illetve a megvásárolt ingatlan 
felújítására, korszerűsítésére és 
kibővítésére egy gyermek meg-
léte vagy vállalása esetén 600 
ezer forint, kettő gyermek eseten 
2 millió 600 ezer forint, három 
vagy több gyermek esetén pe-
dig 10 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásra lesz lehe-
tősége a fiatal pároknak. A támo-
gatási összegek maximum fele 
költhető vásárlásra, a fennma-
radó rész pedig korszerűsítésre, 
felújításra fordítható. A három 
vagy több gyereket vállaló csa-
ládok esetében, ha a megvásárolt 
ingatlan ára nem éri el az 5 mil-

lió forintot, akkor a fennmaradó 
összeg a 10 millió forintos kere-
tig teljes mértékben felhasznál-
ható lesz felújításra, bővítésre. 
Azok a családok, akik korábban 
már – akár a CSOK lehetősége-
it kihasználva – megvásárolták 
ingatlanjukat, korszerűsítés-
re és bővítésre, szintén vissza 
nem térítendő támogatásként, 
megkaphatják a falusi CSOK 
támogatási összegeinek felét: 
egy gyermek esetén 300 ezer fo-
rintot, kettő esetén 1 millió 300 
ezer forintot, három vagy több 
gyermek esetén pedig 5 millió 
forintot. Ha mégsem elegendő 
egy család számára a vissza nem 
térítendő támogatás, akkor lehe-

tőség lesz állami kamattámoga-
tású hitel felvételére. Használt 
lakás vagy ház vásárlására és 
felújítására két gyermek esetén 
10 millió forintos, három vagy 
több gyermek esetén 15 millió 
forintos kamattámogatott hitelle-
hetőség áll majd rendelkezésre, 
míg meglévő ingatlan felújítása 
esetén, ezen összegek fele, azaz 
két gyermeknél 5 millió, három 
vagy több gyermeknél pedig 7,5 
millió forint. A falusi CSOK tá-
mogatását kiterjesztik az egész 
ország területén a külterületi la-
kóingatlanokra, vagyis a tanyák-
ra is. 

További információ:
 https://www.kormany.hu2

Balástyán is elérhető lesz júliustól a falusi CSOK



A "Hogyan alakult Balástya 
mezőgazdasága az elmúlt 25 
évben?" című sorozatunk című 
sorozatunkat helyhiány miatt a 
júniusi újságban folytatjuk. To-
vábbra is várom mindazok jel-
zését, akik szeretnének gazdál-
kodásukkal bekerülni Balástya 

helytörténetébe újságcikkben 
vagy fotóval vagy filmfelvé-
tellel, kérem jelezzék a 06 (30) 
3455053-as telefonszámon vagy 
a mediairoda@invitel.hu címen.

Gömöriné Kordás Gabriella 
könyvtáros 2019. április 22-én, 
59 éves korában elhunyt.

Néhány hete még a könyvtár-
ban, Antal Imre atyával együtt 
több mint harmincan imádkoz-
tunk a gyógyulásodért. Ma pedig 
szomorú szívvel gyászolunk. 
Hihetetlen, hogy többé nem ta-
lálkozunk a könyvtárban, sem 
Balástya utcáin. Sem a hétköz-
napokon, sem ünnepeinken!  
A segítőkészségedről, a moso-
lyodról, kedves szavaidról már 
csak múlt időben beszélhetünk. 
Nagyon sokan szeretünk, és sze-
retetünk nem múlik el soha! 

Gabi, az angyalok kísérjenek 
utadon! Isten Veled!

Illin Klára

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nem-
csak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak 
is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felü-
leten keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan 
és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az 
elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sor-
ban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, 
hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő 
ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminiszt-
rációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hét-
köznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. 
Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, 
hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több 
helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjele-
nést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, 
bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán 
és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túl-
fizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhe-
tő, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint 
helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is 
van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítsé-
gével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, 
hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság 
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesít-
hetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, 
és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe 

való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt 
takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles 
nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automa-
tikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy 
indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyaté-
ki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati 
Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgyneve-
zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szin-
te bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton.  
A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik 
az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kat-
tintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az 
előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az 
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és

 településünk weboldalán is elérhető. 

7 • Balástyai ÚJság  önkormányzat

Illin Klára

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Kedves Olvasóink! 
Kedves Mezőgazdasági  Termelők!

Búcsúzunk, Gabi!

A Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya 
nyitva tartása
Hétfő: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig • kedd: 8.00-10.00 óráig 
• szerda: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig • csütörtök: 8.00-12.00 
13.00-17.00 óráig • péntek: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig • 
Ebédszünet: 12.00-13.00 óráig
Telefon: 62/578-130, 06 (30) 413-0075
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A negyedik helyért küzd a 
felnőtt csapat

A Községi Sportkör Balástya 
Egyesület felnőtt csapata a do-
bogóról már biztosan lemarad 
a megye II. osztályban, de a 
Bakssal és a szentmihályiakkal 
még nagy küzdelem várható a 
4. pozícióért. 

Március végén a Kiszombor 
és a Csanytelek ellen sikerült 
nagyarányú győzelmeket arat-
ni, majd április elején, a szezon 
egyik legjobb mérkőzésén ma-
radtunk alul a veretlen listave-
zető otthonában egy góllal. Ez-
után két gyengébb színvonalú 
mérkőzés következett, előbb a 
Tömörkény ellen hazai pályán 
sikerült egygólos mérkőzésen 

nyerni, de egy héttel később Ül-
lésen már ismét alul maradtak a 
balástyaiak.

Nyerges Dániel csapata így 
három ponttal a Baks mögött 
ötödik a tabellán.

Mérkőzések:
2019. május 4., szombat 17.00 

óra: Balástya – Apátfalva (U19: 
15.00 óra)

2019. május 11., szombat 
17.00 óra: Baks – Balástya 

2019. május 19., vasárnap 
17.00 óra: SZVSE II. – Balástya

2019. május 25., szombat 
17.00 óra: Móraváros – Balás-
tya 

2019. június 1., szombat 
17.00 óra: Balástya – Földeák

Március 30-án és 31-én ren-
dezték Nagykanizsán a Spartan 
Race-nek nevezett verseny első 
idei fordulóját. A megméretteté-
sen a balástyai NEOFF tizenhét 
fős csapata is részt vett. 

A Csányi Péter csapatveze-
tő által szervezett társaság már 
pénteken elindult a zalai tele-

pülésre. Szombaton a hosszabb 
távú, vasárnap pedig a sprint 
versenyszámban is elindult a 
társaság. Előbbiben összetettben 
133 induló csapatból 25. helyen, 
utóbbiban pedig 243 indulóból 
az előkelő 14. helyen végeztek a 
balástyaiak. 

Fodor Tamás

Közösségi beszélgetések Balástyán

A Balástya Községi Önkormányzat 2018. májusá-
tól kezdődően közösségfejlesztést folytat a települé-
sen a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017-es kódszámú 
„A helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csen-
gele és Pusztaszer településeken” című projekt se-
gítségével. Ennek keretében áprilisban is tartottak a 
közösségfejlesztők közösségi beszélgetést. Ezúttal is 
voltak olyan helyi lakosok, akik nem vettek részt ilyen 
közösségi beszélgetésen korábban, ezért az alkalom 
elején Fodor Tamás szakmai vezető bemutatta a pro-
jektet, annak lehetőségeit, időtartamát, célterületét. 
A résztvevők megosztották egymással a közösségi 
interjúk és a korábbi beszélgetések tapasztalatait, az 
eddig felmerült közösségi problémákat, helyi ügyeket. 
Ismét akadtak olyan új ötletek, melyekkel a projekt 
végéig segíthető a közösségi élet fejlesztése, akár új 
programok szervezésével, akár a meglévő rendezvé-
nyek újra gondolásával, vagy akár közösségi akciók 
által, különösen szem előtt tartva a helyi fi atalok ér-
dekeit. 

Földünk projekt a nagycso-
portosoknak

A kecskeméti Planetárium-
ban tett kirándulással kezdődött 
el a nagycsoportosok Földünk 
projektje, változatos ismerkedé-
süket bolygónk jellemzői tulaj-
donságaival a szülőkkel közösen 
lebonyolított vetélkedő zárta le.

Húsvétra készültünk a cso-
portokban

Minden gyermekcsoportban 
izgatottan várták a fi úk a locsol-
kodást, a lányok a  locsolókat és 
szorgos kis kezek készítették a 
családok húsvéti ajándékait.

Sporthírek Óvoda

Nagykanizsán jártak a 
balástyai akadályfutók

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Törzsi Tímea ügyvéd
 minden hétfőn 11-től 13 óráig ingyenes jogi 
tanácsadást tart a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 06 (20) 923-0308 

A csapat tagjai: Bán Sándor, Bárkányi Mihály, Bárkányi Tibor, 
Batancs Zsolt, Csányi Norbert, Csányi Péter, Dékány Attila, Gömöri 
Gabriella, Juhász Dániel, Kondász Andi, Kreiniker Bernadett, Mucsi 
István, Palcsó Krisztián, Szalma András, Szána Ferenc, Szána Péter, 
Tóth Tamás

A csapat utazását a Balástya Községi Önkormányzat, a mezeit a 
Községi Sportkör Balástya Egyesület, a mezek feliratozását pedig a 
Balástyáért Közalapítvány támogatta. 



Helyesírási verseny 
Március 28-án rendeztük meg 

az alsó tagozatos diákok iskolai 
helyesírási versenyét. A baksi 
területi versenyre a 2. osztály-
ból Kiss Bianka és Sztankovics 
Nóra, a 3. évfolyamból Kiss-
Csepregi Tamás és Virágh Zsófi, 
a 4. osztályból pedig Kiss Balázs 
és Gunics Gréta jutott tovább. 
A 2019. április 15-én rende-
zett körzeti versenyen évfolya-
monként 12 tanuló versenyzett.  
A kisdiákok szépen szerepeltek. 
Legjobban a harmadikosaink tel-
jesítettek. A harmadik és negye-
dik helyen végeztek.

Sporthírek
Április 4-én az 1. és 2. korcso-

portos focicsapataink az Algyőn 
rendezett labdarúgó diákolimpia 
körzeti versenyén szerepeltek. 
Mindkét csapat 2. helyezést ért 
el. A csapatokat Gémes Ferenc 
és Vén László vezette.

A Hónap Szentje
Canterbury Szent Anzelm lett 

a Hónap Szentje. Híres teoló-
gus, filozófus volt, a skolasztika 
atyjaként is tisztelik. 1060-tól 
szerzetes, majd apát a norman-
diai Bec kolostorában. 1093-ban 
választották meg Canterbury ér-
sekévé. Az angol uralkodókkal 

folyamatosan konfliktusban állt, 
akik száműzték őt az országból. 

Tesz-vesz Tavasz
Március 18-20-án tanulóink a 

Húsvétra készülődve bekapcso-
lódtak környezetünk szebbé téte-
lébe: összegyűjtötték az eldobált 
szemetet az iskola és a plébánia 
környékén.

Passió
Iskolánk tanulói közül mint-

egy 30 diák vett részt a Passió 
dramatikus játék előadásában. 
A gyerekek Jézus szenvedéstör-
ténetét mutatták be társaiknak 
április 16-án a Lelki Naphoz 
kapcsolódva. A történetet Jenei 
Norbert hitoktató állította össze 
és tanította be.

Diákolimpia körzeti döntő
Április 17-én felső tagozatos 

labdarúgó csapataink az Al-
győn megrendezett Diákolim-
pia körzeti döntőn vettek részt.  
A 3. korcsoportos fiúk 4., míg a 
4. korcsoportos lányok és fiúk 
egyaránt 1. helyezést értek el.  
A lány csapat ezzel bejutott a 
megyei döntőbe, a fiúknak me-
gyei elődöntő következik. A csa-
patokat Gémes Ferenc, Förgeteg 
József és Vén László kísérték a 
versenyre.

Április 12-én, pénteken dél-
után a sportcsarnokban tartotta 
a Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola a kétévente 
rendezett Iskolaestet, amelyen a 
diákok bemutathatták tehetségü-
ket szüleiknek, nagyszüleiknek, 
testvéreiknek és a rokonoknak. 
Az egész estét betöltő műsor 
meghívóját Kiss Szabolcs 8. b 
osztályos tanuló tervezte. Az 
osztályok műsorán kívül a Kis-
teleki Művészeti Iskola balástyai 
tanulói hangszeres zenei produk-
cióval, a Bábabokra Néptánc-
együttes helyi diákjai mezőföldi 
és rábaközi táncokkal léptek 

színpadra. A lelkes közönség 
óriási vastapssal jutalmazta a 
műsorszámokat. Az est legfel-
emelőbb része az volt, amikor 
az iskola minden osztálya a szín-
padra vonult és közösen, szívből 
énekelték Louis Amstrong „Mi-
lyen szép a világ… című dalát, 
melynek üzenete a mának szól: 

„A szivárvány színét az égre 
festheted,

A felhők bánatát messzi űzhe-
ted,

Nincsen már semmi baj,
Ne bánts másokat!
Örülj, hogy élsz,
Hisz ember vagy!”
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Iskolai ESEMÉNYEK Iskolaest volt a sportcsarnokban 

Hónap diákja - március
1. a: Hunyadi Adrienn,  2. a: Kiss Alexandra Panka, 3. a: Gold-
mann Gergő, 3. b: Burcea Dániel, 4. a: Tóth-Sári Nándor, 5. a: 
Kovács Csenge, 5. b: Budusan Sebastian Liviu, 6. a: Farkas Bri-
gitta, 7. a: Gera Leila, 8. a: Kis Rebeka Anna, 8. b: Paragi Nikol

Április 7-én tartotta a szoká-
sos, szezonnyitó, tavaszi, házi 
horgászversenyét a Balástyai 
Alkotmány Horgász Egyesület. 
A versenyre 6.00 óráig gyüle-
keztek a horgászok és a verseny 
8.00-12.00 óráig tartott. A 34 
versenyző közül három gyermek 
indult a megmérettetésen. A jó 
hangulat, a jó társaság, és a jó 
idő mind együtt volt a kellemes 
naphoz. A horgászat befejezése 
után mérlegelés, eredményhir-

detés, díjazás következett, majd 
ebéddel zárták a rendezvényt.

A gyermek kategória ered-
ményei: I.   Paragi Bence (5660 
g), Kistelek • II.  Horváth Fruzsi-
na (4395 g), Kistelek • III. Csat-
ordai Csongor (750 g), Balástya

A felnőtt kategória eredmé-
nyei: I.   Gombos István (5595 
g), Balástya • II.  Kósa Sándor  
(5145 g), Kistelek • III. Szűcs 
József (4935 g), Pusztaszer

Horgászversenyt tartott a Balástyai 
Alkotmány Horgász Egyesület 

Lakás és üzlethelyiség
 kiadó Kisteleken.

Érdeklődni:
 06 (70) 947-4139



80 éve született Kiss István, aki 
1962-től 1991-ig volt a balástyai 
művelődési ház vezetője. A kö-
zel három évtized alatt folytatott 
sokoldalú népművelő munkája 
során „polihisztorként” a kultu-
rális élet központi alakjává vált, 

fontos szerepet játszott az ifjú-
ság életében, számtalan művé-
szeti ágban alkotott maradandót. 
Munkáját több díjjal is jutalmaz-
ták: Ifjúsági Díj, Kiváló Népmű-
velő cím. Halála után megkapta 
a Magyar Kultúra Lovagja posz-
tumusz kitüntetést és Balástya 
Község Díszpolgára címet.

Április 2-án, születésnapján 
barátai, tisztelői filmvetítéssel és 
beszélgetéssel, anekdotázással 
emlékeztek meg a legendás mű-
velődési ház vezetőről.

Hivatástudata, közösségterem-
tő munkája legyen példa a jelen 
és jövő számára és ne feledjük: 
„a faluban a tűznek soha nem 
szabad kialudnia….”

         Márkus Marianna

Április másodikán emlékestet 
tartottunk a balástyai művelődé-
si házban Kiss István népművelő 
születésének 80. évfordulóján. 

Nekünk, fiataloknak kevés 
kapcsolódási pontunk volt eddig 
Kiss Pista munkásságával. Né-
hány felidézett emlék az idősebb 
korosztályoktól, egy-két elisme-
rő gondolat a mindennapokban, 
a munkájáról szóló könyvek il-
letve egy díszpolgári cím. 

Az esten levetített interjúrész-
letek közelebb hozták az em-
bert. Sok-sok időtálló gondolatot 
tartalmaztak általánosságban, 
és külön a művelődésszervező 
szakmának is. Akárcsak ma, a 

harminc, negyven évvel ezelőt-
ti közművelődési szakember 
ugyanúgy kereste a munkaterü-
letének értelmét, amit kiváltképp 
nehezített, hogy a jó munka rit-
kán járt megfelelő elismeréssel, 
a gyengébb színvonallal kapcso-
latban viszont azonnal előkerül-
tek a hangos bírálók. 

Szellemi hagyatékát, a balástyai 
közösségek mindenkori erejét 
pedig meg kell tanulnunk be-
csülni és megfelelő módon ápol-
ni. Egyik sem fog fennmaradni 
– vagy éppen fejlődni – megfele-
lő, kompromisszumkész, közös 
jószándék nélkül. 

                Fodor Tamás

Utóbbi személy születési ju-
bileuma alkalmából morfondí-
roztam balástyai múltamon, s 
egyszer csak kibuggyant belő-
lem a szó: két fontos ember volt 
ifjú életemben: Kismagda és 
Kispista. Jó így együtt kimon-
dani őket, szinte rímelnek egy-
másra. 

1958 szeptemberében léptem 
be az Őrhalmi iskola kapuján 
több őszeszéki gyerektársam-
mal. Csak a mi tanyasorunkról 
jött Tandari Piri, Csányi Mari, 
Báló Kati, Farkas Elemér. A ta-
nító néni akkorra már a sokadik 
gyerekgenerációt bocsátotta út-
jára az osztatlan alsótagozatból. 
Kiss Magdolnaként került a 
fiatal pesti lány a tanyára, és 
a helyi köznyelv hamarosan 
„csak” Kismagdaként emleget-
te. No nem tiszteletlenségből, 
hanem szeretetből, hiszen alig 
volt lakodalom, ahova ő ne lett 
volna hivatalos, mint ahogy az 
enyémre is. Iskolába lépésem-
kor már Becsey Istvánné volt, és 
lányait is ott tanította – gyakran 
szigorúbban, mint minket. Mi-
vel mindhárom bátyám odajárt, 
Magdi néninek 14 évig volt 
Török-tanítványa – szinte csa-
ládtaggá vált. Az iskolából utol-
sóként én búcsúztam tőle nagy-
néném, Gémes Eszter erre az 
alkalomra írott versével. Őszinte 
örömöt láttunk rajta, amikor az 
egyik húsvétkor, már felnőttként 
apánkkal együtt elmentünk meg-
locsolni a mi tanító néninket és 
lányait – nagyot nézett, amikor 
sorolt befelé az öt Török... Sze-
gedre költözése után szüleim 
még gyakran találkoztak vele a 
piacon – mindig hosszú beszél-
getés lett a vége… Hálát adok a 
sorsnak, hogy ilyen tanítóm volt! 

Emlékét – a többi tanyai tanítóé-
val együtt – ne hagyjuk feledés-
be merülni!

Csak néhány évnek kellett 
eltelnie, hogy a 60-as évek kö-
zepén Imre bátyám bevezessen 
a „kultúr” környékére, ahol ak-
kor már – ahogy mindenki hív-
ta – Kispista, azaz Kiss István 
volt az igazgató. Buglya Sándor 
róla szóló filmjében őszintén 
elérzékenyülve mondom: fiatal 
életem legszebb három éve volt 
a klubban töltött idő. Rácsodál-
koztam egy teljesen új világra: a 
modernitásra magára, mert Pista 
egy új, nyitott és szabad világot 
teremtett nekünk, egy ablakot 
a nagyvilágra. Amikor klubos 
voltam, akkor éreztem meg az 
utolsó években, hogy amit Pista 
csinál, azt szívesen csinálnám én 
is – így lettünk később kollégák. 
Az ő személye szinte maga volt 
egy intézmény – sokoldalúsága, 
szakmai vitalitása példaértékű 
volt.

S hogy e két név és két törté-
net hogyan kötődik egy szállá? 
Magdi nénivel utoljára akkor 
találkoztam, amikor Pista Balás-
tyai képek c. könyvéből elvittem 
neki egy példányt. 

Mit is köszönhetek nekik azon 
szerencsés kevesekkel együtt, 
akik mindkettőjük hatását élvez-
hették? 

Magdi néni szigorú szeretettel 
formált, nevelt, tanított; Pista 
pedig olyan körülményeket te-
remtett, amelyben a személyiség 
kinyílhatott. Máig ható muníció 
ez tőlük.

Kell-e több egy kisgyermek-
nek és egy serdülőnek, mint egy 
Kismagda és egy Kispista?
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Török József

Kiss István emlékest Kismagdától Kispistáig

Kiss Pista a XXI. században

Balástya hírei a honlapunkon
A www.balastya.hu oldalon a hírek főmenüben számolunk be a Ba-
lástyai Újság megjelenései között történt eseményekről, továbbá a 
galériában a nagyobb rendezvények fotóit és filmfelvételeit láthatják.  
Több közérdekű információ, továbbá a Balástyai Újság aktuális és 
korábbi lapszámai megtalálhatóak községünk honlapján.Őrhalmi iskola – 1959, Becsey Istvánné Kiss Magdolna tanítónő 
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Születés
• Papp Csilla Annának és Csá-

nyi Istvánnak: Ádám Norbert
• Szennai Andreának és 

Vermesi Lászlónak: Dominik
• Karácsony Andrea Irénnek és 

Budusan Liviunak: Laura And-
rea

• Bitó Tímeának és Szűcs Jó-
zsef Leventének: Roland József

Keresztelő
• Jójárt Lara (szülei: Jójárt Gá-

bor és Berta Andrea)

• Réczi Dorka (szülei: Réczi 
Pál és Böröcz Erzsébet Magdol-
na)

Elhunytak
• Veszelka Sándorné Ujvári Va-

léria (1930) 
• Mezei Józsefné Kakas Erzsé-

bet (1944)
• Kocsis Mihály (1947)
• Gömöriné Kordás Gabriella 

(1960)

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

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

Május 11-12.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Május 18-19.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Május 25-26.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Június 1-2.: 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

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. május 9-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: június 13., csütörtök.

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

MŰANYAG HULLADÉKÁT
 INGYEN, 

BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,
AMELY TARTALMAZHAT:

agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepeg-
tető szalagot, belső és csomagoló fóliát, 

műanyag ládát, vödröt, cserepet. A szállítást 
megoldjuk, kis és nagytételben egyaránt.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06 (30) 879-9305

A p r ó h i r d e t é s

Fajtatiszta Cigája bárányok eladók.
Érdeklődni: 06 (30) 967-6215
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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.

Itt a május jön a nyár, tárcsára, bográcsba 
valót a Röfi ben talál!

Fűszerezett sertés, csirke! Ildikó a mestere, 
csevap, pleskavica, mics, 
e nélkül kerti parti nincs!

A bogrács se maradjon üresen, bele kockáz-
va sertés, marha, birka kinek mi a kedvence.
Nálunk SZÉP kártyával is, bankkártyával is, 

készpénzzel is lehet fi zetni!

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.

2019. ÉVI ÁREMELÉS ELŐTTI 
RENDKÍVÜLI AKCIÓ

Régi műkő síremlékek
felújítása, mosása
elemek cseréje,
akár külön-külön is.
20% engedmény
a lista árból 
DECEMBER 31-IG

Felmérés, és bontás, törmelék elszállítás
 INGYEN.

Márvány Építőkő Kft.
Tel/Fax: 62/597-360

+36 (70) 947-4139 és +36 (70) 940-2179
Székhely: 6724 Szeged, Kálvária tér 32.

Üzem: Kistelek, Temetősor 1.
info@marvanyepko.hu

Lágyfagylalt 
kapható!

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 


