balástyai ÚJság
XXVi. éVfolyam 2020. márciUs

ingyenes Önkormányzati HaVilap

Házi komposztálókat kapott községünk

Balástyán is megszűnt az ügysegédi rendszer

Ebösszeírás Balástyán

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 250 darab, sorszámmal ellátott házi komposztáló edényt biztosított községünknek.
3. oldal

A Kormányhivatal a járási ügysegédi rendszert megszüntette, és ezentúl mobilizált kormányablakban intézheti
ügyeit a lakosság.
3. oldal

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében három évente egy alkalommal ebösszeíró
lap kitöltésével ebösszeírást végez.
3. oldal

Befejeződött a piaccsarnok építése

A tűzoltószekér története
Február 14-én mutatta be
a Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület a felújított
tűzoltószekeret az általános
iskolásoknak, a megyei tűzoltószövetség vezetőségének és
az egyesületi közgyűlés előtt
a tagságnak. Virágh István elnök mondta el a tűzoltószekér
történetét és működtetésének
módját.

is Balástyán volt tűzoltószekér
az 1950-es években, de a rendszerváltás idején eltűnt, és az
akkori idős, ma már elhunyt
tűzoltók sem tudtak arról, hogy
hová került. Figyeltem az interneten, hátha valahol rátalálok
egy eladó tűzoltószekérre. Tavaly nyáron tudtam meg, hogy
Ordacsehin magántulajdonban
van egy szétbontott állapotban,

"Régóta kerestem, kutattam
egy tűzoltószekeret, mert régi
vágyam volt, hogy legyen egy
ilyen a településünkön. Ugyan-

ami 1886-os gyártású tűzoltószekér, és még fagerendás, ezen
van a felépítmény és a tengelyek
Folytatás a 4. oldalon

A piaccsarnok épületének főbb munkái elkészültek. A tereprendezést az időjárástól függően végzik majd a kivitelezők.
A beruházás ünnepélyes átadása áprilisban várható.
Bővebben a 2. oldalon

A Kormányhivatalok veszik át az építésügyi
hatósági feladatkört az önkormányzatoktól
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a
területi illetékes Önkormányzatokhoz tartozó építésügyi hatósági feladatkör ellátását
2020. március 1. napjától a Kormányhivatalok Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya
veszi át.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2020.
március 1. napján hatályba lépő rendelkezéseire tekintettel az általános építésügyi hatósági
feladatokat az eddigi 16 járásszékhely települési önkormányzat jegyzője helyett megyei illetékességgel a Kormányhivatal látja el.
Dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ CSAPATÁNAK
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEI
2020. március 7., szombat 14.30 óra
Balástya

Baks BSE
2020. március 14., szombat 10.00 óra

Mártély SK

Balástya
2020. március 21., szombat 15.00 óra

Balástya

Contitech-Apátfalva SC
2020. március 28., szombat 15.00 óra

St. Mihály-Szélmalom

Balástya
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Önkormányzat

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

1.

A termálberuházásról

A termálkút fúrása befejeződött. Az ezután elvégzett
vizsgálatok alapján a kút maximális vízhozama 2500 liter
percenként, és a vízhozamhoz
tartozó kifolyó víz maximális
hőmérséklete 64 Celsius fok. Ez
lényegesen nagyobb vízmen�nyiség, mint amit terveztünk. A
kivitelező lefektette a csőhálózat utolsó szakaszát, amit a kúttal összekötnek, a gáztalanító
beépítése és a szivattyú telepítése után néhány héten belül megindulhat a próbaüzem.

2.
A

piaccsarnok építése befejező-

dött

Minden szakipari munka elkészült a piaccsarnok épületén, és
a következő hetekben megkezdődik a terület rendezése, továbbá a gyalogosoknak kialakított
járda mellett, a sportcsarnokhoz
vezető bejáratánál tervezünk
az árusoknak egy bejárót, ahol
gépjárművekkel be lehet vinni
a terményeket rakodás céljából,
illetve belső parkolót alakítunk
ki. A piacsarnok átadását a termálberuházással együtt áprilisban tervezzük.

3.

Dr. Györe Ferenc háziorvosi
rendelőjének felújítása

Az orvosi rendelő felújításához elnyert pályázati összeget
nyolc millió forintra csökkentették, de nem kaptunk hozzá tájékoztatást, hogy mi az a
műszaki tartalom, amit ki kell
hagyni, és melyik munkát kell
elvégezni. Azt szeretném, hogy
elsősorban a tetőcsere és az alsó
vízszigetelés valósuljon meg, és
ha a külső szigetelést nem lehet
elvégezni a nagyobb költségek
miatt, az nem probléma, ugyanis vályog az épület fala. A nyí-

lászárókat korábban kicseréltük,
és a mostani munkálatokkal, továbbá a falfestéssel együtt egy
teljesen felújított, hosszú távon
működőképes egészségügyi intézményünk lesz. Remélhetően
tavasszal vagy nyáron kívülről
megújul az orvosi rendelő.

4.

A volt kántorház átalakítása

Három évvel ezelőtt készült
a költségvetés ahhoz a beadott
pályázathoz, amellyel az önkormányzati tulajdonú volt
kántorház felújítását terveztük.
A maximális pályázati összeget kaptuk meg, amelyhez még
csaknem 10 millió forintot kell
tenni, hogy a munkát megkezdhessük. A renoválás pályázati
összegen felüli kiszámítása
folyamatban van, és amikor a
költségvetés készen lesz, akkor
indulhat a közbeszerzés, majd a
beruházás.

5.

Új lakások építése

Döntés született az új lakások
építése ügyében. Négy lakás
építését tervezzük a Hunyadi
utcai önkormányzati telken,
amihez a költségvetés kialakítása és az engedélyezési eljárás
most van folyamatban. Először
két lakás épül, és közben az értékesítése is elindul.

6.

Óvodakerítés

Az 5-ös út felöli óvodakerítés
lábazatának és oszlopainak vakolása megkezdődött. Ezt követően teszik fel a kovácsoltvas
jellegű kerítéselemeket az oszlopok közé.

7.

Temetői kerítés

A kivitelezés tervezése folyamatban van, és vizsgáljuk, hogy
a korábban elnyert pályázati

Az Ady utcai önkormányzati
erdő vágásérett volt, amit
a szükséges engedélyek
birtokában kivágatott az
önkormányzat.
összeg fedezi-e a műszaki tartalom megvalósítását. Reméljük,
hogy tavasszal ezt a munkát is
el tudjuk kezdeni.

8.

Ady utcai önkormányzati erdő

Az Ady utca végénél lévő
belterületen van az önkormányzatnak egy erdő művelési ágú
ingatlana. Az erdő vágásérett
volt, és a szükséges engedélyek birtokában szerződtünk
egy vállalkozóval, aki munkatársaival szakszerűen elvégezte
a munkát. A kivágott fákat később elsősorban szociális célra
tűzifaként osztjuk majd szét,
valamint az arra alkalmas faderekakból deszkát vágatunk,
faoszlopoknak
használunk,
továbbá kerti bútorok készülhetnek az intézményeinkhez.
A területet rendezni szeretné
az önkormányzat, ezért ősszel
a tuskók kiszedése következik,
és majd erdő telepítését, pihenő
erdő kialakítását tervezzük.

9.

Külterületi útjavítások

Az enyhe télnek köszönhetően
jól halad a külterületi utak javítása, illetve még most is folyamatos a munka. Ezt megkön�nyíti a tavaly beszerzett önjáró
gréder és a speciális lombvágó,
ahogy munkatársaim hozzáállá-

sa is példaértékű. Az a szándékom, hogy tavasszal a nagyobb
dűlőutak mentén mindenütt
elvégezzük az áglevágásokat.
Arra kérem a lakosságot, hogy
a biztonságos közlekedés érdekében vigyázzanak az utakra,
munkagépekkel ne rongálják
meg, ne szántsanak bele az utakba. Ha mégis megtörténik, aki
megrongálta, minél előbb állítsa
helyre az eredeti állapotot.

10.

Újabb szelektív hulladékgyűjtő
sziget, üveggyűjtő konténerek,
komposztáló edények

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulási
tagságunknak
köszönhetően
további fejlesztésekről tudok
beszámolni. A Hunyadi utcában
újabb szelektív hulladékgyűjtő
sziget lesz, továbbá a szelektív
hulladékgyűjtés nagyobb elterjesztése érdekében kilenc darab
üveggyűjtő konténert helyeznek
el közterületen a községünkben. Ehhez tartozik az is, hogy
pályázat útján nyertünk 250
darab komposztáló edényt kiskerti mennyiségű fűnyesedék
komposztálásához, amit azok
kaphatnak meg, akiknek szerződése van a hulladékszállításra a
Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel.

11.

Képviselő-testületi ülés

Az idei első képviselő-testületi ülést február 20-án tartottuk.
Tárgyaltunk a felsorolt fejlesztésekről, amihez plusz önerő
szükséges. Továbbá az önkormányzat működéséhez a szabályzatokat a Magyar Államkincstár kérésének megfelelően
felülvizsgáltuk és a módosításokkal elfogadtuk. Tárgyaltuk
és szintén elfogadtuk településünk költségvetését, amelynek
Folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzat

Ebösszeírás Balástyán
Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.
§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye
szerint illetékes önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás céljából kérem a Balástya közigazgatási területén tartott, négy
hónaposnál idősebb ebek
tulajdonosait/tartóit,
az
„EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitöltve az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap besze-

Házi komposztálókat kapott
községünk

rezhető a Balástyai Polgármesteri Hivatalban (6764 Balástya,
Rákóczi u. 5. szám), a TeleházA települési hulladékgazdálban, valamint a www.balastya.
kodási közszolgáltatást végző
hu weboldalról is letölthető.
HulladékgazdálkoAz önkormányzat által hasz- Szegedi
nált ebnyilvántartó programhoz dási Nonprofit Kft. pályázati
támogatás segítségével 250 dakapcsolódóan
Online ebregisztráció a lako- rab, sorszámmal ellátott házi
sok számára: http://ugyfelkapu. komposztáló edényt biztosított
községünknek. Ezek ugyan a
ebnyilvantarto.hu
Egy egyszerű regisztrációt kö- szolgáltató tulajdonában maradvetően tudják regisztrálni kutyá- nak, de a hulladékgazdálkodási
szerződéssel
jukat a lakosok, amit az ügyinté- közszolgáltatási
ző a programon belül az Online rendelkező ingatlantulajdonofelvitt ebek menüpontban tud sok ingyenesen megkaphatják a
komposztáló edényeket, amiket
megtekinteni, majd jóváhagyni.
Az ebösszeíró adatlap leadási érkezési sorrendben vehetnek át.
A házi komposztáló csak fűnye- nyadi utcában, az önkormányzahatárideje 2020. április 30.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók sedék komposztálására alkal- ti tulajdonú volt Bárkányi házfigyelmét, hogy az adatszolgál- mas, és a lakosság a komposztot nál. Kérjük, személyesen vagy
tatási kötelezettség elmulasztá- saját kertjében használhatja fel. meghatalmazottja útján vegye
sa állatvédelmi bírságot vonhat Az edényt naponta 8 és 12 óra fel a kapcsolatot Péter Gáborral,
maga után. A bírság legkisebb közötti, előzetesen egyeztetett a 06 (30) 185-3386-os telefonösszege az állatvédelmi bírság- időpontban lehet átvenni a Hu- számon.
ról szóló 244/1998. (XII.31.)
Korm. rendeletben foglaltak
alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújA balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak
tott adatlapok valóságtartalmát
az adó 1 százalékának fogadására:
a hivatal munkatársai ellenőrzik.
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
A nyilvántartás aktualizálása érKözségi Sportkör Balástya Egyesület adószáma: 19983714-1-06
dekében, az ebtulajdonosok az
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma:
összeírást követően is kötelesek
18454215-1-06
az adatokban bekövetkező válKatasztrófavédelem Kutató Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó
tozásokat írásban bejelenteni.
Egyesület Balástya adószáma:
				
57400152-11144458
Mucsi Mihályné
			
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06

Támogassuk Balástya civil szervezeteit

az adónk 1 % százalékával!

ügyintéző

Balástyán is megszűnt az
ügysegédi rendszer
A Kormányhivatal a járási ügysegédi rendszert megszüntette,
és ezentúl mobilizált kormányablak szolgáltatás keretében lesz
elérhető a járási közigazgatási

ügyek intézése Balástyán, minden hónap harmadik csütörtökén
13.30 és 15.30 óra közt a Kormányablak buszban, a polgármesteri hivatal előtti parkolóban.

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

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 adószáma: 18471942-1-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

730-1200 óráig
730-1200 óráig

nincs ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás

730-1200 óráig

1300-1600 óráig
1300-1600 óráig

nincs ügyfélfogadás

1300-1600 óráig

nincs ügyfélfogadás

Önkormányzat, Közélet
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei
Ujvári László polgármestertől

A tűzoltószekér története

Folytatás a 2. oldalról
főösszege nagyjából másfél
milliárd forint, egészen pontosan 1.546.822.234 forint. Ez
óriási számnak tűnik, de amikor
látjuk azokat a kötelezettségvállalásokat, amiket már korábban
tettünk a település fejlesztése
érdekében, és a működési kiadás
számait, az öt intézményünk
működtetését, a béreket és járulékokat, a közüzemi számlákat,
a hozzá tartozó fenntartási költségeket, amelyek mind olyan
tételek, amelyek meghatározott
kiadást jelentenek, akkor az is
könnyen megállapítható, hogy
továbbra is feszes gazdálkodásra van szükség. A költségvetés
néhány százalékában tud szabadon dönteni a képviselő-testü-

Folytatás a címlapról
felszerelve, a szivattyú része
pedig rézből van. Ujvári László
polgármesterrel úgy döntöttünk,
hogy megvesszük. Az önkormányzat platós teherautójával
hoztuk el Péter Gáborral, és a
százezer forintos vételárat az
önkormányzat fizette. Ezután
összehívtam a községünk iparosait. Volt közöttük asztalos, festő, karosszérialakatos is, és egy
vacsorát tartottunk, ahol megbe-

himba szivattyút, és akkora nyomást értek el, hogy a tömlővel az
égő háztetőre fel tudták juttatni
a vizet. Leggyakrabban ásott
kútból merték vödörrel a vizet,
és az emberek csatárláncba álltak, egymásnak tovább adták a
vízzel teli vödröket, majd a sor
végén álló feltöltötte a vizet a
tűzoltószekér tartályába. Másik
lehetőség volt, amikor a nyomás
helyett szívásra átállították a szivattyút, és akkor vizesgödörből,

széltük, hogy ki, milyen munkával tud hozzájárulni a tűzoltószekér eredeti állapotban való
helyreállításához, összeszereléséhez. Több alkalommal jöttünk
össze elvégezni a munkákat, és a
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűlésének időpontjáig, február 14-ig
elkészült. A segítők közül a legtöbbet Dékány Péter dolgozott a
szekéren. Később a végleges helyén kiállítva az önkormányzati
tulajdonú volt kántorháznál lesz.
A tűzoltószekeret Köhler István kocsikészítő gyártotta Budapesten. Cége az 1910-es évekig készített tűzoltó szekereket,
majd kocsifecskendőket. 1910
után már motoros szivattyúval
is szereltek fel, amit nem kellett
kézi erővel pumpálni. A tűzoltószekér tartálya nyitott tetejű,
400 literes, és amikor indultak
a tűzoltásához, megálláskor kilöttyent a vízből. Ezért kicsit
ferde az alapgerendázat, hogy
megálláskor kevesebb víz folyjon ki. A két karral pumpálták a

csatornából lehetett felszívni a
vizet. Utána nyomásra visszaállítva oltották a tüzet. A településeknek egyébként önállóan
kellett gondoskodni a tűzvédelemről, mert volt ugyan a városokban állami, hivatásos tűzoltóság, de azok ezzel a technikával
sokára értek oda egy 15-20 km
távolságra lévő tűzesethez.
A tűzoltószekereket egyébként
a II. világháborúig gyártották,
és utána jelentek meg a tűzoltó
gépjárművek.
Balástyán az 1950-es években
egy jobbkormányos amerikai
Dodge Weaponnal terepjáróval oltották a tüzet, azon is volt
egy m3-es tartályban víz, és
400-as fecskendő. Ezt 196162 körülig használták. Utána
egy Garant típusú gépjármű,
majd 1973-ban Csepel gépjárműfecskendő lett, egymás
után kétszer kaptunk Magirust,
később a mostani Steyer típusú
gépjárműfecskendőt."

let. Legfeljebb a fejlesztéseket
tudjuk eldönteni, melyikhez
mennyi önerőt biztosíthatunk,
vagy például a programszervezésekről és a civil szervezetek
támogatásáról dönthetünk, továbbá az ingatlanaink felújításáról, amelyeknek a fenntartására
is költeni kell. Ilyen például az
önkormányzati tulajdonban lévő
Bozsó-féle ház, ahol három bérlakás van nagy telekkel. A ház
előtti terület többször a szociális
tűzifa raktározó helye volt, néhány gépünk tároló helyének is
használtuk. Erre a régi épületre
az állagának megóvása miatt
költeni kell, elsősorban a tető és
a tetőszerkezet javítására. Ehhez
jelentősebb összeget különítettünk el a költségvetésben.

A tűzoltó szekeret megnézték az
általános iskolások
Február 14-én a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola
minden osztályának bemutatta a
tűzoltó szekeret Virágh István, a
Balástya Község Önkéntes Tűz-

oltó Egyesület elnöke, és beszélt
a tűzoltás történetéről. A gyerekek kipróbálhatták, hogyan működtették régen a tüzek oltásakor ezt a tűzoltó eszközt.

A megyei tűzoltószövetség ülése Balástyán
Február 14-én a Vadásztanya
vendéglőben tartotta soron következő ülését a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség. Dudás
Miklós elnök elmondta, hogy
összejövetelükön a márciusi
közgyűlésüket készítették elő,
továbbá szó volt az év tűzoltóversenyeiről. Az idén lesz 150
éves a tűzoltóság, ezért nagy-

szabású országos rendezvények
lesznek, és megbeszélték, a
tagok közül ki, melyik programon vesz részt. A vezetőség az
ülés előtt a vendéglő parkolójában megnézte a tűzoltószekeret,
amelyet Virágh István, az egyesület elnöke mutatott be vezetőségi tagtársainak.

Illin Klára
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Közélet

Évzáró közgyűlést tartottak az önkéntes tűzoltók
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület február
14-én, a Vadásztanya vendéglőben tartotta a 2019-es évet
záró közgyűlését.
Az önkéntes tűzoltók éves
közgyűlésén Virágh István elnök köszöntötte a meghívott
vendégeket. A tagság jegyzőkönyvvezetőnek
Olajosné
dr. Csízik Tímeát választotta
meg. A parancsnoki szakmai
beszámolót és a vagyonkezelésről szólót az elnök szavazásra bocsátotta, ezeket a tagság jóváhagyta. Jójárt Gábor
parancsnok és Gémes Attila,
az Ellenőrző Bizottság elnöke
mindenkinek megköszönte az
egész éves áldozatos munkáját,
valamint a tűzoltószekér helyreállításában résztvevőknek is
köszönetet mondtak a munkájukért. Az egyesület "Önkéntesség személyre szabva" elnevezésű pályázatával kapcsolatos
munkáról Horváth-Zsíkóné Kiri
Mária projektmenedzser számolt be. Dudás Miklós tűzoltó
ezredes, tanácsos, a Csongrád
Megyei Tűzoltószövetség elnöke emléklapot adott át a Berta
Józsefnek és Terecskei Dávidnak 10 éves tűzoltó munkájáért,
ifj. Böröcz Antalnak és id. Böröcz Antalnak 20 éves tűzoltó
munkájáért. Ujvári László polgármester a közgyűlésen elismeréssel szólt az önkéntes tűzoltók munkájáról, akik Balástya
és a környékbeli települések értékeinek védelme mellett részt
vesznek községünk közéletében is. A polgármester beszélt
a Hunyadi utcai önkormányzati
tulajdonú volt Bárkányi háznál
kialakítandó új tűzoltószertárról, amelyhez pályázati támogatáson kívül az önkormányzat,
és a megyei tűzoltószövetség is
hozzájárul. Galiba Gábor tűzoltó őrnagy, a Szegedi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság vezetője kiemelt két szegedi, hármas
fokozatú tűzesetet, amiben se-

gítséget nyújtottak a balástyai
önkéntesek, amiért köszönetét
fejezte ki. Dudás Miklós gratulált az egyesület tavalyi munkájához. Megemlítette, hogy az
idén 150 éves az Országos Tűzoltó Szövetség, és bejelentette,
hogy mivel jövőre lesz 70 éves
a balástyai egyesület, a megyei
tűzoltó versenyt községünkben
tartják. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Rókus
Imre tűzoltó alezredes az új tűzoltó szertár létrehozásában és a
pályázatok ügyintézésében ígért
segítséget az egyesületnek. Virágh István a közgyűlés végén
beszámolt a tűzoltószekér felújításáról, amit a Vadásztanya
vendéglő parkolójában nézhettek meg a közgyűlésen résztvevők. A rendezvény végén a Balástya Községi Önkormányzat
vacsorával vendégelte meg az
önkéntes tűzoltókat.
A Balástya Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2019. évi
szakmai és Ellenőrző Bizottsági beszámolójából
A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2019.
évben is folytatta a már megszokott módon a technikai eszközök fejlesztését és a tagok
szakmai képzését. Jelenlegi
taglétszám 40 fő, amely az
egyesület működéséhez és a
szakfeladatok ellátásához elegendő. A szaktevékenységet
vállaló tagok közül mindenki
rendelkezik valamilyen szintű
szakmai képesítéssel és gépkezelői jogosítvánnyal, valamint egészségügyi vizsgálattal,
amely feltétele a szaktevékenység végzésének. Az év során
83 alkalommal kaptak riasztást
a balástyai önkéntes tűzoltók
a műveletirányítástól, amelyre
minden esetben reagáltak. Ös�szesen 49 alkalommal vették
igénybe az egyesület segítségét:
ebből 30 tűzeset, 18 műszaki

mentés, és egy téves jelzés volt.
Ezen kívül községünk rendezvényein is részt vettek a tagok,
valamint Ópusztaszeren rendezvénybiztosítást végeztek. A környező településeken, Kistelek,
Ópusztaszer, Dóc, Forráskút,
Sándorfalva és Szeged területén
is végeztek beavatkozást. Ezekből kiemelkedő volt a kisteleki
nádas tűz és a szegedi viharkár
elhárítása. Az egyesület részt
vett a Mindszenten rendezett
tűzoltó versenyen és Pilisszentivánon, az Országos Tűzoltó
Börze és Találkozón. A tűzmegelőzés érdekében az aratás előtti
gépszemléken szakmai tanácsokkal, dokumentációkkal segítették a vállalkozók munkáját.
A Szegedi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokságtól kapott szakmai anyagok segítségével rendszeresen tartanak oktatásokat.
Az Ellenőrző Bizottság felügyelte a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését. 2019. november 15-én
az egyesület tulajdonában és kezelésében lévő tárgyi eszközök
leltárazása megtörtént. A bizottság az elmúlt évre vonatkozón
megalapította, hogy az egyesület az alapszabályban meghatározottak szerint működött.
A szaktevékenységet vállaló tagok szakmai és munkavédelmi
oktatása rendszeresen megtörtént, egészségügyi vizsgálata és
ezek dokumentáltsága megfelelő volt. A gépjármű fecskendő
érvényes műszaki vizsgával

rendelkezik. A tárgyi eszközök
(generátorok, szivattyúk, stb.)
tárolása megfelelő.
A pénzügyi gazdálkodás, bevételezés és a kiadások nyilvántartása követhető. Az egyesület
könyvelését a Tomatárs Bt.
végzi. A tárgyi eszközök nyilvántartása megfelelő, a leltárról
jegyzőkönyv készült. 2019-ben
a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton szertár-építéshez nyert el 1.250.000
forintot az egyesület. A Nemzeti
Együttműködési Alap pályázatával 610.000 forintot kapott
az egyesület, amelyből még
170.000 forintot ruházatra és
258.762 forintot irodai bútorokra kell költeni. A múlt évben pályázaton megnyert Volkswagen
Amarok típusú terepjárót 2019.
december 18-án, Budapesten
ünnepélyes keretek között átvette az egyesület, de a 2019.
december 13-án megtartott vezetőségi gyűlésen az a határozat
született, hogy a gépjárműre
nem tartanak igényt, mert az
egyesületet működését a jármű
fenntartási költsége veszélyezteti. Ezért az átvétel napján a
gépjárművet a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon
átadták, amelyről jegyzőkönyv
készült. Az egyesületnél két
alkalommal tartott szakmai felügyeleti ellenőrzést a Szegedi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, és mindent rendben talált.
Illin Klára

MŰANYAG HULLADÉKÁT INGYEN,
BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,
AMELY TARTALMAZHAT:
agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepegtető
szalagot, belső és csomagoló fóliát, műanyag
ládát, vödröt, cserepet. A szállítást megoldjuk,
kis és nagytételben egyaránt.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06 (30) 879-9305

Néprajz, Helytörténet
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Juhász Antal néprajzkutató professzor Balástyához kötődő
kutatómunkája – II. rész
Dr. Juhász Antal professzort
több szál fűzi községünkhöz.
Fiatal néprajzkutatóként a
mai Balástya területén is végzett kutatásokat. 2000-ben
íróasszonyunk, Bitó Józsefné Gera Eszter Régi paraszti
életünkre emlékezem című
könyvét lektorálta. Az elmúlt
években régi balástyai nagygazdák, a Kordás család, a
Veszelka család és az Imre
család fellelhető dokumentumai alapján végzett kutatásokat, és erről írásai a Móra
Ferenc Múzeum kiadványaiban és a Szeged folyóiratban
jelentek meg.
- Mi fordította a figyelmét a
családtörténetekre?
- Azt tapasztaltam az utóbbi
évtizedekben, hogy a tanyán
és falun élő parasztság – meg,
ahogy a szociológusok mondják – az utóparasztok életéről
egyre több ismeretet halmoztak
fel a szaktudományok, a történettudomány, a néprajz, a szociológia, és a többi, de kisebb közösségekről kevesebbet tudunk.
Nagy általánosságban ismerjük
az életmódot, az építkezési módokat, de ahogy közelítenénk
egy kisebb közösséghez, nem
is egy faluhoz, hanem rokonsághoz, családhoz, kevesebb
ismeretünk van róluk. A másik
meggondolás az volt, hogy ha
a társadalom felsőbb rétegeinek
családja érdemes volt a kutatás
figyelmébe, főurak, nemesek,
polgári rendek, uralkodóházak
történetéről nem is szólva, akkor a paraszti történetek is érdemesek a kutatás figyelmére,
hiszen az egykorú társadalom
túlnyomó hányadát ők alkották. Ebből a körből, társadalmi
rétegből, osztályból, kevesebb
ismertünk van egy-egy családról. Voltak feljegyzéseim már
korábban is egyes családokról.
Tudni illik minden adatgyűjtést
az adatközlők, visszaemlékezők

családjának, elődeinek, rokonságának feljegyzésével kezdtem, de ez nem volt részletes és
nem volt módszeres, csak annyi,
hogy kik voltak az elődök, honnan származtak.
- Miért a balástyai Kordás,
Veszelka és Imre családokat
választotta kutatási témának?
- Jegyzeteimet áttanulmányozva láttam, hogy néhány
családról nemcsak visszaemlékezésekből, hanem írott levéltári forrásokból is van több
kijegyzésem. Ilyen volt a Kordás család és az Imre család.
A Veszelka akkor még nem volt
képben. Az nem véletlen, hogy
valamennyi említett család módos gazdacsalád volt. Ugyanis
az írott források nagy része róluk nyújt több ismeretet. A régi
statisztikák és például a gazdacímtár 1895-ből, amiben a száz
holdas vagy száz holdon felüli
birtokosokat vették jegyzékbe.
Balástyán ebbe a kategóriába
a Kordások, Imrék, Veszelkák
estek bele. Néhány más család
is, de közülük a Kordás volt a
legmódosabb.
- Egy-egy család életére a
visszatekintés hány évet ölel
fel?
- Több mit kétszáz évre tekinthettem vissza az 1700-as évek
végéig. Mindig szerettem búvárkodni a régi térképekben, főleg a kéziratos térképekben. Az
első nagyobb munkámat, amit a
szegedi tanyák településtörténetéről írtam az 1970-es években
a Giba Antal-féle térkép 1836
1840 között készült alapján írtam, aminek van egy-egy példánya a levéltárban és a múzeumban is. A múzeumban a zárva
tartási napon, hétfőn a kiállítási
teremben ezeket az asztal nagyságú térképlapokat kiterítettem,
egymás mellé tettem, levettem
a cipőmet, zokniban mászkáltam fölötte. Gyönyörködtem.
Színes térkép volt. Mondtam,

hogy most itt vagyok a régi szegedi határba, és előttem kinyílt
az egész határ. És elkezdtem
cédulázni. A Giba-féle térkép,
amelyik kétszáz valahány lapból áll, 1485 tanyát ábrázol.
Mindegyikről kijegyzésem van.
A tanulmány 1974-ben jelent
meg az Etnográgfiában: Adatok
a szegedi tanyák településtörténetéhez címmel. Bálint Sándor
néprajzkutató professzor mondta, hogy ez teljesen új alapokra
helyezi a szegedi tanyák településtörténetét. Ő ezeket a forrásokat nem ismerte, munkájához
a nyelvészeti, meg kimondottan
néprajzi, szakrális, szokásanyag
feljegyzések tartoztak.
- A Kordás családról szóló
írása 2016-ban jelent meg.
Utána következett a Veszelka
család és az Imre család története. Talált kapcsolódási pontokat?
- Mindhárom családnak vannak egymással találkozási pontjai, mert régen azt mondták,
a föld a földhöz házasodott.
Ezeknek a családoknak a leszármazottai nagy része ugyanott él,
ugyanazokon a földeken élnek
ma is.
- Mi az a tapasztalat, amit
összegezni tud, ha visszatekint
a családok több mit kétszáz
éves történetére?
- Többet tudunk a tanyai gazdálkodásról és életmódról. Különböző összeírásokból eddig
is tudtuk, hogy egy-egy módosabb gazdának több tanyája
volt. Például Kordás Mihálynak
öt tanyája, Imre Antalnak négy
tanyája volt. Úgy jött ez össze,
hogy amikor házasodtak, a feleséggel is jött föld, és ha nem
volt rajta ház, akkor építettek rá.
Ha másnak nem, a fiuknak ott
építettek tanyát. Ezeket a házakat sokszor nem maga a család
lakta, hanem lakót fogadtak,
mégpedig házatlan szegényparaszt családot.

- A lakók a földjeiken dolgoztak?
- Így van, a lakó nem tartozott
fizetséggel, csak gondoznia kellett a házat, évente tapasztani,
meszelni, a nádtetőt javítani,
és általában feles, harmados
földet művelt a gazda földjén.
Így munkakapcsolat is fűzte
őket egymáshoz. Ezáltal többet
tudunk a tanyai társadalomról.
Korábban ez nem volt leírva,
de az ilyen kötelék roppant gyakori volt. Nemcsak a Kordás és
Veszelka családnak volt több
tanyája, hanem számos kisebb
gazda volt két tanyás. És az is
gyakran előfordult, mielőtt a legény fiú megházasodott volna,
akinek a másik tanyát majd fiatal házasként átadták, lakót fogadtak oda, és ez átszőtte a társadalmi kapcsolatokat. A gazda
és a lakó között patriarchális
kapcsolat alakult ki. Ezt az idős
Kordás Pál mondta.
- Hogyan alakult a leszármazottak élete? Jól éltek-e a megörökölt vagyonnal?
- Azt tapasztaltam, különösen
a Kordás és az Imre családban,
hogy alkalmazkodtak a változó
körülményekhez. Arra gondolok, hogy amikor jött a tsz-világ,
akkor a gajgonyai öreg Kordás
Péter, azt mondta a fiának,
"fiam, látod itt nincs más, az
lösz amit akarnak". Azért mondta, hogy ne álljon ellent, írjon
alá a tsz-nek. Számos kisebb
gazda nem írt alá, nem lépett be.
Korás Péter belépett a tsz-be és
őt választották meg tsz-elnöknek. Miért? Mert ezek a gazdák
tudtak gazdálkodni. Még a tszvilág elején a jól gazdálkodó
gazdának volt tekintélye. A parasztemberek a jó gazdát megbecsülték. Akkor még nemcsak
káderek lettek tsz-elnökök. Imre
Ferenccel az 1970-es években
a szegedi vásáron ismerkedtem
meg, birkákat árult. Szóba elegyedtünk és utána felkeresetem
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a tanyán. Nagygazda volt, aki
hatvanegynéhány hold földön
gazdálkodott, a tsz-be be kellett
adni mindent. Alkalmazkodó
képesség volt benne, fönn tudta
tartani magát. Kétségtelen, hogy
a Veszelka családban ellenpéldák is voltak, de a Veszelkáknál
valószínű a génjeik révén, mivel felvidéki tót származásúak,
amellett, hogy igen szerették a
jószágtartást, a lovat, voltak közöttük jeles birkatartó gazdák,
de szerették a mulatást, a bort,
nem véletlen, hogy akadt közöttük, aki betyárságra adta a fejét,
nem is egy. A másik körülmény
az, amit általában tapasztaltam
korábban is a kutatásaim során,
hogy a falusi tanyai parasztcsaládokban sok gyerek született.
Ugyan nagy volt a gyerekhalandóság, de számos család hathét leszármazottja megérte a
házasságkötés korát. Osztódott
a vagyon. A szorgalom, a munkaszeretet, ami általában jellemző volt rájuk. A munkaszeretet vele született hajlam, ami
belenevelődött a családba. Ez
élt tovább a vagyon osztódása
után azokban is, akik kisparaszti szinten maradtak. A családi
kötelékek, családi kapcsolatok
lazultak az idők folyamán. Az
első anyaggyűjtésem a Kordás
családban volt, ott mondta az
egyik Kordás, hogy az ő életében az 1920-as években, amikor
ő gimnazista volt, találkozott a
gajgonyai és a balástyai ág két
idős képviselője. 1934-ben volt
utoljára nagyobb családi találkozó a Kordásoknál. Az újabb
nemzedékek életében a csalá-

di találkozás megritkult. Ez az
1960-as évektől tovább lazult,
mert a tsz-ek megalakulása után
sokan elköltöztek a fiatalabbak
közül. A Kordás családnál tapasztaltam azt, hogy a városi
polgári hatások beszüremkedtek a családba, ennek a jele volt,
hogy városba hozták taníttatni a
fiakat. Kordás Péter apja volt az
első, akit a piarista atyák gimnáziumába írattak be. Diplomás
orvos lett volna, négy évet elvégzett az orvosi karon, de az
utolsó évben a járványkórházba
osztották be gyakorlatra, ahol
elkapott valamilyen betegséget, ami olyan döntő hatással
volt rá, hogy nem szerzett orvosi diplomát. Azután visszajött
gazdálkodni, majd 1950-ben
kulákká nyilvánították, kiutasították Balástyáról és Szatymazra ment át. De hát ez mind csak
következmény. A továbbtanulás
igénye tapasztalható az Imre és
Veszelka családban is.
Összegezve, a több mint kétszáz év alatt a megszerzett vagyon aprózódott, a családok is
jobban szétszéledtek, a családi
kapcsolatok nem maradtak an�nyira erősek, mint korábban.
Általában esküvő és temetés alkalmával jön össze a rokonság.
Nemcsak a néprajztudomány
szempontjából, de a magyar
társadalom története szempontból is hasznos volt ez a kutatás,
mert új tanulságokat hordoz.
Illin Klára
A Kordás család, a Veszelka
család és az Imre családról szóló írások a www.balastya.hu/hírek oldalon olvashatóak.

A tanyai kapitányokról
Balástya település őse 1725től tartozott Szegedhez, a hozzá
tartozó tanyavilágot kapitányságokra osztották. A tanyai kapitányok és esküdtek állása tiszteletbeli állás volt: feltétel volt
az írni-olvasni tudás, a kifogástalan erkölcsi és családi élet, és
hogy tudjon bánni a lakosokkal.

1897-ben 200 forint volt a tanyai kapitányok évi tiszteletdíja, a helyettes kapitányoké 100
forint, az esküdteké 60 forint,
és természetesen az idők folyamán ez az összeg igazodott
az inflációhoz. A tiszteletdíjat
negyedévenként utólag kapták
meg. Ezen felül saját személyük

Néprajz, Helytörténet
és két igavonó jószáguk után
adómentességben részesültek.
A kapitányoknak és esküdteknek hivataluk elfoglalása előtt
esküt kellett tenniük. Teendőik felügyeleti hatáskörben és a
közigazgatásban voltak. A határok, utak, hidak és faültetvények felett őrködtek, szemmel
tartották a közbiztonságot, a
tudomásukra jutott bűntényeket
és kihágásokat mielőbb jelentették a pusztai rendőrségnek.
Felügyeltek a közegészségügyi
állapotokra, jelentették a járványokat, kuruzslásokat, az oklevél nélkül működő bábákat. Az
állategészségügyben is felügyeleti hatáskörük volt, jelentették
az esetleges és járványos megbetegedéseket. Figyelniük kellett a területükön lakó hadkötelesekre, nehogy megszökjenek.
Az iskoláskorú gyerekek beíratását és az iskolai mulasztásokat
is felügyelték. Ebbe a hatáskörükbe tartozott még a kártékony
rovarok és a szerb tövis irtásának, a vadászatnak az ellenőrzése, a külterületi építkezések
szabályosságának betartatása, a
város ingó és ingatlan vagyonának általános őrzése. Az utóbbi
feladattal függött össze, hogy az
iskolához közel lakó kapitány
vagy esküdt töltötte be az iskolai gondnok tisztét is. Ellenőrizték a haszonbérbe adott földek
gazdasági, művelési, kötelező
fásítási munkáit és a közlegelőkön a legeltetési szabályrendelet betartását.
Közigazgatási feladataik jó
részét a különböző összeírásokban való közreműködés jelentette - az egyenes királyi adók,
útadók, tankötelesek, lovak és
kocsik összeírásánál segédkeztek, valamint részt vettek
az elrendelt végrehajtásoknál.
A zárgondnoki, végrehajtási
és becsüsi eljárásnál a díjat a
közreműködő tanyai kapitány
vagy esküdt kapta meg. Jövedelemhez jutottak a gyámhatóság
által elrendelt leltározásoknál
kiérdemelt becsüsi díjakból.
A külterületen is csak építési

engedély alapján lehetett építkezni, a helyszíni szemlén a kapitány vagy valamelyik esküdt
vett részt. Ár- és belvízveszély
esetén segítettek a közmunkára
kirendelésben. Leggyakrabban
előforduló feladataik egyike
a marhalevél kiállítása volt.
Olyan ügyekben, amelyekben
nem intézkedhettek, 24 órán
belül kellett a hatóságnak jelentést tenniük. Teljesen önálló
hatáskörük volt a mezőrendőri
károk felbecsülése, ha a felek
ezt kérték, és az egyezkedésben
közvetítés. További feladatuk
az útadó természetbeni kirovása
és árvízveszély idején a közerő
kirendelésére vonatkozó idézések, ló- és kocsiösszeírásokhoz
való meghívásokat az esküdtekkel kézbesíttetni és a hatósági hirdetéseket közhírré
tenni. Az esküdteket Szeged
város polgármestere mezőőrré
kinevezhette és azok kötelesek
voltak azt elvállalni. A hatósági
intézkedést követelő ügyekben
a tanyai kapitányok a pusztai,
illetve központi lovas-rendőrbiztosnál vezetett jegyzőkönyvbe vezették be; ha nem a rendőrbiztos hatáskörébe tartozott
az intézkedés, a tanácsi vagy
kapitányi hivatalba küldték be.
A polgármesteri hivatalban is
jegyzőkönyvet vezettek a tanyai
kapitány által bejelentett ügyekről.
A város javára történő végrehajtásoknál a lefoglalt ingóságok őrzését a bíróság által
megállapított zárgondnoki díjak
élvezete mellett a kapitányok és
esküdtek teljesíteni kötelesek
voltak. A tanyai kapitányságok megszervezése érintetlenül
hagyta a külterületi (pusztai)
rendőrség hatáskörébe tartozó
ügyek ellátását. A felsorolt teendőkön kívül a Szeged városi
tanács egyéb feladatokkal is
megbízhatta a tanyai kapitányokat. A kapitányok és esküdtek
működését a polgármester felügyelte.
Forrás: www.sulinet.hu

Közélet, Pályázati hír
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Sporthírek
A bajnokság téli leállása után
a KSE Balástyának február 29én, Mindszenten vette kezdetét
a megyei másodosztály tavaszi
szezonja. Tavasszal a középmezőnyben való megkapaszkodás
lesz a csapat célja, amiben két
új igazolás is a segítségünkre
lehet. Mondics Róbert a Grosics
Akadémiától, Tóth Árpád pedig
Csengeléről igazolt Balástyára.
A bajnokság szünetelése ter-

mészetesen nem jelentette azt,
hogy a sportkörnél is megállt
volna az élet. Hat futsal csapat indult el a megyei futsal
tornákon, több korosztályunk
harcban áll még a döntőbe kerülésért.
A futsal bajnokságok eredményéről az áprilisi Balástyai Újságban beszámolunk.
Fodor Tamás elnök

Farsangi batyus táncház
A február 14-én délutántól estig tartó farsangi batyus táncház
sok néptánckedvelőt vonzott a
művelődési házba. A program
kezdetén Gera Márta, a táncház szervezője köszöntötte a
résztvevőket, majd bemutatta a
Csergő Bandát, akik a talpalávalót szolgáltatták a táncokhoz.

A Kisteleki Művészeti Iskola
Bábabokra Néptánc Együttese
és a balástyai felnőtt néptáncegyüttes tagjai moldvai, dél-alföldi, széki, felcsíki és mezőségi
táncokat roptak. A programot a
Balástya Községi Önkormányzat és a Gémes Eszter Községi
Könyvtár támogatta.

Együtt farsangoltak a szépkorúak
Február 19-én, szerdán az
Idősek klubjában farsangi mulatságot tartottak az Integrált
Szociális Intézmény nappali ellátásában részesülők és az Őszi
Alkony Nyugdíjas Klub tagjai.
Ujvári László polgármester
köszöntötte a résztvevőket,
majd Juhász Andrásné megemlékezésképpen felolvasta Bitó

Józsefné Gera Eszter farsangról szóló versét. A programon
voltak, akik jelmezt is öltöttek.
Az időseket az ilyenkor elmaradhatatlan farsangi fánkkal
vendégelték meg az önkormányzat munkatársai. A jó
hangulatú délutánon Csányi Attila zenéjére többen daloltak és
táncra perdültek.

KÖNYVES VETÉLKEDŐ
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00122 sz. pályázat keretében a
Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya KÖNYVOLIMPIA elnevezéssel könyves vetélkedőt szervezett együttműködő partnerei számára 2020. január 30-án. A kétfordulós verseny alapja olvasmányélmény volt. A gyermekek
korosztályuknak megfelelő műveket olvastak, melyek tartalmáról változatos formában adtak számot. Felismertek
idézeteket, képeket és szövegeket párosítottak, illusztrálták a műveket, majd felismerték egymás rajzait, totót
töltöttek, felismerték az adott művekben szereplő tárgyakat, óriás társasjátékon vetélkedtek, valamint egy sportos
könyvváltón is összemérték ügyességüket.

A vetélkedő helyezettjei: I. Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola Balástyai Telephely; II. Kisteleki Általános Iskola;
III. Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya;
IV. Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Ópusztaszeri
Telephely.

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy eddig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu
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: 06 (30) 768-4773

Ezúton köszönöm minden segítőnek a lelkes közreműködést és támogatást!
Kocsisné Benkő Beáta
könyvtárvezető
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Óvoda

Nyílt napok az óvodában

Január közepén mind a négy
óvodai csoportban nyílt napok
keretében ismerkedtek meg a
szülők és kollégák a gyermekcsoportok mindennapi életével.
A délelőtti foglalkozáson az
óvodapedagógusok
elsősorban azokat a tevékenységeket mutatták be, amelyeket a
kisebbek körében végeznek.
A nagyobbak tevékenységét,
majd márciusban figyelhetik
meg a látogatók.

Robotika az óvodában

Február 5-én pályázati támo-

gatásnak köszönhetően kiscsoportos Robotika foglalkozások
kezdődtek el az óvodában.
A hat héten át tartó programsorozat során pétekenként minden
nagycsoportos gyermek két-két
alkalommal ismerkedik majd
a Bee-bot méhecske robotok
működésével és irányításával.
A feladatok és eszközök játékosak, fejlesztik a gyermekek
logikus gondolkodását és kombinatív képességeit. A foglalkozásokon óvodapedagógusok is
részt vesznek és Vígvári György
székesfehérvári IKT szakember
irányításával ismerik meg a
rendszer elméleti tartalmát.

Beíratás az iskolába
Az első osztályosok iskolába történő beíratása 2020. március
30-án (hétfőn) 8-16 óráig lesz az iskola titkárságán.
Beíratással kapcsolatos tájékoztatót tartunk az óvodában 2020.
március 17-én, kedden, 15.45 órakor, ahol a szülők részletes
információt kapnak a beíratás előtti teendőkről és a szükséges
dokumentumokról.
Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

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 13.0017.00 óráig • Ebédszünet: 12.00-13.00 óráig
Telefon: 62/578-130, 06 (30) 413-0075

Oktatás

Iskolai ESEMÉNYEK

Hónap diákja - január

1. a: Tóth Ilona, 2. a: Budai Máté, 3. a: Csontos-Traum Kristóf
4. a: Grósz Ambrus Barnabás, 4. b: Kovács Zea Jázmin, 5. a:
Kocsis Csenge, 6. a: Pápai Armand, 7. a: Rézsó Boglárka, 8. a:
Gyöngyösi Norina

Lázár Ervin program

A Lázár Ervin program keretében minden általános iskolás
gyermek egy tanévben legalább
egy alkalommal eljut cirkuszba,
színházba vagy bábszínházba.
Az 5. osztályosok január 22-én
a Szegedi Nemzeti Színházba
látogattak, ahol a Hamupipőke
című balettet nézték meg a Szegedi Kortárs balett előadásában.
A gyerekeket Hegedűs Marianna, Rabi Edit Éva és Vágvölgyiné Albert Tünde kísérte el.
A szegedi Kövér Béla Bábszínház látogatott el iskolánkba
február 5-én. Az elsős kisdiákok
a Benedek Elek meséje alapján a
Mesemondók című bábelőadást
nézték meg.
A 3. a osztályosok a Szegedi
Nemzeti Színházban a Lúdas
Matyi című mesedarabot látták.
A gyerekeket Kormányosné
Rudner Edit és Koréh Istvánné
kísérte el.

Szép Magyar Beszéd verseny

A Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulóját február
4-én, kedden délután rendezték
meg Kisteleken. A tanulók 5-6.
évfolyamos és 7-8. évfolyamos
kategóriákban versenyeztek. Iskolánkat Balogh Edit Nóra (7.a),
Csatordai Csongor (6.a), Pápai
Armand (6.a) és Péter Boglárka (8.a) képviselte. A szabadon

választott szöveg felolvasására
mindannyian nagyon szépen
felkészültek, jól teljesítettek. Az
ismeretlen szöveg értő olvasása
nehezebb feladat. Péter Boglárkának ez is jól sikerült és III. helyezést ért el. Felkészítő tanárok:
Nagymihály Zsuzsanna és Zónai
Márta.

Sport

A Bozsik Intézményi Labdarúgó Program körzeti tornáin több
korcsoportban is szerepeltek iskolánk csapatai: január 13-án az
1. korcsoport Balástyán, január
16-án a 2. korcsoport Kisteleken,
február 10-én a 4. korcsoportos
lányok Bordányban mérték össze
focitudásukat a környékbeli iskolák csapataival. Minden gyermek csokit kapott a szervezőktől.
A balástyai csapatokat Förgeteg
József, Gémes Ferenc, Nyerges
Dániel és Vén László készítette
fel és kísérte el.

A Hónap Szentje

A hónap szentje Kappadókiai
Szent Dorottya. Az egyház február 6-án tartja ünnepét. Diocletianus császár idején élt. Híres volt
okosságáról és erényességéről.
Mivel nem tudták hitétől eltántorítani, ezért 311-ben halálra ítélték és kivégezték. Február 6-án
az ő emlékére tartanak évente
gyümölcs-szentelést Rómában.

kÖzérdekŰ
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Falugazdász hírek
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy az őstermelői igazolványok érvényesítési határideje
2020. március 20.! Kérjük azokat az őstermelőket, akik nem
rendelkeznek 2020. évi értékesítési betétlappal, keressenek
bennünket!
Anyajuhtartás
támogatás
igénylés határideje szintén március 20. Instruktori igazolás
szükséges.
WEB-nitrátjelentés határideje,
2020. március 31. – nagy állattartóknak és nitrát érzékeny
területen gazdálkodóknak kötelező adatszolgáltatás.
2020. december 31-ig kötelező a növényvédelmi gépek műszaki vizsgáztatása, mely vizsga
három évig érvényes, kivéve az
újonnan vásárolt gépeket, amelyek öt év műszaki vizsgával
rendelkeznek. Az igénylőnek
regisztrálni kell és ezután értesíti a vizsgáztató a vizsga pontos idejéről, illetve mikéntjéről.
Aki a fenti időpontig regisztrált,
de még a vizsga nem történt
meg, az mentesül a 2021. január

1-től életbe lépő ellenőrzés
esetén a szankciótól. A legközelebbi vizsgáztatási lehetőség
a Forrás-Gép Kft. (Forráskút).
Vizsgáztató helyek elérhetősége
megtalálhatón a NÉBIH honlapján.
A méhészeti járművekre 2020.
évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás beadási határideje 2020.
február 15. - április 15. között
lehetséges postai úton az N0839
számú támogatási kérelem
nyomtatványon.
Kérjük a termelőket, hogy
ügyfélfogadásainkra
minden
estben hozzák magukkal őstermelői kártyáikat!
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00-16.00 óráig,
kedd: 8.00-16.00 óráig,
szerda: 8.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-15.30 óráig,
péntek: 8.00-14.00 óráig,
ebédszünet: 12.00-12.30 óráig.
Halászné Ács Éva falugazdász,
06 (30) 338-0162
Halász Zsolt falugazdász,
06 (30) 337-2535

Közlemény
Szabó Máté induló mezőgazdasági vállalkozó,
a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján a ﬁatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA
6.122.01.01), 2015. május 23-án pályázatot nyújtott
be és ennek keretében 2015. október 6-án, indított
mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak
megfelelő, 12.621.600 forintösszeg támogatást
nyert.
A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt teljesítette a pályázatban vállalt kötelezettségeket.
A támogatás felhasználásával egy versenyképes
mezőgazdasági vállalkozás létesült, amely 2 fő számára hozott létre új munkahelyet és ezzel hozzájárul
a térség fejlődéséhez, a népesség megtartásához.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe
beruházó Európa

A Katasztrófavédelem Kutató Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Balástya hírei
Január 27-étől megváltozott
a Katasztrófavédelem Kutató
Mentőcsoport neve és bővült
a tevékenységi köre. A Katasztrófavédelem Kutató Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Balástya (KKM ÖTE
Balástya) feladatai a tűzmegelőzés, önkéntes tűzoltás, műszaki
mentés, speciális mentés és
polgári védelem. Székhelye és
telephelye: Balástya, Arany János u. 1. Az egyesület vezetője:
Szemerédi László.
Telefonszáma: 06 (30) 972-2326

Hulladék udvar nyitva

Az egyesületnek van egy vízszállító gépjárműve, a műszaki mentéshez egy Volkswagen
Transporter mikrobusz, és egy
Volkswagen Amarok gépjármű,
továbbá a mentéshez egy szivattyú, egy agregátor és kettő
láncfűrész.
A Volkswagen Amarok gépjárművet 2019-ben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól
kapta az egyesület öt éves használatra, üzembentartóként.
2019-ben tűzoltáshoz 36 alka-

A Hulladékudvar nyitva tartása: hétfő: ZÁRVA, kedd: 8.00-16.00
óráig, szerda: ZÁRVA, csütörtök: 8.00-16.00 óráig, péntek: 8.0016.00 óráig, szombat: 8.00-16.00 óráig, vasárnap: ZÁRVA

lommal vonult, műszaki mentésben és egyéb segítségnyújtásban négy alkalommal vett részt
az egyesület. Nagyobb települé-

si rendezvények biztosításával
együtt 50-60 közötti alkalommal végeztek önkéntes munkát.

Irodai ügyelet a plébánián

Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a
06 (20) 823-2496-os telefonszámon.
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ANYAKÖNYVI hírek
Születések
• Majlát Emíliának és Fülöp
József Attilának: Máté
• Csányi Nikolett Ildikónak és
Halutka Tamásnak: Benett
• Kondász Anitának és Kiss
Miklósnak: Dávid Miklós
Elhunytak
• Bárkányi
(1938)

Ferenc

György

• Tóth Károly (1968)
• Szabó Ferencné Csányi Etelka (1932)
• Dékány Antalné Tóth Erzsébet (1929)
• Kis Géza (1952)
• Tóth Sándor (1943)
• Kónya Sándorné Vizinger
Ilona (1961)
• Juhász József (1934)
• Kordás Pál (1921)

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése

A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temetőgondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcsolatos ügyeket.
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 1995-ben és
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni
a sírhelyek újraváltását.

Információk, Hirdetések

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!

E-receptek felírásának időpontja
2020. januártól e-recept felírása lehetséges az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül. Kérjük a
lakosságot, hogy telefonos receptkéréseiket a rendelési idő első
két órájában intézzék a munkavégzés, a rendelés folyamatossága miatt.
Dr. Györe Ferenc
Dr. Veidner Tibor

A 95 éves Fekete Lajost köszöntötte
Ujvári László polgármester

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.0012.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2020. március 12-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: április 9., csütörtök.

Állatorvosi ügyelet
Március 14-15.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Március 21-22.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Március 28-29.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Április 4-5.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán:
dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455

Ujvári László polgármester is
köszöntötte 95. születésnapja
alkalmából Fekete Lajost, és
átadta az ünnepeltnek Orbán
Viktor miniszterelnök üdvözlő
levelét.
Lajos bácsi 1925. február
1-jén született és feleségével,
Tisóczki Rozáliával 1945. február 10-én kötött házasságot.
Négy gyerekük lett, akik a

szomszédos településeken élnek. Felesége 15 éve hunyt el,
azóta egyedül van. Gyermekei
és az önkormányzat szociális
intézményének munkatársai segítik a mindennapjait.
Születésnapján népes családja,
négy gyermeke, nyolc unokája,
kilenc dédunokája és egy ükunokája köszöntötte.
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Vendéglátás „Orchidea” módra:

• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előﬁzetéses 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.

A megszokott minoséggel, és széles
választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.
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.
Kérem, figyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofikerkft/),
valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

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

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

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL
A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG
MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948
TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is.
Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása,
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,
sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371
A köztemetőt a Balástya Községi
Önkormányzat megbízásából
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft.
működteti.
Ügyvezető: Lévai János

