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Konyhapályázat

Május 14-én volt határidős az iskolai konyha építéshez a 
részletesen kidolgozott tervdokumentáció és üzleti terv 
beadása a Belügyminisztériumnak. 

3. oldal

Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 
25 évben? V. rész
Az elmúlt években megjelent mezőgazdaságról szóló 
sorozatunk folytatásában most Becsey Zoltán és családja 
kertészetének történetét mutatjuk be. 

4-5. oldal

A kedvtelésből tartott állatok eladásához FELIR-szám 
kell!   
2021. április 1-től a kedvtelésből tartott állatok forgalma-
zását végzőknek be kell jelentkezniük a Nebih élelmiszer-
lánc-felügyeleti információs rendszerébe. 

7. oldal

Május 21-én a Vadásztanya vendéglő melletti erdei 
Pihenőparkban kialakított bemutató jellegű fűszerkertben 
elültették a fűszernövényeket az önkormányzat 
közfoglalkoztatott munkatársai. A fűszerkertben látható 
tárkony, menta, oregánó, fokhagyma, snidling, zeller, 
citromfű, közönséges kakukkfű és citromillatú kakukkfű. 
A Pihenőpark ez évi fejlesztései a Balástya Községi 
Önkormányzat közfoglalkoztatási programok 2021/2022. 
évi helyi sajátosságú mintaprogramban nyert támogatás 
keretében valósulnak meg.

Elültették a fűszernövényeket 
a Pihenőparkban

Vízinövények és díszhalak kerültek
a sportcsarnok előtti tóba

Informális találkozót tartott
a képviselő-testület

Szent Antali Búcsú Balástyán
június 13-án, vasárnap a Rendezvény téren

A kisteleki Tápai Tamás 2009-ben, a bukaresti kaszkadőr 
világbajnokságon 34 résztvevő közül 6. helyezést ért el,  
és 2010-ben Nicolas Cage dublőre volt A Szellemlovas című 
filmben.

9.15 Ünnepi szentmise a Páduai Szent Antal római katolikus 
templomban

Egész nap a Rendezvény téren kirakodó vásár és Horváth 
Vidámpark késő estig!

18.00 órától Tápai Tamás motoros kaszkadőr show-ja a 
Vadásztanya vendéglő parkolójában

Május 27-én a képviselő-testület informális, nem hivatalos 
találkozót tartott, ugyanis a koronavírus járványhelyzet miatt 
hivatalos testületi üléseket nem tarthatnak a veszélyhelyzet 
kormányzati meghosszabbításai miatt.

Bővebben a 3. oldalon

Május elején Virágh István és felesége, Nagy Éva felajánlották  
a segítségüket az önkormányzatnak, és munkájuknak köszönhetően 
újult meg a sportcsarnok előtti tó élővilága. Vízinövényeket, hínárt, 
tavirózsákat, vízililiomokat és kilenc darab koi pontyot telepítettek 
a tóba. Az új vízforgatóval megfelelő lesz a halak élőhelye.

Kérjük a lakosságot, hogy a halakat ne etessék, kenyérrel etetésük 
TILOS, mivel az a pusztulásukat okozza! Kizárólag a Vitafitt Pond 
medium nevű, tavi halak részére kifejlesztett haleledelt kaphatnak.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől
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Konyhapályázat
Május 14-én volt határidős az 

iskolai konyha építéshez koráb-
ban már beadott és elfogadott 
pályázati projektterv alapján  
a részletesen kidolgozott terv-
dokumentáció és üzleti terv be-
adása a Belügyminisztérium 
Vízügyi és Közfoglalkoztatási 
Államtitkárságának. A pályázat 
befogadása megtörtént, jelen-
leg hiánypótlási szakaszban van. 
Az előzetes ütemterv alapján 
július végéig születik meg majd  
a döntés. Hangsúlyozom, hogy ez 
ugyanolyan pályázat, mint bárme-
lyik, azzal a különbséggel, hogy 
van egy zárt kör, akik pályázhat-
nak a felzárkózandó települések 
köréből, ahová Balástya is beke-
rült. Amennyiben a pályázatunk 
nyer, akkor készül majd a kiviteli 
terv, azután következik a közbe-
szerzési eljárás, utána indulhat  
a beruházás. A képviselő-testület 
határozott szándéka a több évti-
zede fennálló probléma, a rossz 
állapotú iskolai konyha ügyének 
megoldása. A régi épületet épí-
tészekkel felméretve megtudtuk, 
a felújítása gazdaságilag értel-
metlen, mert olyan technológi-
ákra volna szükség, mint egy új 
épületnél. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy új épültet próbálunk építeni 
és egy 350 adagos főzőkonyhát 
hoznánk létre, amelyhez az épí-
tészeti, a gépészeti, az elektromos 
és a konyhatechnológiai tervek 
elkészültek. A konyha az óvodás- 
és iskoláskorú gyerekek, illetve  
a jelenleg meglévő vendégétkezők 
körén túl még elvitelre is biztosí-
tana étkezést a balástyai és kör-
nyékbeli lakosságnak, valamint 
kisebb önkormányzati rendezvé-
nyek kiszolgálására lenne lehe-
tőség. A diétás étkezést is meg-
oldhatnánk, amivel kapcsolatban 
korábban községünkben volt egy 
közvélemény kutatás. Nyertes 
pályázat esetén maximum bruttó  

200 millió forint támogatásban 
részesülnénk. A tervezői költség-
becslések alapján valószínűsíthe-
tő, hogy az önkormányzat saját 
költségvetéséből is kell hozzá tenni  
a támogatási összegen felül.  
A kérdés számunkra az, amit nap-
jainkban tapasztalunk az építő-
anyagok árának és a kivitelezés 
költségeinek drasztikus emel-
kedésével kapcsolatban, hogy 
milyen árakon épülhetne meg  
a konyha a jövő évben, abban az 
esetben is, ha az ősszel megkez-
dődhetne az alapozás. A kiviteli 
tervek elkészülte után tudjuk az 
építés munkáit beárazni, és akkor 
látjuk majd a tényleges összeget, 
viszont az áremelkedés mértékét 
előre nem tudjuk, csak model-
lezni lehet. Most a megadott ha-
táridőre beadtuk a pályázatot és 
ezzel párhuzamosan készülnek az 
engedélyes tervek. Az új konyha 
építése idején a meglévő kony-
ha továbbra is üzemelne, mert az 
új épület a mostani konyha mel-
lett lenne, attól három méterre  
a főút irányában, az aszfaltos be-
járó úttól az óvoda udvara felé és 
az óvoda udvarának egy részén, 
mellette parkolók kialakításával 
valósulna meg.

a Külterületi útépítés pályázatáról
A Vidékfejlesztési Programok 

Európai Uniós pályázati csomag-
ban lehetőség van az önkormány-
zati tulajdonban lévő külterületi 
úthálózat korszerűsítése is, amit  
a májusi újságban említettem. 
Amikor az egyik nagyon fontos, 
sok gazdálkodó család életét se-
gítő külterületi útszakasz javítá-
sának a tervezéséhez szerződést 
kötöttünk, gondok adódtak. Ez 
a Forráskúti utat a csengelei út-
tal összekötő 0292-es helyrajzi 
számú út. Kiderült, hogy olyan 
geodéziai hibák vannak, amik  
a pályázat beadásáig nem kezel-
hetők, és ennek az önkormányzat 
az anyagi vonzatát sem tudja vál-

lalni. Ezt az utat akartuk útalappal 
ellátni, és amikor a tervező cég ge-
odétái felmérték, megállapították, 
hogy az út mindkét oldalán lévő 
földterületek hivatalosan, jogilag 
benyúlnak az útba. Van ahol csak 
1,7 méter széles az út, és majdnem 
fűrészfogszerűen csatlakoznak  
a határok mindkét oldalon. A prob-
léma több mint ötven földterületet 
érint, amelynek nyolcvan fölötti 
tulajdonosa van. Az út a mértani 
a szélességének mindenütt szabá-
lyosnak kell lennie, mindegyikük 
földjéből kellene hozzá kisebb-
nagyobb terület, mivel a pályázat 
előírása, hogy az út teljes területe 
önkormányzati tulajdonú lehet. 
Ennek a geodéziai munkái és  
a földhivatali eljárási díja összesen 
sokmilliós nagyságrendű, ezért  
a mostani pályázattal való javítása 
nem valósulhat meg. A megoldás-
ra a későbbiekben keressük majd 

a lehetőséget, viszont most egy 
másik helyen, egy lényegesen rö-
videbb, kevesebb földtulajdonost, 
gazdálkodót érintő útszakasznak 
a már meglévő terveit adjuk be, 
természetesen más, az út nagysá-
gához igazodó költségvetéssel.

KözterületeK virágosítása
Hatezer tő egynyári virág díszí-

ti községünk közterületeit, amit 
május közepétől ültettek el az 
önkormányzat közfoglalkoztatott 
munkatársai.

Dr. györe Ferenc háziorvosi  
renDelője melletti terület renDezése

Korábbi szándékunk szerint 
az orvosi ellátásra várakozó 
kisgyermekeknek néhány játék-
elemmel kisebb játszótér kiala-
kítását tervezzük a későbbiekben 
a védőnői tanácsadó épületéhez 
tartozó kert területén, dr. Györe 
Ferenc háziorvosi rendelője mel-
lett. Jelenleg a terület rendezése 
van folyamatban.

polgármesteri hivatal és az intéz-
ményeK nyitva tartása

Az országos járványügyi sza-
bályok enyhítésével a polgár-
mesteri hivatal és az intézmé-
nyek nyitva tartása a korábbiak 
szerint visszaáll, de a szájmaszk 
használata, valamint a készfertőt-
lenítés kötelező marad.

Hatezer tő egynyári virág 
díszíti községünk közterü-
leteit

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:         730-1200 óráig            1300-1600 óráig
Kedd:        730-1200 óráig            1300-1600 óráig 
Szerda:        nincs ügyfélfogadás        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás       1300-1600 óráig
Péntek:        730-1200 óráig            nincs ügyfélfogadás  

Balástyai Újság lapzárta
A Balástyai Újság lapzárta minden hónap 13-án van.
Kérjük az intézmények és civil szervezet vezetőit, hogy ed-
dig az időpontig küldjék el híreiket a mediairoda@invitel.hu   
email címre. A hirdetéseket szintén lapzártáig lehet feladni a 
Teleházban. Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, 
pénteken 7.30-13.30 óráig
Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, 06 (30) 768-4773
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Május 27-én a képviselő-testület informális, nem hivatalos 
találkozót tartott, ugyanis a koronavírus járványhelyzet  
miatt hivatalos testületi üléseket nem tarthatnak a veszély-
helyzet kormányzati meghosszabbításai miatt.

Dr. Nagy-Elekes Petra jegyző,  Ujvári László polgármester, 
Zánthó Anett titkársági ügyintéző

Ujvári László polgármester az összejövetelen bevezetőjében elmond-
ta, hogy minden olyan döntést, ami a képviselő-testület kompetenciája 
normál helyzetben, a jogalkotó a polgármester hatáskörébe adta tavaly 
ősz óta, viszont minden fontos döntésben telefonon vagy az internet se-
gítségével online kapcsolattal, illetve havonta rendszeres és esetenként 
rendkívüli, de nem hivatalos összejöveteleken a járványügyi szabályok 
betartásával képviselő-társai véleményét kéri az aktuális ügyekben, va-
lamit beszámol az eseményekről.

Mivel még tart a veszélyhelyzet, így a polgármester ismét megbe-
szélésre hívta a testületi tagokat. Először beszámolt a fontosabb ese-
ményekről, polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről, és az 
aktuális fejlesztésekről. Ezután a Balástya Községi Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a Balástya Községi Ön-
kormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletet ismerték meg, 
majd a Balástya Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzésének 
összefoglaló jelentését hallgatták meg az ülésen résztvevők, és több 
szervezet beszámolóját fogadták el. A Balástya Községi Önkormány-
zat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolóját, valamint a Balástya Községi Önkormányzat 2020. 
évi szociális ellátásairól szóló beszámolóját, a község civil szervezetei 
beszámolóit 2020. évi tevékenységükről, valamint az önkormányzati 
támogatásaik felhasználásáról szóló beszámolókat, továbbá a Szegedi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Balástya Község Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület 2020. évi beszámolóját tárgyalták meg. Az összejövetel 
utolsó napirendi pontjaként döntés született a Településszerkezeti Terv, 
a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítását érintő 
egyes területek  kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

Fotók: www.balastya.hu/hírek
Címlapképen balról jobbra: Fodor Tamás, Kiss József, Gajdánné 

Szatmári Mária könyvvizsgáló, Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna 
gazdaságvezető (takarásban), dr. Nagy-Elekes Petra jegyző,  Ujvári 
László polgármester, Túriné Török Ilona (takarásban), Sári János, 
Juhász Jenő, Márkus Marianna

Informális találkozót  
tartott a képviselő-testület
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Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 25 évben? V. rész
Az elmúlt években megjelent 

mezőgazdaságról szóló soroza-
tunk folytatásában most olyan 
balástyai kertész családot mu-
tatunk be, ahol rákényszerültek 
arra, hogy változtassanak, és 
megkeressék azokat a lehetősé-
geket, amelyekkel a piacon tud-
nak maradni.

Becsey Zoltán és Becsey-Sári 
Anita

„Mint általában a környékbeli 
gazdáknak mindenhol, volt csalá-
di indíttatás a mezőgazdaság 
iránt. Az a birtok, ami most is  
a gerincét adja a kertészetnek, 
régóta családi kezekben van, 
nagyapám is ezzel foglalkozott, 
szőlője, gyümölcsöse volt, szán-
tóföldi növényeket termesztett, és 
tartott állatot is. Három fia, 
Becsey Károly, Becsey László és 
Becsey Attila, mindannyian vitték 
tovább a gazdálkodást. Édesapám, 
Becsey Attila volt a legfiatalabb, 
és nagyapáméknál lakott Szege-
den, amíg ott járt középiskolába. 
Agrármérnök lett, a Fehértói Hal-
gazdaságot vezette, onnan járt Ba-
lástyára, mert a kertészkedés,  
a gyümölcsös a másodállása volt. 
Az 1980-as évek végén Karcsi bá-
csi nagyobbik fia kezdett el itt fó-
liás gazdálkodással foglalkozni, és 
ő indította el mindkettőnk édesap-
ját ezen az úton. Ezért a gyümöl-
csösöket fokozatosan kivágták, és 
folyamatosan növelték a fóliák 
számát. Az is sokat számított, hogy 
a kertészetet választottam, hogy 
László nagybátyám eleinte hajta-
tott zöldségeket, később szegfűt, 
gerberát, orchideát majd liliomot 
termesztett, és amikor elmentünk 

hozzá, ott a látvány mindig nagyon 
magával ragadott. A zöldségter-
mesztés vonalán azért először a 
munka részét láttam, a szépséget a 
nagybátyám virágkertészetében 
fedeztem fel. A szegedi Radnóti 
Miklós Gimnáziumban érettségiz-
tem, majd utána a budapesti Ker-
tészeti Egyetemre vettek fel, és 
határozott célom lett, hogy min-
denféleképpen kertészkedéssel 
fogok foglalkozni, ezzel lehet egy 
életpályát végigvinni. Mire 1996-
ban az egyetemet elvégeztem, el-
bizonytalanodtam, hogy az akkori 
családi kertészetünkben megtalá-
lom-e a helyem, jó lesz-e, vagy 
inkább más utat válasszak. Ekkor 
volt a Rijk Zwaan vetőmagcégnél 
bővülés és oda felvettek. Ez meg-
határozó volt az életemben. Hét 
évig ott dolgoztam. Rengeteg ta-
pasztalatot szereztem, szinte az 
összes magyarországi kertészetbe 
bejáratos voltam, a kicsitől a na-
gyig. A tapasztalataikat megje-
gyeztem, ami rendkívül jó tanuló-
időszak volt. Nagyon fontosnak 
tartom azt is, hogy sokat jártam 
Hollandiába, Spanyolországba, 
Ausztriába, Németországba, és lát-
tam azt a jövőképet a mezőgazda-
ságban, ami felé haladni lehet. Az 
ezáltal kiépített kapcsolatrendszer 
szintén fontos, ami ebből az idő-
szakból a mai napig megmaradt. A 
műtrágya, növényvédő szer vonal, 
az értékesítési kapcsolatok, a teljes 
kertészeti ágazatra rálátás is ide 
tartozik. Ezzel a tudással együtt 
gondolkoztam, mit lehetne kezde-
ni, mert a családom a klasszikus 
balástyai gazdálkodási módszert 
végezte: tavasszal krumpli, korai 
káposzta, ősszel paprika a fóliá-
ban. Szabadföldön krumplit, sár-
garépát termeltek, és azt láttam, 
hogy fajtaválasztékban és minő-
ségben alig volt különbség a kerté-
szetek között. Ez nem vonzott, vi-
szont akkoriban a paradicsom nem 
volt még annyira a termesztésben, 
ami nagyon munkaigényes, tudás 
kell hozzá, hosszú a tenyészideje, 
de nagy fajtaválasztéka volt, ezért 
ebben az irányban kezdtünk fej-

leszteni a családi gazdaságunkban. 
1996 után a viszonylag kisméretű, 
műanyagpálcás fóliaházak mellé 
az akkor legkorszerűbbnek számí-
tó 16 méteres, nagylégterű fólia-
sátrakat építettünk. Ebből hatot si-
került kivitelezni és ezekben, 2400 
négyzetméteren, csepegtetőrend-
szerrel, tápoldatozással lehetett 
paradicsomot termelni. Ehhez az 
édesapám indulótőkéje kellett, és 
ahogy nyugdíjas lett, a napi mun-
kákat ő felügyelte, mert közben  
a vetőmagcégnél dolgoztam. Rö-
vid időn belül látszott, hogy a pa-
radicsomtermesztésben sikeresek 
vagyunk, nagyon jó minőségű ter-
mékünk volt, jó áron lehetett elad-
ni, voltak kereskedők, akik helybe 
jöttek. Mivel akkor még dolgoz-
tam a főállásomban, nem tudtuk 
volna az értékesítést másként meg-
oldani. Egyébként az 1990-es évek 
közepétől nagyon gyors és inten-
zív fejlődése volt a magyar kerté-
szeti ágazatnak, ebben az időben 
ívelt fel az növényházépítés is, fő-
leg a virágkertészetekben. 1992-
1993 körül jött be a gáz Balástyára, 
a növényházakban kényelmesebb 
volt a szén és az olajfűtésnél, a sza-
bályozható hőmérséklet miatt 
olyan versenyelőnye lett, hogy  
a beruházás költsége hamar megté-
rült. Nem kellett éjszaka szenet 
tenni a kazánra, vagy kazánt javí-
tani. Nekünk lett legkésőbb beve-
zetve a gáz, bár a kezdeti társulás-
ba édesapám befizetett, de nem 
építettük ki a rendszert, viszont 
1998-tól már a mi fóliaházainkban 
is gázzal fűtöttünk. Mérföldkő volt 
még az életemben, hogy a Rijk 
Zwaan vetőmagcég a salátafélék-
ben volt világhírű. Ezzel kapcso-
latban sok tapasztalatot szereztem 
itthon, a munkakörömben látoga-
tott gazdálkodóktól és a külföldi 
tanulmányutakon. 1997-ben meg-
ismerkedtem a saláta-feldolgozó 
svájci tulajdonosok magyar cége, 
az Eisberg Hungary Kft. vezetőjé-
vel. Ez a cég a beszállítója a 
McDonald’s Corporation-nek a vi-
lág egyik legnagyobb gyorséttermi 
üzlethálózatának. A McDonald’s 

magyarországi terjeszkedésével 
kellett olyan technológiai tudás,  
a higiéniai követelményeknek 
megfelelő üzleti partner, mint az 
Eisberg. Ebben az időben ismer-
hettük meg Magyarországon is  
a jégsalátát, mint valami prémium 
terméket. Az Eisberggel kötött 
megállapodásom alapján 1998-ban 
fóliában termelni kezdtünk jégsa-
látát és endívia salátát, ami elég jól 
sikerült. Elindult egy hosszú távú 
együttműködés, és növeltük a ter-
mésmennyiséget. A paradicsom-
mal szintén sikeresek lettünk  
a piacon és abból is többet kellett 
termelni. Ehhez fejlesztésre volt 
szükség. 2000-ben nagybátyám-
tól, Karcsi bácsitól megvettem  
a birtokát, ami gyümölcsös és 
szántóföld volt, ahová rögtön  
16 méteres fóliaházakat építettünk 
fűtéssel együtt. Nagyon nagy be-
fektetés volt. Ezt egyrészt az aktu-
ális nyereségből finanszíroztuk, 
illetve a főállásomban kapott fize-
tésemet is erre költöttem. Addig 
minden saját erőből valósult meg. 
2002-ben négy SAPARD pályáza-
tot írtam és adtam be, és mind 
nyertes lett. Az egyik a kertészet-
be vezető aszfaltút volt, ami közös 
projektünk lett az akkor még  
a szomszédos területeken gazdál-
kodó rokonsággal. A hűtőház első 
üteme is támogatást nyert 2003 
tavaszán. Háromkamionnyi volt  
a hűtőkapacitása, amit akkor úgy 
gondoltam, nem tudunk betölteni 
sohasem. Majd két-három év múl-
va olyan mennyiségű árut termel-
tünk, aminek időszakonként még 
gond is volt az elhelyezése, mert 
nem fért be a hűtőházba. Nyertem 
egy fiatalgazda pályázatot, amely-
nek segítségével tudtam megven-
ni 2003-ban Karcsi bácsi fiától, az 
unokatestvéremtől a kertészetét. 
Egy fél hektáros fóliaépítésre 
szintén pályázatot nyertünk, de 
már nem tudtunk saját erőt hozzá 
tenni, így attól visszaléptünk. Ek-
kor váltam meg a Rijk Zwaan ve-
tőmagcégtől, és utána 2004-ben 
költöztem ki Szegedről Balástyára, 
és a mellékállású vállalkozás főál-
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lás lett. A paradicsomból ettől 
kezdve az Eisbergen keresztül  
a McDonald’s-nak is elkezdtünk 
szállítani. Megjegyzem, a McDo-
nald’s-tól rendszeresen járnak el-
lenőrizni a termesztést, hogy az az 
általuk elvárt minőségű legyen. 
Mindig a piac mozgatta a fejlesz-
téseinket, mert a felmerülő igé-
nyeket, rendeléseket igyekeztünk 
kielégíteni. Az Eisbergnek a ter-
melésünket a biztonságos ellátás 
miatt mindig rátartással terveztük, 
ezért maradt plusz áru, amit  
a Mórakert Termelői Értékesítő 
Szövetkezeten keresztül adtunk el, 
ugyanis 2003-ban beléptem ebbe 
az értékesítő szövetkezetbe. Ide is 
egyre többet szállítottunk. 2005 
végétől a feleségemmel, Sári Ani-
tával már együtt éltünk, és ő is be-
kapcsolódott a közös munkába. 
2006-ban kezdtünk koktélparadi-
csomot termeszteni, szinte első-
ként az országban. 2008-ban vol-
tunk a csúcson, amikor 100 ezer 
tő koktélparadicsomunk volt. 
Nyilván nem a mai technológiai 
színvonalon, és nem olyan ter-
mésmennyiséggel, mint ami  
a mostani üvegházi termesztés-
ben elérhető. Az erőteljes fejlő-
dést nálunk is megtörte a 2008-as 
év: júniusban elvesztettem édes-
apámat, akivel az azt megelőző öt 
évben – szinte napi 24 órában – 
együtt irányítottuk a gazdaságot. 
Év végére a Mórakert Szövetke-
zet fizetésképtelensége miatt  
a következő év indulása is ve-
szélybe került, jelentős tartozást 
kellett véglegesen leírnunk. Vá-
laszút elé kerültünk, hogy milyen 
irányba menjünk tovább. A kok-
télparadicsom a Mórakert meg-
szűnésével kiesett a termesztés-
ből, de a kapacitásaink megvoltak, 
a dolgozóink itt voltak, ezért meg 
kellett találni a továbblépés lehe-
tőségét. A feleségemmel úgy dön-
töttünk, hogy inkább a szabadföl-
di salátatermesztéssel foglal- 
kozunk nagyobb mennyiségben. 
Egyébként arra büszke vagyok, 
hogy vannak olyan munkatársa-
ink, akik évek óta velünk dolgoz-
nak, bár néhányan közülük is cse-
rélődtek, többnyire a szezonra 

szerződött munkások között van 
csak változás. Ez meghatározza  
a kertészet fejlődését. Van egy jól 
dolgozó közösségünk, akik kép-
zettek, tapasztaltak, hozzám ha-
sonló életkorúak, ezért minden-
képpen az előrelépést kellett 
tervezni. 2009/2010-re salátabe-
szállításban olyan nagyságot ér-
tünk el az Eisbergnél, ami Ma-
gyarországnak már sok volt, és 
elindultak az első próbaszállítások 
Lengyelországba szintén ezen  
a cégen keresztül. 2010-re jutot-
tunk oda, hogy az Eisberg mellé 
jöttek újabb vevők, egy német cég 
nagy mennyiségben szállított saját 
országukba és Romániába friss pi-
aci árut. Újabb fejlesztésekre lett 
szükség: béreltünk földterületeket, 
és később vásároltunk is. A sza-
badföldi területeken a gépi bér-
munkát saját gépekkel kellett fel-
váltanunk, hogy a szükséges 
feladatokat időben és precizitás-
ban az elvárt szinten valósítsuk 
meg. Megvettük az első 80 lóerős 
traktorunkat. Addig a legnagyobb 
traktorunk 50 lóerős volt, és ha 
olyan munka adódott, amit egy 
nem bírt, egyik traktor húzta  
a másikat. Amit akkor muszáj 
volt így megoldani, ma már szin-
te hihetetlen. Az országban az el-
sők között vettünk egy félauto-
mata palántázó gépet is, 
magyarországi palántabeszállí-
tónkat egy osztrák partnerre vál-
tottuk, ami jelentős minőségi elő-
relépést jelentett. A technológiai 
fejlesztések következtében sok-
kal egyöntetűbb árut tudtunk ter-
melni, ez segített az értékesítés-
ben, így a volument tudtuk 
növelni, ekkor már szabadföld-
ben nyolc-kilenc fajta salátából 
évi 650-700 ezer tövet ültettünk. 
2010-ben fiunk, Noel születésé-
vel és az egyre jelentősebb salá-
tatermesztés miatt befejeztük a 
paradicsom hajtatását, azóta a 
fűtött fóliaházak hasznosítása ta-
vasszal kígyóuborkával történik, 
mintegy 5000 négyzetméteren. 
Ennek értékesítését a feleségem 
végzi a szegedi nagybani piacon. 
A kígyóuborkán kívül a fóliahá-
zakba tavasszal és ősszel egy-egy 

turnus saláta került, és ez máig így 
van. A salátafélék termesztésével 
2014-ben voltunk a csúcson 3,6 
millió növénnyel, amivel az or-
szágban a legnagyobb salátater-
mesztők lettünk. Addig szinte 
minden évben dupláztunk. Ezt  
a mennyiséget a teljes szezonban, 
áprilistól december közepéig fo-
lyamatosan ültettük és betakarítot-
tuk. Ehhez nem volt elég a hűtőka-
pacitásunk, bérelni kellett plusz 
hűtőházat az őszi időszakban. 
2014-ben, amikor a legtöbb nö-
vényt ültettük, már látszott, hogy  
a mennyiségi növekedés nem fel-
tétlen jár a gazdaságosabb ter-
mesztéssel együtt. Valamit változ-
tatni kell, mert ezt hosszú távon 
nem tudjuk fenntartani. Az 
Eisberggel egyeztetve a nyári ter-
mesztést folyamatosan megszün-
tettük, így mára évi 2,5 millió nö-
vényre csökkent az elültetett 
mennyiség. A salátából a szezon 
tavasszal és ősszel is két-két hó-
napra koncentrálódik, már csak 
négy-öt fajtát termesztünk. Há-
rom éve kezdtünk káposztát is 
termeszteni, ami nem igényel  
a betakarításnál olyan nagy odafi-
gyelést, mint a jégsaláta. Ugyanis 
a jégsalátánál például a betakarí-
tás idejét pontosan kell betartani, 
mert ami két nappal azelőtt még 
kicsi, lehet, hogy két nap múlva 
már tönkremegy. A káposztával 
kicsit könnyebb a helyzet. Ehhez 
piacot bővítettünk, két éve kerül-
tünk kapcsolatba az Auchannal, 
és oda szállítjuk be a káposztafé-
léket. 2016 óta a hűtőházi terület 
növelésével a betárolása is meg-
oldott. Hogy mit hoz a jövő? Mi-
lyen irányba kell menni? Már 
nem számít, hogy nagy legyen  
a gazdaság vagy olyat csináljunk, 
amit más nem tud, az viszont szá-
mít, hogy úgy csináljuk a terme-
lést, ahogy még sokan nem. Na-
gyon óvatos vagyok, mert csak 
olyan beruházásba kezdek, ami-
nek egyértelműen látom a rövidtá-
vú megtérülését. 48 évesen már 
nem akarok olyan beruházást, 
aminek tíz év vagy annál hosz-
szabb lesz a megtérülése. Bizo-
nyos mértékű fejlődés mindig 

szükséges. Jelenleg nem a meny-
nyiségi, hanem a minőségi és  
a gazdaságossági növekedésen 
van a hangsúly. Ma hatékonyság-
ban, egységnyi területről betaka-
rított termésmennyiségben sokkal 
jobb eredményeink vannak, mint 
hét éve, köszönhetően a gépi fej-
lesztéseinknek. 2011 óta van egy 
RTK pontosságú robotpilóta 
rendszerünk, ami a precíziós gaz-
dálkodást teszi lehetővé, és ez  
a traktorral együtt üzemelő rend-
szer biztosítja, hogy a gép +/- 2,5 
centiméteres eltérést engedve ál-
landó nyomvonalon közlekedjen 
a földeken. Ehhez 2017-ben Kö-
zép-Európában elsőként vettünk 
egy holland automata kapálógé-
pet, ami nemcsak a sorok közötti 
részt kapálja meg, hanem a növé-
nyek sorát is. Kamerák vannak 
benne, beazonosítja a növényeket, 
a méretüket, a kiterjedésüket, 
megkülönbözteti a gyomnövényt 
a kultúrnövénytől, és így a 2,5 
millió növényt egy emberrel,  
a gépkezelővel tudjuk megkapál-
tatni. A jelentősen növekvő mun-
kabér költségek és a munkaminő-
ség romlása miatt ez a beru- 
házásunk már megtérült, jóval ha-
marabb is, mint azt terveztük.  
25 év munkásság után minden 
nagyképűség nélkül állíthatom, 
hogy technológiában, gépészeti 
felkészültségben és minőségben 
bármelyik európai salátatermesz-
tővel felvesszük a versenyt. Most 
az tölt el örömmel, büszkeséggel, 
ha látom, hogy gyermekeink – 
Noel 11 éves, Gréti most ballagott 
az óvodából – önmaguktól, tudás-
vágytól és kíváncsiságtól vezér-
elve keresik a lehetőséget, hol 
tudnak segíteni. A fiam már jól 
látja az összefüggéseket, a fo-
lyamatok egymásra épülését. 
Hogy kertész lesz-e bármelyi-
kük is? Még nem lehet tudni, 
saját meggyőződésből kell ezt  
a szakmát választani, mert 
kényszerből ilyen életet nem le-
het hosszútávon fenntartani. 
Persze remélem, hogy lesz, aki 
folytassa a több emberöltős ha-
gyományokat a családban.”

Illin Klára
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Bölcsőde
Anyák napja

A bölcsődében a gyermekek és a kisgyermeknevelők közösen 
ajándékozták meg az édesanyákat az Anyák napján. Virágcsere-
pet festettek, melyekbe egy szál virágot tettek a kicsik arcképével.  
A gyermekek nagy örömmel adták át az ajándékokat az édesanyáknak.

Iskolai események
A Föld napja

Minden évben április 22-én van a Föld napja. Mivel idén csak  
az alsó tagozatos tanulóink járhattak ekkor iskolába, ezért a meg-
emlékezés is online formában történt. Márkus Marianna és Vén 
László az iskolai honlapon egy összeállítással hívta fel a figyelmet  
a Földünk fontosságára és védelmére, melyet az alsós diákok osz-
tálytársaikkal néztek meg, a felsős tanulók pedig a honlapon keresz-
tül élhettek a lehetőséggel.

Kerek Emese történelmi, néprajzi, természetismereti 
vetélkedő

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén is meghir-
dette a három fordulóból álló vetélkedősorozatát a Kárpát-meden-
ce magyar általános iskoláinak. Iskolánkból öt csapat vállalkozott  
a megmérettetésre. Nagy örömünkre a 39 benevezett magonc kor-
csoportú csapat közül mindkettő magonc csapatunk döntős lett, a 26 
benevezett csemete korcsoportos csapat közül mindhárom csemete 
csapatunk bejutott a döntőbe.

Az április 24-én rendezett online döntőn mindkét korcsoportban  
a 12-12 legtöbb pontot elért csapat mérte össze erejét. Az elért ered-
mények: 

- magoncok közül 8. helyezett a Virgoncok (Bárkányi Ramóna, 
Gémes Nikoletta, Rogoz Henriett, Szolnoki Panka), 9. helyezett  
a Fekete sereg (Kovács Noel, Körmendi Zsombor, Szél Zalán, 
Tóth-Sári Nándor)

- csemeték közül 4. helyezett az Utódok (Horváth-Zsikó  
Mária, Nagy Sára, Rogoz Adrienn, Ruskó Szilvána), 10. helyezett  
a Hagyományőrzők (Budusan Liviu Sebastian, Komáromi Attila, 
Kovács Csenge, Nagy Milán), 11. helyett az Ősi négyes (Csatordai 
Csongor, Csúri Zétény, Pápai Armand, Széll Enikő)

Mind az öt csapat a fordulók során nagyon színvonalas megol-
dásokat, feladatokat készített el, kiválóan helyt állt. Köszönjük  
a csapatokat támogató szülőknek, hogy biztosították az online dön-
tőn való részvétel technikai hátterét. A csapatok felkészítő tanára:  
Márkus Marianna.

Madarak és fák napja
A május 10-ei Madarak és fák napja alkalmával iskolánk honlap-

ján Vágvölgyiné Albert Tünde ajánlott tanulóinknak egy kisfilmet.

Papírgyűjtés
Május 4-re szervezte meg Vén László a tavaszi papírgyűjtést.  

Iskolánk tanulói ismét lelkesek voltak, a konténer a nap folyamán 
meg is telt. A bevételt diákprogramok szervezéséhez használjuk 
majd fel.

Ballagás
A tanév végén 27 nyolcadikos diáktól köszönünk el. 
Az alábbi idézettel kívánunk nekik sok sikert a középiskolai  

diákévekhez:
„Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a világban.  

Te vagy az, aki észreveszi az élet apró szépségeit,                                                                      
te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell,                                                                                                       
általad lesz ez a világ még szebb és jobb.                                                                                                       
Mi legfeljebb segítünk neked.”

                                                 (Kálnay Adél)

A ballagó diákok névsora
Osztályfőnök: Vén László
Balogh Edit Nóra, Bárdos László Attila, Borszéki Dániel,  

Dékány Klaudia Dorina, Faragó Benjamin, Farkas Brigitta,  
Farkas Dominik Milán, Ferenczi Gréta Laura, Földi Anita Zsófia, 
Grósz András Balázs, Hajdár Xénia Etelka, Horváth-Zsikó Mária,  
Ivanics Ferenc Dárius, Karsai Anna, Kiss Bence Bendegúz,  
Nagy Sára, Nagynemes Laura, Pelsőczi Márk, Répa-Antal Hanna 
Tímea, Rézsó Boglárka, Rogoz Adrienn, Rozsnyai Dávid, Ruskó 
Szilvána Valéria, Sári Bálint Benedek, Szalai Bence, Tóth Lilla Ibolya, 
Zsemberi Alexandra

Kirándulások
A május hónap bővelkedett kirándulásokban, szabadidős tevé-

kenységekben. Május 10-én harmadik osztályos tanulóink a tavaszi 
erdő rejtelmeivel ismerkedtek, térkép segítségével kincset kerestek. 
Elsőosztályosaink Mórahalmon jártak május 11-én. A 4. osztályo-
sok május 14-én Makót fedezték fel, ahol kisvonattal bejárták a 
várost. Óriási élmény volt számukra a Lombkorona-sétány, a ka-
landparkban pedig kipróbálhatták ügyességüket, rátermettségüket. 
Hatodikosaink május 17-én Nagyszéksósra kirándultak.

Győzelmi sorozatban Balástya
Üllés és Csanytelek legyőzését követően, május 1-jén a Mártélyt 

fogadta a megyei másodosztályban szereplő felnőtt férfi csapa-
tunk, akik egy védelmi hiba után már az első tíz percben hátrány-
ba kerültek, de szűk fél óra alatt sikerült megfordítani az állást.  
A félidő derekán előbb Tóth Péter fejezett be higgadtan és pon-
tosan egy hazai ziccert, megszerezve ezzel első balástyai gól-
ját. Majd Papp Dávid lőtte a második balástyai gólt, aki egy-
mást követő hatodik meccsén már hét találatnál járt ekkor.  
A második félidő egy balástyai büntetőrúgással indult, amit Tóth 
Gergő vágott a kapuba. Az 55. percben egy kis időre újra nyílt lett  
a mérkőzés, miután a mártélyiak megszerezték a második találatukat. 
Két perccel később Vámos Norbert gondoskodott róla, hogy  
a vendégek ne bízzanak tovább a pontszerzésben (Balástya 4-2 
Mártély).

Május 15-én Szentmihályra utazott a csapat, ahol szűkös, de 
megérdemelt sikert arattak a mieink a közvetlen rivális ellen.  
A találkozón csak Vámos Norbert tudott gólt szerezni, találatával fontos 
pontokat hozott el az egyesület idegenből (St. Mihály FC 0-1 Balástya).

Ezután a tabella második helyén álló Makó II-t is megérdemelten 
győzte le Balástya. A számos hazai helyzetből kettő találat született, 
Tóth István és Tóth Péter is higgadt megoldást választott a befeje-
zésnél (Balástya 2-1 Makó II).

A május 25-i hétközi találkozón a balástyaiak az első perctől kezd-
ve nyomás alatt tartották a tömörkényieket. Az elpuskázott ziccerek 
után a félidő közepéig kellett csak várni a vezetésre, előbb Tóth Pé-
ter, majd Papp Bence talált a vendég kapuba, mindkét gólunk szép 
összjáték után született. A mutatott játék alapján az első 60 percben 
végleg eldönthettük volna a mérkőzést a harmadik találat megszer-
zésével. Ezt követően már nem a fociról szólt meccs, de az előny 
kitartott a végéig, amivel sorozatban a hatodik ellenfelét is legyőzte 
a csapat (Balástya 2-0 Tömörkény).

Ifj. Tari József

Sporthírek
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Születés
• Kalocsai Beatrixnak és Megyeri 
Árpádnak: Tekla
• Kailinger Kittinek és dr. Farkas 
Lászlónak: Csongor László
• Szücs Emesének és Gergely 
Mártonnak: Márton Bence
• Radics Bernadettnek és Nagy 
Péternek: Sára
• Katona Viviennek és Bóta  
Gergőnek: Izabella Lili

• Szalma Brigittának és Bakos 
Ferencnek: Diána

Házasságkötés
• Tóth Gábor és Raffai  
Hajnalka Ibolya
• Majlát Pál és Kapás Ilona
• Papp Gergely és Tóth Ágnes

Elhunyt
• Pap János (1933)

ANYAKÖNYVI hírek
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 – 112
Kisteleki Mentőállomás – 112 • Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető  
a Hotel Orchideában!

Orvosok és ügyeletek

A kedvtelésből tartott állatok 
eladásához FELIR-szám kell!

2021. április 1-től a kedvtelésből tartott állatok forgal-
mazását végzőknek be kell jelentkezniük a Nebih élelmi-
szerlánc-felügyeleti információs rendszerébe, és ezáltal 
Nebihes FELIR-számmal kell rendelkezniük. Az előírás 
minden esetben érvényes, akkor is, ha állatkereskedésben, 
ha saját háznál vagy online hirdetés útján (például apró-
hirdetési felület, webshop, saját honlap, közösségi média) 
történik az eladás. A kedvtelésből tartott állatok forgalom-
ba hozatala üzlethelyiséghez nem kötött, és tevékenység-
hez kapcsolódó regisztráció független attól, hogy például  
a kutya fajtatiszta/keverék. Fontos, hogy veszélyes eb  
esetén nemcsak az eladáshoz, de a tartásához is kell FELIR-
szám! Ajándékozásnál nem kell FELIR-szám, mert az 
ajándékozás nem számít kereskedelmi tevékenységnek.

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temető-
gondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcso-
latos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, nov-
ember 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 1996-ban  
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 tele-
fonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Június 23-án véradás Balástyán!
Ismét véradásra hív minden egészséges balástyait a 
Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat! 
Június 23-án, szerdán 10-től 14 óráig a Tanodában lesz kihelyezett 
véradás! Aki vért ad, feltétlenül hozza magával azonosító okmá-
nyát, lakcím és TAJ-kártyáját! Minden véradót ajándékok várnak!
Cím: Balástya, Rákóczi utca 34.
A véradási helyszínekről és időpontokról ezen a honlapon  
MINDIG lehet tájékozódni:
www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük, kövesse a Facebook-on a Véradás – Csongrád-Csanád me-
gye oldalt friss hírekért!
www.facebook.com/veradascscsm

EGY VÉRADÁSSAL 3 ÉLETET MENTÜNK MEG 
 – SEGÍTSEN ÖN IS!

A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt. További információért  
dr. Dakó Zoltánt keresheti az állattartó lakosság. 
Telefon: 06 (70) 424-4455

Állatorvosi ügyelet
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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, fi gyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofi kerkft/),

valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

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  
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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!

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

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 


