
Balástyai Újság 
ingyenes önkormányzati havilap XXvii. ÉvFolyam  2021. JÚliUs

Az Idősek Klubja további tagokat vár

2021. július 1-én, hosszú kényszerszünet után a Balástyai 
Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja újra megnyi-
tott, és további tagokat vár. 

2. oldal

Balástyán tartott gyűlést a megyei tűzoltószövetség

A Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség június 19-én, 
Balástyán tartotta éves küldött-közgyűlését, amelyen 
Virágh Istvánt választották meg elnöknek. 

4. oldal

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

5. oldal

Június 10-én kezdődött a Vadásztanya vendéglő melletti 
Pihenőparkban a játszótér kialakítása, a játszóeszközök 
összeszerelése, és új padok elhelyezése. A műszaki 
felülvizsgálat után, a biztonságos játszóteret az óvodás és 
alsó tagozatos korosztály használhatja. A Pihenőpark ez évi 
fejlesztései között a játszóeszközök telepítése is a Balástya 
Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási programok 
2021/2022. évi helyi sajátosságú mintaprogramban nyert 
támogatás keretében valósul meg. 

Játszótér épült a Pihenőparkban

Bronzérmes lett Balástya megyei 
II. osztályú futballcsapata

Keresztszentelő Balástyán

Trianon-emlékmű avató Balástyán

Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján, 
a Nemzeti Összetartozás Napján Trianon-emlékmű avató ünnepség 
volt községünkben.                                       Bővebben a 3. oldalon

A június 25-én tartott szezonzáró összejövetelen adta át Fodor 
Tamás, a Községi Sportkör Balástya Egyesület elnöke községünk 
megyei II. osztályú futballcsapata tagjainak a harmadik helyezésért 
járó kupát és a bronzérmeket.

Balról jobbra az első sorban: Fodor Tamás sportköri elnök, 
Tóth Dániel, Simon Gergely, Kertész Dániel, Papp Bence, Mondics 
Róbert, Slobodyan Alex, Tóth Péter, Tóth Gergő, a második sorban 
Vámos Norbert, Könczöl Kristóf, Gera Levente, Vámos Tamás, 
Papp Dávid, Faragó-Barát Zoltán, Nagymihály Mátyás, Asztalos 
Dávid, Veress Gábor, Lippai Dániel, Jójárt Tibor, Kiss Máté edző, 
Juhász Jenő alpolgármester. A képen nem szerepel: Prčić Alen, 
Szerencse Ákos, Fekete Kristóf, Tóth István, Batancs Zsolt.

Csáki József és felesége, Csáki Józsefné Tóth Rozália keresztet 
állíttatott tanyájuk bejáróútjánál, amelyet június 20-án szentelt fel 
Antal Imre plébános.                                    Bővebben a 4. oldalon

Bővebben a 4. oldalon

Magyarországon először Balástyán épül 
Európai Uniós szabvány szerinti biztonsá-
gos kamionparkoló a Family Hotelnél
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Kedves Olvasóink!
A Balástyai Újság következő, szeptemberi száma szept-

ember első napjaiban jelenik meg. Addig a www.balastya.
hu/hírek oldalon, a képváltó alatt az aktuális eseményekről 
olvashatnak, és a főmenüben a hírekre kattintva az oldal al-
ján a sorszámoknál a korábbi hírek is láthatóak, továbbá a 
Balástya község Facebook oldalon olvashatják még telepü-
lésünk híreit. 

Illin Klára szerkesztő

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Köszönet az 1 százalék felajánlásokért
Köszönjük mindazok támogatását, akik 2019-es személyi jövede-

lemadójuk 1 százalékát a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek ajánlották fel! Az összesen 237 ezer forintot védőruhák és 
védőfelszerelések beszerzésére fordítottunk.

Virágh István elnök

1.

2.

3.

4.

Pályázati hírek
A következő Európai Uniós 

operatív program időszakában 
tervezett kerékpárút bővítések két 
részből tevődnek össze. Az egyik 
az országos, a másik a megyei 
fejlesztési keret. Az egyes szá-
mú állami utak mellett tervezett 
kerékpárutak az országos keret-
be tartoznak, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által finanszíro-
zott országos tervezésű projekt 
részeként. Ebbe a Balástyától 
Szatymazon át Szegedig vezető 
kerékpárút megvalósíthatósága is 
bekerülhetett, mert kiemelt kor-
mányzati támogatású projektnek 
minősítették. Ezzel a döntéssel, 
részletes előkészítés után, néhány 
év múlva térségünk eddigi legna-
gyobb kerékpárút fejlesztése kez-
dődik majd el. A nyár végére elké-
szülnek a tervezéshez szükséges 
első vázlatok, és év végéig pedig  
a végleges tervek.

A közmunkaprogram idei évi 
fejlesztései és beruházásai kö-
zül a közterületek öntözésének 
további bővítése megkezdődött, 
az Állatsimogatóban egy félte-
tős építmény munkái rövidesen 
elindulnak. A Pihenőparkban  
a játszótér felállítása befejeződött. 
A traktorra szerelhető homlokra-
kodó beszerzése megtörtént. 

A Móricz utca mögötti Győri-
széki-záportározóhoz a kivitelező 
kiválasztásához júliusban indul  
a közbeszerzési eljárás.

SzúnyoggyérítéS
Június 23-án volt földi szúnyog-
gyérítés községünkben. A szú-
nyoggyérítést a központi költség-
vetésből a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság irányításával végzik. 
Az Európai Uniós szabályok miatt 
a légi szúnyoggyérítést csak meg-
határozott feltételekkel engedélye-
zi a katasztrófavédelem. A kémiai 
szúnyoggyérítés során a szakem-
berek földi úton, azaz platós gép-
járművön rögzített berendezések 
segítségével melegködképzéssel 
egy piretroid hatóanyagú irtószert 
permeteznek. A szúnyogok gyors 
szaporodási folyamatát ezzel saj-
nos nem lehet elég hatékonyan 
megakadályozni.

kéPviSelő-teStületi üléS
Június 24-én tartotta a képvi-

selő-testület hosszú idő után az 
első, hivatalos, nyilvános ülését. 
Meghívtuk az összejövetelünkre 
a háziorvosokat és assziszten-
seiket. Megköszöntük a koro-
navírus-járványhelyzetben való 
helytállásukat. Első napirendi 
pontként tájékoztattam a testület 
tagjait az elmúlt hónap legfonto-
sabb eseményeiről, a pályázatok 
és a megkezdett beruházások 
jelenlegi állásáról. Ezután a be-
ruházások önerejének biztosítása 
miatt módosítottuk a Balástya 
Községi Önkormányzat 2021-es 
költségvetését, majd zárt ülésen 
döntést hoztunk a 2021. első fél-
évben benyújtott helyi lakáscélú 
támogatások iránti kérelmek 
ügyében.

a PiaccSarnokhoz akadálymenteS 
Parkoló kéSzült

A Piaccsarnok beruházását 
kiegészítve akadálymentes par-
koló, az akadálymentesített mos-
dóhoz és az árusító térhez veze-
tősáv készült.

2021. július 1-én, hosszú kényszerszünet után a Balástyai Integrált 
Szociális Intézmény Idősek Klubja újra megnyitott. Igyekszünk minél 
több programmal, előadásokkal, játékokkal, kirándulások szervezésé-
vel színesebbé tenni a klubban töltött időt. Várjuk új tagok jelentkezé-
sét, mert 20 férőhely van, és jelenleg 16-an veszik igénybe a szolgál-
tatásunkat. A tagsághoz védettségi igazolvány szükséges, és férfiak is 
jelentkezhetnek.

Dr. Veidner Tibor június 25-től július 13-ig, dr. Györe Ferenc július 
14-től július 27-ig szabadságon lesz. Ez idő alatt a háziorvosok egy-
mást helyettesítik. A betegek a gyógyszerfelíratásokat a szabadsá-
golás előtt kérjék saját háziorvosaiktól, mivel a szakorvosok által 
javasolt készítmények igazolásai csak a saját háziorvosuk nyilvántar-
tásában vannak meg. 

Koronavírus elleni védőoltás beadásáról
A 12-15 éves korosztályból 18 gyermek jelentkezett a COVID-19 

elleni védőoltásra. A Pfizer vakcina beadása a háziorvosoknál folya-
matban van.

Balról jobbra: Csúri Józsefné, Kerekes Jánosné, Kardosné Mol-
nár Mária, Pápai Sándorné, Ujvári Jánosné, Boldizsár Ferenc, Sutka 
Györgyné, Gajda Jánosné, Gulyás Sándorné, Frank Péterné, Weisz 
Nándorné, Borbola Sándorné, Börcsök Istvánné.

Akik tagok, de a képen nem szerepelnek: Tóth Ferencné, Kocsis Mi-
hályné, Kiszi Jánosné.

Zakáné Seres Mónika intézményvezető

Az Idősek Klubja további tagokat vár

A háziorvosok tájékoztatója
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Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfor-
dulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján Trianon-emlékmű 
avató ünnepség volt községünkben. Az emlékmű, Katona Szon-
ja szobrászművész alkotása még tavaly elkészült, de az avatá-
sát a koronavírus járvány miatt az idén tartotta meg a Balástya 
Községi Önkormányzat.

A megemlékezést a Páduai Szent Antal római katolikus templomban 
a szegedi Őserő Dalárda hazafias és szakrális dalai, versei kísérték. 
Ujvári László polgármester beszédében emlékeztetett az 1920. június 
4-ei eseményekre, amikor Apponyi Albert gróf vetetésével 66 főből 
álló delegáció indult Trianonba, és az országunkat képviselők aláír-
ták az első világháborút lezáró békediktátumot, amellyel a magyarság 
egy része az új határokon túlra került. A polgármester kiemelte, hogy 
fontos döntést hozott a magyar parlament 2010-ben, ami szerint egy-
szerűsített honosítási eljárással kérhetnek magyar állampolgárságot a 
határon túl élő magyarok. Balástyán is azóta több száz ilyen dokumen-
tumot adtak át azoknak, akiknek felmenői között elszenvedői voltak a 
békediktátumnak. Ujvári László elmondta, hogy 2019-ben a választás 
után a képviselő-testület első döntései között volt a Trianon-emlékmű 
állítás. Három határon túli testvértelepülése van Balástyának, a szerbi-
ai, vajdasági Torontáltordával, a romániai, Temes megyei Újszentessel 
és Székelyföldről, Csíkjenőfalvával ápol községünk baráti kapcsola-
tokat. Sajnos a járvány-helyzet miatt az ünnepségen nem tudtak részt 
venni a települések képviselői, de talán majd az őszi rendezvényeken 
már velünk lehetnek. Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, térsé-
günk országgyűlési képviselője ünnepi beszédében megjegyezte: „Az 
emlékmű emlékeztessen bennünket arra, hogy szabad országban élhe-
tünk, többé a más zászlókat lobogtatók nem vehetik el önbecsülésün-
ket, nem vehetik el múltunkat, sem jövőnket. Bebizonyítottuk, hogy az 
elmúlt évszázadban és a közelmúltban is, tudtunk összefogni, és együtt 
sikeresek vagyunk.” Az ünnepség következő szónoka volt a balástyai 
származású dr. Becsey Zsolt, aki korábban külügyi diplomataként 
dolgozott Brüsszelben, 2004-2009-ig az Európai Parlament képvi-
selője, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos 
munkatársa és oktatója, aki 2020-ban Csongrád-Csanád megye dísz-
polgára lett. Becsey Zsolt a 100 éves évforduló alkalmával elmaradt 
emlékműavatással kapcsolatban elmondta, hogy a 101. évfordulón is 
van jelentősége az emlékezésnek, mert 1921. július 26-án hirdették ki 
törvénycikkben a trianoni szerződést, az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlását. Beszédében rövid történelmi áttekintést adott a száz évvel 
ezelőtti történésekről, és azok későbbi hatásáról. 

A templomi ünnepséget Mészáros János Elek, több hazai tehetség-
kutató verseny győztesének koncertje, hazaszeretetről szóló gondola-
tai, majd a szegedi Őserő Dalárda műsora zárta. Ezután a templom 
előtt Ujvári László polgármester emlékműavató beszédében elmond-
ta, hogy a képviselő-testület az emlékmű elkészítésére a néhány éve 
Balástyára költözött Katona Szonja szobrászművészt kérte fel, akit 
megkért, ismertesse a műalkotás jelképeit. A művésznő megjegyezte, 
előzetesen több terv készült az emlékműről, nagyon fontos volt szá-
mára, hogy a női alak, aki megtestesül az emlékmű egyik részében, 
a magyarságunk három nőalakját vonja össze. A három jelkép ilyen 
szintű összefonása még nem volt az országban. Az ősi magyar kultúrá-
ból a Boldogasszonyt a hajfonat mutatja, Magyarország védőszentje, 
Mária is megjelenik a szobron, ahogy Magyarországot, mit gyerme-

két, a halott Krisztust tartja a kezében. A harmadik nőalak Hungária, 
akit az 1920-as évek után az országunk védelmezőjeként koronával a 
fején, a vállán oroszlánprémmel ábrázoltak, amivel egy ősanya, őserő 
kisugárzást adott a szobornak. A mellette lévő kettős kereszten a turul 
madár, a mindenek felett álló legfőbb védelmező erő, átöleti az egész 
kompozíciót.

Katona Szonja ismertetőjét követően Antal Imre plébános erdélyi él-
ményét osztotta meg az ünneplőkkel. Elmondta, hogy egy gyönyörű 
képet őriz a szívében: „Néhány éve, amikor zarándokvonattal Gyimes-
bükkről utaztam, a zöld mezőben feltűnt egy kép, egy idős házaspár. 
A férfi széken ülve fekete ingben, fekete öltönyben, az egyik kezében 
vállmagasságban tartotta a fekete kalapját, mintegy félárbocra eresz-
tett fekete gyászlobogót, a másik kezében magasra emelte a magyar 
nemzeti színű zászlót, és azzal integetett, köszöntötte a zarándokvonat 
magyar utasait. Mellette állt a felesége, szintén fekete ruhában. Ez a 
kép Trianonra emlékeztetett. Egy idős férfi, aki saját életében megélte 
ennek a döntésnek a következményeit, a fekete ruhával kifejezte fáj-
dalmát, de a csodálatos zöld mezőben ott volt a reményük, a kezében 
lévő nemzeti színű zászlóban a hazaszeretet, a mellette lévő felesége 
pedig a nő, mintegy támaszként állt mellette. Ez az asszony az anya-
országot szimbolizálta számomra, mert az anyaország a nemzet teste, 
támogatója kell, hogy legyen az elcsatolt területeken élő magyarság-
nak.” Az emlékmű felszentelése és a közös ima után Ujvári László 
polgármester az Őserő Dalárda képviselőjével zarándoklatuk emlékére 
helyezett koszorút az emlékmű talapzatára, majd dr. Becsey Zsolt ko-
szorúzott, és községünk koszorúját Ujvári László Juhász Jenő alpol-
gármesterrel együtt tette az emlékműre.

A megemlékezés végén a polgármester köszöntet mondott Katona 
Szonjának, a műsorban közreműködőknek, az emlékmű talapzatát 
elkészítőknek, Sári Jánosnak és Lajkó Antalnak, valamint munkatár-
saiknak.

Az ünnepségen részt vett Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei 
közgyűlés elnöke, Polner Örs, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés 
alelnöke és Nagy Sándor, Kistelek polgármestere is. A műsorvezető az 
Őserő Dalárda egyik szervezője, Dobák Lászlóné volt.

Illin Klára
Az ünnepségről készült filmfelvétel itt látható: 
https://www.balastya.hu/2021/06/07/trianon-emlekmu-avato-

balastyan/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFcIuJcQ3q8

Balástyán, az Erdőközi iskolában ismét találkozót szerveznek  
2021. augusztus 7-én, 10-16 óráig, azoknak az egykori diákoknak, akik 
az iskola fennállása óta ott jártak általános iskolába. Érdeklődni lehet  
a 06 (70) 701-4426 vagy a 62/257-832 telefonszámon Rozsnyai  
Erzsébetnél.

Köszönetet mondanak a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesület balástyai csoport tagjai annak a balástyai lakosnak, akinek 
közreműködésével felajánlásként fertőtlenítő szereket és maszkokat 
kaphattak a tagok. 

Gera Jánosné csoporttitkár

Trianon-emlékmű avató Balástyán

ERDŐKÖZI ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA

Köszönet
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Gera Ferencné 90 éves Magyarországon először Balástyán 
épül Európai Uniós szabvány szerin-
ti biztonságos kamionparkoló

Keresztszentelő Balástyán

Balástyán tartott gyűlést a megyei 
tűzoltószövetség

Papdi Józsefné 90 éves

Gera Ferencné Tóth Ilona június 11-én volt 90 éves, és ez alkalom-
ból Ujvári László polgármester köszöntötte az ünnepeltet, és átadta 
Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét.

Gera Ferencné gyermekkora óta Balástyán él, a szomszédba ment férj-
hez, és oda is költözött. A férje 1947. augusztusában jött haza a három 
és fél éves hadifogságból, majd a következő évben, 1948. októberben 
kötöttek házasságot. Közös életükben gazdálkodással foglalkoztak, ké-
sőbb a férje tsz-tagként dolgozott, Ilona néni meg a háztartási munkákat 
látta el. Egy lányuk született. Sok nehézséggel teli életükben örültek a 
szépnek, a jónak, az elvégzett, jól sikerült munkának. Ma már a tanyára 
ritkán megy el, a lányáékkal él, többnyire pihenéssel, rejtvényfejtéssel 
telnek a napjai, de a könnyebb házimunkákat szívesen végzi.

Papdi Józsefné Gajdacsi Máriának június 13-án volt a 90. születés-
napja. Az ünnep alkalmával Ujvári László polgármester köszöntötte, 
és átadta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét. 

Papdi Józsefné Balástyán született, és tanyájukon élt a szüleivel, 
akik saját földjükön gazdálkodtak. 1954-ben ment férjhez, de csak 
14 hónapig tartott a házassága. Ezután a közben született kislányá-
val elköltözött a férjétől és annak szüleitől. Nagyon küzdelmes élete 
sok munkával telt. Néhány évig a szüleivel dolgozott a földeken, 
majd tsz-tag is volt pár évig, és azután házakhoz járt takarítani, fő-
zött lakodalmakban, disznótorokban, családi rendezvényeken. Sok 
segítséget kapott az ismerőseitől a lánya neveléséhez, és a háza fel-
építéséhez is. Az utóbbi években már csak a kertjében és a háztartá-
sában látja el a teendőket, és örül dédunokája sikereinek.    

A Transz-Depar Kft. 2000 óta foglalkozik vendéglátással és kami-
on parkoló üzemeltetésével. Emellett 2009-ben szálloda építésébe 
kezdett az M5 autópálya közvetlen közelében, a Balástyai lehajtó-
nál ami 2015-óta folyamatosan működik.

A Transz-Depar Kft. a már korábban kidolgozott tervek előírá-
sok szerinti továbbfejlesztését követően 2019. évben Európai Uniós 
támogatásra pályázott, egy úgynevezett „Minősített Biztonságos 
Kamion Parkoló” létrehozására. A benyújtott tervezetet, valamint 
a kapcsolódó tanulmányt az ügynökség, támogatásra alkalmasnak 
minősítette. 

A projekt szerint körül belül 24.000 m2 területű, EU által elfo-
gadott szabványoknak megfelelő, szigorúan minősített biztonsági 
és vagyonvédelmi feltételekkel rendelkező őrzött, komfortos kami-
onparkoló kialakítása valósul meg. A megvalósítási időszak 2020. 
decembertől 2022. június tart.

A beruházásról Ujvári László polgármester is egyeztetett 
Suleyman Tasci ügyvezetővel, aki a megbeszélés után elmondta, 
fontosnak tartja, hogy a Family Hotel megépítését követően újabb 
nagyszabású projektbe vág bele a vállalkozás. Kiemelte, sokat dol-
goztak együtt a szálloda megépítésének ügyében, amiben nagy fel-
adatot jelentett a környezetvédelmi szakhatóságok engedélyeinek 
megszerzése. Fontosnak tartotta még elmondani, hogy a vállalkozás 
hat éve biztosít munkalehetőséget a balástyaiak számára. Jelenleg 
37 fő dolgozik a vállalkozás alkalmazásában, ez a létszám a projekt-
nek köszönhetően akár másfélszeresére is növekedhet.

Csáki József és felesége, Csáki Józsefné Tóth Rozália keresztet állítta-
tott a Csengele felé vezető út mellett, a kapitányági vasútállomás köze-
lében lévő tanyájuk bejáróútjánál. 2019-ben Csáki József súlyos beteg 
volt, de mégis meggyógyult. Ekkor döntötte el, hogy Istennek hálából 
keresztet állíttat. Június 20-án, a szentmise után Antal Imre plébános 
szentelte fel a keresztet a család és a rokonság részvételével. Az ünnep-
égen részt vett Ujvári László polgármester és Sári János építési vállal-
kozó, a kereszt kivitelezője is.

A Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség június 19-én, Balástyán tar-
totta éves küldött-közgyűlését, amelyen 14 önkéntes tűzoltó szervezet 
képviseltette magát. Első napirendi pontként az elnökség beszámolóját 
tárgyalták meg a szövetség 2020. évi működésről, majd a múlt évi gaz-
dálkodásról szóló beszámolót fogadták el. Dudás Miklós elnök, nyugal-
mazott tűzoltóezredes lemondását követően Virágh István alelnököt, a 
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét választották meg 
a szövetség új elnökének. Az összejövetelen a tervezett megyei tűzoltó 
versenyről is tárgyaltak a résztvevők, amelyet Balástyán, a Falunapok 
alkalmával rendeznek abból az alkalomból, hogy a balástyai önkéntes 
tűzoltó egyesület július elsején ünnepli 70 éves fennállását.



5 • Balástyai ÚJság  mezőgazdaság

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

Bitó Zoltán és Bitóné 
Hódi Ibolya Katalin

„A kilencvenes évek elején 
történő tsz-magánosításnál egy 
érdekes helyzetbe csöppentünk 
bele. Édesapám saját földjét nem 
tudták, nem lehetett visszaadni. 
Azt a földet, amit 30 éven keresz-
tül használt, nem kaphatta vissza. 
Egy pár éves bizonytalanság után 
a termőföldön lévő értéknöve-
lő beruházásnak a kártalanítása 
nélkül, négy millió forint vesz-
teséggel távoznunk kellett. Ez-
után 1994 áprilisában vettük meg  
a mostani tanyás ingatlanun-
kat hét hold földdel, ahová át-
hoztunk három darab 16-os 
fóliát. Majd idővel a kertész kol-
légák segítségével át tudtuk hozni  
a gázlekötést, és üzembe helyez-
tük a fűtést. Ezt mind adósság-
ból tettük, bankhitelt vettünk fel, 
plusz ismerősöktől, rokonoktól 
kaptunk kölcsön. Rövid idővel  
a tanya megvásárlása után felesé-
gemmel, akivel 1992-ben háza-
sodtunk össze, ide költöztünk az 
1994-ben született Tamás fiunk-
kal. Adóssággal, tapasztalat, kap-
csolat, termelő eszközök nélkül. 
Szerencsére néhány kertész kol-
léga traktorral, munkaeszközzel, 
fólia pálcával, pénzzel, segített 
nekünk. Tizenkét sátorra való ha-
tos fóliapálcánk volt. A nagyobbik 
részét úgy kaptuk. Az első évben 
nagyon szép paprikánk termett, de 
abban az évben jött be az ország-
ba a gyapottok-bagolylepke, és 
gyakorlatilag értékesíthetetlen lett 
a paprika. Akkor szabadföldben 

volt sárgarépa, burgonya, saláta. 
A hét holdból körülbelül két-há-
rom holdat használtunk kertész-
kedésre. A többi gabonával volt 
bevetve, mert vetésforgót folytat-
tunk. Majd a 2000-es évek elejére,  
a sok munkával és egy kis sze-
rencsével eljutottunk oda, hogy 
adósságainktól megszabadultunk, 
már tapasztalatokat szerezve 
lehetőségünk volt fejlesztésre.  
Az egyik évben tavasszal nagyon 
jól adtuk el a sárgarépát, és tud-
tunk venni egy használt személy-
autót, amihez már volt utánfutónk. 
A nagybani piacra időhiány miatt 
nem tudtunk eljárni, hanem helyi 
felvásárlóknak vittük az árut Ül-
lésre, Csengelére. Ahogy haladtak 
az évek, szerencsére mindenki 
egyre többet szeretett volna vásá-
rolni tőlünk. Ez több pénzt hozott, 
a több pénzből többet tudtunk 
beruházni. Vettünk tápkockázó 
gépet, és traktort. A szomszéd ker-
tész kolléga, Becsey Zoltán meg-
kért, hogy termeljek jégsalátát, és 
a kilencvenes évek végén, az ő se-
gítségével mi is szerződést kötöt-
tünk az Eisberg Hungary Kft-vel. 
Egyre több salátát termeltünk, és  
a kevés munkaerő miatt vettünk 
egy önjáró holland ültetőgépet, 
amihez végül nem volt megfelelő 
minőségű a tápkocka, amit táp-
kockázónk előállított, ezért   Fel-
győn a Grow Group Palánta Kft-
től vásároltunk palántát. Változtak 
az elvárások, hűtött terméket kel-
lett az Eisbergnek beszállítani, 
ezért a szomszéd kertészkollegá-
tól tudtunk hűtőt bérelni, és mivel 
azonos terményünk volt, azonos 
helyre szállítottunk, közös jármű-
vel, elszámolással vittük a salá-
tát. De ahogy ő is többet vitt, mi 
is többet vittünk, az egy szállító 
jármű, ami a kollégának volt, az 
kevés lett. Ugyanis kezdetben az 
Eisberg eljött az áruért, nem kel-
lett szállítani, azzal, hogy hűtött 
terméket kellett bevinni, a szállí-
tást is nekünk kellett megoldani. 
Ezután vettünk egy nyolc raklapos 
hűtős teherautót, és a bérelt hűtő-
tárolással, meg a saját hűtőautóval 
elkezdtük Gyálra hordani az árut. 
Az évek során az önjáró ültető-
gépet lecseréltük egy traktorra 
szerelhető ültetőgépre. Könnyebb 
volt a táblák közti mozgatása, 
ezzel könnyebb volt ültetni is. 

2010-ben az Eisberg jelezte, hogy 
a család őstermelői igazolványai 
helyett egy szerződőt szeretne, és 
ekkor alapítottuk meg a Bitó-Farm 
Kft-t, amelynek nincs értékesí-
tési korlátja. Többet termeltünk, 
ezért megépítettük az első 50 
négyzetméteres hűtő dobozun-
kat. Ekkor találkoztam egy nagy 
szállítmányozó céggel, amely el-
fogadható szállítási díj ellenében 
viszi a salátát Gyálra. 2010-ben  
a saját földek mellett bérelt földek 
is voltak, majd 2015 körül tud-
tunk még földet vásárolni, és most 
van harmincöt hektár saját és tíz 
hektár bérelt föld. A gazdálkodás 
eredményességéből tudtunk fej-
leszteni, traktort, munkaeszközt, 
bérelt területet, fóliasátort, öntö-
zést, hűtőházat. Mint említettem 
1995 és 2000 közt volt banki és 
magánszemélyeknek adósságunk, 
azt megjegyeztük egy örök élet-
re. Egyszer pályáztunk, 2014-ben 
volt egy kertészeti géptámogatás, 
amelyen részt vettünk, és nyer-
tünk, akkor vettünk a 45 lóerős 30 
éves UTB-traktorok helyett egy 
új, 104 lóerős török gyártmányú 
traktort. A pályázatnak sokféle 
feltétele volt. Alig vártuk, hogy 
leteljen az öt év, ezért aztán úgy 
gondoltuk, hogy többször nem 
vágunk bele ilyenbe. A száraz szá-
mok nem érnek semmit sem, ha 
nem tesszük mellé az embert. Az 
embert, szüleimet, akik mezőgaz-
dasággal foglalkoztak, tsz-tagok 
voltak, és a tsz megszűnésével is 
mezőgazdasággal foglalkoztak.  
A családi indíttatás megvolt. Fele-
ségem kiskundorozsmai szárma-
zású, rövid ideig egészségügyben 
dolgozott. Szülei is közel álltak 
a mezőgazdasághoz, neki se volt 
teljesen idegen ez a terület. 1995-
ben, amikor kiköltöztünk ide  
a tanyára, az 1994-ben született 
Tamás fiunkkal, utána 2000-ben 
Adrienn, és 2005-ben Marci szü-
letett. Ebben az időszakban ugyan 
a feleségem is besegített a gaz-
daságba, de elsősorban idejének 
nagy részét a háztartással, a gye-
rekekkel töltötte, és ahogy a gye-
rekek nőttek, Ibolya egyre többet 
tudott kint lenni a gazdaságban. 
Az ő feladata a logisztikával,  
a szállítmányozással, saláta be-
takarítással foglalkozás, és az 
én feladatom elsősorban a gé-

pek karbantartása, üzemeltetése, 
stratégiai döntések meghozatala, 
jövőtervezés, a számvitel és az 
adóügyek intézése. Szerencsére 
egyre több salátát tudtunk értéke-
síteni. Ezzel párhuzamosan a többi 
szabadföldi terméket, a burgonyát, 
a sárgarépát elhagytuk. Amikor 
bejött a gáz alapdíj, befejeztük  
a fűtött fóliás paprika, ubor-
ka, paradicsom termesztését, 
és 2010-től csak salátával fog-
lalkozunk, amiből tízféle van.  
A vásárlói igények kielégítése,  
a vegyszerfelhasználás a minima-
lizálása, az egyre szebb és muta-
tósabb termék előállítása a fontos 
szempont, az igények, és ezzel 
együtt a fajták is egyre gyorsab-
ban változnak. A fajtaváltásokat 
leginkább a kórokozókkal, kár-
tevőkkel szembeni rezisztenciák 
miatt kell megtenni, hogy keve-
sebb vegyszerrel megtermelhetők 
legyenek. Ez nekünk azért jó, 
mert a vásárlói igényeket kielé-
gítjük, illetve ha kevesebbet kell 
permetezni, az költség szempont-
jából, idő szempontjából is hasz-
nos. 20 hektáron van saláta, és 
április közepén indul a fóliából, 
május első napjaiban a szabad-
földről folytatódik az értékesítés, 
majd ősszel, október utolján van  
a szezon vége, a heti ültetéssel, 
heti vágással, és így heti szállí-
tással. Sok-sok éven keresztül 
dédelgetett álmunkat 2019. febru-
árjával kezdtük el megvalósítani, 
az új családi ház építéssel amely 
mostanra a kertépítés szépsége-
ivel fog befejeződni. A 25 év ke-
mény munkája eredményeképpen 
a nehézségek ellenére, sajáterőből 
elkészült a családi ház, és ettől 
kezdve a kertészkedés örömeit 
tudjuk élvezni, tét nélkül tudunk 
gazdálkodni. A munkánk ered-
ménye még az, hogy el szoktunk 
menni évente egy-két hét szabad-
ságra. A család közösen utazik, 
amikor a gyerekeknek téli szünet 
van. Jártunk a világ nagy részén, 
a közeli és távoli országokban.  
A gyerekek is olyan élményt 
kaptak amire életükben emlékez-
hetnek. Huszonhat év távlatában 
nézve az eseményeket, sokat dol-
goztunk, sokat küzdöttünk, na-
gyot alkottunk, van lelki és szem-
mel látható eredménye.”

Illin Klára

Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 25 évben? VI. rész
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A PARÁDÉS TAVASZI SZEZON UTÁN BRONZÉREMMEL  
ÜNNEPELHETETT A MEGYEI MÁSODOSZTÁLYÚ FELNŐTT 
FÉRFI CSAPATUNK

A hat forduló óta tartó sikerszéria utolsó májusi mérkőzé-
sén esélyt sem adott Balástya az idelátogató zákányszékieknek  
a pontszerzésre. Már a 6. percben Vámos Norbert találatával meg-
szereztük a vezetést, innentől csak a gólkülönbség volt kérdés. 
Végül Papp Bence, Vámos Tamás és Szerencse Ákos iratkozott 
még fel az eredményjelzőre (Balástya 4-0 Zákányszék). 

Június 6-án a nulla pontos Nagymágocson bő 20 percre volt 
szüksége a mieinknek, hogy három góllal gyorsan pontot tegye-
nek a mérkőzés kimenetelére. Ezután is mezőnyfölényben játszot-
tak a balástyaiak, de az újabb találatokra a kihagyott helyzetek 
miatt a meccs végéig kellett várni. A sorozatban nyolcadik győ-
zelem után karnyújtásnyi távolságra került a dobogó legalsó foka 
(Nagymágocs 0-5 Balástya).

A már bajnok Deszk ellen a győzelem biztosan harmadik he-
lyet ért volna a szezonzárón, minden más esetben a kettő ponttal 
mögöttünk álló FK Szeged csanyteleki vendégjátékától függött 
a sorsunk. A nagy lehetőség rég látott szurkolótábort és hangu-
latot hozott magával. A mieink a bevonulásnál sorfalat álltak  
a bajnokoknak, majd a sípszót követően, az első 15 percben óriási 
nyomás alatt tartották a vendégeket. Ezután a deszkiek is felvet-
ték a ritmust, de mindkét csapat nagyon idegesen, kevés hely-
zettel játszotta le a rangadót. Az 58. percben egy tizenegyessel 
jutottak előnyhöz a deszkiek, innentől még idegesebben, ugyan-
akkor nagy szívvel játszottunk. Óriási küzdelem után, végül  
a 90. percben Tóth István találatával kiharcoltuk a döntetlent, az 
eredmény a hosszabbításban már nem változott. De ekkor még 
nem tudtuk, hogyan áll a másik mérkőzés. Bizonyára nem kisebb 
izgalmak után, a Csanytelek a 95. percben egyenlített a szegediek 
ellen, amivel sikerült megszereznünk a bronzérmet (Balástya 1-1 
Deszk)!

A SIKEREDZŐ BALÁSTYÁN FOLYTATJA A MEGKEZDETT  
MUNKÁT

A 2021-es menetelés sikerkovácsa egyértelműen a csapat edző-
je, Kiss Máté. Nagy örömünkre megszületett a megegyezés, így 
a következő szezonban is a szegedi Kiss Máté irányítja a megyei 
másodosztályú felnőtt férfi csapatunkat.

BRONZÉRMES LETT A LÁNYCSAPATUNK IS
A balszerencsés idénykezdetet követően, lépésről lépésre javult 

a tavaszi szezonra fordulva a felnőtt női csapatunk játéka. Az utol-
só forduló meccsnapjának délelőttjén biztossá vált, hogy az Üllés 
a SZVSE elleni vereségével a szezonzáró mérkőzésétől függetle-
nül harmadik lett a balástyai csapat. Ezzel a tudattal léptek pályá-
ra idegenben a mieink délután a St. Mihály ellen, ami 1-0-s hazai 
sikerrel zárult. A nagyon jó tavaszi szezont produkáló csapatunk  
a balástyai női futball első nagypályás érmét szerezte meg. 

Az érem megszerzése mellett különösen örömteli számunkra, 
hogy több játékosunk is van, aki alig hagyott ki néhány edzést  
a szezonban. Mindezt úgy, hogy az idény júniusban kezdődött és 
két hónapig heti három tréning volt. Az évek során igazi csapattá 
álltak össze a lányok, hiszen például van olyan játékos, aki sok-
kal korábban indul edzésre, mérkőzésre, mert előbb a szélrózsa 

minden irányából összeszedi a csapattársait. De akad olyan is, aki  
2 éves kisgyerek mellett mind a 20 bajnoki találkozón részt vett, 
vagy épp egy-egy edzésért órákat buszozik átszállással oda-visz-
sza. 

Álló sor balról: Gulyás Sára Kíra, Csoma Adrienn, Hegedűs 
Klaudia, Kauczki Gréta, Berkes Anasztázia, Szabó Bernadett, 
Nagynemes Laura, Szatmári Luca, Fodor Tamás edző; Elől: 
Paragi Nikol, Karsai Anna, Veress Zita, Keszég Renáta, Bitó Tí-
mea, Király Bernadett, Tóth Alexandra, Bitó Adrienn, Deák Noé-
mi; A képen nem szerepel: Keszég Vanessza

TÚL AZ ELSŐ SZEZONON A MÁSODIK SZÁMÚ CSAPATUNK
Az elmúlt nyáron azzal a szándékkal született meg egyesüle-

tünk másodikszámú felnőtt férfi csapata a megyei negyedik 
osztályban, hogy az U19-es korosztályból kiöregedő balástyai 
játékosainknak esélyt adjunk a helyi futballozásra. A csapat köny-
nyebben állt össze, mint azt előzetesen gondoltuk, az ifi csapa-
tunk nagyrésze belevágott az új kalandba a „nagyok” között. Az 
eddig is erősen egymáshoz kötődő fiatalok mellé olyan idősebb 
balástyaiak is csatlakoztak, akik már nem férnek be a másodosz-
tályú együttesünkbe, de voltak olyanok is, akik már évek óta nem 
játszottak versenyszinten. A bajnokság nem indult könnyen, mert 
az átlagban 19-20 éves játékosainknak meg kellett szoknia a jó-
val fizikálisabb felnőtt focit. A szezon során Fodor Tamás foko-
zatosan adta át az irányítást az edzőként debütáló Bitó Bálintnak.  
A megyenégyesek végül a 10. helyen zárták a bajnokságot. 

AZ IFINEK IS TANULÁS ÉVE VOLT
A megyenégyes csapat létrehozása miatt túlkorosok nélkül, egy 

fiatal gárdával vágott neki a bajnokságnak a balástyai ifi. A csapat 
edzője a tavaly még az U17-es korosztályt irányító Tóth Gergő 
volt. A csapat szezonja a korosztályhoz való hozzászokásról szólt. 
Az eredmények elmaradtak, igaz a bajnok Apátfalvát sikerült itt-
hon legyőzni. 

NEM SOK HIÁNYZOTT AZ ÉREMHEZ AZ U14-NEK
Az előző idényhez képest sok új fiatalt kellett Vén Lászlónak és 

Förgeteg Józsefnek, az U14-es csapatunk edzőinek beépítenie a 
csapatba. Ennek ellenére fantasztikusan kezdték a bajnokságot, az 
első négy mérkőzésükön 20 gólt lőttek és csak kettőt kaptak. Ta-
vasszal reális esélyük volt felállni a dobogó valamely fokára, be-
fejezésül egy pontos lemaradással a negyedik helyet csípték meg. 

RÖVID BOZSIK-SZEZON
Legfiatalabbjaink szeptemberben teljes erőbedobással indultak 

neki az új szezonnak. A novemberi leállást követően februártól 
edzésbe álltak, de egészen májusig vártak a Bozsik-program új-
raindítására. Ezt követően négy fesztiválon és tornán vettek részt  
a balástyai gyerekek. 

Az U7-es csapatnál Hegedűs Klaudiát az U11-es csapat edző-
je Gémes Ferenc váltotta februárban, az U9-eseknél Nyerges  
Dánieltől Kiss Máté vette át az irányítást. Az U13-as csapat pedig 
Förgeteg József és Vén László vezetésével készült. 

Sporthírek
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Iskolai események

Bölcsőde

Óvoda

A Hónap Diákjai
A járványhelyzet miatt a hónap 

diákjai címet március-április hóna-
pokban nem osztottuk ki. Május-
ban az alsó tagozatos diákok közül 
azokat a gyerekeket jutalmaztuk, 
akik a digitális oktatásban aktívan 
részt vettek, folyamatosan elké-
szítették és visszaküldték munká-
jukat. 

1. a Kala Olivér, Répás Álmos 
Zalán, Bitó András Márton

2. a Pálinkó Benjámin, Sándor 
Boglárka, Széll András, Nagy Ni-
kolett

3. a Király Maja Róza, Matyas 
Alexandra, Gunics Zétény, 
Csontos-Traum Boglárka Flóra  

4. a Kántor István, Pojcsik Ba-
lázs, Sztankovics Nóra, Csontos-
Traum Kristóf

Országos kompetenciaméré-
sek

Május 19-én a 6. és 8. évfolyam 
angol nyelvi mérésen vett részt. 
Május 26-án szintén a 6. és a 8. év-
folyam esetében történt az orszá-
gos kompetencia-mérés, amelynek 
a célja annak felmérése volt, hogy 
a tanulók milyen mértékben képe-
sek matematikai eszköztudásukat 
és szövegértési képességeiket a ta-
nulmányaik során és a hétköznap-
jaikban alkalmazni.

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én kisfilmmel emlékez-

tünk meg a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról. Ehhez az eseményhez 
kapcsolódóan diákjaink június 11-
én ellátogattak a június 4-én fel-
avatott Trianon-emlékműhöz, ahol 
az alsó tagozatos tanulók zászlókat 
helyeztek el, míg a felsős diákok 
iskolatársaik nevében megkoszo-
rúzták az emlékművet. 

Kirándulások
Folytatódtak a kirándulások is 

ebben a hónapban. Kedvelt úti 
cél lett Makó, ahol több alsós 
osztály is járt. A 3. és 4. osztá-
lyosok Hetényegyházán voltak 
ÖKO-táborban. Felső tagozatos 
diákjaink közül az 5. osztályosok 
a Vértes hegységben túráztak, va-
lamint Ópusztaszeren ismerkedtek 
a Nemzeti Történelmi Emlékpark 
nevezetességeivel, a 6. osztályo-

sok a Péteri-tó környékét fedez-
ték fel. A 7. osztályosok szintén 
túrázni mentek, a Kóborlóban is-
merkedtek a lovaglás alapjaival, 
valamint Poroszlóra, a Tisza-tavi 
ÖKO-CENTRUM-ba kirándultak. 
Végzős diákjaink Mórahalmon tú-
ráztak és Székesfehérvár neveze-
tességeit látták. A programokat pá-
lyázati forrásból valósítottuk meg.

„Bolondballagás”
Hagyományainkhoz híven  

a nyolcadikosok a ballagás előtt, 
június 11-én színes jelmezek-
be öltözve, vidáman énekelve, 
bolondozva búcsúztak az isko-
lától. Bejárták itteni diákéveik 
helyszíneit, a tantermeket, mó-
kázva, búcsúzva diáktársaiktól, 
tanítóiktól, tanáraiktól, az intéz-
mény valamennyi dolgozójától. 
Ellátogattak az óvodába is, és  
a falu több intézményét, üzletét is 
felkeresték. 

Sportos-játékos gyermeknap
Június 14-én, hétfőn rendeztük 

meg a gyermeknapot iskolánk-
ban. Olyan változatos programot 
szerveztünk a gyerekeknek, ahol 
kicsik és nagyok egyaránt jól érez-
ték magukat. Az alsó tagozatos 
kisdiákokat 8 órától rendőrségi be-
mutató várta, majd 9 órától a Lóca 
együttes előadását nézték meg a 
csarnokban. A felsősök házi baj-
nokságokon vettek részt. Ezenkí-
vül aszfaltrajzolás, homokvár-épí-
tés, társas- és számítógépesjáték, 
fonás, mini ügyességi pálya 
várta az érdeklődőket. Nagy si-
kert aratott a lábbal hajtható go-
kart, az ugrálóvárak, valamint az 
eurobungee. Tanulóink önfeledten 
játszhattak társaikkal a szabad 
levegőn, és a játékoknak köszön-
hetően nagyszerűen érezték ma-
gukat. 

Kerékpáros terepi akadály-
verseny

Június 15-én, az utolsó tanítási 
napon a felső tagozatos diákok ke-
rékpáros terepi akadályversenyen 
vettek részt. Osztályfőnökeik ve-
zetésével osztály keretekben járták 
be a településünk nevezetes helye-
ihez kapcsolódó állomásokat, ahol 
érdekes feladatokat oldottak meg.

Ballagás
Június 18-án elballagtak a 

nyolcadik osztályosok. A szépen 
feldíszített iskolában a hetedike-
sek ünnepi műsorral búcsúztak a 
nyolcadikosoktól, és látták el őket 
hasznos tanácsokkal. A szűk körű 
ünnepségen Rabi Edit Éva igazga-
tónő, Ujvári László polgármester, 
Antal Imre plébános köszöntötte a 
búcsúzókat, és útravaló üzeneteket 
fogalmaztak meg. 

Az ünnepségen Horváth-Zsikó 
Mária 8. a osztályos tanulót az Év 
Diákja, Karsai Anna és Sári Bálint 
Benedek 8. a osztályos tanulókat 
pedig az Év Sportolója díjjal jutal-
maztuk.

Tanévzáró
A június 23-án osztálykeretben 

vették át tanulóink a bizonyítvá-
nyukat. Idén 35 diák vihetett haza 
kitűnő bizonyítványt, így ők beke-
rültek iskolánk Aranykönyvébe. 

Aranykönyvesek
1. a: Bitó András Márton, Ferenczi Fanni, Hegedűs Ferenc, 
Kala Olivér, Nagymihály Marcell, Szilágyi Csaba László, Tóth 
Antal
2. a: Bóta Antal Szulita, Hornyák Zoé Zita, Lippai Zorka, Nagy 
Nikolett, Sándor Boglárka, Széll András, Tóth Ilona
3. a: Falusi Zóra Emma, Farkas Korina Kira, Gunics Zétény, 
Hunyadi Adrienn, Lippai Levente, Tóth Bence, Tóth Botond
4. a: Becsey Noel Viktor, Csanádi Atád, Csontos-Traum 
Kristóf, Kiss Bianka Hanna, Nagy Korinna, Pojcsik Balázs, 
Sztankovics Nóra
5. a: Bárkányi Szandra
5. b: Kiss-Csepregi Tamás, Szanka Míra Alíz
6. a: Gunics Gréta, Kocsis Csenge
8. a: Horváth-Zsikó Mária, Rogoz Adrienn

Gyermeknap és ballagás
A bölcsődei gyermeknapon a kisgyermekek az előző évekhez ha-

sonlóan cukorka nyakláncot fűztek és színes labdát kaptak ajándék-
ba. A bölcsődei ballagás június harmadikán, bensőségesen, zárt kör-
ben zajlott. A két csoportból összesen 18-an kezdik meg az óvodát 
szeptembertől. Ők virággal és tarisznyával búcsúztak a bölcsődétől. 

Ballagás az óvodában
Május 28-án elballagtak az óvodából az iskolába készülő nagycso-

portosok. 29 gyermek vett búcsút ünnepélyes keretek között az óvodai 
életétől, mert ősztől ők már első osztályosok lesznek. A könyvtár mö-
gött felállított sátorban a miniszteri rendelet szerinti járványügyi szabá-
lyoknak megfelelő keretek között – aminek pontos betartását ezúton is 
megköszönöm minden résztvevőnek – vidám műsorral, énekelve tap-
solva ünnepelték meg életük nagy fordulópontját, majd ezt követően 
a gyermekek családjaik kíséretében az óvodai hagyományok szerint  
a műsor után utoljára még együtt csemegéztek az óvodai asztaloknál.
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