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Koczkáné dr. Szabó Gabriella aljegyző helyettesíti 
Magyar Mihályné jegyzőt
Koczkáné dr. Szabó Gabriella 2018. december 17-e óta 
látja el az aljegyzői feladatot Magyar Mihályné jegyző 
nyugdíjazása előtti szabadsága majd felmentési ideje 
alatt.                                                                                            3. oldal

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
egyszeri támogatásról
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot hasz-
náló háztartások egyszeri, 12 000 forintos támogatást 
kapnak.                                                                                  3. oldal

Elfogadták az illegális kutak moratóriumának 2020-
ig történő meghosszabbítását 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére 
az országgyűlés elfogadta az illegálisan kialakított kutak 
bírságmentes fennmaradásának időpont hosszabbítá-
sát.                                                                                     4. oldal

A művelődési ház tetőcseréje az adósságkonszolidációban 
nem szereplő önkormányzatok pályázati támogatásával va-
lósult meg. Az önkormányzat további pályázat segítségével 
szeretné az épületet kívül, belül megújítani, a környezetét is 
rendbe tenni.
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FEKTESSEN BE GYERMEKE JÖVŐJÉBE 
– TAKARÍTSON MEG GYERMEKE RÉSZÉRE KINCSTÁRI START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁN! 

A BABAKÖTVÉNY EGYEDÜLÁLLÓ BEFEKTETÉSI FORMA GYERMEKE JAVÁRA 

A Kincstár kihelyezett ügyfélfogadást tart 
2019. február 21-én 9:00 és 14:00 óra között a  

Balástyai Tanodában 
Balástya, Rákóczi u. 34. 

 
 

BABAKÖTVÉNY 
Kincstári Start-értékpapírszámla 

megnyitásával 
Tetszőleges ütemben tetszőleges összegű 

befizetések 

10%, évente max. 6000 Ft 
kamattámogatás 

Szabadon felhasználható 18 éves kor után 
Bárki befizethet a gyermek számlájára 

ÉLETKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS 

Születésnél 
automatikusan jár 

 

 

MEGTAKARÍTÁS 
 

3%-os kamatprémium mellett, havi 
5000Ft-os befizetést és +3% 

inflációtfeltételezve 
(10%-os állami támogatással, 18 évig) 

Tetőt cseréltek a művelődési házon 

Defibrillátor használatának oktatása 
Balástyán, a Tanodában, március 1-jén 13.30 órától a 
sportolóknak, március 2-án 10.00 órától a lakosság-
nak. Előzetes jelentkezés a Teleházban!
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Költségvetés
Az év elején az egyik leg-

fontosabb feladatunk Balástya 
költségvetésének elkészítése és 
elfogadása, a település gazdál-
kodása idei jogszabályi garan-
ciájának megalkotása. A február 
13-ai képviselő-testületi ülésen 
tárgyaljuk majd a költségvetési 
rendeletünket. Az ország költ-
ségvetési törvénye alapján már 
megvan, hogy mennyi finanszí-
rozást fog kapni Balástya, de 
konkrét számokat most még nem 
tudok mondani, mert a törvényi 
változások miatt a minimálbér 
és a garantált bérminimumból 
adódó, béreket illető változások 
biztosan lesznek. Az, hogy köz-
ségünk egyéb bevételei hogyan 
alakulnak, azt nagyvonalakban 
vélelmezni lehet. Ezek alapján 
azt tudom mondani, remélhe-
tően az elmúlt évekhez hason-
lóan, zökkenőmentesen tudjuk 
működtetni a településünket, 
mindegyik intézményünket, 
a szociális hálót, ugyanúgy a 
közterületeink rendbe tételét, a 
parkok tisztántartását, szépíté-
sét szintén meg tudjuk oldani, 
és rendezvényeinket megtart-
hatjuk, amit korábban már el-
kezdtünk, sőt bővíteni szeret-
nénk. Továbbá változatlanul 
nagyon fontosak a fejlesztések. 
Korábban a több évre elhúzódó 
TOP-os pályázatoknál jó néhány 
helyen szükség volt plusz saját 
erő hozzárendelésére. Most még 
nem látjuk, hogy a két utóbbi be-
ruházásnál hogyan alakul azok 
költsége, mert a közbeszerzések 
folyamatban vannak, de remél-
jük, meg tudjuk oldani azokat a 
beruházásainkat is. Újabb lehe-
tőségek a faluprogram pályáza-
tainak köszönhetően is lesznek, 
és újabb stratégiaalkotás követ-
kezik a további hónapokban. 
Bővebben tehát a február 13-ai 

képviselő-testületi ülés után tu-
dok a költségvetésről tájékozta-
tást adni. 

tetőcseréK
A polgármesteri hivatal és a 

művelődési ház tetőcseréje az 
adósságkonszolidációban nem 
szereplő önkormányzatok pályá-
zati támogatásával valósult meg. 
A polgármesteri hivatalnál, amit 
a pályázatban vállaltunk határ-
időre elkészült. A plusz munkák 
már az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből készülnek. A két 
épület homlokzatának felújítása 
jelenleg is folyik, amikor az idő-
járás engedi. Mivel a művelődé-
si háznál is ebben a pályázatban 
csak a tetőfelújítás volt benne, 
a továbbiakban várjuk a falvak 
fejlesztésével kapcsolatos pályá-
zati csomagot, és hátha sikerül 
az épületet kívül, belül megújíta-
ni, a környezetét is rendbe tenni. 

sportcsarnoK felújítása
Tavaly ősszel elindítottuk a ké-

zilabda utánpótlás nevelést tele-
pülésünkön, és jó kapcsolatunk 
alakult ki a Csongrád Megyei 
Kézilabda Szövetséggel. Talán 
ennek köszönhetően sikerült 
elnyernünk a sportcsarnok fel-
újításához a Magyar Kézilabda 
Szövetséghez beadott pályáza-
tunkat, amit TAO Pályázatból 
finanszíroznak, és az önkor-
mányzatnak 30 százalék önerőt 
kell biztosítani. A felújításhoz a 
Magyar Kézilabda Szövetséggel 
megkötöttük a szerződést, és a 
szövetség írja alá a megállapo-
dást a kivitelezővel. Valószínű-
leg egy budapesti cég végzi a 
munkát. A munkaterület átadása 
után 180 nap alatt kell elvégez-
niük a beruházást, amelyben 
benne van a sportpadló felújí-
tása, a belső festés, az öltözők 
vizesblokkjainak csempézése, 

gépészeti szerelvényeinek cseré-
je, a bejárati ajtók megfordítása, 
pánikzár elhelyezése, a közleke-
dő akadálymentesítése, a hom-
lokzati tető faszerkezetének fes-
tése, az utólagos hőszigetelés, 
burkolás, vakolás, a fűtőtestek 
rácsainak rendbetétele, a torna-
szerek tárolójának fűtésbeköté-
se, az udvar felől ereszcsatorna 
kialakítása.

a termálberuházásról
A termálberuházáshoz a 

közbeszerzési eljárás rövide-
sen indul, a kivitelező jelöltek 
meghívása van folyamatban.  
Bízom benne, hogy nyáron 
megkezdődik a munka a Va-
dásztanya vendéglő oktatási 
intézményeink felőli kerítése 
melletti területen, hogy az ön-
kormányzati intézményeinkhez 
közel legyen a termálkút, és 
majd a polgármesteri hivatal-
hoz is onnan vezetjük át a fű-
téshez szükséges termálvizet.

piaccsarnoK
A TOP-pályázaton nyert piac-

csarnok építési pályázatunk köz-
beszerzésének a végén vagyunk, 
a kiértékelés most kezdődik. 

KözmunKaprogramoK
A Start-munkaprogram pá-

lyázatban az idén is indulunk. 
Szintén két célt szeretnénk meg-
jelölni, az egyik a mezőgazdasá-
gi programok továbbvitele, a ta-
valyi folytatása, bővítése, másik 
a helyi sajátosságú programok 
lebonyolítása. Mindkét pályá-
zatnál szeretnénk fejlesztést, a 
pályázatok, illetve a programok 
zökkenőmentes lebonyolításá-
hoz beruházásokat, vásárlásokat 
megvalósítani. 

új helyen a nyugdíjas Klub
Régi vágya teljesült a nyugdí-

jas klubunknak, külön helyiség-
ben tarthatják az összejövetele-
iket. Régóta beszéltünk a klub 
vezetőivel, hogy jó lenne egy 
olyan helyiség a klubnak, ahol a 
hétközbeni és a hét végi találko-
zásaikat, foglalkozásaikat zavar-
talanul tudnák megtartani. Mivel 
a művelődési házban felszabadult 
a régi könyvtár helyisége, ideig-
lenesen ezt a helyet biztosítottuk 
számukra. Azért átmenetileg, 
mert a művelődési ház belső és 
külső felújításához pályázati le-
hetőséget várunk, de határozott 
szándékom, hogy a nyugdíjas 
klubnak olyan helyet adjunk, 
amit magukénak érezhetnek.
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A piaccsarnok építésé-
hez kiírt közbeszerzési 
pályázat kiértékelése 
megkezdődött. (A képen a 
piaccsarnok látványterve.)

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. februárban a 
művelődési ház felújítási munkái miatt szünetel. Megértésüket 
köszönjük!  A következő vásár időpontja: március 14-én, 
csütörtökön lesz 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.



3 • Balástyai Újság  önkormányzat

Ujvári László
polgármester

Koczkáné dr. Szabó 
Gabriella aljegyző

A kormány döntése alapján a 
téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot használó háztar-
tások egyszeri, 12 000 forintos 
támogatásra jogosultak. A Ba-
lástya Községi Önkormány-
zat 417 háztartás tüzelőanyag 
juttatására kapott vissza nem 
térítendő támogatást.

Akik nem részesültek a téli re-
zsicsökkentés korábbi intézkedé-
seiben (vagyis nem rendelkeztek 
gázszolgáltatási szerződéssel), 
azoknak 2018. október 15-éig 
kellett a támogatási igénybeje-
lentésüket a Balástyai Polgár-
mesteri Hivatalba benyújtani. 
Az adatokat az összesítés után 
az önkormányzat október 17-ig 
elektronikus úton elküldte a Bel-
ügyminisztériumnak.

A kormány döntése 
(1602/2018. (XI. 27.) Korm. ha-
tározat) alapján Balástya Közsé-
gi Önkormányzat 417 háztartás-
ra 5.004.000 forint vissza nem 
térítendő támogatásban része-
sült. A támogatással az önkor-
mányzatnak a Magyar Állam-
kincstár felé szigorú szabályok 
alapján 2019. december 31-ig el 
kell számolni. A tüzelőanyagok 
kiosztásának szabályait közpon-
tilag állapították meg, attól az 
önkormányzat nem térhet el.

Az igénybejelentéssel érin-
tettek részére az önkormányzat 
olyan hivatalos igazolást (utal-
ványt) állít ki, amely tartalmaz-
za az igénybejelentő adatait és 
alkalmas az igényjogosultság 
igazolásra.

Az önkormányzat további 
feladata, hogy – lehetőleg kör-
nyékbeli, közeli – gazdálkodó 
szervezettel (TÜZÉP-pel) vállal-
kozási szerződést kössön, amely 
a 417 háztartás tüzelőanyag 
igényét ki tudja majd szolgálni. 
Az érintett önkormányzatok az 
önkéntes adatkezelési hozzájá-
rulás alapján az igénylők adatait, 
az igényelt fűtőanyag típusára 

vonatkozó adatokat átadják a 
kiválasztott vállalkozásnak. Az 
önkormányzattal kötött megál-
lapodás alapján a vállalkozás 
naprakész nyilvántartást köteles 
vezetni a kiadott fűtőanyagról, a 
megállapodás szerinti ütemezés-
sel számolnak el az önkormány-
zattal.

A természetbeni juttatás szál-
lításának költségét nem lehet 
a támogatásból kifizetni, ezért 
az előírásoknak megfelelően a 
12.000 forint összegű termé-
szetbeni juttatásért a jogosultak-
nak kell majd elmenni ahhoz a 
kereskedőhöz, akivel az önkor-
mányzat vállalkozási szerződést 
köt. A támogatásban részesülő 
háztartásoknak 2019. december 
15. napjáig kell biztosítani a tü-
zelőanyag átvételi lehetőségét. 
A határidőig át nem vett fűtő-
anyagokra jutó támogatásrészt 
az önkormányzatnak a támoga-
tói okiratban foglaltak szerint 
vissza kell fizetni a központi 
költségvetés javára.

Új információ, hogy a jogosult 
kérésére egy alkalommal mó-
dosítható a természetbeni tá-
mogatás formája más, a 2018. 
október 15. napjáig leadott 
igényfelmérés során felsorolt 
valamely természetbeni támo-
gatásra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a Katasztrófavédelem mun-
katársai szúrópróbaszerűen 
ellenőrzik az igénybejelentést 
benyújtó háztartásokat, hogy 
ténylegesen nem rendelkez-
nek-e gázszolgáltatási szerző-
déssel. Ezek eredményéről az 
önkormányzat értesítést kap.

Ha további információ áll 
rendelkezésünkre, értesítjük a 
jogosultakat. Addig is szíves tü-
relmüket kérjük!

Koczkáné dr. Szabó Gabri-
ella 2018. december 17-e óta 
látja el Balástyán az aljegyzői 
feladatot.

- Szegeden végeztem a jogi 
egyetemen. Jogász az alapszak-
mám. Először a Hódmezővásár-
helyi Polgármesteri Hivatalban 
az oktatási osztályon dolgoztam, 
majd 2011-től 2017-ig Makón, a 
polgármesteri hivatalban nagy-
részt a jegyzői irodán törvé-
nyességi felügyelettel, cégek 
felügyeletével, társulásokkal, 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
foglalkoztam, és a közoktatással 
kapcsolatos ügyek tartoztak még 
a feladatkörömbe. 2017. július-
tól 2018. decemberig dolgoz-
tam a Kübekházi Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál, ahová négy 

település, Kübekháza, Ferenc-
szállás, Klárafalva és Tiszasziget 
tartozott. Aljegyzői feladatokat 
láttam el Tiszaszigeten. Balás-

tyán december 17-e óta vagyok 
kinevezett aljegyző, és itt a jegy-
zői és aljegyzői munkát látom el, 
mivel Magyar Mihályné jegyző 
nyugdíjazása előtti szabadságát, 
azt követően pedig a felmentési 
idejét tölti. 

A jegyző hatáskörbe tartoznak 
a hatósági ügyek, a közigazga-
tás irányítása, a polgármesteri 
hivatal életének szervezése, 
és például ebben az évben két 
választás lesz, majd azok lebo-
nyolítása. A jegyzői hatáskörbe 
tartozó ügyekkel kereshet a la-
kosság a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadási idejében.

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos egyszeri támogatásról

Koczkáné dr. Szabó Gabriella 
aljegyző helyettesíti Magyar 
Mihályné jegyzőt

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  

Térítésmentes
 informatikai képzések indulnak Balástyán

A GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elneve-
zésű pályázat támogatásával térítésmentes informatikai kép-
zések indulnak községünkben. 
A jövő digitális – tanulj meg élni benne! 
Telefon: Péterné Bárkányi Tímea, 06 (30) 851-3396
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Január 19-én a Vadásztanya 
vendéglőben tartott Sportbált 
a Községi Sportkör Balástya 
Egyesület. A teltházas rendez-
vényen Ujvári László polgár-
mester köszöntőjében kiemelte, 
fontosnak tartja, hogy annak a 
közösségnek, amelynek tagjai a 

balástyai futballhoz, a sportkör-
höz kötődnek vagy valamilyen 
baráti társaságként támogatják 
a sportkört, lehetősége legyen 
közös ünneplésre, és szórakoz-
zanak, érezzék jól magukat. 
Az elmúlt évek bizonyították, a 
sportéletet továbbra is támogat-
nia kell az önkormányzatnak, 
szervező munkát kell végezni, 
olyan embereket találni, akik 
jelenleg is irányítják, szerve-
zik a sportkör életét, hogy ak-
tív sportélet legyen Balástyán. 
Jelenleg 130-140 aktív játékos 
van, ami megerősíti azt, hogy 
továbbra is tegyünk a sportolás 
lehetőségének biztosításáért. A 

polgármester szavai után Fo-
dor Tamás, a sportkör elnöke 
megköszönte a szervezetnek 
nyújtott támogatást a Balástya 
Községi Önkormányzatnak és 
Ujvári László polgármesternek, 
majd mindazoknak, akiknek a 
segítségével jött létre az est: a 

Vadásztanya vendéglő vezető-
jének, Lőrinczi Enikőnek, vala-
mint Tari Józsefnek és Horváth 
Andrásnak, akik felajánlásként 
biztosították a zenét, továbbá a 
sportkör részéről a bál szervezé-
sét, előkészítését Hegedűs Klau-
diának, Kauczki Grétának, Papp 
Adélnak és Gémes Ferencnek. 
Fodor Tamás elmondta, renge-
teg tombolafelajánlást kaptak a 
helyi vállalkozók és magánsze-
mélyek részéről. A jegyekből 
és tombolából befolyó összeget 
majd az utánpótlás nevelésre 
fordítják. A megnyitó után a bál 
vacsorával és késő éjszakába 
nyúló mulatással folytatódott.

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) kezdeménye-
zésére a Magyar Országgyű-
lés elfogadta az illegálisan ki-
alakított kutak bírságmentes 
fennmaradására korábban 
2018. december 31-ig szóló 
időpont 2020 végéig történő 
meghosszabbítását.

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) még 2016-ban 
kezdeményezte azt a törvény-
módosítást, miszerint illegálisan 
kialakított kutakat bírságmente-
sen lehessen engedélyeztetni az 
illetékes vízügyi hatóságoknál.

A 2016-ban életbe lépett mora-
tóriumot megelőzően azt a víz-
használót, aki vízjogi engedély 
nélkül hozott létre vízkivételt 
biztosító létesítményt, a vízügyi 
hatóság kötelezhette a kivétele-
zés megszüntetésére vagy fel-
függesztésére, illetve magának 
a kútnak az átalakítására, és 
indokolt esetben annak meg-
szüntetésére. Ezen kívül akár  
1 millió forintig terjedő bírságot 
is ki lehetett szabni a vétkesre.

A NAK által 2016-ban indítvá-
nyozott törvénymódosítás amel-
lett, hogy eltörölte a fentiekben 
részletezett szankciókat, lehe-
tővé teszi, hogy a legálissá vált 

kutak tulajdonosai európai uniós 
pályázatokon is indulhassanak. 
A visszajelzések alapján számos 
gazdálkodó élt a lehetőséggel. 
Az uniós források biztonságos 
lehívása érdekében a NAK kez-
deményezte a moratórium 2020. 
december 31-ig történő meg-
hosszabbítását.

A moratórium 2020 végé-
ig történő meghosszabbítása 
alapján mentesül a vízgazdál-
kodási bírság megfizetése alól 
az a személy, aki az engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérő-
en létesített, vízkivételt bizto-
sító vízilétesítmények – többek 
között a mezőgazdasági célú, 
a zártkerti, illetve a házi víz-
igényt kiszolgáló kutak – vízjo-
gi fennmaradási engedélyezési 
eljárását 2020. december 31-ig 
kérelmezi.

A NAK azon dolgozik, hogy 
az illegális kutak fennmaradási 
engedélyezése minél egyszerűb-
ben, olcsóbban és gyorsabban 
megtörténhessen. Ennek érde-
kében a köztestület az év elején 
a jogalkotóval további egyez-
tetéseket folytat.

(Forrás: Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Sz.Sz.B. megyei 
elnöke)

A parlament tavaly elfogad-
ta az új halászati törvényt, 
amely 2019. január 1-én lépett 
érvénybe. 

A törvényben például a meg-
határozott egyes halfajokat szi-
gorú tilalmi időszak védi, ekkor 
hiába akad horogra a legkisebb 
kifogható méretet meghaladó 
példány, vissza kell engedni a 
vízbe. A törvény azt is megha-
tározza, hogy az adott hónapban 
és vízen milyen időintervallum-
ban lehet horgászni, továbbá a 
kifogott halak össztömege nem 

haladhatja meg az 5 kilogram-
mot. A napi horgászat akkor ér 
véget, ha a horgász kifogja (és 
megtartja) a megengedett darab-
számú vagy mennyiségű halat.

Szabályszegés esetén nemcsak 
az illető horgászengedélyét ve-
hetik el, hanem pénzbüntetéssel 
vagy akár szabadságvesztéssel 
is sújtható.

A törvény megtalálható: http://
www.kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK18215.pdf 
a 37308-as oldaltól kezdődően. 

Sportbálban mulattak a spor-
tolók és támogatóik

ELFOGADTÁK AZ ILLEGÁLIS KUTAK MORATÓRIUMÁ-

NAK 2020-IG TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT

Papp Adél, Gémes Ferenc, Hegedűs Klaudia, Fodor Tamás, Kauczki Gréta

Horgászokra vonatkozó válto-
zások a halászati törvényben
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2018. december 28-án Sári 
Csaba Levente szervezésében 
ismét megrendezték a Szilvesz-
ter Kupát a sportcsarnokban, 
ahol öt csapat küzdött meg a 
trófeáért. Most először Balás-
tya vajdasági testvértelepülé-
se, Torontáltorda is részt vett a 
megmérettetésen. A messziről 
érkezett vendégek debütálása 
olyan jól sikerült, hogy a kör-
mérkőzésekkel lebonyolított 
torna legjobbjának bizonyultak, 
így ők vihették haza az elsőnek 
járó kupát. A torna gólkirálya a 
tordai Csíkos Dénes lett, míg a 
legjobb játékosnak Vámos Ta-
mást (Fakanál csapat), a legjobb 
kapusnak pedig Horváth Zsoltot 
(Neoff csapat) választották meg. 

A serlegeket, érmeket és az el-
ismerő okleveleket Sári Csaba 
Levente főszervező, játékve-
zető, valamint Fodor Tamás, 
a Községi Sportkör Balástya 
Egyesület elnöke nyújtotta át a 
játékosoknak.

Helyezések:  1. Torontáltorda, 
2. Fakanál, 3. Kanárik, 4. Neoff, 
5. Csontdarálók.

A Szilveszter Kupa az Interreg-
IPA Magyarország-Szerbia 
Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program, a “Balástya és 
Torontáltorda hagyományok és 
hagyományos értékeket kép-
viselő kulturális rendezvények 
terjesztése fiataloknak” elneve-
zésű projekt keretében valósult 
meg.

A tordaiak nyerték a balástyai 
Szilveszter Kupát

53 év után ismét találkoztunk

Néhányan már 3-4 évvel ez-
előtt – amikor találkoztunk – 
nagy lelkesedéssel noszogattuk 
egymást, hogy osztálytalálkozót 
kellene szervezni. Jogos igény, 
hiszen a Balástyai Általános Is-
kolából 1965-ben ballagtunk el 
a 8.b-ből harminchárman. Páran 
gyakran találkoztunk egymás-
sal, mert Balástyán maradtunk, 
de sokan vagyunk olyanok is, 
akik azóta nem tudunk semmit 
volt osztálytársainkról. Az or-
szág minden szegletébe távol 
kerültünk volt iskolánktól és 
egymástól egyaránt. 

A múlt év őszén aztán elérke-
zett az a pillanat, amikor már 
nem lehetett tovább várni. Né-
hányan hozzáfogtunk a szerve-
zéshez, aminek a legnehezebb 
feladata a már régen látottak 
felkutatása volt. Közös munká-
val ez is sikerült. Valamennyi 
osztálytársunkat megtaláltuk. 
Sajnos nem mindenkivel si-
került felvenni a kapcsolatot, 
mert már sokan itt hagytak ben-
nünket. Nagyon szomorú volt 
az összegzés, amiből megálla-
pítottuk, hogy harminchárom 
társunk közül már tizenegyen 
nem lehetnek ott a találkozón. 
Többen a negyvenes-ötvenes 
éveikben járva fejezték be föl-
di létüket. Öten betegség, vagy 
egyéb elfoglaltságuk miatt nem 
tudtak eljönni. 

Végül tizenheten találkoz-
tunk a Vadásztanya vendéglő-
ben egy ebéddel összekötött  

beszélgetésen. Bizony igen 
gyakran előfordult a találkozás-
kor, hogy meg kellett kérdezni: 
„te ki vagy?” Miután feleleve-
nedtek a régi vonások, hangok 
és visszamentünk az időben, ott 
folytattuk a beszélgetéseket és a 
sztorizásokat, ahol abbahagytuk 
53 évvel ezelőtt. A kitűnő ebéd 
még inkább megalapozta a jó 
hangulatot és estig folyt a be-
szélgetés. Mindenki nagyon jól 
érezte magát és örültünk, hogy 
ismét találkoztunk egymással. 

Megfogadtuk, hogy két év 
múlva az 55 éves évfordulón 
ismét összejövünk abban a re-
ményben, hogy akik most nem 
tudtak eljönni, akkor már ők is 
ott lesznek, velünk együtt. Eb-
ben reménykedve búcsúzott el 
egymástól: Berta László, Búza 
Katalin, Csányi Mária, Dávid 
Irén, Dékány Julianna, Dékány 
Mária, Eperjesi Ilona, Fekete 
Mária, Gombos László, Kern 
György, Kormányos Erzsébet, 
Nagy-György Veronika, Pap-
di Anna, Sípos Margit, Széll 
Julianna, Vermesi Matild és 
Zónai János. Akik nem tudtak 
jelen lenni: Bárkányi Ágnes, 
Nagymihály Ilona, Petrohai 
Irén, Tóth József és Tóth Mária.

.   
Fotó: Gömöriné Kordás Gab-

riella, grafika Szűcs Attila

Kern György

Támogassuk Balástya civil szervezeteit 
az adónk 1% százalékával!
A balástyai civil szervezetek közül az alábbiak jogosultak 
az adó egy százalékának fogadására:
Balástyáért Közalapítvány adószáma: 18462274-1-06
Községi Sportkör Balástya Egyesület adószáma: 19983714-1-06
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 
18454215-1-06
Balástyai Polgárőr Egyesület adószáma: 18470996-1-06
Balástyai Alkotmány Horgászegyesület adószáma: 
19984997-1-06
FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület adószáma: 
18152229-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete adószáma: 
19746896-1-06 (Balástyai Csoport)
Leon Cavallo Sportegyesület adószáma: 19560519-2-06
Technikai Járművek Baráti Köre: 18471942-1-06
Magyar Vaisnava Hindu Egyesület adószáma: 19025960-1-06
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Kordás János a Szegedi Ál-
lami Erdőrendezőségnél az er-
dőtervezési irodán dolgozott, 
majd kecskeméti központú lett 
a munkahelye, ahová három 
megye erdőinek ügye tartozott. 
Tízéves tervek szerint dolgoztak 
és a megyékben minden egyes 
erdőfoltot bejártak munkatár-
saival. Volt olyan nap, amikor 
öt kilométert gyalogolt az erők 
felmérése, ellenőrzése miatt, és 
volt olyan is, hogy 30 kilométert 
tett meg naponta. 2009-ben lett 
nyugdíjas, de már a nyugdíjazás 
előtti években tervezte, hogy 
valamit tesz az egészségéért, ha 
majd nem járja az erdőt reggeltől 
estig. Közben volt egy termé-
szetgyógyásznál, aki azt mondta, 
neki bicikliznie kellene, mert az 
jót tenne. Vadászott, volt puskája 
is, és azt gondolta, nyugdíjasként 
a vadászat majd költségesebb 
lesz, meg az kevesebb mozgás 
is, így eladta a puskát és Sze-
geden vett az árán egy biciklit. 
A boltból hazáig tekert, amit 
először fárasztónak talált, de az-
után belejött, és az első hosszabb 
útja Harkányba vezetett. Először 
Kunfehértón, majd Baján a kem-

pingben sátrat vert, és reggelente 
továbbindult. Mire Mohács, Vil-
lány, Siklós útvonalon Harkány-
ba ért, kimerült a biciklizésben. 
Általában 100-120 kilométert 
tett meg egy nap alatt, de legtöb-
bet, körülbelül 200 kilométert 
akkor tekert egy nap, amikor el-
indult a Balatont körbebiciklizni 
és reggel fél hattól estig odaért 
a célhoz, bár néhányszor az eső 
miatt meg kellett állnia. A belföl-
di biciklitúrák után ellenőriztette 
a vérnyomását, koleszterin szint-
jét és a vércukrot, amik mind 
nagyon jó eredményt mutattak. 
Ezután még hosszabb utak, kül-
földi túrák következtek. Először 
Ausztria volt az úti cél. Bár nem 
tud németül, szeretett volna né-
zelődni, mert autóval átmenni 
nem ugyanaz az élmény. Nagy 
önbizalma lett az út után és a kö-
vetkező évben a Tisza körbebi-
ciklizésére vállalkozott, amit 27 
nap alatt tett meg. Baks felöl in-
dult és eljutott Ukrajnába. Tokaj-
ban kapott térképet, és több segí-
tőkész emberrel találkozott, akik 
szálláshoz és kerékpárszerelőhöz 
is segítették, mire a célpontig, a 
Tisza forrásáig és a Tatár-hágóig 
ért. Visszaúton a szerbiai Titelig, 
a Vajdaság dél-bácskai körzeté-
ben lévő kisvárosig, utána a Du-
náig és onnan haza biciklizett.
Azután járt a Dunakanyarban, 
Szigetváron, és most a követ-
kező útjára a nyáron Passauba 
készül. Addig is kisebb túrákat 
tesz a szomszédos megyékbe. 
Egyedül szeret menni, mert job-
ban tud figyelni a tájra, az útcél-
ra és önmagára. Azt mondja, az 
egészség miatt érdemes bicikliz-
ni.                                         I.K. 

A balástyai származású 
Nagy Sára közgazdász tíz év 
óta Budapesten él. Gyerekko-
ra óta sportol, de a rendsze-
res futás 2014 tavaszán jött 
az életébe, amikor az akkori 
munkahelye benevezett egy 
félmaratonra, majd ugyaneb-
ben az évben ősszel a SPAR 
Budapest Maratonon indult. 
Utána fordult a terepfutás és 
az ultratávok felé, azóta kizá-
rólag terepen, hegyekben fut. 

- Mikor döntötte el, hogy ez 
a sport az élete meghatározó 
része lesz?

- Amikor a SPAR Budapest 
Maratonon célba értem, akkor 
döntöttem úgy, hogy hobbi szin-
ten, viszont komolyabban foglal-
kozom a futással és kipróbálom 
magam hosszabb terepverse-
nyeken. 2015-ös célversenyem 
a Mátrabérc (54 km, 2800 méter 
pozitív szint) volt. Attól kezdve 
naponta edzeni kezdtem, a tuda-
tosabb felkészülés miatt pulzus-
kontrollos módszerrel. Tipiku-
san 50 és 80 kilométer közötti 
terepversenyeken indulok mint 
hobbifutó. Két 100 kilométer 
fölötti terepfutásom volt eddig, 
egyik az Ultra-Trail Hungary 
112 kilométeres távja a Pilisben, 
a másik A Kör, ami 152 kilomé-
teres útvonal a Börzsönyben. Az 
utóbbit a szintén balástyai szár-
mazású Bódi Istvánnal együtt 
futottam.

- Miért éppen a hosszútávfu-
tást szereti?

- A futás olyan folyamatokat 
indít be a szervezetben mind fizi-
kai, mind mentális síkon is, ami 

egyfajta függőséget tud okozni. 
A terepfutásban végül megtalál-
tam mindent, amit a sportban ke-
resek, magával ragadott a futás 
során átélt futómámor, meditatív 
állapot, ahogy együtt lüktetek 
az erdővel. Függővé tesz az ér-
zés, ezt hajszolom, újra és újra 
át akarom élni. Minél hosszabb 
távon fut az ember, annál jobban 
kikapcsolnak a hétköznapi gon-
dok. 

- A futásban a kutyája is kí-
séri?

Bájos a motiváló futóedzőm. 
Már futottam, amikor a párom-
mal eldöntöttük, hogy szeret-
nénk kutyát, és azzal a kritérium-
mal néztük a kutyafajtákat, hogy 
melyik tud hosszabb távokat 
futni. Rátaláltunk a magyar vizs-
lára, amely egyébként, ha edzett, 
akkor ultratávokat is fut. Bájos 
már négy éve a társam. Kutyával 
futni azért is jó, mert minden nap 
ott van a motiváció, hogy a ku-
tyát el kell vinni sétálni, én meg 
úgy vagyok vele, ha már télen ki 
kell menni a hidegre, akkor mi-
ért ne fussak. Szerintem nagyon 
sokat tud egy kutya segíteni ab-
ban, hogy az ember elinduljon 
és felvegye a futócipőt. Bájos 
zseniális egyébként, ő bármilyen 
körülmények között élvezi a fu-
tást, legyen az szakadó eső, met-
sző mínuszok vagy hatalmas hó. 

- Mikor kezdte a Saját Ösvé-
nyen blog írását?

Körülbelül egy éve kezdődött, 
hogy nagyon sok ismerősöm ke-
resett azzal, hogy meséljek egy-
két élményről, adjak tanácsot, 
hogyan kezdjenek el futni vagy 
például milyen futócipőt válasz-
szanak. Valahogy ez motivált ab-
ban, ha leírom az élményeimet, 
írok egy-egy versenyről beszá-
molót, azzal én is motiválhatok 
másokat és elindíthatok abba az 
irányba, hogy ők is elmenjenek 
sportolni. 

Kordás János nyugdíjasként
külföldi biciklitúrákra indul

Terepfutó lett a balástyai 
származású Nagy Sára

Kedves Olvasóink! Továbbra is várom javaslataikat, kit 
mutassunk be az újságban, aki valamiben kiemelkedő, aka-
raterejével megvalósította amit tervezett és azzal másoknak 
is példa lehet. A mediairoda@invitel.hu címre vagy a 06 (30) 
345-5053-as telefonszámon várom jelzéseiket.  Illin Klára   Illin Klára



„Szép Magyar Beszéd” ver-
seny

Az iskolai Kazinczy-versenyen 
2018. december 19-én szépen 
szerepeltek tanulóink. Két kor-
csoportban értékeltük a gyerme-
kek munkáját.
1. korcsoport, 5-6. évfolyam: 
1. helyezett: Rogoz Adrienn 6. a
2. helyezett: Horváth-Zsikó 
Mária 6. a,  3. helyezett: Pá-
pai Armand 5. a, 2. korcsoport, 
7-8. évfolyam: 1. helyezett: Pé-
ter Boglárka 7. a,  2. helyezett: 
Goldmann Boglárka 7. a,  3. he-
lyezett: Czibolya Helga 7. a

Felkészítő tanárok: Geráné 
Buknicz Mária, Kocsisné Benkő 
Beáta és Zónai Márta

A hónap szentje
Jenei Norbert hitoktató Remete 

Szent Antal életéről mesélt tanu-
lóinknak. Ő az első ismert ke-
resztény remete, a sivatagi atyák 
egyike. Fiatal korában eladta a 
családi birtokot, a pénz egy ré-
szét húga taníttatására fordította, 
a többit szétosztotta a szegények 
között, majd remeteként élt a 
líbiai sivatag egy üres sírbolt-
jában, valamint a Kolzim-hegy 
lábánál. Igen magas kort ért el. 
A korabeli források szerint 105 
évesen halt meg. 
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Sinkó Szabolcsné
igazgató-helyettes

Karácsonyi ünnepség
Óvodánkban a téli szünet előt-

ti utolsó napon, december 21-én 
tartottuk családi karácsonyi ün-
nepségünket. Délelőtt a szorgos 
anyukák szendvicseket készítet-
tek a műsor utáni uzsonnához. 
Délután karácsonyi köszöntő-
ként a félév során megismert 
dalokat, verseket mutatták be a 
gyermekek, majd az előző na-
pokban készített ajándékaikat 
adták át szüleiknek. A műsorok 

után közösen elfogyasztották 
a szendvicseket és süteménye-
ket. Ezzel a meghitt, családias 
ünnepséggel zárta le óvodánk a 
2018-es esztendőt. 

Az év utolsó két hetében sok 
gyermek megbetegedett, így 
sajnálatos módon a Felhőcske 
csoportban elmaradt a karácso-
nyi ünnepség, és a többi cso-
portban is az átlagosnál több 
hiányzó volt.

Iskolai ESEMÉNYEKÓvoda

Hónap diákja - december
1. a: Lippai Levente, 2. a: Becsey Noel, Sztankovics Nóra, 3. a: Kiss 
Zalán, 3. b: Szanka Míra Alíz, 4. a: Kapás Pál, 5. a: Paragi Nándor, 
5. b: Szabó Natália Auróra, 6. a: Nagy Sára, 7. a: Asztalos Petra,  
8. a: Széll Erzsébet, 8. b: Ruskó Róbert

Vesd bele magad!
Vetőmag csomagok kisiskolás korú 
gyerekeknek és családjuknak

Vesd bele magad! programcímmel kisiskolás korú gyerekek-
nek és családjuknak indított programot a Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetsége – az AGRYA. A program részeként 
ingyenes vetőmag csomagot lehet igényelni, benne kilencféle 
zöldség magjával.
A programra 2019. február 15-ig lehet jelentkezni. A részletes 
feltételeket, információkat a pályázati felhívás tartalmazza, 
amely a www.balastya.hu/hírek oldalon a hírben a pályázati 
felhívás zöld színnel kiemelt linkjére kattintva érhető el.
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Hogyan alakult Balástya mezőgazdasága az elmúlt 25 évben?
I. rész
Az 1990-es évek elejétől 

gyökeresen megváltozott a 
mezőgazdaság, Balástyán is. 
Ujvári László polgármester, 
gazdálkodó, egykori falugaz-
dász foglalta össze a közsé-
günk megélhetését meghatá-
rozó ágazat, a mezőgazdaság 
25 éves balástyai történetét.

TSZ-ek és magángazdálko-
dás – a balástyai gyarapodás 
megalapozása

- Ha a 25 évet nézzük, ak-
kor az a rendszerváltás utáni 
földprivatizációs időszak kez-
detéig nyúlik vissza. A terme-
lőszövetkezetek megszűnésé-
vel az 1990-es évek elején, a 
rendszerváltás utáni években 
az átmeneti törvényeket és a 
privatizációs törvényeket meg-
alkották, a homokhátság rossz 
termőterületein gazdálkodó 
termelőszövetkezetek sorsa így 
megpecsételődött. Ezzel együtt 
elemi erővel tört elő az akarat 
a magángazdaságok kialakítá-
sára. Első sorban az idősebbek 
emlékezhetnek rá, hogy a kör-
nyező településeken, ahol úgy-
nevezett szakszövetkezeti rend-
szer volt a rendszerváltás előtt, 
ott már az előtte lévő évtizedek-
ben is igen jelentős magángaz-
daságok alakultak ki. Balástyán 
1960-61-ben hármas típusú 
szövetkezeteket hozott létre az 
állam, és ebben a környezetben 
kellett a balástyai parasztembe-
reknek érvényesülni. Mivel a 
földek rossz termőadottságúak 
voltak, a termelőszövetkezetek 
sem voltak annyira tőkeerősek. 
Dolgozni kellett a tsz-ben, de a 
megélhetés az egy hold háztáji 
földből jött össze. Ez kis terület 
volt, koncentráltan kellett mű-
velni, ezért az 1970-es években 
elkezdték a fóliás gazdálkodást 
és a gyümölcstermesztést, ami 
intenzív gazdálkodás volt, és 
lényegesen nagyobb árbevételi 
lehetőséget biztosított. A tele-

pülés magja akkor erősödött. 
Ha végignézünk a belterületen, 
a 70-es 80-as években épült sá-
tortetős és emeletes házak mind 
ebből a gazdálkodásból épültek.

Szántóföldi termelés – a 
földprivatizációtól a haté-
konyság kényszeréig

- A rendszerváltás után az át-
meneti törvény a termelőszövet-
kezetek átalakítását deklarálta, 
és itt is elindul a magángazdál-
kodás. Az 1990-es évek elején 
visszakapták az emberek a régi 
családi földet, és elkezdtek ex-
tenzív viszonyok között gaz-
dálkodni, mert más lehetőségük 
nem volt. Főleg gabonát, kuko-
ricát termeltek, és a kibővült ex-
tenzív állattenyésztés fellendü-
lése mellett a fóliás gazdaságok 
megmaradtak. Ebben az időben 
a határban a traktorzúgástól 
alig lehetett szót érteni. Abból 
a generációból már sokan nin-
csenek, akik akkor visszakapták 
a család ősi földbirtokát, trak-
torokat, eszközöket vásároltak, 
épületeket építettek, elkezdték 
a hagyományos módszerrel a 
szántóföldi növénytermesztést 
és állattenyésztést. Igaz, hogy 
volt mellette fóliájuk, mert előt-
te is abból éltek meg, csak most 
ezzel ezt kiegészítették. Akkor 
már indult néhány pályázat, 
amivel lehetőség volt gépvá-
sárlásra, épületek bővítésére, 
üvegházak építésére. Jónéhány 
virágtermelő vállalkozás akkor 
tudott még inkább erőre kap-
ni az 1990-es évek közepén. 
Ahogy telt az idő, és egyre in-
kább a profit határozott meg 
mindent a mezőgazdaságban is, 
egyre jobban a hatékonyság és 
a volumen emelésével lehetett 
megélni. Még a 90-es években 
is volt, hogy ha valaki 15-20 
nagysúlyú hízósertést felnevelt, 
akkor a Pick szalámigyár szalá-
mi alapanyagként megvásárolta, 
mellette néhány hektár földön 

gazdálkodott, 15-20 kisfóliája 
volt, akkor abból megélt.

Ma a növénytermesztésben is 
ott van jobb eredmény, ahol a 
legmodernebb traktorral műve-
lik a földet, műholdas nyom-
követővel van felszerelve, és 
a gazda beprogramozza a gép 
navigációs rendszerét, azután a 
táblában a sor végén visszafor-
dul a traktor. Öntözőrendszer 
nélkül sem lehet ma már haté-
konyan termelni. A jövő útja a 
digitalizáció, magas szintű tech-
nológiai ismeretek a növényter-
mesztésben és az állattenyész-
tésben is. Ezt támogatás nélkül 
nem lehet megvalósítani. A tá-
mogatási rész általában 30-40 
százalékos és ahhoz vagy saját 
tőke vagy nagy hitelek kellenek, 
ami lényegesen több mint a tá-
mogatás, továbbá üzleti tervet 
kell készíteni az elnyert támo-
gatás felvételéhez. Ez kötele-
zettség és felelősség is egyúttal. 

Az utóbbi időben egyébként a 
szántóföldben elsősorban lucer-
nát nagyobb területen, kevesebb 
gabonát és még kevesebb kuko-
ricát vetnek. A gazdák inkább 
üresen hagyják, pihentetik a föl-
det. A gyümölcstermesztésben a 
saját szükségletre ültetett gyü-
mölcsfákon kívül piaci meny-
nyiségben csak néhány helyen 
termelnek őszibarackot.

Kertészetek – egy balástyai 
húzóágazat fejlődése és ne-
hézségei

- Balástyán a kertészet volt 
a húzóágazat. Ott is gyökere-
sen sok minden megváltozott. 
Ami annak idején a balástyai 
gazdálkodás magját jelentette 
– a fóliás korai burgonya illet-
ve a másodvetésként ültetett 
őszi tölteni való paprika – még 
megmaradt, de más növények, 
például a káposztafélék, a sár-
garépa, a gyökérzöldségek ter-
mesztése előtérbe került, mert 
ezekből talán egy kicsit jobban 

tudtak a gazdálkodók megélni, 
több árbevételük lett. Ennek 
viszont az élő munkaerő igénye 
nagyobb volt. Főleg az 1990-es 
évek elején, amikor felívelő pá-
lyán volt a családi gazdálkodás, 
és élő munkaerő igényes növé-
nyeket termeltek egyre jobban, 
a kétkezi munkaerő hiánya még 
inkább jelentkezett és ez a mun-
ka felértékelődött. Akkor na-
gyon sok külföldi munkavállaló 
jött Balástyára és a környékbeli 
településekre is, akik óriási hi-
ányt pótoltak. Nélkülük ezek a 
gazdaságok nem is tudtak volna 
boldogulni. Természetesen ez 
speciális társadalmi és szociá-
lis viszonyokat eredményezett. 
Most eljutottunk odáig a 2010-
es évek vége felé – a zöldség-
termelő gazdákkal beszélgetve 
és kicsit saját tapasztalatom 
alapján is mondhatom –, hogy 
a gazdálkodás volumenét egy-
re jobban az élőmunka megléte 
vagy hiánya határozza meg. Az 
értékesítési láncolatokban is ez 
egyértelműen látszik. Nagyon 
sokan a piacra talán nem olyan 
előkészített állapotban viszik 
az árut, mert nincs annyi kézi 
munkaerő. Vagy csökkentik az 
árutermelés mennyiségét, mi-
vel nem győzik munkaerővel. 
A külföldi munkavállalók az 
1990-es évek elején rengete-
gen jöttek, és volt lehetőség 
dolgozni, de mára ez is egyre 
jobban visszaszorult, sőt akik 
maradtak, nem biztos, hogy a 
leghatékonyabban dolgoznak. 
A 2010-es évek második felére 
eljutottunk odáig, főleg a gaz-
dasági élet más területeinek, 
az ipari, a szolgáltató ágazatok 
fellendülésével, hogy a nem túl 
képzett embereknek is több a 
lehetősége elhelyezkedni, pláne 
ha még van valamilyen szakmá-
ja is. Ebből adódóan ezek a két-
kezi, alkalmi munkások a me-
zőgazdaságból a jobb lehetőség 
reményében elmennek.



Persze nemcsak a munkaerő 
hiánya hozott komoly változá-
sokat. Amikor az 1990-es évek-
ben visszakapták az emberek a 
földeket, elemi erővel jelentke-
zett a gazdálkodási igény, gépe-
ket vásároltak, fejlesztettek, és 
ahogy telt az idő, egyre jobban 
a hatékonyság és a minőség 
került előtérbe. Ez azzal is járt, 
hogy aki nem tudott lépést tar-
tani, kiszorult a piacról. Ha a 
haszonállatokat nézzük, akkor 
a nem a legjobb húskinyeréssel 
rendelkező sertések tenyésztése 
visszaszorult, vagyis egyre ke-
vesebben vállaltak sertéstartást, 
mert nem érte meg. Ugyanígy 
hátrányos helyzetbe kerültek 
azok, akik csak kevés fóliában 
termeltek, és így a megtérülés 
elenyésző maradt. Azt is látni 
kell, hogy sok gazdálkodó fölött 
eltelt az idő, és ha a családban 
a következő generáció már mást 
tanult, nem akart mezőgazda-
ságból élni, és így nem volt, aki 
átvegye a családi gazdaságot, 
akkor ezek az emberek is befe-
jezték a gazdálkodást.

Ez a sok tényező egyszerre 
játszott szerepet abban, hogy 
lényegesen csökkent a gazdasá-
gok száma. Inkább a tőkekon-
centrációnak köszönhető, hogy 
amelyik gazdaság megmaradt, 
azok fejlődtek, sőt földet is 
vásároltak. De jónéhány he-
lyen gyakorlat volt az is, hogy 
amikor az idősek abbahagyták 
a gazdálkodást, a gyerekek a 
földbirtokot eladták. A tőkeerős 
vállalkozások felvásárolták, 
koncentrálódott a gazdálkodás 
volumene.

Háztáji és nagyüzemi állat-
tartás – már alig van jelen 
Balástyán

- A korábbi extenzív sertés-
tartás befejeződése után nap-
jainkban van néhány intenzív 
sertéstartó telep Balástyán, ahol 
nagy számban nevelnek sertést, 
teljesen gépesítve, tartási, takar-
mányozási technológia betar-
tásával, és olyan alapanyaggal, 
amely a mai piacnak megfelel, 

és el tudják adni. Négy hónap 
alatt kell elérje a sertés a 130 
kilogrammos súlyt. Az állatte-
nyésztésben két család nagyobb 
fejlesztést végzett, háztáji állat-
tartás szinte nincs. Az utóbbi 
időben viszont a hízómarha tar-
tása nőtt.

Balástyai földek – a birtok-
szerkezet változásai és a csa-
ládi gazdaságok

- Az elmúlt évtizedekben meg-
változott a birtokszerkezet Ba-
lástyán: 100 hektár fölötti földje 
5-8 embernek lehet, 20 és 100 
hektár között 30 balástyainak, 
míg a gazdák 90 százalékának 
20 hektár alatti földterülete van. 
Amikor az 1990-es évek elején 
még falugazdászként segítet-
tem a gazdáknak, az őstermelők 
száma 1000-1200 körül volt, 
ahhoz képest mára lényegesen 
megváltozott a létszám, szinte 
a felére csökkent, bár a családi 
gazdálkodás lehetőségéből adó-
dóan egy családban több csa-
ládtag kiváltotta az őstermelői 
igazolványt, mégis egy gazda-
ság kapcsolódik hozzá. Tehát a 
600 körüli őstermelő közül sem 
biztos, hogy mindegyiküknek 
különálló gazdasága van. A me-
zőgazdasági vállalkozók száma 
30 körül volt, és ma is annyi, 
azzal a különbséggel, hogy míg 
kezdetben a zöme virágot ter-
melt, mára 8-9 virágkertészből 
csak három foglalkozik kizá-
rólag virággal, a többi zöldsé-
get is termeszt. Viszont a mai 
30-as létszámban a virágkerté-
szek helyét pótolták azok, akik 
fiatal gazda pályázatot nyertek. 
Egyébként a fiatal gazdák az öt 
év letelte után visszaadják a vál-
lalkozást és őstermelők lesznek. 
Ma a csak mezőgazdaságból 
élők száma 200-250 körüli lehet 
Balástyán, és életkor megosz-
lásban a 40 év alatti termelők 
mindössze 30-35-en lehetnek.

Piaci változások – a terme-
lők értékesítési nehézségei

- Mindig a piac határozza 
meg, hogy milyen terméket kell 

termelni, mi az, ami a piacon a 
lehető legjobb áron elkel. A 25 
év alatt a piac is nagymértékben 
megváltozott. Értékesítésben a 
2000-es évek elején elindultak 
az értékesítő szövetkezetek. Ba-
lástyán, Kisteleken, Mórahal-
mon is próbálkoztak ezekkel, 
de nem nagy sikerrel, miköz-
ben óriási nagy hiba, hogy ezek 
nincsenek. A nagyobb termelők 
általában valamilyen áruház-
lánchoz beszállítók lettek, a ki-
sebb termelők a nagybani piacra 
mennek. Ott is az történik, hogy 
ha egy kereskedő elégedett a ter-
melővel, rendszeresen tőle vásá-
rol. Aki meg nem tudja eladni az 
árut, hazahozza és kidobja.

Mi lesz 25 év múlva Balás-
tyán a mezőgazdaságban?

- Hogy mi lesz a következő 25 
évben? Ez ügyben eléggé pesz-
szimista vagyok, mert az 50-es 
korosztály, akik még gazdál-
kodnak, 25 év múlva már nem 
biztos, hogy művelik majd a 
földet. Valószínű ott folytatják 
a fiatalok a gazdálkodást, ahol 
a gazdaságok koncentrálódtak, 
ahol többnyire 100 hektár fölöt-
ti birtokok vannak, és a magyar 
vidéken akkor marad fiatal, ha 
abból meg tud élni.

9 • Balástyai Újság  mezőgazdaság, hirdetÉsek

TANYA ELADÓ
 BALÁSTYA, TANYA 234. SZÁM ALATTI 

INGATLAN KB. 3 HEKTÁR FÖLDDEL ELADÓ. 
ÉRDEKLŐDNI: SZÉL ISTVÁN 06 (30) 472-7542

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

Illin Klára

A p r ó h i r d e t é s
Gazdaboltba eladói munkatársat keresünk.
Érdeklődni: Német Tibor 06 (30) 450-8055



Az Országgyűlés tavaly de-
cember 12-én elfogadta a föld-
forgalmi törvény módosítását, 
amely 2019. január 11-én lé-
pett hatályba. Ennek eredmé-
nyeképpen változnak a helyi 
földbizottságokra vonatkozó 
szabályok. Ezek a testületek 
kiemelt szerepet töltenek be a 
földforgalom ellenőrzésében, és 
a kontroll megerősítése érdeké-
ben a jövőben már nem átmene-
ti jelleggel látja el ezen felada-
tokat a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara. A kamarai települési 
agrárgazdasági bizottságok 
tagjai továbbra is helyi ismere-
tekre alapozva adnak ajánlást a 
megyei elnökség részére, akik 
ez alapján fogalmazzák meg ál-
lásfoglalásukat a földügyekben.

Eddig, ha ezen állásfoglalással 
valaki nem értett egyet, az az 
önkormányzatok képviselő-tes-
tületéhez nyújthatott be kifogást. 
A törvénymódosítás eredménye-
képpen a képviselő-testületek a 
jövőben már nem vesznek részt 
az eljárásban, a döntést a kor-
mányhivatalok hozzák meg a 
Kamara állásfoglalása alapján. 
A kormányhivatal döntésével 
szemben is lehetőség lesz jogor-
voslatra a bíróság előtt. Fontos 
változás azonban, hogy a bíró-
ság a döntést nem változtathatja 
meg, csak új eljárást rendelhet el. 
Ez azt jelenti, hogy nem bírálhat-
ja felül a gazdálkodók állásfog-
lalását, ennek révén a jövőben 
erősebb lesz a helyi gazdálkodók 
szerepe a birtokpolitika alakítá-
sában.

A módosítás eredményeként 
megszűnik annak a lehetősége, 
hogy a földterületek irreálisan 
magas áron cseréljenek gazdát, 
majd később azokat nem mező-
gazdasági célra használják fel. 
A helyi földbizottságnak figye-
lembe kell venni, hogy a helyi 
viszonyok alapján mekkora jö-
vedelmet lehet mezőgazdasági 
tevékenységgel realizálni az 
érintett területen, és az alapján 

kell értékelniük a vételárat. Et-
től indokolt esetekben akár el is 
lehet térni. Ilyen lehet például, 
ha az adott területen valamilyen 
értéknövelő beruházás találha-
tó, vagy éppen az adott terület 
hiányzik az egységes birtoktest-
hez. Az intézkedés a helyben 
lakó gazdák földvásárlását hiva-
tott szolgálni úgy, hogy előny-
ben részesíti őket a termőföldek 
spekulációs célú felvásárlói he-
lyett.

Módosulnak az állattartók elő-
vásárlásra és előhaszonbérletre 
vonatkozó jogosultságai, így 
igazságosabbá válik a földfor-
galmi szabályozás. Elővásár-
lásra és előhaszonbérletre csak 
akkor jogosult a gazdálkodó, ha 
a föld művelési ága igazodik a 
tartott állatok takarmányszük-
ségletéhez. Az új szabályozás 
támogatja továbbá a magasabb 
hozzáadott értékű termelést is 
azzal, hogy azon gazdálkodók, 
akik kertészeti tevékenységet 
folytatnak, vagy vetőmagot állí-
tanak elő, kedvezményes rang-
helyet kapnak mind a vásárlás, 
mind a bérlés esetén, az állattar-
tókkal azonos szinten.

Szigorodnak a következmé-
nyei annak, ha valaki nem tartja 
be az elővásárlás során előnyt 
adó és vállalt kötelezettségeit. 
Ebben az esetben azok a gaz-
dák, akik az elővásárlási sorban 
hátrébb szorultak, eredeti áron 
megvásárolhatják a termőföl-
det. Amennyiben egyikük sem 
élne vételi jogával, az állam ve-
heti meg a birtokot. 

Megváltozik a helyben lakó 
szomszéd definíciója is, ami 
azért fontos újítás, mert így 
azok is élni tudnak az elővásár-
lás és bérlet jogával, akiknek 
bár szomszédos a földjük, a 
településhatár elválasztja őket 
egymástól.

További változás, hogy a jö-
vőben a földcsere esetében is 
szükség lesz a helyi földbi-
zottság feladatait ellátó területi 

kamarai szervezetek jóváha-
gyására. A szabályozás alapján 
a módosítás hatályba lépését 
követően nem lehet feles bérle-
ti, illetve részesművelési szer-
ződést kötni, a meglévők pedig 
legkésőbb tíz év múlva, 2028. 
december 31-én megszűnnek. 
Emellett a törvény hatályba 
lépésekor fennálló ilyen szer-
ződések meghosszabbítására a 
törvény hatályba lépését köve-
tően már nincs lehetőség.

Az új szabályokat a 2019. 
január 11. után kötött szerző-
désekre kell alkalmazni, míg 
az ezen dátum előtt kötött szer-
ződésekre a korábbi szabályok 
érvényesek.

A földforgalmi szabályozást 
érintő módosításokról további 
részletes tájékoztatás található a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra portálján, illetve rövidesen 
a falugazdászoknál is elérhető 
kiadvány.

Régi hiányt pótol a törvény-
módosítás azzal, hogy szabá-
lyozza a védett állatok által oko-
zott károk megtérítését. Eddig 
ezen fajok esetében nem volt 
rendelkezés arra nézve, ki viseli 
a kárt, ha elmaradt az indokolt 
riasztás, befogás vagy gyérí-
tés. Mivel ebben az esetben az 
állam a közérdekre tekintettel 
korlátozza a gazdálkodók lehe-
tőségeit, így a természetvédelmi 
hatóságnak kell kártalanítást fi-
zetniük.

A 2015-ben elfogadott új va-
dászati törvény megoldásokat 
adott a vadgazdálkodást érintő 
alapvető kihívásokra. Az azóta 
eltelt időszak gyakorlati tapasz-
talatai azonban indokolttá tették 
a jogszabály finomhangolását.

A törvénymódosítás jogi 
megoldást ad az egyes 
vízitársulatoknál fennálló, a 
tagság érdekeivel szembe-
menő fizetési anomáliákra is.  
A jogalkotó 2012. december 27. 
napjától a társulati tagok fizeté-
si kötelezettségének a megálla-

pítását a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utalta. Ugyanakkor 
még jelenleg is hatályban van-
nak azok, a tagok fizetési köte-
lezettségét lényegében határidő 
nélkül megállapító döntések, 
amelyeket még 2012. decem-
ber 27. előtt a küldöttgyűlések 
során hoztak meg. Az új jog-
szabály egyértelműen kimond-
ja, hogy ezen kötelezettségeket 
csak közgyűlési határozattal le-
het elrendelni.

Az agrárium versenyképessé-
gének növelése szempontjából 
kulcsfontosságú az öntözés fej-
lesztése. Ennek érdekében egy-
szerűsödik a közös tulajdonban 
álló területeken a földfelszín 
felett vezetett vízilétesítmények 
megvalósítása azzal, hogy az új 
jogszabály – az eddigi egyhan-
gú döntés helyett – csak egysze-
rű többségi döntést ír elő.

Ismét felhívjuk azon őster-
melők figyelmét, hogy akik 
2016-ban igényelték őstermelői 
igazolványukat (kártya alapú), 
azok érvényessége 2018. dec-
ember 31-én lejárt! Ne tévesz-
sze meg Önöket a kártya bal 
alsó sarkában (címer mellett) 
található hatályossági inter-
vallum (például 2016.01.01-
2020.12.31.), mert az nem az 
érvényességet jelöli. Akik ilyen 
őstermelői igazolvánnyal ren-
delkeznek, 2019. március 20-ig 
érvényesítethetik, hogy őster-
melői jogviszonyuk folyamatos 
legyen. Abban az esetben, ha 
valaki értékesíteni szeretne, ak-
kor legkésőbb attól a naptól ér-
vényes igazolvánnyal kell, hogy 
rendelkezzen!

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, 
szerda 8.00-16.30 óráig, csütör-
tök 13.00-15.30 óráig, péntek 
8-14 óráig

Telefon:  +36 (30) 338-0162, 
+36 (30) 337-2535
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Halászné Ács Éva 
és  Halász Zsolt 
falugazdászok

Falugazdász hírek
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Születés
• Dékány Anitának és Németh 
Gábornak született: Sarolt

• Koréh Krisztinának és Bánfi 
Ferencnek: Noémi

ANYAKÖNYVI hírek Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig, 
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
– 104
kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820
kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

Február 9-10.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Február 16-17.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Február 23-24.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Március 2-3.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Március 9-10.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267

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

2018. évi anyakönyvi statisztika
Templomi szertartással 3 pár házasodott, 17-en kötöttek házassá-

got a polgármesteri hivatalban, és 29 kisgyermek született. Keresz-
teltek száma 15., névadója 2 kisgyermeknek volt, és az elsőáldozók 
13-an, bérmálkozók 11-en voltak.

A 63 elhunyt közül 33 férfi, 30 nő, egyházi temetés: 44.

Irodai ügyelet a plébánián
Antal Imre plébános hívható egyházi ügyekben a

 06 (20) 823-2496-os telefonszámon.

Állatorvosi ügyelet

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

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása
A temetőkapu november 2-től április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva 
és éjjel zárva van. 
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban 
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! 
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem 
a sírokon! 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1994-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban te-
lefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

MEGEMLÉKEZÉS
Nem integet többé elfáradt kezed, 
Nem dobog értünk jóságos szíved, 
Számunkra Te sosem leszel halott.

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezem 
Kónya Jánosné (Magdika)

halálának 2. évfordulóján 
             Keresztlánya, Piroska

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 

2019. ÉVI ÁREMELÉS ELŐTTI 
RENDKÍVÜLI AKCIÓ

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

Felmérés, és bontás, törmelék elszállítás
 INGYEN.

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

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

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

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 

Enni kell?

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

Hagyományos eljárással készült
 adalékmentes, sajátmárkás termékeink 

széles választékával (füstölt kolbász, májas 
hurka, lecsókolbász, hagyományos sózású, 

darabolt sonkák, szalonnák), valamint állan-
dóan friss sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, 
kacsahúsok várják az éhes balástyaiakat.

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

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 729-1627
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  


