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Zöldségtisaztító üzem Balástyán
Egy budapesti cég tulajdonosai október elején zöldség-
tisztító üzemet indítanak Balástyán az ipari övezetben, a 
forráskúti út mellett épült üzemcsarnokban.

3. oldal

Farkas Sándor országgyűlési képviselő az október 
2-ai népszavazásról
Magyarország köztársasági elnöke a népszavazást tű-
zött ki október 2-ára az Európai Unió által előírt kötelező 
betelepítéssel kapcsolatban, amelyről Farkas Sándor ad 
tájékoztatást.  3. oldal

Világcég lett egy balástyai startup vállalkozás  
A GREMON SYSTEMS Zrt. növényházaknak épít informa-
tikai rendszereket, amit a hazai üvegházas kertészete-
ken kívül a világ tizennégy országában használnak. 

8-9. oldal

Megújult az általános iskola 
kistornaterme

Szomszédoló bringával

Balástyai Falunapok kiemelkedő 
eseményekkel

Meghívó Idősek Világnapjára

Október 1-jén, szombaton  
9 órakor 29 kilométeres, 2,5 
órás biciklitúrához gyülekező 
a Vadásztanya Vendéglőnél. 
Útvonal: dóci útkeresztező-
dés, Ópusztaszer, megálló az 
ópusztaszeri önkormányzatnál, 
Kistelek, Balástya. Visszaérke-
zés a polgármesteri hivatalhoz, 
ahol közös ebéd lesz, amely a 
biciklitúra résztvevőinek in-
gyenes. Előzetes regisztráció a 

könyvtárban személyesen vagy 
62/578-130, 06 (30) 413-0075, 
Facebook/Könyvtár Balástya! 
Biciklis mellényt a résztvevők 
hozzanak! (Kerékpározás saját 
felelősséggel, az  iskolás gyere-
kek szülői felügyelettel vehet-
nek részt.)

Minden korosztályt szeretettel 
vár a Balástya Községi Önkor-
mányzat!

A XVII. Balástyai Falunapok, 
Zöldség- és Virágfesztivál az 
idén gazdag volt kiemelkedő 
eseményekben. A péntek délutá-
ni Fesztiválfutás rajtját Márton 
Anita olimpiai bronzérmes, fe-
dett pályás Európa-bajnok ma-
gyar súlylökő, súlyemelésben is 
többszörös magyar bajnok indí-
totta. Szintén délután Újszászi 
Zoltán, a Belügyminisztérium 
munkatársa az állatsimogatót 
avatta fel. A Falunapok ün-
nepélyes megnyitóján Farkas 
Sándor országgyűlési képvise-
lő közölte a jó hírt: támogatást 
nyert községünk közétkeztetés 
fejlesztésére, konyha felújításra 
beadott pályázata. Ujvári Lász-
ló polgármester átadta az isko-
lának a pályázati támogatással 

megújult tornatermet. Elmond-
ta, hogy a forráskúti út melletti 
ipari övezetben levő üzemcsar-
nokba egy budapesti bérlő köl-
tözött, és a cég október elején 
zöldségtisztító üzemet indít. 
Ehhez a környékbeli termelők-
től vásárol fel zöldségféléket, és 
több embernek adnak munkát. 
Az ünnepségen a polgármester 
díszpolgári címeket adott át: 
Márkus Andásné, Virágh Ist-
ván, Kiss István (1939-1993), 
akinek posztumusz elismerését 
fia, Kiss Máté vette át. Szom-
baton a megye vadászai éves 
legnagyobb eseményüket, a 
Csongrád Megyei Vadásznapot 
tartották községünkben.

Bővebben a 6-7. oldalon

Szeretettel meghívom és várom településünk minden szépkorú 
lakosát, azokat is, akik nem tagjai az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub-
nak, és nem veszik igénybe az Integrált Szociális Intézményünk 
nappali ellátását, október 16-án, 15 órára, a művelődési házban 
tartandó Idősek Világnapja ünnepségre.

Ujvári László  polgármester 

XVII. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál meg-
nyitóján, az ünnepi képviselő-testületi ülés keretében adta át 
Ujvári László polgármester a pályázati támogatással felújí-
tott kistornatermet.   Bővebben a 3. oldalon

Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfizetéses menü
  650 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.hotelorchidea.vnet.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG!

Lágyfagylalt 
kapható!
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Zöldségtisztító üzem Balástyán
Egy budapesti cég tulajdono-

sai zöldségtisztító üzemet indí-
tanak Balástyán, az ipari öve-
zetben. A forráskúti út mellett 
épült üzemcsarnokban bérel 
helyet vállalkozásuknak Sere-
gi Zoltán közgazdász, felesége 
dr. Hornok Szilvia jogász, és 
társuk, Szegedi Zoltán műsza-
ki vezető. 

A cég 2001-ben kezdett foglal-
kozni friss, tisztított zöldségek 
kiszállításával. Mivel a vásárolt 
áru minősége nem volt mindig 
kiegyensúlyozott, saját kézbe 
vették a tisztítást és a feldolgo-
zást. Először egy 150 négyzet-
méteres üzemük volt, és tovább-
ra is a nagybani piacon szerezték 
be a termelőktől a zöldséget és a 
gyümölcsöt. Ezután lett egy na-
gyobb bérelt üzemük Délegyhá-
zán, ami később szintén kicsinek 
bizonyult, mert napi 5-10 ezer 
kilogramm készárut gyártottak, 
majd Budapesten, megvásárol-
tak egy ipari épületet ami koráb-
ban is zöldségfeldolgozó volt. 
Külföldi kiállításokra és más 
üzemekbe mentek megtanulni, 
hogyan lehet XXI. századi mód-
szerekkel, optikai válogatóval, 
automatizált gépsorokkal, auto-
mata csomagológépekkel tisztí-
tani a zöldségeket.

Mostanra már két gépsor mű-
ködik a budapesti üzemükben, és 
az összes napi kapacitása 25-30 
tonna készáru. Egy hét alatt 100-
130 ezer tonnát gyártanak, de az 
alapanyag 30 százalékkal több, 
mint a készáru. Országosan te-
rítik a tisztított zöldségféléket, 
viszonteladói hálózaton keresz-
tül értékesítik ételfutár cégek-
nek, konyháknak, kórházaknak, 
börtönöknek. Az ételfutár cégnél 
például 30-40 ezer adag ételt 
főznek naponta. A legtöbb ilyen 
közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha feldolgozott alapanyagot 
vásárol azért, mert nincs rá ka-
pacitásuk, vagy azért mert nincs 
megfelelő zöldség előkészítő. 
A gépesített üzemben akkora 
mennyiséget tudnak tisztítani, 

mint például amit 60-80 kézilány 
tudna főzéshez előkészíteni, azt 
náluk 8 dolgozó oldja meg. 

A piaci igény nőtt, és több 
alapanyagot itt termelnek Sze-
ged és Balástya környékén, ezért 
vetődött fel, hogy ide hozzák 
a termelést. Egyre magasabb a 
szállítási költség, így egysze-
rűbbnek tűnt ide jönni a gyártás-
sal. Öt-hat éve foglalkoznak az-
zal, hogy integráltan termeltetik 
az alapanyagot. Felismerték, a 
konyháknak az az érdekük, hogy 
egész évben megközelítően azo-
nos minőségű, megszokott ízű 
alapanyagból főzzenek.

Ezt úgy tudja elérni a vállalko-
zás, ha már a vetőmagtól kezdve 
a tisztított áru készítésig, átlátják 
az egész folyamatot. Egy német 
vetőmag forgalmazó céggel kö-
töttek szerződést, és olyan bur-
gonya vetőgumót vásárolnak, 
és osztanak ki a termelőpartne-
reiknek, ami nem szürkül, és 
többféle felhasználású, jó sü-
tésre és főzéshez is. Aki vállal-
ja, hogy a megfelelő méretben 
és minőségben visszahozza a 
megtermelt burgonyát, meghite-
lezik a vetőgumó árát. Emellett 
többféle zöldséget a szabadpi-
acról szereznek be. Például több 
termelővel megbeszélik, hogy 
termeljenek fejes káposztát, 
kelkáposztát, sárgarépát vagy 
gyökeret, és átveszik tőlük. Így 
egymást segítik a termelőkkel, 
mert ezáltal folyamatosan van 
megfelelő alapanyaguk, a terme-
lők pedig tudják, hogy van egy 
stabil piacuk. 

Ennek a mintájára szeretnék 
Balástyán is a munkájukat meg-
kezdeni. Várják azokat, akik az 
üzemükben dolgoznának, továb-
bá azokat a termelőket szintén, 
akik beszállítóik lehetnek. Se-
regi Zoltán elmondta, hogy egy 
balástyai beszállítójuk közvetíté-
sével találtak ide, és az üzem be-
indításához sok segítséget kaptak 
Ujvári László polgármestertől.    

Meghívó Böllérfesztiválra
November 11-12-én tizenhatodik alkalommal rendezi meg a 

Balástya Községi Önkormányzat a Böllérfesztivált, amelyre ki-
bővített programokkal, kolbásztöltő versennyel, és a szokásos 
Böllérbállal várja az érdeklődőket.

Egészséghét lesz novemberben
November 7-11-ig lesz Ba-

lástyán Egészséghét. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan számos szű-

réssel, egészségmegőrzéssel kap-
csolatos előadással várják majd a 
lakosságot a védőnők. 

A közterületek őszi virágosítására 
készül a balástyai önkormányzat 
A Start Munka Mintaprog-

ram keretében épített korábban 
fóliaházat a Balástya Községi 
Önkormányzat, ahol a közfog-
lalkoztatottak a megvásárolt 
pici palántákat, 9500 tő árvács-
kát pikíroztak, ültettek át neve-
lőedénybe a közterületek őszi 
virágosításához. A palántákat 

október közepén kiültetik a 
közterületekre, hogy Böllérnap-
ra már megerősödjenek. Eddig 
magánvállalkozással neveltette 
az önkormányzat az őszi virág-
palántákat, így a saját virág ne-
velésével a megtakarítás jelentős 
összegű. 

Zöldségfelajánlások az Állatsimogatónak
A Balástya Községi Önkormányzat az Állatsimogatóban gondo-

zott állatok számára takarmányozásra alkalmas gyenge minőségű 
zöldségfélék felajánlását fogadja. A szállításról az önkormányzat 
gondoskodik. Felajánlásokat a 62/278-222-es telefonszámon 
vagy a polgármesteri hivatal titkárságán lehet tenni. 

Meghívó
HALLOWEEN PARTIRA

A Balástya Községi Önkormányzat Halloween partit szervez 
2016. október 27-én, 16 órakor 

a dóci út melletti önkormányzati Állatsimogatónál.
Program 

Töklámpás készítés 
Tábortűzön szalonnasütés 

Lesz még: teázás, sütőtök evés, szórakozás… stb 
A töklámpáshoz a tököt az önkormányzat biztosítja, amit hozni 

kell: egy teamécses vagy gyertya. A legszebb töklámpásokat díjaz-
zuk. Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat  (a szük- 
séges tök mennyiség miatt) jelezzék legkésőbb október 24-én,  
16 óráig a Balástya Községi Önkormányzatnál Farkas Aranka vagy 
Maróti Csilla szervezőknél. Telefon: 62/278-222/120-as mellék

 Szeretettel várunk mindenkit!
Illin Klára
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Farkas Sándor országgyűlési képvi-
selő az október 2-ai népszavazásról

Kis népszámlálás Balástyán
Megújult az általános iskola 
kistornaterme

Október 2-ára tűzte ki Ma-
gyarország köztársasági elnö-
ke az országos népszavazást 
az „Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező 
betelepítését.” témában. 

Miért írtak ki népszavazást a 
kötelező betelepítéssel kapcso-
latban?

Mindannyian látjuk, hogy 
mind Afrikában, mind Ázsiában 
óriási népességrobbanás van az 
utóbbi ötven évben. Ezek a tö-
megek az internet elterjedésével 
egyre közelebb érzik magukhoz 
Európát, amely számukra mesés 
összegű segélyt ígér, ha idejön-
nek. Azokból az országokból, 
ahol háború robbant ki vagy 
természeti katasztrófa is sújtott, 
egyes segélyszervezetek egye-
nesen Európába terelik az em-
bereket. Ez a népvándorlás, mint 

látjuk, katasztrófát okoz Euró-
pában. A vita központi kérdése, 
hogy a magyar parlament bele-
szólása nélkül Brüsszel döntsön, 
kik telepedhetnek le itt, vagy mi 
magyarok dönthetjük ezt el.

Tehát arról szavazunk, hogy 
mi dönthetünk saját sor-
sunk felett, vagy erről ezentúl 
Brüsszelben fognak?

- Igen. Választás előtt állunk 
tehát, hogy Magyarországot 
magyar országnak vagy valami 
egész másnak akarjuk-e. Válasz-
tanunk kell, hogy olyan orszá-
got akarunk-e, ahol együtt kell 
élnünk olyanokkal, akik nem 
ismerik és nem tisztelik a kul-
túránkat, a törvényeinket, ahol 
megszűnik a mindennapok biz-
tonsága.

A mostani döntésünkkel 
szembeállunk az európai érté-
kekkel?

- Pont ellenkezőleg. Európá-
ban elsőként mi magyarok véd-
hetjük meg Európát azoktól, 
akik Brüsszelben a jövőnket ide-
genek tömeges betelepítésében 
látják. Amikor nemet mondunk, 
egyszerre megvédjük Magyar-
országot és megvédjük Európát 
is! Október 2-án meg kell üzen-
nünk Brüsszelnek, hogy ők is 
megértsék: NEMet mondunk a 
kényszerbetelepítésre, NEMet 
mondunk Európa és Magyaror-
szág tönkretételére!

                   V. T.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal 2016-ban kis népszám-
lálást (mikrocenzust) tart, és 
Balástya is bekerült a 2016. évi 
mikrocenzus mintába. Adatfel-
vétel 2016. október 1-je és nov-
ember 8-a között valósul meg.  
A minta a lakások 10%-ára ter-
jed ki, és 2148 településen mint-
egy 440 ezer háztartást és körül 
belül egymillió embert érint. A 
mintába került háztartásokban 
élők számára a válaszadás kö-
telező. 2016. október 1. és 9. 

között a kijelölt címeken élők-
nek lehetőségük lesz arra, hogy 
a kérdőívet interneten keresztül 
önállóan töltsék ki. Amennyiben 
az önkitöltés lehetőségével nem 
élnek, akkor 2016. október 10. 
és november 8. között a szám-
lálóbiztos keresi fel a háztartást, 
hogy felvegye az adatokat.  

  További részletes információk 
a mikrocenzussal kapcsolatban:   
www.ksh.hu/mikrocenzus2016    

XVII. Balástyai Falunapok, 
Zöldség- és Virágfesztivál meg-
nyitóján, az ünnepi képviselő-
testületi ülés keretében adta át 
Ujvári László polgármester a 
pályázati támogatással felújított 
kistornatermet. Az épületrészen 
a cserépfedés csere, padlás hő-
szigetelés, talajnedvesség elleni 
falszigetelés, parketta csiszolás, 
ablakcsere, homlokzati hőszi-

getelés világítás korszerűsí-
tés, közlekedő felőli ajtócsere 
és akadálymentesítés, szertár 
padlójának cseréje, 5 db bor-
dásfal és 1 db térelválasztó füg-
göny beszerzése valósult meg. 
A beruházás összes költsége  
16 504 548 Ft volt, amelyből a 
Belügyminisztérium támogatá-
sa 12 378 411 Ft, és az önerő:  
4 126 137 Ft. 

Köszönet a Falunapokért
Szeptember 16-17-18-án 

rendeztük meg tizenhetedik 
alkalommal községünk leg-
fontosabb közéleti eseményét 
a Falunapokat, a Zöldség- és 
Virágfesztivált, amelyhez az 
idén a Csongrád Megyei Va-
dásznap kapcsolódott. Az elmúlt 
évekhez hasonlítva a szervezés 
szempontjából a legnagyobb 
rendezvény volt, a legnagyobb 
kihívást, a legtöbb munkát adta, 
mivel a Csongrád megyei vadá-
szok ünnepével együtt tartottuk. 
Azért szerveztük így, hogy azok-
nak a településeknek, amelyek-
nek nincs semmilyen kapcsolata 
Balástyával, megláthassák, ho-
gyan élünk, milyen fesztiválokat 

szervezünk, és vendégül láthas-
suk ezen a jeles eseményen őket, 
valamint a helyi, vadászatot nem 
ismerő emberekhez közelebb 
vigyük ezt a sportágat. Ennek a 
szemléletében történt a szerve-
zés és a lebonyolítás. Köszönöm 
minden segítőnek, támogatónak, 
résztvevőnek, szervezetnek, az 
önkormányzat és intézményei 
dolgozóinak a sikeres rendezvé-
nyért végzett munkáját!

Büszke vagyok arra, hogy egy 
ilyen települést szolgálhatok, 
mint Balástya! Köszönöm szé-
pen balástyaiak!

.
Ujvári László 

polgármester

Megkezdődött öt utca aszfaltozása
Szeptember 19-én megkezdő-

dött a Fecske, Gerle, Remény, 
Tavasz és Virág utcákban az 
aszfaltút építése,  ahol még hi-
ányzott a portalanított útszakasz.  
A beruházás a múlt évben az 

adósságkonszolidációban nem 
szerepelt önkormányzatok 112 
millió forintos támogatásával 
valósul meg. A járdaépítés is né-
hány héten belül kezdődik a bel-
területi lakóutcákban. 

Sporthírek
Labdarúgó mérkőzések

Október 1., szombat 15.00 óra, Balástya – Nagymágocs (U19: 13 óra) 
Október 8., szombat 15.00 óra, Üllés – Balástya
Október 15., szombat 15.00 óra, Balástya – Csengele 
Október 22., szombat 14.30 óra, Zsombó – Balástya (U19: 12.30 óra)
Október 29., szombat 13.30 óra, Balástya – Csanytelek (U19: 11.30 óra)
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Tisztelt Választópolgárok!
2016. október 2-ára kitűzött  

népszavazással kapcsolatban 
az alábbiakban tájékoztatom 
a Tisztelt Választópolgárokat 
Balástya település szavazó he-
lyiségeinek (szavazóköreinek) 
címéről és a szavazókörökben 
dolgozó szavazatszámláló bi-
zottságok tagjairól.

1. sz. szavazókör: Művelődé-
si ház  (6764 Balástya, Széche-
nyi u. 15.)

Átjelentkezéssel szavazók 
szavazóköre, akadálymentes 
szavazókör  
Választott tagok:  
• Széll András elnök
• Király András elnökhelyettes
• Fekete Anna  
Póttagok:   
• Szöri Istvánné 
• Kern György  

2. sz. szavazókör: Tanoda 
(6764 Balástya, Rákóczi u. 
34.)  
Választott tagok:
• Halász Antalné elnök 
• Nagymihályné Fekete Matild 

elnökhelyettes     
• Csízik Lajos 
Póttagok:  
• Horváth Zsíkó Sándor 
• Csányiné Böröcz Ilona 

3. sz. szavazókör: Alkotmány 
Géppark (6764 Balástya, 
Őszeszék 59.) 
Választott tagok:
• Halászné Ács Éva elnök 
• Csányi Gábor elnökhelyettes
• Bagi Mária 
Póttagok:  
• Bába András  
• Nammou Sarah

4. sz. szavazókör: Erdőközi 
Vadászház (6764 Balástya, Ta-
nya 503.)    
Választott tagok:
• Puskás József elnök 
• Veszelka Sándor elnökhe-

lyettes
• Kauczki Irén  
Póttagok:  
• Kauczki Ildikó 

• Paragi Nándor 
5. sz. szavazókör: Felső-

gajgonyai major (6764 Balás-
tya, Gajgonya 147.)
Választott tagok:
• Sándor Mihály elnök 
• Török István elnökhelyettes     
• Id. Böröcz Antal
Póttagok: 
• Török Györgyné 
• Bárkányi Ferencné 

6. sz. szavazókör: Egyetértés 
Tsz. Felvásárló Telep (6764 
Balástya, Gajgonya 220.)
Választott tagok:
• Hegedűs József  elnök 
• Ifj. Szöri István elnökhelyet-

tes 
• Nagymihály Ferenc 
Póttagok:  
• Nagy Antal
• Ifj. Szél Antal
További, tartalék póttag: 
• Hegedűs Zsuzsanna
  

A választópolgárok közpon-
tilag kapták meg a névre szóló 
értesítőt, amely tartalmazza a 
számukra kijelölt szavazókör cí-
mét, a szavazás módját. 

Fontos, hogy szavazni csak 
érvényes személyazonosság és 
a személyi azonosító igazolásá-
ra alkalmas a magyar hatóság 
által kiállított alábbi igazolvá-
nyokkal lehet: 

• személyazonosító igazol-
vány, kártya alakú,

• régi típusú könyvecske ala-
kú személyi igazolvány,

• ideiglenes személyazonosító 
igazolvány,

• vezetői engedély,
• útlevél,
• ideiglenes útlevél.
A személyi azonosító (szemé-

lyi szám) a lakcímigazolvány 
hátoldalán található!

Alkalmas továbbá a hatósági 
bizonyítvány illetve igazolás a 
személyi azonosító jelről.

Lakcím igazolása:
• lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya),
• lakcím bejelentésről szóló 

átvételi elismervény,
• régi könyvecske alakú sze-

mélyi igazolvány, amely tartal-
mazza a lakcímet.

Szavazás mozgó urnával
A mozgó urna iránti kérelmet 

a helyi választási irodához lehet 
benyújtani írásban vagy a szava-
zás napján legkésőbb 15 óráig. 
A szavazás napján a kérelmet 
borítékban bárki eljutathatja a 
szavazatszámláló bizottsághoz.

Fontos: a kérelem a válasz-
tópolgár által alá legyen írva, a 

kérelem tartalmazza az igénylés 
okát (például: egészségi állapot, 
fogyatékosság), a kérelem tartal-
mazza a választópolgár adatait 
(név, születési hely, születési 
idő, anyja neve, személyi azono-
sítója, lakcím, átjelentkezés ese-
tén az a cím ahová a mozgóurnát 
igényli).

A szavazás 6.00 órától 19.00 
óráig tart.

NÉPSZAVAZÁS – 2016 • Választási tájékoztató

Magyar Mihályné
jegyző, Helyi Választási 

Irodavezető

A p r ó h i r d e t é s
Balástyán, a Táncsics u. 34 szám alatti téglából épített családi 
ház eladó. Érdeklődni a helyszínen vagy a 06 (20) 546-6698-as,  
06 (70) 266-7056 telefonszámokon.

A BALÁSTYAI
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA  
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ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Bölcsőde

Óvoda 

A 2016-17-es bölcsődei év-
ben a jelentkezések alapján a 26 
helyre folyamatosan érkeznek az 
év folyamán a kisgyermekek. 

Csipet csoportban kisgyermek 

nevelők: Csillag Istvánné, Sutka 
Éva

Süni csoportban kisgyermek 
nevelők: Kovácsné Takó Mária, 
Ruskóné Imre Szilvia 

Tanévnyitó a volt nagycsopor-
tosokkal

Szeptember 1-jén a nagycso-
portosok volt óvónőikkel vettek 
részt az iskolai tanévnyitón és 
verssel köszöntötték az iskola-
kezdést. 

A tanévkezdés előtt néhány 
nappal a leendő elsősök Gólya-
táborban voltak az óvodában, 
ahol először korábbi óvónőik, 
majd leendő tanítónőjük szerve-
zett számukra játékos foglalkoz-
tatást.

Új nevelési év kezdődött az 
óvodában

Szeptember 2-ával megkezdő-
dött az új gyermekek beszoktatá-
sa az óvodába. Ebben a tanévben 
24 gyermek iratkozott be óvo-
dánkba, így ősztől 86 gyermek 
jár majd a négy csoportba.

A 2016-17-es tanév csoportjai
Felhőcske csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus: Palotás Csil-
la, Kovács Judit
Dajka: Rabiné Gémes Anna

Napocska csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus: Bagi Mária, 
Lantos Tímea
Dajka: Tóth Istvánné

Csillag csoport: 23 gyermek
Óvodapedagógus: Czékusné 
Kovács Zsuzsa, Bitóné Kauczki 
Anikó
Dajka: Dékány Péterné

Szivárvány csoport: 17 gyer-
mek
Óvodapedagógus: Czirok Ta-
másné, Nagyné Vincze Orsolya
Dajka: Bürgés Lászlóné

Tanévnyitó
Márkus Marianna és Vág-

völgyiné Albert Tünde hatodik 
évfolyamos tanítványai ötletes 
műsorral nyitották meg az új 
tanévet szeptember elsején az 
iskolában. Egy különleges ké-
szülék segítségével végigjár-
ták a történelmi korokat, hogy 
megvizsgálják, melyik az a kor, 
ahol a legjobb lenne diáknak 
lenni. Végül is kiderült, hogy 
maradnak a 2016-2017-es tan-
évnél. A műsort a zenei betétek, 
különleges hanghatások, és lát-
ványos jelmezek tették színe-
sebbé. Majd a tanulók egy hét 
pontból álló kéréslistát adtak 
át Sinkó Szabolcsné igazgató-
helyettesnek, aki beszédében 

egy verssel, varázsceruzával és 
radírral köszöntötte és az iskola 
tanulóivá fogadta a 31 elsős kis-
diákot, jó tanácsokkal látta el a 
felsőbb évfolyamos gyerekeket. 
Az ünnepségen részt vett Ujvári 
László polgármesterr és Forgó 
Miklós plébános is. A tanévnyi-
tó a templomban Veni Sancte 
tanévnyitó misével zárult. A 
tanévet 227 tanuló kezdte meg. 

A Hónap Szentje
Ebben a tanévben is folytató-

dik a Hónap Szentje ismertető. 
Minden hónapban egy szentet 
választunk, akinek életével és 
tevékenységével megismertet-
jük tanulóinkat. A szervezéshez 
és lebonyolításhoz Jenei Nor-
bert hitoktató nyújt segítséget. 

A Balástya Községi Ön-
kormányzat az Emberi Erő-
források Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet 
alapján kiírja a 2017. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók 
számára: a 2016/2017. tanév 
második és a 2017/2018. tanév 
első félévére vonatkozóan „A” 
típusú pályázatra, valamint 
felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára – „B” típusú pályázatra 
vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatásban való részvételének 
támogatása. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek 

elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és 
az önkormányzatokhoz törté-
nő benyújtásának határideje: 
2016. november 8.

Balástya Községi Önkormány-
zat 17/2008. (XII. 18.) számú 
rendelete a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás helyi szabá-
lyai alapján a támogatás (ösztön-
díj) akkor állapítható meg, ha a 
pályázó családjában az egy főre 
eső  jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 150 százalékát, azaz a 
42 750 forintot.

A beérkezett pályázatokat 
2016. december 8-ig az illetékes 
települési önkormányzat bírálja 
el. 

További információk: http://
www.emet.gov.hu/hatter_1/
bursa_hungarica/ és www.
balastya.hu/fontos informáci-
ók

Mucsi Mihályné
igazgatási ügyintéző 

Iskolai ESEMÉNYEK

Bursa Hungarica felsőoktatási ön-
kormányzati ösztöndíjpályázat

Musical gálaest
Balástyán

 
A kunszentmártoni

 Szent Márton Társulat 
musical gálaestet tart 

október 8-án, szombaton 18 órakor a 
balástyai művelődési házban. 

Jegyeket a helyszínen 
lehet váltani: 1000 Ft/fő.

Bővebb információ: 
www.facebook.com/szentmartontarsulat
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XVII. Balástyai Falunapok, 

Zöldség- és Virágfesztivál meg-
nyitója

Községünk három napos ünne-
pének megnyitóját a sportcsar-
nokban, a kiállítótérben tartot-
ták. Ujvári László polgármester 
köszöntötte Újszászi Zoltánt, a 
Belügyminisztérium Közfoglal-
koztatási és Vízügyi Helyettes 
Államtitkárság osztályvezetőjét, 
Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselőt, Kakas Bélát, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnökét, test-
vértelepülésünk képviseletében 
a rendezvényen résztvevő Torda 
polgármesterét, Dobai Jánost, 
Nagy Sándort, Kistelek polgár-
mesterét, Kormányos Sándort, 
Csengele polgármesterét, Lend-
vai Miklóst, Bocfölde polgármes-
terét, Brczán Krisztifort, Deszk 
alpolgármesterét. A polgármester 
a gazdálkodók, a kiállítók mun-
káját dicsérte, röviden beszámolt 
az elmúlt hónapok eredményeiről 
és a pályázatokkal megvalósuló 
tervekről. Egyúttal átadta a pályá-
zati támogatással megújult kistor-
natermet az általános iskolának. 
Farkas Sándor méltatta közsé-
günk összefogását, amelynek már 
hagyománya van, és közölte a jó 
hírt: támogatást nyert községünk 
közétkeztetés fejlesztésére, kony-
ha felújításra beadott pályázata. 
Kakas Béla, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke is köszöntötte 
a balástyaiakat, és a helyi értékek 
fontosságát emelte ki. Ezután a 

Gítamala együttes, a balástyai 
Krasznai Gíta és zenekara dalait 
hallgatta meg a közönség.

   Az ünnepségen Ujvári László 
polgármester a képviselő-testület 
döntése alapján díszpolgári cí-
meket adott át. A kitüntetések át-
adása előtt idézte az önkormány-
zati határozatot, amely szerint 
díszpolgári cím adományozható 
azoknak a magyar vagy külföldi 
személyeknek, akik a helyi társa-
dalmi, gazdasági, kulturális élet-
ben a település lakossága javára 
kimagasló teljesítménnyel vég-
zett tevékenységet folytattak, al-
kotással vagy életművel általános 
elismerést szereztek, mellyel hoz-
zájárultak a település jó hírnevé-
nek öregbítéséhez, példamutató 
magatartásukkal köztiszteletben 
állnak. Az elismerésre érdemes 
személy illetve személyek elhalá-
lozása esetén posztumusz kitün-
tetés is adományozható. Ebben az 
esetben az elismerő cím átvételé-
re az adományozott legközelebbi 
hozzátartozója jogosult. 2016-
ban Márkus Andásné, a nyugdíjas 
klub vezetője és Virágh István, az 
idén 65 éves Balástya Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület el-
nöke kapta meg a „Balástya Köz-
ség Díszpolgára” kitüntető címet. 
Kiss István (1939-1993), egykori 
művelődési ház igazgató „Balás-
tya Község Posztumusz Díszpol-
gára” lett. Az elismerést fia, Kiss 
Máté vette át.

Állatsimogató avatása
A Start Munka Mintaprogram-

nak köszönhetően épült az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, dóci 
út melletti tanyaépületnél az Ál-
latsimogató, két gazdasági épület 
felújításával, illetve egy közössé-
gi tér kialakításával. A tanyaud-
vart is a pályázati támogatásból 
vásárolt állatok népesítették be, a 
tartásukhoz szükséges eszközök 
beszerzése szintén megtörtént.  
A beruházás avatására közsé-
günkbe érkezett Újszászi Zoltán, 
a Belügyminisztérium Közfog-
lalkoztatási és Vízügyi Helyettes 
Államtitkárság osztályvezetője, 
és Csehek Ágnes, a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Kiste-
lek Foglalkoztatási Osztályának 
vezetője, továbbá részt vett az 
ünnepségen Magyar Mihályné 
jegyző, Karácsonyiné Kapocsi 
Zsuzsanna, az önkormányzat 

gazdaságvezetője és Csontos 
Mária, az Általános Művelődési 
Központ vezetője. Ujvári László 
polgármester avató beszédében 
kiemelte, azért jött létre az Állat-
simogató, hogy a gyerekkel meg-
ismertessék és megszerettessék 
az állatokat. Ugyan községünkre 
jellemző a tanyai élet, Csongrád 
megye második legnagyobb ta-
nyavilágú települése Balástya, a 
3600 lakosból 2200-an a külte-
rületen élnek, de egyre kevesebb 
helyen tartanak állatokat, így a 
gyerekek úgy nőnének fel, hogy 
a háziállatokat nem ismerik, nem 
tuják, milyen az állatok szeretete, 
milyen jó érzés állatokkal foglal-
kozni, gondozni azokat. Az ün-
nepségen az óvodások rövid mű-
sort adtak és utána kipróbálhatták 
a kukoricamorzsolást, megnézték 
az állatokat, a birkákat és kecské-
ket megsimogatták.

Fesztiválfutás
A péntek délutáni Fesztivál-

futást minden évben a balástyai 
származású Tari János szervezi, 
és a díjakat is hozza az esemény-
re. Példaképek meghívásáról 
is gondoskodik, akik kiemel-
kedő teljesítményükkel már 
több elismerést szereztek. Idén 
a Fesztiválfutás rajtját Márton 
Anita olimpiai bronzérmes, fe-
dett pályás Európa-bajnok ma-
gyar súlylökő, súlyemelésben is 
többszörös magyar bajnok indí-
totta. Az eseményen részt vett 
Márton Anita edzője Eperjesi 
László is. 

A díszpolgárok bemutatását a novemberi újságban jelentetjük meg. 
A www.balastya.hu/hirek oldalon részletes bemutatás olvasható.  
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Zöldség-, virág-, képzőművé-

szeti, kézműves és gyűjtemé-
nyek kiállítása  

Minden évben megújul a 
zöldség-, virág-, képzőmű-
vészeti, kézműves és gyűjte-
mények kiállítása, és annak 
ellenére gyönyörködhetünk a 
szép látványban, hogy lénye-
gesen kevesebb termelő van 
Balástyán, mint a rendezvény 
kezdeti éveiben. A gazdasági 
körülmények miatt nagyon 
sokan abbahagyták a terme-
lést. A virágkertészek száma 
szintén csökkent az évek alatt. 

 Egriné Sztancs Mária, a ki-
állítás tervezője a mostani el-
rendezésről elmondta, hogy 
az idei kiállítás látványának 
meghatározója a Vadásznapok 
voltak, eköré próbáltak min-
dent csoportosítani. „Hasonló-
képpen, mint korábban, parkot 
építettünk, de erdei jelleggel, 
amit vízpart, folyó, csobogó 
víz, és az állatok egészítettek ki. 
Nagyobb kitömött állatokat is 
sikerült beszerezni, például vad-
disznót, őzet, aranysakált, több 
apróvadat és madarat. A vadá-
szathoz mindig hozzátartozik 
egy vadászház. Szerény keretek 
között rendeztük be, de általá-
ban ezek elegáns házak. Arra 
törekedtünk, hogy jelképesen 
mutassuk meg. A kompozíciót 
vadászruhába beöltöztetett női 
és férfi bábu egészítette ki. Ezen 
kívül a képzőművészeink meg-
jelentek a saját „utcájukkal”, 
ahol a tollgyűjtemény is helyet 

kapott. Bemutatójukat tablók 
határolták, és azokon Balástya 
Értéktára, valamint községünk 
élete régi képeken jelent meg. A 
másik oldalon a kézművesek ré-
szét fák választották el a közép-
ső kiállítótértől. Egy paravánon 
a település eddigi díszpolgárait 
is láthattuk. A sportcsarnok elő-
terében kiállított a neves fes-
tőművész, Mráz János, és dr. 
Kőhegyi Ferenc természetfotóit 
is csodálhattuk. Mezőgazdasági 
terményeiket összesen 71-en 
mutatták be, ami kiegészült az 
öt vágott virágot termelő ker-
tész virágaival, valamint többen 
hozták el otthonról saját csere-
pes dísznövényüket.” 

Fogatos felvonulás a közsé-
günk utcáin

A fogatos felvonulásra a helyi-
ek mellett a környékbeli telepü-
lésekről is érkeztek a lovas bará-
tok. Menyhárt József irányította 
a felvonulásukat, elöl Sári János 
platós autóval vitte az alkalmi 
zenekart, és zeneszóval jártak 
be néhány utcát. A fogatosok 
sorát Böröcz Pál vezette, Ujvári 
László polgármestert és Ma-
gyar Mihályné jegyzőt vitte az 
aranyérmes, fehér lipicai Laská-
val és a szintén lipicai Büszke 
nevű, nagyon szép lovaival.  

A tűzoltók bemutatóján ma-
gasra csaptak a lángok  

A Falunapok látványos és 
tanulságos pontja volt a Balás-
tya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tűzoltási bemutatója. 
Láthattuk, mi történik, ha vala-
ki az égő gáztűzhelyen felejti 
a zsírt, és vízzel próbálja meg 
oltani. A magasra csapó lángok 
és a kigyulladó szalmabála lát-
ványa emlékezetes marad. A 
szalma gyulladási hőmérséklete 
alapján bálák jelképezték a füg-
gönyt, amelyre impulzus oltó-
val lőtték a vizet a tűzoltók, és a 
lángolás megszűnése után hab-
bal takarták be a tűz helyszínét.

Csongrád Megyei Vadásznap 
községünkben

A Falunapok keretében köz-
ségünkben tartotta az Országos 
Magyar Vadászkamara Csong-
rád Megyei Területi Szervezete 
a Csongrád Megyei Vadászna-
pot. 

Az esemény reggel vadászkür-
tös ébresztővel kezdődött. Ezután 
a színpad elé hozták a tölgyfa-
ágakkal feldíszített gímszarvas 
terítéket. Nagyon sokan nem lát-
tak még ilyen szép szarvasbikát, 
amit a megyében ejtettek el, és 
a megye vadászati értékeinek ré-
sze. Az ünnepség kezdetekor hoz-
ták a szintén tölgyfa ágakkal fel-
díszített hintón az őzbak terítéket. 
A lombozat jelképezte a ravatalt, 
hogy élő környezetben van, így 
tisztelegtek az elejtett vad előtt. 
A kocsiról négy hivatásos vadász 
vette le, és kürtszó közepette tette 
le a színpad elé.

Ezután Ujvári László polgár-
mester köszöntőjével folytatódott 
az ünnep, aki kiemelte, fontosnak 
tarja, hogy a megyei vadászok 
legnagyobb ünnepének helyet 
adott Balástya, mert így a feszti-
válra látogató vendégek is ízelítőt 
kaphatnak a vadászok életéből. 
Megismerhetik, mit jelent a vadá-
szat, a vadgazdálkodás, ugyanis 
sokan azt hiszik, hogy csak az 
állat elejtéséről van szó, pedig 
ez egy gazdasági tevékenység, 
amelynek a vadászat a végső 
pontja. Sokat kell addig tenni, 
óvni, félteni, vigyázni a vadra, 
mire terítékre lehet hozni. Más-
részről azért jó, hogy községünk-
ben van az idén a Vadásznap, mert 

az ide érkezők láthatják, milyen 
egy balástyai fesztivál, az itteni 
gazdálkodók, lakosok hogyan 
élnek, milyen eredményeik és 
értékeik vannak. Hegyes Zoltán, 
a Csongrád Megyei Vadászszö-
vetség és Vadászkamara elnöke 
beszédében elmondta, ünnepel-
ni, találkozni jöttek össze, hogy 
együtt lehessenek, örüljenek egy-
más sikereinek, és bemutathassák 
munkájukat az érdeklődőknek. 
Az elnök beszélt a törvényi vál-
tozások hatásairól, amely a va-
dászati jogot a föld tulajdonához 
kötötte. A szakmai áttekintés után 
elismeréseket adott át a megye 
kiemelkedő munkát végző vadá-
szainak. A többi között a balástyai 
területen működő Móra Ferenc 
Vadásztársaság elnöke, Auer Mi-
hály a Hubertus Kereszt gyémánt 
fokozatát érdemelte ki, és tárgyju-
talomban részesült a Sándorfalvi 
Vadásztársaság volt elnöke, je-

lenleg tagja Nemes Nagy János, 
akinek balástyai kertészete van.

A főzőverseny
A Vadásznap részeként hir-

dették meg a főzőversenyt, 
amelyhez községünk szakácsai 
is csatlakozhattak. Pörkölt és 
egyéb  kategóriában 35-en verse-
nyeztek. Kiemelkedő eredményt 
ért el a balástyaiak közül Dékány 
Levente, aki első helyre került 
a „Zöldségfesztivál kedvence” 
zöldséges csirkés raguval az 
egyéb kategóriában, és a legjobb 
szakácsnak járó különdíjat kapta 
meg a vargányás vaddisznópör-
költjéért.                               

Illin Klára



A GREMON SYSTEMS 
Zrt. növényházaknak épít in-
formatikai rendszereket, és a 
hazai üvegházas kertészeteken 
kívül a világ tizennégy orszá-
gában használják a gazdák 
az érintőképernyős terminál-
jaikat. A központ balástyai, 
de Szegeden és Budapesten is 
vannak irodáik. Ujszászi And-
rás a fejlesztéseket fogja össze 
a cégüknél. A stratégiát alkot-
ja meg, hogy milyen irányban 
fejlődjenek, milyen új termé-
keket hozzanak létre. András 
életének jelentős részében 
gyermekeik megszületéséig 
hegymászó volt, a feleségét is 
ott ismerte meg. Ez megvál-
toztatta az életét, gondolko-
dásmódját, és hozzájárult ah-
hoz, hogy ma egy cég „csúcsra 
juttatásáért” dolgozzon. 

Mikor indult a vállalkozás?
- A Szegedi Tudományegye-

tem Informatikai Tanszéke 
2011-ben nyert egy pályáza-
tot, amellyel lehetősége volt 
mezőgazdasági célú szoftver 
fejlesztésre. Együttműködésre 
a Nemes-kertészetet keresték 
meg, amely Bakson, Balástyán 
és Forráskúton üvegházas para-
dicsomtermesztéssel foglalko-
zik. A kezdetektől részt vettem 
a munkában és akkor már tíz 
éve a baksi telepet vezettem, 
ahol a legmodernebb technoló-
giával dolgoztunk. Viszont azt 
tapasztaltuk, hogy a kertészetbe 

minőségi munkaerőt nagyon ne-
héz szerezni és megtartani. Ez 
szinte mindennapos problémát 
jelentett. A munkaerő motiválá-
sára próbáltunk megoldást talál-
ni, és a holland kertészetekben 
működő munkaidő regisztrációs 
rendszereket tanulmányoztuk. 
Ezzel egész napon át nyomon 
követhetőek a munkafázisok, 
jobb rálátást biztosít a kertészet-
ben folyó feladatvégzésre, az 
egyéni teljesítményekre. A rész-
feladatokban jó munkatársakat 
jobb bérezéssel ki lehet emelni, 
ami motiváló erővé válik. Ezek 
a rendszerek nagyon drágák vol-
tak és éppen az egyetemi meg-
keresés időszakában kértünk 
árajánlatot erre a technológiára. 
Ugyan sikeres volt a kertészet, 
termálvízzel fűtöttünk, de so-
kalltuk az árat. Ez egyebe esett 

azzal, hogy az egyetem informa-
tikai fejlesztéshez kertészeti té-
mát keresett. Javasoltam a szoft-
verfejlesztéshez a regisztrációs 
rendszer felépítését. A kutatók 
elfogadták, hogy az üvegházba 
kitelepített komplett számítás-
technikai rendszer megalkotá-
sán együttműködjünk. A felada-
tom a program folyamatának 
definiálása volt az alapoktól 
kiindulva, és a fejlesztőkkel 
közösen dolgoztuk ki a műkö-
dési elvet, ami hármunknak egy 
évig tartott. Minden folyamatot 
lemodelleztünk, ami előfor-
dulhat ebben a környezetben.  

Ez volt a kezdeti szakasz.
A fejlesztést követően mikor-

ra lett eladható a termék? 
- Az érintőképernyős terminál 

prototípusa 2013-ra készült el, 
amit tesztelhettünk az üvegház-
ban, majd ugyanebben az évben 
összehívtuk az országból azokat 
a kertészeket, akiknek jó lehet. 
A bemutató után két nagy cégtől 
érkezett megrendelés. Ez már a 
kutatók által alapított spin-off 
cégen keresztül történt, mert 
addigra a pályázati szakasz le-
zárult. 

A spin-off cégek olyan innova-
tív kisvállalkozások, amelyeket 
egy egyetem vagy költségve-
tési kutatóhely alkalmazottai 
alapítanak saját kutatási ered-
ményeik piacosítása érdekében. 
Ezek létrejötte azonban nem-
csak a vállalkozói életformára 
váltó kutatót szolgálja, hanem 
az anyaintézményét is, amely 
pluszforráshoz juthat a spin-
offok révén. A spin-off vállal-
kozások számát, életképességét 
a tudomány, illetve a tudásbázis 
ipari kapcsolatainak mintegy 
fokmérőjének is tekinthetjük.  
A gazdaságban létrejött spin-off 
cégek egyfajta mutatói lehetnek 
annak, hogy az adott ország 
közfinanszírozású kutatói intéz-
ményhálózata mennyire képes 
az ebben a hálózatban létrejött 
tudást kereskedelmi értékké át-
fordítani, milyen intenzitású a 
technológiai transzfer a közszfé-
ra és az üzleti szektor között. 

Ehhez még 2012-ben alapítot-
tam saját céget a szoftver jogok 
rám eső része, a saját szellemi 
termékem értékesítése miatt. 
Sikerült elérni, hogy a gazdák 
által pályázható eszközök lis-
tájában legyen a termékünk a 
mezőgazdasági géppályázatok-
nál, így a kertészetek fél áron 
tudtak hozzájutni a számítás-
technikai rendszerünkhöz. Ezzel 
2013-ban megnőtt az eladásunk, 
körülbelül 80 millió forintos for-
galmunk lett a belföldi piacon. A 

terjeszkedés ezután következett. 
A bevételeinkből elkezdtünk 
egy következő fejlesztést, a nö-
vény monitoring rendszert, a nö-
vények biomassza növekedését 
figyelő rendszer kidolgozását. 
Szenzorokra akasztottuk fel a 
növényeket, és így figyelhettük 
meg a növekedésüket. Ehhez 
a fejlesztéshez, a CE tanúsít-
ványokhoz és a cég fenntartá-
sához a befolyó pénzek nem 
voltak elegendőek, hogy egy 
olyan terméket fejleszthessünk, 
ami a világpiacra tud kerülni. 
A fejlesztés nagy összegekbe 
kerül, és a fejlesztők díjazása 
is kiemelkedő minden szakma 
közül. Ezért a továbblépéshez 
startup céggé kellett válni. Egy 
ilyen vállalkozás ismérvei, hogy 
újonnan alapított, nagy növeke-
dési potenciállal rendelkezik, 
többnyire termék- vagy üzleti 
modell innováció jellemzi, és a 
nemzetközi piacokon való jelen-
létet tűzi ki célul, nem csak kizá-
rólag a helyi piacra koncentrál, 
és befektetőt, kockázati tőkét 
vonhat be a fejlesztéshez. Ekkor 
szembesültünk azzal, hogy ez 
hatalmas feladat.

A tőkebevonás után indult 
meg a nagyobb arányú fejlő-
dés?  

- A kockázati-tőke bevonásá-
hoz 2013 novemberében rész-
vénytársasággá kellett válnunk 
GREMON SYSTEMS Zrt. né-
ven, mert addig munkafázison-
ként több cég birtokában voltak 
a jogok. Az igazgatótanács hat-
tagú, mindenkinek van részterü-
lete, egyenlő arányban hozunk 
döntéseket és rálátunk mindenki 
munkájára. A saját területeinken 
döntés-előkészítést végzünk, és 
így közösen tudunk elhatározni 
például egy fejlesztést. Mivel 
több külföldi kollégánk is van, a 
kommunikáció angolul folyik, a 
vállalatirányítási rendszer nyel-
ve is angol.

Folytatás a 9. oldalon
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Világcég lett egy balástyai startup vállalkozás  



Egyébként maradt a balástyai 
központ, ugyanis a térség ked-
vezőtlen adottságú besorolá-
sa miatt az uniós pályázatok 
kihasználása esetén jobbak a 
feltételek, de amúgy is mivel 
garázscégként indultunk, itt 
raktuk össze az első számító-
gépes rendszereinket. Vidéki 
központtal nincs másik startup 
cég az országban, bár Szege-
den és Budapesten szintén van 
irodánk. A kockázati-tőke bevo-
nását hosszú tárgyalás sorozat 
előzte meg, ami után több aján-
latot kaptunk, és végül a Wallis 
Csoport Kockázati Tőkealap-
kezelő cégnél maradtunk. Egy 
év telt el a cégünk átvilágításáig 
és minden anyag kidolgozásá-
ig, amikorra az első pénzügyi 
támogatás megérkezett a szám-
lánkra. Lényeges szempont volt 
a tőkekihelyezés elbírálásnál, 
hogy a cégünk szervezetszerű 
felépítése, működése megfelel-
jen, rendelkezzen egy nagy cég 
cégvezetési kompetenciájával. 
Fontos volt ez az időszak, mert 
felkészülhettünk a nagyobbá vá-
láshoz, és ehhez a tőkelap-keze-
lőktől is sok segítséget kaptunk. 
Világpiacra kilépni bármilyen 
termékkel, mondhatom, na-
gyon költséges, mire az ötlet-
től a megvalósulásig minden 
fázis készen áll. Anélkül nincs 
lehetőség tőkebevonásra, hogy 
nagy számú megrendelést is ne 
tudjunk kiszolgálni. A munka 
összetett, magas szintű felké-
szültséget igényel, és jó szak-
emberekkel kell dolgozni. Így 
2015 elején tudtunk nemzetközi 
piacra lépni. Egy világméretű 
holland disztribútor céggel kö-
töttünk megállapodást, exkluzív 
szerződést írtunk alá a külföldi 
értékesítés szervezésére. Jól 
beindult az eladás a világ több 
országában, de röviddel ezután 
változás történt a holland cég 
vezetésében, és nem kezelték 
kiemelten a termékeink értéke-
sítését, így a forgalom az üzle-
ti tervünknek nem felelt meg, 
ezért egy év után, az idén feb-
ruárban a szerződésből kivettük 

az exkluzív megjelölést. Ezután 
mi is tudtuk saját magunk szer-
vezni az eladást. Vettünk fel 
sales munkatársakat Spanyol-
országban, Lengyelországban, 
Hollandiában, és a saját alkal-
mazottakkal azonnal nagyobb 
lett a forgalom, komoly fellen-
dülés indult. Mostanra a hazain 
kívül Dániában, Hollandiában, 
Spanyolországban, Németor-
szágban, Ausztriában, Lengyel-
országban, Szlovákiában, Lit-
vániában, Olaszországban, az 
USA-ban, Kanadában, Chilé-
ben, Mexikóban, Ausztráliában 
van több száz eladott termékünk. 
Először külső céggel gyártottuk 
az első húsz eszközt, és utána 
áttértünk a saját gyártásra. Je-
lenleg tizenhat munkatársunk 
van, és emellett bérlünk a saját 
szoftver fejlesztőink mellé fej-
lesztői kapacitást. Egy szoftve-
ren belül több fejlesztői terület 
van, amelyhez időszakosan több 
alkalmazott szükséges.

Melyek a legfontosabb ténye-
zők a világméretűvé váláshoz?

Nagyon fontos egy világmére-
tű cég esetében, hogy a pénzügyi 
vezetés nagyon jól működjön el-
sősorban az eladás lebonyolítása 
és a gyártáshoz sok országból 
szükséges több száz alkatrész 
beszerzése miatt. Továbbá az 
Általános Szerződési Feltételek 
kidolgozása kiemelt, ami min-
denütt elfogadható és kontinen-
senként, országonként változó. 
Ezt nemzetközi jogász cégekkel 
készíttetjük el minden újabb 
országban történő eladás előtt.  
A termékeknek van licenszdíja 
és éves szervizdíja, amit pénz-
ügyileg is figyelemmel kell kí-
sérni. Egyébként minden eladott 
eszközünkkel online kapcsolat-
ban vagyunk, így innen Balás-
tyáról tudjuk javítani szoftver 
probléma esetén, de ha a hard-
ver javítása szükséges, akkor 
csomagban feladás után is itt ja-
vítjuk vagy cserekészüléket kül-
dünk. Lengyelországban például 
olyan nagyszámú az értékesítés, 
hogy ott saját szervizes mun-
katársunk lesz, akit most keres 

nekünk egy lengyel fejvadász 
cég, de az itteni munkatársaink 
is hetente járnak ki.

A szakmai színvonal tartásá-
hoz hozzájárul, hogy kiállítá-
sokon, szakmai fórumokon ve-
szünk részt a világ országaiban. 
Nemzetközi szintű, több nyelvű, 
igényes weblap tervezése folyik, 
amelynek egységes a megjele-
nése a szórólapjainkkal és más 
nyomtatott anyagokkal, amelyek 
tervezését külön cég végzi, de 
nyomtatása egyébként szintén 
balástyai kis nyomdában készül 
Krasznai Zoltánnál. 

Azt már európai szinten a 
kertésztársadalomban elértük, 
hogy a nagy nevek között, ha 
a GREMON SYSTEMS nevet 
említik, tudják, mivel foglalko-
zunk, és ezen a piacon a megha-
tározó cégek is tudják, hogy van 
egy cég Magyarországon, ame-
lyet komolyan számításba kell 
venni. Ennek időnként a hát-
rányait is tapasztaljuk egy-egy 
árversenynél. Egyébként vannak 
olyan termékeink, amelyek pél-
dául a nagyobb cégeknek nin-
csenek.

A GREMON SYSTEMS 
Zrt. mellett a Nemes-kerté-
szetben is folytatja a munkát?

- 2015. szeptemberében 15 év 
után jöttem el a Nemes-kerté-
szetből, amikor már látszott, 
hogy egy főállás mellett már 
nem lehet vinni a saját vállalko-
zást. Az egész ötlet, és az, hogy 
ezekkel a dolgokkal foglalkoz-
hattam, annak köszönhető, hogy 
a Nemes-kertészetben innovatív 
volt a vezetés, a tulajdonos ifj. 
Nemes János, akivel együtt dol-
goztam, hogy mindig a legújabb 
technológiához, annak az isme-
retéhez fértünk hozzá. Ezeket 
tovább tudtam gondolni. Ren-
geteget tanultam ott az elmúlt 
években, mert mindig érdekelt 
a fejlesztés. Nagyon sokat utaz-
tunk kiállításokra Európába és 
a világ országaiba, így tudtam, 
hol milyen technológiával dol-
goznak a gazdák a kertészetek-
ben. Az egész továbblépést első-
sorban ennek köszönhetem. 
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MUNKALEHETŐSÉG 
AZONNALI KEZDÉSSEL
Balástyán, a forráskúti út melletti ipari övezetben 

levő üzemcsarnokban, most nyitó új zöldségtisztító 
üzemünkbe keresünk gépek mellé ZÖLDSÉGTISZ-
TÍTÓ KÉZILÁNYOKAT, asszonyokat, továbbá  
2 fő férfi munkaerőt. Igényes munkakörnyezet, ver-
senyképes fizetéssel! Munkakezdés 2016. október 
elején.

Érdeklődni lehet 10-16 óráig minden nap a 
 06 (70) 383-2239-es számon, dr. Hornok Szilviánál.
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A BALÁSTYAI BÖLLÉRFESZTIVÁL 
ALKALMÁVAL,

NOVEMBER 11-12-ÉN
FRISSENSüLTEK AKCIÓS ÁRON!

Hétvégi és ünnepi 
 kedvezményes menük

PIZZA  helyben fogyasztható és elvitelre is 
rendelhető!

Kedden és csütörtökön 
helyben fogyasztható 12.00-22.00 óráig: 

meghatározott főétel akciós áron 
1000 Ft/adag, és meghatározott leves akciós 

áron 400 Ft/adag
Előfizetéses étkeztetés! 

OTP SZÉP Kártyát elfogadunk! 
Internet, WIFI

Nyitva tartás: 10-22 óráig de rendezvény 
esetén későbbi időpontig is! 

Balástya, Széchenyi u. 1. • Telefon: 62/278-520 

Felvételre keresünk bolti eladókat, pultosokat, 
cukrászokat. Érdeklődni lehet: 62/278-440-es telefonon.

Enni kell?

       Röfi-Ker
                       A MINŐSÉGI HúSOK BOLTjA     
            rendezvényekre, hétvégére vagy   
                       egyszerűen csak ebédre!

Röfi-teRmékek 
keRüljenek az

 uzsonnás csomagba!
SAjÁT MÁRKÁS TERMÉKEINKET KÉRjÉK 

BOLTUNKBAN.
REGISZTRÁLjON TÖRZSVÁSÁRLÓNAK, 

CSERÉBE AjÁNDÉKOT KAP.

Balástya, Széchenyi u. 12. • Telefon: 06 (30) 729-1627
Szeged, juhász Gyula u. 3. • Telefon: 06 62/461-067
Szeged, Dorozsmai út 189. • Telefon: 06 62/461-067
üllés, Dorozsmai út 47. • Telefon: 06 (30) 963-8882

A temetésekkel kapcsolatban
 mindent egy helyen elintézhet a balástyai temető 

ravatalozójánál, a temetőgondnoki irodában!

Nyitva: kedden 8-12 óráig, pénteken 12-16 óráig. 
Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel:

06 (20) 359-4948
A Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. 

teljes körű temetkezési szolgáltatása:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak, 
kellékek értékesítése, temetések lebonyolítása – más 
temetőkben is. Sírhelyek újraváltásának ügyintézése.
Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott 

elemek cseréjét, betűfestést, sírbeültetést 
és sírgondozást is vállalunk. 

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

A Balástya Községi Önkormány-
zata megbízásából a balástyai 
köztemetőt a Kisteleki Temető 
Üzemeltető Kft. üzemelteti. 
Cégvezető: Lévai János 

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

BALÁSTYAI PÉKSÉG
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Házasságkötés
• Szennai István és Szeli Erika
• Jójárt Gábor és Berta Andrea

Születések
• Karácsony Zsanett Andreának és 
Karácsony Csabának: Csaba Henrik
• Papp-Juhász Arankának és Papp 
Józsefnek: Hanna
• Koréh Krisztinának és Bánfi Fe-
rencnek: Zsombor
• Tóth Máriának és Fülöp Norbert-
nek: Nimród Bence
• Gombos Máriának és Tóth Lász-
lónak: Szofi

Keresztelő
• Majlát Alpár szülei: Galányos Iza-
bella és Majlát János

Elhunytak
• Ákhim Szilveszterné Horváth 
Zsikó Mária, élt 86 évet
• Kónya Mihályné Kormányos Má-
ria, élt 86 évet
• Gombos Istvánné Kapás Etelka, 
élt 79 évet
• Dékány Mihály István, élt 79 évet
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ANYAKÖNYVI hírek

A klub minden héten szerdán tartja foglalkozásait.

Október 5.: Testmozgás a Sajtkukac Parkban
Október 12.: Nosztalgia filmklub a könyvtárban (17 órától)
Október 16.: Idősek Világnapi ünnepség a művelődési     
                       házban
Október 19: Idősek tornája, tornavezető Dékány Réka 
Október 26.: 14 órakor egészségügyi előadás időseknek
November 2.: Vendégünk Ujvári László polgármester

Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
A temető kapujának nyitva tartása

A temetőkapu november 1-ig 6.00-20.00 óráig, november 2-től 
április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van. 

Kérjük, hogy Mindenszentek idején a temető nyugalmát 
gépkocsival ne zavarják! A nyitva tartási időben kizárólag az 
idősek és mozgásukban korlátozottak hajthatnak be gépjár-
művel a temető területére! 

Ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem a 
sírokon!

Mindenszentek napjához köthető irodai nyitva tartás:
október 22-től november 4-ig 8.00 órától 16 óráig.

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1991-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 Mindenszentek idején kívüli általános 
nyitva tartása: pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban 
telefonon történő egyeztetéssel: 
06 (20) 359-4948

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – 7.30-15.30 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: 
62/474-374

kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820

kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Október 8.,9.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
Október 15., 16.: dr. Sipos Attila – 06 (30) 390-4624
Október 22., 23.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Október 29., 30.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Október 31., november 1.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030
November 5., 6.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455

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

Állatorvosi ügyelet

Megemlékezés 
“Sok szál gyertya érted ég, könnycsepptől áznak,
Lelkedre odafönn az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, 
Most lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rád.”
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férj, édesapa 
KUNSZABÓ SÁNDOR
halálának 11. évfordulóján.

                                             Felesége és fia

A Vöröskeresztes ingyenes csere-
bere vásár október 13-án, csütör-
tökön 9-12 óráig lesz a művelődé-
si ház ifjúsági klubjában. 

A következő vásár időpontja: 
november 10., csütörtök.

A szervezők továbbra is vár-

nak tiszta, használható ruhane-
műket, működőképes játékokat, 
mesekönyveket, amelyeket a vá-
sár alkalmával vagy külön időpont 
egyeztetéssel adhatnak át. 

Márkus Andrásné – telefon: 
62/278-405 és 06 (30) 478-5084 
Kérjük, segítsenek rászoruló em-
bertársaikon!

VÖRÖSKERESZTES vásár

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

Eladó ház 
Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház

 4 100 m2-es telekkel eladó. 
Érdeklődni: 06 (30) 955-2089



hirdetÉs  Balástyai Újság • 12


