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A fatimai jelenések súlyos történelmi események kezdetével estek egy-
be (a háború, a bolsevizmus megjelenése, s később a nácizmus új pogány-
sága), így azokat értelmezhetjük.

„A fatimai üzenet világossággal és keserűséggel tekint erre a lázongó és 
drámai történelmi sorsfordulatra. A Szentírás után talán ez a legerősebb és 
a legmélyebb benyomást tevő leleplezése a bűnnek, s ez komoly lelkiis-
meret-vizsgálatra hívja az Egyházat és a világot. Csak aki tiszteletben tart-
ja az emberi méltóságot Isten előtt, az örök életet, az értheti meg, milyen 
nagy a bűn tragédiája, s azt, hogy a bűn fogalmának elfelejtése mélyebb 
értelemben, egyben elvesztése mindannak, ami igazán emberi. «Maga az 
ember kerül veszélybe, ha Istent kiiktatja a lelkiismeretéből. A 
múlt század végére nemcsak Isten létezése volt a tét, hanem az emberi 
méltóság is.” (II. János Pál pápa)

Először is a Szűzanya jelenése és üzenete úgy értelmezhető, mint a 
Magasságos közbeavatkozása, hogy a hívők megbizonyosodjanak a felől, 
hogy Isten szíve nem közömbös, hanem sebezhető, a fájdalmát és sze-
retetét kiáltja a pusztító bűn rombolása, a világ és az egyház szenvedése 
miatt: Isten könyörületes, Isten törődik velünk.

A fatimai üzenetben a szerencsétlenség és a bűn nem hagyják közönyö-
sen Istent. Az üzenet tulajdonképpen sürgető buzdítás arra, hogy a keresz-
tény élet és a világ közepébe visszahelyezzük Istennek, a történelem Urá-
nak imádását, kiválóságának és elsőségének felismerését. Csatlakozzunk 
az Ő megváltó akaratához, gyújtsuk fel az istenszeretet vágyát és bátorít-
sunk mindenkit a megbocsátó szeretet gyakorlására. Tegyük így!  

Sándor atya plébános

Anyák napjára
Minden kedves Édesanyának, Nagymamának, Dédnagy-

mamának Anyák Napja alkalmából jó egészséget, gondosko-
dó, szerető gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán
polgármester

 Hála az Anyáknak
Legyen ez a szép nap az örök hála napja,
hiszen minden gyermek az életét kapja,
s rajta keresztül egy csodás, új világot.
Legyen minden anya ezért szívből áldott!

Ám Ő nem csak kapu erre a világra,
nem csak ezért méltó egy csokor virágra.
Mert a feladata csak akkor kezdődik,
mikor a gyermeke élni készülődik.

Együtt születnek meg, anya és a gyermek,
innen a szíveik egymásra figyelnek,
ezüstös selyemszál köti össze őket,
közösen érzőket, együtt lélegzőket.

Minden édesanya, csak táplálna, adna,
és ha megtehetné, csak anya maradna.
Fészkét kibélelve óvná csemetéjét,
tanítva a világ jobbító meséjét.

A szívében csupán a szeretet élne,
tigrisként harcolna, csakis érte félne.
Életét od’adná, hogy mentse porontyát,
s levenné válláról a világnak gondját.

Hát köszöntsük szépen az édesanyákat,
öleljük magunkhoz, hisz miattunk fáradt.
Simítsuk meg arcát sok-sok szeretettel,
csak általuk válhat emberré az ember.

Aranyosi Ervin:

Jánoshalmi Napok 
2017 

programajánló 
Június 30. (péntek)

21:00
Apostol gyüttes 

Július 1. (szombat)
20:00

 Szendi Szilvi és Peller Károly operett műsora

20:45
Szulák Andrea

22:15
Peter Srámek

Asztalfoglalás 2017. június 5-től az Imre Zoltán 
Művelődési Központban.

(Jánoshalma, Kossuth u. 3.) nyitvatartási időben: kedd-pén-
tek 8-19, szombaton 8-12 óra között. Tel.: 0677/501-220

Egy sörasztal két paddal: 2.000,-Ft.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a 
Képviselő-testület áprilisi ülés napján napi-
rend előtt kért és kapott szót Czeller Zol-
tán polgármestertől. Ennek során részlete-
sen szólt szűkebb lakó környezetünk gazda-
sági helyzetéről is. Mint hangsúlyozta: „Tér-
ségünkben a munkahelyteremtéshez legjob-
ban a vállalkozók, befektetők hiányoztak az 
elmúlt időszakban, akiknek ötletük és pén-
zük, valamint támogatottságuk van. Sokan 

kényszerből kezdtek bele valamilyen önálló gazdasági tevékenységbe. Vol-
tak és vannak, akik mertek, s apránként építették fel, időközben sikeressé 
lett vállalkozásukat, úgy mezőgazdaság, mind az ipar területén. Ez rendkí-
vül dícséretes. Összességében azonban meg kell jegyezni – hangsúlyozta 
a képviselő, hogy áttörő erejű, munkahelyet összpontosító fejlesztés nem 
sok volt a térségünkben, beleszámítva Baját és Kiskunhalast is.

A térség országgyűlési képviselője örömmel jelentette be a jelen lévők-
nek, hogy új víziszárnyas-feldolgozó üzemet épít a Bács-Kiskun megyei 
Mélykúton a Hunent Zrt. és üzleti partnere, mintegy 12,5 milliárd forintos 
beruházással.

Hozzá tette, hogy a mélykúti beruházás Jánoshalma számára különösen 
kedvező lesz, mivel a   Hunent Zrt. (viziszárnyas feldolgozással foglalko-
zik) és Bács-Tak Kft. cégcsoport városunkban nemrégiben új üzemegység-
gel, korszerű technikával bővült keltető üzeme például tucatnyi jánoshalmi-

nak biztosít munka lehetőséget, valamint viziszárnyas telepei is több jános-
halmi embert foglalkoztathatnak. Ez a két cégcsoport építi meg Mélykúton 
ebben az évben Közép-Európa legnagyobb viziszárnyas vágóhídját, mely-
lyel 350 új munkahelyet hoznak létre. 

Kiss István, a Hunent igazgatósági elnö-
ke nemrégiben jelentette be, hogy Európá-
ban egyedülálló üzemet hoznak létre, hiszen 
kapacitásban és technológiai fejlettségben 
kevés hasonló pecsenyekacsa-vágóhíd és 
feldolgozóüzem létezik. Az első ütemben, 
2018 decemberéig felépítik egyebek mel-
lett az új vágóhíd csarnokot, élőállat foga-
dó csarnokkal, biológiai szennyvíztisztítót 
és egy nagy tárolókapacitású, automatizált 
hűtőházat.

Kiss István szerint a madárinfluenza elkerülésére bővíteni kell a zárt élő-
állat előállítási  kapacitást, amire nagy hangsúlyt fognak fektetni. Elmond-
ta, az 1852-ben alapított kiskunhalasi vállalat fő profilja a pecsenyekacsa, 
de libával is foglalkoznak. Az árbevétel 80 százaléka származik exportból, 
főleg Németországa, de Kanadába és Ázsiába is szállítanak - ismertette, 
hozzátéve, hogy a mostani beruházás oka, hogy feldolgozóüzemeik elér-
ték kapacitás-korlátjukat, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint bővült a 
kacsa felvevőpiaca.

► folytatás a 3. oldalon

Nagyszámú közönség előtt, 29 klasszikus és kortárs magyar költő versét mond-
ta  el a két helyi általános iskola 30 diákja  a  könyvtárban a városi szavalóverse-
nyen. Felemelő volt hallgatni, ahogyan a gyermekek életkorukhoz illő  komoly és 
humoros verseket szavaltak, felkészülten, bátran , átéléssel. A zsűri, bár nehezen 
tudott különbséget tenni a színvonalas produkciók között, az alábbi döntést hozta:

Városi szavalóverseny, alsó tagozat 1. Fekete Anna, 2. Árpás Balázs, 3. Kolom-
pár Beatrix.  Felső tagozat  1. Szécsi Kíra és Mike Márk, 2.  Mike Dávid és Zámbó 
Zalán, 3.  Farkas Fruzsina és Kiss Luca.

Minden versmondónak gratulálunk a színvonalas szerepléshez és köszönjük a 
szívet melengető élményt! 

Köszönjük a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy megmutatják a gyermekek-
nek a költészet szépségét!  Köszönjük a zsűri, Csizovszki Lászlóné és Sere Mihály-
né lelkiismeretes munkáját! 

Végre jó hírek a térségben élőknek!

KÖLTÉSZET NAPJA A 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Óriási tűzkár

Április 23-án, vasárnap délután már több kilóméterről, Kiserdőből is lehe-
tett látni az akkor még kiteljesedőben lévő tűz füstjét, mely az Áchim And-
rás utcában keletkezett. Helyszíni tudósításunkat a 14. oldalon olvashatját

Továbbra is kérdés:
Mi lesz a  

Tanuszoda sorsa?
megtudhatják a 3. oldalon 

tel:77%2F501-220
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Városi önkormányzatunk szervezésében április 24. és 30. 
között került sor, immár a 4. képzőművészeti táborra a Jánoshal-
mi Művésztelepen. 

A tábor jó hangulata eredményes munkát is hozott, így kiváló 
alkotások születtek, amelyek bemutatására a Jánoshalmi Napok 
keretében kerül majd sor. 

A tábor iránti érdeklődés is nagyobb volt, mint korábban. 
Sokan látogatták meg a tábort a nyílt napon, gyerekek és felnőt-
tek egyaránt.

A festőművészek kiemelték, hogy a Jánoshalmi Tábor mind 
fontosabb szerepet tölt be a magyar képzőművészeti palettán 
és külön köszönetet mondtak a város képviselő-testületének, a 
polgármester és alpolgármester uraknak, valamint a programo-
kat támogató vállalkozóknak, Király Sándornak, Koch Csabának 
és Takács Istvánnak.

A tábor résztvevői, felső sorban Zsáki István, Ászati Csaba, 
Nemes István, Csernik Attila és Hegedűs Miklós, alsó sorban Bar-
dócz Lajos, Kopócsy Judit és Ilija Kostov

Orczy Lőrinc báró az 1740-es évek-
ben községünknek, később a kisszál-
lási uradalomnak is birtokosa. Unokái 
a múlt század első felében ismét köz-
ségünk földesurai lettek. Az Orczyak 
közel 50 évig voltak népünknek és föl-
dünknek „örökös földesurai”.  Mária 
Terézia trónra lépése után trónköve-
telő ellenségei megtámadták, emiatt 
1741-ben Orczy Lőrinc is azon nemes 
magyar ifjak sorába lépett, akik önként 
gyülekeztek királynőjük védelmére. 
Részt vett a hétéves háborúban, ami-

ért kitüntetést kapott. Áldozatkészsége további jeléül 1756-ban jászkun-
sági és hajdú legényekből saját költségén lovasezredet állított ki, ezzel a 
királynő figyelmét és hálaérzetét még inkább magára vonta. A békekötés 
után tábornoki ranggal lépett ki a hadseregből. Visszavonulása után 1764-
től polgári hivatalokban szolgálta hazáját. Abaúj megye főispánja lett, de 
költészettel is foglalkozott. Szembeszállt a nemzetietlen irányzattal, verse-
iben nemzeti érzést, az egyszerűséget hirdette, gyakran fordult a magyar 
táj s a magyar paraszt felé. Bessenyei György előfutárának tekinthető. Ver-
seit név nélkül, kissé fellengzős címmel adta ki: Hívságok megvetéséről, 
A szegény paraszt néphez beszéd, A magyar hazának, A bugaci csárdá-
nak tiszteletére. Orczy Lőrinc és családja kiemelkedő szerepet töltött be 
Jánoshalma gazdasági fejlődésében (menye gróf Berényi Borbála közben-
járására Bécsben, 1807. december 11-én kelt királyi kiváltsággal Janková-
cz városi rangra). Kora ismert és elismert költője és műfordítója volt. Igazi 
hazafiként támogatta királynőjét, Mária Teréziát. Jánoshalma város Orczy 
Lőrinc tiszteletére utcát nevezett el róla, melynek elején leszármazottai 
által épített „Kastély” őrzi emlékét. 

Előtérben a 
helyi értékek

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 
is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

Programajánló

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Honvéd 

Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban is az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége

Várakozással telve indultunk 
útnak április 27-én, ki azért, mert 
még nem járt itt, a visszatérők még 
inkább: a táj elragadó szépsége, az 
évezredes székely-magyar kultúra 
csodálatos és megunhatatlan.

A délutáni órákban érkeztünk 
meg koncertkörutunk első szín-
helyére: Korondra. Szállásadóink 
révén rögtön megtapasztalhattuk a 
messzi földön híres székely ven-
dégszeretet. Rövid pihenő után a 
helyi művelődési házban énekel-
tük el azt a repertoárt, mely főként 
népdalfeldolgozásokat tartalmazott. 
Műsorunkat hálás tapssal jutalmaz-
ták.

A következő napon vásároltunk a 
helyi kézműves portékákból, majd 
útnak indultunk. Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél egy dallal tiszteleg-
tünk, majd megérkeztünk Székelyudvarhelyre, ahol a magyarság aránya a 
legnagyobb Erdélyben. Itt fogadott minket és a továbbiakban végig kalau-
zunk volt Csíki András, a Hargita Megyei Sporthivatal igazgatója. Humorral 
fűszerezett idegenvezetését élmény volt hallgatni. A Városháza Szent Ist-
ván Dísztermében Zolya Attila, helyi patrióta tartott lebilincselő előadást a 
város és környéke történelmi és kulturális jelentőségéről. Megnéztük Szé-
kelyudvarhely főbb nevezetességeit, többek között a Székelytámadt várat, 
az Emlékezés Parkját, Márton Áron szobrát.

Következő úti célunk Csíkszereda volt, ahol a Makovecz Imre tervez-
te Milleneumi templomban léptünk fel,  egyházi művekkel.  Az épület szép-
sége hatással volt mindannyiunkra, műsorunk után a közönség állva tap-
solt és nem fukarkodtak elismerő szavaikkal. Aznap este találkoztunk Neg-
ojsza Tibor helyi vállalkozóval, aki nagyvonalúan megvendégelt minket egy 
helyi étteremben.

   Szombaton a városnézés után kirándulást tettünk a Szent Anna 
tónál, Kerezsi László vezetésével a Mohos tőzeglápnál, majd Tusnádfür-
dőre érkeztünk, harmadik koncertünk helyszínére.   Kisboldogasszony  
templom közönségének  fogadtatása és elismerése szívet melengető volt. 
Utánozhatatlan erdélyi kürtős kaláccsal és finom borral vendégeltek meg 
minket. Nem feledjük Albert Tibor, tusnádfürdői polgármester kedves köszö-
nő szavait. 

   Utolsó fellépésünkre vasárnap a Csíksomlyói kegytemplomban került 
sor. A mise celebrálása  most is, mint az előző két alkalommal, Menyhárt 
Sándor plébános úr részvételével zajlott, majd mi következtünk.

Műsorunk zárásaként énekeltük el a Régi Székely Himnuszt, melynek 
első hangjait hallván  közönségünk felállt és  velünk együtt  énekelt. Moso-
lyogtak, néhányuk szemében könny csillogott. Lélekemelő érzés volt, ez az 
élmény örökre belevésődik emlékezetünkbe. Ezekkel a szavakkal búcsúz-
tak tőlünk: a Somlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit.

Utolsó kirándulásunk Gyimesbükkbe vezetett, a történelmi Magyarország 
legkeletibb falujába. Megnéztük a vasútállomás hatalmas épületét, majd a 
Rákóczi várat, az Őrtornyot, a Hősök temetőjét.

A hazaúton rövid látogatást tettünk még Segesváron.
Érzelmileg és élményekben egyaránt feltöltődve tértünk haza, szívünkbe 

zárva Székelyföldet és az itt élő embereket.

Hálásak vagyunk karnagyunknak, Karsai Péternek, hiszen utazásunk 
minden apró részletét ő szervezte meg és gondoskodott mind testi, mind 
szellemi táplálékunkról.  Köszönettel tartozunk Jánoshalma város veze-
tésének, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesületnek  és Bányai Gábor 
képviselő úrnak támogatásukért, hogy segítségükkel elvihettük e távoli 
vidékre zenei kultúránk egy kis szeletét, örömet okozva ezzel ottani 
honfitársainknak és önmagunknak. 

Horváthné Rapavi Erika
kórustag

A Mithras Kórus  
vendégszereplése Székelyföldön

Sikeres képzőművészeti tábor 
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Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2017-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség 

elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

Nagy István, a helyi szélsőjobboldali párt elnöke a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom kezdeményezése alapján beadványt nyújtott be a Képvise-
lő-testületnek az európai bérunió témakörében.

A Képviselő-testület tagjai a döntés meghozatala előtt tisztázó, és értel-
mező kérdéseket tettek fel Nagy Istvánnak, aki nem adott választ a témá-
hoz fűződő képviselői kérdések nagy részére. 

A Képviselő-testület kíváncsi volt arra, hogy a jobbik által útjára indított 
elképzelés mennyire megalapozott? Mekkora plusz pénzügyi forrás szük-
séges a szélsőjobbos kezdeményezés megvalósításához, honnan tervezik 
megteremteni ezt a pénzügyi forrást, és ez miként befolyásolja Magyaror-
szág költségvetését? Nagy István ezekre a kérdésekre nem adott választ, 
mint ahogy arra sem, hogy a béruniót milyen konkrét intézkedések beveze-
tésével kívánják elindítani, hány munkavállalót érint az országban, milyen 
megegyezések történtek az országos politikai pártok képviselőivel, a gaz-
daság szereplőivel, és a munkaadók érdekvédelmi szervezeteivel? 

A képviselők szerettek volna többet megtudni arról, hogy pontosan ki 
indította, és milyen támogatottsága van az indítványnak? Annyi derült ki a 
polgári kezdeményezésnek titulált akcióról, hogy eddig a jobbik közép-eu-
rópai partnerei írták alá, nem állnak mögötte a nemzetállamok kormányai, 
nem is keresték meg őket a beadvány készítői. Arra a kérdésre, hogy miért 
tekinti a jánoshalmi jobbik elnök minden átmenet nélkül partnerének a helyi 
Képviselő-testületet, amikor eddig a szembenállás volt a jellemző, szin-
tén nem érkezett érdemi válasz. A városvezetés szóvá tette, hogy a job-
bik elnöke és támogatói, minden lehetséges fórumon, alattomos módon, 
félrevezető információkat közölve próbálták megtéveszteni a lakosságot 
a szennyvízberuházás megvalósításával kapcsolatban. A jánoshalmi job-
bik a város legfontosabb Uniós pályázatában nem volt partnere a város-
vezetésnek, pedig Uniós kötelezettség révén az egyik legfontosabb közös 

érdek lett volna. Mindenkinek, de azoknak a jánoshalmi lakosoknak, akik-
nek pénzügyi kötelezettsége is volt a beruházásban, egyértelműen szeren-
csésebb lett volna, ha nem az önös és pártérdeket tartották volna szem 
előtt, hanem egy ilyen jelentőségteljes kérdésben együttműködtek volna a 
város vezetésével. Talán nem lett volna ilyen nagymértékű a megtévesz-
tett emberek száma.

A polgármester utalt arra, hogy problémából egy is sok ilyen volu-
menű beruházás esetében. A képviselők feltett kérdéseire való válasza-
dás helyett Nagy István vádaskodásba ment át, sértegetni kezdte az álta-
la „hatalom”-nak titulált városvezetést, azzal vádolta a képviselőket, hogy 
ezzel a hozzáállással nem képviselik a magyar munkavállalók érdeke-
it. Az ellenzéki képviselő sértegetéseire Czeller Zoltán polgármester kifej-
tette, hogy amíg Nagy István nem tud érdemben válaszolni a feltett kér-
désekre, és amíg nem válik világossá, hogy tulajdonképpen pártérdeket, 
vagy a valódi érdeket kellene támogatni, addig komolytalannak tekinthe-
tő a témafelvetés.

Miután a képviselők a témát érintő lényeges kérdésekre nem kaptak 
választ, a Képviselő-testület tagjai a jánoshalmi jobbik elnök beadványát 
több ponton is ellentmondásosnak, és hiányosnak ítélték meg. A bérunió 
témakörben az alábbi határozat született:

Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal az elvvel, hogy 
minden munkavállalónak egyenlő munkáért, egyenlő bér járjon az Euró-
pai Unió országaiban. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete méltatja Magyarország Kormá-
nyának a 2010-ben vállalt, a magyar bérek Unió-s szintre való felzárkózta-
tásához kapcsolódó intézkedéseit, és egyetért az erre vonatkozó, további 
kormányzati törekvésekkel.

Egy hónap leforgása alatt két ingatlan került értékesítésre az Ipari Terü-
leten

Előző lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy március hónapban az 
Önkormányzat értékesítette a Jánoshalmi Ipari Területen (volt laktanya) 
lévő 4565/12 hrsz-ú ingatlanát. 

Szinte egy hónap leforgása alatt újabb vásárlási igény érkezett. A 
PROMT NL Kft. április 27-én kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 
kérelmében a Jánoshalmi Ipari Területen lévő 4565/13 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlását fogalmazta meg a kft. ügyvezető igazgatója.

A kérdéses ingatlan Képviselő-testület által meghatározott értékesítési 
ára 7.926.880 Ft, az ingatlanért a Kft. bruttó 7.000.000 millió forintot aján-
lott fel.

A kérelmet a Képviselő-testület a vállalkozó kérésére még aznap, rend-
kívüli ülés keretében tárgyalta meg. A döntés meghozatalakor előnyt jelen-

tett, hogy a terület megvásárlása után a vállalkozó beruházást indít a hely-
színen, nevezetesen fa brikett gyártó üzem megépítését tervezi. Bár a vál-
lalkozás nem fizetné meg a teljes vételárat, hanem 926.880 Ft-tal keveseb-
bet, a képviselők számára megkönnyítette a döntést az a tény is, hogy a 
beruházás után a Kft. a székhelyét Jánoshalmára tenné, így a továbbiak-
ban iparűzési adó bevétellel is számolhat a város vezetése.

A Képviselő-testület a témakörben támogató határozatot hozott, misze-
rint Jánoshalma Város Önkormányzata bruttó 7.000.000 Ft áron eladja a 
tulajdonát képező jánoshalmi 4565/13 hrszú, 7622 m2 nagyságú beépítet-
len területét a PROMT NL Kft.-nek (Székhely: 6230 Soltvadkert Szarvas-
kút dűlő 63/t). A Kft. a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben 
megfizeti.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézke-
déseket tegye meg, és az adásvételi szerződést írja alá.

Továbbra is kérdés:
Mi lesz a  

Tanuszoda sorsa?
Közismert, hogy a Tanuszodák működtetése önmagában egyik települé-

sen sem gazdaságos, így Jánoshalmán sem. 
A Városgazda Kft az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján üze-

melteti a Tanuszodát és a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokot. Az intézmény 
saját bevételei messze nem elegendőek annak fenntartásához, így az 
önkormányzatnak évi szinten több tíz millió forintjába kerül a járás települé-
sein élőknek úszási lehetőséget biztosító, ugyanakkor a jánoshalmi önkor-
mányzatnak nem kötelező feladat ellátása. A Tanuszoda üzemeltetésének 
10 éve alatti tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskolák sem veszik igény-
be a tanuszodát az elvárható szinten, a lakosság részéről pedig még kisebb 
az érdeklődés. A bevételi oldal - mivel jellemzően diákok veszik igény-
be a létesítményt - éves szinten az 5 millió forint körül mozog, a kiadá-
sok pedig 20-25 millió forintot tesznek ki. Fennállása óta az éves szin-
ten termelődő költségvetési hiány 150-200 millió forintot emésztett fel 
a város költségvetési tartalékából.

A város Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetést már hiánnyal 
fogadta el, amihez a Tanuszoda üzemeltetése jelentős mértékben hoz-
zájárult. Ennek ellenére az Önkormányzat az intézmény üzemeltetésé-
re az iskolai tanév végéig forrást biztosított. 

Annak érdekében, hogy a Tanuszoda ne kerüljön bezárásra, Czeller 
Zoltán polgármester úr levélben kereste meg a Nemzeti Sportközpontok 
Főigazgatóságát, a létesítmény további üzemeltetésével kapcsolatban, 
mivel több járásban is ők üzemeltetik a tanuszodákat. A Főigazgatóság a 
polgármesteri megkeresés kapcsán állásfoglalást kért a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumtól, a döntésről a város vezetése lapzártáig nem kapott 
értesítést. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete áprilisi ülésén ismételten 
foglalkozott a Tanuszoda üzemeltetésének kérdésével. A Képvise-
lő-testület kényszerűségből megszületett határozatának értelmében a 
Tanuszoda üzemeltetése 2017. június 15-től határozatlan időre felfüg-
gesztésre kerül, a Városgazda Kft-vel kötött üzemeltetési megállapodás 
ennek értelmében módosul.

Amennyiben a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága átvenné az 
üzemeltetést, akkor a létesítmény működtetésének további feltételeit 
a Képviselő-testület újra tárgyalja. A testület által meghozott határo-
zat csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Tanuszoda üze-
meltetését nem veszi át a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága.

Házhoz menő lomtalanítás
Tisztelt Lakosok!

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a házhoz menő lomtalanítás 
bevezetése óta eltelt időszak pozitív tapasztalatait felhasználva a házhoz 
menő lomtalanítás idő intervallumát az év teljes időszakára kiterjeszti, és a 
hátralékkal nem rendelkező ügyfelek igény esetén akár évi két alkalommal 
is igénybe vehetik a korábban meghirdetettől eltérően. 

Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre 
emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a 
számára legmegfelelőbb időpontot.

A 2017-es évben tehát a házhoz menő lomtalanítást egész évben (janu-
ár 01-től december 31-ig) kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően. 

A házhoz menő lomtalanítás menete a korábban már ismertetett módon 
történik: 

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-4019484 telefonszámon tudja 
jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyez-
tetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a 
számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek 
díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszál-

lítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 

lomhulladékot.
3. az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve az egyezte-

tett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokot-

tak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A 
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
 — gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 — elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 — veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 — heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálko-
dói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájé-
koztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a 
biológiailag lebomló hulladék díjmentes, a cég 
által folyamatosan biztosított biológiailag lebom-
ló zsák és egy kévényi mennyiségben történő 
begyűjtését Jánoshalma területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során 
az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, kony-
hában keletkező minden szervesanyag tartal-
mú hulladék elszállítása történik.  A biológiailag 
lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reg-
gel 6 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás idő-
pontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tud-
ja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladé-
kot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növé-
nyeket, háztartásban, éttermekben, kiskereske-
delmi egységekben keletkező konyhai és élelmi-

szermaradék műanyag zsákokban, illetve maxi-
mum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegek-
ben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként 
maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen formában helye-
zik ki, vagy ha kommunális hulladékkal kevere-
dik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járat-
tal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
 ¾ Kerti hulladék:

 — kötegelve, kévébe összekötve: faág, 
fanyesedék, gally
 — műanyag zsákokban vágott fű, vágott 
virág, falevél, lágyszárú növény, virá-
gágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, 
egyéb apró zöldhulladék

 ¾ Udvari hulladék:
 — fűrészpor, faforgács, száraz szalma

 ¾ Konyhai hulladék:
 — zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb 
növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket 
vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és 
komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az 
elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a 
Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskun-
halas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladé-
kos zsák települési szilárd hulladékot is tartal-
maz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés kere-
tében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantu-
lajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
2018. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést 
szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Az egyik a másik után kelt el

Útfelújítás Borotáig
Bányai Gábor országgyűlési képviselő a jánoshalmi Városi Képvise-

lő-testület legutóbbi ülésén napirend előtt bejelentette, hogy az 5412-es 
út, Jánoshalmától a borotai bekötőútig terjedő szakaszának rekonstrukció-
ja várhatóan augusztustól elindul és valószínűleg még az idén be is fejező-
dik. Ezzel a fejlesztéssel javul a Kecskemét Baja közti elérhetőség. Meg-
említette, hogy nagyon nagy igény van az utak fejlesztésére.  A képviselő 
választási körzetében a választási ciklusban mintegy 220 km út újul meg. 

ZÖLDJÁRAT NAPTÁR
Jánoshalma 2017

május június július augusztus szeptember október november december
kedd 9 6 4 1 26 24 21 19
szerda 10 7 5 2 29 27 25 22 20
csütörtök 11 8 6 3 30 28 26 23 21
péntek 12 9 7 4 31 1 29 27 24 22

2018
január február március április

kedd 16 13 13 10
szerda 17 14 14 11
csütörtök 18 15 15 12
péntek 19 16 16 13

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének napja, megegyezik a kommunális edény ürítésének napjával!

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Nem talált együttműködő partnerre 
a jánoshalmi jobbik elnök

◄ folytatás az 1. oldalról

Kiemelte, a beruházás tervezésekor odafigyeltek a bérek szintjére is, 
mivel a nagy kézimunka igényű feldolgozóüzemben fontos a megfelelő 
bérek megfizetése, hogy megtarthassák a képzett munkaerőt. Úgy vélte, a 
hatékonyság növelése hozzá fog járulni a bérek emelkedéséhez.

Bányai Gábor beszámolójában megjegyzete, hogy a halasi baromfi fel-
dolgozó üzemet nem zárják be.  Az ottani 150 fő – melyből 60 fő a halasi – 
munkahelye nincs veszélyben. 

Munkabérek tekintetében az új beruházás, elmarad ugyan a nyu-
gat-európai bérektől, de a hazai viszonylatokhoz képest versenyké-
pes szintű bérekkel terveznek.  Bányai Gábor szerint a 200 – 220 
ezres bérajánlat nem rossz, egy szakmai előképzettséget nem igény-

lő munka elvégzéséhez. A szakképzettséget igénylő munka-
körök esetében ez bér már 300 ezer forint, vagy afölötti is lehet.  
Ami még vonzata ennek a beruházásának, hogy jövőre, éves szinten, mint-
egy 20 millió viziszárnyas nevelésére kötnek szerződéseket környék béli 
gazdákkal, vállalkozókkal. Ez is újabb családoknak biztosíthat jövedelmet. 
Jelenleg még folynak az egyeztetések, hogy miként tudnák ezt megolda-
ni itt a környéken. Számos jánoshalmi vállalkozásnak biztosít a kormány 
pályázati lehetőséget ebben a projektben való részvételhez, illetve kedve-
ző agrárhitelek igénybevételéhez, melyek rendelkezésre állnak. 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő fontosnak nevezte, hogy egy 
magyar beruházó, helyben lakó polgár „hazahozta a beruházást Mélykút-
ra”, és jelezte: a nyáron, július környékén lehet az alapkőletétel.

ikor

Végre jó hírek a térségben élőknek!
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Gyakorlatozott a Felső-Bácskai 
Önkéntes Mentőcsoport

Szinten tartó gyakorlatot tartott Mélykúton 2017. április 25-én a János-
halmi járásban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport 
(FBÖMCS), amely fő célja a vihar okozta károk felszámolásában való köz-
reműködés volt.

Járási mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik a hivatásos kataszt-
rófavédelmi egységek szükség esetén való támogatása vihar okozta károk 
esetén. A feltételezés szerint Mélykút város több utcájában a rendkívüli idő-
járás, viharos erejű szél lakóépületeket rongált meg. A kivonuló hivatásos 
egységek nem győzik a kárelhárítást, ezért a kérik az FBÖMCS munkála-
tokban való részvételét.

A gyakorlat keretében a mentőcsoportnak egy erősen károsodott ingat-
lanból kellett, személyt kimentenie falbontás módszerével. A személymen-
tés mellett meg kellett szervezni az épület veszélyesen rongálódott része-
inek elbontását illetve az udvaron lévő, további kockázatokat jelentő meg-
dőlt fenyőfa eltávolítását is.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport az alapfeladatát meg-
felelően és fegyelmezetten képes ellátni. A nemzeti minősítés keretében 
megszerzett képességeit szinten tartotta, továbbra is alkalmas a hivatá-
sos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására. A gyakor-
latot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kijelölt szakembere megfelelő-
re értékelte.

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2017.04.26
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Bolti eladó Szakmunkásképző Rózsa Bianka egyéni vállalkozó Jánoshalma 161.000,-Ft

Kereskedő - Boltvezető Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola Rózsa Bianka egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint

Bolti eladó
Általános iskola, 
szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Fajszi Józsefné Jánoshalma megegyezés szerint

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, 
szakmunkásképző Szlávik Gyula egyéni vállalkozó  Jánoshalma és vidék megegyezés szerint

Biztonságtechnikai rend-
szertelepítő

Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola, szakiskola Digital Sensor Kft. Jánoshalma és vidék megegyezés szerint

Villanyszerelő Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola, szakiskola Digital Sensor Kft. Jánoshalma és vidék megegyezés szerint

Autószerelő Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft

Lakatos Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft

Hegesztő Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft Jánoshalma 161.000,-Ft

Forgácsoló Szakmunkásképző, Szakkö-
zépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft Jánoshalma 161.000,-Ft

Pék- édesipari termékgyártó Szakmunkásképző, szakkö-
zépiskola, szakiskola Royal II Sütőipari Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Áruterítő- gépkocsivezető Maus Ker. és Szolg. Kft. Mélykút megegyezés szerint
Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00 
13.00-16.00 08:00-12:00 08.00-12.00 

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

Általános és középiskolába 
beiratkozó diákok figyelem! 

Így igényelhettek 
diákigazolványt! 

Az általános iskolai és középiskolai beiratkozáshoz szükséges a 
NEK adatlap, amely a jánoshalmi kormányablakban is igényelhető.

Az ügyintézéshez személyes megjelenésre van szükség, 14 év alatti 
személy esetében törvényes képviselő jelenléte is kötelező. 

Az kormányablakban be kell mutatni az alábbi iratokat:
érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és  

lakcímkártya 
Az adatlap igénylése költségmentes. 
Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilván-

tartás alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, 
melyen az adatok, a fénykép és 12. éven felüli igénylő esetében az ere-
deti aláírás szerepel. 

A NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap része a 16 karak-
terből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatá-
ban kap szerepet, ezért ennek megőrzésére az igénylőnek fokozottan 
ügyelnie kell!

A diákigazolvány igénylést az adott iskolában lehet megindítani, a kor-
mányablakban kapott NEK adatlap leadásával, ahonnan az iskola átve-
szi a diákigazolvány kiállításával kapcsolatos ügyintézést.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: 
  hétfő: 700-1700

  kedd: 800-1200

  szerda: 800-1600

  csütörtök: 800-1800  
  péntek: 800-1200

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság - melynek legfontosabb 
feladata a járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi 
felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását - 
2017. évi első ülését 2017. április 20-án tartotta meg.

Első napirendként elfogadásra került Jánoshalma Járási Helyi Védelmi 

Bizottság 2017. évi Feladat- és Pénzügyi Terve.
A HVB titkára beszámolt a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság 

két ülése között történt, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, 
A HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese tájékoztatást nyújtott a jelenlé-
vők számára a kéménytüzek és szabadtéri tüzek megelőzése érdekében 
szükséges intézkedésekről valamint aktuális katasztrófavédelmi felada-
tokról.

Az ADUVIZIG képviselője beszámolt a vizek kártételei elleni védekezés-
re való felkészülés aktuális helyzetéről.

Az ülésen tájékoztató hangzott el a Magyar Honvédség Önkéntes Terü-
letvédelmi Tartalékos kötelékek megalakításáról, felépítéséről, a megalakí-
táshoz szükséges toborzási tevékenységről, valamint a Honvédelmi Sport-
szövetség célkitűzéseiről és feladatairól.

A járás állategészségügyi helyzetéről a hatósági állatorvos adott tájé-
koztatást, végül a bűnügyi helyzetről a rendőrőrs parancsnoka informálta 
a megjelenteket. 

Jánoshalma, 2017. április 26.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság Elnöke

Ügyfélfogadási hely változás a Jánoshalmi Járási Hivatalban
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. április 13-tól a Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályánál (6440 Jánoshalma, 

Béke tér 1.) irodacserék történtek, ezért több kolléga más irodában érhető el
Az új elérhetőségek:

név beosztás új iroda telefonszám e-mail
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna Hivatalvezető 18-as iroda 77/795-269 miko.zsuzsanna@bacs.gov.hu
Farkas Margit Hivatalvezető-helyettes, Hatósági és Gyámügyi Osztály ov. 18-as iroda 77/795-276 farkas.margit@bacs.gov.hu
Abonyi Lászlóné Szociális ügyintéző 19-es iroda 77/795-288 abonyi.laszlone@bacs.gov.hu
Farkasné Koczó Emese Pénzügyi szakügyintéző 23-as iroda 77/795-270 koczo.emese@bacs.gov.hu
Nikli Tímea Pénzügyi ügyintéző 23-as iroda 77/795-270 nikli.timea@bacs.gov.hu
Ádám Zoltán Levente Titkársági-szociális ügyintéző 20-as iroda 77/795-275 adam.zoltan@bacs.gov.hu
Kopcsekné dr. Dora Éva Szociális szakügyintéző- települési ügysegéd 24-es iroda 77/795-277 dora.eva@bacs.gov.hu
Szilágyi Szabolcs Szabálysértési- szociális szakügyintéző 24-es iroda 77/795-274 szilagyi.szabolcs@bacs.gov.hu
Kiss Rita Szociális szakügyintéző 26-os iroda 77/795-271 kiss.rita@bacs.gov.hu
Mészárosné Kiss Mária Szociális ügyintéző 26-os iroda 77/795-284 kiss.maria@bacs.gov.hu

A kollégák a pirossal jelölt irodákban találhatók meg személyes ügyintézés esetén, az ügyfélfogadási idő és a telefonos, e-mailes elérhetőségek nem 
változtak!

A KORMÁNYABLAK ügyfélfogadási helye és elérhetősége nem változott!

Ülésezett a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság

mailto:kormanyablak.janoshalma#bacsjaras.gov.hu
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A Gazdakör híre
Bácskossuthfalvi testvérszervezetünk a Rizling Egyesület szintén 

2017. évben ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Az ünnep-
ségre meghívták gazdakörünk küldöttségét is, melynek örömmel tet-
tünk eleget. 2017. április 1-jén szombaton küldöttségünket Fábrik Attila, 
a Rizling Egyesület új elnöke pálinka kóstolóval fogadta. Az ünnepség 
helyszíne a Juhász bálterem volt. Itt először Fábrik Attila köszöntötte a 
megjelenteket, majd a helyi Rezeda-asszonykórus jászsági népdalokat 
adott elő, nagy sikerrel. 

Ezután Dr Peter Cindrić professzor vetítéssel egybekötve ismertette 
a Karlócai Szőlőtermesztő Intézetben nemesített új rezisztens 
szőlőfajtákat. Az értékes tájékoztatót Fremond Árpád VMSZ alelnök, 
a tartományi képviselőház mezőgazdasági bizottság elnökének felszó-
lalása követte. Beszédében a pályázatokon való részvételre buzdította 
a helyi termelőket. A helyi önkormányzat vezetője kijelentette, hogy az 
önkormányzat továbbra is segíti a Rizling Egyesületet, hisz e civilszer-
vezet tevékenysége is, jelentősen hozzájárul a falu hírnevének öregbí-
téséhez. ezt bizonyítja az is, hogy 2012-ben a Rizling Egyesület Faludí-
jat kapott. Ezután az egyesület elnöke röviden ismertette az elmúlt 20 év 
történetét. Beszédében külön megemlékezett elődeiről, Gulyás Lászlóról 
az első elnökről, aki 12 évig volt az egyesület elnöke és Bika Lajosról, 
aki 8 évig vezette az egyesületet. Ezután az aktív alapító tagok vehették 
át az okleveleket. Ugyancsak okleveleket vehettek át azok a tagok, akik 
már 15 éve részt vesznek az egyesület munkájában. Külön ajándékot 
kaptak azok a tagok, akik már betöltötték 80. életévüket. Közülük Sétá-
ló János köszönte meg ezt a figyelmességet a vezetőségnek. Elmondta, 
hogy az egyesületben mindenki egyforma, a doktortól az egyszerű mun-
kásig áthat a „tenni vágyás” az egyesületben, ez a „moravicai akarat”.

Ezután a testvér szervezetek képviselői kaptak szót.  A temerini 
küldöttség vezetője után Farkas László gazdakörünk elnöke köszöntötte 
a vendéglátóinkat. Elnökünk most is szép beszédet mondott, méltón 
kapott nagy tapsot a hallgatóságtól. Beszéde végén ajándékot adott át 
a helyi egyesületnek. 

Dági József gazdakörünk első elnöke, idézte fel az első kapcsolatfel-
vétel körülményeit a két egyesület között. Beszédében kiemelte. „Múlt 
nélkül nincs jövőnk.” Külön ajándékot adott át a helyi egyesületnek. 
Beszéde végén őt is nagy szeretettel köszöntötte a hallgatóság. 

Következett a finom ebéd, jó borok kíséretében és zeneszó mellett. 
Ahogy telt az idő, egyre jobban emelkedett a hangulat. Nagyon szép 
gesztus volt, hogy a Rizling Egyesület egyik szerb tagja tiszteletünkre 
szerb népdalokat énekelt. A zenés-táncos rendezvény késő estig tartott. 
megható volt, hogy a helyi egyesület vezetősége és tagsága, búcsúzta-
tásunkkor, egészen a kocsinkig kísért Bennünket a zenekarral együtt. Jó 
hangulatban indultunk haza. 

Köszönjük bácskosuthfalvi barátainknak ezt a szép napot és a szí-
ves vendéglátást.

Fajszi Ferenc

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
ről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatá-
rozott parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gek hatékony betartatása érdekében Jánoshal-
ma Város Képviselő-testülete az alábbi parlag-
fű-mentesítési programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-

ről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
A parlagfű elleni közérdekű védekezés vég-

rehajtásának, valamint az állami, illetve a közér-
dekű védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése 
értelmében a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a föld-
használó nem tesz eleget parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan 
a földhasználóval szemben növényvédelmi bír-
ságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a 
szabályozza a hatásköri és illetékességi kérdé-
seket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az 
ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végre-
hajtására. Külterületen az ellenőrzésre a növény 
és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei 
kormányhivatal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részle-
tesen szabályozza a növényvédelmi bírság mér-
tékét. A bírság alapja a károsítóval fertőzött terü-
let mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján 
belterületen a fertőzött terület nagyságától füg-
gően ez tizenötezer forinttól ötmillió forintig ter-
jedhet a bírság.
II. Jánoshalma Városának parlagfű-

szennyezettségi állapota:
A város központi része parlagfűvel gyengén, 

vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a 
területeken a védekezés könnyen megvalósít-

ható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingat-
lan jelent, de a tulajdonos felszólításával külön 
intézkedésre nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben található parlagfű 
a még belterületnek számító peremterületeken. 
Ezek egy része önkormányzati terület, egy része 
viszont magánterület. Az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján azonban itt sem volt szükség eljárás 
megindítására.

Elsődlegesen szennyezett területek:
Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződésé-

nél lévő vízgyűjtő terület,
Pacsirta utca,
Borpince utca és a Majoros Aladár utca 

kereszteződésének környéke,
Vasútállomás és környéke,
Zenészsor melletti terület (vásártér),
Damjanich utca vége (vízgyűjtő),
Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,
Móricz Zsigmond utca vége,
Újvidék utca eleje,
Laktanya előtti rész,
Kélesi úti vízgyűjtő,
Mátyás király utca,
Kisfaludy utca vége,
Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri 

telep környéke,
Erzsébet tér,
Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
Hold utca vége
Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca keresz-

teződése 
Dézsmakert utca 
Czobor utca beépítetlen része és az abból 

nyíló utak szélei
III. Megelőzés:

A parlagfű virágzását megelőző időszakban 
minden évben megtörténik a lakosság értesíté-
se kötelezettségeinek betartása érdekében. Ez 
általában a polgármesteri hivatal épülete előtt és 
a város egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblá-
kon, valamint a helyi lapban történik. Frekven-
táltabb helyeken azonban lehetőség van szó-
rólapokon történő tájékoztatásra is. A közfoglal-
koztatási program keretében a közterületeken 
a parlagfű kaszálása a virágbimbó kialakulása 

előtt megtörténik.
IV. Ellenőrzés, intézkedés:

Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a köz-
terület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertő-
zött területekről tájékoztatást ad a Városgazdál-
kodási Osztály vezetőjének. A fertőzött területe-
ket a helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés 
tapasztalatait dokumentálják.

A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerül-
het hivatalból, vagy lakossági bejelentés alap-
ján.

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem 
meghatározott időpontban és helyszíneken kerül 
sor, figyelembe véve a területek szennyezettsé-
gének arányát. Mind hivatalból, mind lakossá-
gi bejelentésre történő ellenőrzéskor, csekély 
mennyiségű szennyezettség esetén megtörté-
nik az ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiirtá-
sára irányuló szóbeli felszólítása, határidő meg-
állapításával. A határidő lejártát követően utóla-
gos ellenőrzésre kerül sor. Amennyiben az ingat-
lanhasználó a szóbeli felszólításnak nem tett 
eleget, a 221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet 
szerinti jegyzőkönyv felvételére kerül sor, majd 
közérdekű védekezés elrendelése következik, 
valamint a törvényben meghatározott növényvé-
delmi bírság kiszabására kerül sor.

V. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezés:

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása 
esetén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű 
védekezést határozatban rendeli el, amely fel-
lebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtha-
tó. A határozat egy példányát meg kell küldeni a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. 
A közérdekű védekezés elvégzése során a ható-
ság, valamint a közérdekű védekezést elvég-
ző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei 
között az érintett területre beléphet, ott a szük-
séges cselekményeket elvégezheti. Az eljárás 
lefolytatására a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre 
Jánoshalma Városi Önkormányzat a Városgaz-
da Kft-t (Jánoshalma, Molnár J. u. 3.) bízza meg.

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

Bácskossuthfalván is jubileumot ünnepeltünk

Április 22-én a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésében az egye-
sület tagjai és a Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesület Nor-
dic-Walkingosai  – immár másodszor –  vettek részt a Szabadszálláson a IV. Strá-
zsa Honvéd Teljesítménytúrán. A mára már a környező országokban is népszerű 
túrát minden évben a húsvétot követő szombaton a szabadszállási Honvéd Nyug-
díjas Klub Strázsa Turista Egyesület szervezi és vezeti le. A túrázni kívánok koruk, 
felkészültségük, erőnlétük alapján 15, 25, 35, és 45 km-es távok teljesítésére vál-
lalkozhattak.

A túrázók a „Piac-térről” rajtoltak és itt volt a cél is. A túra útvonala nagyon 
szép, látványos és igen változatos volt.  A menetvonalakon lévő erdei ellenőrzési 
pontokon üdítő italok, csokoládé, banán és egyéb frissítők segítették a továbbha-

ladást.  A város köz-
pontjában az utolsó 
ellenőrzési ponton 
lehetőség adódott a 
„Helytörténeti Gyűj-
temény” megtekin-
tésére. 

A célban zsíros 
kenyér és egy finom 
ebéd várta a túrázó-
kat. 

A nap végén csa-
patunk tagjai jóleső 
fáradsággal indultak 
haza.

Reméljük jövőre 
még többen veszünk 
részt a „STRÁZSÁN”. 

GYPCS

RENDELKEZÉS A   BEFIZETETT ADÓ  
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 
18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:   
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

„ Strázsa 2017” 
Honvéd Teljesítménytúra 

Szabadszálláson.
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„ANNA-MATER” 

Mike Márk vagyok. Immár 8 éve járok a Szent Anna Katolikus Iskolá-
ba.  Egy kivételével minden évben kitűnő tanulmányi eredménnyel végez-
tem. A kitűnő bizonyítványon mellé már megkaptam a Szent Anna érem 
bronz, ezüst és arany fokozatát is, melyeket osztályfőnöki és igazgatói 
dicséretekkel lehet kiérdemelni. Idén is dolgozom azon, hogy megszere-
zem a negyediket is.

Igyekszem részt venni az iskola kulturális életében, a különböző esemé-
nyeken és versenyeken. Második éve vagyok tagja a történelmi versenyen 
részt vevő csapatnak, mellyel tavaly és az idén is bejutottunk az országos 
döntőbe. Remélem, május 20-án jó eredménnyel jövünk haza.

Minden évben részt vettem a vers- és mesemondó versenyeken, s min-
dig dobogós helyet értem el. Így ott voltam a városi döntőkben, kétszer 
pedig képviseltem iskolámat és városomat Kecskeméten a megye legjobb 
mesemondóinak megmérettetésében. Annyira jó dolog átélni, átérezni a 
meséket, verseket és ezt közvetíteni a hallgatóság felé, s ezzel élményt, 
örömöt szerezni másoknak!

A hitélet is fontos számomra. Már második iskolai évemtől ministrálok, 
vagyis szolgálatot teljesítek a miséken.

Kedvenc spotágam a foci, melyet nézni és játszani is szeretek. Az isko-
lai csapattal számos mérkőzésen és bajnokságon vettünk részt, s általában 
az élmezőnyben végeztünk. Tagja vagyok a jánoshalmi U-16 és U-19 csa-
patának is. Annyira szeretem a focit, hogy bizonyos időszakban heti négy-
öt edzésen is részt veszek, plusz a meccseken.

Szeretem nézni a focit a TV-ben is, de két legnagyobb élményem az volt, 
amikor láthattam a magyar válogatott mérkőzését a Grupama Arénában 
Elefántcsontparttal illetve Svédországgal.

Közel állnak hozzám a vízparti örömök is. Miután már többször eljutottam 
iskolámmal balatoni táborokba, a magyar tenger szerelmese lettem. A csa-
ládommal többször jártam az Adrián, s oda is újra visszavágyom, főként, 
ha a hajózásra gondolok. Kedvenc időtöltésem a barkácsolás. Kedvelem a 
saját készítésű ajándékokat. Tanáraimnak is minden évben általam készí-
tett dolgokkal kívántam boldog karácsonyt.

Szeretem az iskolámat, a tanáraimat, a lelki atyáimat, a barátaimat. Egy 
bő hónap múlva búcsúzom tőlük, s a Szilády Áron Gimnázium tanulója 
leszek. A sok jó, a rengeteg tudás, érték, figyelmesség, törődés és szere-
tet, melyet tőlük kaptam, örökre elkísér engem. Köszönettel tartozom érte.

Köszönettel tartozom anyukámnak is a türelmes gondoskodásért, a 
nagymamámnak hálás vagyok fáradhatatlanságáért, az iskolára és a sok 
versenyre való felkészülés során nyújtott segítségéért.

NÁLUNK TÖRTÉNT 

Szavalóverseny

Iskolánkban április 5-én szavalóversenyt rendeztünk. Akik az osztályuk-
ban a legjobbnak bizonyultak, részt vehettek a nagy megmérettetésen. A 
zsűri értékelte a versválasztást, hanglejtést, hangerőt, artikulációt. Számos 
résztvevő izgulhatott a felkészítők, családtagok, érdeklődők és persze a 
zsűri előtt. A győztesek képviselhették iskolánkat április 11-én az Imre Zol-
tán Művelődési Központban megrendezésre kerülő városi versmondó ver-
senyen. 

Helyezést értek el a városi versenyen: 1. helyezett: Mike Márk, 2. helye-
zett: Mike Dávid és  Zámbó Zalán, 3. helyezett: Farkas Fruzsina

Gratulálunk minden versmondónak! Köszönet illeti a zsűritagokat, felké-
szítőket, szülőket!

Magyar-Nemes Brigitta

Első gyónás

2017. április 8-án került sor a harmadik évfolyamosok első gyónására. 
A bűnbánati liturgia után több helyen folyt a gyerekek gyóntatása, közben 
meghallgathattuk Jézus szenvedésének történetét. A gyónást követően a 
szülők, keresztszülők feladták a gyermekekre a fehér ruhát, mely a tiszta 
szívüket jelképezte, és Szentírást ajándékoztak nekik. Ezt követően együtt 
elégették a bűneiket tartalmazó kis cédulákat, és mécsest gyújtottak. 

Magyar-Nemes Brigitta

Nyílt nap a Katolikus Óvodában
Hagyománya-

inkhoz híven az 
óvodai beíra-
tást megelőző-
en, április 19.-én 
nyílt napot tartot-
tunk az érdeklő-
dő leendő kis-
csoportosok és 
szüleik számá-
ra. Ezen a napon 
bepillantást nyer-
hettek a szülők 
és a gyermekek 
a mindennapjaink egy részébe, valamint izgalmas programokkal vártuk az 
érdeklődőket. A szeszélyes időjárás ellenére rendívül jó hangulatú délelőt-
töt tölthettünk el együtt. A gyerekek és szüleik is sok-sok érdekes népi játé-
kot próbálhattak ki, ezen felül minden csoportba érdekes foglalkozásokon 
vehettek részt, melyeken megismerkedhettek a leendő óvó nénikkel, dajka 
nénikkel, leendő ovis társakkal, barátokkal. 

Egy család életé-
ben nagyon fontos dön-
tés, hogy milyen nevelést 
választanak a gyermekük 
számára az iskolai évek 
előtt. Óvodánk a keresz-
tény értékrendre épül, és 
minden erőnkkel, tudá-
sunkkal azon vagyunk, 
hogy ezt elmélyítsük, bel-
sővé tegyük, és a gyerme-
kekben szunnyadó Istentől 
kapott talentumot kibonta-

koztassuk. Évről évre egyre több szülő keresi fel óvodánkat, mivel fon-
tosnak tartják, hogy az óvodai nevelés keretén belül az igaz értékek felé 
vezessük a gyermekeket.

Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek a 
nyílt napunkra.

Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

A Föld Napja

Iskolánk minden évben virágültetéssel emlékezik meg a Föld Napjá-
ról: minden gyermek egy-egy virággal járul hozzá az udvar szépítéséhez.

A tavalyi tanévben csatlakoztunk a „hüvelyesek éve” kezdeményezés-
hez, amely nagy sikerrel zajlott le, így az idei tanévben „húsmentes hétfő”-t 
hirdettünk. Minden osztály csatlakozott a felhíváshoz, mártogatós ételeket 

kóstolhattunk. A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ jóvoltából 
tudtunk ezekhez az ételekhez tortilla chipset biztosítani, valamint minden 
résztvevő egy müzli szeletet is elfogyaszthatott desszertként. Annyi külön-
leges és változatos ételt készítettek az osztályok, hogy ezek közül a „lege-
ket” még egy-egy gyümölcskosárral is jutalmazni tudtuk.

A gyerekek és a pedagógusok olyan ízélményekkel lettek gazdagabbak, 
amelyek nem mellesleg még egészségesek is.

Reményeink szerint ez is hagyománnyá válik a Szent Annában!
Szűcs-Ádám Éva

Atlétika verseny Bácsalmáson

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium Sportcentrumának felavatása 
alkalmából 2017. április 12-én  atlétika versenyt szerveztek a megújult atlé-
tika pályán. A IV. korcsoportos (7-8. osztályos) lányoknak és fiúknak meg-
hirdetett sporteseményen a következő számokban indulhattak a verseny-
zők: 60 m-es síkfutás, 400 m-es síkfutás, távolugrás, magasugrás, súlylö-
kés. Iskolánkat három tanuló képviselte a versenyen, és az eredményhir-
detéskor mindhárman felállhattak a dobogóra:

Kovács Kristóf: 60 m-es síkfutás II. hely, távolugrás II. hely, Kenderesi 
Kíra: súlylökés III. hely, Tóth Ambrus: súlylökés II. hely.

Büszkék vagyunk tanulóink szép teljesítményeire! 
Komáromi Róbert

Asztalitenisz házibajnokság

Iskolánkban télen sem áll meg a sportélet. Február és március hónapok-
ban az asztalitenisz házibajnokság tüzeli fel a lelkes diákok szívét. Az alsó 
és felső tagozatos lányok és fiúk nagy izgalommal készülnek már ősz óta 
a versenyre. A versenyzők körmérkőzéseket játszanak a csoportjukban. A 
sok induló miatt az alsó és felső tagozatos fiúkat két részre osztottuk, így a 
két csoport első és második helyezettjei játszhatták a döntőt az első három 
helyért. A végeredmény a következő lett:

- alsó tagozat, lány: 1. Iván Virág, 2. Újhelyi Boglárka, 3. Magyar Regina
- alsó tagozat, fiú: 1. Komáromi Gergely,  2. Hugyi Barnabás, 3. Pekár 

Dominik
- felső tagozat, lány: 1. Kecskés Noémi, 2. Kis Bianka, 3. Kenderesi Kíra
- felső tagozat, fiú: 1. Kovács Kristóf, 2. Vida Dávid, 3. Vida Bálint
Gratulálunk a győzteseknek!

Komáromi Róbert

SZÜLŐI SZEMMEL 
Amikor ezt az iskolát választottunk kislányunknak, fő szempontunk az 

volt, hogy a  magas színvonalú oktatás mellett biztonságos, szeretetteljes 
légkörben teljenek a kisgyermekünk, majd a kiskamaszunk mindennapjai.

Hat év után elmondhatom, hogy ezeket a reményeket a katolikus isko-
la beváltotta. Az iskolában dolgozó pedagógusok figyelnek a gyermekek-
re, az értelmi nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek érzel-
mi intelligenciájának  fejlesztésére és a keresztény szellemiségű közösség 
kialakítására. Szakkörök, jól szervezett tanórán kívüli programok (kirándu-
lások, Szent Gellért-nap, karácsonyi ünnepség, farsang, közös korcsolyá-
zás, egészségnap, anyák napja, kerti parti, közös fellépések, táncbemu-
tató, sportrendezvények, versenyek, nyári tábor) teszik színesebbé a hét-
köznapokat.

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

A Békéltető Testület a fogyasztóvédelem szolgálatában

2017. január 1-től általános fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első 
fokon a járási hivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre 
azonban nem terjed ki az olyan szerződéses jogviták rendezésére, mint 
például a vállalkozások és a fogyasztók között fennálló jótállási és sza-
vatossági igények jogosságának, valamint megalapozottságának eldön-
tése. Szerződéses jogvita esetén a bírósági út vehető figyelembe, vagy 
az igényérvényesítés másik lehetséges, alternatív eszköze lehet a főváro-
si, megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testüle-
tek eljárásának kezdeményezése.

Fogyasztói panasz esetén először az érintett vállalkozással meg kell 
kísérelni a vitás ügy rendezését. A panaszos fogyasztónak erről lehető-
leg kézzelfogható bizonyítéka legyen pl. tanú, vagy ajánlott levél feladó-
vevénye. 

Amennyiben a vitát nem sikerül így rendezni, akkor kell a békéltető tes-
tülethez fordulni. 

A békéltető testületek illetékességét a fogyasztó lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye határozza meg, így a jánoshalmi járás területén élők fogyasz-
tói jogvitája esetén a 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez fordulhatnak 
(cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., 
tel.: 76/501-525, 76/501-500., 06-70-702-8403.,
 e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, 
web:www.bacsbekeltetes.hu).

Az eljárást természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház, 
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is kérheti. Az eljárás 
ingyenes, célja a fogyasztói jogvita gyors, bírósági eljáráson kívüli rendezé-
se. A bepanaszolt vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműkö-
dési kötelezettség terheli. Megszegése kötelező bírságkiszabási eset kis- 
és középvállalkozások esetén is.

Az eljárás során a tanács elnöke elsősorban egyezséget kísérel meg lét-
rehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, hatá-
rozattal jóváhagyja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében köte-
lezést tartalmazó határozatot hoz. A tanács a fogyasztó kérelmének eluta-
sításáról is dönthet, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapo-
zatlannak találja.

 
A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen felleb-

bezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a 
bíróságtól.

 

                                                                 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
                                                                                         járási hiva-

talvezető

mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
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Szent Anna  
Iskola és Óvoda hírei

A Békéltető Testület a fogyasztóvédelem szolgálatában

2017. január 1-től általános fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első 
fokon a járási hivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre 
azonban nem terjed ki az olyan szerződéses jogviták rendezésére, mint 
például a vállalkozások és a fogyasztók között fennálló jótállási és sza-
vatossági igények jogosságának, valamint megalapozottságának eldön-
tése. Szerződéses jogvita esetén a bírósági út vehető figyelembe, vagy 
az igényérvényesítés másik lehetséges, alternatív eszköze lehet a főváro-
si, megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testüle-
tek eljárásának kezdeményezése.

Fogyasztói panasz esetén először az érintett vállalkozással meg kell 
kísérelni a vitás ügy rendezését. A panaszos fogyasztónak erről lehető-
leg kézzelfogható bizonyítéka legyen pl. tanú, vagy ajánlott levél feladó-
vevénye. 

Amennyiben a vitát nem sikerül így rendezni, akkor kell a békéltető tes-
tülethez fordulni. 

A békéltető testületek illetékességét a fogyasztó lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye határozza meg, így a jánoshalmi járás területén élők fogyasz-
tói jogvitája esetén a 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez fordulhatnak 
(cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., 
tel.: 76/501-525, 76/501-500., 06-70-702-8403.,
 e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, 
web:www.bacsbekeltetes.hu).

Az eljárást természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház, 
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is kérheti. Az eljárás 
ingyenes, célja a fogyasztói jogvita gyors, bírósági eljáráson kívüli rendezé-
se. A bepanaszolt vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműkö-
dési kötelezettség terheli. Megszegése kötelező bírságkiszabási eset kis- 
és középvállalkozások esetén is.

Az eljárás során a tanács elnöke elsősorban egyezséget kísérel meg lét-
rehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, hatá-
rozattal jóváhagyja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében köte-
lezést tartalmazó határozatot hoz. A tanács a fogyasztó kérelmének eluta-
sításáról is dönthet, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapo-
zatlannak találja.

 
A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen felleb-

bezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a 
bíróságtól.

 

                                                                 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
                                                                                         járási hiva-

talvezető

Az előzőekben leírt általánosságokat személyes példánkon keresztül 
szeretném bemutatni:

Alsó tagozatban Ágota néni (Kovács Ágota) és Bea néni (Pusenszkiné 
Papp Beatrix) magas szintű szakmai tudásukkal  alapozták meg  a gyer-
mekek ismereteit, odaadó szeretettel vették körül őket, a felmerülő prob-
lémákat nem hangos szóval, hanem szívvel, empátiával oldották meg. 
A napköziben Marika nénitől (Czellerné Ádám Mária) életre szóló példát 
kaptak toleranciából, szeretetből. Robi bácsi (Komáromi Róbert) szakmai 
felkészültségének, türelmének, humorának  köszönhetően a víziszonyos 
kisgyermek ma már biztonságosan, jól úszik. 

Felső tagozatban, amellett, hogy a tanulás, az ismeretek elsajátításán 
van a hangsúly,  az alsós közösség Zsuzsi néni (Mikó Zsuzsanna) meg-
értő, gondoskodó, mindenkire egyformán figyelő szárnyai alatt tovább for-
málódik, sok új élménnyel gazdagodik. Csöre néni (Filmák Endréné) felké-
szültségének, következetességének, humorának hatására az angol gyer-
mekem  kedvenc tantárgya lett. Kislányom másodikos korában kezdett el 
furulya szakkörre járni, lelkesedése azóta is kitart. Gábor bácsi (Mészá-
ros Gábor) „észrevétlenül” kedvelteti meg a gyerekekkel a zenét, mutatja 
meg az  együtt zenélés, ezáltal  a másoknak örömet szerzés és a közös-
séghez tartozás pozitív érzését.

Személyes példákat említettem, de a szülői közösség tagjaként, illetve 
munkám során is azt tapasztalom,  hogy  szeretetteljes légkör,  kölcsönös, 
a gyermekek érdekeit szem előtt tartó  kommunikáció,  egymásra figyelés, 
kitartó, fáradhatatlan munka, lelkiismeretesség és  sok mosoly  jellemzi az 
iskola vezetését és a tantestületet. Úgy érzem, hogy a tananyag elsajá-
títása mellett sok élménnyel,  sokféle értékkel gazdagodik a Szent Anna 
Iskolában gyermekem.

Kedves Pedagógusok! Köszönöm azt a tudást, szeretetet, figyelmet, 
amit gyermekeink kapnak tőletek. A Jóisten adjon nektek jó egészséget, 
sok türelmet és jókedvet munkátokhoz!    

Szabó Andrea
szülő

GYEREKSZÁJ 

Anya
 ¾ „Én azért örülök, hogy ő az anyukám, mert ő tökéletes anya. Ha nem ő 
lenne az anyukám, akkor nem lenne igazi az élet.” (Czimber Flórián 5. 
évf.)

 ¾ „Édesanyám különleges, mert megpróbál mindenből a lehető legjobbat és 
legtöbbet adni.” (Faragó Olivér 8. évf.)

 ¾ „Az én anyukám jól főz, és jól neveli a gyerekeit.” (Dobos Dominik 8. évf.)
 ¾ „Édesanyánk mindent próbál megtenni értünk, és inkább ránk költi a félre-
tett pénzét, mint magára.” (Rózsa Kálmán 8. évf.)

 ¾ „Mindig meghallgat, és segít a bajban, bármikor számíthatok rá.” (Lalák 
Zsófia 8. évf.)

 ¾ „Ő hozott a világra, meg lehet vele beszélni a problémákat.” (Lalák Dor-
ka 8. évf.)

 ¾ „Anyukám értem bármikor és bárkivel szemben kiállna.” (Szécsényi Márk 
8. évf.)

 ¾ „Jó, hogy van nekem, mert nem csupán figyel rám, hanem a barátnőm is.” 
(Kovács Mercédesz 8. évf.)

 ¾ „Ha ő nem lenne, én se lennék.” (Szatmári Vivien 5. évf.)
 ¾ „Nem lehet szavakkal kifejezni, mennyire szeretem.” (Miskolczi Viktor 8. 
évf.)

Szent Annás HIRDETÉS 
Családos diákmisék május 

és június hónapban
május 7. 9:00 Kat. isk. 2. évf.

május 14. 9:00 Hunyadi Iskola I. évf.

május 21. 10:00 Kat. isk. 4. évf. Elsőáldozás
június 4. 9:00 Kat. isk. 1. évf.

június 11. 10:00 Kat. isk.  Te Deum, ballagás
június 18. 10:00 Úrnapja

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  

Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 

Adószámunk: 19044383-1-03 

Sok éve már, hogy óvodáinkban mi is megtartjuk a Föld Napját, melynek 
kapcsán megpróbáljuk a gyermekeket a környezet tiszteletére, megóvására 
és megvédésére nevelni. Szeretnénk bennük kialakítani a környezettuda-
tosabb szemléletet, az energiaforrások  (víz, villamos áram stb.) takarékos 
használatát. Mindezt természetesen játékba ágyazva, játékosan tesszük. 

A világnak, amely körülvesz bennünket, gyerekek és felnőttek egyaránt 
részesei, alkotó elemei vagyunk. Ez adja életterünket, ez biztosítja életfel-
tételeinket. Mi magunk vagyunk felelősek környezetünkért, amelynek nem-
csak részesei, de aktív alkotói is lehetünk.

 A gyerekek aktivitására és kíváncsiságára támaszkodva sokféle játékos 
tevékenységgel, érdekes kísérletekkel, aktív részvétellel szeretnénk őket 
új ismeretekhez, új tapasztalatokhoz juttatni, melyek a Földünkről szólnak.

 A kisebbekkel terepasztalt készítettünk, melyet a természet sokféle „kin-
cseivel” alakítottunk ki (csigaház, fakéreg, madártoll, moha, faágak, kövek, 
föld, víz, stb.). Társasjátékoztunk a  «Kuka tündér» elnevezésű kártyás 
játékkal, ahol a hulladék szétválogatását (papír, üveg, műanyag, stb.) sajá-
títhatják el.

 A nagyobbak kézbe vehették a földgömböt, megfigyelhették rajta a víz-
szárazföld borította területeket, az északi és déli sarkvidékeket. 

Érdekes ismeretterjesztő «előadást» láthattak, hallhattak egy 
kolléganőtől, aki egy sötét teremben bemutatta (egy zseblámpa segít-
ségével) és elmondta, hogy hogyan is kering a bolygónk a Nap körül és 
forog saját tengelye körül. Megfigyelhették, hogyan és miért is váltakoznak 
Földünkön az éjjelek és nappalok. 

Ügyes kezű gyermekekkel kollektívan megfestettük a Föld bolygóját, 
a reá jellemző színekkel és tenyérnyomatukkal pedig körbedíszítettük. 
Mesterséges «vulkánkitörést› rendeztünk az egyik csoportban, ami nagy 

élmény volt számukra. 
A sokféle változatos, színes tevékenységgel, megtapasztalással isme-

reteik bővültek, mely által talán könnyebben válnak a világ elfogadóivá és 
aktív alkotóivá.

Suták Zsuzsanna
óvodapedagógus

Április a Nyitnikék BK. Gyerekházban 
A hónap elején a mélykúti Bend-

egúz Gyerekház gyermekei és 
anyukái érkeztek hozzánk vendég-
ségbe, hogy együtt elsajátítsuk a 
fonalgrafika-varrás rejtelmeit. Az 
anyukák és a gyerekek is nagyon 
jól érezték magukat ezen a napon. 
Márciusban ezen kívül még szá-
mos vendégünk volt. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattól is vol-
tak látogatóink, akiknek hálásan 
köszönjük az adományt. Valamint, 
Vajda Zsolt egy pályázat kerete-
in belül jött el hozzánk, hogy minél 
többet tudjunk meg a kora gyer-
mekkorról. Az interaktív előadás a 
jövőben folytatódik, bármikor lehet 
csatlakozni. Pszichológusunk Dr. 
Kinigopulosz Márta, most is szíve-
sen fogadta az anyukák kérdéseit. Több közös program színesítette a mindennapjainkat. Pizzát sütöttünk, sétáltunk és beszélgettünk.

Továbbra is szeretettel várjuk a 0-3 éves korú gyerekeket és szüleiket, hogy együtt énekeljünk, játszunk, gyurmázzuk vagy tornázzunk.
Márti néni , Ági néni és Niki

Föld Napja a Gyermeklánc Óvodában

Gyermeklánc Óvodában tör tént

Versenyfelhívás
„Fókuszban a klímaváltozás”

fotó pályázat
Az éghajlatváltozás már most is folyamatban van, számos negatív hatásá-
val most is szembe kell néznünk: pusztító hatása van az emberre, más fa-
jokra és a környezetünkre egyaránt. A klímaváltozás enyhítése és az ahhoz 
való alkalmazkodási képesség növelése szükséges, melyből mindenkinek 
ki kell vennie a részét, az egyéntől a közösségekig.
Ennek a célnak az előremozdítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat versenyt hirdet a megye lakosai számára „Fókuszban 
a klímaváltozás” címmel.
A lakosságot arra buzdítjuk, hogy klímatudatos gondolkodást elősegítő 
témában készítsenek fotókat, melyek a klímaváltozás enyhítését, az üveg-
házhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a zöldenergia felhasználá-
sának növelését, a tudatos fogyasztói magatartást, a fenntartható fejlődést 
szemléltetik.
A versenyre Bács-Kiskun megye valamennyi lakosa jelentkezhet, aki 
elmúlt 18 éves.
A versenyre egy személy maximum 3 db fotóval nevezhet.
Előnyt jelent, ha egyéni perspektívából mutatják be az adott témát, továbbá 
ha az élet, az ember, a környezet közvetlen kapcsolata is szerepet kap a 
kompozícióban.
A pályaművek beérkezési határideje: 2017. június 30. 24:00 óra.
A versenyre jelentkezni, a pályaműveket beküldeni a klima@bacskis-
kun.hu e-mail címre lehet.
A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is:
1. Versenyző neve, e-mail címe, telefonszáma, posta címe, születési ideje, 
település, melyen él:
2. Alkotás címe:
A Versenyzők az alkotások elnevezésével hozzájárulnak, hogy a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat azokat szabadon felhasználhassa elektronikus 
és nyomtatott kiadványaiban, weblapján és közösségi oldalain, illetve 
azokból kiállítást szervezhessen az alkotó megjelölésével.
A témában beérkezett legjobb pályaművek a megyei Facebook oldalra 
(www.facebook.hu/bacskiskunamimegyenk) kerülnek feltöltésre, ahol a 
lakosság értékelheti az alkotásokat 2017. július 31-ig.
A legtöbb like-ot szerző alkotások díjazásban részesülnek. A főnyeremény 
egy értékes kerékpár. Az értékelést követően a legjobb pályaművek egy 
kiállításon kerülnek bemutatásra. A pályázattal kapcsolatosan bővebb in-
formáció kérhető a klima@bacskiskun.hu e-mail címen.

Versenyfelhívás
„Élet a jövőben”

képzőművészeti pályázat iskolásoknak
Az éghajlatváltozás már most is folyamatban van, számos negatív hatásával 
most is szembe kell néznünk: pusztító hatása van az emberre, más fajokra 
és a környezetünkre egyaránt. A klímaváltozás enyhítése és az ahhoz való 
alkalmazkodási képesség növelése szükséges, melyből mindenkinek ki kell 
vennie a részét, az egyéntől a közösségekig.
Ennek a célnak az előremozdítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat versenyt hirdet a megye diákjai számára „Élet a jövő-
ben” címmel.
A diákokat arra buzdítjuk, hogy a klímatudatos gondolkodást elősegítő té-
mákban készítsenek bármilyen képzőművészeti alkotást, melynek a klíma-
változás enyhítését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, 
a zöldenergia felhasználásának növelését, a tudatos fogyasztói magatartást, 
a fenntartható fejlődést szemléltetik. A kiírás bármilyen képzőművészeti pá-
lyamunkát elfogad, melyhez újrahasznosított alapanyagokat használnak fel, 
valamint az innovatív, jövőbe mutató koncepciók, ötletek előnyt jelentenek.
A versenyre Bács-Kiskun megye valamennyi diákja jelentkezhet két kate-
góriában:
 1. kategória: általános iskola (1-8. osztály)
 2. kategória: középiskola (9-12. osztály)
A pályaművek beérkezési határideje: 2017. május 31. 24:00 óra.
A versenyre jelentkezni, a pályaműveket beküldeni a klima@bacskiskun.
hu e-mail címre lehet, egyúttal a tárgyiasult munkákat postai úton is meg kell 
küldeni, vagy személyesen átadni a következő címre: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is:
1. Versenyző neve, e-mail címe,  telefonszáma, postai címe, iskolája, osztá-
lya, település, melyen él:
2. Alkotás címe:
A Versenyzők az alkotások nevezésével hozzájárulnak, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat azokat szabadon felhasználhassa elektronikusan és 
nyomtatott kiadványaikban, weblapján és közösségi oldalain, illetve azokból 
kiállítást szervezhessen az alkotó megjelölésével.
A témában beérkezett legjobb pályaművek a megyei Facebook oldalra 
(www.facebook.hu/bacskiskunamimegyenk) kerülnek feltöltésre, ahol a 
lakosság értékelheti az alkotásokat 2017. június 30-ig.
A legtöbb like-ot szerző alkotások díjazásban részesülnek. A főnyeremény 
1-1 értékes kerékpár.
Az értékelést követően a legjobb pályaművek egy kiállításon kerülnek 
bemutatásra. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a 

klima@bacskiskun.hu e-mail címen.

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
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Vekerdy Tamás gondolatának szellemében szerveztük meg április 7-én 
délelőtt az óvodás csoportoknak való hagyományos bemutatkozásunkat: 
A jó iskola kérdése nem az, hogy „lássuk, mit nem tudsz”, hanem, hogy 
„mit tudsz”, a te sajátos képességeid (és az intelligenciák legalább nyolc-
féle formája) szerint.

A 6-7 éves leendő iskolások közvetlen ismerkedése a tanító nénikkel 
már másodszor történt az utóbbi hónapban. Ismét 3 féle csoportban, for-
gószínpad szerűen zajlottak a kb. 15 perces órarészletek, ahol a kis ven-
dégeinket foglalkoztattuk az alábbiak szerint:

csoport: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret és matematika fog-
lalkozások – Dervadericsné Ádám Judit, Pusenszki Mariann, Gundáné Far-
kas Ágnes, Marancsikné Kubatov Ágnes és Ságodi Henrietta tanítókkal.

csoport: idegen nyelvek – Szűcsné Szilágyi Gabriella (angol), Nyulas 
Réka (német), Kővári Liliána (lovari) nyelvtanárokkal.

csoport: ZSEBSZÍNPAD – Garami Mária Renáta tanárnő A királykisasz-
szony cipellője című mesejáték dramatizálásába vonta be a kicsiket azt 
szemléltetve, milyen magas fokra juthat el kosztümös szerepjátékban egy 
hunyadis kisdiák.

Az óvodások nagyon aktívan, vidáman és türelmesen vettek részt a 
foglalkozásokon. Örömmel vitték haza az emlékül kapott kis ajándékokat. 
Köszönjük szépen Ördögh Edit igazgatónő segítségét a tájékoztatásban, 
és a látogatás előkészítésében!

Simon Lászlóné igazgatóhelyettes

STEFÁNOVICS SÁNDOR
1940-2017

Márciusban temettük el Szabó Sanyi bácsit és most egy újabb nagy-
tiszteletű kollégát veszítettünk el.

Stefánovics Sándort, aki Madarason született 1940. június 14-én 
földműves család gyermekeként. Az általános iskolát Madarason végezte 
el 1954-ben. Tanulmányait a Bajai Állami Tanítóképzőben folytatta, ahol 
1958-ban tanítóképzői érettségi vizsgát tett. A gyakorló tanítójelölt évét 
a Kéleshalmi I. számú Általános Iskolában töltötte, majd 1959-ben taní-
tóképesítő vizsgát tett. A diploma megszerzése után 1976. augusztus 
31-ig Kéleshalmán és külterületén tanított 1-4 összevont osztályokban.

A nehéz körülmények között végzett, lelkiismeretes tanítói munkája 
mellett sokat tett Kéleshalma község fejlődésének elősegítése érdeké-
ben. Éveken át tanácstag volt, egy időben társadalmi tanácselnökként 
is tevékenykedett. 

A kéleshalmi évek után 1976. szeptember 1-től Jánoshalmán a 
kisegítő iskolában helyezkedett el, ahol a tagozatvezetői teendő-
ket is ellátta. Az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek felzárkóztatása, sikeres nevelése-oktatása volt a feladata, 
melyet nagy empátiával és szakértelemmel látott el. 

Fontosnak tartotta tudása naprakészen tartását, módszertani tárházá-
nak megújulását, ezért 1983-ban újabb diplomát szerzett a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Oligofrénpedagógia szakos 
gyógypedagógiai tanár lett. A pedagógusi munkája mellet vezetőként is 
sokat tett az iskolában a gyógypedagógiai oktatás területén. A több évti-
zedes tagozatvezetői munkájának címszavai: a szakszerűség, a határo-
zottság és az emberségesség. Egykori beosztottjai is szeretettel és tisz-
telettel emlegetik.

A dolgozók általános iskolája ifjúsági tagozatán is tanított óraadóként 
1989-től 1999. május 31-ig, a tagozat megszűnéséig.

2000-ben vonult nyugdíjba. Munkájára a nyugdíjba vonulása után is 
számítottak, mert még 2005-ig folyamatosan dolgozott.

Pedagógusi, vezetői munkáját mindig is nagyfokú szakmai elhivatott-
ság, alaposság és a kollegalitás jellemezte. A hosszú évek során meg-
szerzett tapasztalataival nagymértékben hozzájárult iskolánk gyógype-
dagógiai kultúrájának fejlesztéséhez, kivívva kollégái és vezetőtársai 
megbecsülését.

Nyugodj békében!

Hunyadi Iskola hírei

Az iskolánkkal együttműködő 
INVOKÁCIÓ „Segítségül hívás” Alapítvány 
szívesen fogad minden olyan felajánlást, amely hozzásegíti 
ahhoz, hogy az általa vállalt feladatokat megvalósítsa. 
Kérjük, támogassa céljainkat személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlásával!
Az alapítvány adószáma: 18345650-1-03

Faültetés

Iskolánkban hagyomány, hogy minden első osztály tavasszal fát ültet 
annak emlékére, hogy a Hunyadi iskolában megkezdte tanulmányait. A 
csemetét gondosan ápolják, vigyázzák.

Köszönjük Zámbó Gábor ajándékát!

A múlt – érték. Ha nem ismerjük, jelenünket sem tudjuk jól megélni. 
Körülvesz minket városunk épített és szellemi öröksége is, „régi dicsősé-
günk” példája.

Április 10-én Jánoshalma múltjából és jelenéből rendeztünk vetélkedőt 
a felsősöknek. Beugró feladatként a háromfős csapatok egy általuk válasz-
tott jánoshalmi középületet jelenítettek meg, képpel és szöveggel. A verse-
nyen a város történetéből, híres szülötteiből és fontos épületeiből kaptak 
kérdéseket. Mindezekre felkészülni az Itthon vagyok című helyi honisme-
reti tankönyvünkből lehetett. 

A jó hangulatú versengést illusztris zsűri értékelte: Szarvasné Tom-
pa Zsuzsanna, Menyhárt Tamás és Karsai Péter, aki ajándékkönyveket is 
hozott minden résztvevőnek. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal segítségét 
is a könyvjutalmak összeállításában!

Senki sem távozott üres kézzel, a legjobb viszont az volt, hogy mindnyá-
jan közelebb kerültünk szülővárosunkhoz! Az élen a 6. c osztály két csapa-
ta végzett: első helyen Vörös Adrián, Fenyvesi Medárd és Vén Bendegúz, 
második helyen pedig Dobos Csenge, Horváth Ádám és Kovács István. A 
harmadik helyet az 5. a osztály csapata szerezte meg: Majer Tamás, Török 
Máté és Rencsár Bálint.

Amellett, hogy hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a városismere-
ti versennyel, jövőre bővíteni szeretnénk a versenyzők körét. Szeretnénk 
együtt vetélkedni a Szent Anna Katolikus Iskola diákjaival! Vetélkedőnket 
pedig szeretnénk a nemrég elhunyt dr. Karsai Ferenc nevéhez kötni, hiszen 
nála teljesebben senki sem tárta fel Jánoshalma történetét.  

 Kovács Ildikó és Szűcsné Szilágyi Gabriella
szervező tanárok

Velünk élő történelem

ÓVODÁSOK A HUNYADIBAN

http://www.zoldkakas.hu/a-zold-kakas/
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A Vivat Bacchus Jánoshalmán

Április 3-án az utolsó előadásához érkezett a Filharmónia bérletes 
ifjúsági előadás-sorozata.

A tanév során járt nálunk vonósnégyes, népzenekar, most pedig a híres 
pécsi Vivat Bacchus Énekegyüttes látogatott el hozzánk.

Műsoruk a „21. századi trubadúrok” címet viselte, ami a középkori ének-
mondók mai utódaira utal. Főként „a capella”, azaz hangszerkíséret nélkü-
li műveket hallhattunk tőlük, melyek között szerepeltek komoly- és köny-
nyűzenei darabok egyaránt Brahmstól John Legendig. Fantasztikus, hogy 
az emberi hang mire képes: olyan tökéletesen utánozták az együttes tag-
jai a hangszereket, hogy a teremben ülők azt érezhették, zenekart halla-
nak. Kőszegi Sámuel „Toci” beatbox, azaz szájdob produkciója pedig akko-
ra sikert aratott az ifjú közönség körében, hogy többen kijelentették, ők is 
szeretnék megtanulni ezt a különleges technikát.

Színvonalas, különleges élmény volt mindannyiunk számára ez a 
hangverseny; reméljük, a Vivat Bacchus Énekegyüttest hallhatjuk még 
városunkban!

Puskás Krisztina

Hunyadi Terematlétikai Kupa

Idén is megrendezésre került a hagyományos Hunyadi Terematlétikai 
Kupa, amelyen Kunfehértó, Borota, Mélykút és Jánoshalma felsős atlé-
tái bizonyították felkészültségüket a sportág különböző területein. A verse-
nyen két korcsoportban küzdöttek egymással a tanulók. A lányok és a fiúk 
futásban, ugrásban, lökésben és összetett versenyzésben mérték össze 
tudásukat. A megnyitó után a lelátón helyet foglaló közönség élvezetes ver-
senyeket láthatott. A versenyzők mindent megtettek, hogy a legjobb telje-
sítményt nyújtsák és méltón képviseljék iskolájukat. A legkiválóbbak érme-
ket és különdíjakat nyertek.

Reméljük, hogy a nap versenyei alatt a versenyzők, felkészítőik és a 
közönség is jól érezte magát.

Bátyai Gábor
testnevelő, edző

Városi szavalóversenyen
Nagy örömünkre idén nem csak Városi Mesemondó versenyt, de ápri-

lis 11-én, a költészet napján szavalóversenyt is szervezett a Városi Könyv-
tár. A két általános iskola népes, verset mondani szerető társasága gyűlt 
össze, hogy eldöntsék, kik is tudnak városunkban legszebben verset sza-
valni. A szép számú közönség előtt hallgathattuk meg a jól felkészült gyer-
mekeket. Volt itt vidám, vicces, olykor komoly, hosszú, vagy épp rövid vers. 
A kellemes délután végén számukra mégis a legnagyobb öröm az volt, 
hogy tanulóink nagyon sikeresen szerepeltek.

Alsó tagozat: 1. Fekete Anna 4. c, 2. Árpás Balázs 2. a, 3. Kolompár 
Beatrix 3. c

Felső tagozat: 1. Szécsi Kíra 6. a, 2. Kiss Luca 5. a
Kothenczné H. Klára

Az idei versenyszezont idén is a - már hagyományosnak számító - házi versennyel kezdtük, melyet már-
cius 3-án rendeztünk az Imre Zoltán Művelődési Központban. A és B kategóriában indulhattak az aerobico-
sok. B kategóriában azok, akik még nem vettek részt országos megmérettetésen, A kategóriában pedig az 
országos versenyeken, bajnokságokon versenyző lányok. A házi verseny a nagy lányoknak mindig remek 
alkalom arra, hogy itthoni környezetben „melegíthessenek be” a további versenyekre, a kicsiknek pedig 
hatalmas lehetőség a fejlődésre, hiszen a nagyokkal együtt készülhetnek, egymással versenyezve renge-
teget gyakorolnak, hogy minél jobb gyakorlatot mutathassanak be a zsűrinek. Nagy megtiszteltetés, hogy 
versenyünkön jelen volt Rittgasszer János, a Hunyadi János Általános Iskola igazgatója, valamint ponto-
zó bíróként a Kunfehértói Általános Iskola igazgatónője, Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd és igazgatóhe-
lyettese, Szöllős Anita. Ezúton köszönjük nekik, és a bírói csapat többi „Oszlopos Tagjának” a segítséget!

Idén ismét részt veszünk a Magyar Látványtánc Sportszövetség bajnokság-sorozatán. Az országos válo-
gató versenyen a Charleston c. produkciónk aranyérmet nyert „B” kategóriában. A héten küldték ki az orszá-
gos versenyre bejutott csapatok névsorát. Bejutottunk! Ráadásul felminősítettek bennünket „A” kategóriá-
ba. A másik produkciónk ezüstérmes lett. Nagyon örülünk, hogy ismét Öregbíthetjük kis városunk hírnevét. 
A nevezéshez és utazáshoz minden segítséget szeretettel fogadunk.

A Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Bajnokságán Lencse Petra az előkelő negyedik helyen vég-
zett, nagyon büszkék vagyunk rá.

16 éve örvendeztetjük Nézőközönségünket évadzáró gálaműsorunkkal. Idén, 2017. június 24-én tart-
juk az Aerobic és Hastánc Gálánkat az Imre Zoltán Művelődési Központban. Mindenkit szeretettel várunk! 

Bátyai Gáborné, Bátyai Fruzsina, Gilicze-Bátyai Dóra

Hunyadi Iskola hírei

Tavaszi matematika verseny
Április 24-én délután ismét zajos lett a kémia és a fizika előadó környé-

ke: elérkezett a tavaszi matematika verseny ideje. Most azonban a legki-
sebbek is eljöttek! Minden versenyző figyelmesen oldotta meg a nehéz fel-
adatokat és ezzel a fordulóval a végeredmény is kialakult.

A második forduló eredményei:

A két forduló és az elsősök versenyének végeredménye:
Minden versenyzőnek és tanítójának köszönöm a sok-sok munkát! 

További sikereket és eredményes versenyzést kívánok!
Nagy Sándorné

A TAK 5. osztálya nagy izgalommal készült az osztálykirándulásra, 
Budapestre. Már napokkal előtte izgatottan terveztünk, készülődtünk, az 
interneten utánanéztünk, mit is fogunk megtekinteni.

Végre elérkezett a várva várt nap. Bayer Gyuri bácsi kisbuszával pon-
tosan a tervezett időben, reggel 7 órakor indultunk neki a nagy útnak. 
Kicsit aggódva kémleltük az eget, mert bizony borongós felhők borítot-
ták. Reménykedtünk, hogy nem fog esni. Utunkat egy pihenővel megsza-
kítva gyorsan megérkeztünk a fővárosba, hiszen autópályán haladhattunk.

 Első utunk a Parlamentbe vezetett. Nagyon nehezen kaptunk parkoló-
helyet, izgultunk, nehogy elkéssünk, hiszen percre pontosan kellett érkez-
nünk ahhoz, hogy bejussunk. Szerencsére sikerült. Átvizsgáltak bennün-
ket, majd kaptunk egy fülhallgatót, amelyen keresztül kényelmesen meg-
hallgathattuk az idegenvezető magyarázatát. 132 lépcső vezetett fel az 
„első” emeletre. Megcsodálhattuk a 96 lépcsős, vörös szőnyeggel borí-
tott lépcsőházat, a Parlament aranyfüsttel és szobrokkal díszített folyosó-
ját, majd a Kupolaterembe jutottunk, ahol a Szent Koronát, az országal-
mát, jogart és a kardot őrizték. Itt szerencsénk volt, épp megtekinthettük 
az őrségváltást, majd Magyarország legnagyobb szőnyegén állva hallgat-
tuk idegenvezetőnk tájékoztatását. Az ülésterembe is bekukkanthattunk az 
erkélyen keresztül. A kijutás sem volt egyszerű: jegyünk vonalkódját kellett 
végighúznunk egy érzékelőn.

Ezután a közeli Olimpiai Parkba sétáltunk a Duna-korzón. Azt sem tud-
tuk, hová nézzünk: hol a Dunán úszó hajókat, hol a túloldali panorámát 
csodáltuk a Gellért-heggyel, Várral, Mátyás-templommal és Halászbástyá-
val, valamint a távolabbi hegyekkel, hol pedig a gyönyörű Parlament előt-
ti teret a szobrokkal. Az Olimpiai Parkban azután a felszabadult játéké volt 
a főszerep. Különleges labirintusok, mászókák, hinták várták a gyereke-
ket. Hogy kalandban is legyen részünk, épp egy filmforgatás kellős köze-

pébe csöppentünk bele. 
A sok játéktól kissé elfáradva igazán jól esett a finom ebéd, melyet egy 

rózsadombi óvodában fogyasztottunk el. A vezetőnő irodájában várt min-
ket a terített asztal. Még desszertet és gyümölcsleveket is kaptunk, amiért 
nagyon hálásak voltunk. 

Következő állomásunk a Hősök tere lett volna, de akkora dugóba keve-
redtünk, hogy csak az autóbuszból csodálhattuk meg a teret. Volt időnk 
rá, hiszen nagyon lassan araszoltunk. Közben a gyerekek nem győztek 
álmélkodni a szokatlan járműveken. Sokan először láttak életükben troli-
buszt, villamost. Két hídon is átmentünk: az óvodába menet a Margit-hí-
don, visszafelé pedig az Árpád-hídon. Közben a Margit-szigettel ismer-
kedhettünk. 

Meglepetés programként – kissé kárpótlásként az elmaradt Hősök téri 
sétáért – a Liszt Ferenc 2 repülőtérre vitt minket Gyuri bácsi. A hatalmas 
forgóajtón ügyesen bejutva ámulva csodáltuk a hatalmas csarnokot, külö-
nösen a mozgólépcsőt, melyen a  gyerekek kezdeti félelmüket legyőz-
ve élvezettel közlekedtek. Némi fejtörést ugyan okozott a jegykiadó auto-
mata, de végül szerencsésen eljutottunk a Kilátóra, ahol láthattuk, hogyan 
szállnak fel és le a hatalmas gépmadarak. 

Utunk utolsó programja Soltvadkerten a fagyizó volt, ahol pohárból kana-
laztuk a finom fagyit. 

Kissé elfáradva, de élményekkel gazdagon érkeztünk Jánoshalmára 
este 7 órakor. Sokat láttunk, sokat tanultunk.

Köszönjük Bayer Györgynek a kedvezményes fuvart, az egész napi 
segítséget, a sok-sok magyarázatot. Ezt a napot sohasem felejtjük el!

Jánoshalma, 2017. április 29.

Sári Katalin osztályfőnök 

Aerobic - így indult a 2017-es tavaszi szezon

Osztálykirándulás Budapestre

1. évfolyam:
 I. Kurucz Martin
 II. Szántó Mirella
 III. Rencsár Henrik
  Szűcs Olivér
  Gusztonyi Gergő
2. évfolyam végeredménye:
 I. Lógó Bianka
 II. Magyar Vivien

 III. Lencse Zsófi
3. évfolyam végeredménye:
 I. Dági Attila
 II. Raáb Dávid
 III. Almási Iringó
4. évfolyam végeredménye:
 I. Varga László
 II. Miskolczi Regina
 III. Miskolczi Szonja

2. évfolyam:
 I. Fischer Linda
 II. Lencse Zsófi
  Lógó Bianka
  Magyar Vivien
 III. Katona Zalán
  Hegyi Jázmin

3. évfolyam:
 I. Dági Attila
 II. Raáb Dávid
 III. Almási Iringó
4. évfolyam:
 I. Somogyi Kata  Flóra
 II. Miskolczi Szonja
 III. Varga László
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A  Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség, JATESZ Nordic Wal-
king csapatának áprilisi programjai:
1./ 2017.04.08-04.09-ig két napos kerékpár-túra. Első nap: Jánoshalma 
- Hajós - Miske - Kalocsa. A megtett táv: 45 km. Második nap: Kalocsa - 
Öregcsertő - Kecel - Imrehegy - Kiskunhalas - Kunfehértó - Jánoshalma, a 
megtett táv: 70 km

A szeszélyes áprilisi időjárásnak köszönhetően meg kellett küzdeniük a 
30 km/h-ás szembe széllel is, mely így sokkal nehezebbé tette a kerékpá-
rozást. Minden elismerésünk a kitartásukért.
2./ 2017.04.29 Kiskőrös Petőfi- gyalogtúra. A JATESZ Nordic Walking csa-
pata immáron ötödik alkalommal vesz részt az Eltájolók TSE által szerve-
zett Petőfi Sándor Teljesítménytúrán. A túrára jelentkező 10 fő a választott 
25 km-es távot szintidőn belül teljesítette, és így kellemesen elfáradva tér-
hettek haza. Gratulálunk!

 Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapít-
vány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számla-
számon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Van már egy szakmád? Legyen még egy! 
EGY ÉV ALATT mezőgazdasági gépész  

szakképesítést szerezhetsz! 
Intézményünk, az FM Kelet-magyarországi  
Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium másod-
szakmás képzést indít felnőttoktatási 

formában, esti tagozaton, mely heti három 
délutánt vesz igénybe, így munka mellett is 

végezhető!
Várjuk jelentkezésedet! 

Érdeklődni a  
06/70 430 8875-ös telefonszámon, vagy a  

suli@vmaszk.hu e-mail címen tudsz.  

Ha jó szaki akarsz lenni, irány a jánoshalmi 
SZAKI! 

Érettségi után KÉT ÉV tanulással  
mezőgazdasági gépésztechnikusi 

végzettséghez juthatsz

. A képzést nappali tagozaton indítjuk, a 
jelentkezési korhatár 24 év. 

Érdeklődésedet a  
06/70 430 8875-ös telefonszámon, vagy a  

suli@vmaszk.hu e-mail címen várjuk.

Érett vagy, de még nincs érettségid? 
Segítünk! 

Intézményünk felnőttoktatási formában 2 
éves ÉRETTSÉGIRE felkészítő képzést indít 
2017. szeptember 1-től. A képzés munka 
mellett is végezhető,esti tagozaton, heti 

három délutánt vesz igénybe. 
A jelentkezés feltétele  

szakmunkás bizonyítvány. 
Jelentkezési korhatár NINCS! 

Érdeklődésedet a 
 06/70 430 8875-ös telefonszámon,  

vagy a  
suli@vmaszk.hu e-mail címen várjuk.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a mezőgazdasá-
gi gépész szakmát oktató iskolák számára 2017-ben is 
meghirdette a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), 
amelyre iskolánk 6 tanulót nevezett.

A február 17-én a gödöllői Szent István Egyetemen 
megrendezett írásbeli elődöntő kiértékelése után intézmé-
nyünkből két tanuló jutott be a döntőbe. A döntőre már-
cius 29. és 31. között került sor a szintén mezőgazdasá-
gi gépészképzést végző kenderesi szakiskolában, ahol 
az országból összesen 24 diák mérhette össze tudását. A 
versenyzőinknek elméleti és gyakorlati vizsgatevékenysé-
gek alapján kellett bizonyítaniuk szakmai rátermettségü-
ket. A gyakorlati versenyfeladatok között szerepelt a fém-
megmunkálás, az MTZ traktor tüzelőanyag ellátó rendsze-
rének beállítása, illetve rakodási feladat teleszkópos rako-
dó géppel. Az elvégzendő feladatok közül nem maradhatott 
ki a szántóverseny sem, ahol a versenyszántás szabálya-
inak megfelelően kellett elvégezni az ágyszántást három-
fejes ágyekével.

Április 28-án az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli rész 
pontszámainak összesítése után iskolánk 11.A osztályos tanulója Hunyadi 
Ármin érte el a legtöbb pontot, ezért átvehette a győztesnek járó kupát és 
természetesen a kitűnő minősítésű OKJ-s szakmunkás bizonyítványát is. 
Másik tanulónk, Horvát Imre 13. helyezést ért el, de a gyakorlati munkája 

olyan jó volt, hogy a szakmai vizsgáján gyakorlati vizsgatevékenységek-
ből felmentést kapott. Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítésüket végző 
elméleti és gyakorlati oktatóknak.

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 % 
-át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak utalták.

 Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. A gyer-
mekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget. 

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit óvodavezető

2005 óta minden évben megrendezésre került a 
Szakmai Érettségi Tantárgyak Országos Versenye, az 
SZÉTV. Az idei tanévben viszont változtak az érettségi 
tantárgyak és követelmények, így velük változott a ver-
seny elnevezése is: Ágazati és ágazaton kívüli szakmai 
érettségi vizsgatantárgyak versenye (ÁSZÉV).

Iskolánkat az idei tanévben három végzős szakkö-
zépiskolai tanuló képviselte: Benda Kálmán, Duzmath 
Péter, Németh Bence. A mezőgazdasági gépész isme-
retek országos döntőjét Szolnokon rendezték meg 2017. 
április 03-04-én. A megmérettetés két részből állt. A ver-
seny első napján írásban, második napján pedig szó-
ban bizonyíthatták a tanulók a tudásukat. Németh Ben-
ce 14., Duzmath Péter 17., Benda Kálmán 19. helyezést 
ért el. Felkészítő tanáraik voltak: Éder János, Hardi Ist-
ván, Juhász Zoltán, Zámbó Gábor, Berta László.

Az elért eredményekhez gratulálunk! Versenyzőink 

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi 
vizsgatantárgyak versenye (ÁSZÉV)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A SZAKI!

Iskolánk tanulója az ország legjobb gépésze 

Mg. Szakképző híreiFejlesztések Jánoshalma 
térségi meghatározó szerepéért 

a mezőgazdaságban
Jánoshalma jövőjét meghatározó egyik jelentős beruházást tervez a 

város vezetése. A Jánoshalmi Ipari Területen egy Agrár Logisztikai Köz-
pont megépítése a cél, ahol a térségben termett gyümölcsök, zöldségfélék 
korszerű technológiával történő hűtésére, feldolgozására nyílik lehetőség.  
Bányai Gábor a testület áprilisi ülésén kérte a jánoshalmi polgármestert és 
az önkormányzati képviselőket, hogy ennek érdekében hívjanak össze egy 
gazdafórumot.  Már korábban is voltak hasonló próbálkozások, de azok 
nem voltak sikeresek. A hamarosan megépülő Agrár Központ és inkubá-
torház, a jánoshalmi gazdák részére egy integráció keretében megerősö-
dő agrártermelő közösség létrehozásának lehetőségét is előre vetíti. Ennek 
eddig két, legfontosabb szelete hiányzott. Maga az összefogás, és maga 
az infrastruktúra, amit lehetne használni. Amikor ez a két létesítmény meg-
épül,  a térség gazdasági életének egyik befolyásoló tényezője lesz. Gya-
korlatilag egy kitörési ponttá válhat az agrárlogisztikai központ révén, akár 
a jánoshalmi, a borotai, akár a mélykúti és más térségbeli települések zöld-
ség- gyümölcs termesztő közössége. Ennek mindenképpen egyik legfonto-
sabb bázisa Jánoshalma lesz. Ehhez azonban a gazdákra is számít a város 
vezetése, annak érdekében, hogy minél több támogatás érkezzen a térség-
be, illetve ezeket jól fel lehessen használni. Ehhez szeretnék mindenkép-
pen a polgármester úrtól és a Képviselő-testülettől segítséget kérni – hang-
súlyozta az országgyűlési képviselő. Hozzá tette: „Amennyiben nincs integ-
ráció, akkor mindenképpen hátrányt jelent az itthoni és a külföldi értékesí-
tési piacokon egyaránt. 

Itt utalt arra Bányai Gábor, hogy  élelmiszerfejlesztési forrás csak akkor 
jön Jánoshalmára, ha vállalkozó kedv is van hozzá. Számos pályázati lehe-
tőség és finanszírozási konstrukció áll a gazdák előtt, kérem, ragadják meg 
a lehetőséget! - hangsúlyozta Bányai Gábor.

b.s.

Nordic Walking hírek

mailto:suli@vmaszk.hu
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Egy nem mindennapi este keretén belül hallhattuk és láthattuk Dr. Fülöp Sándor 
(Gunagriha) doktor urat Jánoshalmán, 2017.április 7.-én 18.00 órakor a Jánoshal-
mi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából. A résztvevők, szemtanúi és fültanúi lehet-
tek a doktor úr példa értékű humorának és előadásának. Több, mint 110 ember 
hallgathatta meg a „Vállalj felelősséget az egészségedért!”című előadás keretén 
belül a testi-lelki egészséggel, boldogsággal kapcsolatos jó tanácsokat! Dr. Fülöp 

Sándor segítséget nyújtott és utat mutatott számunkra 
az „élet útvesztőihez”! 

Ezúton köszönjük!
Készítette: Varga Ágnes, EFI munkatárs

A dietetikus tanácsai
Csicseriborsó

A Jánoshalma anno egy hiánypótló 
kiadvány, egyediségét tekintve kiválóan 
alkalmas a múltunk előtt való tisztelgés-
re, helytörténeti ismereteink bővítésére, 
illetőleg családtagjaink, barátaink számá-
ra ajándékozás céljából. 

A könyvre a tavasz folyamán előfizetők 
átvehetik megrendelt példányaikat, illetve 
azok, akik új könyvtulajdonosok kívánnak 
lenni, a kiadó, Jánoshalmáért Alapítvány 
céljainak támogatásával hozzájuthatnak 
a kiadványhoz.

A Jánoshalma ANNO kiadvány megvá-
sárolható a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán Petróczky Ferencné, Szűcs Lász-
lóné és Maráczi Nóra munkatársaknál.

A csicseribor-
só Kis-Ázsiában már 
nagyjából 8000 éve 

megtalálható volt. Innen került főleg a Föld-
közi Tenger térségébe és Indiába. Ezt a 
hüvelyest, régebben bagolyborsó néven 
ismerték.  A csicseriborsó a régmúltban sok 
embert mentett meg az éhhaláltól. Elő- és 
Közép-Ázsiában a mai napig fontos élel-
miszer maradt, és bár eredetileg főleg azo-
kon a területeken volt népszerű, ahol nehe-
zen tudják megfizetni a húst, ma már a nyu-
gati társadalmakban is előszeretettel hasz-
nálják ezt a rostokban és fehérjében gaz-
dag növényt. 

Szuperélelmiszerként változatos felhasz-
nálhatóságánál és egészségünkre gyako-
rolt számtalan jótékony hatásánál fogva, 
érdemes bevonni mindennapi étkezése-
inkbe. Magas fehérjetartalma miatt kivá-
ló alternatívája a húsféleségeknek, jól beil-
leszthető néhány diétás étrendbe. Csök-
kenti a koleszterinszintet, rákellenes hatá-
sú, és a benne lévő B1-, B6-, E-vitamin, 
folsav és karotin révén nagyon jó vitamin-
forrás is. Alacsony glikémiás indexe miatt 
cukorbetegek is fogyaszthatják. 

A szárított borsót egy éjszakát vagy 12 
órát kell háromszoros mennyiségű hideg 
vízben kell áztatni, majd sós, szódabikarbó-
nás vízben lefedve puhára főzni. A konzerv 
csicseriborsó nagy előnye, hogy egy átöb-
lítést követően már használhatjuk is. Miu-
tán megpuhult, vékony fóliaszerű rétegben 
válik le a héja – ezt dörzsöléssel eltávolít-
hatjuk, de nyugodtan rajta is hagyhatjuk.

Bátran fűszerezhetjük. A fokhagymá-
tól a szerecsendión át a gyömbérig szin-
te bármivel ízesíthetjük. A Földközi-tenger 
mentén főzik citromlével, Cayenne-bors-
sal, szezámkrémmel, korianderrel. Indiá-
ban megfőzve currys ételekhez használ-
ják, vagy lisztté őrlik és nemzeti speciali-
tásokat (pakorát, bádzsit) készítenek belő-
le, de az arab konyhának is igen népszerű 
alapanyaga (lásd: hummusz, azaz csicseri-
borsó-püré). Akár köretként is használhat-
juk: csirke, pulyka, hal mellé is remek lehet.

Egész évben elérhető szárított és kon-
zerv formában, így gyorsan összedobha-
tunk belőle egy-két finom újdonságot.

Faragóné Hován Éva 
Dietetikus

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
Beszerezhető

A kedvezményezett neve:  
Jánoshalmi Önkéntes 

Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 

18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:  

6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Ingyen kiadó!
Összkomfortos családi ház Jánoshalmán korosodó, 

gyermektelen bérlőnek hosszútávra kiadó. 
Csupán a rezsit kell fizetni, és a házat, a virágos 
kertet, 35 tő szőlőt kell rendben tartani, művelni.

A konyha, fürdőszoba festésre, a berendezéseik 
cserére szolrulnak  

Érdeklődni a 06-28/415-093 telefon számon lehet. 

BÁTYAI-ÚSZÓTANFOLYAM 
indul! 

Érdeklődni: 
Bátyai Gábornál: 06 70 339 11 76 

Bátyai Gábornénál 06 70 338 56 97
„ A víz és annak használata elkíséri az egész  
emberiséget a bölcsőtől a sírig. Legjobb barátja  
annak, aki bánni tud vele, de mindenkor félelme-
tes ellensége marad annak, aki nem tanult meg 
úszni.”  
(Ovidius

KÖSZÖNET
Hálás szívvel köszönjük a Pelikán Kft. mind-
en dolgozójának azt a türelmes ápolást, amit 
elhunyt Édesapánk gondozása során tanúsítot-
tak, könnyítve terhei elviselését!

KÖSZÖNJÜK!!!
Herczeg és Szűcs család

Megváltozott munkaképességű  
munkavállalókat felveszünk  

Jánoshalmi telephelyünkre.
Érdeklődni: 

movezrt@movezrt.hu,  
06-30/500-2353, 06-89/511-472, 06-89/511-483

Betegcentrikus kórházfejlesztés 
Kiskunhalason

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a jánoshalmi képviselő-testületi ülésen napirend 
előtti hozzászólásában megemlítette, hogy a kiskunhalasi kórház épületének nyílászáróit 
kicserélik, ami a betegek és az ott dolgozók komfort érzetét javítja majd. Bejelentette, hogy 
pályázni kívánnak egy MR készülék beszerzésére is, mivel a kecskeméti hasonló berende-
zés elég jelentős mértékben le van terhelve, és emiatt heteket, hónapokat kell várni bizo-
nyos betegség típusoknál egy ilyen vizsgálat elvégzésére, annak ellenére, hogy szomba-
ton és vasárnap is dolgoznak Kecskeméten. 

Művészek és 
művészet

A művészet valami titkos, szép csoda.
Nem tudni, hogy merről jön, s merre megy tova.
Tudjuk azt, hogy több ezer éve köztünk él
és szépségéből nem csak szemünk, lelkünk kér.
Ha csendéletet látok illatát érzem
a festett virágoknak és ezt nem értem.
Ilyenkor tán képzeletünk játszik velünk,
vagy e mesés látvány élteti a lelkünk?
Menjünk gondolatban az őskorba vissza,
s kérdésre a válasz világos lesz, s tiszta.
Isten az embernek tálentumot adott
születése előtt, de csak egyet kapott.
Egy tálentum értékét nem tudja senki,
s ha jóra fordítod, mindent meg tudsz nyerni!
Születéskor nem tudjuk még, kiből mi lesz?
Később látjuk, hogy vonzódik valamihez!
A gondos szülő, ha meglátja a „zsenit”,
öröm-táncot jár, de nem avat be senkit!
Nóbel díjas tudós lesz, vagy híres festő,
majd megtudjuk akkor, ha a kicsi megnő!
Ha elmondaná, segítenének rajta,
bölcsességet és jó tanácsokat kapna.
Az igazi művész a lelkével alkot,
s a művek ettől lesznek szépek és nagyok.
Egy Isteni szikra kipattan az agyból,
s alkotási lázban ég attól a naptól,
és legyen az bármilyen művészeti ág,
nem nyugszik, míg nem lesz a „bimbóból virág”!
Lehetsz bármi: szobrász, festő, költő, író,
színész, zenész, fazekas, s miden a mi jó!
Az alkotás mindig szívhez szóló legyen,
hogy a lélek ebből energiát vegyen!
E feladat nem könnyű, de  nem is nehéz,
s mind ez soknak tűnik, mégis nagyon kevés!
Egy hatalmas sziklában lásd meg az embert,
vagy szép arcot, amit valaki megrendelt.
Nem kell tenni mást, csak fölös részt leszedni,
s tálentumát semmi nem tudja elfedni!
Ily művész lelkéből árad a szeretet,
s érzed, átitat az Isteni kegyelet!
Járjunk a természetbe sokat, s tárlatra,
ne gondoljunk ilyenkor búra, bánatra,
mert zavart lesz lelkünk és a testünk beteg,
s csak az öröm és szépség, ami jót tehet!
Ilyenkor negatív dologra ne gondolj,
csak a szépségnek és illatának hódolj!
A művész, s művészete együtt a csoda,
mert más így megcsinálni nem tudja soha!
2017. 02. 15

Dr. Benkő Zsolt

„Vállalj felelősséget 
az egészségedért!”

Tél a tavaszban

Április elején elkényzetett benünket az időjárás. Magas hőmérséklettel indult a hónap, 
azonban a tél tábornok még egy rohamot indított, rácáfolva az meteorológusokra, akik csak 
hegyekbe jeleztek előre havat. A vizes, nehéz hó sok kárt okozott a fákban.A károkozást 
fokozta a hóval érkező fagy, mely komoly károkat okozott gyümölcsösökben.. 
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2017. április  hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Kubina Pál élt: 84 évet
Lengyel Antalné  
sz: Mink Rozália élt: 83 évet
Stefánovics Sándor    élt: 76 évet
Kovacsik Istvánné  
sz: Pintér Etelka élt: 78 évet
Maszlag István élt: 89 évet
Börcsök Gábor élt: 54 évet

Lukácsné Csima Ágnes élt: 51 évet
Majer József élt: 89 évet
Kapás Ferenc élt: 68 évet
Taskovics András élt: 60 évet
Rontó Károlyné  
sz: Kisa Janka élt: 83 évet
Szűcs Ferenc /Kacsó/ élt: 88 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. ápril is  hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Miért sirattok?
     Hisz Isten arca volt,

mely simogatón,
  hívón rám hajolt.
  És én mentem…” 

Nagy  Zsolt ügyvezető

Schultz Katalin Ilona (1948)
Bóczér Imréné sz. Szabó Erzsébet (1934)
Pappné Czeglédi Katalin Margit (1951)
Fercsák Sándorné sz: Szeitz Éva (1932)

MÁJUSI AKCIÓJA
Fém evőeszköz (kanál, villa 

6db-os):   280.- csomag
Műanyag ruhacsipesz 

(20 db):   179.-
Fa felmosó nyél:   150.-

Függő kaspó (25 cm):   349.-
További akciónkat 

keresse üzletünkben!

Már bankkártyával is 
 fizethet nálunk!

2017.  
május 17-én 
lesz vásár

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. Tel.: 
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Májusi ajánlatunk!
FL Töltött ostya kakaós,citromos 200g 209-Ft/db (1045-Ft /kg)
Bomba energiaital 0,6l 209-Ft/db (348,34Ft/l)
Glankrone sör alk.:4%V/V 0,5l 139-Ft/db (278-Ft/l)
Dosia mosópor 300g 219-Ft/db (730-Ft/kg)
Aro kutyakonzerv 1240g 259-Ft/db (209-Ft /kg)

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a Nonstop ABC-ben
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Folyamatosan  Friss Zöldséggel és 
Gyümölccsel  várjuk kedves vásárlóinkat!

Faddi Szabolcs  
közterület-felügyelő 

telefonszáma: 

06-30/565-37-58 

Jánoshalmán jól működő élelmiszerbolt eladó 
Batthyány u. 13. Érd: 06-30-629-5649

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 
munkatársaknak, ismerősöknek, akik

Szűcs Ferenc  
(Kacsó)

temetésén megjelentek, sírjára elhozták a kegye-
let virágait, mély gyászunkban velünk együtt 
éreztek

Gyászoló család

Állattartók figyelem!
Napos és 
előnevelt 
baromfik 

előjegyzése 
a Bajai utcai és Mélykúti 

utcai Tápboltokban
valamint 

elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán  E.V. 

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906
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A JFC felnőtt és U-19 csapatok 
áprilisi mérkőzései: 

Megvolt a magunk baja Baján
Az év eddigi leggyengébb játéka.

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Baja, 100 néző

Bajai LSE - Jánoshalmi FC 4:2 (2:1) 
Gólszerzők: Rácz Ferenc 11’, Bajnok Noel 29’, Nébl 
Martin 53’,62’,ill. Gáspár Adrián 10’, Kovács Máté 79’ 
Jók: Urlauber István 
Gieszinger Ferenc edző: Gyámoltalan játéknak csak 
vereség lehet a vége.  

Érdemtelen vereség 
Kiskunfélegyházán

A korai kapott gólra nem tudtunk válaszolni.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Kiskunfélegyháza,100 néző

Kiskunfélegyházi HTK – Jánoshalmi FC 1:0 (1:0)
Gólszerzők: Meggyes István 11’
Jók: Urlauber István, Gyenei Tamás, Farkas Pál 
Gieszinger Ferenc edző: Jó játék, de pont ezért nem jár. 

Kiütéses vereség
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Kiskunfélegyháza, 50 néző

Kiskunfélegyházi HTK –Jánoshalmi FC 8:1 (4:1)
Gólszerzők: Javati 2,Vágó, Döbrentei ill.
Jók: senki 
Gieszinger Ferenc edző: Volt 1:1 is a vége mégis 
csúnya lett.   

Itthon maradtak a pontok
Hátrányból fordított a csapat.

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 150 néző

Jánoshalmi FC – Lajosmizsei VLC 2:1 (0:1)
Gólszerzők: Sajó László (öngól) 51’, Körmöczi Dominik 
67’ill. Szabó 15’ 
Jók: Agócs Kristóf, Maravic Zdravkó, Szabó Szilárd 
Gieszinger Ferenc edző: Gyengén kezdtünk, ki 
is használta az ellenfél, azután kiegyenlített játék  
következett, helyzetekkel. A második félidőben 
egyértelműen a mi  akaratunk érvényesült. Több góllal 
is nyerhettünk volna.   

Hazai győzelem 
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 50 néző

Jánoshalmi FC – Lajosmizsei VLC 6:2 (3:1)
Gólszerzők: Hegedűs Máté 17’, Hajdú Hunor 21’, 
Hegedűs Bence 39’, Zentay Viktor 52’, Dávoda 
Zoltán 74’, Kolompár Zoltán 76’, ill. 45’, 67’
Jók: Hajdú Hunor, Bogdán Patrik, Hegedűs Máté
Gieszinger Ferenc edző: Ezúttal a jó játék győzelemmel 
párosult. Gratulálok a fiataloknak. 

Döntetlen Kalocsán
Győzelmet szalasztott el a csapat.

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Kalocsa,150 néző

Kalocsa FC – Jánoshalmi FC 1:1 (0:0)
Gólszerzők: Kohány Gábor 81’ ill. Szávuj Miklós 66’ 
Jók: Nagy Dániel, Szabó Szilárd, Kovács Máté, Vedelek 
Zoltán
Gieszinger Ferenc edző: Jól játszottunk. Gólokkal 
kellett volna nyerni ezt a mérkőzést. A hazaiak egyszer 
találták el a kapunkat abból gól lett, mi nyolcszor 
a kapusukkal szemben nem tudtunk csak egyszer 
eredményesek lenni. Csak magunkat okolhatjuk, hogy 
nem nyertünk. 

Hazai siker
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Kalocsa,50 néző

Kalocsa FC –Jánoshalmi FC 9:0 (3:0)
Gólszerzők: Torják 4, Kiss 2, Fekete, Gyuricza, Kovács
Jók: senki 
Gieszinger Ferenc edző: Lélektelen játékkal nem lehet 
még tisztességesen helytállni sem.   

A JFC U-16 és U-14 csapatok 
áprilisi mérkőzései: 

04.01. U-16 os mérkőzés 
Mélykút- jánoshalmi FC 4:8 ( 1:4)

A JFC gólszerzői: Strobán Dániel 3, Szász Roland 
2,Rátvai Dániel, Bogdán Martin Zoltán,Pippan Patrik
Csapatunk jó játékkal símán begyüjtötte a három 
pontot. 
04.09: U-14 es mérkőzés 

Jánoshalmi FC- Bácsalmás 0:5 (0:2)
Ellenfelünk sokkal jobb volt.
04.10: -16-os mérkőzés: 

Jánoshalmi FC-LUA Baja 0:7 (0:5)
Nem sikerült esélyesebb ellenfelünkkel partiban 
játszani. 
04.15: U-16-os mérkőzés 

Bácsalmás- Jánoshalmi FC 0:1 (0:0)
Gólszerző:Szász Roland
Jó mérkőzésen kerekedtünk vendéglátóink fölé.
04.16: U-14 -es mérkőzés

Jánoshalmi FC- Sükösd 18:0 ( 6:0)
Gólszerzők:Dobi Áron 5,Szabó Alex László 4,Mezei 
Tamás 3, Sepsi Zsombor László 2,Pippan István,Csáki 
Dániel,Kerékgyártó Martin Leon,Király Kevin Péter
Az eredmény önmagáért beszél. 
04.21:
U-16-os mérkőzés 

Tompa-Jánoshalmi FC 3:3 (2:3)
JFC gólszerzői: Szász Roland, Herczeg Gergő , Mike 
Márk
Sajnos győzelmet szalasztottunk el Tompán.
U-14-es mérkőzés: 

Tompa-Jánoshalmi FC 2:3 (2:0)
JFC gólszerzői:Burai István,Mezei Tamás,Király Kevin 
Péter,
Kiváló küzdőszellemünkkel megfordítottuk a meccset! 
04.30: U-16-os mérkőzés 

Jánoshalmi FC-HÍD SC 4:0(3:0)
Gólszerzők:Tusori Lajos Gergő 2, Herczeg Gergő 2.
Fölényes győzelem. 

A JFC felnőtt csapatának 
hátralévő meccsei:

május 7-én 17.00 -kor JFC-Solltvadkert
május 21-én 17.00-kor JFC-Kiskőrös
május 28-án 17.00-kor JFC-Duna Aszfalt Tiszakécske
Június 3-án 17.00-kor JFC-Harta

A Városgazda KFT az idei majá-
list a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsar-
nokban rendezte meg, egy labdarú-
gó tornával egybekötve.

Mivel a mérkőzések rendhagyó 
módon teremben zajlottak, a sport-
csarnok dolgozói sátrakat, asztalo-
kat és padokat tettek ki a csarnok 
előtti füves területre, így igazi majá-
lis hangulatot teremtettek. 

A teremtornára előzetesen meg-
hirdetve az első nyolc csapat jelent-
kezését fogadtuk el, amire jöttek is 
a jelentkezések, és nagy örömünk-
re, a Heim Pál Gyermekkórház kis-
pályás csapatán kívül hét jános-
halmi csapat nevezett, amire már 
nagyon régen volt példa a város 
tömegsportjában. Külön bizakodás-
ra ad okot, hogy nagyon sok fiatal 
mérette meg a tudását. 

A sportcsarnok is kitett magáért, 
mert pazar kupákkal, érmekkel és 
oklevelekkel díjazta a labdarúgó-
kat, valamint mindenkit vendégül 
látott egy gulyáslevesre. A meleg 
ételt 200 főre főztük, 10 kg kenyér-
rel! Ami a kezdeményezés sikeres-
ségét mutatja, hogy alig maradt nap 
végére a finom levesből. Természe-
tesen a focistákon kívül a hozzá-
tartozókat, szurkolókat és a kíván-
csiskodókat is ingyen vendégül lát-
ta a Városgazda Kft, ezzel növel-
ve a jánoshalmi emberek közössé-
gi élményét!

Amíg a csarnok előtt beszélget-
tek, iszogattak és ettek az embe-
rek, ez idő alatt bent a pályán foly-
tak a küzdelmek. 16 mérkőzést ját-
szottak a csapatok, amin  össze-
sen 91 gól esett. Ez mérkőzésen-
ként közel 6 gólt jelent, ami iga-
zán szórakoztatóvá tette a rendez-
vényt! Ami még említést érdemel, 
hogy nagyon sportszerűen zajlot-
tak a meccsek. A csapatok megad-
ták a tiszteletet egymásnak és min-
denki a játékkal foglalkozott a leg-
jobb tudása szerint. A két játékve-
zető: Németh Nándor és Simity Zol-
tán is nagyszerűen helyt állt! 

A színvonalat az is tükrözi, hogy 
az első és a harmadik helyért vívott 
csata is hetesekkel dőlt el, nagyon 
szoros küzdelemben.

A torna végeredménye: 
1. Kiss Testvérek 2. No Simity No 
Party, 3. Kiscsapat, 4. Harmadna-
posok, 5. Gebin, 6. Májmedence 
FC, 7. Heim Pál Kórház, 8. Szent 
Ágnes Egyesület.

A tornán kimagasló teljesít-
ményt nyújtó játékosokat is díjaz-
tuk: A torna legjobb kapusa: 
Király Zsolt (No Simity No Party) 
A torna legtechnikásabb játékosa: 
Kisa Péter (Gebin), a A gólkirály: 
Jeszenszky Roland (Kiss Testvé-
rek) és a  legjobb mezőnyjátékos: 

Szem Róbert (Kiscsapat) lett. 
Valamint Sport Életműdíjjal jutal-

maztuk Gregó Jánost, aki 55 éve 

részese a jánoshalmi kispályás 
labdarúgásnak, neki köszönhető, 
hogy a helyi játékosok minden 
évben meghívást kapnak a Rado-
vic Dusán, valamit a Tekulics kupá-
ra Budapestre, ahol 40-50 csapat 
közül hoztak már el több alkalom-
mal arany, illetve bronz érmeket!

A díjak átadásában segí-
tett Juhász Zsolt, a Városgazda 
Kft Ügyvezető Igazgatója, vala-
mint Szabó Gábor a Sportcsarnok 
korábbi vezetője és Széll Zoltán a 

Versenybizottság Elnöke!
Az ünnepélyes eredményhirde-

téssel még nem ért véget a nap. 
Aki nem sietett haza, a sátrak alatt 
megbeszélte, a maradék gulyásle-

ves elfogyasztása közben, a mecs-
csek tanulságait. Üdítőt és sört 
még szolgáltatott a büfé, kinek-ki-
nek ízlés szerint.  Mire besötéte-
dett egy-egy asztalnál a kártya is 
előkerült!

Egy igazán kellemes majálist töl-
töttünk el a városi sportcsarnok-
ban, ahol kicsik is nagyok is jól szó-
rakozhattak, sportolhattak, ehettek 
és beszélgethettek! 

Jánoshalmi Méta Téma

A JFC márciusi eseményei

Vidám majális focival

Országos Bajnok 
a Méta Téma

Örömmel tehetjük 
közzé, hogy a 
Jánoshalmi Méta 
Téma csapata a 
XVIII. Országos 
M é t a b a j n o k s á g 
f e l n ő t t 
korosztályában 1. 
helyezést ért el. A 
csapatnak kemény 
küzdelmekben volt 
része mind a felké-
szülésben mind a 
verseny napján, de 
sikerrel és kitartás-
sal vettük az akadá-
lyokat. A csapat kivá-
lóan helytállt, óriásit küzdött mellyel elnyerte méltó 
jutalmát.

Ez úton is gyors gyógyulást és teljes felépülést kívá-
nunk sérültjeinknek Otott-Kovács Patriknak és Szécsi 
Árpádnak! Büszkék vagyunk teljesítményükre, és áldo-
zatos játékukra!

Ezt az eredményt nem lettünk volna képesek elér-
ni: Ördögh Edit, Rostás Dávid, Szarvasné Tompa Zsu-
zsanna, Renner Bt., az Agro-Business Kft, az Erdélyi 
Hagyományokért Egyesület, Horváth Judit és a Város-
gazda Kft. segítsége és támogatása és természetesen 
a csapat zseniális és önfeláldozó játéka nélkül!

„Hosszú volt az utunk, de a kalandok melyeket átél-
tünk együtt, még ha tele is voltak orvfordulókkal, felejt-
hetetlenek maradnak. S ha dicsőségünket nem is 
éneklik meg, attól még örökké tart. Hálával tartozunk 
mindazoknak, akik anyagi és lelki támogatásukkal 
segítettek minket.”

Helyesbítés: Márciusi, Tér-Kép-Észről szóló cikke-
inkben elfelejtettük az Erdélyi Hagyományokért Egye-
sületet a támogatók között felsorolni. Ez úton is elné-
zést kérünk a mulasztásért, és utólag is köszönjük a 
támogatást.

Arany Bácska Egyesület Női Felnőtt Csapata a 2016-
17- évi Megyei Bajnokságban, függetlenül az utolsó 
mérkőzéstől bebiztosították első helyüket.

Jánoshalmán mintegy 15 év alatt, amióta létezik itt a 
női labdarúgás, először nyertünk bajnokságot. Azért is 
írjuk többes számban, mert Lányaink mellett még nyer-
tesei e szép trófeának minden segítőnk.

Elvitathatatlan érdeme van Fenyvesi Feri edzőnek, 
Aki nagy labdarúgó tapasztalatával és türelmével győ-
zelemre vitte a női csapatot. A lányokat továbbra is 
Rá bízzuk, kezeld őket legjobb tudásod és képessé-
ged szerint.

Arany eső áztatja Lányinkat, hiszen a Bajnoki Cím 
mellett kettő Kupagyőzelemmel is büszkélkedhetnek, 
így már három aranyérem birtokosai. Örömük határ-
talan!!

Egy évvel ezelőtt a Bajnokságban még csak az utol-
só helyen voltunk, de kemény munkával és nagy össze-
fogással, szakmai képességgel jó közösségi hangulattal 

jutottunk a dobogó legfelső fokára. A szó igaz értelmé-
ben Lányaink történelmet írtak a három aranyéremmel.

Az utánpótlás játékosaink (18) fő is a csapat része. 
Szorgalmasan járnak edzésekre és nagyon ügyesek. 
Neveztük őket a Bajnokságba ami május 13-án kez-
dődik.

Az Egyesület kiemelten nagy figyelmet fordít Rájuk. 
Április 19-én Budapestre vittük őket a Tropicárium, illet-
ve az Óceanárium egzotikus világába.

Délutánra is volt programunk megnéztük a Magyar 
Női Labdarúgó Kupa döntőjét, a Fradi- Győr mérkőzést. 
Az egész napos kiránduláson sok fotó készült amin látni 
lehet őszinte örömüket, mosolygós tekintetüket.

A felnőtt csapatunk utolsó mérkőzése idehaza május 
7-én délelőtt 10 óra. Szeretettel várunk minden labda-
rúgást kedvelő lakosunkat, jó mérkőzést ígérünk, nem 
fognak csalódni. Belépés díjtalan.

Arany Bácska Vezetősége.

BAJNOK CSAPAT!!!
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Egy asztalos műhely fa árú raktára és műhelye égett, 
a közvetlen mellette álló családi ház tetőszerkezetére 
onnan terjedtek át a lakóház.

Áprlis 23-án 17 óra 25 perckor riasztották a tűzoltó-
kat és a helyiek 10 percen belül a hely-
színen is voltak - tudtuk meg bejelentést 
tevő szomszédtól.

A lángok eloltásán összesen hét vízsu-
gárral dolgoztak a helyi önkormányza-
ti tűzoltók, valamint a kiskunhalasi hiva-
tásos egységek. Szintén a tűzeset hely-
színére riasztották a ruzsai hivatásos tűz-
oltókat és a megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálatot is. 

A palatetős melléképületben viharos 
gyorsasággal harapóztak tova a lángok. 
A tűz a szomszédos épületre szerencsé-
re nem terjedt át, a tűzoltói beavatkozás-
nak köszönhetően. A lakóház belső teré-
re sem terjedt át a tűz, csak a tetőszerke-
zet és födém sérült meg. 

Míg tűzoltók a lángok megféke-
zésén dolgoztak, addig az ott tar-
tózkodók, az addig csak nézelő-
dők, elkezdték kimenteni a lakó-
házból a család ingóságait, éle-
lemtől a búrokon át mindent, ami 
mozdítható volt. 

A tárgyakat a szomszédos 
házakban helyezték el. 

A mentők a családanyát, sok-
kos állapotban vitték kórházba, aki 
azóta, már újra itthon van. 

A helyszínen megtudtuk, a 
kazánházban keletkezett a tűz, 
onnan terjedt át az asztalos üzem-
re, és a főépületre is. Informáci-
óink szerint a műhelyben három 

poroltó felrobbant. Az udvarban tárolt nagy mennyiségű 
fűrészpor is begyulladt, a tűzoltók több órán át dolgoz-
tak az izzó fűrészport oltásán. A tűz keletkezésének 
pontos okát a hatóságok vizsgálják. 

Anya köny vi hí rek
született:

2017. március végén

2017. április hónapban

2017. április hónapban
Házasságot kötött
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Petróczky Fe renc  
Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,  Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Hugyi Medárd (Anyja neve: Vancsura 
Krisztina), Varga Ádám (a.n.: Sere Csilla), 
Rasztovácz Gergő (a.n.: Kovács Nikolett).

Zsöllér Levente (Anyja neve Csáki Mónika Óriási akció!
Kritálycukor 1/1
Étolaj 1/1
UHT tej 1/1

Az akció a készlet erejéig érvényes!

A rendőrőrs indokolt esetben 
éjjel – nappal a 

06-20/539-64-99  
telefonszámon hívható

Lengyel Barbara – Abonyi Csaba
Rácskai Annamária – Zadravecz Vencel

Lakatos Patrícia – Csámpai Ferenc

Or vo si ügye let

2017. május: 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Mikó 
Attila, 7. Dr. Mikó Attila, 8. Dr. Kishonti Attila, 
9. Dr. Podobni Ágnes, 10. Dr. Szűcs Kornél, 11. 
Dr. Szűcs Kornél, 12. Dr. Podobni Ágnes, 13. Dr. 
Szűcs Kornél, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15. Dr. Kis-
honti Attila, 16. Dr. Podobni Ágnes, 17. Dr. Szűcs 
Kornél, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Podobni Ágnes, 
20. Dr. Szűcs Kornél, 21. Dr. Szűcs Kornél, 22. 
Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Podobni Ágnes, 24. Dr. 
Szűcs Kornél, 25. Dr. Szűcs Kornél, 26. Dr. Podob-
ni Ágnes, 27. Dr. Kishonti Attila, 28. Dr. Kishon-
ti Attila, 29. Dr. Szűcs Kornél, 30. Dr. Podobni 
Ágnes, 31. Dr. Mikó Attila, 

Ellátási területe: 
Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. 

Ideje:
 munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig 

Hét vé gén és ün nep nap okon: 
pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól 

hét főn illetve az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:

 Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és 
Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben 
ve he tő igény be!

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

Rendőrségi hírek

A Szent Ágota  
Gyermekvédelmi  

Szolgáltató  
nevelőszülőt keres!

Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő gyermekek nevelését 

és képes szeretetet, biztonságot 
nyújtani a rászoruló gyermekeknek, 

akkor várjuk jelentkezését a
 neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu e-mail címen.

További információt az alábbi 
telefonszámon kaphat: 06-20/946-1005 Műszaki 

kereskedés
 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Nyomozás indult állampolgári bejelentés alapján 
ismeretlen tettes ellen, aki az MNV ZRT tulajdonában 
lévő és a Jánoshalma, Zenészsor  végén a 0304/13 
hrsz. alatti volt szennyvíztisztító telepről réz alkatrésze-
ket akartak tulajdonítani.   

A bejelentés alapján a helyszínre vonuló rendőrjárőr 
az elkövetőket tetten érte, őket előállította a Jánoshal-
ma Rendőrőrsre, az okozott kár lefoglalással megtérült. 

B.J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2017.04.11-ére virradóra a sértett házá-
nak bekerített udvarából eltulajdonított 1 db. lezárat-
lan Koliken típusú kerékpárt. A lopással okozott kár kb. 
20.000 Ft.

B.J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2017.04.07-én 20:00 óra és 2017.04.08-
án 06:00 óra közötti időben a háza udvarában parkoló 
Opel gépkocsijának indítókulcsát, és különböző hasz-
nálati tárgyakat tulajdonított el kb. 40.000,-Ft értékben.

G. M. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-

tes ellen, aki 2017.04.07-én az esti órákban a Jánoshal-
ma Halasi úton lévő Liba kocsma elől a lezáratlan MTB 
kerékpárját eltulajdonította, kb.  15.000 Ft. értékben.

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy mind-
három bűncselekmény elkövetésével J.M. átutazóban 
lévő hajléktalan személy követte el, aki a cselekmények 
elkövetését elismerte, az okozott kár nagy része lefog-
lalással megtérült.  

Az elmúlt időszakban több esetben folytattunk nyo-
mozást olyan bűntető ügyekben, ahol a sértettet mobil-
telefonján egy letiltott számról felhívják és egy telefon-
társaságra hivatkozva közlik miszerint nagyobb össze-
get nyert náluk. A pénzhez jutás feltétele, hogy rövid 
időn belül – amit általában 1 órában határoznak meg – 
egy bank automatánál az általuk megadott telefonszá-
mokra különböző összegeket kell feltölteni. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és ehhez hason-
ló trükköknek ne dőljenek be bármennyire is csábító 
a beígért összeg nagysága, mert a végén nyeremény 
helyett csak káruk fog keletkezni.    

Iván Magdolna  (volt jánoshalmi 
lakos, aki Szentesen élt

Óriási tűzkár az Áchim utcában 

BOMBA 
ÁRON!
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